
T Ü R K İ Y E  İ M S A D
TÜRKİYE 

İNŞAAT MALZEMESİ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 

DERGİSİ
EKİM 2016

SAYI: 27

SBE16 İSTANBUL - ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE KONFERANSI





AQUANIT_ILAN_DUZ_21X29.7_TEK.indd   1 9/7/16   10:39 AM



Organizasyon

www.imsad.org
www.sbeistanbul.com

AKILLI METROPOLLER
Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için

Entegre Çözümler
DUBAI • TORINO • HAMBURG • VALLETTA • UTRECHT • ZURICH • PRAGUE • MANILA • SINGAPORE • VITORIA  
TORONTO • TALLINN-HELSINKI • ISTANBUL • THESSALONIKI • CHONGQING • SYDNEY • CARIO • MALMÖ • SEOUL

13 - 15 Ekim 2016
Swissotel The Bosphorus İstanbul

SBE16 İSTANBUL – Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre KonferansıSBE16 İSTANBUL – Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı

TASARIM ORTAĞI

PAZAR GELİŞTİRME ORTAĞI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLARIMIZKAMU İŞBİRLİKLERİ

GÜMÜŞ SPONSORLAR

BİLDİRİ KİTABI SPONSORU KONFERANS ÇANTASI SPONSORU SPONSORLU ÖZEL OTURUM

İLETİŞİM SPONSORLARIMEDYA SPONSORU

ONLINE BİLGİ & ONLINE PAZARLAMA ORTAĞI ULUSLARARASI MEDYA SPONSORU KARBON SPONSORU

 

DESTEKLEYEN KURUMLAR



EKİM 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   3

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe 
girişiminin ardından milletimizin sergilediği onurlu 
ve kararlı duruş gösterdi ki, Ulu Önder Atatürk’ün 
söylediği gibi, “…Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.”

Klasik bir söylem, ancak öncesinde bu kadar 
vücut bulduğu bir dönem pek nadirdir; ülkemiz 
zor bir dönemden geçiyor. Gerek bölgemizdeki 
savaş atmosferi, gerekse yurt içinde son dönemde 
artan terör olaylarının ardından gelen hain darbe 
girişimi… Tüm bu kaotik ortamlardan her zaman en 
çok iş dünyası etkilenir; moraller bozulur, yabancı 
yatırımcı soru işaretiyle bakar, iç piyasada tüketim 
düşer, tüketimdeki düşüş üretimi etkiler, üretimdeki 
düşüş istihdamı, istihdamdaki düşüş haneyi… 
Zincirleme bir sistemdir. Dolayısıyla, özellikle 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemizdeki kaotik 
ortamın daha da büyüyeceği, döviz kurunun 
fırlayacağı, piyasaların altüst olacağı bekleniyordu. 
Ancak, geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Gündem 
Buluşmaları etkinliğimizin konuk konuşmacısı 
Sayın Bekir Ağırdır’ın da dikkat çektiği gibi, kimse, 
15 Temmuz akşamı, bu milletin tankların tepesine 
çıkacağını, demokrasisini, ülkesinin geleceğini 
korumak için ölümü göze alacağını tahmin 
edemiyordu. Milletimizin ülkesine ve cumhuriyetine 
olan bu derece bağlılığı, Ulu Önder Atatürk’ün 
sözünü bir kez daha gerçekçi kıldı. Ekonomide de 
tahmin edilmeyen oldu, evet, sarsıldık, ama dibe 
vurmadık, hatta bir ay içerisinde toparlanma başladı. 
Bugün yaşananlar, ‘kriz’ kavramına yaklaşımımızı da 
etkiledi. Son yaşananlar, artık buluttan nem kapan 
bir ekonomi olmaktan çıkmaya başladığımızın 
bir göstergesi. Biz, bunun yansımalarını İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endekslerimizde de görüyoruz. 
Temmuz’da bayramın da etkisiyle zaten bir 
durağanlık ya da ufak çaplı gerileme bekleniyordu, 
darbe girişimi bunu daha minimal ölçüde etkiledi, 
hemen ardından ağustos ayında toparlanma başladı. 

Darbe girişimi sonrası hükümetin aldığı 
ekonomik tedbirlere iş dünyasının da destek 
vermesiyle ülke ekonomisinde korkulan kriz 
yaşanmadı. Sektörümüzde de Emlak Konut başta 
olmak üzere büyük gayrimenkul yatırımcılarının 
başlattığı kampanyaların yanı sıra bankaların faiz 
indirimlerinin etkileri görülmeye başlandı. Biz, 
Türkiye İMSAD olarak, hükümetimizin aldığı 
ekonomik tedbirleri destekliyor, Emlak Konut’un 
ve gayrimenkulcülerin kampanyalarını takdirle 
karşılıyoruz. Bu girişimlerin sektörde sürdürülebilir 
bir büyüme sağlaması için, başlatılan kampanyaların 
ve bankaların faiz oranlarındaki indirimin daha 
uzun soluklu devam etmesinin yararlı olacağı 
görüşündeyiz. Ancak bu şekilde gerçekçi bir sonuç 
alabiliriz. 

Öte yandan, Başbakanımız Sayın Binali 

Yıldırım’ın Doğu ve Güneydoğu bölgelerine 
yönelik açıkladığı yatırım destek paketinin ülke 
ekonomisine ve inşaat sektörüne olumlu yansıyacağı 
kanaatindeyim. Terörden zarar gören 7 merkez için 
10 milyarlık yatırım planı ve 23 ilde yapılacak 67 
bin konut projesi iç piyasayı canlandıracak, yeni 
yatırım merkezleri oluşturacaktır. Hükümetimizin 
aldığı yatırım kararlarına güveniyor ve destekliyoruz. 
Bu kapsamda ekonomimizin canlanmasına etki 
edecek önerilerimizi de önümüzdeki dönemde 
paylaşacağız. Yurt dışında da ülkemizdeki 
normalleşme dönemine ilişkin çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bu kapsamda ilk girişimimizi 
gerçekleştirmiş, darbe girişiminin hemen ardından 
400’den fazla yabancı partnerimize ve kurumlara 
Türkiye’deki normalleşme süreci hakkında bilgi 
veren bir mektup göndererek ülkemizle ilgili 
yanlış imaj oluşmaması için gayret göstermiştik. 
Bu mektubumuzun olumlu yansımalarını SBE16 
İSTANBUL Konferansımızın yabancı katılımcılarında 
görüyoruz. Uluslararası konuşmacılarımızın büyük 
çoğunluğu konferansımıza katılacakları bilgisini 
bizlerle paylaştılar. 

****

Son olarak sektörümüzün dış pazar verilerine 
kısaca değinmek zorunluluğu hissediyorum. Çok 
değil, daha birkaç yıl önce Türkiye’nin ihracat 
şampiyonu sektörü olmakla övünüyorduk. Ancak 
geçtiğimiz yıl itibarıyla ihracatımızda yaşanan 
gerilemeyle artık bunu dile getiremiyoruz. Zira 
2013’te 21 milyar doların üzerinde olan ihracatımız, 
2015’te 17 milyar dolara kadar geriledi. 2016’ının 
ilk yarısında gelen gerileme devam ediyor. Yüzde 
12’nin üzerinde kayıpla ilk yarıyı 7,79 milyar 
dolar ile kapatabildik. Sektörün ithalatı ise artışa 
devam ediyor; ithalat, ihracatın aksine ilk yarıda 
yüzde 9,6’lık bir artışla 5 milyar doların üzerine 
çıktı. Biz, ithalata karşı değiliz; ancak son dönemde 
yapılan bir takım yanlış düzenlemeler nedeniyle 
ülkemize ucuz ve kalitesiz malzeme ithalatının 
arttığını görüyoruz. Bu konuda bir an önce gerekli 
düzenlemelerin yapılması, ithal ürünlere yönelik 
denetimlerin artırılması gerekiyor. Biz ülkemizin 
dış ticaretine pozitif katkı koyan bir sektörüz. 
Bugün ihracat ile ithalat arasındaki farkın bu derece 
daralması Türkiye’nin kaybıdır. İhracatımızdaki bu 
gerileme sadece sanayiciler olarak bizim yapacağımız 
çalışmalarla değil, bir devlet politikasıyla giderilebilir. 
Bunun için hem sektörün tüm taraflarını hem de 
ilgili kamu kurumlarını ivedilikle bir araya gelmeye 
ve uzun vadeli istikrarlı politikalar üretmek için 
ortak hareket etmeye davet etmek istiyorum. 
Ülkemizin geleceğine güvenle bakıyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de üzerimize düşen görevleri yerine 
getirmeye her zaman hazır olacağız. 

İhracattaki gerilemeye 
dur demeliyiz
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2015 Aralık’ında Paris’te gerçekleşen COP21 - 
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde alınan kararlar, 
küresel ölçekte herkesi ilgilendirse de, teması “kü-
resel ısınma” olduğu için, başta medya olmak üzere 
kamuoyları için yeteri kadar popüler bir konu ol-
madığından çok gündemde kalmadı. Tıpkı, Scripps 
Institution of Oceanography’in yaptığı, “Son 
ölçüme göre, atmosferdeki karbon salınımı oranı en 
yüksek düzey olan 400 ppm’i aştı ve bir daha bu 
oranın altına düşmesi beklenmiyor” açıklamasının 
ülkemizde birkaç ufak çaplı yayın haricinde hiçbir 
yerde haber olmaması gibi… Bunun aslında ne 
demek olduğunu anlatmak için bu sayfa yetmez, 
ama kısaca, küresel ısınmanın ıslak imzalı belgesi 
olarak ifade edebiliriz ya da gökyüzünden yansıyan 
fotoğrafı…  COP21 - Birleşmiş Milletler İklim 
Zirvesi’nde 195 ülke iklim değişikliğiyle mücadele 
konusunda tarihi önem taşıyan “Paris Anlaşması”na 
imza attı. 150’den fazla ülke “kesin katkılar için 
ulusal niyet beyanı” anlaşmasını imzaladı. Toplam 
piyasa değeri 12 trilyon doların üzerinde olan 613 
şirket Paris Anlaşması doğrultusunda yeniden 
yapılanma sürecine girişti. Paris Anlaşması’nı fırsat 
olarak gören de var, risk olarak gören de… 

İnşaat sektörü de karbon salımının azaltılması 
konusunda sorumluluk sahibi olan sektörlerden 
biri. Bu sorumluluğun farklında olan şirketler uzun 
yıllardır hammadde tedariğinden enerji sarfiyatına 
kadar birçok alanda çevreye daha az zarar vermek 
için çalışıyor. Malzemenin kalitesi kadar çevre 
dostu olup olmadığı, yani üretiminde kullanılan 
enerji miktarı, hammadde kullanımında çevre üze-
rindeki etkisi ve geri dönüşümü gibi özellikleri de 
sorgulanır olmaya başlandı. Gelecekte tüketicilerin 
malzeme/ürün seçiminde bu kriterleri de göz önün-
de bulundurarak tercihte bulunması bekleniyor. 

Milyonlarca insanın yaşadığı metropollerde 
teknolojinin son sürat gelişimine karşın yaşam 
kalitesi aynı oranda artmıyor. Plansız yapılaşmanın 
çevresel etkileri de düşünüldüğünde, metropol-
lerde yaşamak gitgide zorlaşıyor. Mevcut sistem 
içerisinde tersine göçün mümkün olmayacağı da 
düşünüldüğünde, bu açmaza bir çözüm üretmek 
gerekiyor. İşte bu ihtiyaçlar beraberinde “Sürdürü-
lebilir Malzeme/Yapı/Şehir”, ‘”Akıllı Malzeme/Bina/
Şehir” kavramlarını da hayatımıza soktu. “İçinde 
yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve 
çevresel olarak sağlıklı ve kaliteli olarak yaşayabil-
diği ve bunu gelecek nesillere aktarabildiği yerleşim 
merkezleri olan sürdürülebilir şehirler”; ekonomik 
ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçek-
leştirirken, yakın ve uzak çevrelerindeki kaynak-
ları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi 

gösteren yerleşim birimleri olarak nitelendiriliyor. 
Sürdürülebilir şehirler, en az kirlilik yaratan yenile-
nebilir enerji kaynaklarına yönelerek, karbon ayak 
izini mümkün mertebe azaltmayı hedefliyor. 

Sürdürülebilir ve akıllı şehirler kavramlarının 
yüksek sesle konuşulmaya başlandığı günümüzde, 
bu alanda çalışan birçok kurum, çevreyle dost 
inovatif ürünlerin, teknolojiyle entegre gündelik 
yaşamı kolaylaştırıcı önerilerin yapı sektörüyle 
birlikte şehirleşme süreçlerine dahil edilmesine ve-
sile oldu. Sürdürülebilirlik kavramına yaklaşımını 
gerek söylemleri, gerek eylemleri gerekse yayınları 
ve etkinlikleriyle her platformda dile getiren Tür-
kiye İMSAD ise, tüm bu yukarıda anlattıklarım 
doğrultusunda, “Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirleri” 
geniş bir projeksiyonda ele almak amacıyla yoğun 
uğraşlar sonrası uluslararası SBE Konferanslar 
Serisi’ni (The Sustainable Built Environment Con-
ference Series) Türkiye’ye getirmeyi başardı. Bir 
yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden konferans 
geldi çattı. Konferans esnasında sunulacak bildiriler 
ve davetli konuşmacılarla beraber “Akıllı Metropol-
ler-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler 
İçin Entegre Çözümler” konusu özel sektör, akade-
mi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 
uzmanların üç gün boyunca yapacakları sunum-
larla irdelenecek. Biz de dergimizin bu sayısında, 
“akıllı şehirler ve sürdürülebilir yaşam” konusuna 
temas ederek, konferansta neler konuşulacak, kim-
ler konuşacak, konferansın ülkemize, sektörümüze 
katkısı ne olacak vb. konuları işledik. 

Konferans hakkında ön bilgi sahibi olabileceği-
niz haber dosyamızın yanı sıra, bu sayımızda ilgini-
zi çekeceğini düşündüğümüz bir diğer konumuz da 
TOKİ Başkanı Sayın M. Ergün Turan ile gerçekleş-
tirdiğimiz özel röportaj. Dergimize açıklamalarda 
bulunan Turan, önümüzdeki dönem TOKİ’nin 
mimari tasarımdan malzeme tercihine kadar yapısal 
bir dönüşüm sürecine gireceğinin sinyalini veriyor.   

Kentsel dönüşümün başarılı örneklerini sun-
maya devam ediyoruz. Bu sayımızda konuk şehir, 
İspanya’nın futbolu, mimarisi, tarihsel dokusu, 
sosyal ve siyasal yapısıyla meşhur şehri Barselona. 
1850’lerde kentsel dönüşümün ilk adımının atıldığı 
Barselona, bu anlamda Türkiye’de de bazı belediye-
ler tarafından model alınmış bir şehir.   

Bu sayıda tarihin en eski yapıları olan köprüle-
ri de mercek altına aldık. Mutlaka okumanızı öneri-
rim. Köprülerin dünden bugüne gelişim sürecine, 
kullanılan malzemelerle ilgili bilgilere yer verdik. 

Bunlar ve dahası… 

Sevgiler… 

400 ppm karbon ve 
sürdürülebilirlik
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD’dan ekonomiyi ve sektörü 
 canlandıracak 5 öneri
- Başkan Hinginar: “Demokrasi vazgeçilmez 
 temel ilkemizdir”
- “Deprem riskine karşı ciddi adımlar atmalıyız”
- Türkiye İMSAD Üye Dernekler Toplantısı gerçekleştirildi
- Türkiye İMSAD, Kamerun Uluslararası Yapı İnşaat ve
 Genel Ticaret Fuarı’nda
- Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Paylaşım Günleri’nde
 “İyi Uygulama Örnekleri” paylaşıldı
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yayımlanan yazı ve fotoğraflar Türkiye İMSAD’ın izni alınarak, kaynak 
belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.

Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
ücretsiz, süreli yayınıdır. 

Günümüzde dünyanın en önemli şehirleri 
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

“akıllı kentlere” geçme sürecini başlatıp, pek 
çok sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. 

Akıllı kentler; insanlara sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının kullanıldığı, en az çaba ile 

tüm ihtiyaçların karşılandığı, doğanın da 
korunduğu yaşam alanları sunuyor. 

Akıllı 
şehirler

sürdürülebilir 
yaşam
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Türkiye İMSAD’dan ekonomiyi ve 
sektörü canlandıracak 5 öneri 

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen 2016 yılının üçüncü Gündem 
Buluşmaları’nda ekonomi ve iş dünyası açısından 15 Temmuz gecesi 

yaşanan darbe girişimi ve sonrası değerlendirildi. Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, ekonominin nasıl canlanacağını 5 maddede sıralarken, 

“İşimizin başındayız, üretmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez düzenlediği Gün-
dem Buluşmaları etkinliğinin bu yıl üçüncüsü “15 
Temmuz Sonrası Türkiye-Toplumsal ve Siyasi Di-

namikler” temasıyla 22 Eylül Perşembe günü Ortaköy 
Feriye’de gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı F. Fethi Hinginar’ın açılış konuşmasını yaptığı 
Gündem Buluşmaları, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kenan Aracı moderatörlüğünde Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanları Prof. Dr. Kerem Alkin ve 
Dr. Can Fuat Gürlesel ile KONDA Araştırma ve Danışman-
lık Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın katılımıyla düzenlendi. 
Toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’de-
ki siyasal ve toplumsal dinamikler, toplumun değişimle-
re tepki biçimleri ile darbe dinamiğini yaratan yapılar ve 
bundan sonrası için olası senaryolar gibi konular ele alındı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İMSAD Yö-

netim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 15 Temmuz ge-
cesi gerçekleştirilen darbe girişiminin halkın sağduyusu, 
demokrasiye inancı ve hukukun üstünlüğü ile atlatıldığını 
ifade ederek, yine de tüm sektörlerin temkini elden bırak-
maması gerektiğini söyledi. Hinginar, “İşimizin başında-
yız, üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz” mesajını yinele-
di. Darbe girişiminin ardından Türkiye’nin kredi notunu 
düşüren S&P’nin yanlış karar verdiğine değinen Hinginar, 
“Türkiye İMSAD olarak 400’den fazla yabancı partnerimize 
ve kurumlara Türkiye’deki normalleşme süreci hakkında 
bilgi veren bir mektup göndererek ülkemizle ilgili yanlış 
imaj oluşmaması için gayret gösterdik. Hükümet ve Em-
lak Konut önderliğinde başlatılan kampanyalar da sektöre 
olumlu olarak yansıyacak. Hükümetimizin aldığı yatırım 
kararlarına güveniyor ve destekliyoruz. İnşaat malzemesi 
sektörü olarak, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye 
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Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, 
2016 yılının üçüncü 
Gündem Buluşmaları 
toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
“Hükümetimizin aldığı 
yatırım kararlarına 
güveniyor ve 
destekliyoruz. İnşaat 
malzemesi sektörü 
olarak, üzerimize 
düşen görevleri yerine 
getirmeye hazırız”  dedi.

hazırız” diyerek, olumsuz havanın etkisini düzelt-
mek için ülkenin büyük bir kararlılıkla yekvücut 
hareket ettiğine dikkat çekti. 

Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği büyüme ve 
gelişmeyi hiç kimsenin gözden çıkarmayacağına 
değinen Hinginar, ekonomiyi canlandıracak öne-
rilerini 5 maddede katılımcılarla paylaşarak, şöyle 
sıraladı: “Mevcut yapılarda tamir, tadilat, yenile-
me, değiştirme, iyileştirme amacıyla, hükümetler 
tarafından desteklenen Yenileme Pazarı oluşturul-

Yılın ilk yarısında gelen iç pazara dayalı rakamsal 
verilerdeki olumlu tablonun dış pazarda 
görülmediğine dikkat çeken F. Fethi Hinginar, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ilk yarısında inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatının yüzde 12,5 azalarak 
7,79 milyar dolara kadar gerilediğini görüyoruz. 
İthalat ise, ihracatın aksine ilk yarıda yüzde 9,6’lık 
bir artışla 5 milyar doların üzerine çıktı. Bugün ithalat 
ile ihracat arasındaki ivme giderek daraldı. İlk yarı 
verilerine dayanarak değerlendirecek olursak, 
geçtiğimiz yıllarda yüzde 100’den fazla bir fark 
varken, bugün ihracat ile ithalat arasındaki farkın 
bu derece daralması salt sektörümüzün değil, 
Türkiye’nin kaybıdır. Biz, ithalata karşı değiliz, kalitesiz, 
standartlara uygun olmayan malzemelerin ithalatına 
karşı uyarıyoruz. Ne yazık ki, son dönemde yapılan 
bir takım yanlış düzenlemelerle Türkiye’ye ucuz ve 
kalitesiz malzeme ithalatı arttı. Konuyla ilgili gerekli 
düzenlemeler bir an önce yapılarak denetimler 
artırılmalıdır.”

“TÜRKİYE UCUZ VE KALİTESİZ 
İTHAL ÜRÜN PAZARINA DÖNDÜ”

ması, iç pazarın büyümesine oldukça katkı sağ-
layacaktır. Devam eden konutlardaki Kentsel 
Dönüşüm Projeleri gibi sanayi tesislerini kapsa-
yacak Endüstriyel Bina Dönüşüm Projeleri’nin 
geliştirilmesi, iç pazarın büyüme ve gelişimine 
katkı sağlayacaktır. Sanayi yatırımlarında inşa 
edilecek fabrika binaları ve tesislerin makine 
ve ekipman yatırımları gibi daha yüksek amor-
tismana tabi tutulması ile sanayi tesislerinde 
çağdaş ve verimli bina yatırımları arttırılabile-
cektir. Eximbank teminat koşullarının iyileşti-
rilmesi ile yurt dışı inşaat ve inşaat malzemeleri 
pazarının büyümesi sağlanabilecektir. İhracatı 
geliştirmek için sağlanacak iyileştirmelerle in-
şaat malzemesi sektörünün 25 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirme potansiyeli bulunmak-
tadır. Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yasal 
boşlukların süratle giderilmesi için işbirliğine 
gidilmesi, inşaat sektörüne dönük yasal alt 
yapının süratle tamamlanması gerekmektedir. 
Yapı Yasası’nın acilen ele alınması ile inşaat 
sektöründeki muhtelif yönetmelikler arasında 
yaşanan karmaşa ve eksikliklerin giderilmesi 
sağlanacaktır.”

PROF. DR. ALKİN: “TÜRKİYE YILI 
KREDİ NOTUNU KIRMADAN 
AŞMAYA ÇALIŞMALI”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. 
Dr. Kerem Alkin de yaptığı konuşmada, FED 
açıklamaları, G20 Kirli Kur Savaşı, Çin ekono-
misindeki büyüme tartışmaları, küresel emtia 
fiyatlarında gerileme, MENA’da terör gerilimi 
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Gündem Buluşmaları 
toplantısı, Türkiye 

İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Kenan Aracı 
moderatörlüğünde 

Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanları Prof. Dr. 

Kerem Alkin ve Dr. 
Can Fuat Gürlesel ile 
KONDA Araştırma ve 

Danışmanlık Genel 
Müdürü Bekir Ağırdır’ın 
katılımıyla düzenlendi.

ve 15 Temmuz Darbe Girişimi olarak belirlediği 
gündem maddelerini açıkladıktan sonra piyasa-
daki son durumu şöyle özetledi: “Küresel ticarette 
AB ağırlığında bir gerileme yaşanırken, ABD’nin 
ağırlığında toparlanma gözlemleniyor. Çin ve 
Hindistan yükselişte. Rusya ise petrol fiyatları ne-
deniyle rol kaybetti. Türkiye’de ise ülkenin yakın 
ve Ortadoğu’ya yönelik ihracat hamlesi 2012 yılı-
na kadar toparlanan petrol fiyatlarının da etkisiy-
le bir katkı sağlamıştı. Ancak 2014 yılı itibarıyla 
düşüşe geçen petrol fiyatları yakın coğrafyaya ya-
pılan ihracatı olumsuz yönde etkiledi. Diğer yan-
dan, önde gelen merkez bankalarının bilançoları 
genişlemeyi sürdürüyor. 14-15 Haziran’da yapı-
lan toplantılarda FOMC üyelerinin 6’sı 2016’da 
bir kez faiz artışı, 9’u ise en az iki kez faiz artışı 
öngörüsünü ortaya koymuştu. 20-21 Eylül top-
lantısında ise bu kez üyelerden 3’ü hiç faiz artı-
şı öngörmezken, 10’u yalnızca bir, 3 üye ise en 
az iki kez artışı öngördüğünü belirtti. Böylece 
2017 faiz artışı olasılığı 3’ten 2’ye indi. Üyelerin 
beklenti ortalaması GSYH’de hâlâ kuvvetli bir to-
parlanmaya işaret etmiyor. İşsizlikte gözlemlenen 
ılımlı iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Aynı 
zamanda çekirdek enflasyonda daha sert bir ha-
reket beklentisi de bulunuyor. FED’in bu yıl için 
olası bir faiz artışı kararı, dolar-TL kurunu doğal 
olarak 2015 eylül ayında test ettiği seviyelere geri 
getirecektir. Bu nedenle temmuz ayında yıl sonu 
için öngörülmüş olan 3,05 dolar kuru beklentisi-
nin ağustos ayında 3,07’ye çıkmasını doğal karşı-
lamak gerekiyor. Büyüme beklentileri ise yukarı 
yönde revize olmuş görünüyor.”
Moody’s’den yapılan açıklamaya da değinen Prof. 
Dr. Alkin, Moody’s’e göre Türkiye ekonomisinin 
15 Temmuz hain darbe planının etkisini önem-
li ölçüde bertaraf ettiğini belirterek, “Moody’s’in 
Türkiye’nin notunu kırmaması konusunda da 

kamu mali disiplini çok sağlam mesajlar vermeye 
devam ediyor. Büyümeyle ilgili olumlu mesajlar 
devam ederken, Türkiye’nin bu yılı derecelen-
dirme notlarını kırmadan aşmaya çalışması çok 
önemli” diye konuştu.

CAN FUAT GÜRLESEL:
“EKONOMİDE BÜYÜME YÜZDE 3,5
İNŞAATTA YÜZDE 4,4 OLUR”

Son çeyreğe yaklaşırken 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından yılın ikinci yarısını değerlen-
diren Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de şu değerlendir-
melerde bulundu: “Son çeyreğe yaklaşıyoruz. Bu 
süreçte özet bir değerlendirme yapmak gerekirse 
şunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin inşaat faaliyetleri 
ağustosta bir miktar geriledi. Ama eylül itibarıyla 
bir miktar normalleşme olabileceğini düşünebili-
riz. Bizim faaliyet endeksimize göre ağustosta bir 
miktar toparlanma oldu. Biz bir önceki aya göre 
sorduğumuz için doğal olarak temmuzun kötü 
döneminden sonra ağustos bir miktar daha iyi 
geldi. Diğer yandan yurt içi siparişler daha du-
rağan seyrediyor. Bu sene bizi sürükleyen yurt içi 
siparişler olduğu için bunu da bir miktar doğal 
karşılamak lâzım. Ama bu da son çeyrekte arta-
caktır. İnşaat sektörünü son dönemde etkileyecek 
olan bir takım önemli unsurlar var. KDV’nin in-
mesi, kampanyalar, faizlerin inmesi gibi. Referans 
senaryo olarak bu ortalamada yüzde 3,5 oranında 
bir ekonomik büyüme bekliyoruz, ilk 6 ayda bu 
oran yüzde 4’tü. İnşaatta ise ilk 6 ay yüzde 6,9-
7 oranında idi. Üçüncü çeyrekte biraz zayıflama 
olması çok normal ama yüzde 4-4,5 ortalama ile 
yılı kapatmamız çok olası.”
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Gündem 
Buluşmaları’nda 
konuşan KONDA 
Araştırma ve 
Danışmanlık Genel 
Müdürü Bekir 
Ağırdır, “Yönetimsel 
açıdan yalnızca 
plan ve bütçelerle 
değil, hayata aynı 
zamanda senaryolarla 
hazırlanmak gerekiyor” 
dedi.

Bekir Ağırdır

“BÜTÇE VE PLAN ÖNGÖRÜLERİNE   
OLASI SENARYOLARI DA EKLEMELİYİZ” 

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel 
Müdürü Bekir Ağırdır, 15 Temmuz darbe girişi-
minden yola çıkarak, genel olarak toplumlarda 
yaşanan bu tür gündemleri meydana getiren di-
namiklere dikkat çekti. Ağırdır, yönetimsel açı-
dan yalnızca plan ve bütçelerle değil, hayata aynı 
zamanda senaryolarla hazırlanmak gerektiğini 
belirterek, öngörülemez durumların bu şekilde 
daha kolay üstesinden gelineceğini ifade etti. 

Bu koşulları yaratan dinamikleri anlatan Ağır-
dır, bu meselenin toplumsal, siyasal ve küresel 
olmak üzere üç tarafı bulunduğuna dikkat çeke-
rek, toplumsal yönü hakkında özetle şunları söy-
ledi: “Toplumsal kısımda eğitim önceliklidir. Bir 
an önce devletin eğitimi özel sektör, dershane ya 
da cemaatlerin elinden alıp, sosyal ve politik an-
lamda eğitimi üniversite son sınıfa kadar her bir 
çocuğun ayağına götürecek reformu yapması ge-
rekmektedir. Toplumsal anlamda ikinci konu ise 
sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu sistemlerde parayı 
izleyen bir düzen, sistem ve mali denetim eksik-
liğinin giderilmesi gerekir. Dayanışma temelli ör-
gütlenme, vakıf geleneği Türklerin icadıdır ancak 
buralarda toplanan paraların takibi ‘öngörüle-
mezlik’ ağına düşmemek için elzemdir. Bir diğer 
konu ise aidiyetlik meselesidir. Bu ülke kentli bir 
ülke. Yüzde 84’ü kentlerde yaşıyor. Resmi tanımı 
köy olan kesim yalnızca yüzde 7’dir. Ama kent 
demek bir şeyi açıklamıyor. Çünkü şöyle kritik 
bir mesele var; nüfusun yüzde 50’si 11 metro-
polde bir arada yaşıyor. Bu Uşak ile İstanbul’daki 
hayatın aynı olmadığı anlamına gelir. Eğer top-
lumsal ve hukuki mekanizmalarımız tamam de-
ğilse o zaman toplum kendi içgüdüleri içinde bu 
meselelere kendince çözüm buluyor.”

Siyasal anlamda devlet yapısının bir diğer 
önemli unsur olduğunu vurgulayan Ağırdır, 
merkeziyetçi devlet sisteminin sürdürülebilir ol-

madığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Nasıl ki bir işadamı bütün varlığını ve 
sermayesini tek bir kasaya kilitlemiyorsa, merke-
zi yapılı bir devlet sisteminde de siyaset büyük 
kasayı ele geçirmiş demektir. Bu kadar merkezi-
yetçi güç keyfilik üretir, çete üretir, tarikatçılık 
üretir, yolsuzluk üretir. Bu gücün ayrıştırılması 
gerekmektedir. 

Diğer yandan devletin personel sistemi de de-
ğişmelidir. Böyle bir düzen partizanlık ve yandaş-
lığı beraberinde getirir. Üçüncü mesele ise şöyle 
özetlenebilir. Devlet nizamımızın temel tanımı 
şudur; devlet hayatı düzenlemek için var değil-
dir, devlet hayatı denetlemek için vardır. Ortada 
böyle bir güç olduğunda devlet dini de yönetmek 
ister. Dolayısıyla devletin hep makbul vatandaş-
ları olmuştur, makbul din adamları ve makbul 
din anlayışı olmuştur. Bunu var ettiğiniz sürece 
o günün makbul tarikatı, cemaati kimse onlara 
yol verirsiniz. Devletin dini yönetmek arzusunu 
genlemediğiniz sürece, din ve devleti gerçekten 
ayırmadığınız sürece bu problemler olur. Dola-
yısıyla toplum ve devlet kadar önemli bir diğer 
mesele de siyasettir. Türkiye siyasi kültüründe 
müzakere esas değildir, münakaşa ve münazara 
esastır. Bu nedenle Türkiye’de gerçek anlamda 
bir devlet, yönetim ve hukuk reformu yapılması 
gerekmektedir.” 

“DÜNYADA ULUS DEVLETLERE 
DÖNÜŞ YAŞANIYOR”

Küresel gelişmeleri de irdeleyen Bekir Ağırdır, 
dünyanın yepyeni bir düzene geçtiğini ancak bu 
düzenin alt yapısından gelecek vizyonuna kadar 
pek çok bilinmezi olduğuna dikkat çekerek, “Bü-
tün dünyada yeniden bir büzülme, ulus devlet-
lere geri dönüş, yeniden güvenlikçi politikalara 
geri dönüş gibi başka bir sonuç ortaya çıkıyor” 
diye konuştu. 
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, “15 
Temmuz 2016 gecesi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi 
olan demokrasiyi hedef alan darbe 
kalkışmasını Türkiye İMSAD olarak 
lanetliyoruz” açıklaması yaptı.

Türkiye İMSAD, 15 Temmuz darbe girişimine tepkisi-
ni bir açıklamayla belirtti. Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, yaptığı açıklama-

da, “15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
temel ilkesi olan demokrasiyi hedef alan darbe kalkışması-
nı Türkiye İMSAD olarak lanetliyoruz” dedi. 

Hinginar, açıklamasında şöyle devam etti: “Demokratik 
kurumları işlemez hale getirme çabasıyla; ülkemizi bölme-
ye, kurumlarımızı yok etmeye ve en önemlisi insanımızın 
canına kastetmeye yönelik her türlü eylemi şiddet ve nef-
retle kınıyoruz. 

Geçmekte olduğumuz bu hassas dönemi halkımızın 
sağduyusu, demokrasiye olan inancı ve hukukun üstün-
lüğüne olan saygısıyla atlatacağımıza içtenlikle inanıyoruz. 

Darbe girişiminde yaşanan menfur saldırılarda şehit 
düşen asker, polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

15 Temmuz darbe kalkışmasını Cumhuriyet tarihinde meydana gelen en ağır sorunlardan biri olarak değerlendiren Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 
Hinginar, sektör olarak durumu nefretle kınadıklarını belirterek, son yıllarda büyük mesafeler kat eden Türkiye ekonomisi ve sanayisinin böyle oyunlara 
gelmeyeceğini vurguladı. Standart&Poor’s tarafından yapılan değerlendirmeyi de eleştiren Hinginar, “Darbenin ertesi günü tüm fabrikalarımız üretime 
devam etti. Normalleşme beklediğimizden iyi bir şekilde gelişecek ve daha geniş bir alana yayılacaktır. Türkiye’nin gerçek gücünü yeniden ortaya 
koyacağına inanıyorum. Ancak iş dünyası olarak S&P’den bu kadar hızlı ve kötü bir girişim beklemiyorduk. S&P gibi uluslararası derecelendirme 
kuruluşları genellikle güvenilir bilgiler üzerinde güvenilir şekilde not vermesiyle bilinen kuruluşlardı. Fakat henüz darbe girişiminin başında yapılan bu 
not düşümü hepimizde şaşkınlık yarattı. Türkiye bugün notu düşecek bir seviyede değil. Gerek finansal sonuçlar gerek ülkenin genel durumu bunu 
teyit etmektedir. Bu tür davranışlar, kredi derecelendirme kuruluşlarına olan güvenin sarsılmasına yol açıyor” dedi.

“S&P, TÜRKİYE HAKKINDA HATALI BİR KARAR ALDI”

Türkiye İMSAD tarafından her ay yayınlanan İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Bileşik Endeksi’nin temmuz ayı raporu sonuçlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, endişeye gerek olmadığını söyledi.  
Başkan Hinginar, “Temmuz ayı endeks sonuçlarındaki 
bütün bu olumsuz beklentilere karşın, hem hükumetimizin 
hem de Emlak Konut başta olmak üzere büyük gayrimenkul 
yatırımcılarının başlattığı kampanyalar ve bankaların 
faiz indirimlerinin sektöre olumlu olarak yansıyacağı 
beklenmektedir. Ortaya çıkan yeni koşullar bir süre daha 
faaliyetleri sınırlamaya devam edecektir. Faaliyetler, güven 
ve beklentilerde toparlanma zaman alacaktır.  Bu nedenle 
ve kampanyaların bir ay gibi kısa bir sürede hemen sonuç 
vermesi zor olacağından kampanyaların bir süre daha devam 
etmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

“PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ 
GEÇİCİ, MORALİMİZ YÜKSEK”

Başkan Hinginar: 
“Demokrasi
vazgeçilmez 
temel ilkemizdir”

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın Doğu 

ve Güneydoğu bölgelerine yatırım 
destek paketi açıklaması üzerine te-
rörden zarar gören 7 merkez için 10 
milyarlık yatırım yapılmasının hem 
ülkemiz hem de sektör olarak olumlu 
yansımalarının alınacağı görüşünde 
olduklarını belirtti. Hinginar, yaptığı 

açıklamada, “23 ilde yapılacak 67 bin 
konut projesi iç piyasayı canlandıra-
cak yeni yatırım merkezleri oluştura-
caktır. İnşaat sektörü ve gayrimenkul 
sektörü dinamo sektörlerdir. İnşaat 
sektörünün canlanması inşaat malze-
mesi sanayiinin yanı sıra birçok sek-
töre de etki etmektedir. Özellikle bu 
projelerde yerli ve standartlara uygun 
malzemelerin kullanılması, bizim gibi 

yüksek katma değer yaratan sektörle-
rimizin gelişmesine ve yeni yatırımlar 
için cesaretlenmesine vesile olacaktır. 
Ülkemiz ekonomisinin, inşaat ve inşa-
at malzemesi sektörünün canlanması 
hedefiyle biz de Türkiye İMSAD ola-
rak yatırım paketi kapsamında hükü-
metimizin faaliyetlerine destek olmak, 
iç piyasayı hareketlendirmek üzere 
elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı F. Fethi Hinginar, 
yaşanan darbe girişimi sonrası 

olumsuz beklentilere karşın hem hü-
kümetin hem de Emlak Konut başta 
olmak üzere büyük gayrimenkul yatı-
rımcılarının başlattığı kampanyalar ve 
bankaların faiz indirimlerinin sektöre 
olumlu olarak yansıyacağını bekledik-
lerini söyledi. Konut kredisi faiz oran-
larının yüzde 1’in altına düşmesinin 
gayrimenkul sektörünü hareketlen-

direrek konut satışlarını artıracağını 
ifade eden Hinginar, “Faiz indirim-
leri 0.90’ların altına inerse ve uzun 
vadede bu bantta devam ederse yeni 
projeler için de sektörde bir canlılık 
oluşacaktır” dedi. 
Konut almak isteyen ancak faizler 
yüksek olduğu için bu planını erte-
leyen tüketicilerin de faizlerin cazip 
rakamlara ulaşmasıyla harekete geçe-
ceğini vurgulayan Hinginar, “Konut 
satışlarında yaşanacak hareketlilik, 

yeni projeler için de yapı ruhsatı baş-
vurularının artmasına, yapı ruhsatı 
alınmış ancak son dönemki gelişme-
lerden dolayı beklemede olan proje-
lerin ise başlamasına vesile olacaktır. 
Kampanyaların bir süre daha devam 
etmesinin yararlı olacağı görüşünde-
yiz. Gayrimenkul sektörünün canlan-
ması inşaat malzemesi sektörü başta 
olmak üzere sanayiden perakendeye 
kadar piyasalarda da canlanmaya ve-
sile olacaktır” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, Rus-
ya ile ilişkilerin normale dön-

mesinin hem çok sevindirici hem de 
umut ettikleri bir durum olduğunu 
belirterek, “Gelişmenin her iki ülke 
için de daima bu şekilde iyi ve yapıcı 
ilişkiler içinde devam etmesi en bü-
yük temennimizdir” dedi. Rusya’nin, 
inşaat sektörü için potansiyeli her ge-

çen gün artan ve ticari ilişkilerimizin 
giderek büyüdüğü bir ülke konumun-
da bulunduğunu ifade eden Hinginar, 
“2014 yılı verilerine göre, Rusya en 
çok ihracat yaptığımız 10 ülke ara-
sında yer alıyordu. Ancak ne yazık ki 
bu, geçtiğimiz yıl yaşanan uçak dü-
şürme kriziyle sekteye uğradı. Bizim 
üyelerimiz arasında Rusya’da projeleri 
devam eden, yeni projeler için önem-

li adımlar atmış ve hatta bu ülkede 
üretim yapan kurumlar yer alıyordu. 
Bu firmalarımızın da yaşananlardan 
etkilendiğini biliyoruz. Aynı şekilde 
Rusya’ya ihracat yapan sektörümüz-
deki firmalar da bu süreçte zorlan-
dılar. Şimdi atılan olumlu adımlar, 
özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri 
sektörlerimiz için umut verici” diye 
konuştu. 

“Hükümetin aldığı yatırım kararlarını destekliyoruz”   

“Faiz indirimi,  inşaat sektörünü canlandırır”

“Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi umut verdi”
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, depremle 

ilgili hâlâ alınamamış dersler 
olduğuna dikkat çekerek, denetim 

eksikliği ve yapı yasası yetersizliği 
konularının altını çizdi.

Merkez üssü Gölcük olan ve Marmara Bölgesi’nde 
ciddi yıkımlara yol açan 17 Ağustos 1999 Mar-
mara depreminin üstünden 17 yıl geçmesine rağ-

men hâlâ yeterli önlem alınamadı. Türkiye İnşaat Malzeme-
si Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, depremin yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada “Maalesef, ‘Deprem ve Güvenli Yapılar’ 
konusunda alınması beklenen acil önlemler bütünsel ola-
rak hâlâ tamamlanmadı ve işlerlik kazanamadı. Bir an önce 
harekete geçilmeli ve deprem toplumun kaderi olmaktan 
çıkarılmalıdır” dedi. 

Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasını olumlu bir geliş-
me olarak değerlendiren ancak daha programlı ve geçmiş 
hatalardan ders alarak ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan 
Hinginar, alınacak daha çok yol olduğunu belirterek, şun-
ları söyledi: 

“Düzensiz yapılaşma, düşük yapı kalitesi, plansız kent-
leşme, ulaşım ve altyapı alanlarının yetersizliği gibi sorun-
lar kentsel dönüşümle çözüme ulaşacak. Yeni bir felaket 
yaşamamak, olası zararları en aza indirgemek adına kent-
sel dönüşüme sadece yapısal bir iyileştirme olarak değil, 
beklenen Marmara depremi için alınan büyük bir önlem 
olarak bakılmalı. Sorunun asıl kaynağı kalitesiz malzeme-
lerden üretilmiş güvensiz yapılar ve plansız şehirleşmedir. 
Kentsel dönüşüm konusunda adım atılırken, gelecek 100 
yıl vizyonuyla hareket etmeliyiz. 

Ülkemizde hâlâ 6 milyondan fazla konut riskli du-
rumda, bunların yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bu re-
vizyonun maliyeti 155 milyar dolar civarında. Bu rakam 
defalarca tekrarlanarak ekonominin sırtına bindirilecek bir 
yük değil. Depremle ilgili atılacak adımlar konusunda daha 
fazla geç kalma lüksümüz yok.”

“Deprem riskine 
karşı ciddi 

adımlar atılmalı”

Deprem güvenliği için yapılarda kaliteli malzeme kullanmanın 
önemine dikkat çeken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar, İtalya’nın Perugia kentinin güneyinde meydana 
gelen ve 240’dan fazla kişinin ölümüne yol açan 6.2’lik depremin 
ardından bir açıklama yaptı. Depremden sonra geriye kalan yıkım 
görüntülerinin bizim de acil önlem almamız gerektiğini ortaya 
koyduğunu belirten Hinginar, “İtalya’daki deprem, şiddeti çok 
yüksek olmamasına rağmen kalitesiz malzeme kullanımından dolayı 
ağır hasar ve can kaybına yol açtı. Maalesef, ülkemizde de ‘Deprem 
ve Güvenli Yapılar’ konusunda alınması beklenen acil önlemler 
bütünsel olarak hâlâ tamamlanmadı ve işlerlik kazanamadı. Bir an 
önce harekete geçilmeli ve deprem toplumun kaderi olmaktan 
çıkarılmalıdır” dedi. 

“İTALYA DEPREMİ, KALİTELİ MALZEMENİN 
ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

“YAPI YASASI İÇİN KAMUDAN
ACİL DESTEK BEKLİYORUZ”

Yapı Yasası’nın bir an önce çıkarılarak yürürlüğe konul-
ması gerektiğine işaret eden Hinginar, “En temel sorunlar-
dan biri denetim. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek ka-
litesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz 
mümkün değil. Kaliteli malzemelerle üretilmiş, tescillenmiş, 
standartlara uygun malzemelerle inşa edilmiş yapılarla dep-
remden korunmak mümkün. Türkiye’nin acilen yapı sek-
törünün bütününü kapsayan ve tüm yönetmelikleri bir çatı 
altına toplayacak bir Yapı Yasası’na ihtiyacı var. Ülkemizin ih-
tiyaçları doğrultusunda bir Yapı Yasası’nın oluşturulabilmesi 
için, Türkiye İMSAD olarak bizim öncülüğümüzde Ulusal 
Bina Yönetmeliği Platformu’nu (UBYP) oluşturduk. UBYP ile 
30’un üzerinde kuruluşu bir araya topladık. Şimdi en büyük 
beklentimiz bu platformun kamudan destek görmesi” diye 
konuştu. 

İMSAD’DAN
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 Türkiye İMSAD Üye Dernekler Toplantısı, 4 Ağustos 2016 Perşembe 
günü Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı.

Sektör içi birlikteliği kuvvetlendirmek, sektörün ortak 
sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek ve alt sek-
törlerin sorun ve beklentilerine yönelik ortak eylem 

planları geliştirebilmek amacıyla düzenlenen Türkiye İM-
SAD Üye Dernekler Toplantısı, Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar başkanlığında gerçek-
leştirildi. 4 Ağustos 2016 Perşembe günü Cemile Sultan 
Korusu’nda yapılan toplantıya, Türkiye İMSAD üyesi der-
neklerin Yönetim Kurulu Başkanları, Başkan Yardımcıları, 
Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekre-
ter/Genel Koordinatörleri katıldı. Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, toplantıda derneğin son bir yılda yaptığı 
çalışmaları anlattı. Derneğin 2016 yılı içinde ve gelecek dö-
nemde hayata geçirmeyi planladığı faaliyetlere ilişkin bilgi 
veren Hinginar, bu kapsamda 13-15 Ekim 2016 tarihleri 
arasında düzenlenecek SBE16 İSTANBUL Konferansı’na 
ilişkin gelişmeleri anlattı. Konferansın gerek sektörden, 
gerek üniversitelerden ve gerekse kamu kuruluşlarından 
oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Hinginar, konferansta 
100’ün üzerinde bildirinin sunulacağını ve eş zamanlı ola-
rak atölyeler ve çalıştaylar düzenleneceğini belirtti. 

Türkiye İMSAD’ın kurumsal sosyal sorumluluk çalış-

Türkiye İMSAD Üye Dernekler 
Toplantısı gerçekleştirildi

maları kapsamında hayata geçirmeyi planladığı Güvenli 
Yapılar Eğitim Merkezi projesine ilişkin gelişmeleri payla-
şan Başkan Hinginar, proje kapsamında Tuzla Belediyesi 
ile bir protokol imzalandığını belirterek, belediyenin eği-
tim merkezi için arsa tahsis ettiğini söyledi. 

Mimari tasarımı Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ece Ceylan Baba tarafından yapılan Güvenli Yapılar Eğitim 
Merkezi’nin taslak çizimleri de toplantıda katılımcılarla 
paylaşıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Oktay Alptekin ise toplantıda, Eğitim Merkezi’nin yapım 
süreci, kullanılacak malzemeler, projenin yapım amacı, he-
def kitlesi, faaliyet alanları, içinde yer alacak bölümler ve 
yönetim sistemine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. 

Toplantının sonraki bölümünde üye derneklerin tem-
silcileri sektörlerine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi 
yaparak yaşadıkları sorunları, öncelikli konularını, Tür-
kiye İMSAD’dan bu dönem için beklentilerini ve işbirliği 
önerilerini paylaştılar. Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi’nin 
sektöre de faydalı olacak iyi bir proje olduğunu ifade eden 
üye derneklerin temsilcileri projeye destek vereceklerini 
belirterek, önümüzdeki dönemde düzenleyecekleri etkin-
likler ve projeler hakkında bilgi aktardılar.

İMSAD’DAN
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Kamerun Uluslararası Yapı İnşaat ve Genel Ticaret Fuarı, 10-13 
Ağustos 2016 tarihleri arasında Kamerun’un başkenti Yaunde’de 

gerçekleştirildi. Fuarda Türkiye İMSAD da standıyla yer aldı. 

T rade Event Organisation ve Merkür Fuarcılık iş-
birliği ile 10-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen Kamerun Uluslararası Yapı ve Genel 

Ticaret Fuarı (Cameroon Build and General Trade Exhi-
bition), katılımcılarını CEMAC ülkelerinin merkezi olan 
Kamerun’da buluşturdu. Kamerun’da temsilciliği bulunan 
Türkiye İMSAD da fuar katılımcıları arasında yer aldı. Fu-
arı ziyaret eden Kamerun Ticaret Bakanı Atangana ve T.C. 
Büyükelçisi Murat Ülkü, Türkiye İMSAD standında ağır-
landı. Bakan Atangana’ya ve Büyükelçi Ülkü’ye Türkiye 
İMSAD ile inşaat ve inşaat malzemeleri sektörleri hakkında 
bilgi verildi.

 FUARA 21 TÜRK FİRMASI KATILDI
Türk firmalarının da büyük ilgi gösterdiği fuara 4 ülke-

den toplam 40 firma katıldı. 21 Türk firmasının yer aldığı 
fuarda; inşaat, yapı, kozmetik, temizlik, gıda, tarım, giyim, 

Türkiye İMSAD, Kamerun 
Uluslararası Yapı İnşaat ve Genel 

Ticaret Fuarı’nda 

ambalaj ürünleri sergilendi. TuchamHall’de düzenlenen 
fuarda, son zamanlarda Türkiye-Kamerun ikili iş görüş-
meleri sonucu, Türk firmalarının Kamerun’a olan ilgisi 
de arttı. Kamerun, hali hazırda gerek ekonomik, gerekse 
diğer alanlarda önemli gelişmeler kaydediyor. Türk firma-
larının kalite ve marka ürünler üretmeye önem vermesi ve 
bu ürünleri de rakiplerine göre daha uygun fiyata piyasa-
ya sürmesi, Kamerunlu alıcılar tarafından oldukça olumlu 
karşılanıyor. Türkiye İMSAD, daralan ihracat pazarlarını 
aşmak ve yeni pazarlar kazanmak amacıyla Trade Event 
Organisation işbirliğiyle 1 Eylül 2015 tarihinde Kamerun 
Temsilciliği’ni açmıştı. İnşaat malzemelerinde Türkiye 
için potansiyel bir pazar konumunda olan Kamerun, coğ-
rafi konumu itibarıyla da CEMAC ülkelerine açılan kapı 
olarak görülüyor. Kamerun’un da üyesi olduğu CEMAC 
ülkelerinde 1998 yılında yapılan yasal değişiklikle üye ül-
keler arasında gümrük vergileri kaldırıldı. 

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Paylaşım 
Günleri etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD 

üyelerinin iyi uygulama örneklerini sunduğu etkinlikte, “İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk” projeleri ele alındı.

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin sürdürülebilir-
liğini ilgilendiren çevre, enerji, enerji verimliliği, 
iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına 

katkı vermek ve inşaat sanayisinde bu konularda gerekli 
işbirliklerinin kurulması, farkındalığın artırılması ama-
cıyla düzenlenen Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Payla-
şım Günleri’nin üçüncüsü 26 Eylül 2016 tarihinde Yapı 
Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD 
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık’ın hoş 
geldiniz konuşması ile başlayan etkinliğin moderatörlüğü-
nü S360 Kurucu Ortağı, Genel Müdürü ve Türkiye İklim 
Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucuları arasında yer 
alan Kerem Okumuş üstlendi. Paylaşım Günleri’nde Sika 
Yapı Kimyasalları Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı 
Nazlı Çulhaoğlu, Şişecam İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Pınar Bağlarbunarı, Işıklar Pazarlama Müdürü Dilek Kara-
köz Toruş birer sunum yaptı. Bu yılki konusu “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” olarak belirlenen panelde konuşmacı üyeler 
firmaları için gerçekleştirdikleri iyi uygulama ve sürdürü-
lebilirliğin sosyal boyutuyla ilgili proje örneklerini paylaştı. 

Sürdürülebilirlik Paylaşım Günleri hakkında bilgi ve-
ren Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık, 
Türkiye İMSAD üyelerinin sürdürülebilirliğin öneminin 
farkında olmasının çok güzel olduğunu, bu etkinliklere sa-
dece inşaat malzemesi sektörünün değil başka sektörlerin 
de davet edilmesinin ülkemizde sürdürülebilirlik bilinci-
nin oluşmasında ve uluslararası rekabette Türkiye İMSAD 
üyelerinin örnek oluşturmasında çok faydalı olacağını 
belirtti. Karamık, bundan önceki dönemde iki kez dü-
zenlenen Sürdürülebilirlik Paylaşım Günleri’nin amacının 
sürdürülebilirliğin sosyal örneklerinin paylaşıldığı bir plat-

form oluşturmak ve bunu genele yaymak olduğuna dikkat 
çekerek, bu toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği komitesinin 
de katkılarının bulunduğunu ve bundan sonra çalışmaları-
na güç katarak devam edeceklerini dile getirdi.   

2000 yılında küresel ilkeler sözleşmesiyle birlikte yeni-
likçi uygulamaların hayatımıza girdiğini vurgulayan S360 
Genel Müdürü Kerem Okumuş konuşmasında, “Sosyal 
sorumluluk projelerini iş süreçlerine entegre etmemiz çok 
önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında proje ge-
liştirip projenin sürdürülebilir olması, işinizin kârlılığını 
destekleyecek operasyon içerisine girmekte fayda var. Top-
lumun sosyal sorunlarına dokunan, yeniliklerin olduğu 
projeler kurumsal sosyal sorumluluk işlerinin sürdürüle-
bilirliği için önemlidir” dedi. 

Kerem Okumuş’un konuşmasının ardından “İyi Uy-
gulama Örnekleri” hakkında paylaşımda bulunmak üzere 
Sika Yapı Kimyasalları Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uz-
manı Nazlı Çulhaoğlu  ve Işıklar Pazarlama Müdürü Dilek 
Karaköz Toruş sosyal sorumluluk alanında yaptıkları ça-
lışmaları paylaşırken, Şişecam İş Sağlığı ve Güvenliği Uz-
manı Pınar Bağlarbunarı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yaptıkları çalışmaları anlattı. Türkiye İMSAD Sürdürülebi-
lirlik Komitesi’nin 2016 yılı iş planı çerçevesinde Türkiye 
inşaat malzemesi sanayinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren 
çevre, enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikala-
rının oluşturulmasına katkı vermek ve inşaat sanayisinde 
bu konularda gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın 
artırılması amacıyla “Sürdürülebilirlik İlkeleri-Ekonomik, 
Çevresel ve Sosyal Faydaları” temalarıyla düzenlenen Sür-
dürülebilirlik Paylaşım Günleri’nde, Türkiye İMSAD üyesi 
kuruluşların iyi uygulama örnekleri paylaşılıyor.

 Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
 Paylaşım Günleri gerçekleştirildi



Çorlu tesislerimizde üretilen Isıpan, Membran, Starflex ve R-flex ürünlerimiz; uluslararası onaylı ve 
Avrupa standartlarıyla uyumlu, 4 Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Declaration (EPD) 
Belgesi ile taçlandırıldı. Bu belgelerle sektörde bir ilki gerçekleştirerek, ürettiği tüm ürünlerine 
EPD Belgesi alan tek firma olduk. Global bir marka olma vizyonuyla çevreye olan duyarlılığımızı 
somutlaştırarak Avrupa’daki sayılı üretici arasına girmeyi başardık. 
ODE olarak geleceği yalıtıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz.
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YENİ ÜYELERİMİZ - OKYAP YAPI ELEMANLARI

“Türkiye İMSAD’ın sektördeki
çalışmalarından faydalanacağız”

Okka Group İcra Kurulu Başkanı (CEO) M. Özgür Sezginer, Okyap Yapı Elemanları A.Ş.’nin Türkiye 
İMSAD’ın çalışmalarından faydalanmak için derneğe üye olduğunu belirtti.

Altyapı taahhüt işlerinin yanı sıra; hazır be-
ton ve çeşitli prefabrik altyapı elemanları 
üretimi alanlarında faaliyet gösteren Okka 

Group şirketlerinden Okyap Yapı Elemanları 
A.Ş., Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini 
aldı. Okka Group İcra Kurulu Başkanı (CEO) 
M. Özgür Sezginer ile Okka Group’u ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Okka Group hakkında bilgi verir misiniz?
Okka Group, inşaat sektöründe edindiği 40 

yılı aşkın deneyimi, sahip olduğu nitelikli insan 
gücü, profesyonel yönetici kadrosu ve gerçekleş-
tirdiği yatırımlarla; büyüyen, gelişen Türkiye’nin 
inşasında her geçen gün daha fazla sorumluluk 
üstleniyor. Uşak merkezli olarak 1960’lı yıllarda 
Kemalettin Okkaoğlu tarafından kurulan şirket-
lerimizin yönetim kurulunda şu anda ikinci ve 
üçüncü kuşak aile üyeleri yer alıyor. 

Grup şirketlerinin faaliyet alanı nedir?
Oktaş A.Ş., altyapı taahhüt işlerinin yanı sıra; 

hazır beton ve çeşitli prefabrik altyapı eleman-
ları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Uşak 
merkez ve ilçelerinde kurulu 4 adet santrali ve 

agrega üretim ocaklarıyla bölgesinin en büyük 
üreticisi konumunda bulunuyor. İkinci şirketi-
miz Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren ve bölgenin en büyük “bimsblok” üre-
ticisi olan Okyap A.Ş. Satış hinterlandımız İzmir 
merkez olmak üzere Çanakkale’den Eskişehir’e, 
Denizli’den Bodrum’a kadar uzanıyor. TSE ve 
UTO belgeli ürünlerimizle, kalite ve standartla-
rın bölgemizde yerleşmesi için çaba gösteriyo-
ruz. Modern teknoloji ile donatılmış üretim te-
sislerimizde, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla 
birlikte, yarının vizyonu da şekillendiriliyor. Bu 
doğrultuda oluşturulan Ar-Ge departmanımız; 
firmanın sektöre olan profesyonel yaklaşımını ve 
sahip olduğu geniş perspektifi en doğru şekilde 
yansıtıyor. Okyap A.Ş., grubun inşaat sektörün-
deki gücünü artıran duruşu ve istikrarlı çizgisiy-
le, pazardaki payını her geçen gün büyütüyor.

Madencilik şirketiniz de var sanırım...
Evet, Güven Madencilik A.Ş.; grubumuzun 

inşaat sektörüne yönelik faaliyet gösteren bir 
diğer firması. Duvar blokları üretimimizin ham-
madde ihtiyacını ve piyasanın taleplerini karşıla-
mak amacıyla, Kula ve çevresinde bulunan ken-
dine ait ocaklarda pomza (scoria) madeni işliyor. 
2010 yılı itibarıyla “yapı kimyasalları” üretimi ile 
ulusal pazara girerek faaliyet alanını genişleten 
Güven Madencilik A.Ş.; NO1 markası ile tama-
mıyla doğal, yanmaz iç ve dış cephe sıvaları üret-
meye başladı. Kula bölgesindeki “pomza/scoria” 
ocaklarımızdan çıkarılan hammaddenin işlen-
mesiyle üretilen Agropomza ve Soilguard mar-
kalı ürünlerimiz de özellikle peyzaj ve topraksız 
tarım uygulamalarında büyük rağbet görüyor. 
Üretim ve hizmet anlayışını “sürdürülebilir ka-
lite yönetimiyle” şekillendiren Okka Group; iş 
ortaklarına fayda sağlamak ve Türkiye ekono-
misinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
faaliyetlerine devam ediyor. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu 
üyeliğin şirketinize ne gibi katkıları olacak?

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çatı ku-
ruluşu ve sektör için başarılı çalışmalara imza 
atıyor. Biz de Türkiye İMSAD’a üye olarak hem 
sektörle iç içe olmayı hem de derneğin faaliyet-
lerinden yararlanmayı amaçlıyoruz. Türkiye İM-
SAD çatısı altında olmak şirketimize güç katacak. 

Okka Group İcra 
Kurulu Başkanı (CEO) 

M. Özgür Sezginer, 
“Türkiye İMSAD 

çatısı altında olmak 
şirketimize güç 

katacak” dedi. 
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KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI

Günümüzde dünyanın en önemli şehirleri bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanarak “akıllı kentlere” geçme sürecini başlatıp, pek çok sorunun 
üstesinden gelmeye çalışıyor. Akıllı kentler; insanlara sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının kullanıldığı, en az çaba ile tüm ihtiyaçların karşılandığı, 
doğanın da korunduğu yaşam alanları sunuyor. 

Akıllı şehirler
sürdürülebilir yaşam
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KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI

İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürül-
tü, çevre kirliliği gibi faktörler şehirleri giderek yaşan-
ması daha zor mekanlar haline getirirken, teknolojik ve 

çevre dostu binalarla donatılan akıllı şehirler, şehirleşmenin 
yeni trendi oldu. Yakın bir gelecekte dünyanın en önemli 
kentlerinin “akıllı” olup olmadıklarına göre belirleneceğini 
düşünürsek, gelişen teknolojiye paralel olarak akıllı ev ve 
akıllı kent konseptlerinin birbirini tamamlamak zorunda ol-
duğu inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

Son 20-25 yıl içinde hızla gelişen teknoloji hayatımızın 
her alanına girerken; binaları tasarım sürecinden, malzeme 
ve yapım sistemlerine kadar pek çok farklı boyutta etkileye-
rek, evlerimiz için konfor, güvenlik ve tasarrufu da berabe-
rinde getirdi. Akıllı binalar olarak tanımlayabileceğimiz bu 
yapıların temel özelliği, kullanılan farklı sistemlerin birbi-
riyle bağlantılı olarak yönetiliyor olması. Sistemlerin mobil 
teknoloji ile entegre olması sayesinde dairemizi akıllı cihaz-
lar ve herhangi bir bilgisayar aracılığı ile internet üzerinden 
kontrol edip, yönetmemiz mümkün. 

AKILLI BİNALARDAN AKILLI KENTLERE
Akıllı bina uygulamaları günümüzde hızla büyüyerek ge-

lişen inşaat sektörü ile birlikte ilerliyor. Dünyanın en önem-
li şehirleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak “akıllı 
kentlere” geçme sürecini başlatıp, pek çok sorunun üstesin-
den gelmeye çalışıyor. Merkezde; şehrin binalarının güç ihti-
yacı, sokak ve trafik durumu, iç ve dış sıcaklıkları hakkında-
ki veriler toplanıp, analiz edilerek yönetilebiliyor. Bu sayede 
akıllı kentler; insanlara sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
kullanıldığı, en az çaba ile tüm ihtiyaçların karşılandığı, do-
ğanın da korunduğu yaşam alanları sunuyor. Türkiye’de sa-
yıları hızla artan akıllı binalar özellikle İstanbul, Ankara, İz-
mir, Bursa gibi büyük şehirlerde daha çok uygulama imkânı 
buluyor. Son yıllarda hayata geçirilen büyük konut projele-
rinde akıllı sistemler kullanılıyor.

2025’E KADAR DÜNYADA 
26’YI AŞKIN AKILLI ŞEHİR OLACAK

Araştırma şirketi Frost&Sullivan’ın raporuna göre, 2025 

yılına kadar dünyada 26’dan fazla akıllı şehir olacağı tahmin 
ediliyor. Akıllı şehir kriteri olarak sayılan alanların çoğun-
da olmasa dahi birkaçına birden yatırım yapan şehirler ise 
“sürdürülebilir şehir” olarak adlandırılıyor. İçinde yaşayan 
insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak 
sağlıklı ve kaliteli olarak yaşayabildiği ve bunu gelecek ne-
sillere aktarabildiği yerleşim merkezleri olan sürdürülebilir 
şehirler; ekonomik ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi 
gerçekleştirirken, yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları 
olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerle-
şim birimleri olarak nitelendiriliyor. Sürdürülebilir şehirler; 
en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yö-
nelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedef-
liyor. Şehirde arazi kullanımı en etkin şekilde planlanıyor, 
kent sakinlerinin ihtiyaçlarını ve çevresel önceliklerini bir-
likte gözeten ulaşım seçenekleri ön plana alınıyor. Atıkları-
nı; kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri kazanım 
yöntemlerini kullanarak maddesel veya enerji olarak yeniden 
kullanarak, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en 
aza indiriyorlar. Türkiye’den bu rapora giren 8 şehrin (İs-
tanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmir, Denizli, Antalya ve 
Adana) sürdürülebilir şehir seviyesinde olacağı öngörülüyor.   

AKILLI ŞEHİRLERE DÜNYADAN ÖRNEKLER
Dünyada akıllı şehir deyince ilk akla gelen kentler ara-

sında Viyana, Toronto, Londra, Tokyo, Barselona geliyor. 
Viyana Akıllı Şehir Vizyonu 2050, Yol Haritası 2020 ve Ey-
lem Planı 2012-2015 gibi çalışmaları devreye alarak akıllı 
şehir olma yolunda dikkat çeken şehirler arasında yer alı-
yor. Kuzey Amerika’nın en akıllı şehri olarak nitelendirilen 
Toronto, düşük karbon kullanımının teşviki konusunda öne 
çıkıyor. Toronto’da yalnızca kamu değil özel sektör de bu 
amaç için yoğun şekilde çalışıyor. Londra, akıllı şehir olma 
konusunda sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarla dikkat çe-
kiyor. Asya’nın en önemli akıllı şehirlerinden biri olan Tokyo, 
banliyö bölgeleri için tasarladığı akıllı çözümlerle iddiasını 
ortaya koyuyor. Barcelona’da da şehir yönetimi düşük kar-
bon tüketimine yönelik yaptığı yatırımlarla akıllı şehir kon-
septine uygunluğunu öne çıkarıyor.
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Akıllı şehirleşmeyle ilgili elini taşın altına koyan 
Türkiye İMSAD, bu konuda dünyadaki en önemli 
organizasyonlardan olan SBE Konferansı’nı bu yıl 

Türkiye’ye getiriyor. Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD 
organizasyonuyla gerçekleşecek SBE16 İSTANBUL Konfe-
ransı, 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The 
Bosphorus İstanbul’da yapılacak. Konferansta sürdürülebi-
lir bir gelecek için fikirler, yöntemler, teknikler gündeme 
taşınarak, çözüm arayışları ve Türkiye’nin iklim değişik-
liği kapsamındaki ulusal vizyonu konuşulacak. Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve SBE16 İSTANBUL 
Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı F. Fethi Hingi-
nar, 2000 yılından bu yana dünya genelinde 50’den faz-
la ülkede yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
Konferansı’nı Türkiye’de ilk kez düzenleyecek olmanın 

mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ana teması “Akıllı Met-
ropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler 
için Entegre Çözümler” (Smart Metropols - Integrated 
Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) 
olan konferansta sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge ve 
inovasyonun önemine dikkat çekilerek, sanayi-üniversite 
işbirliğinin en güzel örneklerinin kamuoyu ile paylaşılaca-
ğını ifade eden Hinginar, “SBE16 İSTANBUL Konferansı, 
aynı zamanda sanayi, kamu, üniversite ve STK’ların işbir-
liği ile hayata geçirilen sektördeki ilk konferans olma özel-
liğini de taşıyor. Türkiye İMSAD olarak, her platformda 
sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi vurguluyor, çalışma-
larımızla söylemlerimizi destekliyoruz. Dünyada ilk kez 
bir sivil toplum kuruluşu tarafından GRI4 Rehberi’ne göre 
hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporumuzu 2014 yılında ka-

SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nda 
sürdürülebilir 
gelecek konuşulacak

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve SBE16 İSTANBUL Konferansı 
Organizasyon Komitesi Başkanı F. Fethi Hinginar, SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nda, sürdürülebilir bir gelecek için fikirler, yöntemler ve tekniklerin 
gündeme taşınarak, çözüm arayışlarının konuşulacağını söyledi.

SBE16 İSTANBUL - ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE KONFERANSI

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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muoyuyla paylaştık. Sektörde sürdürülebilirlik kavramla-
rıyla ilgili ortak bir anlayış ve söylem getirmek amacıyla 
2015 yılında ‘Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri Terimler 
Sözlüğü’nü hazırladık. Sektörün son 7 yıldır en büyük 
buluşma platformlarından biri olan İnşaatta Kalite Zirve-
lerimizde her sene mutlaka sürdürülebilirliğe vurgu yapan 
oturumlar, sunumlar düzenledik. Geçtiğimiz yıl düzenle-
diğimiz 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvemizde Türkiye 
İMSAD Üyeleri olarak Sürdürülebilirlik Parametrelerimizi 
açıklayarak ‘Sürdürülebilirlik Sözü’ verdik. ‘Değişen Dünya 
Gelişen Malzeme’ temasıyla ise bu yıl gerçekleştireceğimiz 
konferansımızda ele alınacak konular için ilk adımı attık. 
Bu konferansta da Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamın-
daki ulusal vizyonu masaya yatırılacak, yarının yapıları ve 
şehirleri konuşulacak. Sürdürülebilir bir gelecek için fikir-
ler, çözümler, yöntemler ve teknikler tartışılacak ve sonuç-
lar paylaşılacak” diye konuştu. 

“GELECEĞİN YAŞAMI 
ÇALIŞTAYLA ŞEKİLLENECEK”

Sürdürülebilir yapılı çevre ile ilgili sanayinin, kamunun 
ve üniversitelerin odaklanmasına gerek duyulan konula-
rın belirlenmesi amacıyla konferans çerçevesinde akıllı ve 
sürdürülebilir şehirleşmeyle ilgili tüm tarafların dahil ol-
duğu bir çalıştay da düzenleneceğini vurgulayan Hinginar, 
şu bilgileri verdi: “Davetlerin devam ettiği çalıştayda ilgili 
bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve sana-
yiciler yer alacak. Şehir, bina ve malzeme olmak üzere üç 
ana başlık altında gerçekleştirilecek olan SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nda akıllı şehir, akıllı bina, akıllı malzeme, akıllı 
ulaşım, ekolojik hassasiyet, kalifiye işçi, ithalat ve ihracat, 
kentsel doku, kaynak verimliliği, performans göstergele-
ri ile sosyal, kültürel ve finansal yaklaşımlar gibi pek çok 
konu masaya yatırılacak.”

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda Singapur, Japonya, İsveç, Norveç, 
İngiltere, Belçika ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkeden 9’u 
yabancı toplam 33  konuşmacı yer alacak. Konuşmacılar arasında 
Ecoplatform Başkanı Sven Olof Ryding, Solar Decathlon Europe 
Başkanı Prof. Peter Russell, Japon Mimar Prof. Kazuo Iwamura, Dünya 
Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım, Avrupa Bina 
Performans Enstitüsü Başkanı Oliver Rapf, REC Türkiye Başkanı Rifat 
Ünal Sayman, Schneider Electric Akıllı Şehirler Global Direktörü Gordon 
Falconer ve University College London (UCL) Enerji Enstitüsü Direktörü 
Robert Lowe gibi pek çok değerli isim yer alıyor. Üç günlük konferans 
panel oturumları, bildiri sunumları, yuvarlak masa toplantıları ve çeşitli 
etkinliklerden oluşacak. Destekçileri arasında Ekonomi Bakanlığı, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yanı sıra Yaşar Üniversitesi (YÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) gibi üniversitelerle 
birlikte Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Enerji Verimliliği 
ve Yönetimi Derneği (EYODER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Serbest Mimarlar Derneği 
(TürkSMD), İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Türk 
Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD 
Türkiye) gibi kurumlar da bulunuyor.

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta 
olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi (The Sustainable 
Built Environment Conference Series), CIB Uluslararası Bina Araştırma 
ve İnovasyon Konseyi, FIDIC - Uluslararası Müşavir Mühendisler 
Federasyonu, iiSBE - Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre İnisiyatifi 
ve UNEP - Birleşmiş Milletler Çevre Programı Teknoloji, Endüstri ve 
Ekonomi Bölümü Sürdürülebilir Bina ve İklim İnisiyatifi gibi uluslararası 
büyük oluşumların inisiyatifinde organize ediliyor. 3 yıllık döngü ile 
gerçekleştirilen SEB Konferansları çerçevesinde ilk yıl hazırlık yapılırken, 
ikinci yıl bölgesel ve ulusal konferanslar ve son yıl global konferans 
düzenleniyor. Bu yıl  Türkiye ile birlikte 21 farklı ülkede 21 konferans 
gerçekleştiriliyor. Global Konferans ise 2017’de Hong Kong’da 
düzenlenecek. Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından bölgesel 
ve ulusal konferansların içinden en iyi bildiriler seçilecek ve Global 
Konferans’ta sunulacak. 

1
9
28
33
40
113
1000

WORKSHOP
YABANCI KONUŞMACI
OTURUM
DAVETLİ KONUŞMACI
FARKLI KONU BAŞLIĞI
BİLDİRİ 
BEKLENEN KATILIMCI

Japonya’dan Kanada’ya
toplam 33 davetli konuşmacı

16 yıldır tüm dünya Sürdürülebilir 
Yapılı Çevre Konferanslar Serisi 
ile geleceğe hazırlanıyor

RAKAMLARLA SBE16 
İSTANBUL KONFERANSI

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI



26   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2016

Yapı malzemesi üreticilerini, bi-
lim insanlarını, uygulayıcıları, 
mimarları, mühendisleri, müte-

ahhitleri, akademisyenleri, sanayicileri, 
devlet kurumlarını ve sivil toplum ku-
ruluşlarını bir araya getirmeyi hedefle-
yen SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın 
Türkiye için önemine değinen SBE16 
İSTANBUL Konferansı Bilim Komite-
si Başkanı Prof. Dr. Sinan Mert Şener, 
“Konferans Türkiye’nin global yeni sür-
dürülebilirlik gündemini takip etmesi 
açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler  
tarafından sunulan 2030’a kadar olan 
dönemi kapsayan ‘Yeni Sürdürülebilir 
Gelişme Gündemi’nde öngörüldüğü 
gibi sürdürülebilirliğin çok boyutlu 
ve disiplinlerarası olarak ele alınması 
gerektiği mesajı ülkemiz açısından da 
önem taşıyor. Bu önemli mesajın; konfe-
rans ana temaları kapsamında malzeme, 
sürdürülebilirlik, akıllı kent ve akıllı 
bina alanlarında çalışan tüm kamu ve 
özel sektör aktörlerince  tartışılması çok 
önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

“EN İYİ UYGULAMALARA 
DİKKAT ÇEKİLECEK”

Prof. Dr. Şener, konferansın ana 
teması hakkında da şu değerlendir-
melerde bulundu: “SBE16 İSTAN-
BUL Konferansı süresince; ‘Akıllı 
Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı 
Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre 
Çözümler’ ana teması içinde  kentsel 
alan ve  mevcut/yeni binalar; jeoloji, 
iklim, ekoloji, doğal sistemler, kent, 
yapı ve malzeme bilgisi eksenin-
de anahtar performans göstergeleri 
(sosyal kültürel ekonomik, finansal, 
çevresel etkiler ve fonksiyonelllik) 
kullanılan metodlar, araç ve teknikler, 
yasa, yönetmelik ve standartlar  bağ-
lamında değerlendirilirken, özellikle 
malzeme ve  inovasyon konusunda 
da karşılaştırılabilir/referans alınabilir 
en iyi uygulamalara dikkat çekilecek. 
Konferansta ‘Akıllı Metropoller-Sür-
dürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler‘ ana 
teması altında çözümler tartışılırken; 

konferansın Akıllı Ekonomi (Reka-
bet), Akıllı Mobilite (Ulaşım ve bilgi 
iletişim teknolojileri), Akıllı Çevre 
(Doğal kaynaklar), Akıllı İnsanlar 
(Sosyal ve beşeri sermaye), Akıllı 
Yaşam (Yaşam kalitesi) ve Akıllı Yö-
netişim (Katılım) konularını da kap-
samakta olduğuna dair önemli vur-
gular bekleniyor. Konferans süresince 
yapılan tüm katkılar ile tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de konunun 
çok disiplinli bir yapıda irdelenmesi 
gerektiği de ortaya çıkacaktır.” Kon-
ferans süresince; akıllı bina ve akıllı 
kent konusunun; enerji, ulaşım, ener-
ji etkinliği, enerji ve emisyonlar, su, 
iç ortam kalitesi ve bilişim sistemleri 
ekseninde ele alınacağını ifade eden 
Prof. Dr. Şener, “Sürdürebilir sistem-
ler, malzeme ve yapım  sitemleri dı-
şında sürdürülebilirlik için inovasyon 
ve eğitim konuları da SBE16 İSTAN-
BUL Konferansı süresince tartışılacak 
en önemli konular arasındadır” diye 
konuştu.  

“Türkiye global 
sürdürülebilirlik
gündemini takip etmeli”
SBE16 İSTANBUL Konferansı Bilim Komitesi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Mert Şener, bu konferansın Türkiye’nin global 
yeni sürdürülebilirlik gündemini takip etmesi açısından  
önemli olduğunu söyledi.

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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Sürdürülebilir Yapılı Çevre İçin Uluslararası İnisiyatif 
(IISBE) Uluslararası  Yönetim Kurulu Üyesi ve SBE16 
İSTANBUL Konferansı Organizasyon Komitesi Baş-

kan Yardımcısı Dr. İlker Kahraman, SBE konferanslarının 
geçmişi ve önemi hakkında bilgi verdi. CIB’in (Internati-
onal Council for Research and Innovation in Building and 
Construction - Bina ve İnşaatta Araştırma ve Yenilik İçin 
Uluslararası Konsey) 1997 yılında Londra ve Paris’te iki 
yeşil bina konferansı düzenlediğini belirten Dr. Kahraman, 
şöyle konuştu: “Bu konferanslardan bir sene sonra 1998 
yılında Kanada-Vancouver’da Yeşil Bina Konferansı (Green 
Building Challenge’98) düzenlendi. Konferans iki yıllık pe-
riyotlarla düzenlenmesi düşünülen serinin ilki idi. Toplam-
da 14 ülkeden araştırmacıların katıldığı bir etkinlik gerçek-
leşti. 2000 yılında ise CIB ve IISBE, Hollanda-Maastricht’te 
düzenledikleri konferans ile yeşil bina serilerine beraber 
devam etmeye karar verdiler. Bu kararı takiben üç yıllık 
döngüler ile CIB, UNEP-SBCI (United Nations Environ-
mental Programme-Sustainable Building and Climate Ini-
tiative/Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Sürdürülebilir 
Çevre ve İklim İnisiyatifi), FIDIC (International Federati-

on for Research and Innovation-Araştırma ve Yenilik için 
Uluslararası Federasyon) ve IISBE konferanslara beraber 
destek vermeye başladılar. SBE konferans serileri 2013 yı-
lında CIB tarafından düzenlenen dünya konferansında ‘CIB 
İnşaat ve Toplum Ödülü’ aldı. Ödül açıklamasında SBE 
konferans serilerinin CIB’in amacı olan toplum yararına 
araştırma ve yenilikçiliğin gelişmesi düsturu ile tam olarak 
örtüştüğü için bu ödülün verildiği söylendi.”

SBE KONFERANSLARI VE IISBE İLİŞKİSİ
IISBE’nin; sürdürülebilir bir küresel yapılı çevre hare-

ketini hızlandırmak için aktif politika, yöntem ve araçların 
benimsenmesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacı ile 
hareket eden, uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir orga-
nizasyon olduğunu ifade eden Dr. Kahraman, “IISBE’nin 
kurucularından ve IISBE’nin İcra Direktörü olan Nils Lars-
son aynı zamanda SBE konferanslarının koordinatörüdür. 
Bu nedenle farklı ülkelerde temsilciliği bulunan IISBE’nin 
konferans serilerine katkısı büyüktür. Etkinliğin yapıldığı 
her ülkedeki IISBE üyeleri etkinliğin gerçekleştirilmesine 
destek verirler” diye konuştu.

“Bu etkinlik bölgemizde 
büyük bir adım olacak” 

Sürdürülebilir Yapılı Çevre İçin Uluslararası İnisiyatif (IISBE) Uluslararası  Yönetim 
Kurulu Üyesi ve SBE16 İSTANBUL Konferansı Organizasyon Komitesi Başkan 

Yardımcısı Dr. İlker Kahraman, “Bu etkinlikle dünyanın geleceğinde önemli bir yere 
sahip coğrafyamızda, farkındalık yaratmak için büyük bir adım atılacak” dedi.

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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SBE KONFERANSLARININ AMACI
Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden bu konferans-

larda ana amacın sürdürülebilir bina ve inşaatın yaygınlaş-
tırılması olduğunu vurgulayan Dr. Kahraman, bu konuda 
da şunları söyledi: “Bilindiği gibi 2015 yılı sonunda Paris’te 
‘COP21-Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ gerçekleşti. Zir-
vede 195 ülke iklim değişikliği ile mücadelede tarihi önem 
taşıyan Paris Anlaşması’nı imzaladı. 150’den fazla hükü-
met ‘kesin katkılar için ulusal niyet beyanı’ isimli anlaşmayı 
da imzaladı. Bu beyanlardaki taahhütlerin amacı küresel 
ısınmayı bu yüzyıl sonunda 2 derecenin altında tutmak-
tı. Ancak beyanlardaki fazladan taahhütler gerçekleşmez-
se, bugünkü çevre politikaları sonunda küresel ısınmanın 
4 dereceye yaklaşacağı görülen ve tartışılan bir gerçektir. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı raporlara göre 
(Transition To Sustainable Buildings-Strategies And Op-
portunities to 2050) bina sektörü enerji tüketen en büyük 
sektördür. Nihai enerji tüketiminin üçte biri bina sektö-
ründe gerçekleşiyor. Bunun yanında küresel karbon salımı-
nın (binalar arası ulaşım dâhil) yüzde 25’i ve küresel kay-
nak tüketiminin yüzde 40’ı da inşaat sektöründe oluyor. 
Konferansların amacı bu denli önemli olan yapılı çevrenin 
sürdürülebilir olması yönünde farkındalığın artması, bilgi 
birikimin paylaşılmasıdır.”

SBE16 KONFERANSLAR DİZİSİ
SBE etkinliklerinin bağımsız olarak yürütüldüğünü dile 

getiren Dr. Kahraman, şu bilgileri verdi: “Ana temalar or-
ganizatörler tarafından genel prensibe uygun olarak seçilir. 
Etkinlikler her ne kadar yerele odaklı olsalar da uluslarara-
sı etkinliklerdir. Örneğin 8-11 Mart 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen SBE16 Hamburg etkinliği 41 ülkeden bildiri 
aldı. 2016 yılı konferansları Ocak ayında Birleşik Arap 

Emirlikleri-Dubai ile başladı, ardından sırası ile İtalya, Mo-
naco, Almanya, Malta, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsviç-
re, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Singapur, Kanada, İsveç, 
Finlandiya ile devam etti. Ülkemizde düzenlenecek SBE16 
İSTANBUL Konferansı’ndan sonra ise Yunanistan, Çin, 
Avusturya ve Mısır’da konferanslar devam edecek.”

Etkinliklerin 3 yıllık çevrimlerle sürdüğünü ifade eden 
Dr. Kahraman, şöyle devam etti: “Her çevrimin son senesin-
de WSBE (World Sustainable Built Environment Conferen-
ce) ismi verilen dünya konferansı gerçekleşir. WSBE etkin-
likleri 2000 yılında Hollanda-Maastricht’te, 2002 yılında 
Norveç-Oslo’da, 2005 yılında Japonya-Tokyo’da, 2008 yı-
lında Avusturalya-Melbourne’de, 2011 yılında Finlandiya-
Helsinki’de, 2014 yılında İspanya-Barcelona’da gerçekleşti. 
5-7 Haziran 2017 tarihleri arasında Hong Kong’da dünya 
konferansı WSBE 17 adı ile yapılacak. Konferans için dört 
ana tema belirlendi. Bu temalar; sürdürülebilir yerleşmeler, 
çalışanların güçlendirilmesi (İşi yapanı işin sahibi haline 
getirmek-empowerment), kapsamlı tadilat ve yüksek per-
formanslı binalardır. SBE16 İSTANBUL etkinliği, etkinliğe 
destek veren dört uluslararası kuruluş tarafından da çok 
önemseniyor. Bu önemsenmenin nedeni Türkiye’nin bu-
lunduğu bölgede gördüğü haklı saygıdan dolayıdır. Türki-
ye’mizde yapılacak bu etkinliğin bölgemizde öncü olacağı 
ve dünyanın geleceği için çok büyük öneme sahip coğrafya-
mızda, farkındalık yaratma adına büyük bir adım atılacağı 
öngörülüyor. Ülkemizde uluslararası katılım ve destek ile 
düzenlenen en kapsamlı konferanslardan birisi olan kon-
feransımızın sanayi ve akademinin çok büyük desteği ile 
büyük bir başarı ile gerçekleşeceği aşikâr. Bu nedenle des-
tek veren tüm ekibimize, konferansa desteğini esirgemeyen 
bakanlıklarımıza, akademisyenlerimize ve sanayi kuruluş-
larımıza kurumum IISBE adına teşekkür etmek istiyorum.”

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI



30   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2016

Uluslararası marka haline gel-
miş olan Sürdürülebilir Yapılı 
Çevre (SBE) Konferansı’nın bu 

yıl ilk kez Türkiye’de yapılıyor olması-
nın heyecan verici olduğunu belirten 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve SBE16 İSTANBUL Konferansı Orga-
nizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı 
Yener Gür’eş, konferansın önemine 
ilişkin bilgi verdi. 
Yıllar önce uluslararası akademik çev-
relerde ve mühendislik çevrelerinde 
tartışılmaya başlanan ‘sürdürülebi-
lirlik’ teriminin uzun süre tam ola-
rak tanımının yapılamadığını ifade 
eden Gür’eş, “Hatta bazı çevrelerde 
zaman zaman ‘Muz gibi ne niyetine 
yerseniz o tadı alırsınız’ benzetmesi 
yapıldı. Bazen de ‘sürdürülebilirlik’ ile 
‘süreklilik’ birbirine karıştırıldı. Oysa 
daha sonra Avrupa Standardizasyon 
Komitesi CEN bünyesindeki TC 350 
Teknik Komitesi sürdürülebilirlikle 
ilgili standartları ‘çevresel sürdürü-
lebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve 
ekonomik sürdürülebilirlik’ şeklinde 
üç başlık altında topladı. Bütün bunlar 
için de yaşam döngüsü analizi önem 
kazandı” dedi.

Sürdürülebilirlik kavramının, ye-
şil bina sertifikasyonu ve uzun süre 

beklenen yararı sağlayamayan kentsel 
dönüşüm projeleri ile güncellik kazan-
maya başladığını vurgulayan Gür’eş, şu 
bilgileri verdi: 

“KAPSAMLI VE 
BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI”

“Bu konularda çeşitli seminerler 
ve konferanslar düzenlendi. Ancak 
bildiğim kadarıyla hiçbiri konuyu 
SBE Konferansı kadar kapsamlı ve 
bütüncül bakış açısıyla ele almadı. 
Dolayısıyla, bu da SBE Konferansı’nın 
heyecan verici yanlarından biri oldu. 
Ayrıca bu konferansta, kamu, üniver-
site ve sektör sunumları, bu sacaya-
ğının birbirleri arasındaki iletişimin 
artmasına da katkıda bulunacak. Son 
olarak, SBE Konferansı’nın ulusla-
rarası organizasyonunu yapan CIB 
(The International Council for Rese-
arch and Innovation in Building and 
Construction), FIDIC (International 
Federation of Consulting Engineers), 
IISBE (International Initiative for Sus-
tainable Built Environment) ve UNEP 
(Sustainable Buildings and Climate 
Initiative) kurumlarının oluşturduğu 
yapı ile Türkiye’deki bakanlıkların te-
ması sonucunda konunun Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye 
İMSAD’a yönlendirilmiş olması da ayrı 
bir heyecan ve gurur vesilesi oldu. 
Derneğimiz tabii ki bu konuda uzman 
üniversitelerden bazıları ve dernekler 
ile işbirliği halinde yürütmenin uygun 
olacağını değerlendirdi.” 

Sürdürülebilirlik tarafı çevresel, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği 
kapsarken, yapılı çevrenin de mal-
zeme, tekil bina ve yerleşim birimle-
ri veya şehircilik açısından konuyu 
ele aldığını ifade eden Yener Gür’eş, 
“Böylece sürdürülebilir yapılı çevre 
ile ilgili matriks tamamlandı ve açıkta 
konu bırakılmamaya çalışıldı. Bu gelen 
sunumların sayısından ve zenginliğin-
den de anlaşılıyor.Sürdürülebilirlik 
konusunda Türkiye’deki en geniş çaplı 
uluslararası konferans düzenlenirken, 
Türkiye İMSAD’ın genel prensibi olan 
‘akademik ve uygulamaya yönelik 
fayda’ da göz önünde bulunduruldu. 
Bu husus, konferans kapsamında ger-
çekleştirilecek çalıştay ile sağlanma-
ya çalışıldı. Konferans sunumları ve 
çalıştaydan elde edilecek sonuçlar ve 
yapıcı öneriler konferans sonunda bi-
rer başvuru dokümanı olarak kamu, 
üniversiteler ve sektör ile paylaşılacak” 
diye konuştu.

“Konferans 
sonuçları sektör ile 
paylaşılacak”  
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve SBE16 İSTANBUL Konferansı 
Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı 
Yener Gür'eş, “Konferans sunumları 
ve çalıştaydan elde edilecek sonuçlar 
konferans sonunda birer başvuru 
dokümanı olarak kamu, üniversiteler ve 
sektör ile paylaşılacak” diye konuştu.
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“SBE16 İSTANBUL Konferansı 
gelecek için yeni ufuklar açacak”
SBE16 İSTANBUL Konferansı Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, 
“Umuyoruz ki bu konferans gerek disiplinlerarası ilişkileri kurarak, gerekse çok yönlü 
konumdaki sorumluları bir araya getirerek gelecek için bilimsel alanda olduğu kadar, 
sosyal ve kültürel alanda da yeni ufuklar açsın, alternatif uygulamaları başlatsın” dedi. 

Çevre sorunlarının bugün mimar-
lık, tasarım, kent planlama ve 
hatta sosyal planlama alanlarında 

gündemin öncelikli maddelerini 
oluşturduğunu belirten  SBE16 İSTAN-
BUL Konferansı Bilim Komitesi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, “Bir-
çok dünya ülkesinde olduğu gibi, ülke-
mizde de çevrenin sağlıklı gelişmesinin 
sağlanması, küresel ısınma sorunları, 
mimarlık ve şehircilik alanlarında gerek-
li  farkındalığın yaratılabilmesi önemli 
bir sorumluluk olarak görülüyor” dedi. 
Konunun sadece mesleki alandaki yasal 
düzenlemeler ve alınan acil önlemlerle 
sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. 
İncedayı, “Daha geniş açıdan değerlen-
dirildiğinde, tüketim alışkanlıklarının 
gözden geçirilmesi, kente, çevreye ve 
genel olarak yaşam mekânlarımıza karşı 
duyarlılıkların desteklenmesi ve sağ-
lıksız birikimlerin önlenebilmesi gibi 
hedefleri de kapsıyor. Bugün uluslararası 
platformlarda, özellikle de Uluslararası 
Mimarlar Birliği (UIA) çalışmalarında 
ve stratejik hedeflerinde çevre konula-
rı, küresel ısınma tartışmaları öncelik 
kazanmış durumda. 2015’de Fransa’nın 
başkenti Paris’te gerçekleştirilen COP 21 

ve 2016’da Kasım ayında Fas-Marakeş’te 
düzenlenecek olan COP 22 oturumları,  
çevre konularında uzman konuşmacıla-
rıyla ve açtıkları özel tartışmalar ve sun-
dukları alternatif bakışlarla tüm dünyada 
ilgili meslek/bilim insanları, yöneticiler 
ve sorumluluk sahipleri açısından kritik 
kararların alındığı/alınacağı toplantılar 
olarak değerlendiriliyor” diye konuştu. 

“DAHA YAŞANILABİLİR
BİR GELECEK AMACI”

Türkiye İMSAD tarafından bu yıl ül-
kemizde, İstanbul’da düzenlenecek olan 
ve “Akıllı Metropoller, Sürdürülebilir ve 
Akıllı Yapılar ve Kentler için Entegre Çö-
zümler” başlıklı uluslararası konferansın 
da aynı bağlamda  önemli bir işlev üst-
lendiğinin altını çizen Prof. Dr. İncedayı, 
konferansla ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundu: “13-15 Ekim 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan kon-
feransa, ülkemizden ve ülke dışından 
çok sayıda uzman konuşmacı katılarak 
deneyimlerini ve birikimlerini meslek 
çevreleriyle paylaşacaklar. Konferans ge-
nel çerçevede, daha yaşanılır bir gelecek 
ve çevre için mesleklerin, yönetimlerin 
ve özellikle de kullanıcıların sorunları-

nı tartışarak ortak çözüm önerilerinde 
buluşmalarını, önerilerini bilim dünya-
sıyla ve kamuoyuyla paylaşabilmelerini 
amaçlıyor. Farklı alt başlıklara ve özel 
temalara odaklanarak deneyimlerden, 
yeni bakış açıları yaratabilmek, yüzyı-
lın bu kritik sorumluluğunda yapıcı bir 
adım olarak görülebilir. Bugün etkileri 
tüm yaşam alanına yayılmış olan çeşitli 
mesleki politikaların, daha şeffaf ve bi-
limsel olarak tartışılması, disiplinlerarası 
koordinasyonun bu bağlamda yararlı 
biçimde ve akıllıca örgütlenebilmesi, 
yöneticilerle ortak hedeflerde buluşan 
uzlaşma hepimiz için yaşamsal bir değer 
taşıyor. Soruna tek bir meslek alanı pen-
ceresinden bakarak çözüm üretmek ve 
üretim sürecini son kullanıcısına kadar 
bir bütün olarak değerlendirmemek, 
amaca ulaşmada yetersiz kalmamıza ve 
gelecek için endişelerimizin katlana-
rak büyümesine neden olmaktadır. Bu 
konferans, umuyoruz ki, gerek disiplin-
lerarası ilişkileri kurarak, gerekse çok 
yönlü konumdaki sorumluları bir araya 
getirerek gelecek için bilimsel alanda 
olduğu kadar, sosyal ve kültürel alanda 
da yeni ufuklar açsın, alternatif uygula-
maları başlatsın.”
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“Endüstri-üniversite 
işbirliğine özel
önem verilmeli”
Gelişmiş ülkelerin stratejilerinde, belirli oranlarda bütçenin 
endüstri-üniversite işbirliğine ayrıldığını ifade eden SBE16 
İSTANBUL Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, “Bizim gibi gelişmekte olan bir 
ülkede bu konunun üzerinde durulması ve kalkınma 
stratejilerimizin ilk sıralarında yerini alması gerekir” dedi.

SBE16 İSTANBUL Organizasyon 
Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Sevil Sarıyıldız, yapı sektörü-

nün tüm canlılara yaşam ortamı hazır-
ladığı için hızla değişen taleplere karşı, 
yüksek kaliteli şehirler ve her türlü altya-
pısı, yerleşim bölgeleri ve binaların inşası 
ile cevap vermek durumunda olduğunu 
belirterek, “Küreselleşme etkileri bü-
yük bir hızla şehirlerin büyümesine, ana 
kentlere (metropollere) dönüşmesine 
neden olmakta, bunun sonucunda da 
insan sağlığı ve doğayı tehdit eden çevre 
sorunlarını oluşturmaktadır” dedi. Sür-
dürülebilirlik kelimesinin Brundtland 
komisyonunca, “Bugünkü nesillerin ih-
tiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillere 
zarar vermemeye yönelik bilim, teknolo-
ji ve kültürün gelişmesini yönlendirmek” 
olarak tanımlandığını ifade eden Prof. 
Dr. Sarıyıldız, “Sürdürülebilirlikte insan 
odaklı tabiat ve çevre dengesi, amaç-
lanmalıdır. Bugün yaptıklarımızın, bir 
başka yerde ve zamanda insanlar, hay-

vanlar, doğa ve bitkilere etkileri hesaba 
katılarak yapılmalıdır” diye konuştu.
Gelişmiş ülkelerin stratejilerinde, ulusal 
Ar-Ge uzun vadeli planları yapılıp, belirli 
oranlarda bütçenin endüstri-üniversite 
işbirliğine ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. 
Sevil Sarıyıldız, bu konudaki görüşlerini 
de şöyle dile getirdi:

“ARAŞTIRMA ODAKLI
EĞİTİM VERİLMELİ”

“Bizim gibi gelişmekte olan bir ülke-
de bu konu oldukça üzerinde durulması 
ve kalkınma stratejilerimizin ilk sırala-
rında yerini alması gereken bir konudur. 
Bunu yapabilmek için de üniversiteleri-
mizin Ar-Ge odaklı olmaları, sadece söz-
de değil, icraatlarında araştırma odaklı 
eğitim vermeleri gerekir. Elbette bu konu 
sadece üniversitelerin stratejileriyle bit-
miyor. İlkokuldan başlayarak, tüm eği-
timimizin ve eğitmenlerimizin araştırma 
odaklı bir felsefeyle yetiştirilmelerine ve 
eğitilmelerine bağlıdır. ‘Ağaç yaşken eği-

lir’ atasözümüz bunu çok güzel ifade et-
mekte. Sadece üniversite eğitimi bunun 
için yeterli olamaz. Çok küçük yaşlardan 
itibaren gençlerimizin ezberci, varolan 
bilgiyi sadece tüketen değil, tam tersine 
yeni bilgi üreten, araştırma merakı olan 
ve teknik gelişmelere, teknolojiye ilgi 
duyan bireyler olarak yetiştirilmeleri bu 
konuda olmazsa olmazımızdır. Sanayici-
lerimiz ve diğer endüstriyel kesimin de 
yeniliğe açık, ileriye dönük, biraz da risk 
alabilen bir kafa yapısına sahip olmaları 
önem taşır.” 

Kadınlarımızın Ar-Ge potansiye-
line ayrıca önem verilip, kadınların 
bilime entegre edilmesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Sarıyıldız, “Devlet 
stratejilerinin endüstri, sanayi, araş-
tırma kurumları ve üniversitelerin or-
tak çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini tam 
destekleyen nitelikte olması mutlaka 
bu konuda ülkemize, sanayicilerimize 
ve eğitimimize olumlu yönde ivme 
kazandıracaktır” diye konuştu. 
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SBE konferans dizilerinin yıllardır 
dünyanın çeşitli ülkelerinde sü-
regelen bir sivil girişim platfor-

mu etkinliği olduğunu belirten Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, 
“Genelde ülkelerin ulusal yeşil bina 
konseyleri tarafından düzenlenen bu 
konferans bu yıl Türkiye’de ilk kez ya-
pılacak. Düzenlemesi Türkiye İMSAD 
tarafından yapılan konferans çalışma-
larına ÇEDBİK yönetimi olarak bizler 
de düzenleme komitelerinde aktif rol 
alarak katılıyoruz” dedi. ÇEDBİK’in 
SBE16 İSTANBUL Konferansı’na katıl-
masında Türkiye İMSAD Yönetimi’nin 
ve Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
Komitesi üyelerinin yıllardır inançla 
sürdürdüğü çevre ve sürdürülebilirlik 
alanındaki çalışmaları ve politikala-
rının büyük payı olduğunu vurgu-
layan Özdil, bu yönetim anlayışına 
ve kararlılığa olan güvenle etkinliğin 
başarılı olması için ellerinden gelen 

desteği verdiklerini söyledi. Çevre 
dostu malzeme üretimi ve kullanımı-
nın çok gerekli ve önemli olduğunu 
ancak sadece malzeme ile sürdürü-
lebilir bina, sürdürülebilir çevrenin 
ortaya çıkamadığını dile getiren Özdil, 
“Yüksek performanslı binalar herşey-
den önce bilinçli bir yönetsel ve teknik 
kararlılık ve bütünsel tasarım gerekti-
riyor. Aynı şekilde tümü yüksek per-
formanslı yapılardan oluşsa bile yine 
aynı kararlılık, planlama ve bütünsel 
tasarım felsefesi gözetilmeden yapılı 
çevre de yüksek performanslı olamı-
yor. Bu olumsuzluğu her geçen gün 
yoğun olarak yaşıyor ama kentlerimi-
zin neye dönüştüğünden pek de emin 
olamıyoruz” diye konuştu. 

DOĞRU ÇÖZÜMLER İÇİN...
Doğru çözümlere ancak yetkin 

ekiplerin takım çalışmalarıyla, doğru 
standartlar, kılavuzlar, teknoloji kul-
lanımıyla elde edilecek bütünsel tasa-

rımla ve bu tasarıma uygun malzeme 
ve yapım teknikleriyle ulaşılabildiğini 
belirten Özdil, şu görüşleri dile getir-
di: “Bütün bu saydıklarımız için de 
tasarım ekiplerinin içindeki bireyler 
olarak bizlerin teknoloji, bilgi, eğitim, 
deneyim konularında kendimizi sü-
rekli güncel tutmamız, yenilememiz, 
zenginleştirmemiz gerekiyor. Bilgile-
rimizi güncellemek, deneyimlerimizi 
paylaşmak, birlikte çalışabilmek ve 
diyalog içinde olabilmek ise bu işin 
anahtarı. SBE16 İSTANBUL Konfe-
ransı da işte bu nedenle çok önemli. 
100’den fazla bildiri ve sunum, 20’yi 
aşkın konuşmacı ile sürdürülebilir 
yapılı çevre konusundaki gelişmeleri, 
araştırmaları, yenilikleri ve iyi uygu-
lama örneklerini bu ışık altında din-
leyeceğiz, konuşacağız, tartışacağız, 
tanışacağız ve her şekliyle bilgi da-
ğarcığımızı zenginleştireceğiz. SBE16 
İSTANBUL kaçırılmaması gereken bir 
etkinlik.”

“Sürdürülebilir çevre için 
malzeme, yönetim ve 

tasarım önemli”
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim 

Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, sadece malzeme ile 
sürdürülebilir bina ve sürdürülebilir çevrenin ortaya 
çıkmadığını belirterek, “Yüksek performanslı binalar 

her şeyden önce bilinçli bir yönetsel ve teknik kararlılık 
ve bütünsel tasarım gerektiriyor” dedi. 
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Konferans konuşmacıları 
neler söylediler?
DR. AHMET ÇITIPITOĞLU
TAV İNŞAAT, MÜHENDİSLİK VE TASARIM DİREKTÖRÜ

GORDON FALCONER
SCHNEIDER ELECTRIC AKILLI ŞEHİRLER GLOBAL DİREKTÖRÜ

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ İLE GELEN DEĞİŞİM

AKILLI ŞEHİR, ŞEHİRLERİ YENİDEN OLUŞTURMA ANLAMI TAŞIR

Teknoloji; tasarım, inşaat ve iş-
letme alanlarında müthiş bir 
etki yaratıyor. Kişisel teknoloji 

kullanımı birçok şekilde işimizdeki 
kullanımı aşmış durumda. Endüstri 
olarak yeni teknoloji ve uygulama-
larını benimseyip iş yapış şeklimizi 
dönüştürmeyi hedeflemek amacında 
olmalıyız. Teknolojinin getirilerinden 
faydalanabilmek için yapılacak çok iş 
var. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) gibi 

“Akıllı” ifadesi mevcut sis-
temler üzerinde işletim ve 
kontrol stratejilerinin ge-

liştirilmesi anlamını taşımakta olup, 
mevcut sistemleri bertaraf ederek ye-
nisini oluşturmak veya sadece mevcut 
altyapıya bir sensör eklemek gibi uy-
gulamalardan ibaret değildir. Gerçek 
anlamda “akıllı şehir” yetersiz veri akışı 
olan mevcut sistemi “büyük veriler-
big data” sağlayacak şekilde yenileye-

uygulamalar bizi, çalışanlarımızın eği-
timinden iş yapışımıza kadar her şeyi 
baştan düşünmeye zorluyor. Artık tüm 
verilerin bütünleşip, bilgiye dönüşüp, 
daha evvel hiç yapılmadığı gibi analiz 
edilebilmesi mümkün hale geldi. BIM 
ile derlenebilen verinin ayrıntısı ve hac-
mi, yapılı çevre için adeta Google gibi 
bir ara yüzün kapılarını açıyor. Bu işlet-
me, enerji, ticaret ve ötesi için daha iyi 
analiz ve performans anlamına geliyor.

rek şehirleri yeniden oluşturma amacı 
taşımaktadır. Özellikle ticari binalar 
akıllı uygulamalar ile nasıl büyük de-
ğişimlerin yaşanabileceğini gösteren 
somut örneklerdir. Bu tip binalarda, 
ısıtma-havalandırma-soğutma (HVAC) 
ve aydınlatma sistemleri binanın top-
lam enerji tüketiminin yüzde 70’ini 
oluşturmaktadır. Bina yönetim sistem-
lerinin kullanılması ile mevcut ticari 
binalar “akıllı” sıfatını kazanır.

BIRGIT RUSTEN
FUTUREBUILT PROGRAM YÖNETİCİSİ
GELECEK, GELİŞTİRİCİLERİN, MİMARLAR VE MÜTEAHHİTLERİN ELİNDE

Başarılı çıktıları olan pilot pro-
jelerin, reel olarak karbon-nötr 
binaların ve şehirlerin nasıl oluş-

turulacağı konusunda önemli katkıları 
bulunmaktadır. Gelecek, hem iklim 
hem de daha iyi koşullarda bir yaşam 
oluşturmak adına çözümler bulmaya 
çalışan geliştiricilerin, mimarların ve 
müteahhitlerin elindedir. İklim dostu 
bina tanımlamasında 3 önemli kriter 
bulunuyor; daha az ve temiz enerji kul-

lanması, geri dönüştürülebilen daha az 
ve düşük karbon içeren malzemeler ile 
yapılması ve son olarak konumu ile 
daha temiz ulaşım imkanlarının kul-
lanılması. Kamu ya da özel sektörde 
çalışan geliştiriciler pilot uygulamaların 
yöntemsel olarak birçok gerekli bilginin 
geliştirilmesine katkıda bulunduğu ko-
nusunda hemfikirlerdir. Bu gibi proje-
lere katılan firmalar/kuruluşlar için bu 
bilgi birikimi çok önemli olmaktadır. 
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GÖKHAN YILDIRIM
DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ENSTİTÜSÜ (WSEIN) BAŞKANI

PROF. DR. ROBERT LOWE
UCL-UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) ENERJİ ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

DÜNYAMIZI SÜRDÜRÜLEBİLİR  YAPMAYA ŞEHİRLERDEN BAŞLAMALIYIZ

YARATICI VE KOORDİNELİ ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ

Eğer dünyamızı daha sürdürüle-
bilir yapmak istiyorsak, şehirler-
den başlamak gerekir. Şehirlerde 

dikkat edilmesi gerekli olan 4 ana konu 
bulunmaktadır; haraketlilik (bir şehir-
de ortalama enerji tüketiminin yaklaşık 
yüzde 50’si ulaşım için harcanabilmek-
tedir), enerji (özellikle konutlar ve sa-
nayi için), çevre (atık yönetimi başta 
olmak üzere) ve halk (şehir halkının 
katılımı). Gelişmekte olan ülkeler ge-

Enerji verimliliği uygulamalarının 
gerek mevcut gerekse yeni bina-
larda, iklim değişikliğinin temel 

unsurları arasında yer alan en düşük 
maliyetli ve hızlı çözümlere ulaşmakta 
yadsınamaz rolü olduğu bilinen bir 
gerçek. Talep tarafı enerji tüketimlerini 
azaltmayı hedefleyen programlar birçok 
ülkede uygulanmaktadır. Diğer yandan, 
hiçbirinde tüm bina stoğunun 21’inci 
Yüzyıl için hedeflenen seviyelere ula-

lişmiş ülkeler seviyelerine gelebilmek 
için özellikle bu ülkeler gibi ekonomik 
kalkınmayı, enerjiyi daha verimli kulla-
narak gerçekleştirmeyi öğrenmelidirler. 
Ulaşım planlaması, yeşil binalar, akıllı 
şehirler, sürdürülebilir yerel yönetim, 
atık yönetimi, enerji verimli çözümler 
alanlarında bir uzman olarak gelecek 
nesillerin daha yüksek ve modern ya-
şam standartlarında, daha sağlıklı çevre 
koşullarında büyümesini istiyorum. 

şamadığı gibi istenmeyen yan etkilerin 
oluştuğu ve yeterli izleme ve geri bildi-
rimlerin bulunmadığı gözlemlenmek-
tedir. Gelişmekte olan uygulamaların 
önündeki bariyerler; teknolojik, tedarik 
zinciri yapısı, inşaat sanayi, kullanı-
cı uyumluluğu, ekonomik ve siyasal 
olabilmektedir. Yapılı çevrede, enerji 
talebini azaltmak için tüm bu alanlarda 
yaratıcı ve koordineli çözümler ve aksi-
yonlar gerekmektedir.

HAKAN YILDIRIM
SIEMENS RÜZGÂR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ARTIRMAK GEREKİR

Türkiye, 2023 enerji politikala-
rı doğrultusunda yenilenebilir 
enerji kaynaklarından ürettiği 

payı yüzde 30’ların üzerine çıkarmayı 
hedefliyor. Bu hedefler için rüzgârda 
20 bin MW’a, güneşte 5 bin MW’a, je-
otermalde ve biyokütlede 1.000 MW’a, 
hidroelektrikte de 34 bin MW’lara 
ulaşılması planlanıyor. Ülkemizde de 
bu anlamda gerek rüzgârda gerekse 
güneşte önemli bir potansiyel var. Şe-

hirlerin ihtiyacı olan bu potansiye-
li bir an önce üretime geçirmek için 
bazı tedbirlerin alınması ve destek-
lenmesi gerektiği kaçınılmaz bir ger-
çek. Bu konuları da SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nda tartışıyor olacağız.

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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Bina verimliliği; yapının, bölge-
nin iklimine ve arazisine uy-
gun tasarlanıp, doğa ile uyumlu 

malzemelerle inşa edilmesi, kaynak 
tüketiminin aza indirgenmesi ile elde 
edilen enerji verimliliğidir. Küresel 
enerji talebinin üçte birinden ve sera 
gazı emisyonlarının dörtte birinden bi-
naların sorumlu olduğunu göz önünde 
bulundurursak, binalarda enerji ve-
rimliliğinin neden önemli olduğu ra-
kamlarla ortaya konuyor. WRI Türkiye 

20’nci Yüzyıl’da otomotiv ve pet-
rol sektörlerinin yarattığı etkiyi, 
21’inci Yüzyıl’da bilişim ve veri 

yaratacak. Değişimin boyutunu göster-
mek için pek çok örnek kullanılabilir; 
akıllı saatler, akıllı arabalar, akıllı evler, 
akıllı trafik ışıkları, akıllı çöp toplama 

TUĞÇE ÜZÜMOĞLU 
WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

CAVİT YANTAÇ
MICROSOFT TÜRKİYE YAZILIM GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

KENTLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ GÖZDESİ: BİNALAR

AKILLI BİNALAR, NESNELERİN İNTERNETİ VE VERİ

Sürdürülebilir Şehirler olarak, bina 
özelindeki Binalarda Enerji Verimliliği 
Platformu (BEA) kapsamında Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara 
başladık. Geçtiğimiz sene boyunca 
BEA projesi kapsamında WRI yurt 
dışındaki iyi örnekleri inceleyerek, 
bu örneklerin Türkiye’ye nasıl entegre 
edilebileceğine çalışırken; araştırma-
lar, farklı sektörlerle yapılan yüz yüze 
görüşmeler ve çalıştaylarla Türkiye’de-
ki mevcut durumun analizini yaptık. 
Birbirinden farklı zaman ve kurumlar 
tarafından yürütülmüş ve yürütülen 
projelerin haritalamasını yapıp, boş-
luk ve gereklilik analizi çalışmalarını 
yürüttük.

Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz 
sonuçlara göre Türkiye’de kamu ve 
özel sektör, STK’lar, akademisyenler 
tarafından enerji verimliliği ve daha 
özele inecek olursak da binalarda ener-
ji verimliliği hakkında FP7, Horizon 
2020, IPA, Dünya Bankası, UNDP 
gibi birçok programda projeler yü-

araçları, vb. Peki tüm bu “akıllı şeyler” 
tam olarak ne yapıyorlar? Birkaç örnek 
bunu değerlendirmek için kullanılabilir. 
Örneğin akıllı evler konusundaki çalış-
malar önce hırsız alarmlarıyla ve enerji 
yönetim sistemleriyle başladı. Evleri 
daha güvenli yapabilmek için kapı ve 
pencerelere takılan alarmlar, bir tehdit 
unsuru yaklaştığında bize veya güvenlik 
birimlerine haber verebilecek şekilde 
kurgulandılar. Sonra bebeklerimizin 
ağlayıp ağlamadığını görmek için ka-
meralar takmaya başladık evlerimize. 
Peki, acaba bebeğimizin odası doğru 
sıcaklıkta mıydı? Hazır kamerayla onu 
en mutlu anlarında uzaktan görebilir-
ken ve odasının çok soğuduğunu gö-
rebiliyorken, sıcaklığını ayarlamak ne-
den mümkün olmasındı? Bir odanın 
sıcaklığını uzaktan ayarlayabiliyorsak, 

rütülüyor. Bunların yanı sıra, IPA I ve 
IPA II kapsamında Avrupa Birliği de 
projelere destek vermesine rağmen 
Türkiye’de bu fondan yararlanmak için 
yeterince proje geliştirilmiyor. Gün 
geçtikçe yeşil bina sertifikası alan bina 
sayısı da artmıyor değil. Bu sertifika-
lar binaların çevresel etkilerinin belli 
standartlara getirilmesi şartıyla veri-
liyor. Türkiye’de 2013 yılında sadece 
40 tane sertifikalı yeşil bina varken, 
şu anda 447 LEED, 46 BREAM ve 1 
DGNB sertifikalı yeşil bina bulunuyor. 
Haziran ayında binalarını daha enerji 
verimli hale getirmek adına çabalarını 
artırmayı taahhüt eden ve aralarında 
Türkiye’den Eskişehir’in de yer aldığı 
12 şehir BEA’ya (Building Efficiency 
Accelerator) katıldı. Bu şehirler, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 
da aldıkları destek ile yeni ve mevcut 
binalardaki enerji talebini yüzde 25 ile 
50 arasında düşürebilmek gibi enerji 
verimli binaların faydalarından yarar-
lanmayı hedefliyorlar.

biz daha eve gelmeden en sevdiğimiz 
yemeklerin siparişini neden sipariş et-
memeliydi evimiz? Bahçemizde güneş 
enerjisinden ürettiğimiz elektriği gerek-
tiğinde şebekeye satabilen, bu elektrik 
ihtiyaca yetmediğinde de şebekeden 
yalnızca gerekli miktarda elektrik çeke-
bilen şalterler ve sayaçlar da bu düzenin 
parçasıydı artık. 

İşte bu süreçte Microsoft da, en-
düstrideki pek çok partneriyle, çip ve 
sensör üreticisiyle, endüstri firmasıyla, 
standartları belirleyen konsorsiyumlar-
la çalışarak, hem cihaz tarafında, hem 
de bu cihazların akıllı hale gelmesini 
sağlayan bulut platformlarında dev ya-
tırımlar yapmaya başladı. Bu yatırımlar, 
Türkiye de dahil olmak üzere sanayi-
nin hızlı geliştiği pek çok yerde Sanayi 
4.0’ın gerçeğe dönüşmesini sağladı. 

Akıllı şehirlerde örnek uygulamalar

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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Bugün dünya nüfusunun yüzde 
50’den fazlası kentlerde yaşıyor. 
Birleşmiş Milletler’in 2009 verile-

rine göre 2050’de dünya üzerindeki her 
3 kişiden 2’si şehirlerde yaşıyor olacak. 
Şehir bir yandan da özel ile kamusal 

Kentsel dönüşüm başlığı altında 
toparlayabileceğimiz, gerçek-
ten devasa bir yapı yenileme 

ve kentsel gelişim süreci yaşıyoruz. 
Bu sürecin muazzam büyüklüğünü 
görmek ve anlamak için, herhangi 
bir büyük kentimizin herhangi bir 
yerinde durup kısa bir süreliğine ufka 
bakmak yeterli. Onlarca vinç silu-
eti ve yanımızdan durmadan geçen 
hafriyat kamyonlarıyla kentlerimiz 
neredeyse kocaman bir şantiye alanı 
olarak gözlerimizin önünde uzanıyor. 
Değişimin yıkıcı etkilerini minimize 

EKMEL ERTAN
AMBERPLATFORM VE ULUSLARARASI AMBER SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ KURUCUSU

BARIŞ DOĞRU
EKOIQ DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ 

AKILLI ŞEHİR, HER TÜRLÜ VERİNİN AÇIK OLDUĞU ŞEHİRDİR

GELECEK, KENTLERE BAKIŞIMIZA GÖRE ŞEKİLLENECEK

olanın çatışma zemini. Bu çatışma içe-
risinde fiili uygulamalar veya atıl bir 
umarsızlık içinde kamusal alanlarımızı 
kaybediyoruz, çoğunlukla farkında ol-
madan özel olanın tahakkümüne boyun 
eğiyoruz. Oysa şehir bireylerin özgürce 
kendini ifade ettiği ve öteki ile karşılaş-
tığı kamusal alandır; şehir karşılaşma 
mekanıdır. Akıllı şehirler tam da kar-
şılaşmalarla ortaya çıkan yeni olasılık-
ları besleyen şehirlerdir. Akıllı şehirler 
kamusal alanı dijital teknolojilerin de 
yardımı ve imkanlarıyla genişleten, kar-
şılaşmaları artıran yeni algoritmaların 
ve bireysel çeşitliliğin dijital alt yapısı-
nı kurabilen şehirlerdir. Bu anlamıyla 
akıl dağıtık olduğunda, çoğaldığında 
ve çeşitlendiğinde şehir akıllanır. Tek 
ve merkezi akıl, tek ve merkezi bir al-

ederek, daha huzurlu, mutlu, bol-
luk sağlayabilecek modernizmi doğru 
kavramıyor, kentsel dönüşümü, diğer 
tüm insani ve sosyal özelliklerden 
soyunduruyor ve geriye ne yazık ki 
insansız bir “modernizasyon” bırakı-
yoruz. Ne yazık ki, bundan 30-40 yıl 
önce, zaten ne insanı, ne de doğayı ve 
iklimi gözardı etmeden yapılmış bina 
stokunu yıkıp yerine bugünün dün-
yasına uygun yerleşimler inşa etme 
şansını neredeyse kaçırmış durum-
dayız. Sıfırdan kurulan, kamusal alan 
yaratma konusunda da hiçbir fikri ve 
pratik geliştirmeyen bu yeni yerleşim 

goritma, program, yazılım, uygulama 
(aplikasyon) ne kadar iyi düşünülmüş 
ve kusursuz olursa olsun diğer olası-
lıkları dışlamakla kusurludur. Akıllı 
şehir ilk uyandırdığı çağrışımın tersine 
mükemmel bir yazılımın merkezden 
yönettiği şehir değildir. Akıllı şehir yerel 
ve özel ihtiyaçları düzeni bozmadan 
sağlar; çünkü tek bir kural koyucuya 
değil çok sayıda kural koyucuya izin ve-
rir ve aralarındaki protokolleri, iletişim 
kanallarını ve dili düzenler. Akıllı şehir 
her türlü verinin açık olduğu şehirdir. 
Bugünün kamusal alanı olan veriyi aç-
mak (erişilebilir kılmak, paylaşmak) 
aklı özgürleştirir, yeni karşılaşmaları 
mümkün kılar. Şehirli kendi çözümü-
nü kendi lokalinde ve bütünle bağlantı 
içerisinde üretebilir. 

yerlerinin ne kadar yaşanır alanlar 
olacağını hep beraber göreceğiz. Hal-
buki şanslar, olanaklar ve fırsatlar 
mevcut. Şehirleşmeyi, sadece teknik 
olarak görmeyen, sosyolojiyi ve eko-
sistemi birlikte ele alan, yıkmaktan 
çok kurmaya odaklanan bir başka 
bakış açısı da var. Hem Batı’nın hem 
de özellikle Latin Amerika’nın yaşa-
dığı olumsuz deneyimlerden öğrenip, 
geriden gelmenin avantajını sonuna 
kadar kullanıp, tüm bu deneyimlerin 
süzgecinden geçerek oluşturulmuş 
teknoloji ve malzemeyle yeni hayat 
alanları kurmak mümkün. 

Akıllı şehirlere farklı bakış

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI



Çünkü; çocuklarımıza bunu borçluyuz

Sika, ARGE yatırımlarıyla daha az katman ve dolayısıyla daha az malzeme kullanımını sağlayan ürünlere 
yöneliyor. Bu sayede herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmadan, daha az malzeme sarf edilerek çevrenin 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunuluyor. Örneğin Sika’nın solventsiz esnek ahşap parke yapıştırıcıları, herhangi 
bir astar veya ön yapıştırıcı uygulaması gerektirmeyerek ham madde kullanımını azaltıyor. Yüksek kaliteli, uzun 
ömürlü Sika ürünlerinin ekonomik ve ekolojik açıdan avantajlı olması projelerdeki verimliliği artırıyor.

BiZ DÜNYAYI ÇOK SEVDiK!



TOKİ 
yurt dışına 
açılacak

ÖZEL RÖPORTAJ  / M. ERGÜN TURAN
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Türkiye İMSAD dergiye özel bir röportaj veren TOKİ Başkanı M. 
Ergün Turan, TOKİ’nin yurt dışı müteahhitlik çalışmaları için sektör 
temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, “TOKİ, bir çatı kuruluş 
olarak, yurt dışından iş alıp Türkiye’deki paydaşlarıyla paylaşmayı 
hedefliyor. Müteahhitlik sektörünü bir şemsiye altında toplayacağız. 
Biz işi alacağız, ülkemizdeki firmalarla paylaşacağız” dedi.

ÖZEL RÖPORTAJ  / M. ERGÜN TURAN

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak ama-
cıyla 1984 yılında kurulan Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ), kurulduğu günden bu yana yaklaşık 800 

bin konut ile Türkiye’de konut üretiminin lokomotifi oldu. 
TOKİ, bir yandan yurt içindeki konut hamlesine devam 
ederken, diğer yandan da yurt dışı müteahhitlik işine gir-
meyi hedefliyor. Yurt dışı müteahhitlik sektörünün kendi 
çabaları ile bugünkü başarılı noktaya geldiğini belirten 
TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, “TOKİ olarak buna daha 
da katkı sağlayacak bir yapıya ihtiyacımız var. Bir model 
geliştiriyoruz. İngiltere’de, ABD’de, birçok gelişmiş ülkede 
uygulanan bir sistem. Türkiye’deki müteahhitlik sektörü-
nü bir şemsiye altında toplayacağız. Biz işi alacağız, ülke-
mizdeki firmalarla paylaşacağız. Bunu sektördeki kuruluş-
larla da görüşüyoruz. Onlar da çok istiyor. Sistem için yasal 
düzenleme gerekiyor. Ancak bundan sonrasında kamunun 
da bu işin içinde olması lâzım. Özel-kamu birlikteliğinde 
bir iş modeli hayata geçirmeliyiz” dedi. TOKİ Başkanı M. 
Ergün Turan ile TOKİ’nin faaliyetleri ve hedefleri konu-
sunda özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

TOKİ’nin faaliyetleri hakkında genel bir bilgi verir mi-
siniz? Son 10 yılda kaç konut yapıldı? Hangi bölgelerde 
ne tür projelere ağırlık verildi? 

Toplu Konut İdaresi konuta erişmekte zorlanan dar 
gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için kurulan bir 
idaredir. İlk kurulduğu yıllarda, 1984-2002 yılları arasın-
da, koalisyon hükümetlerinin olduğu yıllarda bu görevi-
ni tam olarak icra edemedi. 18 yılda sadece 43 bin konut 
üretti. Fakat 58. Hükümet’le 2002 yılından başlayan planlı 
konut üretimi süreciyle, istikrarın getirmiş olduğu olumlu 
gelişmeler ile bugüne gelindiğinde yaklaşık 730 bin konut 
ürettik. İdare olarak öncelikli görevimiz dar gelirli vatan-
daşları konut sahibi yapmak. Bir yandan da sosyal donatı 
alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. İda-
renin uygulaması ve kamu kuruluşları ile yaptığımız pro-
tokoller çerçevesinde 8 bin 601 sosyal donatı uygulaması 
başlattık. Bunların içinde 40 bin 116 yatak kapasiteli 266 
hastane projemizin 146’sını tamamladık. 545’inin finans-
manını idare olarak yaptığımız okul inşaat sayımız bin 15 
rakamına ulaştı. 16 üniversite inşaatımızdan bir kısmını da 
tamamladık, ülke genelinde 19 stadyum inşaatımız devam 
ediyor. İnşaatını üstlendiğimiz stadyumların dört tanesini 
tamamlayıp teslim ettik. Önümüzdeki yıl, UEFA standart-
larına uygun, çevreci ve akıllı stadyumlarımızdan bir kısmı 
da hizmete girecek. İnşaatı devam eden 70 bin 694 kapasi-

teli 186 adet yurt/pansiyon ve hizmet binası da ülkemizin 
50 yıllık açığını kapatacak. 585 cami, 95 sağlık ocağı, 42 
kütüphane, 991 spor salonu uygulamalarımız da sürüyor.
 
TOKİ PROJELERİNDE 4 TEMEL UNSUR
Mevcut ve gelecek projelerdeki önceliğiniz nedir? 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olarak yeni üretim disip-
linleriyle, yeni üretim modellerini hayata geçirmeye baş-
ladık; toplumsal beklenti ve duyarlılıklara saygılı şehirler 
inşa etme kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda yatay 
mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahal-
le konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktalarımız 
olarak belirledik; tüm yeni projelerimizi bu temel bakış 
doğrultusunda şekillendirdik. Bugün Türkiye’nin dört bir 
yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek 
nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelik-
li yapılardır. Yeni prensipler ışığında TOKİ olarak konut 
üretimine sadece bina inşası olarak bakmıyoruz. Barınma 
ihtiyacının giderilmesi kadar sosyo-kültürel işlevlerini de 
önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve 
arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanı-
yan semt dokusunun hayat bulduğu “mahalle konsepti” 
ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Bizim medeniyetimiz-
de, geleneksel Türk mimari geleneğinde, yatay yapılanma 
hakimdir. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığı-
mızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ, ko-
nut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, 
yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler ger-
çekleştiriyor. 

Projelerinizden örnekler verir misiniz?
2023 yılına kadar tamamlayacağımız bir Mega Proje 

olan “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler” projesini haya-
ta geçirdik. Konut üretim süreçlerimizi insanı odağa alan 
yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldık. Geçmiş yıllarda-
ki tecrübelerimiz ve milletimizin beklentisi doğrultusunda 
yürüttüğümüz çalışmayla, konut ihtiyacını karşılamanın 
ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni şehirler oluşturuyo-
ruz. Şehirlerimizde, kent kimliği ve merkezi niteliklerle 
güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, 
güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan ve 2023 yılına kadar 
tamamlayacağımız yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Örne-
ğin; Gaziantep için yeni bir yaşam alanı olacak Kuzey Şehir 
Projesi’ni hayata geçirdik. Gaziantep’e değer katacak 50 
bin konutluk, yaklaşık 300 bin kişinin yaşayacağı Kuzey 
Şehir Projesi’nde ilk aşamada 3 bin konutun üretimini ya-
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“Yakın bir gelecekte 
TOKİ’nin sektör içinde, 
hem malzemede hem 
işçilikte kalitesi ile referans 
bir kuruluş olacağına 
inanıyoruz, bu hedefle 
çalışıyoruz. İdaremizi, 
bilhassa malzeme ve 
işçilik alanında hizmet 
veren firmaların diğer 
projelerinde referans 
gösterecekleri bir noktaya 
taşıyoruz.”
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pıyoruz. Manisa-Akgedik’te 5 bin konutluk yeni bir yaşam 
alanı kuruyoruz. İlk etapta bin 101 konut inşa ediyoruz. 
Planlı üretim disiplinleriyle 2023 yılına kadar Anadolu’nun 
pek çok şehrinde 10 binlerle ifade edilen, yüksek yaşam 
kalitesine sahip yeni yaşam alanları oluşturacağız. 2016-
2019 yılları arasında Türkiye genelinde 259 bin 220 konut 
yapımını planladık. Projelerimizi ihtiyaca göre aşamalı ola-
rak 2023’e kadar tamamlayacağız.

TOKİ bir konut projesine başlarken kriterlerini nasıl ve 
neye göre belirler? 

Konut üretim süreçlerimizi insanı odağa alan yeni disip-
linlerle, bir üst ölçekte ele aldık. Geçmiş yıllardaki tecrübe-
ler ve milletimizin beklentisi doğrultusunda yürüttüğümüz 
çalışmayla, konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni 
yerleşim alanları, yeni şehirler oluşturuyoruz. Çalışmaları-
mızda drone olarak bilinen ve genel adı multikopter olan 
araçları kullanarak konut yapılacak alanları havadan ince-
liyoruz. Mimari çalışan ofisler ile proje şirketlerinden de 
multikopter çekimi istiyoruz. Ankara’da ya da İstanbul’da 
oturarak olmuyor, Google’dan bakmakla da olmuyor. Bize 
proje getirirken bu çekimi istiyoruz. Proje şirketlerinin 
şartnamelerine drone şartı getirdik. Görmeden karar ver-
miyoruz. O projenin çevreyle etkileşimini, arazideki konu-
munu görmek lâzım. Şehirle uyumu nedir, dağla uyumu 
nedir? Bütün projelerimizde bu sistemi oturttuk. Projenin 
çevresiyle uyumunun silüete yansımasına önem veriyoruz. 
Projemizin o şehre ne katacağını ve ne götüreceğini en iyi 
anlama yolu, o alanı görüntülemek. Alanın, şehrin kimli-

ğiyle uyumunu anlayabilmek için multikopter dediğimiz 
aletlerle alanın çeşitli yüksekliklerden fotoğrafları alınıyor. 
Bu size, çevresiyle etkileşimi görme imkânı sağlıyor.

AZ KATLI KONUT ÜRETİMİNİ
ESAS ALAN, YATAY MİMARİ YAKLAŞIMI
TOKİ’nin projelerindeki mimari yaklaşımı nedir? Pro-
jelerin, kentlerin estetiğe uygunluğu konusunda bir ça-
lışmanız var mı?

2014 yılı itibarıyla idaremizi yeni beklentiler doğrul-
tusunda yenilemeye, atılım için güçlendirmeye ve üretim 
disiplinlerimizi tekrar tanımlamaya çalıştık. Az katlı konut 
üretimini esas alan yatay mimari yaklaşımla üretim ya-
pacağımızı, nitelikleri artırılmış sosyal konut üretiminde 
“mutlak kalite” prensibi ile çalışmanın TOKİ için ön ko-
şul olduğunu açıklamıştık. Bu iki temel koşulun yanı sıra 
bugün özel sektörümüzün yürüttüğü pek çok projeye esin 
kaynağı olduğunu gururla gözlemlediğimiz “mahalle kon-
septi” ile üretim yapma hedefimizi ortaya koyduk. Bize en 
çok heyecan veren hedef ise Yerel Mimari Uygulama pro-
jeleri oldu. Şehirlerimizin gelenek, tarih ve kültüründen 
mimarisine yansımış olan zenginlikten ilham alarak, TOKİ 
Yerel Mimari Uygulama adıyla yeni bir konsept geliştirdik 
ve yenilendiğimiz üretim disiplinimizle, TOKİ tarihinin en 
aktif üretim süreçlerinden birini başlattık. 2014’ten bu-
güne; yaklaşık iki yıllık süre içinde, üretim aşamalarında 
büyük bir atılım yaparak, yeni bir üretim felsefesi ile bin-
lerce konutu projelendirdik. İlk aşamada 17 şehirde, 19 
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ayrı projede, 10 bin yeni konutu, Yerel Mimari Uygulama 
konseptiyle projelendirdik. Nevşehir-Ürgüp’te 923 konu-
tun yapımını tamamladık. İzmir-Çeşme’de bin 75 konu-
tun yapımını bu yıl tamamlayacağız.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”
AB’de 2019’dan sonra yapılacak yapılarda sıfıra yakın 
enerji (nearly zero energy building-nZEB) tüketilmesi 
zorunlu oldu. TOKİ olarak bu konuda ne düşünüyor-
sunuz?

TOKİ’nin enerji verimliliği konusunda birçok uygula-
ması mevcut. İnşa ettiğimiz binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı’nı uyguluyoruz. Bu şekilde binaların uygun ve 
doğru yalıtımı ile yüzde 25’ten yüzde 50’ye varan yakıt 
tasarrufu sağlıyoruz. Bu amaçla İstanbul Kayaşehir ve 
Kayseri Erciyes’te inşa ettiğimiz konutlarda özel bir proje 
geliştirdik. İstanbul Kayaşehir konutlarında düşük sıcak-
lıklı (yoğuşmalı tip) ısıtma kazanları seçilerek ve merkezi 
sistemden sıcak su üretimi sağlanarak baca gazlarının en 
az karbon oranıyla dışarı atılmasını hedefledik. 
Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki pro-
jelerimizde güneş kolektörlerinin kullanılmasına özen 
gösterdik. Van ve Erciş’te 2011 yılı 23 Ekim ve 9 Kasım 
depremleri sonrası yapılan 17 bin 489 konutta da güneş 
kolektörleri kullandık. İdare olarak projelerimizde ekolo-
jik, iklim ve enerji kaynaklarının etkin kullanımına özen 
gösteriyoruz. Özellikle sağlık yapılarında hem elektrik 
hem de mekanik sistemlerde enerji verimliliğine ve ye-

nilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik 
seçimler yapıyoruz. Türkiye’de yürürlükte olan enerji ve-
rimliliğini geliştirme mevzuatıyla aynı doğrultuda uygu-
lamalarımızı sürdürmekteyiz. Mevcut konut piyasasında 
ekonomik yeşil binaların geliştirilmesine öncülük etme 
doğrultusunda da işbirliği yapıyoruz. Dünya Bankası 
(IFC) ile yeşil binalar konusunda işbirliği yapmak ama-
cıyla bir mutabakat metni imzaladık. Bu çalışma kapsa-
mında IFC ekibi kendi geliştirdiği ve yükselen piyasalara 
yönelik bir yazılım, bir standart ve bir yeşil bina sertifi-
kasyon sistemi olan EDGE (Daha Büyük Verimliliğe Yöne-
lik Tasarımda Mükemmellik) yazılımını kullanarak TOKİ 
binalarının enerji ve kaynak verimliliği değerlendirmesini 
gerçekleştirdi ve sonuçları idare yönetimi ile paylaştı. İda-
remizin enerji verimliği konusunda atacağı adımlar ilerle-
yen dönemlerde de devam edecek. 

TOKİ’NİN MALZEME SEÇİMİ
TOKİ’nin en çok eleştiri aldığı konulardan biri de 
projelerde kullanılan malzemeler… Siz bu konuya 
ilişkin neler söylersiniz? Malzeme seçiminde nelere 
dikkat ediyorsunuz? 

İdaremizin yıllardan bu yana gelen birikimi ile 
TOKİ’nin sektörde kalite ile referans kuruluş olması için 
çalışıyoruz. Yakın bir gelecekte TOKİ’nin sektör içinde, 
hem malzemede, hem işçilikte kalitesi ile referans bir 
kuruluş olacağına inanıyoruz, bu hedefle çalışıyoruz. 
İdaremizi, bilhassa malzeme ve işçilik alanında hizmet 

TOKİ Nevşehir Ürgüp Konutları

TOKİ İzmir Çeşme Konutları
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veren firmaların diğer projelerinde 
referans gösterecekleri bir noktaya 
taşıyoruz. TOKİ projelerinde yer al-
mış firmaların, bize sundukları ürün 
ve üretimlerini diğer projelerin de 
örnek ve referans göstermesi, idare-
mizin önemli bir başarısı olacak. 

Türkiye, inşaat malzemesi üretim 
kapasitesi ve kalitesi bakımından 
dünya liderleri arasında, TOKİ ise 
Türkiye’nin en büyük konut üreti-
cisi durumunda. Bu bakımdan sek-
törle nasıl bir ilişki içindesiniz?

Türkiye’de 2002-2015 dönemin-
de 700 bini sosyal konut olmak üzere 
yaklaşık 7,5 milyon adet konut üre-
tildi. Bu konutların yüzde 8,5’i TOKİ 
tarafından, yüzde 1,5-2’si kurumsal 
firmalar (markalı projeler), yüzde 89-
90’lık bölümü küçük ve orta ölçekli 
firmalar tarafından yapılan 15-20 dai-
reli binalardan oluştu. TOKİ, 13 yılda 
güncelleştirilmiş rakamlarla sektöre 
yaklaşık 120 milyar TL kaynak aktar-
dı. Yurt dışında 4 ülkede (Pakistan, 
Endonezya, Sri Lanka, Somali) tama-
men yardım amaçlı konut, eğitim ve 
sağlık tesisleri üretip ilgili ülkelere 
teslim ettik. Bunlar yaklaşık 6 bin 200 
konut, hastane, okul, kültür ve dini 
yapılardan oluştu. Ayrıca 93 ülke ile 
TOKİ’nin işbirliği ortamı doğdu ve bu 
ülkelere bilgi aktarımı sağlandı. Konut 
ve kentleşme sorunlarının çözümü 
için ulusal ölçekte olduğu gibi ulus-
lararası ölçekte de, bilgi paylaşımını, 
tecrübe aktarımını, teknoloji paylaşı-
mını, kaynak yaratma modellerinin 

geliştirilmesi süreçlerinin paylaşılma-
sını önemsiyoruz. Öte yandan gelişen 
yurt dışı müteahhitlik çalışmaları için 
de sektör temsilcileriyle görüşüyoruz. 
TOKİ’nin bir çatı kuruluş olarak, yurt 
dışından iş alıp Türkiye’deki paydaş-
ları ile paylaşmasını hedefliyoruz. 
Yurt içi çok hareketli olduğu için fir-
malar iç pazara yöneliyor ancak dış 
pazarlarda da var olmak gerekiyor. 
Ülkemize değer kazandırmamız için 
açılım şart. Yurt dışı müteahhitlik 
sektörü kendi çabaları ile bugünkü 
başarılı noktasına geldi. TOKİ olarak 
buna daha da katkı sağlayacak bir ya-
pıya ihtiyacımız var. Bir model geliş-
tiriyoruz. İngiltere’de, ABD’de, birçok 
gelişmiş ülkede uygulanan bir sistem. 
Türkiye’deki müteahhitlik sektörünü 
bir şemsiye altında toplayacağız. Biz 
işi alacağız, ülkemizdeki firmalarla 
paylaşacağız. Bunu sektördeki kuru-
luşlarla da görüşüyoruz. Onlar da çok 
istiyor. Sistem için yasal düzenleme 
gerekiyor. Ancak bundan sonrasında 
kamunun da bu işin içinde olması 
lâzım. Özel-kamu birlikteliğinde bir 
iş modeli hayata geçirmeliyiz.

“PROJELERDE ÜÇ AŞAMALI 
DENETİM UYGULUYORUZ”
TOKİ’nin projelerinde satın alma 
şartnameleri nasıl oluşturuluyor?  
Projelerin şartnamelere uygun inşa 
edildiğine ve şartnamelere uygun 
malzemeler kullanıldığına ilişkin bir 
iç denetim mekanizmanız var mı? 

TOKİ, alt ve orta gelir grubuna yö-
nelik konut üretiyor. Bunun yanında 

emekli büyüklerimiz için de kampan-
yalarımız devam ediyor. Projelerimiz-
de bulunan satın alma şartnameleri 
uygulanacak projenin yapısına göre 
değişiyor. Konut ve sosyal donatı 
projelerimizde güçlü bir denetim me-
kanizması kurduk. Projelerin şartna-
melerine uygun inşa edilmesi için üç 
aşamalı denetim uyguluyoruz. Kalite 
arayışımızdan asla taviz vermeyerek 
yüklenici ve tedarikçi seçim ve dene-
timine özel önem veriyoruz. Zincirle-
me bir denetim mekanizması içinde 
kusurlu ve eksik malzeme ve üretim-
leri, uygunluk aşamasına gelene dek 
takip ediyoruz. İlk aşamada malzeme 
ve imalatlar yüklenici firmanın teknik 
elemanları tarafından denetleniyor. 
Bir sonraki safhada, kontrol mekaniz-
masında en etkin birim olan müşavir 
firma kontrol elemanları tarafından 
ürünlerin kabulü yapılıyor. Üçüncü 
aşamada ise idaremizin kontrol siste-
mi içine giren ürün ve imalatlar, ida-
remizce denetleniyor. 

TOKİ sektörle ilgili sivil toplum 
kuruluşlarıyla nasıl bir diyalog 
içinde? 

İdare olarak, STK’ların, farklı dü-
şüncelerin, mimarlık alanındaki aka-
demisyenlerin görüş ve önerilerini 
alıyoruz. Özellikle projeleri gelişti-
rirken, projenin oluşacağı bölgedeki 
yerel temsilciler, STK’lar ve üniver-
siteler ile ortak akıl arıyoruz. TOKİ, 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
ve katkı sağlamak isteyen her görüşe 
açıktır. 

Deprem riski, nüfus artışı ve hızlı 
kentleşmenin şehirlerimiz için önemli bir 

sorun olduğuna dikkat çeken TOKİ Başkanı 
M. Ergün Turan, “Özellikle gecekondular, 

çarpık ve kaçak yapıların dönüştürülmesi 
gerekiyor. En büyük 10 şehri düşünürsek, 

toplam nüfusun yarısı bu şehirlerde yaşıyor. 
Önümüzdeki 20 yıl içinde ülke çapında 

yaklaşık 6,5 milyon konutun yıkılıp, yeniden 
inşasına ihtiyaç var. TOKİ, ülkemizin farklı 
bölgelerinde yerel yönetimlerle işbirliği 

içinde 129 kentsel dönüşüm projesi başlattı. 
236 bin 366 konutluk kentsel dönüşüm 

projemizin 75 bin 761 konutunu tamamladık” 
diye konuştu.

“TOKİ, 129 
kentsel dönüşüm 

projesi başlattı”





46   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2016

SEKTÖREL GÜÇ / TİMDER

Kurulduğu 1988 yılından bu yana tesisat 
inşaat malzemecileri sektörü için yararlı 
faaliyetlerde bulunan Tesisat İnşaat Mal-

zemecileri Derneği (TİMDER), sektöre yol gös-
termeye devam ediyor. Eğitim çalışmalarının yanı 
sıra Türkiye Seramik Federasyonu ile birlikte dü-
zenledikleri UNICERA Fuarı’nın yerli üreticilere 
büyük katkı sağladığını belirten TİMDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya ile derneği 
ve faaliyetlerini konuştuk. 

TİMDER ne zaman kuruldu? Kaç üyesi var? 
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİM-

DER), tesisat inşaat malzemecilerini bir araya 
getirmek, sektörde birlik ve beraberliği sağlamak 

TİMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ertan Sapankaya,  
“Sektörümüzün 

gelişmesi için faaliyet 
gösteriyoruz” dedi.

amacıyla 1988 yılında kuruldu. 1000’e yakın 
üyesi ile sektör adına akademik çalışmalar ve ya-
yınlar yapan TİMDER, tüketici memnuniyetini 
ön planda tutarak, ticari hayat içerisinde sosyal, 
ahlaki değerlere uygun hareket edilmesini amaç-
layan bir sivil toplum kuruluşu.

TİMDER AKADEMİ VE TİMDER
YÜKSEKOKUL PROJESİ
Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verir mi-
siniz? 

İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üreti-
mi olarak algılanmamakta; çevreyle dost, sosyal 
sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal 

Tesisat inşaat malzemeleri

sektörüne fuar katkısı
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Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ertan 
Sapankaya, geçmiş yıllarda yabancı firmaların Türkiye pazarındaki etkinliğinin 
yüzde 70-80 iken, şimdi bu oranın yüzde 10’lara kadar düştüğünü belirterek, 
“Bunun da temel sebebi, 28 yıldır düzenlediğimiz UNICERA Fuarı’nda Türk 
firmalarının ürünlerini en etkili şekilde gösteriyor olmamız” dedi.

SEKTÖREL GÜÇ / TİMDER

yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anla-
mına da geliyor. Bu kapsamda faaliyetlerimizin en başında eğitim 
çalışmaları var. TİMDER olarak sektörümüzün donanımlı eleman 
ihtiyacını karşılayacak eğitim programları ve projelerimizi “TİM-
DER Akademi” adı altında gerçekleştiriyoruz. “TİMDER Akademi” 
kapsamında 2004 yılından bu yana 12 yıldır eğitim faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Eğitimler sonrasında katılımcılara “Katılım” ve “Başarı 
Sertifikası” veriyor, ayrıca programı derece ile bitiren katılımcıları, 
TİMDER Özel Ödülü ile ödüllendiriyoruz. TİMDER Akademi kapsa-
mında sürdürülen eğitimlerin Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
akredite edilmesi, eğitimlerimizin önemi ve değerini artırıyor. Bir 
diğer eğitim projemiz ise bu yıl ikinci yılını dolduran ve sektörümü-
zün satış ve pazarlama konularındaki eleman ihtiyacını karşılamak 
amacıyla hayata geçirilen “TİMDER Yüksekokul Projesi”. TİMDER 
Yüksekokul Projesi; uzun süreli araştırma ve görüşmeler sonucunda 

İstanbul Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Pazarlama Bölümü’nde verilmek-
te olan (Pazarlama, Satış, Kişisel Gelişim, Marka 
gibi) satış ve pazarlama odaklı ders programına; 
Yapı Malzemeleri Teknik Pazarlaması ile Yapı 
Malzemeleri Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları 
derslerinin dahil edilmesiyle gerçekleştirildi. Pro-
je kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde bir labo-
ratuvar kuruldu. Proje çerçevesinde öğrenciler, 
hem sektörümüz iş yerlerinde yaptıkları staj ile 
eğitimlerini pekiştirerek iş hayatı öncesinde sek-
törü öğrenmiş oluyor hem de eğitimleri tamam-
landıktan sonra sektör iş yerlerinde iş imkanına 
sahip oluyorlar. Ayrıca bu dersleri tercih eden 
öğrencilerimizden başarı durumlarına göre 15 
öğrencimize de burs veriyoruz. TİMDER olarak 
eğitim misyonumuz kapsamında sektör çalışan-
larımızın çocuklarına da her yıl burs veriyoruz.  
Burs alan başarılı öğrencilerimizin sayısı bu yıl 
81’i buldu.

 
“AVRUPA’NIN İKİNCİ BÜYÜK
FUARI UNICERA, 8-12 MART’TA”
Eğitim faaliyetlerinden başka 
neler yapıyorsunuz?

TİMDER, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üye-
lerimizi bilgilendirmek adına da birçok farklı et-
kinlik gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi usta 
kalemleri ve duayen firma sahiplerini sektör ile 
bir araya getirdiğimiz; “Ekonomi Sohbetleri”. Bir 
diğeri ise sektöre yön vermiş kurumların Onursal 
Başkanları’nı ve/veya Yönetim Kurulu Başkanları-
nı, sektörde ilerlemek isteyen firma sahipleri ile 
bir araya getirdiğimiz “Duayen Sohbetleri”.

Derneğimizin en önemli etkinliği ise 28 yıl-
dır başarıyla düzenlenen ve her yıl üzerine başarı 
koyarak ilerleyen UNICERA Fuarı’dır. Türkiye 
Seramik Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz 
fuarımız bugün İtalya’da düzenlenen CERSAI 
Fuarı’ndan sonra Avrupa’nın ikinci büyük fua-
rı olma özelliğini taşıyor. Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olan inşaat sektörünün dinamosu, 
yapı sektörünü aynı çatı altında toplayan TİM-
DER, UNICERA’da üyelerinin yeni işbirlikleri 
kurabilmesi, insanların karar verme ve satın alma 
alışkanlıklarını takip ederek, değişen dünya ve 
piyasa koşullarına göre firmalarını ve ürünlerini 
geliştirebilecekleri çok yönlü bir ortam sağlıyor. 
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TİMDER’in işbirliği ile düzenlenen, Avrupa’nın 
ikinci, Türkiye’nin en kapsamlı fuar etkinliği 
UNICERA, 8-12 Mart 2017 tarihlerinde CNR 
Expo Yeşilköy’de, 160 bin metrekarelik kapalı 
alanda sektörün önemli markalarını ziyaretçiler 
ile buluşturacak.

Sektörün bugünkü durumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Yıllara göre üretim ve ihra-
cat rakamları nelerdir?

Sektöre katkısı olan ve faaliyetlerini bu sek-
tördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren 
diğer sektörlerin etkisi de hesaba katıldığın-
da, inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıla 
(GSMH) içindeki payının yaklaşık yüzde 30 dü-
zeyinde olduğu görülüyor. 

Yıllara göre üretim ve ihracat rakamları-
mızı olumlu yönde etkileyen en önemli unsur 
UNICERA Fuarı denebilir. Geçmiş yıllarda ya-
bancı firmaların Türkiye pazarındaki etkinliği 
yüzde 70-80 idi, şimdi bu oranı yüzde 10’lara 
kadar düşürdüğümüzü görüyoruz. Bunun da 
temel sebebi yabancı yatırımcılara UNICERA 
Fuarı’nda Türk firmalarının ürünlerini en etkili 
şekilde gösteriyor olmamız. 

“ÇEK KANUNU’NUN YENİDEN
DÜZENLENMESİ İYİ OLDU”
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü için neler yapılmalı?

Öncelikle yeni oluşumlar ve alınan kararlar 
ile sektörde iyileşmeler ve gelişmeler yaşanıyor. 
Özellikle inşaat sektöründeki yaptırımlar ile be-
raber sektör ivme kazanıyor. Ancak son dönem-
de yaşanan çek yasasındaki gelişmeler tüm eko-
nomide olduğu gibi sektörümüz açısından da 
sorun teşkil ediyor. 2012 yılında yapılan kanuni 
değişikliklerle karşılıksız çeklerde hapis cezası 

“Türkiye İMSAD’a 2006 yılında üye olduk. Türkiye İMSAD gibi sektörümüz için 
büyük önem taşıyan bir sivil toplum örgütünün bir parçası olduğumuz için son 

derece memnunuz. Türkiye İMSAD’ın İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri ve aylık 
sektör raporlarını düzenli olarak takip ediyor ve kıymetli bilgilere vakıf oluyoruz. 

Bunun yanı sıra yılda dört kez çeyrek periyodlarda gerçekleşen ve sektörümüzle 
ilgili değerli bilgilerin paylaşıldığı gündem toplantılarına da mümkün olduğunca 

katılmaya çalışıyoruz. Sektörümüz için yararlı çalışmalar gerçekleştiren Türkiye 
İMSAD’ın Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu çalışması da bizleri sektör adına 

heyecanlandırıyor. Proje kapsamında binaların tasarım ve yapımını ilgilendiren tüm 
yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina Yönetmeliği (UBY) hazırlanmasına 
ihtiyaç olduğu görüşülüp, bu yönetmeliğin geniş kapsamlı sivil toplum platformu 

tarafından hazırlanması gerektiği sonucuna varmıştık. TİMDER olarak bu ve benzeri 
sektöre katkı sağlayacak her türlü projede Türkiye İMSAD’ın yanında olmaya ve 

sektörümüz için her türlü birlik ve beraberlik ortamında çalışmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye İMSAD’ın yanında
olmaya devam edeceğiz”

SEKTÖREL GÜÇ / TİMDER

yerine getirilen para cezası; hem çekin itibar-
sızlaştırılması hem de ekonominin çarklarının 
tıkanmasına neden oldu. Ticari güven ortamı-
nı zedeleyen bu sorunun giderilmesi için Çek 
Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi olumlu bir 
gelişme olarak gözüküyor. 

Sektör için 2016 yılı nasıl geçiyor?
Türk seramik sektörü gelişen üretim kapa-

sitesi, modern teknolojisi ve yüksek standart-
lardaki endüstrisiyle, ihracatımızda önemli bir 
konuma geldi. Seramik kaplama malzemele-
ri bazında dünyanın 9’uncu büyük üreticisi, 
4’üncü ihracatçısı konumunda, seramik sağlık 
gereçleri bazında ise Avrupa’nın en büyük üre-
tici ve ihracatçısı konumunda bulunan sektörü-
müz her geçen gün gelişiyor. Ülkemizde yaşa-
nan siyasi gelişmeler sektörümüzde de olumsuz 
yansımalara sebebiyet veriyor. Yılın ikinci yarı-
sında öngörülen büyüme dinamiklerinde, büt-
çe gelirlerinde ve dış ticarette yaşanabilecek 
göreceli yavaşlamadan olumsuz etkileniyoruz. 
Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ül-
kemiz ve sektörümüz açısından ekonomiyi ve 
piyasayı canlı tutmak için faal olup, çalışmamız 
gerekiyor.

 
Dernek olarak önümüzdeki dönemdeki he-
defleriniz nelerdir?

Üyelerimizin yeni iş ortaklıkları yapabil-
meleri, geliştirdikleri ürünleri pazara sunabil-
meleri adına çalışmalar yürütüyoruz. Fuar dü-
zenleyerek bu alanda sektörü buluşturuyor ve 
Türkiye’nin sektörde ivme kazanmasını sağlıyo-
ruz. TİMDER’in varlığı, sektörde oluşturduğu 
birlik kavramı açısından büyük bir değer taşı-
yor. Bugün TİMDER sektör adına ortak hareket 
etme noktası oldu ve amacımız sadece sektöre 
hizmet etmek.





“Şişecam benim 
ikinci ailem”

PROFESYONEL BAKIŞ / EBRU ŞAPOĞLU
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İş dünyasının başarılı kadın yöneticilerinden Şişecam Düzcam Pazarlama ve 
Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu, şirkete aidiyet duygusunun kişinin iş 
hayatında potansiyelini ortaya koymasını sağladığını belirterek, "Şişecam 
benim ikinci ailem” diyor. 

Ebru Şapoğlu, uzun yıllar aynı şirkette 
çalışarak kariyer basamaklarını tırma-
nan iş dünyasının örnek kadın yönetici-

leri arasında yer alıyor. 1999 yılında Şişecam 
Topluluğu’na adım atan Şapoğlu, çeşitli görev-
lerde bulunduktan sonra geçtiğimiz temmuz 
ayında Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satış 
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ebru Şa-
poğlu ile Şişecam Düzcam’daki iş serüvenini ve 
çalışma hayatına bakışını konuştuk. 

Eğitiminizden ve iş hayatına atılma süreciniz-
den bahseder misiniz?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngiliz-
ce İktisat Bölümü’nü 1998 yılında bitirdim. İlk iş 
deneyimimi ise henüz lise yıllarında yaz ayların-
da çalışarak edindim. Üniversite yıllarımda bir 
yandan eğitimimi sürdürürken, ikinci sınıftan 
itibaren yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. 
Tam zamanlı ve profesyonel olarak iş hayatına 
atılmam ise okulu bitirdikten hemen sonra oldu. 
1999 yılında Şişecam Topluluğu’na adım attım. 

Şişecam’da kaç yıldır çalışıyorsunuz? Şimdiki 
görevinize ne zaman atandınız? Yeni görevi-
niz hakkında bilgi verir misiniz?

Okuldan mezun olduğumdan beri Şişecamlı-
yım. Belirttiğim gibi 1999 yılında Şişecam Toplu-
luğu Düzcam Grubu’nda Ürün Sorumlusu olarak 
göreve başladım. Yine Düzcam Grubu’nda pazar-
lama, satış ve çeşitli projeler olmak üzere farklı 
alanlarda görev aldıktan sonra 1 Temmuz 2016 
tarihi itibarıyla Temel Camlar, Pazarlama ve Sa-
tış Başkan Yardımcılığı görevine atandım. Temel 
camlar; yapılar için güvenlik, dekorasyon ve 
gürültü kontrolünün yanı sıra yalıtıma yönelik 
enerji tasarrufu sağlayan cam çözümleri de su-
nuyor. Bu kapsamda, yetkin ve hevesli bir ekiple 
birlikte, gerek Türkiye pazarında gerekse satış 
gerçekleştirdiğimiz pek çok ülkede müşterileri-
mizin taleplerine uygun, mevcut talebi de doğ-
ru cam seçimine yöneltecek şekilde geliştiren ve 
büyüten kaliteli, hızlı, sürdürülebilir ürünlerin 
pazarlama ve satış faaliyetlerinden sorumluyum.

“ŞİŞECAM, İKİNCİ AİLEM”
Şişecam’daki iş hayatınızı değerlendirdiğiniz-
de neler söylemek istersiniz?

Şişecam Düzcam, bugün sahip olduğu üre-
tim kapasitesiyle düzcamda dünyada 5’inci 
Avrupa’da ise 2’nci büyük firma konumun-
da. Yüksek kaliteli ürünleri ve sürekli gelişen 
teknolojisi sayesinde müşteri ihtiyaçlarını tam 

olarak karşılama hedefi ve güçlü markaları ile 
hızlı büyüyen, yenilikçi çözümler sunan küre-
sel bir düzcam şirketi olma vizyonuyla daima 
ileri bakıyor. Bu vizyonunu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi 
hedefleyen bir şirket. Bu kapsamda, çalışanlarını 
yetkinliklerini geliştirmek amacıyla da kapsamlı 
eğitim programlarıyla sürekli destekliyor, geliş-
tiriyor. Hızlı büyüme hedef ve potansiyeli ile de 
çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor. Şişecam 
Düzcam, 17 yıl önce, işe başladığım gün bende 
büyük bir heyecan ve heves yarattı. Şişecamlı 
olduktan sonra da her gün aynı heyecan ve he-
vesi koruyacak bir iş yeri ve o işyerinin yarattığı 
güven ortamını buldum. Çalışanlar arasındaki 
sıcaklık ve samimiyet sayesinde de ikinci ailem 
oldu.

“SÜREKLİ GELİŞME VE YENİLİKÇİLİK
PEŞİNDE OLMAK ÖNEMLİ”
İş hayatında çalışma tarzınız 
ve prensipleriniz nelerdir?

Temel prensiplerden ödün verilmese de, ça-
lışma tarzlarının günün ihtiyaçlarına uygun şe-
kilde sürekli gelişmesi ve değişmesi gerektiğine 
inanıyorum. Örneğin, Şişecam Düzcam olarak 
düzcam ürünleriyle inşaattan otomotive, beyaz 
eşyadan mobilyaya kadar birçok farklı sektöre 
girdi sağlıyoruz. Bu paralelde geniş bir değer 
zincirinden bahsediyoruz; bayilerimiz, ürünle-
rimizin son kullanıcıya ulaştırılmasında önemli 
payı olan diğer sektör profesyonelleri ve elbette 
ürünlerimizi konutlarında ve/veya işyerlerinde 
kullanan son kullanıcılar. Dünya pazarlarında 
farklı gelişmelerin yaşandığı ve belirsizliğin ha-
kim olduğu dönemlerde dahi, esnek ve dinamik 
bir yönetim anlayışıyla, geniş müşteri segment-
lerinin farklılıklarını da gözeterek, müşteri ve 
pazarı odak noktasına alan bir çalışma tarzı be-
nimsemeye çalışıyoruz. Bu paralelde de, samimi 
ve gerek birbirine gerekse de iş sonuçlarına de-
ğer ve farklılık katan ekip anlayışı içinde, sürekli 
gelişme ve yenilikçilik peşinde olmak çok önem-
li. Hizmet ve süreç geliştirme anlayışı, sürekli 
ve yapıcı iletişim, ekibinize ve iş ortaklarınıza 
çözüm ortağı olma yaklaşımı ve tüm süreçlerde 
verimlilik yaratma arayışı temel prensiplerimiz.

İş dünyasında önemli bir konuma gelmiş bir 
isim olarak genç yöneticilere başarılı olmala-
rı için neler tavsiye edersiniz?

Elbette şirketlerin hedeflerine ulaşmaları, en 
değerli varlıkları olan çalışanlarına bağlı. Bu kap-

Şişecam Düzcam 
Pazarlama ve Satış 
Başkan Yardımcısı 

Ebru Şapoğlu,  “Şişe-
cam Düzcam, 17 yıl 

önce, işe başladığım 
gün bende büyük 

bir heyecan ve heves 
yarattı. Şişecamlı 

olduktan sonra da 
her gün aynı heyecan 

ve hevesi koruyacak 
bir iş yeri ve o iş ye-

rinin yarattığı güven 
ortamını buldum. 

Çalışanlar arasındaki 
sıcaklık ve samimiyet 

sayesinde de ikinci 
ailem oldu” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / EBRU ŞAPOĞLU
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samda, şirketler inovasyon kültürünü 
destekleyerek, olumlu bir iş ortamı 
yaratmak amacıyla insan kaynakları 
süreç ve sistemlerini sürekli geliştiri-
yor olmalı. Genç yöneticilerin şirket-
lerinden beklentileri de yüksek. Diğer 
yandan, iş dünyası her sektörde farklı 
zorluklarla dolu, ancak bu zorlukları 
aşmak için genç yönetici arkadaşları-
ma, önce inanç ve ardından yüksek 
motivasyonun çok önemli olduğunu 
söylemeliyim. Bahsettiğim gibi, ben 
de bu inanç ve motivasyonu hep yük-
sek tutan bir şirkette çalışma fırsatı 
buldum. Bunlara sahip olmak için 
aidiyet hissetmek de çok önemliydi, 
aidiyet hissettiğinizde hedeflerinizi 
kolaylıkla şirketinizle hizalayabiliyor, 
potansiyelinizi ortaya koyabiliyor ve 
heyecanla işinizde katma değer yara-
tabiliyorsunuz.

“ŞİŞECAM’DA KADIN YÖNETİCİ
OLARAK ZORLUK YAŞAMADIM”
İş dünyasında kadın yönetici olma-
nın ne gibi zorlukları var?

Aslına bakarsanız, 17 yıllık iş ha-
yatımda üzerinde çok az düşünmek 
zorunda kaldığım bir soru bu. Açık-
çası hatırladığım bir zorluk yok. De-
diğim gibi iş hayatı türlü zorluklarla 
dolu olsa da, gerek Şişecam’da gerek-
se de sektörde bugüne kadar “kadın” 
yönetici olarak bir zorluk yaşamadım. 
Şişecam’ın bu anlamda da Türkiye’nin 
sayılı şirketlerinden biri olduğunu dü-
şünüyorum. Her kademede kadın ça-
lışan sayısı oldukça yüksek, kadınlara 
önemli görev ve sorumlulukları da 
emanet eden bir şirket. Diğer yandan, 
Şişecam’da farklı görevlerde bulun-
dum, bunlar kapsamında gelişmekte 
olan ülkeler de dahil farklı ülkelerde, 
şehirlerde çeşitli büyük ve küçük öl-
çekli sanayici ya da toptancı firmala-
rı, pek çok defa da benim gibi kadın 
yöneticilerle birlikte,  defalarca ziyaret 
ettim. Bazen, ilk gördüklerinde şa-
şırdıklarını fark ettim. Ama ardından 
asla bir zorlukla karşılaşmadım. 

İş dışında ailenize ve sosyal hayata 
vakit ayırabiliyor musunuz? Hobi-
leriniz var mı?

İş hayatının zorluklarından biri de 
sorumluluklar gereği zaman zaman 
çalışma saatlerinizin uzuyor olması. 
Bu doğru ve bazen de kaçınılmaz, an-
cak sağlıklı iş sonuçları alabilmek için 
iş ve sosyal hayat dengesini de kur-

mak gerektiğine inanıyorum. Hafta 
sonları ailem ve arkadaşlarımla zaman 
geçirmeye özen gösteriyorum. Özel-
likle farklı kültürleri gözlemlemeyi ve 
bu paralelde de olabildiğince farklı lo-
kasyonları görmeyi çok önemsiyorum. 
Sosyal hayatta yapılan tüm paylaşım-
ların ve gözlemlerin de iş hayatına kat-
kısının büyük olduğuna inanıyorum.

Biraz da Şişecam ve sektörden bah-
setmenizi isterim. Şişecam’ın sek-
tördeki rolü nedir?

Türkiye’nin en köklü sanayi kuru-
luşları arasında yer alan Şişecam bu-
gün dünyada düzcam, cam ambalaj ve 
cam ev eşyası sektörlerinin tümünde, 
yani camın tüm temel alanlarında üre-
tim yapan tek global şirket. Şişecam 
Topluluğu’nun düzcam alanındaki fa-
aliyetlerini yürüten Şişecam Düzcam 
ise alanında Avrupa’da 2’nci, dün-
yada ise 5’inci büyük üretici duru-
munda bulunuyor. Şişecam Düzcam 
Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ro-
manya, Almanya, Slovakya, Macaris-
tan, Rusya, Hindistan ve Mısır olmak 
üzere toplam 9 farklı ülkede üretim 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

“TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR 
CAM İŞLEME MERKEZİ”
Türk cam sektörünün durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye, yıllık 1,8 milyon ton 
seviyelerinde düzcam tüketimi ile 
yakın coğrafyamızda Rusya’dan 
sonra en büyük pazar konumun-
da. Düzcam tüketiminde en yüksek 
payı yüzde 70 ile inşaat sektörü alı-
yor. Dolayısıyla düzcam pazarının 
gelişiminde ana belirleyici, inşaat 
sektöründeki gelişmeler ve mimari 
trendler oluyor. Türkiye pazarında 
düzcam talebi 2 yerli üretici ve itha-
lat yoluyla karşılanıyor. Pazar lideri 
Şişecam Düzcam, yıllık 1,6 milyon 
ton üretim kapasitesine sahip 7 
float hattıyla toplam yerli pazar ta-
lebini karşılayacak düzeyde üretim 
hacmine sahip durumda. Sektörde 
yaşanan sürekli gelişim sonucu, 
sanayici firmaların sahip oldukları 
makine parkı, kapasite ve bilgi biri-
kimi ile Türkiye bugün, bölgemizin 
çok çeşitli işlenmiş cam ihtiyaçları-
nın karşılandığı önemli bir cam işle-
me merkezi konumuna geldi.

Ebru Şapoğlu, “İş 
hayatı türlü zorluklar-
la dolu olsa da, gerek 
Şişecam’da gerekse 
de sektörde bugüne 
kadar kadın yönetici 
olarak bir zorluk 
yaşamadım” diye 
konuşuyor. 
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / BÜNYAMİN DERMAN

Yaptığı başarılı projelere son olarak Beşiktaş Vodafone Arena Stadını da ekleyen 
DB Mimarlık ve Danışmanlık’ın kurucusu Bünyamin Derman, “Tasarladığımız 
yapılarda cam, taş, ahşap gibi doğal ve insana yakın malzemeleri kullanmaya 

özen gösteriyoruz” diyor.

“Projelerimizde 
doğal malzeme 
kullanmaya özen 
gösteriyoruz”
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metli Alpay Aşkun’a niyetimden bahsedip, beni 
yetiştirmesini istedim. Bir taraftan okula devam 
ediyor, bir yandan da onun ofisinde çalışıyordum. 
Derken okul bitti. Asistanlık, öğretim üyeliği, 
yarışmalar derken, kendi ofisimizi açtık. Halen 
mesleki çalışmalarıma kurucusu olduğum DB 
Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nde devam et-
mekteyim. Zaman zaman iş yoğunluğumdan fırsat 
bulabildiğimde çeşitli üniversitelerin proje stüd-
yolarını yönetiyorum, konferanslar veriyorum. 
Gençlerle olmayı, onların enerjisini seviyorum. 

“HEYECANIMIZI HİÇ YİTİRMEDİK”
Büronuzu ne zaman kurdunuz? Şu anda kaç ki-
şilik bir ekibiniz var?

Üniversitede okurken, mimarlığın sadece 
üniversite sıralarında dirsek çürüterek öğrenil-
meyeceğini anlamıştım. İncelediğim mimarlar, ya 
bir büroda usta-çırak ilişkisi ile pişerek meslek-
te ilerlemiş ya da yarışmalar yoluyla kendilerini 
geliştirmiş, kazandıkları yarışmalarla bürolarını 
kurmuşlardı. Özellikle mesleğe yeni atılmış genç 
mimarlar için, yarışmalar dışında, farklı büyüklük 
ve konuda proje üretme şansı neredeyse yoktu. 
Üniversitedeyken iki yıl Alpay Hoca’nın bürosun-
da çalıştım. Yarışma projeleri yaparlardı. Akade-
misyen olarak çalıştığım yıllarda da yarışmalara 
katılmaya devam ettim. O dönemde eşim de baş-
ka bir ofiste çalışıyordu ve hafta sonları yarışma 
projeleri çiziyorduk. Derken 1995 yılının Ocak 
ayında kazandığımız bir yarışmayla kendi ofisi-
mizi açtık. O zaman küçük bir ofiste iki kişiydik. 
Bugün 20’yi aşkın genç meslektaşımızla güzel işler 
yapıyoruz. Ardımızda bıraktığımız yıllar boyunca 
pek çok ödül kazandık, birçok yapı inşa ettik ama 
heyecanımızı hiç yitirmedik. Geldiğimiz yer, bu 
uzun ince yolda umut vadeden bir yer. Ama hede-
fe giden yol hâlâ çok sabır, emek ve özveri istiyor.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız alanlar var mı?
Meslekte kat ettiğimiz yıllar boyunca konu ve 

ölçeği farklı pek çok proje ürettik. Düşüncelerimi-
zi, mekan anlayışımızı, kente yaklaşımımızı anla-
tabileceğimiz projeler yapmaya çalıştık. Bu bazen 
küçücük bir ev, bazen koca bir kent tasarımı, bir 
yüksek yapı, stadyum ya da havalimanı oldu. 

“VODAFONE ARENA İÇİN
HASSASİYETLE ÇALIŞTIK”
Bugüne kadar yaptığınız önemli projeler neler-
dir?

Mimarlar ve yapıları arasında farklı bir ilişki 
vardır. Başka bir ifadeyle onlar yalnızca iş değildir. 
Bembeyaz bir kağıt üzerindeki ilk karalamalarla 
başlayan sürecin sonunda ete kemiğe bürünüp 
inşa edilen yapı, uykusuz pek çok gecenin, eme-
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Bünyamin Derman kimdir?
1965 yılında Ereğli’de doğdu. 1990’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 
1988-1996 yılları arasında aynı üniversitenin, 1999-2004 yıllarında 
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin mimari tasarım atölyelerinde dersler 
verdi. 1995 yılında Dilek Topuz Derman ile DB Mimarlık ve Danışmanlık 
Ltd. Şti.’ni kurdu. Halen mesleki çalışmalarına kendi bürosunda devam 
ediyor. 1990’ların başından bugüne kadar girdiği ulusal ve uluslararası 
çok sayıda yarışmadan 6’sı birincilik olmak üzere çok sayıda ödül ve 
mansiyon kazandı ve jüri üyelikleri yaptı.

Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemizin bu sayıdaki konu-
ğu ünlü mimar Bünyamin Derman oldu. 1995 yılında 
eşi Dilek Topuz Derman ile birlikte kurduğu DB Mimar-

lık ve Danışmanlık Limited Şirketi’nde çalışmalarına devam eden 
Derman, son olarak mimari projesini hazırladığı Beşiktaş Vodafone 
Arena Stadı ile ses getirdi. 
“Mimari, insanlar için yaşam mekanları üretir. Bu nedenle proje-
lerimiz insan ekseninde ilerler. Aynı zamanda, projelendirilen her 
yapı, üzerinde yükseleceği toprağın coğrafi ve kültürel özelliklerini 
de taşımalı ve oraya ait olmalıdır” diyen Derman ile mimariye ba-
kışını ve projelerini konuştuk. 

Eğitim hayatınızdan ve iş hayatına atılma sürecinizden 
bahseder misiniz? 

İnsan ilk önce içine doğduğu dünyanın imkânları ile kuşatılır, 
ardından olası dünyaların keşfi gelir. Ve insan, düşündüğü hedef-
leri büyüterek, içinde yer almak isteyeceği olası dünyaları yaratma-
ya yönelir. Benim mimarlık maceram da tam bu yol üzerindedir. 
Orta öğretim sonrası, şartlar gereği seçimim yapı teknik lisesiydi. 
Üniversite sınavındaki tercih listemde de mimarlık ve inşaat mü-
hendisliği vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 
kapısından girdiğim zaman artık hedefim iyi bir mimar olmaktı. 
Üçüncü sınıftayken bir gün okul koridorunda hocalarımızdan rah-
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ğin ürünüdür. Bu nedenle içlerinden seçim yapmak 
zordur. Yine de örneğin, Dalaman Havalimanı işlevi, 
ekolojik bir kabuk içinde kurgulanan yapı konsepti 
ile iyi bir uygulama deneyimiydi diye düşünüyorum. 
212 Power Outlet (AVM) ise farklı ve dinamik küt-
lesel biçimlenişi ve zengin iç mekanları ile güzel bir 
alışveriş merkezi yorumudur bence. İstanbloom ilk 
yüksek yapı deneyimimiz olması nedeniyle önemli-
dir. Son olarak Beşiktaş Vodafone Arena İstanbul’un 
en özel noktalarından birinde ve hafızalardaki onca 
anıya layık olmak için büyük gayret ve hassasiyetle 
çalıştığımız bir proje oldu.

Şu anda üzerinde çalıştığınız projeler neler? Yeni 
projeler var mı?

Şimdilerde kentsel tasarım, stadyum ve toplu ko-
nut ağırlıklı işler yapıyoruz. Zaman zaman da davetli 
yarışmalar. 

“TASARIMIN RUHUNA UYGUN
KALİTELİ MALZEME KULLANILMALI”
Sizce mimaride kaliteli malzeme kullanmanın 
önemi nedir? Yerli malzeme kullanma konusun-
da bir hassasiyetiniz var mı? 

Tasarladığımız yapılar inşa edilirken doğru detay-
lar ve doğru malzeme ile yol almak zorundayız. Aksi 
halde hem yapının ömrü kısalır, hem kullanıcısı için 
sıkıntı olur, ayrıca görünümünde de istenmeyen so-
nuçlar oluşur. Bu nedenle tasarımın ruhuna uygun ve 
kaliteli malzeme ile çalışmak önemlidir.
Yerli malzemelerin inşaat sektöründe kullanımının 
tercih edilmesi memleket ekonomisi için iyi bir şeydir 
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Bünyamin Derman, 
mimari projesini 

hazırladığı Beşiktaş 
Vodafone Arena  ile 

ilgili olarak, “İstanbul’un 
en özel noktalarından 

birinde ve hafızalardaki 
onca anıya layık olmak 

için büyük gayret ve 
hassasiyetle çalıştığımız 

bir porje oldu “ diyor. 

3

2

1
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ve beni memnun eder. Bu malzemele-
rin teknolojilerini geliştirerek pazarda 
daha çok yer bulacağına inanıyorum. 
Biz ayrıca tasarladığımız yapılarda 
cam, taş, ahşap gibi doğal ve insana 
yakın malzemeleri kullanmaya özen 
gösteriyoruz. Binalar yıkılıp, yapılırken 
doğanın bünyesine geri kabul edeceği 
ya da dönüştürülerek yeniden kullanı-
ma uygun hale gelebilecek malzemele-
ri seçmenin, sürdürülebilir bir gelecek 
için önemli olduğu inancındayız.

“SADE FAKAT ESTETİK, DİNAMİK 
BİR MİMARİ ANLAYIŞIMIZ VAR”
Sizin mimari görüşünüz nedir? Pro-
jelerinizde neyi ön planda tutuyor-
sunuz?

Hayata bakışı yalın bir insanım. 
Özle ilgilenirim. Bu sizi hayatı karma-
şıklaştıran bir yığın şeye karşı özgür-
leştirir, öte yandan bakışınızı ve ener-

jinizi daha derine yönlendirme fırsatı 
verir. Mimariye bakışım da bununla 
örtüşür. Rasyonel ve yalın çizgiler, ya-
şantıya fokuslanmış mekanlar. Sade 
fakat estetik, dinamik, kolay okunan 
fakat derinlikli bir mimari. Mimari, in-
sanlar için yaşam mekanları üretir. Bu 
nedenle projelerimiz insan ekseninde 
ilerler. Aynı zamanda, projelendirilen 
her yapı, üzerinde yükseleceği topra-
ğın coğrafi ve kültürel özelliklerini de 
taşımalı ve oraya ait olmalıdır. Her pro-
jeyi bizi geliştirecek, deneyim kazandı-
racak bir okul olarak kabul ederiz. Yeri 
ve programı değişse de değişmeyen şey 
çevreyi ve insanı temel alan tasarım an-
layışımızdır. Yapının inşa edildiği top-
rağa, doğal çevreye, kente ne kattığı ile 
ilgiliyiz. Mekanların sadeliği, yaşantı 
zenginliği ve yapının bulunduğu çevre 
ile doğru aidiyet ilişkileri kurabilmesi 
önemlidir. 
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1-  BJK Wodofone Arena 
2- Bomonti Apartmanları
3- İTO Sirkeci Kompleksi
4- Dolapdere Ofis
5- İstanbloom

5

4

Büro olarak hedefleriniz nelerdir?
Mimarlığı, yaşama dair bir ola-

naklar alanı, ofisimizi de bu dünyayı 
var etmek için uğraş veren bir ortak 
üretim alanı olarak görüyoruz. He-
defimiz DB Mimarlık’ın bir kurum 
olarak, bugünden yarına, ilkelerinden 
taviz vermeksizin, her daim yeniliğe 
ve kendini geliştirmeye açık yapısını 
koruyarak, gerek yurt içinde gerekse 
dünyada nitelikli işlere imzasını at-
masıdır.

“TÜRK MİMARLARIN
REKABET ETMESİ ZOR”
Türkiye’de mimarlık mesleğinin 
bugününü ve geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?

Bildiğiniz gibi, günümüzde yerel-
liğin ortaya koyduğu çeşitliliğin ye-
rini alan küresel değerler insanların 
beklenti ve beğenilerini birbirlerine 
yaklaştırdı. Hal böyle olunca gelişmiş 
ekonomiler, dünyada kendi ülkele-
rinde daralan pazara karşılık olabile-
cek yeni pazarlar aramaya başladılar. 
Böylece dünyanın farklı ülkelerinden 
yatırımcılar, mimarlar, bankalar bize 
komşu geldi. Bu durum bizim gibi iş 
yapma kültürü henüz belli bir nokta-
ya ulaşmamış ülkelerde yerel bürolar 
için çetin bir rekabet ortamı doğur-
du. Başka bir ifadeyle Türkiye’deki 
mimarlar hem kendi aralarında, hem 
de yabancılarla rekabet etmek du-
rumundalar. Oysa şartlar eşit değil. 
Türkiye’de iş sürekliliği ve standartlar 
üzerinde oluşmuş bir iş yapma kültü-
rü maalesef henüz yok. Hâlâ bir işin 
fiyatını belirleyen sizin pazarlık mar-
jınız. Oysa özellikle Avrupa’dan gelen 
ve meslek yasaları ile tüm bu stan-
dartlarla yıllarca üretim yapmış büro-
lar bizden oldukça farklılar. Türk mi-
marların da bağımsız projeler hayata 
geçirebilmeleri için başka bir ifadeyle 
birilerinin taşeronu olmadan projeler 
üretebilmeleri için iyi olmaları ve tüm 
bu gelişmelere karşı kendi bürolarını 
yapılandırmaları gerekiyor. Yine de iş 
sürekliliği olduğu müddetçe ve küre-
sel ölçekte iş yapma deneyimlerimiz 
arttıkça inşai faaliyetlerin tüm özne-
leri olarak (mimar, mühendis, işve-
ren, siyasi erk) daha iyi koşullarda ve 
nitelikli işlere imza atacağımızı ümit 
ediyorum.



Kentsel dönüşümde 
Türkiye’ye de model olan kent

Barselona

KENTLER & MİMARİ / BARSELONA

İspanya’nın Madrid’den sonra ikinci büyük 
kenti ve aynı zamanda Katalonya Yarı Özerk 
Yönetimi'nin bașkenti olan Barselona, kentsel 
dönüşümün en güzel örneklerine sahne olarak 
günümüzdeki görünümüne kavuştu. Türkiye’de de 
bazı belediyelere kentsel dönüşümde model olan 
Barselona’da bu sürecin başlangıcı ise 
1859 yılına uzanıyor.
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Kentsel dönüşümde 
Türkiye’ye de model olan kent

Barselona
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Barselona, değişik mimarisiyle (özellikle Anto-
nio Gaudi’ninkiler), katedraller, opera evleri, 
tiyatrolar, müzeler ve pek çok ünlü sanatçıyla 

(Picasso ve Dali de dahil olmak üzere) olan yakın 
ilişkisiyle sanatsal ve kültürel bir merkez. Aynı za-
manda İspanya’nın kendi dili, gelenekleri ve ayrı 
bir kimlik anlayışıyla en farklı bölgesi Katalonya’nın 
da başkenti olan Barselona, ortaçağdan günümüze 
kadar kentsel gelişmenin mükemmel bir örneğini 
sunuyor. Kentin kentsel dönüşümü Türkiye’de de 
bazı belediyelere model oldu. Barselona’nın dönü-
şümünün temelleri 1859 yılından itibaren planlana-
rak 520 sokak bloğuyla bahçe kent yayılması olan 
Eixample Bölgesi’nde gerçekleşmiş. Eixample’ın 
yüksek kaliteli mimarisi ve eşitlikçi tasarımı zamana 
karşı dayanmış ve günümüzdeki modern kent geliş-
melerine bir model sağlamış. 1850’lerde Barselona, 
hem uzun zamandan beri beklenen kent duvarla-
rının yıkımıyla birlikte fiziksel büyümeyi hem de 
Katalan Rönesansı’yla kültürel uyanışı ve ekonomik 
büyümeyi sağlayabilmişti. Ildefons Cerda’nın hazır-
ladığı Eixample için dekor, büyük ızgara sistemine 
yayılmak üzere ayarlanmıştı. Barselona’nın duvarla-
rı yıkıldıktan sonra, onun ötesindeki arazinin geliş-
tirilmesi ve kenti Gracia’ya ve diğer kentlerle bağ-
lamak için bir plana ihtiyaç vardı. Konsey, 1859’da 
projeler için bir yarışma düzenledi ve Katalan mü-
hendis Ildefons Cerda’nın planının uygulanması 
kararı alındı.

CERDA PLANI İLE BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM
Cerda; 1855 yılında kentin haritasını çıkarmış 

ve ilk eksiksiz planı çizmişti. Cerda düz çizgileri se-

Barselona’nın kentsel 
dönüşümünün 

mimari olan Cerda; 
1855 yılında kentin 
haritasını çıkarmış 

ve ilk eksiksiz planı 
çizmişti. Cerda, dik 

kesen sokaklarla 
bölünmüş coğrafi 

paralel boyunca 
Eixample’ın iki ana 

caddesini yerleştirdi. 
Sadece iki kenardan 
belirli bir yüksekliğe 

kadar, standart 
büyüklüklere sahip 

dörtgen biçimli 
bloklar inşa edildi. 

Tüm evlerin gün 
içerisinde güneş 

alabilmesi için konut 
blokları kuzeybatı-

güneydoğuya 
yöneltildi.

KENTLER & MİMARİ / BARSELONA

Casa Mia

Cerda Planı
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viyordu ve onun fikri, dik kesen sokaklarla bölün-
müş coğrafi paralel boyunca Eixample’ın iki ana 
caddesini yerleştirmekti. Cerda’nın ana amacı; sa-
dece iki kenardan belirli bir yüksekliğe kadar inşa 
edilmesini ve gölgelikli bir meydan ya da bahçenin 
arada bırakmasını sağlayacak sıkı inşaat kontrolle-
riyle standart büyüklüklere sahip dörtgen biçimli 
bloklar kullanarak sosyal problemlerin üstesinden 
gelebilmekti. Açık kenarlarla bu rekreasyon alan-
ları, evlerin maksimum hava, güneş ve ışık alma-
sını garantileyebilmek içindi. Tüm evlerin gün 
içerisinde güneş alabilmesi için konut blokları ku-
zeybatı-güneydoğuya yöneltilmişti. Her bir bölge, 
tüm toplumsal mağazaları ve hizmetleri içeren 20 
bloktan oluşurken, blokların kenarı 113,3 metre 
boyundaydı ve en az 800 metrekaresi bahçe olacak 
şekilde 12 bin 370 metrekare alanı kapsıyordu. 
Normal caddeler 20 metre genişliğinde inşa edilir-
ken, büyük caddeler 50 metre ve Passeig de Gracia 
60 metre genişliğindeydi. Cerda için sokakların 
fonksiyonu, iletişim ve trafiğin akışını sağlamaktı.

Cerda planının en belirgin özelliği her bloğun 
45 derece açılı köşelere sahip olması idi. Bunun 

arkasındaki fikirse; her yönden her şeyden önce 
kamusal ulaşım için daha akışkan bir trafik sağ-
layabilmekti. Cerda’nın özellikle aklında olan bu-
harlı tramvaydı ve binanın köşe açılarını belirleyen 
de onun geniş dönüş yarıçapı olmuştu. İdeal kent-
sel gelişmenin ilk modeli olarak Eixample herkesi 
memnun etmedi. Büyük bloklar günümüzde ofis-
lere ve çok aileli konutlara dönüştü. 

EIXAMPLE’IN KALBİNİ 
OLUŞTURAN İKİ BÖLGE

Rambla de Catalunya ve Passaeig de Gracia, 
Eixample’ın kalbini oluşturuyor. Passeig de Gracia 
kent surları yıkılmadan önce Barselona’ya ve Gra-
cia kentine bağlıydı. Rambla de Catalunya ise daha 
yeni ve üstü örtülen eski Malla Nehri’nin üzerinde 
bulunuyor.

Eixample’nin sağ tarafı, ilk geliştirilen bölge ol-
duğundan Antonio Gaudi tarafından zengin teks-
til tüccarları için tasarlanan pek çok yapıyla daha 
ayırt edici mimarlık örneklerinin çoğunu içeriyor. 
Pek çok apartman aile evi olmaktan çıkmış ve pro-
fesyonel ofislere, bankalara, müzelere, ana alışve-
riş mekanlarına, modern barlara ve restoranlara 
dönüşmüş. Passeig de Gracia’nın büyük caddesi 
MIA’ya, Placa Catalunya’nın kuzeyinden uzanan 
doğrusal uzantıyı oluşturuyor. Diyagonalin kuze-
yine doğru Eixample’nın dışı orta sınıf konut ala-
nı olarak planlanıyor.

Eixample’ın sol tarafı daha sonra gelişmiş, 
daha çok konutun bulunduğu ve çalışan sınıfın 
yer aldığı bir alan. Hastane, Escola Sanayi, 1905 
tarzı hapishane gibi genel kent hizmetleriyle daha 
liberal olarak gelişmiş. Çok kısa bir süre için-
de orta sınıf mensuplarının yaşadıkları çevrede 
görmeyi istemedikleri bazı aktivitelerin mekanı 
haline gelmiş. Büyük bir mezbahane alanın sol 
kenarında inşa edilmiş ve ancak 1979’da yıkıla-
bilmiş. Mercat de Sant Antoni ve Nonot’la alanın 
iki büyük pazarı bulunuyor. Burası aynı zamanda 
1842’de kurulan Central Üniversitesi de dahil ol-
mak üzere akademik enstitülerin de alanı duru-
munda.

EL RAVAL BÖLGESİ’NDEKİ DÖNÜŞÜM
Barselona’nın Ortaçağ kent dokusunda yer alan 

El Raval bölgesi, çok yakın bir tarihe kadar olduk-
ça yoğun kentsel alanlardan birisiydi. Güncel ve 
halen devam eden yenileşme projeleri, alanın bazı 
bölgelerindeki sosyal, çevresel ve ekonomik karak-
teristiği etkileyici bir biçimde değiştirmiş.

1800’lerde El Raval bölgesi kenti besleyen pa-
zarlardan oluşurken, alanın büyük bir kısmı henüz 
inşa edilmemişti. 1850’den sonra Sanayi Devrimi 
rehberliğinde El Raval; kırsal alandan gelen işçiler 
için yapılan kiralık konut blokları ve tekstil fab-
rikalarıyla hızla doldu. Bu binalar mekanı maksi-
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Barselona’nın en 
önemli ve turistik 
caddelerinden biri olan 
La Rambla Caddesi, 
şehrin tam kalbinde 
yer alıyor. Ünlü İspanyol 
mimar  Antoni Gaudi 
tarafından 1904-1910 
yılları arasında inşa 
edilip tasarlanan Casa 
Batlló ve Casa Mia ilginç 
mimarisiyle dikkat 
çekiyor.

La Rambla Caddesi

Casa Batlló
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mize edecek şekilde birkaç katlı olarak 
inşa edilmişti ve kiracı konutları yük-
sek katlı idi. Her bloğun avlusunda 
yer alan tuvaletler ve musluklar ortak 
kullanılırken, oldukça sık salgın hasta-
lık yaşanıyordu ve ölüm oranı oldukça 
yüksekti. Kentin daha zengin kesimle-
rinin yaşadığı yer ise Barri Gotik böl-
gesiydi. 

Hükümetin kentsel yenileme 
projelerinin ana hedefi olan Barrio 
Chino’da en büyük değişim gerçek-
leşmiş. Hükümet, 1988’den itibaren 
alandaki ucuz pek çok oteli kapatarak, 
uyuşturucu satışı ya da fuhuşla ilişkili 
bütün blokları yeni meydanlar oluştu-
rabilmek adına yıkmış. Yerinden edi-
len insanlar da, genellikle gözden uzak 
olan kentin eteklerindeki daha yeni 
dairelere transfer edilmiş.

Yetkililerin “El Raval’ı düzene sok-
mak” olarak adlandırdıkları bu süreç-
teki bir diğer unsur da; yıkılan alan-
larda öğrenci konutları, yeni bir polis 
merkezi ve ofis kulelerinin inşasıyla 
doğrudan soylulaştırma olmuş. Adı en 
çok çıkmış alanlardaki daha sonraki 
gelişmeler, 14 katlı bir oteli de içere-
cek şekilde planlanmış. Kentsel yeni-
leme projelerinin kümülatif etkisiyle 
özellikle de Barrio Chino’nın içinden 
olan pek çok insan, geniş yayalaştı-
rılmış Rambla’nın inşasıyla, kentin en 

özgün kısmının kalbinden sökülüp 
dışarı atılırken, burayı kısmen boş 
bırakarak oradan ayrılmış. El Raval’ın 
kentsel yenileşmesi AB sosyal bütün-
leşme fonundan gelen para da dahil 
olmak üzere kamusal fonlarla yönetil-
miş. Günümüzde özel yatırımlar ka-
musal yatırımı büyük oranda geçiyor. 
Hükümetin eylemleri; altyapıyı, bele-
diye ve semt hizmetlerini, konut, iş, 
sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri ve 
spor olanaklarını iyileştirme, marjinal 
ve suç eylemlerini sınırlandırma üze-
rine odaklanırken, mahallenin imajını 
iyileştirmek için kampanyalar başlatıl-
mış. Tarihi ve kültürel mirasın teşviki 
turist sayısındaki artışla sonuçlanmış.

BARSELONA’NIN 
MODERN DÖNÜŞÜMÜ

Son 30 yıldaki iki büyük etkinlik; 
1992 Olimpiyatları ve 2004 Kültür-
lerin Evrensel Forumu, kentin belki 
de Batı Avrupa’daki pek çok kent-
ten daha radikal bir dönüşüm geçir-
mesine imkan vermiş. Barselona’nın 
modern dönüşümü, 1992 Barselona 
Olimpiyatları’na hazırlıklarla başlamış. 
Gerek kent içi gerekse çeper bölgeler-
de kentsel çöküşün ciddi problemle-
riyle yüz yüze gelen plancılar kapsamlı 
bir yaklaşım geliştirmiş ve olimpiyat-
ları kent genelindeki reformlar için 

bir araç olarak kullanmış. Olimpiyat 
hizmetleri, körfeze yakın terk edilmiş 
endüstriyel bölgede inşa edilen olim-
piyat köyüyle, ihmal edilmiş 4 bölgeye 
yayılmış. Olimpiyat Limanı’nın her iki 
tarafında inşa edilen yapay altı plajın 
inşasıysa en büyük etkiyi yaratarak 
Barselona’nın tarihinde ilk defa gurur-
la denizi kucaklaması sağlamış. Aynı 
zamanda sosyal kapasitenin iyileşti-
rilmesine ve kente kötü suç şöhretini 
kazandıran marjinal sakinlerin temiz-
lenmesine yönelik politikayla kent içi 
alanlarda radikal bir dönüşüm başla-
mış. Eski üretim endüstrisinin yer aldı-
ğı alan olan Poblenou kıyı bölgesinde 
de radikal dönüşümler gerçekleşmiş. 
Terk edilmiş bu fabrika alanında atlet-
leri barındırmak için olimpik köy inşa 
edilmiş. Olimpiyat köyünün apartman 
blokları, orijinalinde Cerda’nın öngör-
düğü hatlarla birlikte tasarlanmış ama 
günümüzde zemin katta planlanan ti-
cari alanların çoğu boş durumda. 

Barselona’nın fiziksel genişleme-
sinin arkasındaki itici güç ekonomik 
büyüme olmuş. Poblenou bölgesinde 
kalan fabrikalar ve atölyeler yeni tek-
noloji bölgelerine dönüşmeye başla-
mış. Avrupa’nın en büyük konferans 
merkezinin Evrensel Kültür Forumu 
alanında inşa edilmesiyle birlikte iş tu-
rizmi artış göstermiş. 

Barselona’nın 
modern dönüşümü, 

1992 Barselona 
Olimpiyatları’na 

hazırlıklarla başladı. 
Olimpiyat hizmetleri, 

körfeze yakın terk 
edilmiş endüstriyel 

bölgede inşa edilen 
olimpiyat köyüyle, 

ihmal edilmiş 4 bölgeye 
yayıldı.

KENTLER & MİMARİ / BARSELONA
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22@ Projesi, Barselona 
kent merkezine oldukça 

yakın eski sanayi alanlarını 
içeren Poblenou’daki 

200 hektarlık alanda bir 
dönüşüm içeriyor. 22@ 

bölgesinin, bilgi ve iletişim 
teknolojilerine dayalı yeni 

ekonomik aktivite bölgesine 
dönüşmesini amaçlayan 

proje, öncelikle altyapının 
sağlıklılaştırılmasını 

hedefliyor.

22@ Projesi

Barselona’da kıyının kentle bütünleşmesini 
ve kamusal mekan üretimini ana hedef ko-
yan projeler üretilmiş. Bu projelerden biri 

de; eski üretim alanlarının bulunduğu ve giderek 
yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin ve şirket-
lerinin merkezine dönüşen Poblenou bölgesinde 
geliştirilen 22@ isimli proje.

Kentin kuzeydoğu çeper kıyısı da dahil ol-
mak üzere Diagonal Mar ile başlayıp, Forum alanı 
ile sonlanan ve “22@” olarak adlandırılan proje 
alanı, yoğunlukla üretim alanlarının bulunduğu 
Poblenou bölgesinde bulunuyor. İspanya’nın ve 
Barselona’nın 19’uncu Yüzyıl’daki sanayileşme 
sürecinde en büyük katkıyı sunan Poblenou böl-
gesi, Barselona’nın lider konumunu koruması ve 

yeni teknolojileri kent yaşamına ve ekonomi-
sine katabilmesi için stratejik öneme sahip bir 
bölge olarak gösteriliyor.

22@ Projesi, Barselona kent merkezine ol-
dukça yakın eski sanayi alanlarını içeren Pob-
lenou’daki 200 hektarlık alanda bir dönüşüm 
içeriyor. 22@ bölgesinin, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerine dayalı yeni ekonomik aktivite böl-
gesine dönüşmesini amaçlayan proje, öncelikle 
altyapının sağlıklılaştırılmasını hedefliyor. Üst 
yapıda ofis ve ticari kullanımların bilişim yo-
ğunluklu aktivitelere ayrılması planlanan ve 
yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanda ger-
çekleşmesi tasarlanan proje alanı olarak seçilen 
Poblenou, kentin doğusundaki stratejik konu-
mu ve köklü yerleşim dokusuna sahip olması 
nedeniyle, alanda çok kapsamlı bir kentsel dö-
nüşüm hareketinin başlatılmasına zemin hazır-
lamış.

Proje, eski sanayi alanlarının temizlenme-
siyle elde edilecek yaklaşık 3 milyon 200 bin 
metrekarelik alanda 100 bin ile 300 bin ara-
sında yeni iş alanları yaratarak, bölgedeki iş 
hacmini yüzde 4’den yüzde 15’lere çıkarmayı 
hedeflemiş. Proje hedefleri arasında, yeni iş 
alanları yaratıcı ve istihdam sağlayıcı sektörleri 
hareketlendirmenin yanı sıra, sosyal altyapı-
nın iyileştirilmesi, kaliteli/yaşanabilir kentsel 
mekanlar yaratılması ve Poblenou’daki kulla-
nımların (özellikle yeni teknoloji tabanlı kulla-
nımların) bu yeni aktivitelerin merkezinde ve 
bölgenin kentsel kalitesinin iyileştirilmesinde 
etkili olması da yer alıyor.

İleri teknoloji bölgesi: 

KENTLER & MİMARİ / BARSELONA
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Austrotherm Türkiye
yatırımla büyüyecek

Avusturyalı ısı yalıtım firması 
Austrotherm, Türkiye’de ısı 

yalıtımı dendiğinde ilk akla gelen 
markalardan biri olmayı hedefliyor. 

Austrotherm Yalıtım Malzemeleri 
Pazarlama Müdürü Doğal İnallı, 

“İç Anadolu’da yakın zamanda bir 
EPS tesisi, ardından da Doğu’da iki 

tesis daha kurmayı hedefliyoruz” 
diye konuşuyor.

Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding’e bağlı 
olarak yaklaşık 60 yıldır ısı yalıtım ürünleri alanın-
da faaliyet gösteren Austrotherm, Türkiye pazarın-

da hedef yükseltti. Austrotherm Türkiye olarak 2013 yı-
lından itibaren hızlı bir büyüme ivmesi içinde olduklarını 
belirten Austrotherm Yalıtım Malzemeleri Pazarlama Mü-
dürü Doğal İnallı, “Bu büyüme hızımızı 2016 yılında da 
devam ettiriyoruz. Pazardaki büyümemizi yeni yatırımlarla 
destekleyerek penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz” 
dedi. Doğal İnallı ile Austrotherm Türkiye’yi ve hedeflerini 
konuştuk.

Austrotherm’in dünyada ve Türkiye’deki geçmişini, bu-
güne kadarki gelişim sürecini kısaca anlatır mısınız? 

Austrotherm, Avrupa’nın en önemli inşaat malzemesi 
üretici gruplarından biri. Avrupa genelinde toplam 12 ül-
kede 17 üretim tesisimiz var, bunların 14’ü EPS, 3’ü ise 

SÖYLEŞİ / DOĞAL İNALLI
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XPS üretimi yapıyor. Sektörün diğer oyuncularından farklı 
olarak ağırlıklı bina dış cephelerinde kullanılan ısı yalıtım 
malzemelerini üretiyoruz; yani uzman olduğumuz ve en 
iyi bildiğimiz işi yapıyoruz diyebiliriz. Avrupa’da kazandı-
ğımız yarım asırlık tecrübemizle, özellikle gri renkli EPS 
ısı yalıtım levhaları üretimine odaklanarak bu teknolojiyi 
Türkiye’de mantolama ihtiyacı duyan müşterilerimizin ve 
kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. 2003 yılından bu yana 
Türkiye’de ticari olarak faaliyetteyiz. Austrotherm olarak, 
Türkiye ve çevre pazarlara büyük önem veriyoruz. Bu se-
beple Marmara bölgesine hitap eden ve 2008 yılında faa-
liyete geçen Dilovası fabrikamızdan sonra Ege bölgesinde 
daha aktif bulunabilmek için 2013 yılında Turgutlu/Mani-
sa fabrikamızı devreye soktuk. Artan talebi karşılayabilmek 
adına da bu süreçte Dilovası tesisimizde kapasite artırımına 
gittik. 2014 yılı başında İç Anadolu pazarına hizmet vere-
bilmek amacıyla Kayseri’de Austrotherm markalı EPS Isı 
Yalıtım Levhaları ürettirmeye başladık. Amacımız, kısa sü-
rede Türkiye’deki tesis sayımızı daha da artırıp iş ortakla-
rımız ile birlikte ülke genelinde kullanıcıları Austrotherm 
kalitesiyle buluşturabilmek. Austrotherm’in misyonu; üret-
tiği ürünlerle enerji tasarrufu sunarken, binalardan atmos-
fere salınan sera gazı miktarının da azaltılmasını sağlamak. 

“SEKTÖRE YENİLİKÇİ
ÜRÜNLER SUNACAĞIZ”
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? 

Austrotherm, Avrupa’da çok güçlü bir ısı yalıtım mar-
kası. 60 yılın üzerinde bir ısı yalıtım tecrübesine sahip olan 
bu markanın sahip olduğu tecrübeyi Türkiye ısı yalıtım 
pazarı kullanıcıları ve tüketicilerinin hizmetine sunuyoruz. 
2003 yılından itibaren faaliyette bulunduğumuz Türkiye 
ısı yalıtım pazarında, Austrotherm Türkiye olarak ilk baş-
ta birkaç çeşit ısı yalıtım levhası üretirken, ürün gamımızı 
geliştirerek, çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Avusturya-
daki İnovasyon Merkezimizde mevcut ve farklı ısı yalıtım 
levhalarını geliştirme çalışmalarımız devam etmekte olup, 
önümüzdeki sene sektöre yenilikçi ürünler sunmayı hedef-
liyoruz.
 
Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri ve 
Türkiye’nin bu alanda dünyadaki yeri nedir?

Faaliyette bulunduğumuz sektör EPS sektörü. Genleş-
tirilmiş polistren ürünlerinden, başta ısı yalıtım levhala-
rı olmak üzere, pek çok ürün üretiliyor. EPS sektöründe 
250’den fazla üretici bulunuyor. Tabi ülkemizdeki enerji 
ihtiyacı, binaların toplam enerjinin yüzde 40’ına varan kıs-
mını tüketmesi, ısı yalıtımının önemini daha çok ortaya 
çıkarıyor. Bunun neticesinde EPS ısı yalıtım levhalarının, 
özellikle gri renkli olanlarının, mükemmel ısı yalıtımı yap-
ması, son 15 yılda bu ürünlere yatırım talebini de artırdı. 
Maalesef içinde bulunduğumuz sektörde kalite belgesi ol-
mayan, CE beyanı olmadan üretim ve satış yapan pek çok 
üretici bulunuyor. Tabii hal böyle olunca da haksız rekabet 
oluşuyor. Bu nedenlerle sektörümüz maalesef çetin reka-
betin olduğu ama aynı zamanda da haksız rekabetin çok 
olduğu bir sektör. Bu haksız rekabete karşı gerek Türkiye 

İMSAD, İZODER gibi sivil toplum kuruluşları desteği ile 
gerekse de firma olarak sürekli mücadele halindeyiz. Sek-
tördeki kullanıcıları ve son tüketicileri bilgilendirici yazıla-
rı sürekli yayınlıyoruz ki kalitesiz ürünler neticesinde nihai 
kullanıcılar mağdur olmasınlar.

“TÜRKİYE’NİN YALITIMDA
ALACAĞI ÇOK YOL VAR”
Türkiye’deki yalıtım pazarını ve sektörün geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?

Isı yalıtımında 60 yıllık tecrübeye sahip bir Avrupa şir-
ketinin Türkiye ayağı olarak şunu rahatlıkla belirtebilirim 
ki; Avrupa’da 1980’li yıllarda yaşanan bina ısı yalıtımı bi-
linci ve tüketimi, ülkemizde son 15 yılda tam olarak baş-
ladı. Henüz yeterli seviyede değil ama ümit verici şekilde 
büyümeyi sürdürüyor. Bunu Avrupa ve Türkiye’deki bina 
duvarlarında kullanılan ısı yalıtım levhalarının kalınlık or-
talamalarını kıyaslayarak da görebiliriz. 
Bugün Avrupa’nın pek çok ülkesinde 1980’li yıllarda orta-
lama 4 cm kalınlığı ile yapılmış olan ısı yalıtım uygulama-
ları üzerine 15-16 cm kalınlığında tekrar ısı yalıtımı yapıl-
makta ve binaların dış duvarlarındaki yalıtım kalınlığı 20 
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cm’e çıkarılmakta. Yalıtım kalınlığın-
daki artışın yanında sadece bina dış 
duvarları değil, çatısı-temeli ve pence-
releri dahil olarak yapılan yalıtım ile 
Avrupa ülkelerindeki binaların toplam 
enerji tüketiminin çok daha fazla dü-
şürülmesi ve binanın düşük enerjili 
bina sınıfına girmesi (50 kwh-m2 ve 
altı) hedefleniyor. Hatta Almanya, yıl-
lık ısıtma-soğutma ihtiyacı 15 kwh/m2 
olan, pasif evlere geçmeyi hedefliyor.
Ülkemizde yapılan bina dış duvar ısı 
yalıtımı uygulamalarında kullanılan ısı 
yalıtım levhalarının ortalama kalınlığı 
ise 4,5-5 cm arasında. Dış duvarların 
yalıtımı yanında çatı, döşeme, temel 
ve pencere yalıtımları ise daha zayıf 
gelişiyor. Gerek düşük yalıtım kalın-
lığı gerek binanın diğer bölümlerinde 
yapılan ısı yalıtım uygulamalarının, 
dış duvar ısı yalıtımına göre daha az 
olması binalarımızda ortalama enerji 
tüketimini 200 kwh/m2 üzerinde tutu-
yor. Yani Avrupa’nın en az 4 katı üze-
rinde bir enerji tüketimimiz var. Bu 
karşılaştırma ve sadece bina dış du-
varlarında yapılan ısı yalıtım uygula-
ması kalınlık karşılaştırması bile bize 
bu yolda almamız gereken mesafeyi 
gösteriyor. Ancak son 10 yılda ısı yalı-
tımı hakkında yakalanan bilinçlenme 
ve tüketimi dikkate aldığımızda gidi-
şatımızın hiç de fena olmadığını, ümit 
verici olduğunu söyleyebilirim.

İÇ ANADOLU VE DOĞU’DA 
YENİ YATIRIM PLANI
Austrotherm Türkiye’nin yeni yatı-
rım planı var mı?

Austrotherm Türkiye olarak 2013 
yılından itibaren hızlı bir büyüme iv-
mesi içindeyiz, bu yıl da büyümeye de-
vam ediyoruz. Pazardaki büyümemizi 
yeni yatırımlarla destekleyerek penet-
rasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. 
İç Anadolu’da yakın zamanda yeni bir 
EPS tesisi, ilerleyen süreçte de Doğu’da 
iki EPS tesisi daha kurmayı hedefliyo-
ruz. 

Şirketin önümüzdeki dönemdeki he-
defleri nelerdir?

EPS kullanılan ısı yalıtım uygula-
malarında akla ilk gelen marka olmayı 
hedefliyoruz. Bunun için ürün geliştir-
me ve markalaşma iletişim faaliyetleri-
mize hız verdik. Tüm iş süreçlerimizde 
sürekli iyileştirmeler yaparak operas-
yonel mükemmelliğe ulaşmayı hedef-
liyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

Geçtiğimiz sene Viyana- Avustur-
ya’daki merkez fabrikamızda Aust-
rotherm İnovasyon Merkezi kurduk. 
Merkezimizde yeni ısı yalıtım malzeme-
lerinin geliştirilmesi ve kalite kontrolü 
konusunda çalışmalar yapmaktayız. 

“Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
sektörde çok önemli rolü olduğuna ve bu rolün 

hakkını verdiğine inanıyorum. Türkiye İMSAD 
bünyesinde çalışan çeşitli komiteler sayesinde üye 

firmaların çalışanları bir araya gelerek faaliyette 
bulundukları alt sektörü geliştirecek çalışmalara 
imza atıyorlar. Bu çalışmalar görüş birliği haline 

getirilerek inşaat sektörünü etkileyen konularda 
ilgili bakanlığa ve/veya kamu kuruluşuna çatı örgüt 

Türkiye İMSAD görüşü olarak ulaştırılıyor. Böylece 
geniş bir katılımla sektörün sorunu ve çözüm 

önerisi, ilgili yönetimin önüne konmuş oluyor. 
Türkiye İMSAD’ın diğer önemli aktiviteleri olan 
aylık ekonomi toplantıları sayesinde ekonomik 

ve politik gelişmelerin sektörümüze yansımasını 
daha etkin analiz etme imkanını buluyoruz. Her 
yıl düzenli olarak organize edilen ‘İnşaatta Kalite 

Zirvesi’ sayesinde de derneğe üye firmaların 
ürün-hizmet kalitesine kayıtsız kalmalarının önüne 

geçildiğine inanıyorum. Türkiye İMSAD’ın ilk bakışta 
sayabildiğim bu çalışmaları bile tek başına ne derece 

önemli bir rol sahibi olduğunu gösteriyor. Türkiye 
ile birlikte 11 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan 

Austrotherm olarak böyle bir çatı örgüte üye olmak 
ve çalışmalarına katkı sağlamaktan çok memnunuz.”

“Türkiye İMSAD 
sektör için çok 

önemli bir kuruluş”
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“Amacımız bu dönemden
güçlenerek çıkmak”

Jotun Doğu Avrupa ve Orta 
Asya’dan Sorumlu Başkan 

Yardımcısı Recep Şükrü Ergün, 15 
Temmuz kalkışmasının ardından 
normal olarak işlerde duraksama 

olduğunu belirterek, “Türkiye 
bugüne kadar çok sayıda kriz 

geçirdi. Ama şirketimiz, her krizden 
güçlenerek çıktı. Bu kez farklı 

olmasını gerektirecek bir neden 
görmüyorum” dedi. 

Türkiye’de 1986 yılından bu yana faaliyette olan Nor-
veçli Jotun, boya pazarında büyümeyi sürdürüyor. 
Jotun Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Baş-

kan Yardımcısı Recep Şükrü Ergün, “Amacımız her dönem-
de büyümek” diyor. Recep Şükrü Ergün ile Jotun Türkiye’yi 
ve faaliyetlerini konuştuk. 

Jotun Boya’nın dünyadaki ve Türkiye’deki geçmişinden 
bahseder misiniz?

1926’da Norveç’te kurulan bir aile şirketi olan Jotun, bu-
gün inşaat boyaları, toz boyalar, endüstri boyaları ve deniz 
boyalarında dünyanın lider oyuncuları arasında yer alıyor. 
Dünyanın en hızlı büyüyen boya markası olan Jotun’un en 
önemli değerlerinden biri ise organik büyümeyle sürdürü-
lebilir bir performans yakalamak. Jotun, Türkiye’de 1986’da 
faaliyete başladı.1986 yılında Jotun Türkiye Temsilciliğini 
aldım, 1989’da Çerkezköy’de Jotun Toz Boya fabrikasını, 
1993’te ise Jotun Boya fabrikasını kurduk. Çerkezköy’de iki 
fabrikamız ve Gebze’de bir depomuz bulunuyor. Başladığı-
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mız günden bugüne kadar, sürekli büyüyerek, Türkiye’de 
de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin en önemli oyuncula-
rından biri haline geldik.

Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de son 10 yılın 

en hızlı büyüyen boya firmasıyız. Jotun, şu anda ilk 500 
içerisinde olan, Türkiye’nin en beğenilen boya markası se-
çilen bir şirket. 2013 yılında Jotun Grubu dünyayı 7 fark-
lı bölgeye ayırdı. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nin 
merkezi olarak da Türkiye’yi belirledi. 2013’ten beri ben 
de hem Türkiye’deki operasyonun murahhas üyesiyim, 
hem de Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkan 
Yardımcısıyım. Türkiye’de bulunan iki fabrikamızda 500’ü 
aşkın çalışanımız var. İstanbul’da iki ofis, Ankara, İzmir ve 
Antalya’da bölge ofislerimiz bulunuyor. Tüm çalışanları-
mız ve 250’yi aşkın bayimizle büyük bir aileyiz. Türkiye 
operasyonu başarılarıyla öne çıkıyor. Bayilik sistemimizle, 
Jotun’un faaliyet gösterdiği tüm ülkelere örnek olduk. Jo-
tun, şu an tüm dünyada “Türkiye Modeli” altında, kurdu-
ğumuz bayilik sistemini adapte ediyor.

“SÜREKLİ BÜYÜYEN BİR FİRMAYIZ” 
Ürün çeşidi ve pazar payı hakkında bilgi verir misiniz?

Jotun, dünyanın en büyük inşaat, deniz, endüstri ve toz 
boya üreticilerinden. İnşaat sektörüne bakıldığında, pro-
fesyonel çözüm ortağı olarak hareket ediyoruz. Dekoratif 
boyalar, yangına dayanıklı kaplamalar, zemin kaplamaları, 
çelik ve beton koruması sağlayan endüstri boyaları ve mi-
mari toz boyalar dahil olmak üzere; bir yapı için gerekli 
olan tüm boya ihtiyacını karşılayabilecek ürün çeşitliliğine 
sahibiz. Bugün deniz ve endüstri boyalarında lider konum-
dayız. Toz boyalarda lider üreticilerden biriyiz, inşaat bo-
yalarında ise sürekli büyüyor ve pazar payımızı artırıyoruz.  

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri nedir? 
Türkiye’nin bu alanda dünyadaki yeri nedir?

Türkiye tüm dünyadaki boya pazarında yüzde 2’lik 
bir paya sahip. Ayrıca, yıllık 900 bin ton üretim kapasitesi 
ile Avrupa’nın da en büyük 5’inci boya üreticisi. Sektörün 
en büyük sorunlarından biri ekonomik krizler sonucunda 
ortaya çıkan merdiven altı üretimler. Bu düşük kalitedeki 
üretim kayıt dışı ekonomi yaratarak sektörde gerilemeye 
sebep oluyor. Bu sorunun önüne geçmek için kalite stan-
dartlarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Boya sektörü belirsizliklerin olduğu doygun bir 
pazar.
 
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Boya sektörü doygun bir pazar olmasına rağmen, bü-
yüme fırsatlarının olduğu bir sektör. İnşaat sektöründe ta-
lep hızla yükselmekte. Üretimler artarken, alt yapı ve ağır 
sanayi gibi endüstriyel boyuttaki projeler de artıyor. İnşaat 
sektöründe talep artışı, alt yapı ve ağır sanayi gibi endüstri-
yel boyuttaki projelerin artmasının sektör için olumlu ola-
cağı düşüncesindeyim. 

“EN ÖNEMLİ YATIRIMIMIZ
AR-GE LABORATUVARI”
Jotun Boya için 2016 yılı nasıl geçiyor?

Jotun Boya olarak bu yılın ilk yarısını çok güzel geçir-
dik ve büyüdük. 15 Temmuz kalkışmasının ardından nor-
mal olarak işlerde duraksama var. Ben 30 yılı aşkın süredir 
iş hayatının içindeyim. Bu sürede Türkiye’de çok sayıda 
kriz yaşandı. Ama benim yönettiğim bu şirket, çok şükür 
her krizden güçlenerek çıktı. Bu sefer de değişik olmasını 
gerektirecek bir neden görmüyorum.
 
Şirketin önümüzdeki dönemdeki stratejisi ne olacak? 
Hedefleriniz neler?

Türkiye’de büyümeye devam etmeyi amaçlıyoruz. Fab-
rika yatırımlarımız sürerken bir yandan da Ar-Ge alanında 
önemli adımlar atıyoruz. Toz Boya fabrikasında büyük bir 
yatırım başladı. Üretim ve otomasyon ağırlıklı bu yatırım 
ileriki yıllarda stratejik plana bağlı olarak hayata geçirile-
cek. Bunun dışında boya fabrikasında 3 bin 500 metre-
karelik modern bir depo kullanıma açılmış olup moderni-
zasyon ve kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Tüm 
Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesine hizmet verecek olan, 
modern test ve kontrol ekipmanları ile donatılan Ar&Ge la-
boratuvarı ise yakında çalışmalarına başlayacak. En önemli 
yatırımımızın da bu Ar-Ge laboratuvarımız olduğunu söy-
leyebilirim. Ana stratejimiz organik büyümeyle sürdürüle-
bilir bir performans yakalamak. Bu kapsamda Türkiye’nin 
dört bir yanında bulunan bayi ağımızın da gelişmeye de-
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vam etmesini hedefliyoruz.Dünyanın ve 
Türkiye’nin en ikonik yapılarını renk-
lendiriyoruz. Referanslarımız arasında 
Eyfel Kulesi, Burj Khalifa, Freedom of 
The Seas, Palm Jumeirah gibi dünyanın 
en önemli yapıları bulunuyor. Yer aldı-
ğımız önemli projelerin yanı sıra ürün 
çalışmalarımıza da devam ediyoruz. 
Ar-Ge yatırımlarımızla sürdürülebilir, 
çevre dostu ürünler geliştiriyoruz. Önü-
müzdeki dönemlerde bu ürünlerle yine 
pazardaki önemli açıkların kapanacağı-
nı söyleyebilirim. 

Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

Jotun olarak, özellikle çevreye du-
yarlı yüksek kalite ürünlerimiz ve sun-
duğumuz renklerle rakiplerimizden ay-
rıştığımızı söyleyebilirim. Tüm dünyada 
5 tane Ar-Ge laboratuvarımız bulunu-
yor. Türkiye’de sorumlu olduğumuz 
Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesine 
hizmet verecek yeni bir laboratuvarımı-
zı Jotun’un Ar-Ge ağına ekledik. Jotun 
olarak Ar-Ge çalışmalarımız aracılığıy-
la sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz, 
sürekliliği uzun vadeli bir rekabet avan-
tajı olarak kabul ediyoruz. Bunu da tüm 

dünyada geçerli olan “Yeşil Adımlar” 
konseptimizle somutlaştırıyoruz. Daha 
az solvent emisyonu, enerji verimliliği, 
karbon ayak izinin azaltılması, atıkların 
geri dönüşümü ve daha az zararlı mad-
de kullanımı “Yeşil Adımlar” konsepti-
mizi oluşturuyor. Çevreye ve insan sağ-
lığına duyarlı ürünlerimizle dünyadaki 
ikonik yapılar dahil tüm binalar için 
sürdürülebilirlik, uzun dönemli koru-
ma ve estetik görünüm sağlıyoruz.

“Kurulduğu yıldan beri inşaat sanayini 
yurt içi ve yurt dışında başarı ile 

temsil eden Türkiye İMSAD, sektörün 
potansiyelini göstermek ve sektör 

içerisinde güç birliği sağlamak adına 
önemli bir kuruluş. Türkiye İMSAD’ın 

sektör için yönlendirici rolü olduğuna 
inanıyorum. Jotun Türkiye olarak 

değer verdiğimiz sürdürülebilirlik, 
pazar geliştirme, iç ve dış ticaret gibi 

farklı konular üzerine çalışmaları olan 
Türkiye İMSAD üyesi olmaktan mutluluk 

duymaktayız.”

“Türkiye İMSAD 
sektör için yönlendirici 

bir dernek”





Birleşik Arap 
Emirlikleri
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Türk müteahhitlerin yurt 
dışında en çok proje 

üstlendiği 9’uncu ülke olan 
Birleşik Arap Emirlikleri, 

200 milyar dolarlık yatırım 
planlanan “Abu Dhabi 2030 

Planı“ çerçevesinde hem 
müteahhitler hem de inşaat 

malzemesi üreticileri için 
yeni fırsatlar sunuyor.

İHRACAT KAPILARI / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Arap Körfezi’nin ortasında yer alan Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE), 2015 yılında 368,1 milyar dolarlık no-
minal GSMH’sı ile Ortadoğu ve Körfez ülkeleri içinde 

Suudi Arabistan ve İran’dan sonra en büyük üçüncü ekono-
miye sahip bulunuyor. Satın alma gücü paritesine göre ise 
73 bin 600 dolar kişi başı milli gelirle Katar’dan sonra ikinci 
sırada yer alan BAE, Türk inşaat malzemesi üreticileri için 
yeni gelişen bir pazar olsa da Türk müteahhitlerinin iş yaptı-
ğı önemli ülkeler arasında yer alıyor. 

Başkent Abu Dhabi’nin yanı sıra; Dubai, Şarjah, Ras al-
Khamiah, Ajman, Fujairah, Umm al-Qaiwain olmak üzere 
7 emirlikten meydana gelen bir federasyon olan ülkede, ço-
ğunluğu Dubai’de olmak üzere, yaklaşık 150 Türk firması 
(şirket, şube, temsilcilik ofisi kapsamında) faaliyet gösteriyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
9.6 MİLYAR DOLARLIK
PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk müteahhitlerin yurt dışında en çok proje üstlendiği 
9’uncu ülke olan BAE’de müteahhitlerimiz bugüne kadar 9.6 
milyar dolar değerinde 108 adet proje gerçekleştirdi. Söz ko-
nusu proje bedelinin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerindeki 
payı ise yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.

BAE’de 1 milyar dolar bedelle 2012 yılında üstlenilen 
“Abu Dhabi Havalimanı Mid Field Terminali Binası” projesi, 
bu ülkede Türk müteahhitlerin yaptığı en büyük proje. Ayrı-
ca, 2005-2010 yılları arasında birinci fazı gerçekleşen Dubai 
metrosunun ikinci fazı da 2016 yılında bir Türk firmasının 
aralarında yer aldığı konsorsiyum tarafından üstlenildi. 
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The Deloitte and Meed Project’in 
raporuna göre, 2015 yıl sonu itibarıy-
la Dubai’de devam eden müteahhitlik 
projelerinin toplam bedeli 53,6 milyar 
dolar. Planlanmış ancak henüz inşaa-
tına başlanmamış projeler de 337,2 
milyar dolar değerinde bulunuyor.

2014 yılının ikinci yarısından iti-
baren düşüşe geçen petrol fiyatları, 
Körfez ülkelerinin ekonomilerinde 
genel bir tedirginliğe yol açarken, bu 
çerçevede GSYİH’sının yüzde 30’u 
hidrokarbon kaynaklara bağlı olan ve 
müteahhitlik sektörü finansmanı kıs-
men petrol gelirlerinin toplandığı fon-
lardan sağlanan BAE’de, petrol fiyatla-
rındaki düşüş müteahhitlik sektörünü 
de olumsuz etkiledi. Her ne kadar ka-
rayolu, demiryolu, metro, havaalanı, 
sağlık merkezi, eğitim merkezi gibi 
altyapı alanlarındaki projelerin petrol 
fiyatlarındaki düşüşten çok fazla etki-
lenmeden planlandığı şekilde devam 
edeceği tahmin edilse de, bazı ihalele-
rin iptal edildiği görülüyor.

YABANCI MÜTEAHHİTLİK
FİRMALARININ 
İŞ ALMA ŞARTLARI

2014 yılı Dünya Bankası verilerine 
göre, iş yapma kolaylığı endeksinde 
185 ülke içerisinde 22’nci sırada yer 
alan BAE’de gelir vergisi ve katma de-
ğer vergisi uygulaması bulunmuyor. 
Yabancı müteahhitlik firmalarının 
BAE’de iş alabilmesi için ülkede şube 
veya öngörülen şirket türlerinden bi-
risinin oluşumunu tamamlayarak fa-

aliyette bulunması gerekiyor. BAE’de 
şirket kurabilmek için ise yerel or-
taklık şartı (yerel ortağın payı asgari 
yüzde 51 olmak üzere) aranıyor. Di-
ğer taraftan, başta devlet finansmanlı 
ihaleler olmak üzere neredeyse tüm 
yapım projelerine teklif verebilmek 
için müteahhit firmaların emirlikler-
deki yetkili kurumlar tarafından dü-
zenlenen müteahhitlik karnesi türü 
sınıflandırma belgesine sahip olma-
ları gerekiyor. Söz konusu belgenin 
sınıflandırması, ilgili firmanın daimi 
teknik personel durumu, iş tecrübesi, 
tamamlamış olduğu işlerin değeri ve 
performansı gibi kriterler dikkate alı-
narak yapılıyor. BAE’de yerleşik Türk 
firmalarının BAE’deki müteahhitlik 
projelerinden pay alabilmeleri için, 
BAE piyasasında etkin ve güçlü olan 
yerli şirketlerle işbirliği yapmaları ve 
büyük projeler için de güçlü firmala-
rın bulunduğu konsorsiyumlarda yer 
almaları gerekiyor.

200 MİLYAR DOLARLIK 
YATIRIM PLANI

2015 yılında yüzde 3,3 büyüyen 
BAE ekonomisinin 2016 yılında yüz-
de 2,1 oranında büyüyeceği tahmin 
ediliyor. 97,8 milyar varil ile dünyanın 
7’nci büyük petrol rezervlerine sahip 
olan BAE’deki petrolün yüzde 90’ın-
dan fazlası Abu Dhabi Emirliği’nde 
üretiliyor. Aynı zamanda dünyanın 
en büyük yedinci doğalgaz rezervine 
(6,43 trilyon metreküp) sahip olan 

ülke, doğalgaz ve petrol rezervleri 
bakımından OPEC içinde 5’inci sıra-
da yer alıyor. Ekonominin petrol ve 
petrol yan ürünleriyle doğalgaza ba-
ğımlılığının azaltılması için üretim ve 
yatırımların çeşitlendirilmesini amaç-
layan BAE yönetiminin bu çerçevede, 
özellikle turizm, inşaat, havacılık, hiz-
met sektörü, finans ve otomotiv gibi 
sektörlere yatırım yapmaya başladığı 
gözleniyor. Bu bağlamda, “Abu Dhabi 
2030 Planı“ çerçevesinde 200 milyar 
dolar yatırım yapılması öngörülü-
yor. 2030 yılında GSMH’nın yüzde 
64’ünün petrol dışı sektörlerden olu-
şacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında 
145,4 milyar dolarlık ihracat, 215,1 
milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren 
BAE, başta Dubai Emirliği olmak üze-
re, reeksport ağırlıklı bir ticari yapıya 
sahip. Çeşitli ülkelerden gelen mallar, 
BAE üzerinden farklı pazarlara ulaş-
tırılıyor. Reeksportta en büyük paza-
rı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri 
oluşturuyor. İran, Hindistan, Irak, 
Bahreyn, Suudi Arabistan ve Pakistan 
reeksportta ilk sıraları paylaşıyor. Re-
eksport yoluyla satışı yapılan başlıca 
ürünler; makineler, ses kaydediciler, 
inci, mücevherat, tekstil ürünleri, taşıt 
araçları, kimyasal ürünler, gıda ürün-
leri ve içecekler.

BAE’nin başlıca ihraç pazarları 
arasında Japonya, Hindistan, Gü-
ney Kore, Çin, Singapur, Tayland, 
Umman, Pakistan, Tayvan, Malezya, 
Hong Kong, Türkiye ve Belçika bu-
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

DEVLETİN ADI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BAŞKENTİ ABU DHABİ

YÖNETİM BİÇİMİ EMİRLİK

RESMİ DİLİ ARAPÇA (RESMİ), FARSÇA, İNGİLİZCE, HİNTÇE, URDUCA

DİNİ MÜSLÜMAN, YÜZDE 96 (SÜNNİ YÜZDE 80, Şİİ YÜZDE 16),     
HRİSTİYAN, HİNDU VE DİĞER YÜZDE 4.

PARA BİRİMİ EMİRLİK DİRHEMİ (AED)

YILLIK ORTALAMA DÖVİZ KURU 1 ABD $=3,67 AED

YÜZÖLÇÜMÜ 83 BİN 600 KİLOMETREKARE

NÜFUSU (2012) 9,2 MİLYON

GSYİH (NOMİNAL) 370,242 MİLYAR $ 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 70,353 $ (SAGP) 

GSYİH BÜYÜME HIZI (REEL) YÜZDE 3,2 

ENFLASYON ORANI YÜZDE 4,1 

TOPLAM REZERVLER 93,930 MİLYAR $

İHRACAT 333,324 MİLYAR $ 

İTHALAT 243,242 MİLYAR $  

ÜLKEYE GİREN YATIRIM TUTARI 10,976 MİLYAR $ (AKIM) -111,139 MİLYAR $ (STOK) 

YURT DIŞINA ÇIKAN YATIRIM TUTARI 9,264 MİLYAR $ (AKIM) - 87,386 MİLYAR $ (STOK)

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 2,4 

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA 
KOLAYLIĞI SIRALAMASI 31/189 (2016)

GSYİH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI TARIM (YÜZDE 0,7), SANAYİ (YÜZDE 48,7), 
HİZMETLER (YÜZDE 50,6)

İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER 

PETROL VE MİNERAL YAKITLAR (YÜZDE 70), 
DEĞERLİ METALLER (YÜZDE 15), ALÜMİNYUM VE 
ALÜMİNYUM MAMÜLLER (YÜZDE 2,2), PLASTİK VE 
PLASTİKTEN MAMÜLLER (YÜZDE 1,8), ELEKTRİKLİ 
EKİPMANLAR (YÜZDE 1,6)

İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER 

DEĞERLİ METALLER (YÜZDE 20), MAKİNELER 
(YÜZDE 13), ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR (YÜZDE 
11), TREN HARİÇ VASITALAR (YÜZDE 7), UÇAK 
PARÇALARI (YÜZDE 6)

İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER 

JAPONYA (YÜZDE 18,8), HİNDİSTAN (YÜZDE 
12,3), GÜNEY KORE (YÜZDE 7,3), ÇİN (YÜZDE 
7,1), SİNGAPUR (YÜZDE 6,9), TAYLAND (YÜZDE 
5,7),. TÜRKİYE, YÜZDE 1,5’LİK PAY İLE BAE’NİN 
İHRACATINDA 14’ÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR.

İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER 

ÇİN (YÜZDE 16,2), HİNDİSTAN (YÜZDE 13,6), ABD 
(YÜZDE 9,3), ALMANYA (YÜZDE 6,4), BİRLEŞİK 
KRALLIK (YÜZDE 4,4), JAPONYA (YÜZDE 4). 
TÜRKİYE, YÜZDE 1,5’LUK PAY İLE BAE’NİN 
İTHALATINDA 16’NCI SIRADA YER ALIYOR.

BAŞLICA SANAYİ DALLARI 
PETROL VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ, DENİZ 
ÜRÜNLERİ, ALÜMİNYUM, ÇİMENTO, TİCARİ GEMİ 
TAMİRİ

BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM HURMA, SEBZE, KARPUZ, KÜMES HAYVANLARI

MADENLER VE YERALTI KAYNAKLARI PETROL, DOĞALGAZ

Kaynak: Dünya Bankası, Economist Intelligence Unit.

YIL İHRACAT İTHALAT

2002 457 100 

2003 702 113

2004 1.143 183

2005 1.675 205

2006 1.985 352

2007 3.240 470

2008 7.975 691

2009 2.896 667

2010 3.332 698

2011 3.706 1.649

2012 8.174 3.596

2013 4.965 5.384

2014 4.662 3.253

2015 4.681 2.009

2015* 2.142 647

2016* 1.238 674

Kaynak : TÜİK, * 4 aylık veriler

Türkiye-BAE Dış Ticaret Göstergeleri 
(Milyon ABD Doları)

lunuyor. BAE’ye en fazla ihracat ya-
pan ülkeler ise; Çin, Hindistan, ABD, 
Almanya, İngiltere, Japonya, Güney 
Kore, İtalya, Katar, Hong Kong, Singa-
pur, Umman, Fransa, Belçika, Türkiye 
ve Hollanda. BAE’nin en çok ithal ettiği 
ürünler arasında demir/çelikten (dök-
me hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş 
profil, klima cihazları (vantilatörlü, ısı, 
nem değiştirme tertibatlı), aydınlatma 
cihazları, lambalar da yer alıyor. 

 
TÜRKİYE-BAE TİCARETİ

Türkiye’nin BAE’ye yönelik ihra-
catında yıllar itibarıyla sürekli bir ar-
tış trendi dikkat çekiyor. 2015 yılında 
BAE’ye ihracatımız yüzde 0,4 artarken, 
ihraç edilen ürünlerin başında, top-
lam ihracat içindeki yüzde 25 pay ile 
kıymetli metaller ve kaplamalarından 
mücevherci eşyası geliyor. Ham ve yarı 
işlenmiş altın (yüzde 18,3), demir/çelik 
çubuklar (yüzde 11,1) ve petrol yağları 
ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar (yüzde 12,1) pay ile BAE’nin 
Türkiye’den ithal ettiği diğer başlıca 
ürünler. 2015 yılı için ise BAE’den yapı-
lan ithalat yüzde 38 oranında düşerek; 
2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin 2015 
yılında, BAE’den gerçekleştirdiği ithala-
tın, yüzde 75’ini ham ve yarı işlenmiş 
altın, yüzde 8,6’sını işlenmemiş alümin-
yum, yüzde 4,6’sını kıymetli metaller-
den mücevherci eşyası oluşturdu.

İHRACAT KAPILARI /  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2015)





YAPI TARİHİ

Tarihte ilk köprüler tahtadan yapıldı. Eski çağ yazarları taş köprü-
lerden de söz ederler, ama bu köprülerin yalnız ayakları taştandı. 
Daha sonraları birçok ülkede orta açıklığı büyük olan köprülerde 

bile, tahtadan yararlanma işlemi sürdü. İsviçre’de 14’üncü Yüzyıl’dan 
başlayarak yapılan tahta köprüler günümüze kadar korunmuş. Taş köp-
rülerin inşasına ise M.Ö. 200 civarında başlandığı biliniyor. 

Yığma tipindeki taş kemer köprülere eski uygarlıkların birçoğunda 
rastlanırken, taş köprülerin en gelişmiş örneklerini Romalılar yapmış. 
Romalılar, taş köprü yapımında genellikle yarı dairevi kemerler, sayıları 
yedi-sekize varan taş bloklar kullanmış, taşlar birbirlerine harçsız otur-
tulmuş. Bu köprülerin de bir bölümü günümüze kadar gelmiş. Roma’da 
938’de inşa edilmiş Sant’Angelo Köprüsü hâlâ kusursuz olarak yerinde 
duruyor. Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile köprü inşaatında bir du-
raklama yaşanmış. 13’üncü Yüzyıl’da taş kemer köprü inşası Avrupa’nın 
yanı sıra Ortadoğu ve Çin’de yaygınlaşmış ancak kemerler, Romalılar’a 
nispetle daha basık inşa edilmiş. 

ANADOLU’DA ROMA 
DÖNEMİ KÖPRÜLERİ

Anadolu’daki köprülerin tarihi de neredeyse Romalılar’la başlar. 23 
kenetli örgü, Roma köprücülüğü için standart bir uygulama sayılabilir. 
Tek veya sıra kemerli ve kemer biçimleri yarım dairesel uygulamalar 

Nehirlerin ve vadilerin iki 
yakasını bağlayan köprüler, 
eski çağlardan günümüze 

ulaşımın gelişmesini 
sağlayan en önemli 

yapılar oldu. Asırlardır 
ayakta kalmayı başaran 

taş köprüler, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte yapılan 

demir ve çelik köprüler 
tarih boyunca çeşitli 

medeniyetlere yollar açtı.

Medeniyetlere 
yol açan köprüler
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YAPI TARİHİ

Anadolu’da da görülür. Anadolu’daki Roma köprülerinin 
en tanınmışı olan Cendere Köprüsü’nün, Kahta’da Cender 
Suyu üzerinde 2’nci Yüzyıl’da yapıldığı yazıtından öğreni-
liyor. Günümüzde üç sütunu mevcut olan köprü, oldukça 
ağır bir restorasyon geçirmiş. 

Iustinianos Dönemi’nde Anadolu’da kapsamlı bir köp-
rü yapım etkinliği yürütülmüş. Adana şehir merkezinde 
Seyhan Nehri üzerindeki Taş Köprü de bir lustinianos 
yapısı. Adana’da Ceyhan Nehri üzerinde, Adana-Antakya 
yolu ve dolayısıyla Suriye bağlantısı için önemli bir geçit 
noktasında konumlanan Misis Köprüsü’nün de Constan-
tinus Dönemi’nde inşa edilip lustinianos Dönemi’nde ona-
rıldığı ileri sürülür.

ANADOLU’DA 
ORTAÇAĞ KÖPRÜLERİ

Selçuklu ve Artukoğulları köprüleri, özenli kesme 
taş işçiliği ve almaşık düzenli (Hoşap Güzelsu Köprüsü), 
zengin bezeme programı olan yapılar olarak öne çıkıyor. 
Doğu Anadolu’daki köprülerde büyük açıklıklarda genelde 
kemer ve beden duvarları farklı tekniklerde inşa edilmiş. 
Kemer, büyük kesme taş bloklarla özenli işçilikle, diğer 
kesimler yörenin teknik olanakları doğrultusunda yerel 
malzeme ve harçla moloz taş işçiliğiyle gerçekleştirilmiş. 
Yuvarlak kemerli köprüler Roma ve Bizans geleneğinin 
devamı olarak varlıklarını sürdürürken (İstanbul Çoban-
çeşme, Afyon Altıgöz, Sivas Kesik Köprü, Kayseri Çokgöz 
Köprüsü, Ermenek Ala Köprü), Doğu Anadolu’da sivri 
kemer ağırlıklı olarak uygulanmış. Batman Suyu üzerinde 
inşa edilen Malabadi Köprüsü ise 1147 yılında yapılmış. 
Orta kesimde 38.60 metrelik açıklığı olan üç bölümlü ve 

Adana Taş Köprü

Sant’Angelo Köprüsü
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son derece dik olan köprünün yapıldığı dönemde konak-
lama, savunma, denetim vb. gibi işlevleri barındırdığı dü-
şünülüyor.

OSMANLI DÖNEMİ KÖPRÜLERİ
Osmanlı egemenliğine giren topraklarda çok sayıda 

köprü inşa edildiği görülüyor. Trakya’da Ergene Nehri üze-
rinde inşa edilen Uzunköprü (II. Murad Köprüsü), 15’inci 
Yüzyıl’ın en önemli mimari etkinliği olmuş. 174 adet gözü 
olan köprü, kitabesine göre yaklaşık 16 yıllık bir çaba so-
nucunda 1443-1444 yıllarında tamamlanmış.

Bursa’da lrgandı Köprüsü, Osmanlı köprü yapım pra-
tikleri içinde benzersiz gözüken bir uygulamanın örne-
ğidir. Genel olarak “iskan edilmiş köprü” denen  bu tür 
köprülerde köprü hem bir akarsu engelini aşmayı sağlar 
hem de üzerinde dükkan ve/veya konut gibi başka işlevlere 
hizmet eden mekanlar yer alır. lrgandı Köprüsü’nde köprü 
aynı zamanda iki sıra dükkanı içeren küçük bir çarşı niteli-
ğinde bulunur. Ne yazık ki, kimi tarihsel kazalardan ötürü 
köprü dükkanlarını yitirmiş ve bugün sadece araç trafiğine 
hizmet ediyor.

Mimar Sinan’ın da çok sayıda köprü inşa ettiği bilinir. 
Büyükçekmece Köprüsü, birbirlerine yapay adalarla ek-
lemlenen dört parçalı sistemi ve 638 metrelik uzunluğuyla 
önemli bir mimari etkinlik olarak gerek Sinan’ın tezkire-
lerinde, gerekse döneminin özgün tarihsel kayıtlarında 
özellikle vurgulanmış. Alpullu yakınlarında Ergene Irmağı 
üzerindeki Sokollu Mehmed Paşa (Sinanlı) Köprüsü de, 
orta açıklıktaki yüksek sivri kemeri ile, Silivri Köprüsü ise 
32 gözlü basık kemerleriyle diğerlerinden farklılaşır. Os-
manlı klasik çağının en cüretli köprücülük işinin bir Si-
nan yapısı değil, Mimar Hayrettin tarafından gerçekleştiri-
len tek gözlü Mostar Köprüsü olduğu söylenebilir. Köprü 
türlerinden biri olan ahşap köprüler, 1800’lerde daha çok 
sanatkarlar tarafından inşa edilmiş. Kafes sistem türünden 

YAPI TARİHİ

Malabadi Köprüsü

Irgandi Köprüsü

Brooklyn Köprüsü
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taşıyıcı sisteme önem verilmiş. Ahşap köprülerde ayrıca 
kemer türünden ahşap taşıyıcı sisteme de rastlanır. Daha 
sonra ise demir çubuklar kullanılmış ancak 1870’den son-
ra bakımının masraflı olması ve modern trafik yüklerine 
karşı yeterince mukavim olmaması nedeniyle yavaş yavaş 
terk edilmiş.

İLK DEMİR-ÇELİK KÖPRÜ
İNGİLTERE’DE YAPILDI

18’inci Yüzyıl’da İngiltere’de ham demir üretiminin baş-
lamasıyla birlikte demir yapı malzemesi olarak kullanılmaya 
başlandı. Demir kullanılarak inşa edilen ilk yapılar köprüler 
oldu. Kullanılan ilk malzeme ise fonttu. Fontun basınç daya-
nımı yüksek, çekme dayanımı ise düşüktü. Font kullanıla-
rak inşa edilen ilk köprü, 1778 yılında tamamlandığı tahmin 
edilen İngiltere’de Severn Nehri üzerindeki Coalbrookdale 
Köprüsü’dür. Köprüyü yaptıran Abraham Darby, taş kömürü 
kullanarak kok kömürü üretebilmeyi ve demiri kok kömürü 
kullanarak işleyebilmeyi ilk başaran kişidir. 

Yine bir İngiliz olan Henry Cort, 1784 yılında pudlala-
ma metodunu geliştirerek iyi kalitede dövme çelik üretimini 
mümkün kılmış. Fransa ve Almanya’da ilk yüksek fırını İn-
gilizler kurmuş (1787). O yıllarda dövme çelik kullanılarak 
dolu gövdeli, ana kirişli ve kafes ana kirişli köprülerin ya-
pımına başlandı. Bunlardan birisi, 1846’da İngiltere’de inşa 
edilen 140 metre açıklıklı Britannia Köprüsü’dür. 19’uncu 
Yüzyıl’da bu tür köprülerde önemli ilerlemeler yaşandı. Bu 
köprülerin bir türü olan asma köprülerde, köprü tabliyesi, iki 
ayağa bağlı çelik halatlara asılı olarak taşınır. Diğer bir tür de 
kafes taşıyıcı sistemi olan çelik köprülerdir. Bunların özelliği 
yüksek titreşimlere mukavim olmalarıdır. 

Köprü türlerinden biri olan hareketli köprüler ise, gemi 

ve büyük deniz vasıtalarına geçit verirler. Özellikle gerekli 
yükseklikte sabit köprü yapımı pahalı veya mümkün değilse 
bu tür köprü tercih edilir. Terazi tipinden hareketli köprüler, 
tür olarak çekilen Ortaçağ köprülerine benzerler. Hareket sı-
rasında bir uç sabit kalırken, diğer uç kaldırılır. Bunun tanın-
mış örneği 1894’ten kalan Londra’daki Tower Köprüsü’dür. 
İlk betonarme köprüler ise taş köprülere benzer şekilde inşa 
edilmiş. Ancak 20’nci Yüzyıl’da bu tür malzemenin kendisi-
ne has özelliği fark edilmiş ve farklı yapım türü geliştirilmiş. 
Özellikle kemer köprülerin daha narin yapılabilmesine im-
kân vermiş. 

MALZEME VE TEKNOLOJİDEKİ
GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

1950’lerden sonra öngerilmeli betonun uygulanmaya 
başlanması, köprü inşaatında önemli adımların atılmasına 
yol açmış. Köprü inşaatında önemli gelişmeleri ayrıca mate-
matiksel ve deneysel araştırmalar, bilgisayar kullanımı hız-
landırmış. Bu tür metodları kullanarak, mühendisler statik 
ve dinamik yükler altında köprüde ortaya çıkacak gerilmeleri 
daha kesin elde edebilecek duruma gelmişler. Bu suretle daha 
büyük açıklıkların daha narin köprülerle geçilmesi mümkün 
olmuş. 20’nci Yüzyıl’da uzun açıklıklar için asma köprüler 
yaygınlaşmış. İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmed köp-
rüleri; kablo, kule ve ankraj olmak üzere üç temel unsuru 
olan asma köprülere iyi bir örnektir. Askeri köprülerin tarihi 
ise  M.Ö. 537’ye kadar uzanıyor. Bu tür ilk köprüyü M.Ö. 
537’de Mezopotamya’da Persler yapmış. Askeri köprülerin 
özellikleri, hareketli, kolay ve hızla kurulabilen türden olma-
larıdır. Askeri köprüler genellikle yüzen orta ayakların üze-
rine mesnetlendirilirler. Her açıklık parçası hareket edebilir. 
Ancak amaçları itibarıyla geçici olarak inşa edilirler. 

YAPI TARİHİ

Tower Bridge
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İÇ HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEPLERİ VE ETKİLERİ 
2010’da yapılan araştırmaya göre ABD’nin enerji tüketi-

minin yüzde 41,2’si(1) ticari ve konut olan binalardan kay-
naklanmakta, yüzde 74’ü ise toplam elektrik tüketimine te-
kabül etmektedir.(2) Amerika’nın gelecekteki nüfus artışına 
dair makul öngörülere rağmen, konut ve diğer binalardan 
kaynaklanan enerji tüketiminin artacağı düşünülmektedir. 
Buna bağlı olarak, enerji verimli binalar enerji tüketimindeki 
artışın düşürülmesinde temel unsur oluşturmaktadır.

Binanın enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili uy-
gulanan inşaat teknikleri, temel olarak bina kabuğunun 
performansına dayanmaktadır. Fakat bina kabuğu çok iyi 
yalıtılmış binalarda genellikle dış hava sirkülasyonu sağ-
lanamadığından, iç ortamlardaki hava kirlilik seviyesinin 
artmasına neden olur. Hava sirkülasyonun az olması aynı 
zamanda yapı malzemelerinden, mobilyalardan ve evde kul-
lanılan dekorasyon ürünlerinden kaynaklanan emisyonların 
iç ortamda daha fazla sürede kalmasına sebep olmaktadır. 
İç hava kalitesi, aynı zamanda kullanılan çeşitli temizlik 
malzemelerinin yanı sıra tüketicilerin temizlik alışkanlıkları 
ve sigara kullanımı gibi davranışları ile de ilgilidir.

Bu ve bu gibi faktörler iç hava kalitesinin düşmesine 
sebep olmaktadır. Amerika Çevresel Koruma Ajansı’nın 
(EPA) Araştırma ve Geliştirme Ofisi, bilinen VOC’lerin iç 
ortamda dış ortama göre 5 kat daha fazla bulunduğunu 
kanıtlamışlardır.(3) Buna ek olarak, VOC konsantrasyon 
seviyesindeki yükselme iç ortamda yapılan boya veya boya 
çıkarıcı gibi uygulamalardan sonra dış havaya göre 1000 kat 
daha artabilmektedir.

Sonuç olarak, bilim insanları kötü iç hava ortamlarını 
bazı belli başlı sağlık problemleri ile ilgili konularla ilişki-
lendirmektedir. Örnek olarak, astım çoğu zaman VOC’ler 
gibi iç hava kirletcileri tarafından tetiklenmektedir. 20 yıl 
içerisinde hastalığın ikiye katlandığını ve her altı Amerika-
lı’dan birinin bu hastalıktan etkilendiği rapor edilmiştir.(4) 
Yüksek seviyede VOC’lere maruz kalan çocuklarda astım 
hastalığı ihtimali artmaktadır.(5)

Uzun süre kötü iç hava kalitesine maruz kalınması ise, 
daha az tehlikeli fakat daha yaygın görülen; göz, burun ve 

MAKALE / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gelişmiş toplumların zamanlarının yaklaşık 
yüzde 90’ını iç mekanlarda geçirdikleri tahmin 
edilmektedir. Potansiyel zararlı Uçucu Organik 
Bileşikler’in ( VOC’ler) iç hava konsantrasyon 
seviyesi dış havaya göre oldukça yüksektir. Bu 
sebeple, iç hava kalitesi ve insanlar üzerindeki 
zararlı etkileri giderek daha çok önem 
kazanmaya başlamıştır. Dünyadaki mevcut yeşil 
bina yönetmelikleri, ilgili standartlar ve yeşil 
bina derecelendirme sistemleri kapsamındaki 
gereklilikler İç Hava Kalitesi ile ilgili sorunlara yer 
vermektedir.  Bu gereklilikler üretici firmaların 
portföylerine-kötü iç ortam kalitesinin potansiyel 
etkilerinin bilincinde olan tüketicilerin de 
etkisiyle- iç hava kalitesine katkıda bulunan 
VOC emisyonu düşük yeni ürünlerin katılmasını 
sağlamaktadır. UL’in bu makalesi yapı 
malzemeleri ve mobilya sektörünün iç hava 
kalitesi ile ilgili olan konularına giriş sağlamakla 
birlikte üretici firmaların çevresel belgeleri yeşil 
bina sertifikasyon sistemleri tarafından nasıl 
desteklendiğini konu ediniyor. Makale, iç hava 
kirliliğine sebep olan nedenler ve etkilerinin 
değerlendirilmesi ve insanların sağlığını olumsuz 
etkileyen yaygın VOC kaynakları ile başlıyor. 

Makale, UL Environment tarafından hazırlanmıştır.

Kimyasal emisyonları azaltarak
daha sağlıklı yapı malzemeleri 
ve mobilya üretimi
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boğaz kaşıntısı bunun yanı sıra alerjik deri reaksiyonları, baş 
ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk gibi sağlık problemlerine 
sebep olmaktadır. VOC konsantrasyonundan kaynaklanan 
sağlık problemleri, bazı özel organik kimyasallar ve bileşik-
lere göre çeşitlilik göstermektedir. Bazı uçucu veya uçucu 
olmayan organik bileşiklerin hayvanlarda kansere yol açtığı 
kanıtlanmaktadır. İnsanlarda ise bazı kanser tiplerine sebep 
olduğu bilinmekte veya şüphe edilmektedir.

İÇ ORTAMDA BULUNAN YAYGIN VOC’LER 
Farklı malzemelerden 11 bine yakın farklı kimyasal ve 

bileşiklerin yayıldığı tahmin edilmektedir. Bunlardan bir-
çoğu zararsız olarak düşünülse de insan sağlığı üzerindeki 
tüm etkileri bilinmemektedir. Potansiyel sağlık etkileri üze-
rindeki saptamalar ise yeni kimyasal ve bileşikler kullanıma 
tanıtıldıkça daha da zorlaşmaktadır. Sağlık etkileri bilinen 
bazı yaygın VOC’ler diğer bölümde incelenecektir.

FORMALDEHİT 
Formaldehit, iç ve dış ortamda bulunan azımsanmaya-

cak konsantrasyona sahip özel bir uçucu organik bileşiktir.
Binalarda formaldehitin en yaygın kaynakları yapı mal-

zemeleri ve formaldehit bazlı reçineler kullanılarak pres-
lenen ahşap mobilya ürünleridir. Bunlara örnek mobilya, 
marangozluk uygulamaları, zemin kaplaması, bölme pa-
neller, alt döşeme gibi işlerde kullanılan kontrplak, sunta 
ve MDF gösterilebilir. Formaldehit, Uluslararası Kanser 
Araştırma Ajansı tarafından kanserojen madde olarak Grup 
1 içerisinde sınıflandırılmıştır.(6)

Amerika Birleşik Devletleri Çevresel Koruma Ajansı’nın 
Bütünleşik Risk Bilgi Sistemi, insanlar üzerindeki kanser 
riskinin nispeten düşük seviyedeki konsantrasyonlarda 10 
binde bir olarak tahmin etmektedir.(7)

Formaldehite maruz kalınması akciğer fonksiyonlarının 
azalmasına; solunum, göz, burun ve boğazda ise tahrişe 
sebep olmaktadır. Binalarda formaldehite maruzu azaltmak 
için, düşük formaldehit emisyonlu olarak sertifikalandırıl-
mış presli ahşap ürünler kullanılmalıdır. Diğer tüm iyileş-
tirmeler ise bakım yapılacağı zaman iç hava sıcaklığının 
uygun seviyede olması ve nem seviyesinin düşürülmesi 
ile sağlanabilir. Ayrıca, binalarda formaldehit içeren yeni 
ürünler kullanıldığı zaman binanın iyi havalandırılması 
tavsiye edilmektedir.

ASETALDEHİT 
Asetaldehit esas olarak, polyester reçine ve temel bo-

yaların üretiminde olduğu gibi, diğer kimyasalların sen-
tezinde bir ara madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
kauçuk, tabaklama ve kağıt endüstrisinde solvent olarak 
kullanılmaktadır.

Asetaldehit, formaldehit gibi hem iç hem de dış ortam-
larda belli konsantrasyonlarda bulunmaktadır.

Asetaldehit iç ortamlarda genellikle laminat, linolyum, 
cilalı ahşap, mantar ve çam gibi zemin kaplamalarında 
bulunur. Bununla birlikte kompozit ahşaptan üretilmiş 
mobilyalardan, minder köpüğünden ve birçok boya ve ya-
pıştırıcı ürünlerinden emisyon yayılır. Aynı zamanda sigara 
dumanında önemli oranda asetaldehit bulunur. Asetaldehit, 
Çevresel Koruma Ajansı tarafından, muhtemel kanserojen 
olarak Grup B2’de sınıflandırılmıştır. Asetaldehite maruz 
kalma insanlarda mukoza zarı, boğaz ve solunum yollarının 
tahrişinin yanı sıra böbrek ve karaciğer hasarına yol açabilir. 

Yüksek seviyelerdeki maruz kalınması durumunda ise akci-
ğer ödemine ve doku ölümüne sebep olabilir.(8)

BTEX BİLEŞİKLER
BTEX bileşikler birçok yapıştırıcı ve kaplamalardan 

yayılan aromatik hidrokarbonlar olup benzen, toluen, 
etilbenzen ve ksilen içermektedir. BTEX bileşikleri tipik 
olarak ısıtmada kullanılan yağ gibi petrol ürünlerinde bu-
lunmaktadır. 

ABD EPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre, BTEX 
bileşikleri iç ortam kirleticileri arasında en sık rastlanan 
Uçucu Organik Bileşiktir.(9)

BTEX bileşiklerinin insanlar ve hayvanlar için kansero-
jen olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, uzun süreli 
maruz kalma durumlarında böbrek ve karaciğer gibi insan 
organlarının yanı sıra kan sistemine olumsuz etki eden 
sağlık problemlerine neden olmaktadır.

FENOL
Fenol-formaldehit reçinesi kullanılarak üretilen ahşap 

ürünleri, vinil zemin kaplamaları, termal yalıtım sağlamak 
için fenol kullanılan duvar kaplamaları ve bakteri oluşumu-
nu engellemek için fenol içeren boyalar gibi yapı malzeme-
leri iç ortam fenol kaynaklarını oluşturmaktadır.

Buna ek olarak, fenol temizlik ürünlerinde ve dezenfek-
tanlarda bulunur. Fenol aynı zamanda odun yakılan şömine 
ve sigara dumanı tarafından oluşturulur. Fenol gözlerde 
ve insan solunum sisteminde tahrişe yol açmaktadır. Akut 
solunum; bulantıya, kusmaya, konvülsiyon, kalbin ritmik 
çalışmasındaki bozulmalara ve dolaşım yetmezliğine neden 
olabilir. Fenol’ün kanserojen olduğu düşünülmemektedir ve 
ABD EPA tarafından insan için kanserojen madde olmayan 
Grup D’de sınıflandırılmıştır. Uluslararası Kanser Araştırma-
ları Ajansı ise Grup 3 maddesi olarak insanda kanserojen 
olmadığı bilinen maddeler arasına almıştır.

GLİKOL ETERLER 
Glikol Eterler, Etilen Glikoller’in çeşitli formlarını kap-

samaktadır. Bunlar birçok tipte boya, astar, yapıştırıcı ve 
temizlik ürünlerinde çözücü ve katkı maddesi olarak kulla-
nılır. Glikole maruz kalınması göz ve üst solunum yolu tah-
rişine neden olurken, uzun süreli maruz kalma yorgunluk 
ve bulantı gibi ağır karaciğer ve böbrek hasarına neden ola-
bilmektedir. ABD EPA ve Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı glikol eterleri potansiyel kanserojen etkisi olmayan 
maddeler arasında sınıflandırmışlardır. Ancak, Kaliforniya 
Eyaleti glikol eterleri gelişim ve üremeye toksik etkileri olan 
maddeler olarak belirlemiştir.

İÇ HAVA KALİTESİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİLER 

İç hava kalitesinin iyileştirilmesi, bazı temel stratejilere 
dayanır. Bunlardan en etkili ve enerji verimli olanı VOC 
emisyonu düşük olan malzemelerin kullanımı gibi kaynak 
kontrol uygulamalarının yapılmasıdır. Düşük emisyonlu 
olarak sertifikalandırılmış ve düşük emisyonlu boya veya 
cila kullanılarak bitirilmiş presli ahşap mobilya ürünleri 
buna örnektir. Binalarda, bu veya buna benzer düşük 
emisyonlu malzemelerin kullanımı enerji harcanmadan 
veya enerji maliyetlerini yükseltmeden iç hava kirliliğinin 
azaltılmasında önemli rol oynayan uygulamalardır.
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Binada havalandırmanın artırılarak fazladan taze hava-
nın alınması iç ortam kirleticilerinin azalmasına yardımcı 
olabilir. Enerji geri kazanım cihazları gibi gelişmiş ısıtma 
ve soğutma sistemleri, taze havanın dışarıdan daha fazla 
alınmasını sağlar. İç hava kalitesi bazı durumlarda, havayı 
temizleyen cihazlar ve sistemlerin kullanımı ile de geliştiri-
lebilir. Cihazın kapasitesine ve tasarımına bağlı olarak, bazı 
özel uygulamalardan kaynaklanan partiküllerin ve diğer iç 
ortam kirleticilerin azaltılmasında etkili olabilmektedir. Fa-
kat bu uygulamanın etkili olabilmesi için havayı temizleyen 
cihaz için düzenli bir şekilde bakım yaptırılması ve üretici 
firmanın teknik spesifikasyonunda belirtilen performansı 
karşılıyor olmalıdır.

DÜŞÜK EMİSYONLU MALZEMELERİN 
SERTİFİKALANDIRILMASINDAKİ ETKENLER

İç hava kalitesinin iyileştirilmesinde düşük emisyonlu 
malzemelerin kullanımı, aynı zamanda yeşil bina derece-
lendirme sistemleri ve ulusal yönetmeliklerde bir gereklilik 
olarak ortaya konulması üretici firmalar için konuyu daha 
da önemli kılmıştır. Bu sistemler ve yönetmelikler genel 
olarak iç hava kalitesini kapsamlarının bir parçası olarak 
almakta ve genellikle düşük emisyonlu malzemelerin kulla-
nımı ile ilgili yasal gereklilikleri kapsamaktadır. Bu sistemler 
arasında en önemlileri;

• LEED Sertifikası (Leadership in Energy and Environ-
mental Design Certification) 

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilmiş iç ortam hava kalitesi ile ilgili konuları da kap-
sayan bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. LEED genel 
çerçevede binanın sertifikaya hak kazanıp kazanmayacağını 
puan sistemi ile belirlemektedir. Kazanılan puana göre farklı 
sertifika seviyeleri mevcuttur ve Amerikan Yeşil Binalar Kon-
seyi son zamanlarda LEED sertifikasyon sisteminde puan 
kazandıran ürün tiplerini çoğaltmıştır.(10)

• Kaliforniya Yeşil Bina Standartları Yönetmeliği 
Kaliforniya’nın Yeşil Bina Standart Yönetmeliği şu anda 

ABD’de bulunan konut ve ticari yeşil binalar ile ilgili en 
kapsamlı ve ayrıntılı yönetmeliktir. Yönetmelik, iç ve dış 
ortamda kullanılan yapı malzemeleri için VOC limitlerinin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. Yönetmelik aynı za-
manda kontrplak, yonga ve lif levha gibi kompozit ahşap 
ürünler için maksimum formaldehit emisyon limitleri be-
lirlemiştir. VOC içerik ve maksimum formaldehit emisyon 
limitleri için, önceden Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu 
(CARB) tarafından geliştirilen standartlar baz alınmıştır.(11)
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Başbakan Yıldırım’ın Diyarbakır’da 
açıkladığı, Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu’yu ayağa kaldıracak olan pro-

jeler, teşvikler ve 60 bin üzerinde yeni konut 
yapılması yönündeki girişim; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın, kamunun giri-
şimcilerin fabrika binalarını ve altyapılarını 
sağlayacak yeni teşvik modeli; konut sektö-
ründe 150 metrekareden küçük konutlarda 
KDV’nin mart 2017’ye kadar yüzde 1’e indi-
rilmesi, konut kredilerinde faiz oranlarının 
yüzde 1’in altına gerilemesi ve nihayet konut 
kredilerinde yüzde 25 olan öz kaynak şartı-
nın yüzde 20’ye indirilmesi, yani bankaların 
konutun değerinin yüzde 80’ine kadar kredi 
verebilir hale gelmeleri, inşaat ve konut en-
düstrisi açısından, sektörün büyümeye kat-
kısının belirli bir düzeyde devam etmesi an-
lamına geliyor.

Bu durum, hiç şüphesiz inşaat mal-
zemesi talebi ve üretimine de yansıyacak. 
Yılın ilk 6 ayına yönelik GSYH büyüme 
performansı verileri incelendiğinde, inşaat 
sektörünün halen Türkiye’nin büyümesine 
en önemli katkıyı sağlayan sektör olmaya 
devam ettiğini gözlemliyoruz. 2016 yılının 
2’nci çeyreğinde, yüzde 3.1’lik reel büyüme 
hızına tarım sektörü 0.1 puan negatif katkı 
sağlarken, imalat sanayi 0.8, inşaat sektörü 
ise 0.4 puan pozitif katkı sağlamış. Sanayinin 
toplam katkısı ise 1.3 puan. Hizmetler ise, 
2.1 puanlık katkı sağlamış. Bu 2.1 puanlık 
hizmetler sektörü katkısının 0.4 puanı top-
tan ve perakende ticaretten, 0,7 puanı finan-
sal hizmetlerden ve 0.1 puanı ise ulaştırma 
sektöründen geliyor.

Kamu tüketim harcamalarının 1.7 puan, 
hane halkı tüketim harcamalarının ise 3.4 
puan katkı sağladığı yüzde 3.1’lik reel bü-

yümeye, kamu yatırım harcamaları 0.2 puan 
pozitif katkı sağlasa da, özel sektör yatırım 
harcamalarının katkısı negatif düzeyde, -0.3 
puan olduğundan, toplam sabit sermaye 
yatırım harcamalarının katkısı -0.1 puan ile 
negatif düzeyde kalmış. Üstüne net ihracatın 
da -2.1 puan ile negatif katkısı eklendiğin-
de, 2’nci çeyrekte büyümenin neden yüzde 
3.1’de kaldığını anlıyoruz. Oysa, Türkiye’nin 
sürdürülebilir bir büyüme trendinde olması 
için, hem yatırım harcamalarının, hem de net 
ihracatın büyümeye pozitif katkısı olması ge-
rekiyor.

KÜRESEL BÜYÜME VE TİCARETTE
SİNYALLER HALEN ZAYIF

Çin’deki son G20 Zirvesi de gösterdi ki, 
dünyanın önde gelen ekonomileri küresel 
ölçekte vasat büyüme ve küresel ticaretteki 
daralmayı aşabilmek adına, daha proaktif 
tedbirler almaları gerektiği noktasında bir-
birlerini motive etme gayretindeler. 2014’de 
18 trilyon doların üzerine çıkmış olan dünya 
mal ticareti, 2015-2016’da 16 trilyon dolar 
düzeyine gerilemiş durumda. Buna karşılık 
dünya hizmetler ticareti ise, 2014’de 5 tril-
yon doları bir miktar aşmış iken, 2015’te 4.7 
trilyon dolara gerilemiş. Mal ticareti kadar 
radikal bir gerileme yok küresel hizmet tica-
retinde... 16 trilyon dolar civarındaki küresel 
mal ticaretinin 8.6 trilyon dolara yakın bir 
bölümünü gelişmiş ülkeler, 7.4  trilyon dolar 
civarındaki bir bölümünü gelişmekte olan 
ülkeler (GOÜ) gerçekleştirmekte. 
GOÜ’lerce gerçekleştirilen 7.4 trilyon dolar-
lık küresel mal ticaretinin 4.6 trilyon dolarını 
gelişen Asya ülkeleri, 920 milyar dolarını La-
tin Amerika, 841 milyar dolarını Orta Doğu 
ülkeleri, 500 milyar dolarını Bağımsız Dev-
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letler Topluluğu ülkeleri, 388 milyar dolarını 
Afrika ülkeleri, 169 milyar dolarını ise Doğu 
Avrupa ülkeleri gerçekleştirmekte. 

Dünya mal ticareti 2010-2015 arası or-
talama yüzde 3.2, dünya GSYH’sı ise yüzde 
2.5 büyüdü. Küresel mal ticareti 2013 ve 
2014’te, arka arkaya, yüzde 2.7, 2015’te ise 
yüzde 3 büyümüş durumda. 1980 ile 2015 
arası, küresel mal ticareti ortalama yüzde 5 
büyümüş. 2012-2015, son 4 yıl bu ortalama-
nın en az 2 puan altında seyretmiş. Bu du-
rum, Türkiye’nin ihracat hacmini de, 2014’te 
157.6 milyar dolar düzeyine kadar çıkarmış 
iken, son 2.5 yılda 140 milyar dolar ve bir 
miktar altına kadar gerileme olarak yansı-
mış durumda. Bu gerilemede, euro-dolar 
paritesinin gerilemesinin Türkiye’nin ihracat 
hacmine dolar cinsinden 9 milyar dolar ne-
gatif yansımasının da etkisi unutulmamalı. 
Esasen, Türkiye miktar cinsinden ihracatını 
belirli bir seviyede tutma gayretini sürdürü-
yor. Son 10-15 yıllık küresel GSYH büyüme-
sinin altında kalan bir dünya ekonomisi, en 
az 2 puan ortalamanın altında artan küresel 
mal ticareti, Türk ekonomisini de, ciddi bir 
ağırlıkla toplam yurt içi talep ve aktivite ile 
büyümeye zorluyor. 2016 yılının 2’nci çeyre-
ğinde toplam yurt içi talebin Türkiye’nin bü-
yümesine katkısı 5.2 puan iken, net ihracatın 
büyümeye katkısı -2.1 puan negatif oldu-
ğundan, Türk ekonomisi 2016 yılının 2’nci 
çeyreğinde ancak yüzde 3.1 büyüyebildi.

TÜRKİYE 27 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR
Tüm bu küresel sıkıntılara rağmen, Türk 

ekonomisi, dünya ülkeleri arasında, 27 çey-
rektir aralıksız büyüyen ülkeler arasında ilk 
5’te. Bu büyük bir başarı. Türkiye’nin her 
çeyrek dönem, 3 aylık dönemde, GSYH bü-
yümesinin yüzde 65-70’i Türk hane halkı-
nın nihai, günlük tüketim harcamalarından, 
yüzde 10 ile 12’si kamunun nihai tüketim 
harcamalarından, yüzde 24’ü ise yatırım har-
camalarından geliyor. Yüzde 24’lük yatırım 
harcamalarının 4 ile 5 puanı kamu yatırım 
harcamalarından, 19-20 puanı ise özel sek-
tör yatırım harcamalarından gelmekte. Tüm 
kamu harcamalarının GSYH büyümesine 
katkısı yüzde 14-15. Diyeceksiniz ki, bunla-
rın toplamı yüzde 104 oluyor. Doğru, çünkü, 
net mal ve hizmet ihracatının (mal ve hizmet 
ihracatı-mal ve hizmet ithalatı) Türkiye’nin 
GSYH büyümesine etkisi -4 puan. Sözün 
özü, net ihracatın büyümeye pozitif katkısı 
olsa, aslında Türkiye, şu anda yüzde 5 ve 
üzeri büyüyebilecek bir ekonomi. Nitekim, 
yukarıdaki bilgiyi tekrarlar isek, net ihra-
catın katkısı sıfır olsa, net yurt içi talep ile 

MAKRO-NOMİ

2’nci çeyrek büyümemiz yüzde 5.2 çıkacaktı. 
Ancak, net ihracattaki daralma, GSYH büyü-
mesine -2.1 puan yansıyınca, 2’nci çeyrek 
büyüme de yüzde 3.1’de kaldı. Eğer, küresel 
ticaret canlanır ise, ihracatı hızlanacak olan 
Türkiye’nin büyümesine net ihracatın da 
katkı yaptığını hep birlikte göreceğiz. 2015 
yılının ilk 6 ayında 32.6 milyar TL olan kamu 
inşaat yatırımları, 2016 yılının ilk 6 ayında 
36.2 milyar TL. Tüm kamu yatırımları ise, 
2015 yılının ilk 6 ayına göre, 2016 yılının 
ilk 6 ayında 36.8 milyar TL’den, 40.8 milyar 
TL’ye çıkmış. Özel sektörde ise, 2015 yılının 
ilk 6 ayında 165 milyar TL olan toplam yatı-
rımlar, 2016 yılının ilk 6 ayında 182.4 milyar 
TL’ye yükselmiş. Reel büyümenin negatif ol-
ması, özel sektör yatırımlarının büyümediği 
anlamına gelmiyor. Enflasyonun üzerinde 
büyüyememiş. Özel sektör inşaat yatırım 
harcamaları 2015 yılının ilk 6 ayında 55.3 
milyar TL iken, 2016 yılının ilk 6 ayında 
62.9 milyar TL’ye ulaşmış. Özel sektör ma-
kine ve teçhizat yatırımları ise, 2015 yılının 
ilk 6 ayında 109.7 milyar TL iken, 2016 yı-
lının ilk 6 ayında 119.5 milyar TL’ye çıkmış. 
Yani, yatırımlar özel sektörde de büyümeye 
devam ediyor. Ancak, makine ve teçhizat ya-
tırımlarında enflasyonun üzerinde yeterli bir 
reel büyüme yok. Türk hane halkının 2015 
yılı ilk 6 ay nihai tüketim harcamaları 644.8 
milyar TL iken, bu rakam 2016 yılının ilk 6 
ayında neredeyse 740 milyar TL’ye dayanmış. 
Var olan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk 
halkının tüketimini artırıyor olması takdir 
edilmesi gereken bir durum ve reel büyüme-
ye de ciddi katkı sağlıyor. Türkiye’yi ziyaret 
eden turistlerin nihai tüketim harcamaları ise 
34.5 milyar TL’den, 2016 yılının ilk 6 ayında 
29.5 milyar TL’ye gerilemiş. 2015 yılının ilk 
6 ayında, Türk hane halkı ve Türkiye’ye gelen 
turistler 672.5 milyar TL’lik bir yurt içi tüke-
tim harcaması gerçekleştirmişler. Bu rakam, 
2016 yılının ilk 6 ayında 739.9 milyar TL’ye 
ulaşmış. Yani, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre, yurt içi tüketim yüzde 10 artmış. “Top-
lam yurt içi tüketim nerelerde kullanıldı?” 
diye baktığımızda, gıda, içki ve tütüne 2015 
yılının ilk 6 ayında 181.1 milyar TL harcan-
mışken, bu rakam 2016 yılının ilk 6 ayında 
190.8 milyar TL’ye yükselmiş.

İkinci en önemli harcama kalemi olan 
ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise, 
2015 yılının ilk 6 ayındaki harcama 135.3 
milyar TL iken, 2016 yılının ilk 6 ayında 
153,1 milyar TL’ye sıçramış. Ulaştırma ve 
haberleşme harcamalarındaki artış önümüz-
deki yıllarda en temel tüketim harcaması 
gıda ile yarışabilir. Konut, su, elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlara ise, 2015 yılının ilk 6 ayında 
126.1 milyar TL harcanmış ise, bu yılın ilk 6 
ayında bu rakam 140.1 milyar TL’ye çıkmış. 
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri-
ne 2015 yılının ilk 6 ayında 56.1 milyar TL 
harcanmışken, bu rakam 2016 yılının ilk 6 
ayında 61 milyar TL’ye çıkmış. 

Giyim ve ayakkabı harcamalarında ise, 
rakam 1 yılda 31.1 milyar TL’den, 35.1 
milyar TL’ye yükselmiş. Sağlık harcamaları 
23.4 milyar TL’den, 28 milyar TL’ye; eğlen-
ce ve kültüre harcadığımız para 23.8 milyar 
TL’den 26.7 milyar TL’ye; eğitime yaptığı-
mız harcamalar ise 11.2 milyar TL’den 12.9 
milyar TL’ye yükselmiş. Eğitim harcama-
larındaki yüzde 15’lik artış, birçok tüketim 
harcaması kalemindeki artışın hayli üstünde. 
Toplam yurt içi tüketim harcamalarının yüz-
de 26’sı gıda, içki ve tütün harcamalarından 
oluşuyor. Ulaştırma ve haberleşmeye harca-
nan paranın yurt içi tüketim harcamalarının 
yüzde 21’ini temsil ediyor olması düşündü-
rücü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt-
lar da yüzde 18.9’a gelince, buraya kadar say-
dığımız 3 önemli yurt içi tüketim harcaması 
kalemi zaten yüzde 66’ya, neredeyse toplam 
yurt içi tüketim harcamalarının üçte ikisine 
geliyor. Türk halkının, harcamalar bu düzey-
deyken, aynı zamanda ciddi bir tasarruf ya-
pabilmesi de pek kolay gözükmüyor. 
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2016 yılı ikinci çeyreğinde eko-
nomik büyüme yüzde 3,1 olarak 
gerçekleşmiştir. İlk çeyrek büyü-

me yüzde 4,8’den yüzde 4,7’ye revize 
edilmiştir. Böylece ekonomi yılın ilk ya-
rısında yüzde 3,9 büyümüştür.  

İkinci çeyrekte 3,1 puanlık büyü-
menin önemli bir kaynağı 5,17 puan ile 
tüketim harcamaları olmuştur. Bunun 
3,42 puanı özel tüketimden kaynaklan-
maktadır. Özellikle ücret ve gelir artışı 
etkisi ile birlikte özel tüketimin katkısı 
yükselmiştir. Kamu tüketim harcamala-
rı da özellikle mal ve hizmet alımların-
daki artış ile katkı sağlamıştır.   

Yatırımların ekonomik büyümeye 
katkısı negatif olmuştur. Yatırımların 
ikinci çeyrekte büyümeye katkısı -0,14 
puandır. Özel sektör harcamaları kü-
çülmüştür. Özel sektör yatırım harca-
malarının katkısı -0,35 puandır. Kamu 
yatırımları ise artmış ve katkısı ise 0,20 
puan olarak gerçekleşmiştir.  

Yılın ikinci çeyreğinde stok de-
ğişiminin büyümeye katkısı 0,21 
puan pozitif olmuştur. Yani üre-
timin bir bölümü stok artışına 
gitmiştir. Geçen yıl gerileyen 
stokların takviye edildiği görül-
mektedir.                

2016 yılı ikinci çeyrek döne-
minde ihracatın büyümeye kat-
kısı ilk çeyreğe göre azalmış ve 
0,05 puan olmuştur. Değer olarak 

gerilemeye karşın ihracat miktar 
olarak artmış ve büyümeye olumlu 

katkı sağlamaya devam etmiştir. İtha-
lat ise değer olarak azalmasına karşın 
miktar olarak önemli ölçüde artmış 
ve büyümeyi 2,19 puan negatif etkile-
miştir. Böylece net ihracatın büyümeye 

katkısı yine negatif ve -2,14 puan ol-
muştur. Dış ticaretteki değer bazındaki 
iyileşme ekonomik büyümeye pozitif 
yansımamıştır.   

2016 yılı ikinci çeyrek dönemin-
de büyüme yavaşlamıştır. Büyüme 
dinamiklerinden net ihracat halen ne-
gatifken, yatırımlar da negatif katkı 
vermektedir. Stoğa üretim yapıldığı gö-
rülmektedir. Büyüme ağırlıklı olarak iç 
tüketim ile sağlanmaya devam etmekte-
dir. Bu nedenle büyüme kalitesi de ha-
len arzu edilen yapıda değildir.     

İNŞAAT SEKTÖRÜ İKİNCİ 
ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN   
ÜZERİNDE BÜYÜDÜ   

İnşaat sektöründe büyüme hızlan-
mış ve 2016 yılı ikinci çeyreğinde yüz-
de 7,0 olmuştur.  Böylece yılın birinci 
yarısında inşaat sektörü yüzde 6,7 bü-
yümüştür. 2015 yılı birinci yarısında ise 
inşaat sektörü yüzde 0,3 küçülmüştü. 

Kamu inşaat harcamaları 2016 yılı 
birinci yarısında yüzde 6 büyümüştür. 
Kamu inşaat harcamaları göreceli yük-
sek seyretmektedir. Özel kesim inşaat 
harcamaları 2016 yılı birinci yarısında 
yüzde 6,9 büyümüştür. 2015 yılının bi-
rinci yarısında ise yüzde 2,4 küçülmüş-
tü.  2015 yılında ötelenen özel sektör 
inşaatlarına 2016 yılında hız verilmiştir.  

Toplam inşaat harcamaları 2016 yılı 
birinci yarısında 99,1 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. İnşaat harcamaları cari 
fiyatlarla yüzde 13,0 artmıştır. Kamu 
inşaat harcamaları 2016 yılı birinci ya-
rısında cari fiyatlarla yüzde 11,5 büyü-
müş ve 36,2 milyar TL olmuştur. Özel 
sektör inşaat harcamaları ise 2016 yılı 
birinci yarısında 62,9 milyar TL ol-

İkinci çeyrekte ekonomik büyüme
yavaşlarken, inşaat sektörü

beklentilerin üzerinde büyüdü

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Bu yılın ikinci çeyrek döneminde ekonomik büyüme 
yüzde 3,1’de kalırken, inşaat sektörü yüzde 7.0 ile 

beklentilerin üzerinde büyüdü. 

EKONOMİK PERSPEKTİF



EKİM 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   89

EKONOMİK PERSPEKTİF

muştur. 2015 yılı ilk yarısına göre özel 
sektör harcamaları cari fiyatlarla yüzde 
13,8 genişlemiştir.

YILIN İLK YARISINDA 
SEKTÖRDE DİĞER GELİŞMELER    

2016 yılı birinci yarıda alınan top-
lam konut yapı ruhsatları geçen sene-
nin ilk yarısına göre yüzde 18,3 artarak 
78,88 milyon m2, konut dışı bina yapı 
ruhsatları ise yüzde 2,4 artışla 25,20 
milyon m2’ye çıkmıştır. Alınan toplam 
yapı ruhsatları ise 2016 ilk yarısında ge-
çen senenin ilk yarısına göre yüzde 14 
artarak 104,08 milyon m2’ ye çıkmıştır.

2016 yılı birinci yarısında inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 12,5 
gerileyerek 7,79 milyar dolara düşmüş-
tür. İnşaat malzemeleri ithalatı ise ihra-
catın aksine ilk yarıda yüzde 9,6 artarak 
5,06 milyar dolara yükselmiştir. İnşaat 
malzemeleri sanayi üretimi 2016 yılı ilk 
yarısında geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 3,5 artmıştır. 2015 yılı ilk 
yarısında inşaat malzemeleri sanayi üre-
timi yüzde 2,6 küçülmüştü.

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2016 yılı ilk yarısında 69,38 milyar TL 
büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen senenin 
ilk yarısındaki 61,41 milyar TL iç pazar 
büyüklüğüne göre inşaat malzemeleri iç 
pazarı yüzde 13,0 büyümüştür. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ise 
yakın çevre ülkelerde yaşanan sıkıntıla-
rın bu sene de devam etmesi nedeniyle 
ciddi biçimde gerilemeye devam etmek-
tedir. 2016 yılı ilk yarısında alınan pro-
je tutarı 2,78 milyar dolar, proje adedi 
ise 45’tir. 2015 yılında ilk yarıda alınan 
proje tutarı 8,22 milyar dolar, proje ade-
di ise 69’du. Proje tutarında gerileme 
yüzde 66,2, proje adedinde ise yüzde 
34,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Yılın ikinci yarısında ekonomi ve 
inşaat sektöründe büyüme yavaşlaya-
cak; başarısız darbe girişimi sonrası 
ekonomide normalleşme arayışları 
birçok etki altında devam ediyor. 
Başarısız darbe girişimi sonrası OHAL 
sürecinde ekonomide normalleşme ve 
işlerde toparlanma arayışı sürmektedir. 
Temmuz ayındaki kuvvetli gerilemenin 
adından Ağustos ayında sınırlı bir to-
parlanma yaşanmıştır. Eylül ayında ise 
yine uzun bayram tatili ile birlikte ikti-
sadi faaliyetler yavaşlamıştır. Piyasalarda 
yaşanan güven zafiyeti işlerin toparlan-
masını engellemektedir. 

Hükümet bu süreçte bir yandan reel 
kesime yönelik yeni teşvikler açıklarken 
bir yandan da tüketimin canlandırılma-
sı için kredilendirme tarafında kolaylık-
lar ve esneklikler sağlamaktadır. Çeşitli 
sektörlerde kredi ve kredi kartı taksit 
sayıları artırılmıştır. 

Piyasalarda FETÖ örgütü ile iliş-
kili şirketlere el konulması ile birlikte 
ödeme ve tahsilat sisteminde aksamalar 
yaşanmasının yarattığı sıkışıklık ise art-
maktadır. FETÖ ile ilgili olmayan firma-
lar için haksız bir sıkıntı ortamı yaratıl-
maktadır. Tedarik ve bayi zincirlerinde 
sıkıntılar oluşmaya devam etmektedir. 
Bu çerçevede bankalar da yeni kredi 
vermede ve kredi yenilemede giderek 
daha hassas davranmaktadır. 

OHAL uzaması ihtimali de ekono-
mideki normalleşmeyi geciktirecektir. 
İhtiyacın olması halinde OHAL muh-
temelen yıl sonuna kadar uzatılacaktır. 
OHAL uzaması ekonomiyi de ister iste-
mez olağan dışı koşullar ile bırakmak-
ta olup özellikle yurt dışı ile ilişkilerde 
sıkıntı yaratmaktadır. 

Dış politik ilişkiler de ekonomik 
gelişmeler ve beklentiler üzerinde belir-
leyici olmaya devam etmektedir. Suriye 
içine yönelik askeri harekatın uzaması 
ve daha da genişleme ihtimali ekonomi 
açısından da önemli riskler içermek-
tedir. ABD ile Suriye, PYD ve özellikle 
FETÖ iadesi konusunda uzlaşma arayış-
ları sürmektedir. AB ile de darbe sonrası 
gerilen ilişkiler mülteci sorunu ile bir-
likte yönetilmeye çalışılmaktadır. PKK 
ve İŞİD odaklı terör olayları ve terör ile 
mücadele de sürmekte olup, güven ve 
beklentileri olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye, başarısız darbe girişimi 
sonrası bir yandan ekonomik ve finan-
sal istikrarı ve güveni yeniden tesis et-
meye çalışırken, diğer yandan da ulusla-
rarası muhataplarına yaşanan olayların 
nedenlerini, alınan önlemlerin gerek-
çelerini ve ekonomideki normalleşme 
çabasını anlatmaya çalışmaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye’nin yatırım yapılabi-
lir kredi notunu koruması önemli hale 
gelmiştir. Türkiye’ye yatırım yapılabilir 
kredi notu veren iki kurumdan biri olan 
Fitch, notu korumuştur. Diğer kurum 
olan Moody’s ise önümüzdeki bir ay 
içinde değerlendirmesini açıklayacaktır. 
Moody’s, nihai değerlendirme öncesin-
de son olarak Türkiye’nin 15 Temmuz 
darbe girişimi ile yaşadığı ekonomik 

DÖNEM İNŞAAT
GAYRİ 

MENKUL
GSYİH

2013 7,4 1,7 4,2

2014 2,2 2,8 3,0

2015 Q1 -2,7 3,4 2,5

2015 Q2 1,9 3,3 3,7

2015 Q3 2,0 2,8 3,9

2015 Q4 5,4 1,5 5,7

2015 1,7 2,7 4,0

2016 Q1 6,5 3,4 4,7

2016 Q2 7,0 3,7 3,1

2016 H1 6,7 3,5 3,9

DÖNEM
KAMU 

SEKTÖRÜ 
İNŞAAT

ÖZEL
SEKTÖR 
İNŞAAT

GENEL
İNŞAAT

2013 30,2 -0,7 7,4

2014 Q1 -5,3 11,2 5,8

2014 Q2 -11,5 12,0 3,4

2014 Q3 -11,6 9,.9 2,0

2014 Q4 -13,3 4,5 -2,1

2014 -10,7 9,4 2,2

2015 8,4 -1,2 1,7

2016 Q1 5,0 6,9 6,5

2016 Q2 6,8 6,9 7,0

2016 H1 6,0 6,9 6,7

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (%)                    

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARINDA BÜYÜME (%)

olumsuzlukları atlattığını açıklamıştır. 
Bununla birlikte Moody’s, Türkiye’nin 
uzun vadeli ekonomik sorunlarının ve 
kırılganlıkların sürdüğünü de hatırlat-
mıştır. Moodys’in Türkiye ile ilgili her 
iki yönde de karar verme olasılığı bir-
birine yakındır. Yatırım yapılabilir kredi 
notunun korunması halinde ekonomik 
normalleşme desteklenecektir. 

Kredi notunun kırılması halinde 
hızlı sermaye çıkışı ve dış borçlanmada 
sıkıntı yaşanabilecektir. Türk Lirası da 
değer kaybedecektir. 

Ekonomik normalleşme çabası da 
önemli bir darbe alacaktır. Tüm bu ge-
lişmeler çerçevesinde yılın ikinci yarı-
sında ekonomide ve inşat sektöründe 
büyüme yavaşlayacaktır.   



Kenya’da inşaat projelerine 
yerli ortak şartı
Kenya Ulusal Müteahhitler Kurumu, 1 Ağustos 2016 
tarihinden itibaren alınan tüm inşaat ihalelerinde 
yerli firma ile en az yüzde 30 hisse ortaklığını zorun-
lu kılan bir düzenlemenin uygulamaya geçirildiğini 
duyurdu. Yeni düzenlemenin büyük ihalelerin bir 
çoğunu alan Çin firmalarının sektördeki hakimi-
yetini kırmak ve yerli firmaların da güçlü ve global 
rakipler karşısında iş almalarını sağlamak için düzen-
lendiği belirtiliyor. Haziran 2014 yılında yayınlanmış 
olan uygulamanın yürürlüğe girmesinde en büyük 
etkenin 327 milyar KSH’lik (3,7 milyar dolar) Nairo-
bi-Mombasa 495 km tren yolu projesinde China 
Road and Bridge Corp’ un yerli şirketlerle çalışma-
ması olarak gösteriliyor. 

ABD’den Çin’in inşaat 
demirine ek vergi

Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen inşaat demirlerine 
“antidamping vergisi” koydu. AB Komisyonu, Çin’den ithal 

edilecek inşaat demirlerine yeni vergi uygulamaya 
başlanacağını açıkladı. Böylece AB, Çin’den ithal edilen 

betonarme demirlerine 5 yıl boyunca yüzde 18.4’le 
yüzde 22.5 oranında ilave gümrük vergisi uygulaya-

cak. AB’deki çelik üreticileri, sıklıkla Çin’i çeşitli çelik 
ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla 

suçluyor. Çin’in betonarme demirlerine yönelik 
AB incelemesi 30 Nisan 2015’te başlatılmıştı.

İngiltere’de konut fiyatları arttı 
Nationwide konut endeksi verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında temmuz ayına göre 

yüzde 0,6 arttı. Bu yılın ağustos ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,6’lık 
artış gösterdi. İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı 206 bin 145 sterline yükselmiş oldu. Verilere ilişkin 

açıklamada bulunan IHS Global Insight İngiltere ekonomisti Howard Archer, “Konut sektöründeki aktivitenin 
önümüzdeki aylarda sınırlı olacağını ve fiyatların İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının yarattığı belirsizlikler-

den dolayı zayıflayacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de 
konut satışları 
9 yılın zirvesinde
ABD’de birinci el konut satışları, tem-
muz ayında yüzde 12,4 artışla yaklaşık 
9 yılın en güçlü performansını gösterdi. 
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ve-
rilere göre, birinci el konut satışları tem-
muzda önceki aya kıyasla yüzde 12,4 
artarak 654 bin oldu. Bu sonuçla, Ekim 
2007’den beri en güçlü artışını kayde-
den satışlara ilişkin piyasa beklentisi 579 
bin ya da yüzde 2,2 düşüş yönündeydi. 
Veriler, ayrıca birinci el konut satışları-
nın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 31,3 artığını ortaya koydu. Yeni 
konut satışları, Temmuz 2015’te 498 bin 
seviyesinde gerçekleşmişti.
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Almanya’da konut patlaması
Almanya’da bu yılın ilk altı ayında verilen konut yapım ve yenileme ruhsatı, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 30,4 oranında artış gösterdi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 
bu yılın ilk altı ayında 182 bin konut yapım ve yenileme ruhsatı verildi. Geçen yıla kıyasla verilen 
ruhsat sayısı 42 bin 700 artış gösterdi. İlk altı aylık dönemde toplam olarak en son 2000 yılında 
bu denli artış kaydedilmişti. 182 bin ruhsatın 154 bin 500’ünü yeni konut yapım ruhsatı oluştur-
du. En çok ruhsat artışı yüzde 30,7 oranıyla çok katlı konut alanında oldu. İki haneli konutlarda 
artış ise yüzde 18,3 oranında kaydedildi.

Tacikistan yüzyılın inşaatı 
için ilk adımı attı
Tacikistan, ülkede “yüzyılın inşaatı” olarak bilinen 
Rogun Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yapımı için 
İtalyan Salini Impregilo şirketi ile 3,9 milyar dolar 
tutarında anlaşmaya imza attı. Tacikistan Cumhur-
başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Ta-
cikistan hükümetinin, Rogun HES’in inşaatına ilişkin 
uluslararası ihaleyi kazanan Salini Impregilo şirketiyle 
anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşmanın 3,9 milyar 
dolar tutarında olduğu bildirilen açıklamada, İtalyan 
şirketin projeyi tasarlayacağı, santral için gereken 
cihaz ve teknolojileri satın alacağı ve barajı inşa 
edeceği kaydedildi. Rogun HES, Tacikistan hüküme-
tinin öngördüğü şekilde 335 metre yükseklikte inşa 
edilirse dünyadaki en yüksek su barajı olacak.

Japonya’da 
geleceğin şehri
inşa ediliyor
Japonya’da geleceğin şehrini inşa 
etmek üzere harekete geçildi. Proje, 
“Sürdürülebilir Akıllı Şehir” olarak 
hayata geçirilecek. Tokyo’nun 
güney batısındaki Yokohama 
şehrinde, Tsunashima’da inşa 
edilmesi planlanan yeni akıllı şehrin 
geliştirilmesine kılavuzluk edecek 
konsept planı ise açıklandı. Enerji 
sistemi, hidrojen dolum istasyonu 
ve uluslararası öğrenciler için bir 
yurt içeren Sürdürülebilir Akıllı Şehir 
Tsunashima’nın geliştirilmesine on 
kuruluş katılıyor. Geleceğin şehri 
olarak planlanan Tsunashima için 
belirlenen hedefler arasında CO2 
emisyonlarının yüzde 40 azaltılması, 
yüzde 30 ya da daha fazla oranda 
yeni enerjilerin kullanımı yer alıyor. 
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