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ÖNSÖZ

Gerek inşaat ve gerekse inşaat malzemesi sektörü ülkemizin stratejik sektörleri arasındadır. Sektör, 
gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarda büyüyen, gelişen, rekabetçi bir sektördür ve sürekli gelişimi 
ülkemiz için sağladığı istihdam, cari açığa pozitif katkı ve katma değer nedeniyle kritik önemdedir.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisi yurtiçinde ve yurtdışında ciddi bir rekabet içindedir. Bu 
rekabet her zaman haklı bir rekabet de değildir. Haksız rekabet ve kayıt dışı üretim ve bunun yol açtığı 
kalitesiz inşaat malzemeleri pazarda halen yer bulabilmektedir. Bu malzemeler ithalatla veya yerli ka-
litesiz üretim yoluyla iç pazara girebilmektedir. Bu durum haklı rekabet koşullarına uygun, kayıt içinde 
üretim yapan ve her türlü kalite belgesine, sertifikasyona sahip inşaat malzemesi üreticilerini teşvik 
edici bir durum değildir. Diğer taraftan sektörle ilgili veri çalışmaları da kayıt dışının varlığı nedeniyle 
yetersiz kalmaktadır. Piyasa gözetim ve denetimi yavaş ya da etkisiz işlemektedir. Tüm bu zorluklara 
rağmen inşaat malzemesi sanayisinde gerek ihracatta ve gerekse iç pazarda sürekli gelişim çizgisi 
istikrarlı olarak devam etmektedir. İlgili sektör rakamlarını konsolide ettiğimizde inşaat malzemesi 
sektörünün ihracattaki liderliği yanında, iç pazarda da ekonomik büyümeye ve GSMH’ye ciddi katkı 
verilmektedir. 

İnşaat malzemesi sektöründe sürdürülebilir gelişim, yenilikçilik ve ARGE çalışmalarının payının artma-
sı, yenilikçi ürünlerin teknik onayı, nanoteknoloji çalışmaları vb. konularda Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimizin 2023 yılı için koyduğu üç tane 
100 milyar dolar hedefine (ihracat, iç pazar büyüklüğü ve yurtdışı müteahhitlik geliri) ulaşmak için 
sektörde rekabetçiliğin korunmasının önemli yer tuttuğunu, teknoloji yenilemesi, yenilikçilik ve ARGE 
çalışmalarına her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu biliyoruz. Diğer taraftan gelişmekte 
olan ve genç nüfusa sahip bir ülke olarak henüz altyapı ve üstyapı inşaat hamlesini tamamlayamamış 
olmanın yanı sıra mevcut bina stoğunun da ciddi bir bölümünün deprem riski nedeniyle yenilen-
mesi gereği de sektörün önünde durmaktadır. Bu amaçla, yani mevcut bina stoğunun iyileştirilmesi 
amacıyla ortaya çıkan kentsel dönüşüm çalışmalarında da inşaat malzemesi sektörünün rolü büyük 
olacaktır. 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak ya da iyileştirilecek bina stoğu için 
yenilikçi inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. İşte bu ihtiyacı analiz etmek ve 
öneriler geliştirmek amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle “İnşaat Malzemesi Sek-
töründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE” araştırması yürütülmüştür. Raporda 
kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sektörüne olası etkileri analiz edilerek, yenilikçi ürünlerin durum 
tespiti yapılmıştır. Bu araştırmanın sektörümüz için önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının güvenli binalar yanında enerjiyi verimli kullanan, akıllı binalara ve 
sonunda bu binalardan oluşan yeşil yerleşkelere geçiş için önemli bir itici güç olacağı ortaya çıkıyor. 
Tüm bu sürecin yenilikçi ürünlere olan talebi artıracağını ve şirketlerin teknoloji ve inovasyon harca-
malarının hızlı geri dönüşümünü sağlayacağını söyleyebiliriz. 

“İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE” araştır-
ma ve öneriler raporunun üyelerimize, sektörümüze kaynak oluşturmasını ve beklediğimiz sonuçların 
alınmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Bu fırsatla raporun oluşmasına destek olan İSTKA’ya, 
başta Dr. Can Gürlesel olmak üzere proje ekibine ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dündar YETİŞENER
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı



SUNUŞ

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayi Türkiye’de ekonominin itici gücü olarak konumlan-
makta, hem yurtiçi pazarda, hem de yurtdışı pazarda büyümesini ve genişlemesini sürdürmek-
tedir.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinin büyüme ve gelişmesini şekillendiren belirleyici 
unsurlar dönemler itibari değişmektedir. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ile birlikte 
teknoloji ve inovasyon faaliyetleri belirleyici unsurların başında gelecektir.

Bu çerçevede İMSAD, Türkiye’de inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinin durum tespitini 
yapmak, kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemelerinin sektöre olası etkilerini belirlemek 
ve yine kentsel dönüşüm perspektifinde inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerini ölçerek öneriler geliştirmek üzere, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İnşaat 
Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE” projesini yürüt-
müştür.

Projenin ana çıktısını oluşturan rapor çalışması beş bölümden meydana gelmektedir. İlk bö-
lümde inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde temel göstergeler ve eğilimler ortaya ko-
nulmaktadır. İkinci bölümde kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemeleri ve etkileri, üçüncü 
bölümde sektördeki teknoloji ve inovasyon faaliyetlerine yer verilmektedir. Dördüncü bölümde 
ise sektör temsilcileri ile yürütülen anket ve görüşme değerlendirmeleri sunulmaktadır. Son 
bölümde de sektörün rekabet gücünün arttırılmasına, kentsel dönüşümün sektöre katkısının 
yükseltilmesine ve teknoloji ile inovasyon faaliyetlerine ilişkin önerilere yer bulunmaktadır.

Çalışmanın inşaat malzemesi sektörüne katkı sağlamasını dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Can Fuat GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri 



PROJENİN AMAÇLARI,
METODOLOJİSİ ve ÇIKTISI

İMSAD’ın İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gerçekleştirdiği pro-
jenin temel amaçları;

1) İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde durum tespiti yapılması ve temel eğilimlerin  
 ortaya konulması, 

2) Kentsel dönüşüm ve diğer kamu düzenlemelerinin inşaat malzemesi sektörüne potansiyel 
 etkilerinin belirlenmesi, 

3) İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetikleyen  
 unsurlarla faaliyet alanlarının belirlenmesi, 

4) Sektörün kentsel dönüşüm beklentileriyle bu perspektifte teknoloji ve inovasyon çalışmalarının
 değerlendirilmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesidir.

Projenin metodolojisi:

• Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sektörüne ilişkin araştırma 
 ve incelemeler yapılması, 
• Sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik bir anket gerçekleştirilmesi, 
• Sektörün belirleyici oyuncuları ile yüz yüze görüşmeler yapılması, 

Bu yöntemler kullanılarak projenin amacına uygun veri ve bulgulara ulaşılmış ve projenin çıktıları 
hazırlanmıştır.

Projenin çıktılarını; sektörel durum tespiti ve eğilimler, anket ve görüşme sonuçları ve gelişti-
rilen önerilerle bunların yer aldığı basılı rapor oluşturmakta olup çalışmanın temel bulguları 
anket sonuçları ve öneriler basın toplantısı yoluyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Rapor ayrıca 
kamu ve özel sektör kurumları, STK temsilcileri ve sanayiciler, müteahhitler, GYO’lar gibi ilgili 
tüm taraflarla gönderim yoluyla ve elektronik ortamda paylaşılacaktır.
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I.BÖLÜM
İNŞAAT SEKTÖRÜ ve 

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİNDE 
TEMEL GÖSTERGELER ve EĞİLİMLER



İnşaat sektörü cari fiyatlarla hesaplanan katma değer büyüklüğü itibariyle milli gelir içinde 
yüzde 4.0 ile 5.0 arasında değişen bir pay almaktadır. Bu pay 2007 yılında yüzde 4.9 ile 
en yükseğe ulaşmıştır. 2009 krizindeki küçülmenin ardından 2011 yılında tekrar yüzde 4.5’e 
yükselmiştir. 2012 yılında ise inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4 olarak ön-
görülmektedir.

I.1 İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ

I.1.1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME VE MİLLİ GELİR
İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinde büyümenin itici gücü olan sektörler arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bu itibarla inşaat sektöründeki büyüme ile ekonomik büyüme arasında uzun 
yıllardır yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnşaat sektörü 2011 yılına kadar ekonomik büyümenin 
üzerinde büyüme göstermiştir. Özellikle 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 18.3 ve yüzde 11.3 
büyüme oranları inşaat sektöründeki hızlı genişlemeyi yansıtmaktadır. 2012 yılında ise ekono-
mik büyüme modelinin değişimi ile birlikte büyüme performansı önemli ölçüde yavaşlamıştır.
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YILLAR GSMH BÜYÜME (%) İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME (%)

2007 4.5 5.7

2008 0.7 -8.1 

2009 -4.8 -16.1

2010 9.2 18.3

2011 8.5 11.2

2012 (TAHMİN) 2.5 1.0

Tablo.1 İnşaat Sektörü ve GSMH Büyüme 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

2012 yılında ekonomik büyüme modelinin değişiminden inşaat 
sektörünün büyüme performansı negatif etkilenmiştir.

Şekil.1 İnşaat Sektörü ve Ekonomik Büyüme
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YILLAR
GSMH

(MİLYAR DOLAR)
İNŞAAT SEKTÖRÜ 
(MİLYAR DOLAR)

İNŞAAT SEKTÖRÜ / 
GSMH (%)

2007 658.8 32.0 4.9

2008 742.3 34.9 4.7

2009 616.7 23.6 3.8

2010 731.6 30.4 4.2

2011 772.3 34.4 4.5

2012 (TAHMİN) 790.0 34.8 4.4

Tablo.2 İnşaat Sektörünün Büyüklüğü ve GSMH İçinde Payı (Cari Fiyatlarla)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

İnşaat sektörü büyümede lokomotif rol üstlenebilmektedir. Örneğin 
2010 yılında yüzde 9.2 büyüyen genel ekonominin yüzde 0.95 puanı 
inşaat sektörü tarafından sağlanmıştır.

2012 yılında inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4 
olarak öngörülmektedir.

İnşaat sektörünün ekonomik büyümeye katkısı ve büyüme içindeki payı yıllar itibariyle diğer 
sektörlerin performansına da bağlı olarak dalgalanma göstermektedir. 2010 yılı büyümeye 
katkının en yüksek gerçekleştiği yıl olmuştur. Genel ekonomi yüzde 9.2 büyürken, bunun 0.95 
puanı inşaat sektöründeki büyüme tarafından sağlanmıştır. 2012 yılında ise büyüme perfor-
mansı ve büyümeye katkı zayıflamıştır.

YILLAR
GSMH BÜYÜME

(%) 

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
BÜYÜMEYE KATKI 

PUANI 

İNŞAAT 
SEKTÖRÜ  BÜYÜME 

İÇİNDE PAYI (%)

2007 4.5 +0.37 +7.8

2008 0.7 -0.52 - 41.0 

2009 -4.8 -0.95 -19.8

2010 9.2 +0.95 10.5

2011 8.5 +0.64 7.5

2012 (TAHMİN) 2.5 +0.10 2.4

Tablo.3 İnşaat Sektörü ve Ekonomik Büyümeye Katkısı  

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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YILLAR
TOPLAM

İSTİHDAM (Bin Kişi)
İNŞAAT SEKTÖRÜ
İSTİHDAM (Bin Kişi)

İNŞAAT SEKTÖRÜ/ 
TOPLAM İSTİHDAM 

(%)

2007 21.379 1.233 5.8

 2008  20.736 1.126 5.4

2009 21.451 1.297 6.0

2010 22.665 1.442 6.4

2011 23.678 1.512 6.4

2012 24.766 1.647 6.7

Tablo.4 İnşaat Sektöründe İstihdam ve Toplam İstihdam İçinde Payı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

İnşaat sektörü sağladığı istihdam açısından tüm sektörler içinde ilk sırayı (tarım dışı istihdam 
alanında) almaktadır. Yıllar itibariyle sektörde istihdam edilenlerin sayısı ve toplam istihdam 
içinden alınan pay artmaktadır. 2012 yılında sektörde toplam istihdam 1.65 milyon ve toplam 
istihdam içindeki pay yüzde 6,7 olmuştur.

I.1.2 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
İnşaat sektörü pazarı, yurtiçi ve yurtdışı pazar olarak iki ana gruptan oluşmaktadır. Yurtiçi pa-
zar inşaat sektörü için öncelikli pazar konumundadır. Yurtiçi inşaat pazarı (inşaat harcamaları) 
altyapı, konut ve konut dışı bina harcamalarından oluşmaktadır. Yurtiçi pazar büyüklüğü 2008 
yılında 70.4 milyar dolara ulaştıktan sonra 2009 krizi ile birlikte 47.9 milyar dolara gerile-
miştir. İzleyen yıllarda yaşanan toparlanma ile birlikte pazar büyüklüğünün 2012 yılının 71.0 
milyar dolara ulaştığı öngörülmektedir.

2012 yılında inşaat sektörü istihdam 1.65 milyon olmuş ve toplam 
istihdamdaki pay yüzde 6,7 olmuştur.

İnşaat sektöründe 2012 yılı iç pazar büyüklüğü 71.0 milyar dolar 
olarak hesaplanmaktadır. 
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YILLAR
ALTYAPI

(Milyar Dolar)
KONUT

(Milyar Dolar)

KONUT DIŞI 
BİNA

(Milyar Dolar)

TOPLAM
(Milyar Dolar)

2007 17.2 37.5 8.9 63.6

2008 17.6 42.9 9.9 70.4

2009 11.0 29.7 7.2 47.9

2010 14.1 37.6 9.9 61.6

2011 16.2 42.8 11.2 70.2

2012 (Tahmin) 16.3 43.3 11.4 71.0

Tablo.5 İnşaat Sektörü Yurtiçi Pazar Büyüklüğü (Yurtiçi İnşaat Harcamaları)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı Yıllık Yatırım Programları

Müteahhitlik sektörü 2012 yılında 44 ülkede toplam tutarı 26.1 milyar 
dolar olan 433 proje üstlenmiştir. 

(Not: Pazar büyüklüğü TÜİK verilerinde yer alan Türk Lirası cinsi inşaat harcamalarının yıl orta-
laması Dolar kuruna bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Yıllar itibariyle Türk Lirası’ndaki dalgalan-
malar da dolar cinsi büyüklüklerin hesaplanmasını etkilemektedir. Kullanılan Türk Lirası-Dolar yıl 
ortalaması kurları 2007-1.30 TL, 2008-1.28 TL, 2009-1.54 TL, 2010-1.52 TL, 2011- 1.68 TL 
ve 2012 -1.81 TL’dir.)

İnşaat sektöründe yurtdışı pazar da önemli bir potansiyel ve büyüklük oluşturmaktadır. Yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri olarak üstlenilen proje büyüklükleri yıllık yurtdışı pazar büyüklüğü olarak 
kabul edilmektedir. Aşağıda yıllar itibariyle elde edilen yurtdışı proje bilgileri ve büyüklükleri yer 
almaktadır. 2012 yılında 44 ülkede toplam tutarı 26.1 milyar dolar olan 433 proje üstlenilmiştir.

Şekil.2 Yurtiçi İnşaat Pazarı 
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YILLAR PROJE SAYISI
ÜLKE 
SAYISI

TOPLAM PROJE 
TUTARI 

(Milyon Dolar)

ORTALAMA 
PROJE 

BÜYÜKLÜĞÜ
(Milyon Dolar)

2007 574 44 24.992 43.5

2008 621 39 24.536 39.5

2009 483 45 21.432 44.4

2010 580 50 22.169 38.2

2011 511 49 19.930 39.0

2012 433 44 26.096 60.3

Tablo.6 İnşaat Sektörü Yurtdışı Pazar Büyüklüğü 
(Yurtdışı Pazarlarda Üstlenilen Proje Büyüklükleri)  

Şekil.3 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Alınan Projeler

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Yurtiçi pazar büyüklüğü ve yurtdışı pazarlarda üstlenilen proje büyüklüğünün toplamı inşaat 
sektörünün toplam pazar büyüklüğünü vermektedir. Yıllar itibariyle toplam pazar büyüklüğü 
artış eğilimindedir. 2009 krizi ile yaşanılan daralmanın telafi edildiği görülmektedir. 2012 yı-
lında özellikle yurtdışı pazardaki büyümenin de katkısı ile toplam 97.1 milyar dolarlık bir pazar 
büyüklüğüne ulaşılmıştır.

İnşaat sektöründe 2012 yılı iç ve dış pazar büyüklüğü toplam 97.1 milyar 
dolar olarak hesaplanmaktadır. 
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YILLAR
YURTİÇİ PAZAR
(Milyar Dolar)

YURTDIŞI PAZAR
(Milyar Dolar)

TOPLAM
(Milyar Dolar)

2007 63.6 25.0 88.6

2008 70.4 24.5 94.9

2009 47.9 21.4 69.3

2010 61.6 22.2 83.8

2011 70.2 19.9 90.1

2012 (TAHMİN) 71.0 26.1 97.1

YILLAR
YENİ PAZAR

(Milyar Dolar)
YENİLEME PAZARI

(Milyar Dolar)
TOPLAM

(Milyar Dolar)

2007 41.3 5.6 46.9

2008 45.8 6.2 52.0
2009 31.1 4.2 35.3
2010 40.0 5.9 45.9
2011 45.6 6.2 51.8

2012 (TAHMİN) 46.2 6.3 52.5

Tablo.7 İnşaat Sektörü Toplam Pazar Büyüklüğü

Tablo.8 İnşaat Malzemesi Sanayi İç Pazar Büyüklüğü

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi Bakanlığı 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi Bakanlığı 

İnşaat malzemesi sanayinde yeni ve yenileme pazarı dahil toplam 
52.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşıldığı öngörülmektedir. 

I.2 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ TEMEL 
GÖSTERGELERİ
I.2.1 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
İnşaat malzemesi sanayi pazarı yeni pazarı ve yenileme pazarından oluşmaktadır. Yeni paza-
rında yeni inşaatlarda kullanılan genel inşaat malzemeleri ile tesisat malzemeleri yer almakta-
dır. Yenileme pazarı ise mevcut yapılarda tamir, tadilat, yenileme, değiştirme, iyileştirme amacı 
ile kullanılan yine genel inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinden oluşmaktadır. 

Yeni pazarının büyüklüğü hesaplanırken Türkiye İstatistik Kurumu’nun inşaat sektöründeki girdi-
çıktı verilerinde belirlenen yüzde 65 malzeme (genel inşaat + tesisat malzemeleri) oranı verisi 
kullanılmaktadır. Yenileme pazarı için ise toplam pazarın yüzde 12’si oranı kullanılmaktadır.

Bu varsayımlar çerçevesinde hesaplanan inşaat malzemesi sanayi pazar büyüklüğü aşağıda 
yıllar itibariyle sunulmaktadır. İnşaat malzemesi sanayinde 2012 yılında 46.2 milyar doları 
yeni, 6.3 milyar doları da yenileme olmak üzere toplam 52.5 milyar dolarlık pazar büyüklü-
ğüne ulaşıldığı öngörülmektedir.
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Şekil.4 İnşaat Malzemesi İç Pazarı

I.2.2 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ DIŞ TİCARETİ
İnşaat malzemesi sanayi ihracatı son yıllarda küresel ekonomik koşullara ve pazar taleplerine 
bağlı olarak dalgalanmalar göstererek 2012 yılında 21,1 milyar dolara ulaşmıştır. 2008 yı-
lındaki 23,6 milyar dolarlık ihracatın ardından küresel ekonomik kriz ile daralan ihracat 2012 
yılında yeniden 20 milyar dolar seviyesini aşmıştır. İnşaat malzemesi sanayi 21,1 milyar dolar 
ihracat ile en yüksek ihracatı gerçekleştiren ürün grubunu oluşturmaktadır.

İnşaat malzemesi sanayi 2012 yılında 21.1 milyar dolar ihracata 
ulaşarak en yüksek ihracatı gerçekleştiren ürün grubu olmuştur. 

İnşaat malzemesi sanayinde ithalat 2011 yılında 8.77 milyar dolara ulaştıktan sonra 2012 
yılında 8.55 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

YILLAR
İHRACAT

(Milyon Dolar)
İTHALAT

(Milyon Dolar)
NET İHRACAT

(Milyon Dolar)

2007 16.054 7.158 8.896

2008 23.612 7.544 16.068

2009 15.816 5.427 10.389

2010 16.377 6.814 9.563

2011 19.705 8.772 10.933

2012 21.115 8.553 12.562

Tablo.9 İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Göstergeleri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Milyar Dolar



19

Şekil.5 İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticareti 

Şekil.6 İnşaat Malzemesi Sanayi Net Döviz Kazancı

İnşaat malzemesi sanayi cari açığa pozitif katkı sağlayan az sayıda 
sektör içinde yer almaktadır. 

İnşaat malzemesi sanayi dış ticarette yüksek bir net döviz kazancı sağlayıcı sektör konumunda-
dır. Net döviz kazancı 2008 yılından 16.1 milyar dolara kadar yükselmiştir. İzleyen yıllardaki 
gerilemenin ardından 2012 yılında tekrar 12.56 milyar dolara olarak gerçekleşmiştir. İnşaat 
malzemesi sanayi net döviz kazancı kapasitesi ile cari açık konusunda pozitif katkı sağlayan az 
sayıda sektör içinde yer almaktadır.

İnşaat malzemesi sanayi ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı 2008 yılında 
yüzde 17.9 ile en yükseğe ulaştıktan sonra gerilemiş 2012 yılında ise tekrar yüzde 15.3’e 
yükselmiştir.

İnşaat malzemesi sanayi ihracatının dünya toplam ihracatı içinden aldığı payda 2008 yılında 
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yüzde 3.0 olmuş, 2012 yılında ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşmiştir. Dünya inşaat malzemesi 
sanayi toplam ihracatı 2012 yılında 805 milyar dolar olarak öngörülmektedir.

Tablo.10 İnşaat Malzemesi Sanayi İhracatının Türkiye’nin Toplam İhracatı ve Dünya 
İnşaat Malzemesi İhracatı İçinde Payları 

YILLAR

TÜRKİYE 
İNŞAAT 

MALZEMESİ 
İHRACATI 

(Milyar Dolar)

TÜRKİYE 
TOPLAM 
İHRACATI 

(Milyar Dolar)

İNŞAAT 
MALZEMESİ 
İHRACATI 
PAYI (%)

DÜNYA 
İNŞAAT 

MALZEMESİ 
İHRACATI 

(Milyar Dolar)

TÜRKİYE
İNŞAAT 

MALZEMESİ 
İHRACAT PAYI 

(%)

2007 16.1 107.3 15.0 644.0 2.5

2008 23.6 132.0 17.9 775.4 3.0

2009 15.8 102.1 15.5 577.2 2.7

2010 16.4 113.9 14.4 663.9 2.5

2011 19.7 134.9 14.6 778.8 2.5

2012 21.1 138.4 15.3 805.0 2.6

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM Trademap Ticaret Veri Tabanı

Şekil.7 Dünya İnşaat Malzemesi İhracatı ve Türkiye’nin Payı

M
ily

a
r 

D
o
la

r

(%)
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Tablo.11 Türkiye İnşaat Malzemesi İhracatı 2010-2012

İNŞAAT MALZEMESİ 2010 (Dolar) 2011 (Dolar) 2012 (Dolar)

Alçı 68.706.995 72.123.254 76.631.280

Çimento 1.131.080.857 911.314.763 797.972.591

Boyalar ve Vernikler 312.901.681 364.261.650 440.699.554

Plastik İnşaat Malzemeleri 971.145.316 1.153.756.464 1.275.455.186

Ağaçtan İnşaat Malzemeleri 372.987.970 422.973.649 435.492.245

Duvar Kağıtları 11.169.836 10.632.913 19.787.767

İşlenmiş Taşlar (Mermer, Granit) 814.583.782 864.468.824 942.415.783

Mineral Yünler 19.556.318 19.189.696 22.159.885

Asfalt, Alçı,Çimento ve Beton Eşya 118.719.219 135.528.893 159.204.282

Tuğla, Kiremit, Karo 6.847.238 6.766.850 6.542.870

Seramik Kaplamalar 467.770.356 521.049.284 586.928.459

Seramik Sağlık Gereçleri 156.859.783 178.536.850 186.893.357

Düz Cam, Yalıtım Camı, Cam Tuğla 118.325.256 124.138.675 105.746.997

Cam Yünü 92.730.889 100.337.855 104.377.097

Demir Çelik Çubuk, Profil, Tel, Çivi 4.533.025.702 6.231.797.662 6.826.816.929

Demir Çelikten Boru ve Bağlantı Par 1.587.342.825 1.763.747.942 1.881.441.883

Demir Çelikten İnşaat Aksamı 923.164.882 1.101.594.524 1.344.565.122

Demir Çelik Vida, Civata vb. 215.851.266 292.926.464 275.667.199

Demir Çelikten Radyatörler 399.154.027 447.533.393 455.633.609

Demir Çelikten Sağlık Gereçleri 73.553.158 82.717.525 80.920.314

Alüminyumdan İnşaat Malzemeleri 739.653.114 834.985.707 850.210.503

Alüminyumdan Sağlık Gereçleri 54.370.611 60.282.912 76.581.075

Kilitler ve Donananım Eşyası 415.434.870 496.533.499 528.691.007

Isıtma ve Soğutma Cihazları 603.857.719 791.070.377 685.379.009

Asansör ve Liftler 21.804.635 35.144.690 41.330.889

Musluklar ve Vanalar 219.452.896 273.118.400 326.555.728

Elektrik Malzemeleri 380.290.416 506.488.399 527.044.351

Yalıtımlı Kablolar 1.175.220.979 1.449.958.897 1.531.704.229

Aydınlatma Cihazları 207.917.532 237.956.306 247.088.935

Prefabrik Yapılar 163.812.408 213.838.607 275.366.068

İnşaat Malzemesi Toplam 16.377.292.536 19.704.774.924 21.115.304.203

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Tablo.12 Türkiye İnşaat Malzemesi İthalatı 2010-2012

İNŞAAT MALZEMESİ 2010 (Dolar) 2011 (Dolar) 2012 (Dolar)

Alçı 5.657.062 8.888.990 6.670.169

Çimento 9.628.922 7.847.575 12.507.855

Boyalar ve Vernikler 436.100.746 499.701.030 492.231.989

Plastik İnşaat Malzemeleri 268.977.526 373.469.172 347.780.730

Ağaçtan İnşaat Malzemeleri 463.047.401 623.487.433 683.131.990

Duvar Kağıtları 30.958.820 42.861.980 44.137.003

İşlenmiş Taşlar (Mermer, Granit) 169.065.947 209.647.772 187.755.463

Mineral Yünler 46.632.267 54.715.614 61.690.141

Asfalt, Alçı,Çimento ve Beton Eşya 43.865.334 53.877.356 51.346.196

Tuğla, Kiremit, Karo 901.826 1.282.730 1.123.853

Seramik Kaplamalar 68.236.370 73.107.221 77.121.268

Seramik Sağlık Gereçleri 8.868.181 8.832.916 7.599.052

Düz Cam, Yalıtım Camı, Cam Tuğla 134.655.999 135.117.096 122.526.460

Cam Yünü 117.229.748 147.389.979 158.245.818

Demir Çelik Çubuk, Profil, Tel, Çivi 398.358.878 598.564.635 545.933.626

Demir Çelikten Boru Ve Bağlantı Parçaları 607.974.327 793.475.076 789.131.009

Demir Çelikten İnşaat Aksamı 122.000.529 207.139.769 208.350.026

Demir Çelik Vida, Civata vb. 484.965.959 604.732.275 535.888.436

Demir Çelikten Radyatörler 15.083.482 22.475.769 22.238.412

Demir Çelikten Sağlık Gereçleri 13.801.537 15.425.349 13.125.750

Alüminyumdan İnşaat Malzemeleri 64.485.319 76.281.197 70.014.962

Alüminyumdan Sağlık Gereçleri 25.175.506 28.518.366 30.249.679

Kilitler ve Donananım Eşyası 475.847.269 573.018.980 521.694.345

Isıtma ve Soğutma Cihazları 832.923.384 1.065.134.867 1.215.547.491

Asansör ve Liftler 64.276.444 90.583.374 97.225.992

Musluklar ve Vanalar 442.718.466 614.796.215 582.845.542

Elektrik Malzemeleri 857.610.442 1.064.535.101 982.493.082

Yalıtımlı Kablolar 262.049.703 329.579.347 296.876.645

Aydınlatma Cihazları 304.580.978 402732.012 360.581.516

Prefabrik Yapılar 37.858.209 45.172.976 26.730.448

İnşaat Malzemesi Toplam 6.813.536.581 8.772.392.172 8.552.794.948

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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I.2.3 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİCİ SAYISI VE TOPLAM 
KATMA DEĞERİ
İnşaat malzemesi sanayinde yer alan alt sektörler NACE-2 sınıflandırması itibariyle değerlendi-
rilmektedir. Yenilenen bu sınıflandırma kapsamında Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin Sanayi 
veri tabanında güncel olarak yer alan üretici firma sayısı 8.460’dır.

Yine NACE-2 sınıflandırması ile hesaplanan inşaat malzemesi sanayinin toplam sanayi içindeki 
katma değer payı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun İş İstatistikleri verisi aracılığıyla 2009 yılı 
için hesaplanabilmektedir. TÜİK henüz yeni yıllara ilişkin ayrıntılı veri yayınlamamıştır. 2009 yılı 
Türkiye ekonomisinin ve özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sanayinin üretim ve katma değe-
rinin önemli ölçüde küçüldüğü bir yıldır. Bu nedenle 2009 yılı için yaklaşık olarak hesaplanan 
inşaat malzemesi sanayi katma değerinin toplam sanayi içindeki payı olan yüzde 7.1 verisinin 
daha sonraki yıllarda arttığı öngörülmektedir.

I.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT 
MALZEMESİ SANAYİNDE TEMEL 
EĞİLİMLER

İnşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayinde belirleyici olacak temel eğilimler Türkiye ve 
dünya için değerlendirilmektedir.

I.3.1 TÜRKİYE’DE TEMEL EĞİLİMLER
1. Yeni Ekonomik Büyüme Modeli İnşaat Sektörü ve İnşaat Malzemesi Sanayinin 
Performansını Sınırlandıracaktır

Türkiye ekonomisinde 2011 yılı son çeyreğinden itibaren büyüme modelinde değişim yaşan-
maktadır. Bu tarihten itibaren uygulanan “ekonomide dengelenme” politikaları ile birlikte eko-
nomik büyümede döviz kazandırıcı faaliyetlere veya bir başka ifade ile dış talebe dayalı bir 
büyüme modeline geçilmektedir.

Bu yeni büyüme modeli içinde iç talebin bileşenleri olan tüketim ve yatırım harcamalarında 
büyüme daha sınırlı tutulacaktır. Büyümenin esas kaynağını dış talep oluşturacaktır.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinin performansı bu yeni büyüme modeline geçişten 
ve uygulanmasından doğrudan etkilenecektir. Nitekim ilk etkiler 2012 yılında inşaat sektörü ve 
inşaat malzemesi sanayinde sınırlı büyümeler şeklinde ortaya çıkmıştır.

Yeni büyüme modelinin iç talebi oluşturan tüketim ve yatırım harcamalarında kontrollü ve sı-
nırlı büyümelere izin verilerek sürdürüleceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede orta vadeli bir perspektif içinde inşaat sektörünün yurtiçi faaliyetlerinde ve inşaat 
malzemesi sanayinin iç pazara dönük faaliyetlerinde büyümelerin daha sınırlı oranlarda ger-
çekleşmesi beklenmelidir.
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2. Ekonomik Büyüme Modelindeki Değişimle Yurtdışı İnşaat Faaliyetleri ve İnşaat 
Malzemesi Sanayinde İhracatın Önemi Artacaktır

Ekonomik büyüme modelindeki değişimle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayi 
için dış pazarlar daha önemli ve öncelikli hale gelmektedir. Buna bağlı olarak inşaat sektö-
ründe yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin genişlemesi, inşaat malzemesi sanayinde ise ihracatın 
arttırılması temel hedefler haline gelmektedir.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin genişlemesine yönelik olarak Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
2011 yılında açıkladığı “İnşaat sektörü 2023 Vizyonu” orta-uzun vadeli önemli bir yol harita-
sı oluşturmaktadır. Vizyon; yurtiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe 
ağırlığı olan ve bölgesinde lider “Türk Müteahhitliği” markasını oluşturmak şeklinde belirlen-
miştir.

Bu vizyona ulaşmak üzere belirlenen hedefler (2023) ise şunlardır; 

• Yurtdışı ve yurtiçinde toplam 100 milyar dolar iş hacmine ulaşmak, 
• 1 milyar dolar ve üzeri ciroya sahip şirket sayısını en az 10’a çıkarmak, 
• Karın en az yüzde 1’ni ARGE faaliyetlerine ayırmak 
• Katma değeri, ileri teknoloji ve inovasyonu ön plana çıkaran beş adet EPC 
 (engineering, procurement, construction) müteahhit yaratmak, 
• Gelişmiş ülke pazarlarına girmek, 
• Kurumsallaşma anlamında profesyonelleşmeyi arttırmak, 
• Dünyanın ilk 225 firması arasında 40 firma ile yer almak, 
• İşlerin yüzde 20 müşavirlik hizmetinin Türk firmalarına yapılmasını sağlamak. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin İMSAD’ın da 2023 yılına ilişkin olarak or-
taya koyduğu;

• 100 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi ihracatı, 
• 100 milyar dolar iç pazar büyüklüğü, 
• 100 milyar dolar yurtdışı müteahhitlik hizmeti hedefi bulunmaktadır.  

İnşaat malzemesi sanayi açısından da yurtdışı pazarlar yeni dönemde daha çok önem kazan-
maktadır. İnşaat malzemesi sanayi yurtdışı pazarlara iki kanaldan girmektedir. Bunlardan ilki 
yurtdışı pazarlara doğrudan yapılan ihracattır. Bu çerçevede inşaat malzemesi sanayinin reka-
bet gücünü ve yenilikçiliğini her alanda arttırması ve pazarlarda öncelikle tercih ve talep edil-
me özelliğini arttırması gerekmektedir. İnşaat malzemesi sanayinin yurtdışı pazarlara girişteki 
ikinci kanalı ise Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri işlere yönelik gerçekleştirdikleri 
tedariklerdir. Türk müteahhitlerinin yurtdışı iş hacmindeki genişleme Türk inşaat malzemesi 
sanayinin ihracat olanaklarını da artıracaktır. Ancak burada üstlenilen projelerin müşavirlik 
firmalarının inşaat malzemesi tercihlerinde belirleyici olmaları bir kısıt olmakta ve Türk müte-
ahhitlik firmaları malzeme tedariğinde proje tercihlerine bağımlı kalmaktadır.
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3. Kentsel Dönüşüm İş Hacmini, Diğer Kamu Düzenlenmeleri ve Standartlar 
ise İş ve Ürün Kalitesini Arttıracaktır

İnşaat sektörü ile inşaat malzemesi açısından yurtiçinde belirleyici üçüncü unsur kentsel dönü-
şüm ile birlikte kamunun uygulama zorunluluğu getirdiği düzenlemeler olacaktır.

Kentsel dönüşümle birlikte Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun yarısına yakınının yenilenmesi 
öngörülmektedir. Bu öngörü, yeni ihtiyaçların karşılanması yanı sıra inşaat sektörü ve inşaat 
malzemesi sanayi için yeni iş potansiyeli anlamına gelmektedir.

Kamunun inşaatlarda, yapılarda ve inşaat malzemesiyle ilgili uygulaması zorunlu düzenleme-
leri de iş ve ürün kalitesi ile birlikte, katma değeri ve rekabet gücünü arttırıcı etkiler yapacaktır. 
Enerji verimliliği strateji belgesi kapsamında binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını 
azaltmak, uygulamaya başlanan binalarda enerji performansı yönetmeliği ile deprem afet 
uygulama yönetmeliği, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili uygulama yönetmelikleri bu kapsamda 
belirleyici ve yönlendirici olacak düzenlemelerdir.

I.3.2 DÜNYADA TEMEL EĞİLİMLER
1. Dünya İnşaat Sektöründe Büyüme Gelişen Ülkelerden Kaynaklanacaktır 

Dünya inşaat sektöründe büyümenin yüzde 70’i gelişen ülkelerden kaynaklanacaktır. Nüfus, 
demografi ve kentleşme eğilimleri ile sosyal-ekonomik gelişmeler sonucu gelişen ülkelerde 
ortaya çıkan altyapı, konut ve konut dışı bina ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik inşaat faa-
liyetlerinde göreceli hızlı büyüme sürecektir. Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya başta olmak üzere 
Orta Doğu-Kuzey Afrika, Orta ve Güney Amerika ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan gelişen 
ülkelerde inşaat faaliyetleri dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşecektir. 

Gelişen ülkeler inşaat faaliyetleri ile inşaat malzemesi sanayi için öncelikli pazarlar olacaktır.

2. Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Daha Sınırlı, Yenileme, Sürdürülebilirlik ve Teknoloji 
ile İnovasyon Odaklı Olacaktır

Gelişmiş ülkelerde ekonomik krizin konut ve ticari gayrimenkul finansman sistemi kaynaklı ola-
rak başlaması ve bu sistemler üzerinde ortaya çıkan hasarların halen sürmesi nedeniyle inşaat 
sektörü faaliyetleri halen zayıf seyretmektedir. Gelişmiş ülkelerde orta vadede inşaat sektörün-
deki faaliyetlerin yine zayıf bir büyüme performansı göstereceği öngörülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayini etkileyecek unsurların başın-
da eskiyen altyapı ve yapıların yenilenme ihtiyacı gelmektedir. Sürdürebilirlik alanında ortaya 
konulan hedeflere ulaşılmasında mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi ihtiyacı ile yeni yapıların 
yenilenen inşaat ve malzeme standartları özellikle inşaat malzemesi sanayinde olumlu yönde 
etki yapacaktır.

İnşaat malzemesi sanayinde sürdürebilirlik odaklı ürün geliştirme ve inovasyon çalışmaları da 
katma değerin artmasına yol açacaktır. Daha ileri teknolojili inşaat malzemelerinin üretimi, 
sanayilerin büyüme dinamiği olacaktır.
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3. Müteahhitlik, Mimarlık ve Müşavirlik Hizmetleri Küreselleşmekte ve Konsolide 
Olmaktadır

Küresel kriz sonrası bir yandan daha yüksek iş potansiyeli olan pazarlarda rekabetin artması, 
diğer yandan yine küresel krizin yol açtığı finansman zorlukları nedeniyle müteahhitlik sek-
töründe konsolidasyon artarken özellikle Çin ve diğer gelişen ülke oyuncularının katılımı ile 
küreselleşme yaygınlaşmaktadır.

Yanı sıra mimarlık, proje yönetim ve müşavirlik firmaları da giderek küreselleşmekte ve bu 
alandaki rekabet artmaktadır. Sürdürebilirlik, teknoloji ve inovasyona odaklı projeler ve hiz-
metler öne çıkmaktadır. İnşaat faaliyetleri, projeler ve inşaat malzemeleri giderek sürdürebilir-
lik hassasiyetine bağlı olarak geliştirmekte ve seçilmektedir.

4. Enerji Verimliliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik İnşaat Faaliyetleri ve İnşaat 
Malzemelerini Şekillendirmektedir

Dünyada inşaat faaliyetleri ile inşaat malzemelerinin kullanımını ve üretimini şekillendiren te-
mel unsurlar enerji verimliliği, çevresel sürdürebilirlik ve topyekun sürdürülebilirlik kavramı 
olmaktadır. 

İnşaat faaliyetleri ve uygulamaları, tüm yapılar, inşaat malzemeleri ve inşaat malzemelerinin 
üretim süreçleri sürdürülebilirlik kavramına bağlı olarak yeni standartlar ile düzenlenmektedir. 

İnşaat malzemeleri ve inşaat malzemelerinin üretimi ile tüm yapılar ve inşaat faaliyetleri bu yeni 
standartlara uyumlu hale gelmektedir.

5. İnşaat ve İnşaat Malzemesi Sanayinde Teknoloji ve İnovasyon İhtiyacı ve 
Uygulamaları Hızla Artmaktadır

İnşaat ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyonun daha yoğun şekilde kullanıl-
ması önümüzdeki dönemde rekabet gücünü belirleyen ve destekleyen en önemli unsur haline 
gelmektedir. İnşaat sektöründe giderek karmaşık hale gelen projeleri hazırlamak, yönetmek 
ve uygulamak yüksek uzmanlık bilgisi ve mühendislik uygulamalarının önemini artmaktadır. 
Küresel ısınma ile birlikte gündeme gelen iklim değişikliği ve bunun yarattığı enerji verimliliği 
konuları inşaat sektörünü doğrudan etkilemektedir. İnşaat sektörü bu çerçevede yeni inşaat 
malzemesi ürünlerine, süreçlere ve sunulacak hizmetlere artan oranda ihtiyaç duymaktadır. 
Proje tasarımları ile ürün tasarımları ve bunlara yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin öne-
mi ve ihtiyacı artmaktadır. Önümüzdeki dönemde daha ileri yapım (inşaat) teknikleri uygula-
nacak, daha gelişmiş özelliklere sahip ve daha kolay kullanımlı malzemelerin kullanımı tercih 
edilecektir. 

Tüm bu gerekçelerden dolayı inşaat ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon 
faaliyetleri artacak ve bu faaliyetlerin çıktıları rekabet gücünde belirleyici olacaktır.
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II. BÖLÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve

KAMU DÜZENLEMELERİNİN 
İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİNE ETKİLERİ
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İnşaat sektörü ile birlikte inşaat malzemesi sanayindeki gelişmelerde belirleyici ve şekillendirici 
olacak unsurlar içinde kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemeleri ağırlıklı olarak yer almak-
tadır. Bu çerçevede kentsel dönüşümle ilgili düzenlemeler beş grup altında incelenmekte ve 
inşaat malzemeleri sektörüne olası etkileri değerlendirilmektedir.

II.1 KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ
Düzenleme;  

Türkiye’de kentsel yerleşimlerin mekansal yaşam kalitesinin artırılmasına, ekonomik ve top-
lumsal yapının güçlenmesine ve mekansal planlama sisteminin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik artan ihtiyacın karşılanması için “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” 
hazırlanmış ve 2010 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu plan aynı zamanda Türkiye’nin AB 
müktesebatına uyum kapsamında sürdürülebilir kentsel gelişme için bütünleştirilmiş kentsel 
gelişme stratejisi ve eylem planları hazırlanması işlevini de yerine getirmektedir.

Kısa adı Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) olan bütünleşik kentsel gelişme stratejisi ve ey-
lem planı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerleşme ve kentleşme ile yerleşme ve mekansal 
planlanmanın alan, tema ve boyutlarını kapsamakta ve mekana ilişkin sektörleri bütünleşik bir 
yaklaşımla ilişkilendirmektedir.

KENTGES kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir kentsel 
gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya koymakta ve bunların uy-
gulama esaslarını belirleyen bir eylem programını ortaya koymaktadır. KENTGES Türkiye’nin 
mekansal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularında 2023 yılını hedef alan bir kentleşme 
ve imar vizyonunu ortaya koymaktadır.

KENTGES’in hazırlanmasında öncelikle kentleşme, yerleşme ve mekansal planlama sisteminin 
mevcut durumu ortaya konulmuştur. Bu çerçevede geçmişte ortaya çıkan sorunlar olarak kent-
lerde kontrolsüz büyüme ve gelişme, kırsal alandan göçler, kaçak yapılaşma ve gecekondular, 
afetlere dayanıksız kentleşme, kentsel altyapı ve çevre sorunları, kentsel ulaşım sorunları, plan-
lama sisteminden kaynaklanan sorunlar ve yerel yönetimlerin sınırlı kapasiteleri belirlenmiştir. 
Kentleşmede yeni olgular olarak ise iklim değişikliği, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kent 
formu ve enerji verimliliği ele alınmıştır.

KENTGES’in eylem planları ile ulaşmayı hedeflediği 19 stratejik hedefi bulunmaktadır; 
1. Mekânsal Planlama Sistemini Güçlendirmek

2. Yerleşmelerde Sürdürülebilir Bir Mekânsal Gelişme Sağlamak

3. Sürdürülebilir ve Çeşitlendirilmiş Arsa ve Konut Üretimini ve Sunumunu Gerçekleştirmek

4. Merkezi İş Alanlarının, Alt Merkezlerin ve Mahalle Merkezlerinin Sürdürülebilir Politika-
larla Geliştirilmesini ve Canlandırılmasını Sağlamak

5. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Sistemini Oluşturmak

6. Kentsel Altyapı Plan, Proje ve Yatırımlarını Mekânsal Planlarla Bütünleştirmek

7. Yerleşmelerde Sosyal Donatı ve Hizmetlerin Dengeli Dağılımını Sağlamak

8. Mekânsal Planlarda Açık ve Yeşil Alanları Sistem Bütünlüğü İçinde Geliştirmek

9. Doğal ve Kültürel Varlık ve Değerlerin Korunmasını Sağlamak

10. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve Dönüşümü 
Sağlamak
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11. Afet ve Yerleşme Risklerini Azaltmak

12. Yaşam Ve Mekân Kalitesi Yüksek, Güvenli Yerleşmeler Oluşturmak

13. Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek

14. Kentlerde, Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak

15. Göç Veren Yerleşmeleri ve Kırsal Kesimi Güçlendirerek Göçü Yönlendirmek

16. Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak

17. Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentsel Hizmetlerden Yararlanabilmesi İçin Ge-
rekli Önlemleri Almak

18. Mekânsal Planlama Süreç ve Kararlarında Katılım ve Denetimi Sağlamak

19. Kent Kültürünü, Kentlilik Bilincini, Aidiyet Duygusunu Geliştirmek ve Kentli Hakları Konu-
sunda Farkındalık Oluşturmak

İnşaat Malzemesi Sektörüne Etkileri;

Kentsel gelişme stratejisi ile birlikte her öncelikle planlı, sağlıklı ve yaşanabilir kentleşmenin 
sağlanması hedeflenmektedir: Bu hedefe bağlı olarak kentleşme, yapılaşma ve inşaat faaliyet-
leri planlı ve en önemlisi de kayıtlı ve asgari standartlara uyularak gerçekleştirecektir. 

İnşaat malzemesi sanayi açısından bunun doğal sonuçları kayıt içi-kayıt dışı malzeme kullanımı 
arasında doğan haksız rekabetin giderilmesi ile asgari standartlarda nitelikli ve kaliteli inşaat 
malzemelerinin kullanımının zorunlu olarak sağlanması olacaktır. Yine kentsel gelişme strateji-
si ile ortaya konulan sürdürülebilirlik, afet ve yerleşme risklerinin azaltılması, yaşam ve mekan 
kalitesinin yükseltilmesi ile güvenli yerleşimler oluşturmak gibi hedefler de inşaat malzemesi 
sanayinde katma değeri yüksek ve nitelikli malzemelerin kullanımını, hem de bu alanda yapı-
lacak teknoloji ve inovasyon çalışmalarını artıracaktır.

II.2 KENTSEL DÖNÜŞÜM
Düzenleme; 

Türkiye’de kentsel dönüşüm 1999 yılı Marmara depremi sonrasında gündeme gelmiş ve yerel 
yönetimlerin yöresel uygulamaları ile sınırlı kalmıştır.

Kentsel dönüşüm Türkiye’de uzun yıllar yaşanan çarpık yapılaşmanın ve kentleşmenin giderile-
rek ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasını ve hane halkları ve bireyler için yaşanabilir 
kentler yaratılmasını sağlayacak önemli bir araçtır.

Bununla birlikte kentsel dönüşüm Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimi için 
de yeni ve önemli bir unsur olacaktır. Bu açıdan uygulanabilir bir kentsel dönüşüm stratejisi-
ne sahip olunması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda çıkarılan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir eşiği oluş-
turmaktadır.  

Bu Kanun’un amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulundu-
ğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirle-
mektir. Bu kanunda; 
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Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma 
riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü 
de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alanı,

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da 
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen 
yapıyı tarif etmektedir.  

Kentsel dönüşüm faaliyetleri fiilen 2012 yılı Ekim ayından itibaren başlamıştır. Bununla bir-
likte uygulamada başta finansman olanakları olmak üzere, riskli alan ve yapıların tespiti için 
kurumsal yapıların oluşturulması, dönüşüm için oy çokluğu sağlanması, kazanılmış hakların 
korunması ve hakların transferi ile tahliye ve yıkım süreçleri gibi konularda karşılaşılan sorunlar 
dönüşüm hızını sınırlamaktadır.

İnşaat Malzemesi Sektörüne Etkileri;

Kentsel dönüşüm yaratacağı inşaat potansiyeli itibari ile inşaat malzemesi sanayi için ilave 
bir malzeme talebi olanağı yaratacaktır. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak veya yerinde 
iyileştirilerek yaklaşık 7 milyon adet konutun dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Olanakların el-
verdiği ölçüde gerçekleştirilecek bu kentsel dönüşüm konut miktarı inşaat malzemesi sanayine 
yönelik orta-uzun vadeli süreçte ilave talep yaratacaktır. 

Kentsel dönüşümün en önemli getirilerinden biri de tüm inşaat faaliyetlerinin kayıt içi gerçek-
leştirilecek olmasıdır. Kentsel dönüşüm bir bakıma geçmiş dönemdeki kaçak yapılaşmanın 
tasfiyesi anlamına gelmektedir. Kayıt içi kentsel dönüşüm faaliyetleri, inşaat malzemesi sana-
yinde kayıt içi çalışanlar lehine önemli bir avantaj sağlayacak ve kayıt dışının yarattığı haksız 
rekabeti en aza indirecektir.

Kentsel dönüşüm nitelikli ve asgari standartlara uygun inşaat malzemesi kullanımını da sağla-
yacak ve özendirecektir. Böylece katma değeri yüksek, nitelikli inşaat malzemelerinin üretimi 
ve kullanımı artacak, bu alandaki teknoloji ve inovasyon çalışmaları da teşvik edilmiş olacaktır.

II.3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ ve BİNALARDA 
ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
Düzenleme;

Türkiye’nin bir yandan hızlı sosyo-ekonomik gelişmesine bağlı olarak enerji ihtiyacı ve tüketimi 
artmakta diğer yandan enerjide dışa bağımlılık nedeniyle enerji ithalatı büyümektedir. Bu çer-
çevede sürdürebilir ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini sağlamak ile birlikte “enerji 
verimliliği” kritik bir unsur haline gelmiştir.

Bu çerçevede 2012-2013 yıllarını kapsayan bir “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” hazırlanmış 
ve uygulanmaya başlamıştır. Bu strateji belgesinde enerji verimliliği aşağıdaki gibi tarif edil-
mektedir.

Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risk-
lerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadele-
nin etkinliğinin artırılması ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan 
ve bunları yatay kesen bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok 
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anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda artmak-
tadır. Bu çerçevede; enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadarki bütün aşamalarda 
enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun 
gerek sektörler bazında gerekse makro düzeyde azaltılması ulusal enerji politikasının öncelikli 
ve önemli bileşenlerindendir. 

Enerji verimliliği strateji belgesinde yedi stratejik hedef ortaya konulmuştur. Bunlardan bir ta-
nesi Türkiye’deki enerjinin yüzde 36’sını tüketen binalar ile ilgili olup binaların enerji taleplerini 
ve karbon emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan çevre dostu binaları 
yaygınlaştırmak olarak belirlenmiştir. Bu stratejik hedefe ulaşmak üzere uygulanacak dört ey-
lem alanı ise aşağıda sunulmaktadır.

1. Eylem; Binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon sınırlaması getirilmesi. 

Yürürlükteki mevzuatın AB uygulamaları paralelinde revize edilmesi ile binanın fonksiyonuna 
(otel, hastane, mesken, okul, AVM vb), bulunduğu bölgenin iklim koşullarına (sıcaklık, rüzgâr 
etkisi vb), mimari tasarımına, (yönlendirme vb) ve yürürlükteki zorunlu standartlara (TS 825 Isı 
Yalıtım Standartı vb) uygun inşa edilme durumuna göre ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi 
konuları kapsayan azami yıllık enerji talebi belirlenecek, söz konusu enerji talebinin enerji 
verimli ve/veya temiz enerji kaynaklarından ve teknolojilerinden karşılanması esas alınmak 
suretiyle atmosfere salınımına müsaade edilecek azami CO2 emisyon miktarı belirlenecek ve 
bu sınır değerleri aşan yeni bina yapımına izin verilmeyecektir. Mevcut binaların iyileştirilmesi 
suretiyle bu sınır değerlere yaklaştırılması özendirilecektir. Bu uygulamanın etkin bir şekilde 
yapılabilmesi için gerekli idarî ve kurumsal yapılar geliştirilecektir.

2. Eylem; 2017 yılından itibaren, karbondioksit salınım miktarları ilgili mevzuatta tanımlanan 
asgari değerlerin üzerinde olanlara idari yaptırım uygulanacaktır.

İlgili mevzuatın revizyonu ile strateji belgesinde tanımlanan usullere göre düzenlenen Enerji 
Kimlik Belgesi’nde karbondioksit miktarı, tanımlanan asgari değerin üzerinde olan binalara 
idarî yaptırım uygulanacaktır.

3. Eylem; Kullanım alanı 10 bin metrekare üzerindeki ticari binaların ve müstakil lüks konut-
ların ve entegre konutların (Rezidans) ruhsatlandırılmasında belgenin yayım tarihini takip eden 
18’inci aydan itibaren sürdürülebilir nitelik aranması, 2017 yılından itibaren bu uygulamanın 
strateji belgesinde belirtilen binaları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması.

İlgili mevzuat revize edilecektir. Bu kapsamda yeni yapılan binaların, bulundukları beledi-
yelerin kalkınmışlık düzeylerine, imar planlarına, arsa değerlerine ve çevredeki doğal enerji 
imkânları dikkate alınmak suretiyle, sürdürülebilir olduklarını gösteren, ulusal veya uluslarara-
sı düzeyde uygulanan kriterler çerçevesinde karşılaştırılabilir özelliğe sahip sertifikalara sahip 
olmaları istenecektir.

4. Eylem; Toplu konutlarda yerinden üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından, kojenerasyon veya mikrokojeneras-
yon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma ve ısı pompası sistemlerinden yararlanma imkânları 
analiz edilecek ve bakanlık tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde ve strateji belgesinde 
belirtilen eylem kapsamındaki mevzuat yürürlüğe konuluncaya kadar özendirilecektir.

Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik bir diğer düzenleme ise Aralık 
2008 tarihinde yayınlanan ve Nisan 2010 tarihinde yenilenen “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği”dir.

Bu yönetmelikle binalarda enerjinin ve kaynaklarının verimli kullanılması, enerji israfının önlen-
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mesi ve çevrenin korunması hedeflenerek mevcut ve yeni binalara verilmek üzere “Enerji Kimlik 
Belgesi” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Mevcut binalarla inşaatı devam edip henüz yapı izni 
almamış binalar için enerji kimlik belgesi alınması konusunda Temmuz 2017 tarihine kadar 
süre tanınmıştır.

Bu yönetmelikle mevcut ve yeni binalarda mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik 
tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik 
belgelerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metodları, standartları, yön-
temleri ve asgari performans kriterleri belirlenmiştir.

Her iki düzenlemeye göre; 2011 yılından itibaren tüm yeni binalar enerji kimlik belgesi almak-
tadır. 2017’ye kadar tüm mevcut binalar enerji kimlik belgesi alacaktır. Yeni binalarda enerji 
kimlik belgesi iskandan önce alınmaktadır. 10 bin metrekare ve üzeri ticari binaların 2023’e 
kadar hepsinde enerji verimliliği uygulamaları yer alacaktır. 2017’de karbon salınımlarına 
yönelik ciddi yaptırımlar olacaktır. 

İnşaat malzemesi sektörüne etkileri;

Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ile enerji kimlik belgelerinde yer alan asgari per-
formans kriterlerine ulaşılması için temel araçlar buna yönelik projelerin hazırlanması ve uy-
gulanması ile yine yapılarda enerji verimliliği sağlayacak inşaat malzemelerinin kullanılması 
olacaktır. 

İnşaat malzemeleri içinde hem genel inşaat malzemeleri hem de tesisat malzemeleri yer ala-
caktır.

Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin konut ve 15-20 bin konut dışı bina için yapı ruhsatı alın-
maktadır. Yeni konutlarda ve binalarda enerji kimlik belgesi alınması zorunlu olduğu için bina 
ve tesisat yalıtımı, yalıtım malzemeleri, aydınlatma sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, hava-
landırma sistemlerinin enerji verimliliğini sağlayacak malzemelerden seçilmesi ve kullanılması 
gerekmektedir. Düzenleme bu nitelikteki ürünlere yönelik talebi artıracaktır. 

Mevcut binaların da 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunluluğu yaklaşık 18 
milyon (konut, konut dışı bina) bina stoğunda enerji verimliliğini sağlamaya yönelik iyileştirme 
yapılması anlamına gelmektedir. Bu zorunluluk da yine başta yalıtım malzemeleri olmak üzere 
pek çok  inşaat malzemesi kalemi için önemli bir yenileme pazarı oluşturacaktır.

II.4 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK ve YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İnşaat sektörü ile inşaat malzemesi sanayini doğrudan etkileyen kamu düzenlemelerinden bir 
diğeri 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönet-
melik ile bu kapsamda 2008 yılında yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’dir.

Türkiye topraklarının yüzde 66’sı 1. ve 2. Derece deprem bölgesinde bulunmakta ve ülke 
nüfusunun da yüzde 72’si bu bölgelerde yaşanmaktadır. 3. ve 4. derece deprem bölgeleri de 
ilave edildiğinde deprem bölgeleri toplam ülke coğrafyasının yüzde 92’sini oluşturmaktadır. 
Bu çerçevede ilgili yönetmelikler çok önemli işlevlere sahip bulunmaktadır.

Deprem Yönetmeliği’nin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2’inci maddesine 
göre tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek 



33

resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme daya-
nıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının 
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir. 

Bu yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesi; hafif 
şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi 
bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda 
oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can gü-
venliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun  sınırlanmasıdır. 

Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin amacı ise  29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı De-
netimi Hakkında Kanun’a göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları’nın, 
yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluş-
larında ve laboratuarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde 
aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile 
yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin 
düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; yapılara sertifika verilmesi ve Kanun’un uygu-
lanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İnşaat malzemesi sektörüne etkileri;

Yeni inşaatlarda öncelikle deprem yönetmeliklerine uygun projelendirme ve uygulamalar ger-
çekleştirilecektir. Yine bu çerçevede yönetmeliklere uygun inşaat malzemeleri tercih edilecek 
ve kullanılacaktır. Bu uygulama zorunlulukları inşaat malzemeleri sanayine üç önemli katkı 
sağlayacaktır:

1. ) İnşaat malzemesi sanayinde öncelikle kayıt içi ve asgari standartlarda üretilen ürünlerin 
 kullanımı sağlanacaktır. 
2. ) Katma değeri yüksek ve nitelikli inşaat malzemesi kullanımı genişleyecektir. 
3. ) İnşaat malzemesi sanayinde yapı güvenliğini arttıran malzemelerin geliştirilmesine 
 yönelik teknoloji ve inovasyon çalışmaları özendirilecektir.

Deprem yönetmeliklerine uygun yapılmayan binaların yeniden yapılandırılması ile mevcut bi-
nalarda yapılacak iyileştirme çalışmaları ise yenileme pazarında ve bu alana (güçlendirme vb.) 
özel nitelikli malzemeler pazarına ilave olanaklar getirecektir.

Ancak bu düzenlemeye bağlı olarak inşaat malzemesi sanayinde öngörülen potansiyelin ger-
çekleştirilebilmesi yapı denetim sisteminin etkin çalıştırılmasıyla mümkün olabilecektir.

II.5 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve SERTİFİKASYON UYGULAMALARI
Düzenleme;

Küresel ölçekte önem kazanan sürdürülebilirlik ilkesi tüm sektörleri olduğu gibi inşaat ve inşaat 
malzemesi sanayini de etkilemektedir. Burada sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak çıkarılan 
kamu düzenlemeleri yanı sıra giderek piyasaların yönlendirdiği gönüllü uygulamalar da etkili 
olmaktadır. İnşaat sektöründe yeşil binalar ve inşaat malzemeleri sanayinde de buna bağlı 
çevre dostu malzemeler (yeşil sanayi ürünü) önem kazanmaktadır.

Yeşil binalar, planlama, inşaat ve kullanım döngüsü boyunca çevreye duyarlı bir şekilde kay-
naklarını verimli kullanan yapılar tanımlamaktadır. Yeşil binalar, alışılagelmiş bina tasarım-
larının sınırlarını verimlilik, fonksiyonellik, dayanıklılık ve kullanışlı olma alanlarında geniş-
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letmektedir. Yeşil binaların tasarlanmasındaki amaç, yapısal çevrenin insan sağlığı ve doğa 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak olup ana başlıkları ile enerji, su ve doğal kaynakları 
verimli bir şekilde kullanmak, kullanıcı sağlığını korumak ve üretkenliği geliştirmek, atık, israf, 
kirlilik ve çevresel tahribatı ayak izini azaltmaktır.

Yeşil binalar hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından giderek daha çok üretilir ve talep 
edilip kullanılır hale gelmektedir.

Bu çerçevede yeşil binaları diğer binalardan ayırmak üzere uluslararası nitelikte gönüllü serti-
fika uygulamaları geliştirilmektedir. En yaygın olarak kullanılan LEED ve BREEAM sertifikaları 
binaların yeşil bina vasıflarını sertifikalandırmaktadır.

Sertifikasyon değerlendirme sistemleri binalarda yaşayanlar için iç tasarım, mahalle gelişimi, 
sürdürülebilir araziler, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, hava kalitesi, inovasyon 
ve tasarım gibi pek çok kriterin yanı sıra kullanılan inşaat malzemelerinin niteliğini ve üretim 
süreçlerinin kalitesini de göz önünde bulundurmaktadır.

İnşaat malzemesi sektörüne etkileri;

Yeşil binalarda kullanılan inşaat malzemelerinin sürdürülebilir özellikte olması veya çevre 
sertifikalarına sahip olması gerekmektedir.

Bu malzemelerin öncelikle çalışan sağlığı ve güvenliği, insan hakları vb. gibi sosyal sür-
dürebilirliğe uygun üretilmesi ve yeşil binalarda bu nitelikteki ürünlerin kullanılması koşulu 
aranmaktadır.

İnşaat malzemeleri ürün yaşam döngüleri boyunca kullanıcı sağlığını tehlikeye atmayacak 
nitelikte olanlardan seçilmektedir. İnşaat malzemeleri enerji, su ve atık ayak izini en alt 
seviyede tutacak ürünlerde tercih edilmektedir. Yapılarda bu nitelikte inşaat malzemeleri 
kullanılmaktadır.

Yeşil binalar ve gönüllü sertifika uygulamaları inşaat malzemesi sanayini sürdürülebilirlik 
niteliğini arttırmaya itmekte ve bu alandaki teknoloji ve inovasyon çalışmalarını özendir-
mektedir.
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III. BÖLÜM
İNŞAAT SEKTÖRÜ ve

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİNDE
TEKNOLOJİ ve İNOVASYON FAALİYETLERİ



Küresel siyasi, sosyal ve ekonomik değişikliklere bağlı olarak iş koşulları değişmekte ve tek-
nolojik gelişmelerin etkisi ile tüm endüstrilere rekabet artmaktadır. Sektörlerin ve şirketlerin 
rekabet gücünü belirleyen bir çok kriter bulunmaktadır. Kurumların geliştirilmesi, kurum altya-
pısının oluşturulması, makro ekonomik istikrar, işgücünün niteliği gibi kriterlerde elde edilecek 
iyileşmeler olmakla birlikte bu faktörlerin getirileri zamanla azalmaktadır.                                                                                                  

Uzun vadede firmaların rekabet güçlerini sürdürerek hayatlarını sürdürebilmeleri sadece teknoloji ve 
inovasyon alanlarında sağladıkları ilerlemelerle mümkündür. Bu da özellikle sektörlerin ve şirketlerin 
yeterli araştırma-geliştirme yatırımlarının olması, kaliteli bilimsel araştırma kurumlarının varlığı, araş-
tırmalarda üniversite-endüstri iş birliği ve fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla mümkün olmaktadır.

Bu çerçevede inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayi için de teknoloji ve inovasyon faaliyet-
leri rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın bu bölümünde inşaat sek-
törü ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetleri değerlendirilmektedir.

III.1 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİ TETİKLEYEN 
UNSURLAR
İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetikleyen 
temel unsurlar maliyetler, verimlilik ve etkinlik alanlarında performans ihtiyacı, sürdürülebilirlik 
ve çevre alanındaki ihtiyaçlar, müşterilerin artan ve değişen talepleri, uluslararası standartlar 
ve kamu düzenlemeleri, küresel ölçekte artan rekabet ile tasarım eğilimleridir. 
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İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde yer alan şirketler 
teknoloji ve inovasyon faaliyetlerine ağırlık vererek yeni ürünler 
geliştirmekte, üretim teknolojilerini yenilemekte, süreç ve iş 
yönetimlerini iyileştirmekte, sunulan hizmetlerin kalitesini 
arttırmaktadır.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde yer alan şirketler teknoloji ve inovasyon faaliyet-
lerine ağırlık vererek; 

a. Birim maliyetlerini azaltmakta, toplam maliyetlerini kontrol etmekte,
b. Üretim verimliliklerini ve hizmet etkinliklerini arttırmakta,
c. Sürdürülebilirlik ve çevre ile uyumlu üretim teknolojilerini kullanmakta ve ürünler üretmekte,
d. Müşterilerin yenilikçi ve çevreci ürün ihtiyaçlarını karşılamakta,
e. Uluslararası standartlara ve kamu düzenlemelerine uyum sağlamakta,
f. Görsel ve fonksiyonel tasarım kapasitelerini artırmakta,
g. Küresel rekabet güçlerini yükseltmektedirler.

İnşaat ve inşaat malzemesi sanayinde rekabet küresel ekonomik kriz sonrası oluşan yeni ko-
şullarda daha da artmaktadır. Nitekim gelişmiş ülkelerde yaşanan sektörel durgunluk, buna 
karşın işlerin gelişen ülkelerde toplulaşması rekabeti artırmaktadır. Şirketler giderek daha çok 
sınır ötesi pazarlara yönelmekte ve rekabet gücü için farklılaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Tek-
noloji ve inovasyon faaliyetleri de burada belirleyici olmaktadır.

Küresel ölçekte artan rekabet ile çok yenilikçi ürünlerin dışında fiyatlar temel rekabet kriteri ol-
maktadır. Aşağı yönlü fiyat baskıları maliyetlerin kontrolünü ve azaltılmasını, buna bağlı olarak 



üretimde verimliliğin, yönetim ve hizmetlerde etkinliğin arttırılmasını zorunlu kılmaktadır.

37

Teknolojinin diğer alanlarında yaşanan gelişmeler; örneğin malzeme 
teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, iletişim ve elektronik 
teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler inşaat malzemeleri sanayindeki 
teknolojik gelişmeleri ve yenilikçilik faaliyetlerini yine tetiklemektedir.

Sürdürülebilirlik ve çevre ile uyum inşaat sektörü ve inşaat malzemesi 
sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinde tetikleyici olan bir 
diğer unsurdur.

Binalar enerji tüketiminde önemli bir pay almaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği ve karbon 
salınımı konusunda konulan performans kriterlerine ulaşılabilmesi için inşaat uygulamaları ile 
kullanılan inşaat malzemesi önemli olmaktadır.

İnşaat malzemesi sanayi bu sürece iki açıdan uyum sağlamakta ve destek vermektedir. İlki sür-
dürülebilir binalar ve bu binalar için gerekli inşaat malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, 
ikincisi ise inşaat malzemesi sanayinde üretimin sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu ve çevre 
dostu koşullarda yapılmasıdır. Bunun için de üretim teknolojisi alanında teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Müşterilerin inşaat malzemesi tercihleri ve taleplerinde de önemli değişimler yaşanmaktadır. 
Minimal, kolay kullanılan, çok fonksiyonlu, enerji ve kaynak tasarruflu, uzun ömürlü, sağlam 
ve aynı zamanda görsel tasarım olarak da nitelikli yapılar, ürünler tercih ve talep edilmekte-
dir. Bu tercih ve talepler için aynı zamanda erişilebilir fiyatlar istenmektedir. İnşaat sektörü ve 
inşaat malzemesi sanayi bu tercihlerin ve taleplerin karşılanması için de teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerini genişletmektedir.

Kamu otoritelerinin yapılar ve inşaat malzemeleri için getirdikleri düzenlemelerle uluslararası 
alanda yaygınlaşan gönüllü standartlar da teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetiklemektedir.
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III.2. İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİNDE 
ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANLARI
İnşaat ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin öncelikli alanlarına 
ilişkin olarak Avrupa İnşaat Teknolojileri Platformu’nun belirlediği alanlar ve bunlara ilişkin 
olarak ortaya konulan temel performans kriterleri önemli bir yol gösterici niteliğindedir. Tek-
noloji ve inovasyon öncelikli alanlar 2030 vizyonu kapsamında ortaya konulmuştur.

TETİKLEYİCİ UNSURLAR İNOVASYON ALANLARI 

• İnşaat Sektörünün Yüksek Kaynak Kullanımı  
Özelliği (Ürün, Ham madde) ve Buna Bağlı 
Ortaya Çıkan Maliyetler   

• Alternatif Ham maddeler /Malzemeler

• Kaynak Kullanımının Azaltılmasına Yönelik 
Teknikler

• Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm

• İnşaat Sektöründeki Düşük Verimlilik Seviyesi 

• Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Süreç ve 
Yöntemlerin Geliştirilmesi (Yalın İnşaat, Yeni 
İnşaat Teknikleri ve Bunları Destekleyen 
Hizmetler)  

• Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik 
Konularında Getirilen Yasal Zorunluluklar ve 
Artan Tüketici Bilinci 

• Yeni İnşaat Yaklaşımları( Yeşil Bina, Sıfır 
Karbon Ve Sıfır Enerjili Binalar, Eko-Binalar) 

• Enerji Verimliliği Odaklı Süreçler (Örn; 
Üretim, Lojistik, İnşaat, Geri Dönüşüm) ve 
Ürün Bazlı İnovasyon

• Çevreye Daha Az Zarar Veren, Daha Az 
Kaynak Kullanan, Süreçler ve Yaşam Boyu 
Etkileri Dikkate Alınan, Geri Dönüştürülebilir 
Ürünler

• Sağlık / İş Güvenliği Konularında Getirilen 
Yasal Zorunluluklar

• Yapılarda Sağlığa Zarar Vermeyen ve İnşa-
atlarda İş Güvenliği Sağlayan Ürünler

• İnşaat Malzemesi Üretiminde ve Süreçlerin-
de İş Güvenliğini Artıran Çözümler

• Teknoloji Gelişimi

• Yeni Teknolojilere Dayanan Malzemeler 
(Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyonik vb.), 
Akıllı Malzemeler ve Sistemler

• Bilgi Teknolojisiyle Desteklenen Süreçler 
(Yalın, Tam Zamanında vb.)   

• Değişen Müşteri (Özel ve Kamu) Beklentileri 
• Değişen Beklentileri Karşılayan İnşaat 

Malzemeleri ve Binalar 

Tablo.13 İnşaat Sektöründe ve İnşaat Malzemesi Sanayinde Teknoloji ve İnovasyon 
Faaliyetlerini Tetikleyen Unsurlar 

Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu 2011, TOBB
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VİZYON HEDEFLERİ TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

• İnşaat malzemelerinin 
üretimi ve bertarafında 
çevresel etkilerin 
azaltılması

• İnşaat malzemesi üretiminde doğal hammadde ihtiyacının yüzde 30 
oranında düşürülmesi

• İnşaat ve yıkımdan kaynaklanan atıkların yüzde 100 oranında geri 
kullanımının sağlanması

• İnşaat malzemesi üretiminde CO2 salınımının yüzde 30 azaltılması 

• İnşaat malzemelerinin 
üretim süreçlerinde 
verimliliğin artırılması 

• İnovatif ve etkin üretim süreçlerinin tasarlanması ile üretim sürelerinin 
ve maliyetlerinin yüzde 50 azaltılması

• En çok tercih edilen ürünlerde üretim kalitesinin yüzde 100’ e çıkarılması 
ve pazarın ihtiyaçlarına özel ürünlerin yapılmasını sağlayacak yüksek 
esneklik seviyesi ve küçültülmüş üretim pati büyüklükleri   

• İnşaat malzemeleri üreticilerinin inşaat süreçlerine entegre edilmesi 
• Yeni fonksiyonlara sahip ürünlerin üretilmesini sağlayacak yeni üretim 

süreçleri geliştirilmesi
• Bireysel tasarıma da izin veren endüstriyel üretim

• İyileştirilmiş ve kullanıma 
özel geliştirilmiş 
malzemeler ile binalarda 
ve altyapıda kaynak 
kullanımının verimliliğinin 
artırılması

• Mevcut inşaat malzemelerindeki yalıtım ve depolama (ısı, 
elektromanyetik ve akustik) özelliklerinin yüzde 20 artırılması

• Sıfır enerjili yeni binalarda kullanılmak üzere etkin maliyetli ürünlerin 
tasarlanması

• Nakliye masraflarının yüzde 30 azaltılması
• Yeni binaların yaşam döngüsü içerisinde sera gazı salınımlarının 

yüzde 50 düşürülmesi

• İnşaat malzemelerinin 
yaşam döngüsü 
maliyetlerinin azaltılması

• Binaların toplam yaşam döngüsü maliyetlerinin yüzde 30 azaltılması
• İnşaat malzemelerinin işlevselliklerine zarar gelmeden yerinde 

denetim ve bakımlarının yapılabilir olması

• Sağlık, hijyen, güvenlikve 
estetik acıdan yaşam 
standartlarının / 
konforunun artırılması

• Bina içerisinde değişen kullanım ihtiyaçlarına göre yüzde 100 uyum 
sağlayan ürünler geliştirilmesi

• Kullanımı kolay bir ortam sağlayarak insanların yaşam kalitesini 
geliştiren ürünler sunulması

• İnşaat yapımında ve 
inşaat malzemeleri 
üretiminde çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi 
(çalışan güvenliği, 
malzemelerin uygulama 
ve bakım kolaylığı ile)

• Fabrika çalışanları arasında hastalık kaynaklı raporlu gün sayısının 
yüzde 50 azaltılması

• İnşaat sektöründe çalışanların uğradıkları iş kazalarının yüzde 50 
azaltılması

• İnşaat malzemeleri üretim süreçlerinin endüstriyel prefabrikasyona 
uygun hale getirilmesi

• Müşteri ihtiyaçlarına cevap 
veren yeni, bilgiye dayalı, 
çok fonksiyonlu inşaat 
malzemeleri ve inşaat 
yöntemleri geliştirilmesi

• İleri teknoloji inşaat malzemelerinin geliştirilmiş, kabul edilmiş ve 
kullanılıyor olması

• Yeni ve yenilikçi inşaat malzemelerinin, binalarda sensor, izleme 
gibi fonksiyonları sağlayan bilgi teknolojileri uygulamaları ile uyumlu 
olması

• Dayanıklılık, mukavemet, vb. tüm müşteri ihtiyaçlarına cevap veren 
özel tasarımlı ürünlerin geliştirilmesi

Tablo.14 Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu 2030 Hedefleri 

Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu 2011, TOBB
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IV. BÖLÜM
İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE

KENTSEL DÖNÜŞÜM PERSPEKTİFİNDE
TEKNOLOJİ ve İNOVASYON FAALİYETLERİ



Çalışmanın temel amacını kentsel dönüşüm perspektifinde inşaat malzemesi sanayinin tekno-
loji ve inovasyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve önerilerin yapılması oluşturmaktadır. 
Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde inşaat malzemesi sanayinin durum tespitine ilişkin bil-
gilere yer verilmiştir. İkinci bölümde kentsel dönüşüm ve diğer kamu düzenlemeleri ile bunların 
inşaat malzemesi sektörüne olası etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise inşaat malzemesi 
sektöründe teknoloji ve inovasyon faaliyetleri sunulmuştur.

Çalışmanın dördüncü bölümünde ise kentsel dönüşüm perspektifinde inşaat malzemesi sana-
yinin teknoloji ve inovasyon faaliyetlerine bütünsel bir yaklaşım içinde odaklanılmaktadır. Kent-
sel dönüşüm, inşaat malzemeleri sanayi ve teknoloji-inovasyon faaliyetlerinin karşılıklı ilişkileri 
ve etkileşimi ortaya konulmaktadır.

Bu amaçla iki yöntem kullanılarak bulgulara ulaşılmaktadır. İlk olarak inşaat malzemesi sana-
yicileri ile 22 sorulu bir anket düzenlemiş ve anketi temsil gücü yüksek 122 kişi cevaplandır-
mıştır. İkinci yöntem olarak ise sektör temsilcileri (ARGE ve İnovasyon Yöneticileri) ile yüz yüze 
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Anket çalışması ile kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sanayi ile inşaat malzemesi sanayinin 
teknoloji, inovasyon ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerine olası etkileri incelenmekte ve değer-
lendirilmektedir.

Yüz yüze görüşmelerde ise; kentsel dönüşüm ve yaratacağı iş hacmi, kentsel dönüşüm atık 
maddelerinin kullanımı, kamunun diğer standart uygulamaları, teknoloji ve inovasyon faaliyet-
lerinin temel dinamikleri, teknoloji ve inovasyon için mühendislik ve insan kaynakları altyapısı, 
devletin teknoloji ve inovasyon destekleri ile pazar dinamikleri ve yeni ürünlerin konumlandırıl-
ması ve fiyatlandırılması konularında bulgular elde  edilmektedir.  

Anket sonuçları ve yüz yüze görüşmeler ile elde edilen kapsamlı bulgular çalışmanın son bölü-
münde yer alan sonuçlar ve öneriler için de temel oluşturmaktadır.
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IV.1 ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER
IV.1.1 İSTANBUL ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

1. Kentsel dönüşümün uygulamasının nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
• Hızlı ve kısa sürede tamamlanacak % 4,7 
• Kademeli ve zamana yayılacak % 81,0
• Sınırlı kalacak % 14,3 

2. Kentsel dönüşümün şirket hedeflerinizi ve faaliyetlerinizi şekillendirecek kadar yeterli 
açıklığa sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
• Yeterince açık % 7,8 
• Kısmen belirsizlikler var % 57,5
• Yetersiz çok bilinmeyen var % 34,7

Kentsel dönüşümün uygulanmasında zaman ve süreç önem taşımaktadır. Sürecin hızla ta-
mamlanması inşaat malzemesi sanayinin beklentilerinin daha çabuk karşılanması anlamına 
gelecektir. Ancak sektör temsilcilerinin çok geniş bir bölümü kentsel dönüşümün kademeli ve 
zamana yayılarak gerçekleşeceğini düşünmektedir.

Kentsel dönüşümün her yönüyle açıklığa sahip olması inşaat malzemesi sektöründe yer alan 
şirketlerin hedeflerini ve faaliyetlerini şekillendirmede belirleyici olacaktır. Ancak sektör temsil-
cilerinin sadece çok sınırlı bir bölümü kentsel dönüşümde yeterli açıklık görebilmektedir. Çok 
bilinmeyenler olduğunu düşünen önemli bir kesim de bulunmaktadır. Kısmen belirsizlik oldu-
ğunu düşünenler ise yarıdan fazladır. Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sanayine yönelik 
katkısı için daha çok açıklığa ihtiyaç duyulmaktadır.
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3. Aşağıdaki kentsel dönüşüm uygulamalarından hangisi sektörünüz için daha faydalı 
olacaktır?
• Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılması % 68,8 
• Mevcut yapılarda güçlendirme ve iyileştirme % 3,8 
• Her ikisi de eşit oranda % 27,4

4. Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sektörünün büyümesine katkısı nasıl olacaktır?
• Yüksek % 75,5 
• Kısmen % 23,6
• Düşük % 0,9 

Kentsel dönüşümde uygulama yöntemleri önemli olacaktır. İnşaat malzemesi sanayi mevcut 
yapıların yıkılarak yeniden yapılmasının sektöre daha çok katkı sağlayacağını düşünmektedir. 
Sadece mevcut yapılarda iyileştirme ve güçlendirme yapılması yönteminin katkısı çok sınırlı 
kalacaktır.

Kentsel dönüşümün her yönüyle açıklığa sahip olması inşaat malzemesi sektöründe yer alan 
şirketlerin hedeflerini ve faaliyetlerini şekillendirmede belirleyici olacaktır. Ancak sektör temsil-
cilerinin sadece çok sınırlı bir bölümü kentsel dönüşümde yeterli açıklık görebilmektedir. Çok 
bilinmeyenler olduğunu düşünen önemli bir kesim de bulunmaktadır. Kısmen belirsizlik oldu-
ğunu düşünenler ise yarıdan fazladır. Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sanayine yönelik 
katkısı için daha çok açıklığa ihtiyaç duyulmaktadır.
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5. Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sektöründe ürün çeşitliliğini arttıracağını düşünüyor 
musunuz?
• Evet % 39,2 
• Kısmen % 45,8
• Hayır % 15,0 

6. Kentsel dönüşümün sektörünüzde araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve inovasyon 
çalışmalarını arttıracağını düşünüyor musunuz?
• Evet % 30,9 
• Kısmen % 41,6
• Hayır % 27,5

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinden bir diğer beklenti inşaat malzemesi sanayinde ürün çeşitliliği 
üzerinde yaratacağı etkidir. Kentsel dönüşümün ürün çeşitliliğini tamamen veya kısmen artıra-
cağı düşünülmektedir. Kentsel dönüşüm sektörde ürün çeşitliliğini artıracaktır.

Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sanayinde araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve ino-
vasyon çalışmalarını da etkilemesi öngörülmektedir. Kentsel dönüşümün bu faaliyetlerini ta-
mamen artıracağını ve kısmen artıracağını düşünenler yarıdan fazladır. Kentsel dönüşüm kıs-
men tetikleyici olacaktır.
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7. Gündemde olan “çevre dostu inşaat malzemesi” konusunun kentsel dönüşümle 
birlikte daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyor musunuz?
• Evet % 62,6, 
• Hayır % 37,4 

8. Kentsel dönüşümün yaratacağı rekabet ortamı için yeni ürünler geliştirdiniz mi/ 
geliştiriyor musunuz?
• Evet % 60,6 
• Hayır % 39,4 

Kentsel dönüşüm gündemde olan çevre dostu inşaat malzemesi konusunu daha fazla öne 
çıkarma konusunda katkı sağlayacaktır.

Kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sanayinde rekabeti artıracağı düşünülmektedir. Bu çer-
çevede yeni ürünler rekabette belirleyici bir unsur olacaktır. İnşaat malzemesi sanayinin yarı-
dan fazlası bu rekabet ortamı için yeni ürün geliştirmiş veya geliştirmektedir.
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9. Kentsel dönüşümle ortaya çıkacak olan atıklar, çevrim ve yeniden kazanım yoluyla 
tekrar üretim girdisi olarak kullanılabilir mi?
• Evet % 34,0
• Kısmen % 52,8
• Hayır % 13,2 
 

IV.1.2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, ÜRÜN-GELİŞTİRME VE İNOVASYONLA
İLGİLİ GÖRÜŞLER

10. İnşaat malzemesi sektöründe araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve yenilikçilik 
alanlarını şekillendiren en önemli unsur hangisidir?
• Müşteri, pazar dinamikleri, ihtiyaçları ve eğilimleri % 80,4 
• Kamu düzenlemeleri % 4,6 
• Uluslararası ve ulusal ürün standartları % 15,0 

Kentsel dönüşüm ile ortaya çıkacak olan atıkların çevrim ve yeniden kazanım yoluyla tekrar 
üretim girdisi olarak kullanılması önemli bir kaynak tasarrufu sağlayabilecektir. Sektörün çok 
önemli bir bölümü atıkların kısmen veya tamamen kullanılmasını düşünmekte ve istemektedir.

İnşaat malzemesi sektöründe araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve yenilikçilik alanlarını şe-
killendiren en önemli unsur müşteri ve pazar dinamikleri, ihtiyaçları ve eğilimleridir. Onu ulus-
lararası ve ulusal ürün standartları izlemektedir. Kamu düzenlemelerinin etkisi çok azdır.
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11. Yeni geliştirilen ürünlerin kullanımına ilişkin olarak mimar, müteahhit ve uygulayıcılarda 
bilinç düzeyi yeterli midir?
• Evet % 2,8 
• Kısmen % 68,9 
• Hayır % 28,3 

12. Binalarda enerji verimliliği ve çevreyle ilgili düzenlemeler başta olmak üzere kamu 
düzenlemeleri ve standartları yeni ürün geliştirme faaliyetlerinizi hızlandırıyor mu?
• Evet % 43,9 
• Kısmen % 40,2 
• Hayır % 15,9 

Yeni geliştirilen ürünlerin kullanımına ilişkin olarak mimar, müteahhit ve uygulayıcılarda bilinç 
düzeyi önemli bir belirleyicidir ve inşaat malzemesi sanayi bilinç seviyesini büyük ölçüde kıs-
men yeterli veya yetersiz görmektedir. Kullanıcıların bilinç seviyesinin artırılması gerekmektedir.

Binalarda enerji verimliliği ve çevreyle ilgili düzenlemeler başta olmak üzere kamu düzenle-
meleri ve standartları yeni ürün geliştirme faaliyetlerini hızlandırmaktadır. Kamu bu çerçevede 
yapıcı ve teşvik edici düzenlemelerini sürdürmelidir.
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13. Kamu, inşaat malzemesi sektöründeki ARGE, ÜRGE ve inovasyon çalışmaları için 
yeterli altyapı ve teşvik sağlıyor mu?
• Evet % 15,0 
• Kısmen % 57,0
• Hayır % 28,0 

14. İnşaat malzemesi sektörünün standart, yüksek katma değerli, nitelikli ve yenilikçi 
ürünlerinin kullanımını özendiren yeterli denetim (PGD) bulunuyor mu?
• Evet % 3,8
• Kısmen % 31,1
• Hayır % 65,1 

Kamu, inşaat malzemesi sanayindeki ARGE, ÜRGE ve inovasyon çalışmaları için kısmen yeterli 
altyapı ve teşvik sağlamaktadır. Kamunun yeterli altyapı ve teşvik sağlamadığını düşünenlerin 
payı sağladığını düşünenlerin payından daha yüksektir.

İnşaat malzemesi sektörünün standart, yüksek katma değerli, nitelikli ve yurtiçi ürünlerinin 
kullanımını özendirmede kamunun piyasa gözetim ve denetim işlevi önem taşımaktadır. Ancak 
kamunun piyasa gözetim ve denetimi yetersiz görülmektedir. Kamu piyasa gözetim ve deneti-
mini önemli ölçüde artırmalıdır.
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15. İnşaat malzemesi sektöründe ARGE, ÜRGE ve inovasyon çalışmaları için uygun 
ve yeterli laboratuar, test merkezi, ölçme ve standardizasyon merkezi, belgelendirme 
çalışması vb. altyapısı bulunuyor mu?
• Evet % 11,5 
• Kısmen % 49,5 
• Hayır % 39,0 

16. Sektörünüzde ARGE, ÜRGE, İnovasyon çalışmaları için yeterli ve nitelikli insan 
kaynağı (mühendis, teknik eleman, araştırma uzmanı vb.) bulunuyor mu?
• Evet % 27,4 
• Kısmen % 53,8 
• Hayır % 18,8

İnşaat malzemesi sektöründe teknoloji ve inovasyon çalışmaları için yeterli altyapının kısmen 
olduğu görülmektedir. Yeterli altyapının olmadığını düşünenlerin payı da oldukça yüksektir. 
Altyapının hızla geliştirilmesi gerekmektedir.

İnşaat malzemesi sektöründe teknoloji ve inovasyon çalışmaları için yeterli ve nitelikli insan 
kaynağı önemli bir unsurdur. Sektörde tamamen veya kısmen yeterli ve nitelikli insan kaynağı 
bulunmaktadır.
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17. Yenilikçi ürünlerinizi pazara teknoloji ve inovasyon yatırımlarınızın ve harcamala-
rınızın karşılığını alabilecek fiyatlar ile sunabiliyor musunuz?
• Evet % 6,6  
• Kısmen % 48,1 
• Hayır % 45,3 

18. Yıllık satışlarınız içinde o yıl piyasaya sürülen yeni ürünlerinizin payı ne olmaktadır?
• %1-5 % 45,8 
• %6-10 % 35,4 
• %11-20 % 12,5 
• %21 ve üzeri % 6,3 
 

Yenilikçi ürünlerin pazara teknoloji ve inovasyon yatırımları ve harcamalarının karşılığını ala-
bilecek fiyatlarla sunulması bu faaliyetlerin sürdürülmesi ve teşviki açısından önemlidir. Sektör 
yenilikçi ürünlerini yatırım ve harcamalarının karşılığını alabilecek fiyatlarla sunamamakta veya 
kısmen sunabilmektedir.

Yıllık satışlar içinde o yıl piyasaya sürülen yeni ürünlerin payı yenilikçilik kapasitesi ve pazarın 
yapısı açısından önemli bir göstergedir. Sektörün yüzde 80’inde yeni piyasaya sürülen ürünle-
rin payı yüzde 10 ve altında kalmaktadır.
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19. Yeni ürünlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yeterli düzenleme 
ve uygulama var mıdır?
• Evet vardır % 20,4 
• Düzenleme vardır, denetim eksiktir-yoktur % 64,1
• Hayır yoktur % 15,5 

20. 2012 yılında ARGE, ÜRGE ve İnovasyon faaliyetleri için kullanılan bütçe hangi 
aralıktadır?
• 0 - 250.000 TL % 38,0 
• 250.001 - 500.000 TL % 32,6 
• 500.001 TL ve üzeri % 29,4 

Yeni ürünlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yeterli düzenleme olmakla 
birlikte, denetimin eksikliği veya denetimin olmaması sıkıntı yaratmaktadır.

İnşaat malzemesi sanayinde ankete katılan şirketlerin yüzde 70’inde yıllık teknoloji ve inovas-
yon harcamaları bütçesi 500 bin TL ve altında kalmaktadır. Teknoloji ve inovasyon harcama-
ları göreceli olarak sınırlı kalmaktadır.
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21. Son üç yıl içinde aldığınız patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka 
sayısı kaçtır?
• 1-10 arası % 63,8 
• 11-25 arası % 11,7 
• 26-50 arası % 4,3 
• 50 üzeri % 6,4 
• Yoktur % 13,8 

22. Şirketinizin organizasyon yapısı içinde ARGE, ÜRGE ve yenilikçilik çalışmaları nasıl 
yer almaktadır?
• Başkanlık-Direktörlük % 19,3 
• Müdürlük % 37,5 
• Departman % 26,9 
• Diğer birimler içinde % 12,5 
• Yoktur % 3,8

Alınan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka sayısı teknoloji ve inovasyon ça-
lışmalarının performansını da göstermektedir. Bu itibarla yukarıda sayılan tescillerin son üç 
yılda alınma sayısı değerlendirildiğinde sektörün yüzde 65’i 10’a kadar tescil almıştır. Tescil 
sayılarının artması gerekmektedir.

Teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin şirket organizasyonları içinde nasıl konumlandırıldığı da 
önemli bir göstergedir. Şirketler içinde mevcut yapılandırmalar sektörün teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerine önem verdiğini göstermektedir.



BİR BAKIŞTA ANKET SONUÇLARI 

1. Kentsel dönüşüm kademeli ve zamana yayılarak gerçekleşecek,

2. Kentsel dönüşüm uygulamalarının nasıl olacağı yeterince açık değil, 

3. Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılması daha çok iş potansiyeli yaratacak,

4. Kentsel dönüşümün inşaat malzemeleri sektörünün büyümesine katkısı yüksek 
olacak,

5. Kentsel dönüşüm ürün çeşitliliğini (kısmen) artıracak,

6. Kentsel dönüşüm teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini (kısmen) artıracak,

7. Çevre dostu inşaat malzemeleri kentsel dönüşüm ile birlikte ön planda olacak,

8. Kentsel dönüşümün yaratacağı rekabet ortamı için yeni ürünler geliştiriliyor,

9. Kentsel dönüşüm atıkları tekrar üretim girdisi olarak kısmen kullanılabilir,

10. Teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini şekillendiren en önemli dinamik pazar ve 
müşteri eğilimleri,

11. Yeni geliştirilen ürünlerin kullanımında uygulayıcılar sınırlı bilince sahip,

12. Enerji verimliliği ve diğer benzer kamu düzenlemeleri yeni ürün geliştirmeyi 
hızlandırıyor,

13. Kamu, teknoloji ve inovasyon çalışmaları için kısmen yeterli altyapı ve teşvik 
sağlıyor,

14. Yenilikçi ürünlerin kullanımını özendirecek yeterli piyasa gözetim ve denetimi 
yok,

15. Teknoloji ve inovasyon çalışmaları için yeterli altyapı  sınırlı ölçüde bulunuyor,

16. Teknoloji ve inovasyon çalışmaları yeterli insan kaynağı kısmen 
bulunmaktadır,

17. Yeni ürünler piyasaya teknoloji ve inovasyon harcamalarını kısmen 
karşılayacak fiyatlarla sunulabiliyor.

18. Yeni ürünlerin piyasa payı yüzde 10’lar seviyesinde,

19. Yeni ürünlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyacak düzenlemeler yeterli, 
denetim yetersiz,

20. Yıllık ortalama teknoloji ve inovasyon bütçesi çoğunlukla 500 bin TL ve altında,

21. Alınan patent, faydalı model, marka endüstriyel tasarım sayısı sınırlı kalıyor,

22. Teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin şirket organizasyonları içindeki konumu 
bu çalışmalara önem verildiğini gösteriyor.
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IV.2 YÜZYÜZE GÖRÜŞME SONUÇLARI
ve DEĞERLENDİRMELER

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE İŞ HACMİNE ETKİLERİ

• Kentsel dönüşüm inşaat malzemesi sanayinin iş hacmini artırma potansiyeline sahiptir.

• Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi önünde kısıtlar bulunmaktadır. Yüksek finansman 
ihtiyacı, mevcut inşaat yapma kapasitesi, yüksek yıkım harcamaları, uzlaşma ve uygula-
ma zorlukları, hasarlı bina tespit kapasitesinde yetersizlikler bu kısıtların başında gelmek-
tedir.

• Kentsel dönüşüm inşaat malzemesi sanayinde daha çok “fiyat odaklı ürünler” için ilave 
iş potansiyeli yaratacaktır. Kentsel dönüşüm fiyat odaklı malzeme pazarına daha çok 
katkı sağlayacaktır.

• Kentsel dönüşümün yeni ürünler pazarının iş hacmine olumlu katkısı ise dört alanda 
ortaya çıkacaktır. Yüksek binaların ihtiyaçlarının karşılanması, yeni getirilen yapı stan-
dartlarına uyum için kullanılacak malzeme ihtiyacı, maliyetlerin azaltılmasına yönelik 
malzemeler ve yerinde güçlendirme yapılacak binalar için ihtiyaç duyulacak özellikli 
malzemeler. 

• Yenilikçi ürünlerin kullanımı ve yeni ürünlerin geliştirilmesinin teşviki ancak getirilen as-
gari malzeme standartlarına uyumun etkin denetimi ile sağlanabilecektir. Denetimin ye-
terli olmaması halinde nitelikli ve kaliteli ürünlerin kullanımı çok sınırlı kalacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM VE ATIK MADDELER

• Kentsel dönüşümde ortaya çıkacak demir-çelik ve diğer metaller, beton ve camlar ile 
benzer maddelerin ayrıştırılması ve hammadde olarak yeniden kullanımı olanaklıdır ve 
önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

• Kentsel dönüşüm atık maddelerinin kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde yeniden kulla-
nımında; ayrıştırma maliyeti, asgari kalite, üretim alanına taşıma maliyeti gibi unsurlar 
belirleyici olacaktır.

• Kentsel dönüşümde atık maddeler birçok sektör için ise geri çevrim yöntemi ile ham-
madde ve girdi sağlama olanağına sahip değildir (kimyasallar, boyalar, yalıtım malze-
meleri, mekanik tesisatlar, seramik vb.)

• Kentsel dönüşümde mevcut binaların yıkımı ile ortaya çıkacak hafriyatın korunması, yı-
kım tozunun kontrol altına alınması ayrıştırılması aşamalarında da kimyasallar ağırlıklı 
yenilikçi ürünlere ihtiyaç olacaktır.

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE PAZAR DİNAMİKLERİ

• İnşaat malzemesi pazarı büyük ölçüde fiyat odaklı bir pazar niteliğindedir. Pazar, “com-
modity” pazarı özelliği göstermektedir. Pazar ikiye ayrılmakta; yüzde 70-80 fiyat odaklı, 
yüzde 20-30 kalite odaklı ürünlerden oluşmaktadır.
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• İnşaat malzemesi pazarı hızla satıcı piyasasından alıcı piyasasına dönüşmektedir. Piya-
sada fiyatı alıcı belirlemektedir. Bu nedenle maliyetler üzerine karı koyarak fiyat belirle-
me olanağı sona ermektedir. Fiyatı alıcı belirlediği için karı da maliyetler belirlemektedir.

• Piyasada ürünleri kamu standartlarından çok müşterilerin tercihleri, istekleri ve talepleri 
belirlemekte ve şekillendirmektedir. Müşterilerin talebi tasarım ve görselliği de ön plana 
çıkaran, çok fonksiyonlu, kaliteli ürünleri en erişilebilir fiyat ile satın alma şeklinde geliş-
mektedir.

• İnşaat malzemesi sanayinin pazarını oluşturan inşaat sektöründe inşaatçılar ve uygulayı-
cılar halen büyük ölçüde gelenekçi yapıya sahiptir. Fiyat ve maliyet odaklı bir satın alma 
bulunmaktadır. Ürünün fiyat ve kalitesinin belirlenmesinde ve ürün seçiminde “ustalar” 
halen kritik rol oynamaktadır. Bu alanda bilinçlenme ve yenilikçilik yeterli değildir. Ku-
rumsal müşterilerde ve mimarlarda ise bilinçlenme artmaktadır.

• Yenilikçi ürünlere talep fiyat ve maliyet odaklı pazar içinde sınırlı kalmaktadır. Rakiple-
rinden çok farklı ve yenilikçi bir ürün, müşteri ihtiyacı analizi iyi yapılmış bir ürün, etkili 
ve doğru iletişimi kurulmuş yeni ürünler göreceli yüksek fiyatlarla yeterli talep görebil-
mektedir. Yenilikçi ürünler ihracat pazarlarında ise daha yüksek fiyatlara daha kolaylıkla 
satılabilmektedir.

• Yenileme pazarında sosyo-ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak tüketici bilincinde, tercih-
lerinde ve taleplerinde iyileşmeler yaşanmaktadır. Ancak iyileşme kademeli ve zamana 
yayılarak olacaktır. Tüketici hakları konusunda da bilinçlenme artmaktadır.

• Yeni ürünler için mevcut pazar segmenti sınırlıdır ve pazar yeni ürünleri kolaylıkla ve 
çabuk benimsememektedir. Yenilikçi ürün arzı talebi aşmaktadır. Yeterli talep için bilinç-
lenme ve sosyo-ekonomik koşullar henüz yeterli değildir.

• Pazarda kayıt dışılık ve haksız rekabet yaşanmaya devam etmektedir. Numune ürün 
ile standart belgesi alanların kitle üretiminde standartlara uymayan ürünlerin satışları, 
standart olmayan ürünlerin satışı, kayıt dışı üretilen ürünlerin satışı ve ucuz kalitesiz ithal 
ürünlerin satışı haksız rekabet yaratmaktadır.

TEKNOLOJİ ve İNOVASYON FAALİYETLERİ

• İnşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetikleyen dinamiklerin 
başında pazar ve rekabet koşulları gelmektedir. Pazar payını koruma, pazarda lider 
olma, yurtdışı pazarlara giriş, müşterilerin sürekli değişen taleplerini karşılama ihtiyaçları 
ve fiyat rekabetinden kurutularak karlılığı artıma ihtiyacı teknoloji ve inovasyon çalışma-
larını tetiklemektedir.

• Sürdürülebilirlik başta olmak üzere ortaya çıkan küresel trendler de inşaat malzemesi 
sanayinde teknoloji ve inovasyon çalışmalarını zorunlu hale getirmektedir. Yeşil sanayi, 
yeşil binalar, çevre dostu malzemeler, çevre dostu üretim, uluslararası sertifikalar ve 
benzeri eğilimler sürdürülebilirlik ile uyumlu malzemelerin geliştirilmesini zorunlu kıl-
maktadır.

• İnşaat malzemelerinde yenilenen ve geliştirilen ürün teknik mevzuatları da teknoloji ve 
inovasyon çalışmalarını hızlandırmaktadır. Daha sağlam, daha uzun ömürlü, daha az 
enerji tüketen, daha az karbon salınımı ile üretilen/uygulanan, daha dayanıklı ürünlerin 
artırılan standartlarına (örneğin beton dayanıklılık sınıfı vb. gibi) ulaşılması için teknoloji 
ve inovasyon çalışmaları arttırılmaktadır.
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• İnşaat malzemesi sanayinin enerji ve çevreye etkileri konusunda oluşan olumsuz algıla-
mayı değiştirmek için de şirketler (çimento, hazır beton, inşaat demiri, cam vb.) kendile-
rini daha farklı (çevreci vb.) konumlandırmak için üretim ve ürün teknolojilerini yenileme 
faaliyetleri göstermektedir.

• Yurtdışı ihracat pazarlarının hemen tümünde farklı ürün standartları talep edilmesi de 
üretimde esnekliği ve standartlara uyum sağlamak için sürekli yenilikçilik faaliyetlerini 
zorunlu kılmaktadır.

• Yerli ve yabancı rakiplerin buluşları ve yenilikçi ürünleri ile inşaat malzemeleri alanındaki 
temel bilimsel araştırmalar ve buluşlar ve diğer teknoloji alanındaki buluşlar da (nano 
teknoloji vb.) tetikleyici olmaktadır.

• Türkiye’de inşaat malzemesi sanayinde teknoloji faaliyetleri daha çok ürün geliştirme 
alanında yoğunlaşmaktadır. Buna yenilikçilik ve süreç geliştirme alanı da dahildir. Araş-
tırma- geliştirme ve yeni buluşlar alanında faaliyetler sınırlı kalmaktadır.

• İnşaat malzemesi sanayinde yenilikçilik ve ürün geliştirme kapasitesinin hemen tüm alt 
sektörlerde yaygınlaştığı ve yeterli seviyeye ulaştığı görülmektedir.

• Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler merkezleri aracılığı ile ve yine 
Türk ortakları olan yabancı sermayeli şirketler yerel veya merkezleri aracılığı ile ürün 
geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bir kısmı ise bu faaliyetlerini 
tamamen merkezlerinde yürütmektedir.

• Araştırma geliştirme bütçeleri çok yüksek olmakta ve ürünler piyasanın kabul edeme-
yeceği yüksek fiyatlarda olmaktadır. Bu nedenle şirketler daha düşük bütçeli ürün ge-
liştirme faaliyetlerine ve yenilikçi ürün ve ürün çözümlerine yönelmektedir. Bu ürünlerin 
fiyatları daha erişilebilir olmaktadır.

• Araştırma- geliştirme çalışmalarına yoğunlaşarak inşaat malzemelerinde yeni buluşlar 
yapan ve özellikli ürünlerin üretimini kendine stratejik hedef olarak belirlemiş olan şir-
ketler az sayıda olsa da bulunmaktadır.

• Sektörde üretim teknolojisinin geliştirilmesine ve üretim tesislerinin üretilmesine (cam 
sanayi) odaklanmış şirketler de bulunmaktadır. Bunun dışında üretim teknolojisi ile tek-
noloji ve inovasyon çalışmalarında kullanılan cihaz-ekipman teknolojisinde dışarıya ba-
ğımlılık sürmektedir.

• Kamunun inşaat malzemesi sanayinin teknoloji ve inovasyon çalışmalarına yönelik sağ-
ladığı altyapı ve teşvik olanakları kısmen yeterli görülmektedir. Sektörde 5746 sayılı 
ARGE teşvikleri kapsamında 50 kişi ve üzeri araştırmacı çalışan ARGE merkezlerine sa-
hip şirketler bulunmaktadır. TÜBİTAK, TEYDEP, SANTEZ vb. proje desteklerinden yarar-
lanılmaktadır. Ancak bunlar daha çok ürün geliştirme faaliyetleri için kullanılmaktadır.

• Üniversitelerde mühendislik altyapısı ve kapasitesi ile insan kaynakları önemli bir geliş-
me göstermektedir. Ancak ihtisaslaşma-piyasa odaklı anlayış, üniversite sanayi işbirliği, 
araştırma mühendisi ve uzmanı gibi alanlarda eksiklikler yaşanmaktadır.

• Teknoloji ve inovasyon çalışmaları için gerekli test, ölçme, laboratuar altyapısında da 
eksikler bulunmakla birlikte iyileşmeler sürmektedir. Bazı testler ve tesciller için ürünler 
yurtdışına gönderilmeye devam etmektedir.
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V.BÖLÜM
SONUÇ ve ÖNERİLER



İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayi çalışmanın birinci bölümünde ortaya konulan temel 
göstergeleri itibariyle ekonominin ve büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir. İnşaat 
sektörü ve inşaat malzemesi sanayinin her dönem belirleyici dinamikleri olmaktadır. Yeni dö-
nemde kentsel dönüşüm ve teknoloji ile inovasyon faaliyetleri önemli belirleyici dinamikler 
olacaktır. 

Bu çerçevede çalışmanın amacına uygun olarak inşaat malzemesi sanayi açısından kentsel 
dönüşüm ile teknoloji ve inovasyon faaliyetleri ayrıntılı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Buna bağlı olarak çalışmanın sonuç bölümünde kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sana-
yine ve sanayinin teknoloji ve inovasyon çalışmalarına katkılarının artırılması için geliştirilen 
öneriler sunulmaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İŞ HACMİNE KATKININ ARTIRILMASI

• Kentsel dönüşüme ilişkin belirsizlikler ortadan kaldırılmalı, şehir planları bazında kısa-
orta uzun vadeli potansiyel dönüşüm planları ve programları hazırlanmalıdır.

• Kentsel dönüşümde zorunlu kullanılacak yenilikçi ürünler arttırılmalı, kullanılacak ürün 
standartları yükseltilmelidir (dönüşüm maliyetleri üzerindeki etkisi de dikkate alınarak) 
(yangına dayanıklı malzemeler, kaplamalar, yalıtım malzemeleri, mekanik tesisatlar, 
özel sıvalar, harçlar, boyalar, hazır-beton, kaplamalı camlar, lif takviyeli beton yapı 
elemanları vb.).

• Kentsel dönüşümde yapı standartlarına uyumun yanısıra kullanılan inşaat malzemesi 
standartlarına uyum için çok etkin bir denetim sistemi oluşturulmalıdır.

• Kentsel dönüşümde yıkılma olasılığı yüzde 30-40 olan ve iyileştirme olanağı bulunan 
binalar için yerinde güçlendirme uygulanmalı, bunun için uygulama ve malzeme stan-
dartları (enerji kayıplarının önlenmesi, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi, beton paneller 
vb.) belirlenmeli ve denetlenmelidir.

• Kentsel dönüşümde yüksek yapılar, teknolojik özellikleri yüksek binalar ve yeşil binalar 
ayrıca teşvik edilmeli, planlar içinde asgari oranda yer verilmelidir.

• Kentsel dönüşümde yer alacak kamu binaları ile sosyal donatılar ve kamuya açık binalar 
için prefabrik/ön üretimli yapılar da seçenekler arasında yerini almalıdır.

• Türkiye’de üretilen inşaat malzemelerinin kullanımı için Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 
ve Binaların Enerji Kimlik kartları içinde yer alan şu unsur değerlendirilmelidir; Kullanıla-
cak inşaat malzemelerinin taşınmasıyla ortaya çıkan karbon ayak izi standardı; böylece 
Çin vb ülkelerden ucuz malzeme ithalatı ve kullanımı önlenebilecektir.

• Kentsel dönüşüm uygulamalarında sürdürülebilirlik standartları daha yüksek ve kullanı-
lan yenilikçi ürün oranı daha yüksek paya sahip binalar için vergi teşvikleri uygulanması 
özendirici olacaktır.

• Kentsel dönüşüm kapsamında iki alanda pilot proje uygulanabilecektir. 
a.  Enerji verimliliği yüksek ve enerjisini kendi üreten ve dağıtan binalar
b.  Geleceğin binaları; akıllı, yenilikçi malzemeler kullanan, karbon salınımı sıfır, 

atıklarını kendi değerlendiren, enerjisini kendi üreten ve kullandıran binalar.
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KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ELDE EDİLECEK ATIK MADDELERİN GİRDİ OLARAK YENİDEN 
KULLANIMI

• Kentsel dönüşümle ortaya çıkacak atık maddeleri özellikle demir çelik ve diğer metaller 
ile çimento, hazır beton ve cam sektörleri yeniden kullanılabilecektir.

• Bu nedenle öncelikle kentsel dönüşümde bir “atık maddeler yönetimi” düzenlemesi ve 
otoritesi oluşturulmalıdır.

• Atık maddelerin toplanması, ayrıştırılması, taşınması, depolanması, temizlenmesi, geri 
çevrimi, hammadde/girdi olarak kullanılabilir hale getirilmesi gibi konularda planlı ve 
kurallı hareket edilmeli, geri dönüşümlerin hangi standartlar / sınıflar için kullanılacağı 
da belirlenmelidir.

• İnşaat malzemesi sanayinde geri çevrim asgari girdi kullanım oranları tesis edilmeli 
(cam, çimento, hazır beton, demir-çelik vb), kentsel dönüşüm atıklarını kullanan şirket-
ler teşvik edilmeli (KDV istisnası), geri çevrim firmalarının kapasitesi arttırılmalı ve teşvik 
edilmelidir (KDV istisnaları).

• Kentsel dönüşümden çıkan atıkların aynen kullanımı da (cam, demir-çelik, tesisatlar vb) 
önlenmelidir.

PAZAR DİNAMİKLERİ

• Başta kayıt dışı üretim olmak üzere haksız rekabet yaratan unsurların önlenmesi için 
inşaat malzemelerinin üretim, satış ve uygulama aşamalarında etkin bir denetim sistemi 
uygulanmalıdır.

• Kurumsal müşterilerin, uygulayıcıların ve bireysel tüketicilerin ürünler, standartlar ve uy-
gulamalar konusundaki bilinç ve bilgi seviyeleri yükseltilmelidir.

• Kullanılacak inşaat malzemelerinde asgari standartlar yükseltilmeli ve yenilikçi ürünlerin 
kullanımı kullanıcı yönünde teşvik edilerek kaliteli, nitelikli ve yenilikçi ürünlerin kullanımı 
genişletilmelidir.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

• Türk sanayinin genelinde görülen ve inşaat malzemeleri sanayine de büyük ölçüde yan-
sıyan “üretim odaklı anlayıştan” “yenilikçi ve teknoloji odaklı anlayışa” geçiş teknoloji ve 
inovasyon faaliyetleri için en önemli itici olacaktır.

• Yurtiçi pazarın büyük ölçüde fiyat odaklı olması ve yenilikçi ürünler segmentinin halen 
sınırlı kalmasına rağmen Şirketler teknoloji ve inovasyon faaliyetlerine yoğunlaşmalı ve 
bu alandaki bütçelerini ve organizasyonlarını genişletmelidirler.

• “Ürün geliştirme yaklaşımı” ağırlıklı olarak benimsenmeye devam etmelidir. Şirketler 
teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinde ürün-geliştirmeye ağırlık vermelidir. Araştırma-ge-
liştirme çalışmaları ile temel bilimsel araştırmaları ise kamu ve üniversiteler üstlenmeli ve 
buluşları sektörlere aktarmalıdır.

• Şirketlerin kurumsal olarak endüstriyel tasarıma da ağırlık vermeli, malzemelerin görsel 
ve fonksiyonel tasarımları geliştirilmelidir.
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• Kamu 5746 sayılı ARGE teşviki uygulamalarında esnekliğe gitmeli, diğer teknoloji ve 
inovasyon desteklerini doğrudan ürün ve süreç geliştirme odaklı kullandırmalıdır.

• Üniversitelerde ihtisaslaşma artırılmalıdır. Üniversitelerin özel sektör ile iş birliği için ilgili 
yasalarda iyileştirmeler yapılmalıdır.

• Kamu yenilikçi ürünlerin kullanıcılarını teşvik ederek yenilikçi ürünlere talebi artırmalı, 
böylece şirketlerin teknoloji ve inovasyon harcamalarının geri dönüşümünü hızlandırma-
lıdır.



İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kentsel Dönüşüm Perspektifinde İnşaat Malzemeleri Sanayisinde ARGE 
Çalışmaları Projesi” kapsamında hazırlanan bu raporun içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın 
görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İMSAD’a aittir.



TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Cumhuriyet Caddesi No:193, 3B 34367 Harbiye/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 296 24 74 (pbx)    Faks: +90 212 291 07 24    info@imsad.org

www.imsad.org


