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Teknolojik ve Çevre Dostu 

Akıllı Şehirler

Verimli bir dönüşüm için 
en iyi tercih Wilo

Evleriniz kentsel dönüşüm ile daha rahat, daha konforlu hale gelirken;
WILO gelecekle uyumlu, dayanıklı, düşük enerji tüketimi ile tasarruflu ve
kullanımı kolay pompaları ile dönüşüme ortak oluyor.

Detaylı bilgi için: www.wilo.com.tr 
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BAŞKAN’IN MESAJI

D
Değerli Türkiye İMSAD üyeleri 
ve sektör paydaşlarımız; başarıyla 
gerçekleştirdiğimiz şubat 

ayındaki genel kurulumuzda sizlerin 
seçimiyle göreve gelen yeni yönetimin 
başkanı olarak dergimizin sayfalarında 
sizlere hitap etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Derneğimiz 
üyesi kuruluşların yöneticilerinden 
oluşan hepsi birbirinden değerli ekip 
arkadaşlarımla birlikte ülkemize daha 
fazla fayda sağlamak, insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 
ve üzerimize düşen sorumluluk 
bilinciyle çalışacağız.
Son iki yılda birlikte görev yapmaktan 
büyük mutluluk duyduğum sevgili 
geçen dönem başkanımız Sayın Dündar 
Yetişener ve tüm Yönetim Kurulu’na da 
bir kez daha teşekkürü borç biliyorum.
Bizlerin, inşaat malzemesi 
sanayicileri olarak toplumumuza ve 
ekonomiye olan katkılarımızı en üst 
düzeye çıkartmak için sektördeki 
paydaşlarımızla işbirliğimizi güçlü 
temeller üzerine oturtmak, enerji 
verimliliğinde yapılarımızı AB 
standartlarına uygun ve güvenli hale 
getirmek ve yeni pazarlara açılarak 
dünya ihracatından daha fazla pay 
almak öncelikli hedeflerimizdir.
Bugün ülkemizdeki siyasi ve ekonomik 
konjonktüre baktığımızda ve inşaat 
sektöründeki ilk üç aylık verileri 
de göz önüne aldığımızda, 2015 
yılının kolay geçeceğini söylemek 
pek de mümkün değil. Hem genelde 
yaşamakta olduğumuz seçim süreci 
ve siyasi belirsizlikler, hem de özelde 
sektörümüzdeki mevsimsel düşüşler 
nedeniyle ortaya arzulanan büyümeyi 
sağlayacak bir tablo çıkmıyor.
Ancak göz ardı etmememiz 
gereken olumlu göstergeler de 
var. Geçtiğimiz yıl toplam yapı 
ruhsatlarında yüzde 24,3’lük artış 
oldu. Konut satışlarının artışa geçmesi 
ve konut kredi faizlerinin yüzde 
0.90’lara düşmesi bahar aylarından 
itibaren inşaat sektörünün yeniden 
canlanacağına yönelik işaretler olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle yılın 
ikinci yarısında ekonomimizin ve 
sektörümüzün canlanması için gerekli 
tedbirlerin alınacağına ve bizlerin 
de yaşanmakta olan sıkıntıları güç 
birliği yaparak aşacağımıza inanıyor, 
tedbirli iyimserliğimizi sürdürmemiz 

Vizyoner bakış açısıyla sektöre yön vereceğiz
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gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye İMSAD olarak, inşaat 
sektörümüzün kamu ve özel 
sektördeki tüm paydaşlarını bir 
araya getirerek, yapı yönetmelikleri, 
yapı standartları ve kaliteli, güvenli 
inşaat sistemlerini yaygınlaştırmak 
için başlattığımız çalışmalarda 
derneğimizin öncü görevini 
sürdürmeye devam edeceğiz. Bu 
amaçla önceki dönem ilk adımı atılan 
Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu 
(UBYP) ve dış pazarlarda işbirliğini 
hayata geçirmek için geçtiğimiz hafta 
Ankara’da Türk Müşavir Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği (Türk MMMB), 
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 
Türk Serbest Mimarlar Derneği 
(TSMD) ve İstanbul Ticaret Odası 
Başkanlığı ile çeşitli toplantılar 
gerçekleştirdik. Öte yandan, yeni 
pazarlara açılmak hedefimizde 
Afrika’nın ulaşmadığımız bölgelerine 
Türk inşaat malzemelerini tanıtacak, 
ilişkileri geliştirecek heyetler 
düzenliyoruz. 
Sadece bugünü değil, geleceği 
de öngören vizyoner bir sivil 
toplum örgütü olarak, ülkemiz ve 
sektörümüzdeki genel konuların 
ötesine geçerek, teknolojik ve yaşam 
kalitesini artıran çevre dostu “Akıllı 
Şehirler”i de Türkiye gündemine 
taşıyacağız. Dergimizde ayrıntılarıyla 
ele alınan bu konunun ülkemizde 
tanınması, geleceğin kentlerinin 
planlanmasında göz önüne alınması 
amacıyla akıllı şehirleri oluşturan 
akıllı binaların üretimi için gerekli 
malzemeyi geliştirme, imal etme 
gücüne ve kapasitesine sahip olan 
bizlere öncülük görevi düşmektedir.
Değerli dostlarım, 30 yıl önce, öncü 
bir misyonla kurulmuş ve sektördeki 
liderliğini hep daha ileriye taşımış 
Türkiye İMSAD’ın bu döneminde 
de en önemli güç kaynağı siz değerli 
üyelerimiz ve paydaşlarıdır. Kurucu 
üyelerimizden en yeni üyemize kadar 
tüm Türkiye İMSAD’lıların bugüne 
kadar olduğu gibi yeni dönemde 
de çalışmalarımıza özveriyle katkı 
sağlayacağına inanıyor, bahar aylarının 
doğaya olduğu gibi ülkemize ve 
sektörümüze yeniden canlanma 
getirmesini diliyorum.
 

Saygılarımla,
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EDİTÖR

M
eselenin özüne temas edeceğim 
aşağıda ve göreceksiniz, hiç de 
o kadar uzak değil ‘malzeme’ ile 

‘akıl’ birbirine… 
Bu sayımızda kapak konumuzu ‘Akıllı 
Şehirler’e, İngilizce tabiriyle ‘Smart Cities’e 
ayırdık. Dünya nüfusu hız kesmeden 
artarken, şehirler her geçen gün daha da 
kalabalıklaşırken ve bilim bundan 20 yıl 
önce “Ancak bilim kurgu filmlerinde olur” 
dediğimiz teknolojileri bir anda haya-
tımızın orta yerine sokarken, pek tabii 
şehirlerin de akıllısını konuşmanın zamanı 
geldi. 2030 yılında 5 milyar kişinin, 
2050’lerde ise dünya nüfusunun yüzde 
50’sinin şehirlerde yaşayacağı öngörülü-
yor. Bu öngörü, özellikle henüz bugünden 
yaşanılmaz hale gelmiş olan İstanbul, New 
York, Hong Kong gibi metropoller için acil 
durum sinyali anlamına da geliyor. Yani 
“geleceğin şehirlerini” inşa etme zorunlu-
luğu bu noktada popülist bir söylemin de 
ötesinde, zaruri ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkıyor. Haberimiz için görüşüne başvur-
duğumuz Şehir Plancısı Faruk Aksu’nun 
da dediği gibi, Türkiye bugün üçüncü 
kentsel dönüşüm sürecini yaşıyor; 1950, 
1980 ve bugün… Ortalama 30 yılda bir 
şehirlerimizi yıkmış baştan kurmuşuz bir 
anlamda… Ve ne yazık ki her dönüşüm 
bir öncekini aratır olmuş. Bugün tekrar 
kentsel dönüşüm sürecine girmişken, artık 
en az 100 yıl ayakta kalacak yapıların inşa 
edilmesi gerekiyor. Bunun güvenli, sağlam 
yapılarla mümkün olacağını, güvenli yapı-
ların kaliteli malzemelerle inşa edilebilece-
ğini Türkiye İMSAD olarak her platformda 
vurguluyoruz.
Tabii, 100 yıl sonra da kullanılabilir yapı-
lardan söz edeceksek, yarının şehirlerinin 
‘Akıllı Şehirler’ olacağını da düşünerek 
yola çıkmamız gerekiyor.
Bilirsiniz, her zaman önce bir trend doğar 
ve bu trend hayatın farklı katmanlarına 
doğru adım adım yayılır… Örneğin, 
inovasyon gibi, sürdürülebilirlik gibi… 
Türkiye İMSAD gibi, belirli bir zümreden 
oluşan STK’lar da bu trendlerin ken-
di sektörlerine adaptasyonu sürecinde 
aksiyon alır; yayınlar hazırlar, etkinlikler 
düzenler… Ama dünya o trend konusun-
da bir noktaya gelmiştir o zamana kadar... 

Şimdi, bu kez biz, elimizi çabuk tuttuk; 
henüz Avrupa ve Amerika’nın da yeni yeni 
konuşup, uygulamak için adımlar atmaya 
başladığı bir konuyu şimdiden konuşmaya 
başlıyoruz. Güzel tarafı, ülkemizdeki yerel 
yönetimler de şimdiden akıllı şehirleşmeyi 
konuşmaya, uygulanabilir projeler üzerin-
de çalışmaya başladılar. Hatta Eskişehir ve 
Karaman’da ilk adımlar atılmaya başlandı. 
Yani, bu kez, “renkli televizyon Avrupa’yla 
aynı anda Türkiye’ye gelecek”…  Akıllı  
Şehirler, dijitalleşmeyle birlikte yaşamı 
her alanda kolaylaştırmayı, çevre ile dost, 
enerji verimliliği yüksek bir şehir modelini 
de ifade ediyor. Bu yeni şehir modeli bera-
berinde yeni mimari akımlara da öncülük 
ediyor. Yeni mimari akımlar, inovatif mal-
zeme arayışına giriyor, işte burada görev 
inşaat malzemecilerine düşüyor. En başta 
söylediğime dönecek olursak; güvenli, 
çevre dostu, uzun ömürlü yapılar için 
kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken 
bir sivil toplum kuruluşunun, bugünden 
akıllı şehirleri konuşması, yani ‘akıl’ ile 
‘malzeme’ kelimelerini yan yana getirmesi 
kadar doğal bir şey yok. Ki, zaten akıllı 
şehirleri en basit anlatımıyla ifade etmeye 
çalışanlar “nesnelerin birbiriyle konuş-
ması” olarak tanımlıyor. Tamam, betonla 
demir, seramikle vitrifiye konuşmayacak 
ama teknolojiden onlar da payına düşeni 
alacak. O nedenle akıllı  şehirler, bizi, yani 
inşaat malzemecilerini de çok ilgilendiri-
yor. 
 Akıllı  şehirlere geniş yer ayırdım, ama 
daha birçok güzel haberimiz var bu 
sayımızda... Örneğin, Kentler ve Mimari 
bölümümüze Londra’yı konuk ettik. Bize, 
nasıl bir kentsel dönüşüm yaşadığını 
anlatan Londra, aynı zamanda ‘akıllanan’ 
şehirlerden biri olarak de dikkat çekiyor.
İhracat Kapıları bölümümüzde geçen 
yıl yoğun olarak Afrika ülkelerini ele 
alıyorduk; bu sayımızda rotamızı kuzey 
doğumuza çevirdik, Tataristan’ı anlattık.  
Yeni Başkanımız Fethi Bey ile de, yeni 
yönetimle birlikte hayata geçirmeyi planla-
dığı hedefleri üzerine konuştuk.
Bizim haberlerimiz bu kadarla bitmiyor, 
ama bana ayrılan yer bitiyor. Devamı için 
lütfen sayfayı çevirin…

Keyifli okumalar…

Nereden çıktı  şimdi bu akıllı şehirler meselesi diyebilirsiniz? Üstelik inşaat 
malzemecileri konuşuyor... Bir ölçüde ‘akıl’ kavramı bugün hayatımızda 
daha çok teknolojiyle anılırken, tabii yanına salt nesnel boyutuyla 
yaşamımızda yer kaplayan ‘malzeme’yi iliştirmek biraz zor oluyor.

“Malzemenin de akıllısı mı 
olurmuş?” demeyin!..
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İMSAD’dan
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RÖPORTAJ/FETHİ HİNGİNAR 
» “İşbirlikleri kurup, yeni pazarlara
açılmak öncelikli hedefimiz”
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» Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı 

Atalay Gümrah:
“Sürekli öğrenme arzusu iş hayatında başarıyı getirir”

SÖYLEŞİ/ ÇETİN TECDELİOĞLU 
» Çetin Civata Genel Müdürü Çetin Tecdelioğlu:
“Sektörün çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz”

SEKTÖREL GÜÇ/KÜB 
» KÜB Genel Sekreteri Muzaffer Uyanık:
“Beton ve harç kimyasalları üretiminde
açık ara Avrupa lideriyiz”

KENTLER&MİMARİ 
» Avrupa’da kentsel dönüşüme
öncülük eden şehir: Londra

ÖZEL HABER 
» ECCS Başkanlığı, dört yıl aradan sonra 

ikinci kez Türkiye’de
 
İHRACAT KAPILARI
» Tataristan, Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI 
» TeCe Mimarlık kurucu ortakları Tülin Hadi ve Cem 
İlhan:

“Mimarlar hukuk karmaşası içinde iş yapmaya çalışıyor”

MAKALELER 
» Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
» Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel

DÜNYA TURU 



AKILLI ŞEHİRLER
40
KAPAK

Kalabalığı, gürültüsü, hava kirliliği, gerilimli temposu 

ve birçok alandaki işlevsel sorunlarıyla insana ve 

doğaya her geçen gün daha fazla zarar veren şehirler, 

internet çağının getirdiği olanaklarla birlikte artık 

akıllanıyor. "Akıllı şehirler", 21. yüzyılın en önemli 

gündem maddelerinden biri olacağa benziyor.
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Türkiye İMSAD’ın 
yeni Başkanı

Türkiye İMSAD'ın 33. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu'nda, başkanlık görevine 

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar getirildi. Hinginar, “Bugün 
çatısı altındaki 29 alt sektörü kucaklayan 

Türkiye İMSAD olarak bizlerin varlık 
nedeni, pazarın tüm paydaşlarıyla 

işbirliği yaparak, ekonomimize daha fazla 
fayda sağlamaktır” dedi.
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T
ürkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği’nin 
(Türkiye İMSAD), 33. 
Olağan Seçimli Genel Kurul 

Toplantısı 26 Şubat 2015 Perşembe 
günü Limak Eurasia Otel’de yapıldı. 
Yönetim Kurulu’nun iki yılda bir 
seçildiği Türkiye İMSAD’da başkanlık 
görevine, Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar getirildi. 
Başkanlık görevini Dündar Yetişener’den 
devralan Hinginar, önceki dönemde 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili olarak görev yapıyordu. 
Genel Kurul toplantısında 2015-2017 
dönemini kapsayan 2 yıl için görev 
yapacak Türkiye İMSAD’ın 18 kişilik 
yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 
Yönetim Kurulu’nun aynı gün ilk 
toplantısında yapılan görev dağılımında; 
Oktay Alptekin (PÜKAD), Çetin 
Tecdelioğlu (Çetin Civata) ve Arif Nuri 
Bulut (İzocam) Başkan Vekilleri oldu. 
Kenan Aracı (Çuhadaroğlu) ve Mehmet 
Tunaman (Saint-Gobain Rigips) ise 
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiler. 

DÜNDAR YETİŞENER: “TÜRKİYE 
İMSAD SEKTÖRE YÖN VERMEYE 
DEVAM EDECEK”
Türkiye İMSAD önceki dönem 
Başkanı Dündar Yetişener, genel kurul 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
coğrafyada yaşanan hızlı değişim ve 
rekabet koşullarının, sektör örgütlerinin 
icraatlarını çok daha önemli hale 
getirdiğini söyledi. Yetişener, “Dünyada 
rekabet koşullarının da giderek 
zorlaştığı bu dönemde Türkiye İMSAD, 

Fethi Hinginar

Türkiye İMSAD 2015-2017 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları ile 

derneğin geçmiş dönem başkanları Genel Kurul'da bir araya geldi.
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her zamankinden daha dinamik, 
sektöre yön veren, öncülük eden ve yol 
açıcı olmaya devam edecektir” dedi. 
Konuşmasında Başkanlığı döneminde 
yapılan çalışmalara da değinen 
Yetişener, şunları söyledi: “Türkiye 
İMSAD için bizler bugüne kadar ne söz 
verdiysek, gerçekleştirmek için gece 
gündüz çalıştık. Ankara’dan Güney 
Afrika’ya, Moskova’dan Batman’a, 
Fas’a kadar dört bir yana koştuk. 
Sektöre yol gösterdik, öncülük ettik. 
Sadece raporlarla değil, hem Ankara 
ile hem de sektörün diğer örgütleriyle 
yakın işbirliği içinde çalıştık. Beni en 
çok etkileyenlerin başında ise, ilk kez 
‘Başkanlar Kurulu’nu toplamamız 
oldu. Bugün sizlerle paylaştığımız 
Türkiye İMSAD’ın ‘30 Yılın Öyküsü’ 
kitabında da göreceksiniz ki, 
dönemlerinde nice zorluklara göğüs 
germiş, derneğimizi bugünlere 
taşımış tüm başkanlarımıza, bu 
çatı var oldukça, büyük minnet 
duyacağız.”

FETHİ HİNGİNAR: “HEDEFİMİZ 
ÜLKEMİZE DAHA FAZLA 
FAYDA SAĞLAMAK”
Türkiye İMSAD’ın 
yeni Başkanı Fethi 
Hinginar da Genel 
Kurul’daki konuşmasına, 
geçtiğimiz yıl 30’uncu 
yaşını kutlayan Türkiye 
İMSAD’ı bugünlere taşıyan 
tüm başkan, yönetici ve 
üyelere teşekkür ederek 
başladı. Hinginar, “Dündar 
Yetişener liderliğinde 
büyük başarılara imza 
atan ve başkan vekili 
olarak parçası olmaktan 
onur duyduğum son 
dönem yönetimdeki 
tüm arkadaşlarımı da 
gösterdikleri üstün 
performansları nedeniyle 
kutlarım” dedi. 
Türkiye İMSAD olarak 
varlık nedenlerinin, 
gerek politika belirleyen 
karar mercileri ve kamu 
kurumlarıyla, gerekse 
mimar, mühendis ve taahhüt 
sektörü başta olmak üzere, 
pazarın tüm paydaşlarıyla 
işbirliği yaparak ülkemize 

Türkiye 

İMSAD'ın yeni 

Başkanı Fethi 

Hinginar, 

derneğe olan 

hizmetleri için  

önceki dönem 

Başkanı Dündar 

Yetişener'e, 

teşekkür plaketi 

takdim etti.

hizmet vermek olduğunu vurgulayan 
Fethi Hinginar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önümüzde uzun bir yol var. Bir yanda 
iç pazarımızda arzuladığımız kalite ve 
standartlara ulaşamamış bir kentsel 
dönüşüm sürecindeyiz. Bu konuda 
hem tüm karar mercilerini uyarmaya, 
öneriler getirmeye devam etmek, hem 
de sektörümüzün diğer paydaşlarıyla 
birlikte koordinasyon içinde çalışmak 
zorundayız. Diğer yanda doğal 
pazarımız olan çevremizdeki ülkelerde 
süren çatışma ve siyasi çalkantılar var. 
İhracatı artırmak için yeni pazarlara 
ulaşmamız, o pazarlarda yerleşmemiz 
gerekiyor. Hedefimiz; paydaşlarımızla 
işbirliği içinde ülkemize daha fazla 
fayda sağlamak, toplumumuzun yaşam 
kalitesini yükseltmektir.”

DR. GÜRLESEL: “HIZLI BÜYÜYEN 
PAZARLARA AĞIRLIK VERMELİYİZ”
Genel Kurul’da Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel de dünyada ve Türkiye’de 
inşaat sektörünün genel durumu 
ve 2015 yılı öngörüleri ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye’nin 6.5 trilyon dolarlık dünya 
inşaat malzemeleri pazarından 55 
milyar dolarla yüzde 1’e yakın pay 
aldığını vurgulayan Dr. Gürlesel, 
“İhracat tarafında dünya mal ticaretinin 
büyümesinde son üç yıldır bir 
yavaşlama var. İhracat konusunda 
işimiz oldukça zor. Son dört senedir 
dünyada ihracat pastası büyümedi. 
Sektörün rekabet koşulları sıkılaştı. 
2013 yılı itibariyle en büyük ihracatçı 
Çin, Almanya, ABD, İtalya..Diğer önemli 
oyuncular Japonya, Fransa, Güney 

Kore, Türkiye ve İspanya... 
Türkiye, ilk 10’un değişmeyen 
oyuncularından biri” diye 
konuştu. 

Dünya ekonomisinin 2014 
yılında yüzde 2.6 
büyüdüğünü, 
2015’te ise 
büyümenin yüzde 
3 olmasının 
beklendiğini 
vurgulayan 

Dr. Gürlesel, şu 
bilgileri verdi: 
“Büyümeyi 
gelişmiş ülkelerin 
sürükleyeceği 
tahmin ediliyor. 
Dünya inşaat 
harcamalarında 
ise geçen 
sene yüzde 
5,1 büyüme 
oldu. Bu sene 

yüzde 4’lük büyüme 
öngörüsü var. Dünya 
inşaat malzemesi 
ihracatında son 
4 senede yaşanan 
yavaşlama 
temposunu doğal 
olarak Türkiye’de 
de görüyoruz. 
Son üç senedir 21 
milyar doların biraz 
üstünde kalmış 
durumdayız.”
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1 F. Fethi Hinginar YK BAŞKANI Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı
 Arif Dündar Yetişener YK DOĞAL ÜYESİ Fibrobeton Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
2 Oktay Alptekin YK BŞK. VEKİLİ PÜKAD - Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Yön. Kur. Üyesi
3 Çetin Tecdelioğlu YK BŞK. VEKİLİ Çetin Cıvata Genel Müdürü
4 Arif Nuri Bulut YK BŞK. VEKİLİ İzocam Genel Müdürü
5 Kenan Aracı YK BŞK. YRD. Çuhadaroğlu Genel Müdürü
6 Mehmet Tunaman YK BŞK. YRD. Saint-Gobain Rigips Genel Müdürü
7 Mehmet Hacıkamiloğlu YK ÜYESİ Akçansa Genel Müdürü
8 Ferdi Erdoğan YK ÜYESİ Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Yapı Grubu Başkanı
9 Haluk Sarıaltın YK ÜYESİ Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
10 Müfit Ülke YK ÜYESİ Duravit Genel Müdürü
11 Ercüment Yalçın YK ÜYESİ Wilo Pompa Genel Müdürü
12 Erdem Ertuna YK ÜYESİ Türk Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi
13 Ece Ceylan Baba YK ÜYESİ Seranit Granit Seramik Grup Başkan Yardımcısı
14 Bora Tuncer YK ÜYESİ Schneider Elektrik Genel Müdürü
15 Özgür Sezginer YK ÜYESİ Tepe Betopan Genel Müdürü
16 H. Yener Gür’eş YK ÜYESİ TUCSA - Türk Yapısal Çelik Derneği Yön. Kur. Bşk. Yrd.
17 Kadir Başoğlu YK ÜYESİ TUKDER - Tuğla ve Kiremit San. Der. Yön. Kur. Bşk. 
18 Mehmet Nazım Yavuz YK ÜYESİ ÇATIDER - Çatı San. ve İş Adamları Der. Yön. Kur. Bşk. 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1 Mehmet Ercan Ecemiş YK YEDEK ÜYESİ Dekor Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı
2 Mustafa Tolunay YK YEDEK ÜYESİ Prefabrik Yapı Genel Müdür Yardımcısı
3 Turgan Vargı YK YEDEK ÜYESİ ALÇIDER - Türkiye Alçı Üreticileri Derneği Genel Sekreteri
4 Muhammed Maraşlı YK YEDEK ÜYESİ Fibrobeton Şirketler Grubu Yön. Kur. Bşk. Yrd.
5 Özhan Olcay YK YEDEK ÜYESİ Aluform Pekintaş Genel Müdürü

2015 – 2017 DÖNEMİ DENETİM KURULU 
1 Cemal Yılmaz DEN.  KUR. ÜYESİ Aspen Yönetim Kurulu Başkanı
2 Adil Baştanoğlu DEN. KUR. ÜYESİ ÇATIDER - Çatı San. ve İş Adamları Der. Yön. Kur. Üyesi
3 İ. Murat Altuğ DEN. KUR. ÜYESİ BSD - Bims Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1 Selçuk Taçalan DEN.  KUR. YEDEK ÜYESİ SUDER - Su Yalıtımcıları Derneği Genel Sekreteri
2 Muammer Akgün DEN.  KUR. YEDEK ÜYESİ BACADER - Baca İml. ve Uyg. Der. Gen. Sekreteri
3 Alim Kınoğlu DEN.  KUR. YEDEK ÜYESİ GALDER - Genel Galvanizciler Der Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Türkiye İMSAD 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu 
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Türkiye İMSAD’dan sektöre
rehber olacak “30. Yıl” kitabı
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD), sektörün ve derneğin gelişimini anlatan 
“30. Yıl” kitabı ile önemli bir çalışmaya imza attı. Geçmişten 
günümüze sektörün kilometre taşlarına yer veren 
belgelerden oluşan kitap, rehber niteliği taşıyor.

K
urulduğu 1984 yılından bu 
yana Türk inşaat malzemesi 
sanayinin gelişmesi için 
çalışan Türkiye İnşaat 

Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD), geçmişten günümüze inşaat 
malzemesi sektörünün gelişimini 
“30. Yıl” adlı kitapta topladı. Sektörde 
bir ilk olan “30. Yıl” kitabı, 1984 
yılında İstanbul’da kurulan Türkiye 
İMSAD’ın ve Türk inşaat malzemesi 
sanayinin kilometre taşlarının resmi 
güncesi niteliğindeki önemli belgelerden 
oluşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın ekonomi 
ve inşaat sanayine ilişkin görüş ve 
değerlendirmelerinin yer aldığı “30. 
Yıl” kitabında, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, TÜSİAD Başkanı Cansen 
Başaran-Symes ile bugün Türk sanayinin 
duayenleri olan Türkiye İMSAD’ın 
kurucu üyeleri ve tüm zamanların 
başkanlarının, dönemlerine ilişkin 
görüş ve anekdotları yer alıyor. Türkiye 
ekonomisi ve sanayisinin gelişmesine 
kronolojik bir akışla ışık tutan 30. 
Yıl kitabı, bir “başarı hikayesi” olarak 
tarihe not düşüyor. Çalışmaları Türkiye 
İMSAD önceki dönem Başkanı Dündar 
Yetişener’in döneminde tamamlanan 
ve ilk kez Türkiye İMSAD’ın 33. Genel 

Kurulu’nda dağıtılan kitap, sektörün ve 
sanayinin tarihi gelişimini anlatan ilk 
kitap olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık bir 
yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan 30. 
Yıl kitabı, sektör temsilcileri ile birlikte 
ilgili kamu kurumları ile de paylaşıldı. 

FETHİ HİNGİNAR: “793 MİLYON 
DOLARDAN 21,3 MİLYAR DOLAR 
İHRACATA ULAŞTIK”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar, derneğin kuruluşunun 
30’uncu yılına özel olarak hazırladıkları 
30. Yıl kitabı ile Türkiye ekonomisine, 
inşaat sektörüne ve topluma değer 
sunmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. Sektörde yasal 
boşlukların düzenlenmesi, standartlarda 
ve yapılarda kalite bilincinin 
yerleştirilmesi, ihracat için gerekli altyapı 
ve uluslararası standartların oluşması 
ile AB yönetmeliklerinin uygulanması 
gibi birçok alanda kurum olarak yoğun 
çaba gösterdiklerini ifade eden Hinginar, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“1989 yılında 793 milyon dolar olan 
inşaat malzemesi sanayi ihracatımız 
bugün 21,3 milyar dolar ile ülkemiz 
toplam ihracatı içinde yüzde 14 paya 
ulaşmıştır. 52,3 milyar dolar yurt 
içi pazar büyüklüğü ve cari açığa 
yüzde 224 pozitif katkısıyla inşaat 
malzemesi sanayinin bu büyüklüğe 

ulaşmasında Türkiye İMSAD, üyeleriyle 
birlikte bir başarı öyküsüne imza 
atmıştır. Pazarın 81 lider firması ve 
alt sektörlerin tamamını kapsayan 
üye 29 derneğin çatı örgütü olarak 
Türkiye İMSAD’ın hedefleri, kurucu 
üyelerinin vizyonundan aldığı güçle 
bugün çok daha büyüktür. İnanıyorum 
ki, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasında önemli bir lokomotif güç 
oluşturan Türkiye İMSAD, yeni başarı 
öykülerine imza atacaktır.”

BAKAN GÜLLÜCE: “PASTAYI 
BÜYÜTMENİN YOLU YURT 
DIŞINA AÇILMAK”
Türkiye İMSAD’ın 30. Yıl kitabı için 
değerlendirmelerde bulunan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 
de, hükümetin 2023 vizyonunda yer 
aldığı üzere, temel yaşam alanları 
olan şehirleri; ülkemizin gelişimi, 
insanların refah düzeyinin artırılması 
ve küresel rekabete hazır olması için 
farklı alanlarda “marka şehirler” haline 
getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 
Bakan Güllüce, “Gayrimenkul sektörü, 
sahip olduğu tüm tecrübesiyle yurt 
dışına ihracatını artırabilir. Hükümet, 
bu kapsamda gayrimenkul sektörünün 
dışarıya açılması için gereken katkıyı 
sağlayacaktır” dedi.
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Türkiye İMSAD'ın düzenlediği “2015’te Türkiye ve Dünya Ekonomisini Neler 
Bekliyor?” konulu yılın ilk ekonomi toplantısında, ekonomi ve inşaat sektöründe 
2014 yılı gerçekleşmeleri ve 2015 yılı tahminleri ele alındı. Türkiye İMSAD, 2015 
yılı için ekonomide yüzde 3.5, inşaatta yüzde 4.5, inşaat malzemesi sektöründe de 
yüzde 4.5-5 büyüme tahmininde bulundu. 

Türkiye İMSAD 
2015 yılı ekonomik 
görünümüne ışık tuttu

Türkiye İMSAD 
10. Başkanı
Dündar Yetişener

Merkez Bankası
eski Başkanı
Gazi Erçel

Ekonomi Strateji Danışmanlık 
Hizmetleri Başkanı
Dr. Can Gürlesel 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kerem Alkin
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T
ürkiye İMSAD, yılın ilk 
ekonomi toplantısında 
“2015’te Türkiye ve 
Dünya Ekonomisini Neler 

Bekliyor?” konusunu gündeme 
taşıdı. 21 Ocak 2015 Çarşamba günü 
Ortaköy Feriye’de gerçekleştirilen ve 
Türkiye İMSAD’ın 2015 yılı büyüme 
öngörülerinin açıklandığı toplantıya, 
iş dünyası ve inşaat malzemeleri 
sanayinin 100’ün üzerinde temsilcisi 
katıldı.
Türkiye İMSAD dönem Başkanı 
Dündar Yetişener’in açılış 
konuşmasını yaptığı toplantıda, 
Merkez Bankası eski Başkanı Gazi 
Erçel, ekonomide 2015 yılı beklenti 
ve öngörülerini paylaştı. Nişantaşı 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kerem Alkin konuşmasında dünya 
ekonomisine odaklanırken, Ekonomi 
Strateji Danışmanlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de, 

Türkiye İMSAD’ın “Aralık 2014 Aylık 
Sektörel Raporu”nda yer alan verileri 
değerlendirdi. Moderatörlüğünü 
dönemin Başkan Vekili Fethi 
Hinginar’ın yaptığı toplantıda Dr. 
Gürlesel, dünya ve Türkiye ekonomisi 
ile inşaat sektörü ve inşaat malzemesi 
sektörünün 2015 yılına bu veriler 
bazında ışık tuttu. 

DÜNDAR YETİŞENER: 
“2015 ZOR BİR YIL OLACAK”
Dündar Yetişener, toplantıda yaptığı 
konuşmada Türkiye İMSAD’ın 
ekonomide 2015 yılı beklentileri ve 
öngörülerini açıkladı. Ekonomide 
yüzde 3.5, inşaat sektöründe 
yüzde 4.5, inşaat malzemeleri 
sektöründe ise yüzde 4.5-5 oranında 
büyüme öngördüklerini belirten 
Yetişener, “Geçtiğimiz aralık ayında 
gerçekleştirdiğimiz İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde ‘2014 zor bir yıl oldu, 

takvim değişince koşullar değişmiyor, 
2015 yılı da kolay geçecek gibi 
görünmüyor’ demiştik. Bugün maalesef 
dünyada ve Türkiye’de 2015 yılı 
büyüme beklentileri aşağı doğru revize 
ediliyor” dedi. 
Genel seçim, bölgemizdeki jeopolitik 
gelişmeler ve küresel mali piyasalardaki 
dalgalanmaların Türkiye ekonomisinde 
de büyümeyi sınırlayacağına işaret 
eden Yetişener, “Geçtiğimiz yıl 
yüzde 3 civarında gerçekleşen inşaat 
sektöründeki büyümeyi, bu yıl 
özel sektör inşaat harcamalarının 
canlandıracağını öngörüyoruz. Bunu 
da 2014 yılında alınan konut ve konut 
dışı yapı ruhsatlarındaki yüzde 39 
artışa bağlıyoruz. Bu artış özel sektör 
inşaat harcamalarını destekleyecektir. 
Kamuda ise 2013 yılındaki önemli 
sıçrama, 2014’de sınırlı kaldı; bu yıl da 
sınırlı kalacağını düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu. 
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“İNŞAAT MALZEMELERİ 
İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 
128 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK”  
Dündar Yetişener, inşaat malzemeleri 
iç pazar büyüklüğünün 2013 yılında 
102 milyar TL iken, 2014 yılında yüzde 
4 artışla 114 milyar TL’ye ulaştığını, 
2015 yılında ise 127-128 milyar TL’ye 
yükselerek reel bazda yüzde 4.5-5 
oranında büyüme beklediklerini 
söyledi. İnşaat malzemesi sanayi 
üretimindeki büyüme beklentilerinin 
ise yüzde 4.5-5 olduğunu kaydeden 
Yetişener, şöyle konuştu: “İnşaat 
malzemesinde üretimin iç pazarı 
destekleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü 
inşaat malzemesi ihracatının üretime 
katkısının bu yıl sınırlı kalacağını 
öngörüyoruz. Bu sebeple inşaat 
malzemesinde ihracat beklentimizi 
yüzde 7-8 artışla, 23 milyar dolar olarak 
revize ettik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da ihracatı olumsuz etkileyen nedenler 
devam ediyor. Irak, Suriye gibi yakın 
pazarlardaki jeopolitik sorunlar sürdüğü 
için de 2014 yılında ihracatımız önceki 
yıla göre değişmedi ve 21.3 milyar 
dolarda kaldı.” 
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün 
inşaat malzemesi ihraç pazarlarında 
talebi daraltacağına dikkati çeken 
Yetişener, AB ülkeleri ekonomilerinde 
yaşanan gelişmelerin de ihracatta etkili 
olmaya devam edeceğini söyledi.
Türkiye olarak düşük petrol fiyatlarının 
oluşturduğu küresel ekonomik ortamın 
sanayiciler lehine fırsata çevrilebileceğini 
vurgulayan Yetişener, “Malum, enerji 

giderleri maliyetlerimiz içinde çok 
yüksek pay alıyor. Bugün petrol ve 
doğalgaz fiyatlarında ortaya çıkan 
düşüşün elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 
yansıtılması mümkün olabilirse, bu 
yansıma Türk sanayinin rekabet gücünü 
artıracaktır” diye konuştu. 

PROF. DR. KEREM ALKİN: 
“İLK 6 AY DAHA KOLAY, 
İKİNCİ 6 AY ZOR GEÇECEK”
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kerem Alkin de konuşmasında 
mevcut ekonomik duruma ve 2015 
öngörülerine değindi. 2015’in kendi 
mecrasında bazı belirsizliklerin 
yaşandığı bir yıl olacağını vurgulayan 
Alkin, “Ama ilginçtir yılın ilk 6 ayı 
beklediğimiz kadar zor olmayacak, 
ikinci altı ayı ise beklediğimizden de 
zor olabilir” dedi. Merkez Bankası (MB) 
ile faiz tartışmasını komik bulduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Ortada 
bir iktisadi cehalet var. Herkes MB ile 
faizi konuşuyor ama kimse demiyor 
ki, sen yeterince piyasaya TL veriyor 
musun? MB enflasyonla mücadele için 
likiditeyi azaltmış durumda. Piyasaya 
TL vermiyor, siz faiz tartışıyorsunuz. 
MB diyor ki, yine canımın istediğini 
yapıyorum. MB yerel seçimlerde 55 
milyar dolara kadar çıkarmış likiditeyi, 
sonra 40’a düşürmüş. Ben tahmin 
ediyorum ki genel seçime yakın 
yine 55 milyar dolara çıkaracak, siz 
piyasanın rahatladığını işlerin daha 
rahat döndüğünü göreceksiniz... İlk 
6 ay MB hem faizleri düşürerek, hem 

de mart ayından itibaren piyasaya 
daha fazla likidite vererek ekonomiyi 
destekleyecek gibi gözüküyor” diye 
konuştu.

“ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 
FAİZE YANSIR”
2015 yılında faiz ve büyüme ile ilgili 
öngörülerde bulunan Alkin, şunları 
söyledi: “Geçen sene öyle bir enflasyon 
dayağı yemiş durumdayız ki, ilk üç ayda 
yüzde 3.5 enflasyon vardı. Sene sonu 
hedefi ise yüzde 5’di. Yüzde 5’in yüzde 
70’i ilk üç ayda gerçekleşti. Bu seneki üç 
ayda geçen seneki üç ayın yarısı kadar 
enflasyon olursa, aralık ayı sonunda 
yüzde 8.17 olan yıllık enflasyon mart 
sonunda yüzde 6.3’e düşer. MB’nin 
de bu durumda politika faizini yüzde 
6.5’e indirmesi gerekir. Büyüme 
rakamlarına baktığımızda ise 2014 
yılının son çeyreğinin de iyi gelmeyeceği 
gerçeğiyle hükümetin 2015’in ilk 6 
ayında büyümeye biraz daha ağırlık 
vereceğini öngörebiliriz. Çünkü AK 
Parti’nin 7 Haziran’daki seçimlerden 
iyi bir performansla çıkmaya ihtiyacı 
var. Ancak büyümeye hız vermekle 
birlikte cari açık ve enflasyonun 
da kontrollü gitmesi gerekiyor. 
Genel seçimlerden önce 3 kredi 
derecelendirme kuruluşundan herhangi 
birisi Türkiye’nin yatırım yapılabilir 
ülke notunu kırmaya kalkarsa oyunun 
kurgusu değişir.”
Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türk 
ekonomisine olumlu yansıyacağına 
dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, “Babacan 
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liderliğindeki ekonomi yönetimi 2015’te 
genel seçimlere rağmen işi sıkı tutmaya 
devam edeceği için eğer Türkiye 
ekonomisi yüzde 3-3,5 civarında 
büyüyecekse petrol fiyatlarındaki 
gerilemeden dolayı 0.7 puan artı avantaj 
geldi. Yani büyüme yüzde 4-4.2’lere 
çıkabilir” tahmininde bulundu.

GAZİ ERÇEL: “PETROL 
FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ 
EKONOMİYİ RAHATLATACAK”
Merkez Bankası eski Başkanı Gazi 
Erçel de konuşmasına 2014 ekonomik 
tahminleri ve gerçekleşme rakamlarını 
değerlendirerek başladı. Genelde 
tahminlerin tuttuğunu ifade eden Erçel, 
2015 yılı için ise şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“İki gelişme oldu. Birincisi petrol 
fiyatlarındaki düşüş. Bundan 
Türkiye’nin kazancı var. 32 milyar 
dolar civarında bir kazanç olabilir. 50 
doların aşağısında olursa Türkiye’nin 15 
milyar dolar cari işlemler açısından bir 
kazancı olacak. 85 dolara indiği zaman 
dünya için yapılan araştırmalarda bütün 
dünyada yaşayan 7 milyar kimsenin 
cebine 1 trilyon dolar ekstradan para 
kalıyordu. Şimdi bu 40-50 dolarlara 
indiği zaman kişilerin cebinde yaklaşık 
2.5 trilyon dolar civarında para kalacak. 
IMF kötümser olsa bile bize enflasyon 
artı cari işlemler açısından bir rahatlama 
getirecek. Kur üzerindeki baskıyı da 
azaltacak, büyümeye de ivme verecek 
diye düşünüyorum. İkincisi, ABD 
faiz artırırsa en zor durumda kalacak 
ülkelerden biri de Türkiye olacak diye 
nitelendiriliyordu. Fakat şimdi ne 
oldu? Avrupa önemli şekilde likiditeyi 
Euro olarak piyasaya bırakacak. 
FED’in parayı çekmesi ile AB Merkez 
Bankası’nın likiditeyi açmasını beraber 
düşündüğünüz anda bize etkisi az 
olacak. Petrol ve likidite 
konusundaki gelişme büyümemizi biraz 
daha yukarı çekecek.”
Merkez bankalarının hürmete layık 
kurumlar olduğunu vurgulayan 
Erçel, kredibilitelerinin yok edilmesi 
durumunda para politikasının da, 
kurumsallığın da ortadan kalkacağını 
söyledi. Bunu en iyi, siyasilerin bilmesi 
gerektiğine işaret eden Gazi Erçel, 
Merkez Bankalarının hükümetle uyum 
içinde çalışmasının önemini vurguladı. 
Faiz ile hükümetin neyi kastettiğini 

bilmek gerektiğini kaydeden Erçel, 
TCMB’nin elindeki enstrümanların 
teknik açıdan güçlü olduğunu, 50 baz 
puanlık faiz indiriminin bir anlamı 
olmadığını, TCMB’nin faizi likiditeyle 
ayarladığını kaydetti. 

DR. CAN GÜRLESEL: “KÜRESEL 
EKONOMİK KRİZİN YAŞANMA 
OLASILIĞI DÜŞÜK”
Ekonomi Strateji Danışmanlık 
Hizmetleri Başkanı Dr. Can Gürlesel 
de toplantıda yaptığı konuşmada, 
2015 yılında dünyada ve Türkiye’de 
ekonominin daralan bir konjoktüre 
girdiğini belirtti. Gelişen ülkelerin 1998 
ve 2008 yılına göre daha sağlıklı kamu 
ve dış dengelere sahip olması nedeniyle 
küresel bir ekonomik krizin yaşanma 
olasılığının düşük olduğunu ifade eden 
Dr. Gürlesel, “2008 yılındaki küresel 

kriz gelişmiş ülkelerden ve onların kredi 
ve mali sistemlerinden kaynaklanmıştı. 
2015 yılında, gelişmiş ülkelerin krizi 
finansal değil resesyon ve deflasyon 
şeklinde olabilecektir ki, Merkez 
Bankaları bu risklere karşı önlemelerini 
almaktadır” diye konuştu. 
2014 yılı inşaat sektöründeki 
gerçekleşmelere de değinen Dr. 
Gürlesel’in verdiği bilgiye göre; 2014 
yılı Ekim ayında inşaat malzemeleri 
yıllık ihracatı 21,64 milyar dolar 
oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde 
ihracat performansı, ilk çeyrek sonrası 
kademeli olarak düşme eğilimi gösterdi. 
İnşaat malzemeleri ithalatı ise yılın ilk 
10 ayda yüzde 9,9 oranında geriledi 
ve 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Döviz kurlarındaki artışlar ve inşaat 
sektöründe yavaşlama ithalatta 
belirleyici oldu.

EKONOMİK 
BÜYÜME 

%

TEMEL 
GÖSTERGELER

2013
FİİLİ

2014
ÖNGÖRÜLERİ
(Aralık 2013)

2014 
GERÇEKLEŞME

BEKLENTİSİ

2015 
TAHMİNLERİ

İNŞAAT 
MALZEMELERİ 

İHRACAT (milyar dolar)

İNŞAAT MALZEMELERİ 
İÇ PAZAR (İÇ SATIŞLAR 

REEL BÜYÜME %)

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
BÜYÜME %

İNŞAAT 
MALZEMELERİ 

İHRACATI ARTIŞI %

İNŞAAT 
MALZEMELERİ 

SANAYİ BÜYÜME %

4,1 4,0 3,0 3,5

7,0 5,0 3,0 4,5

21,3 24,0-25,0 21,3 23

2,6 12-15 0,0 7,0-8,0

5,5 5,0-6,0 4,0 4,5-5,0

5,2 6,0 4,0 4,5-5

TÜRKİYE İMSAD 2015 TAHMİNLERİ

Türkiye İMSAD’ın “Aralık 2014 Aylık Sektörel Raporu”nda yer alan verilere göre, 
2013 yılında yüzde 7 büyüyen inşaat sektörü, 2014’ün ilk 9 ayında ancak yüzde 
2,9 oranında büyüyebildi. Özel sektör inşaat harcamalarında iki yıl üst üste yaşanan 
küçülmenin ardından, 2014 yılının ilk 9 ayında yüzde 5,3 oranında büyüme 
yaşanması, özel sektör lehine önemli bir gelişme olarak nitelendirildi. Rapora 
göre, yeni alınan inşaat işleri 2014 yılında dalgalı bir seyir izledi. Yeni alınan işlerin 
seviyesi 2014 Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan geriledi. 2014’ün 
ilk 11 ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 
oranında azaldı ve satışı gerçekleşen konut sayısı 1 milyon 30 bin 715 adet oldu. 
2014’ün ilk 9 ayında alınan konut yapı ruhsatları daire sayısı da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 33,2 oranında artışla, 805 bin 584 adet oldu. 

Özel sektör inşaat harcamaları büyüme trendinde
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Türkiye İMSAD’dan İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endeksi
Ocak ayından itibaren “İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi”ni yayınlamaya 
başlayan Türkiye İMSAD, bir ilki gerçekleştirdi. Her ay periyodik olarak 
yayınlanan çalışma ile inşaat malzemesi sanayindeki tüm gelişmeler ve 
eğilimler hakkında sektöre bilgi veriliyor.

T
ürkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD), Türkiye’nin ilk 
İnşaat Malzemeleri Sanayi 

Endeksi’ni yayınlamaya başladı. 
İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi 
ile Türkiye’de inşaat malzemesi 
sanayi faaliyetleri, güven ve gelecek 
beklentileri ocak ayından bu yana 
sektörde ilk kez aylık olarak ölçülmeye 
başlandı. Türkiye İMSAD tarafından 
her ay periyodik olarak yayınlanan 
endeks çalışması ile artık inşaat 
malzemesi sanayindeki tüm gelişmeler 
ve eğilimler, sürekli ve düzenli bilgi 
akışı ile izlenebiliyor.

YETİŞENER: “AMACIMIZ SEKTÖRE 
DOĞRU YÖN VERMEK”
Türkiye İMSAD önceki dönem Başkanı 
Dündar Yetişener, inşaat malzemeleri 
sanayinin 2014 yılında 52,3 milyar 
doları iç pazar ve 21,3 milyar doları 
ihracat ile birlikte 73,6 milyar dolar 
tutarında bir büyüklüğe ulaştığını 
söyledi. Yetişener, “İnşaat Malzemesi 
Sanayi Endeksi’ni hazırlamaktaki 
amacımız, Türkiye ekonomisinde ve 
imalat sanayinde önemli bir paya sahip 
olan inşaat malzemeleri alanındaki 
gelişmeleri ve beklentileri yakından 
izlemek, böylece sektörün içinde ve 
dışındaki tüm aktörler ile ekonomi 
yönetimine yol gösterici veriler 
sunmaktır. Sürekli ve düzenli bilgi 
akışıyla sektörün nabzını tutmak ve 
geleceğe yönelik projeksiyonlara, bu 
veriler ışığında doğru yön verilmesini 
sağlamaktır” dedi.

ENDEKS NASIL HAZIRLANDI?
İnşaat malzemesi sanayindeki eğilimler; 
üretim, ihracat, yatırımlar, tahsilat hızı, 

ekonomiye ilişkin beklentiler, yurt içi 
satış fiyatları, yurt dışı siparişlerdeki 
gelişmeler ile inşaat sektörüne duyulan 
güvene kadar, 24 alt göstergede 
izleniyor. Sektördeki gelişmeler; 
ana endeks olarak belirlenen İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin 
altında; Faaliyet, Güven ve Beklenti 
endeksi olmak üzere üç ayrı endekste 
inceleniyor.
Türkiye İMSAD Danışmanı ve 
Ekonomik Stratejik Araştırmalar Şirketi 
Başkanı Dr. Can Gürlesel tarafından 
hazırlık çalışması 15 ayda tamamlanan 
“İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi”, 
inşaat malzemeleri sanayinde, alt 
sektörleri ağırlıkları itibariyle temsil 
eden 100 firmayla yapılan aylık anket 
metodu ile hazırlanıyor. Üretim ve 

ihracat kapasiteleriyle sektörü en 
iyi şekilde temsil eden örnekleme 
ile oluşturulan 100 firmayla, 15 
ay süresince yürütülen anketler 
sonucunda, 2013 yılı ağustos ayı 
başlangıç kabul edilerek, zincir 
endeksler hesaplandı. 

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ 
BİLEŞİK ENDEKSİ MARTTA 
EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ
En son mart ayında yayınlanan 
endekse göre, İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Bileşik Endeksi ölçülmeye 
başlandığı 2013 yılı ağustos ayından 
bu yana 2015 yılı şubat ayında 
gerilediği 101,2 puan ile en düşük 
seviyeye indi. İnşaat malzemeleri 
sanayinde mevcut faaliyetler ile güven 
seviyesini ve önümüzdeki üç aya 

ilişkin beklentileri ölçen İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi şubat ayında 1,4 
puan geriledi. 
Geçen yılın ilk üç ayında 
yaşanan olumsuz siyasi 

gelişmeler ile 2014 ocak 
ayında bileşik endeks 101,5 

puana kadar inmiş ve endeksin 
en düşük seviyesini oluşturmuştu. 

2015 şubat ayında ise endeks 
101,2 puana inerek geçen yılın ocak 

ayı dip seviyesinin de altına indi. 
Şubat ayında güven ve beklentilerde 
önemli gerileme yaşanırken faaliyetler 
durağanlaştı ve bir önceki aya göre 
değişmedi.  İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Güven Endeksi ise şubat ayında 2,7 
puan birden geriledi. Güven endeksi 
geçen yılın şubat ayının 8,9 puan 
altında kaldı. Ekonomiye ve inşaat 
sektörüne duyulan güvende gerileme 
şubat ayında hızlandı.
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Türkiye İMSAD, Japonya Enerji Tasarrufu 
ve Verimliliği Heyeti’ne katıldı
Japonya’nın alanında önde gelen kurumları ile yapılan, Türkiye İMSAD’ın da yer aldığı   
Japonya Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Çalıştayı’nda sektörle ilgili birçok konu ele alındı.

İTB, Türkiye’nin ilk “ETA” Belgesi’ni verdi 
Türkiye İMSAD üyesi olan AKG Gazbeton, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma 
Kurumu (İTB) tarafından verilen Türkiye’nin ilk ETA Belgesi’ni almaya hak kazanan firma oldu.

İ
nşaat Teknik Değerlendirme 
ve Bilimsel Araştırma Kurumu 
(İTB), Türkiye’nin ilk Avrupa 

Teknik Değerlendirme Belgesi’ni  
(ETA) verdi. İTB’nin, ETA veri 
tabanına kayıt ile Avrupa Komisyonu 
Resmi Gazetesi’nde yayınlanması 
için Avrupa Birliği’ne gönderdiği 
ilk ETA belgesi yayınlandı. Türkiye 
İMSAD üyesi de olan AKG Gazbeton, 
Türkiye’nin ilk ETA Belgesi’ni almaya 
hak kazanan firma oldu. 
Yapı Araştırma Derneği’nin (YAD) 
iktisadi işletmesi olan İnşaat Teknik 
Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma 
Kurumu (İTB), Türkiye’nin ilk 
Avrupa Teknik Değerlendirme 
Belgesi (ETA) başvurularını 2014 
Eylül ayında almıştı. AKG Gazbeton 
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
üretmekte olduğu Minepor Isı 
Yalıtım Plağı adlı ürünü ile ilgili 
2014 yılı Eylül ayında İTBAK’a 
ETA başvurusu yaparak süreci 

E
nerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından 02-12 
Şubat 2015 tarihleri arasında 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 

düzenlenen Enerji Tasarrufu ve 
Verimliliği Heyeti’ne Türkiye İMSAD’ı 
temsilen Genel Sekreter Aygen Erkal 
katıldı. Heyette; Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdür Vekili Erdal Çalıkoğlu, 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
Enerji Verimliliği Daire Başkanı Halil 
İbrahim Gündoğan, Enerji Yönetimi 
Derneği (EYODER) Başkanı Ali Naci 
Işıklı, TSE Genel Sekreter Yardımcısı 
Coşkun Şentürk, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Enerji Araştırmaları 
Merkezi Müdürü Ertaç Hürdoğan ve 
Enerji Bakanlığı uzmanları ile Türkiye 
İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal yer 

aldı.
Heyet; Japonya’nın alanında önde 
gelen kurumları olan ECCJ-Energy 
Conservation Center Japan (Japonya 
Enerji Tasarrufu Merkezi), NSRI-
Nikken Sekei Research Institute 
(Nikken Sekei Araştırma Enstitüsü), JFS 
Inc.-Japan Facility Solutions, JAESCO-
Japan Association of Energy Service 

Companies (Japon ESCO Derneği) ve 
JASE-World Japanese Business Alliance 
for Smart Energy Worldwide gibi 
kuruluşların temsilcileriyle bir araya 
geldi. Japon yetkililer; enerji verimliliği 
konusunda Japonya’daki mevcut 
durum, örnek uygulamalar, uygulanan 
metodlar, akıllı binalarda yönetim 
sistemleri vb. konuda bilgiler aktardılar.

başlatmıştı. 28 Avrupa 
Birliği üyesinde bulunan 
Teknik Değerlendirme 
kuruluşları ile yapılan 
ortak çalışmada 
süreç tüm üye 
ülkelerin kabulü ile 
sonuçlandırıldı ve 
Türkiye’nin ilk ETA 
Belgesi 16 Mart 2015 
tarihi itibarıyla geçerlilik kazandı.

ETA BELGESİ, MALZEMENİN 
AVRUPA VİZESİ…  
Avrupa Birliği üye ülkeleri, 
ortaklaşa hazırlanan ve kabul edilen 
bir Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(Construction Products Regulation 
- CPR) üzerinden Birlik ülkelerinde 
kullanılacak yapı malzemelerini 
tanımlayarak, tüm yapı 
malzemelerine işaretin iliştirilmesi 
zorunlu hale getirildi.
Türkiye de bu yönetmeliği aynen 

tercüme ve kabul ederek 10 Temmuz 
2013 tarih 28703 nolu Resmi 

Gazetede (305/2011/
AB) numarasıyla 
yayınladı. Bu yönetmelik 
kapsamında; herhangi 
bir standardı olmayan, 
mevcut standartlardan 
sapma gösteren, 

yenilikçi (innovative) 
yapı malzemelerinde, piyasaya 
sürülebilmeleri için ETA Belgesi alma 
zorunluluğu getirildi.
İTB Araştırma Kurumu, Türkiye’de 
yapı malzemelerine ETA Belgesi 
vermek için yetkilendirilmiş ilk 
ve tek kuruluş olma özelliğine 
sahip bulunuyor. ETA Belgesi ürün 
geliştirme, Ar-Ge ve yenilikçi ürünlere 
zaman, emek ve para harcayan 
kurumsal yapı malzemeleri üreticileri 
için Avrupa Birliği’ne ihracat vizesi 
anlamına gelmesi bakımından son 
derece önem taşıyor.
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“Türk Yapı Sektörü Raporu 2014” açıklandı
YEM’de düzenlenen ve Türk Yapı Sektörü Raporu 2014’ün açıklandığı “Türk Yapı Sektörü Analizi ve 
Paydaşları ile Yapının Geleceği” konulu toplantıya Türkiye İMSAD önceki dönem Başkanı Yetişener de katıldı.

Y
apı-Endüstri Merkezi tarafından 
Türk yapı sektörünün yıllık 
performansına dair en geniş 

değerlendirmeyi sunan “Türk Yapı 
Sektörü Raporu 2014”, Yapı-Endüstri 
Merkezi’nde yapılan bir toplantıyla 
açıklandı. 25 Şubat 2015 tarihinde 
YEM’de gerçekleştirilen “Türk Yapı 
Sektörü Analizi ve Paydaşları ile Yapının 
Geleceği” konulu toplantıda Türkiye 
İMSAD önceki dönem Başkanı Dündar 
Yetişener ve Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel’in de konuşmacı olarak 
katıldığı bir oturum gerçekleştirildi.
2015 yılına dair öngörülerin de 

paylaşıldığı toplantıda, 2015 yılında 
inşaat sektöründe yüzde 3,5-4,0 
oranında büyümenin öngörüldüğü 
belirtildi. 2014 yılında inşaat 
sektöründeki büyümeyi özel sektör 
inşaat harcamalarının sürüklediğinin 
vurgulandığı toplantıda, inşaat 
harcamalarının artmasındaki en önemli 
nedenin konut inşaatları ve kentsel 
dönüşüm faaliyetleri olduğu belirtildi. 
Raporda 2015 yılında özel sektör inşaat 
harcamalarının yüzde 4,0 ile yüzde 5,0 
arasında büyüyeceği öngörüldü. 
Toplantıda, Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel, raporun sunumunda 2014 

yılında dünyadaki ve Türkiye’deki 
ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.  
Türkiye İMSAD önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 
Türkiye’deki inşaat malzemelerinin 
kalitesine rağmen, inşaat sektöründe bu 
malzemelerin yerinde uygulanamadığını 
belirtti. Dündar Yetişener, “Türkiye’de 
dünya standartlarında inşaat malzemesi 
üretiliyor. İstatistiklere baktığınızda 
ilk 10 ülke arasındayız. Dünyaya 
ürettiğiniz malzemeyi kabul ederken 
ve satın alırken, iç piyasaya satmakta 
zorlanıyorsanız, burada bir sıkıntı var 
demektir” dedi.

İ
zocam, sektörde 50. yıla ulaşmanın 
gururunu yaşıyor. İzocam’ın Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen 50. Yıl 

gecesine Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, Başkan Vekili 
Çetin Tecdelioğlu, Başkan Yardımcısı 
Kenan Aracı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Haluk Sarıaltın, Ercüment Yalçın, Müfit 
Ülke ve Denetim Kurulu Üyesi Adil 
Baştanoğlu katıldı. 
Gecede bir konuşma yapan İzocam 

Genel Müdürü Nuri Bulut; Pasif Ev, 
Sıfır Karbon, Enerji Tasarrufu gibi 
kavramların yalıtım ile yan yana 
getirilmesinde önemli rol üstlenen ve 
yalıtımın faydalarına dikkat çekmeyi 
misyon edinen İzocam’ın, ürettiği 
ürünlerle 50 yılda 200 milyon ton petrole 
eşdeğer enerji tasarrufu sağladığını, 
650 milyon ton CO2’in atmosfere 
salınmasını önlediğini söyledi. Bulut, 
toplumu enerjinin etkin kullanımına 

teşvik eden İzocam’ın gelecek 5 yılda 
en az 15 milyon metreküp yalıtım 
gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade 
etti. 2014 yılında 363 milyon TL’lik 
ciro gerçekleştiren İzocam’ın ihracatı, 
70 milyon TL oldu. Türkiye’de 1991 
yılından bu yana 170 milyon dolarlık 
yatırım gerçekleştiren şirket, son on yılda 
95 milyon dolar yatırım yaptı. İzocam, 
önümüzdeki beş yılda ise 100 milyon TL 
yatırım hedefliyor.

İzocam, 50. yaşını kutladı
Türkiye İMSAD üyesi İzocam, 50. yılını Çırağan 
Sarayı'nda düzenlenen geceyle kutladı. Geceye 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi 
Hinginar ve yönetimden bazı isimler katıldı. 
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İTO Cam Zümresi 
gerçekleştirildi
İTO Cam Zümresi’nde kentsel dönüşümde 
camın yeri, kullanımı, ekonomik ve sosyal 
etkileriyle ilgili konular ele alındı. 

İ
stanbul Ticaret Odası Cam 
ve Cam Ürünleri Komitesi 
tarafından düzenlenen ‘İTO 

Cam Zümresi’,  kentsel dönüşümde 
camın yeri, kullanımı, ekonomik ve 
sosyal etkilerini masaya yatırdı. 25 
Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya Türkiye İMSAD adına 
katılan Başkan Vekili Oktay Alptekin 
bir konuşma yaptı.
Panelin açılış konuşmasını ve 
moderatörlüğünü yapan  İTO Cam 
ve Cam Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı, İTO Meclis 
Üyesi ve Trakya Cam Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı 
Haluk Sarıaltın, kentsel dönüşümde camın önemine 
dikkat çekerek, “Halen mevcut konutların yaklaşık 
yarısında tek cam kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle 
kentsel dönüşümü kaliteli ve doğru malzeme kullanarak 
hayata geçirmemiz Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek 
için önemli bir fırsat” dedi.

Kamuda Enerji 
Verimliliği Sempozyumu
Türkiye İMSAD Çevre Dostu Malzeme Komitesi 
Başkanı Özçiçek, Sağlık ve Kamu Binalarında 
Enerji Verimliliği Sempozyumu'na katıldı.

S
ağlık Bakanlığı, 
Enerji Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı katkılarıyla, Sağlık 
Dernekleri Federasyonu 
(SADEF) tarafından organize 
edilen “Sağlık ve Kamu 
Binalarında Enerji Verimliliği 
Sempozyumu” 26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında 
Ankara’daki Meyra Palace Otel’de gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı’nın, aynı enerji kaynağının ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı, 
kayıpların sıfıra indirildiği akıllı hastane binaları için 
düğmeye basmasının ardından, hayata geçirilecek 
projeler “Sağlık ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
Sempozyumu”nda masaya yatırıldı.
Sempozyumun ikinci gününde,  Türkiye İMSAD adına 
Çevre Dostu Malzeme Komitesi Başkanı Gökben Güven 
Özçiçek, “Enerji Verimli Ürünler ve Teknolojiler” konulu 
oturumda bir konuşma yaptı.

Ulusal Tünelcilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı
Tünelcilik sektörü ile ilgili olarak temsilcilerin sunumlarını yaptığı Ulusal Tünelcilik Çalışma 
Grubu toplantısında, sorunlar da tartışılarak masaya yatırıldı.

U
lusal Tünelcilik Çalışma 
Grubu toplantısı, 19 Şubat 
2015 tarihinde, Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nde tünelcilik 
sektörü ile ilgili çalışan kamu kurum 
kuruluşlarının, özel sektörün, 
belediye başkanlıklarının, STK ve 
meslek kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla yapıldı. Toplantıya 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Yollar Türk Milli Komitesi, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü, T.C. 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi, Türk Müşavir 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’ni (Türkiye İMSAD) temsilen 
toplam 21 kişi katıldı. Toplantıda 

Türkiye İMSAD’ı Başkan Yardımcısı 
Mehmet Tunaman temsil etti. 
Toplantının açılış konuşmasını Yollar 
Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri 
A. Gürkan Güngör yaptı. Toplantı, 
Güngör tarafından yapılan “Yollar 
Türk Milli Komitesi Tanıtım” konulu 
sunumun ardından, YTMK Tünelcilik 
ve Yeraltı Yapıları Şubesi Koordinatörü 
Dr. Ebru Akış tarafından yapılan 
“YTMK-Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları 
Şubesi-Genel Bilgi” ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Zemin 
Mekaniği ve Tüneller Şubesi Müdürü 
Sina Kiziroğlu tarafından yapılan 
“Dünyada ve Türkiye’de Tünelcilik: 
Karayolu Bakış Açısı” sunumları ile 
devam etti. Tünelcilik sektörü ile 
ilgili olarak temsilcilerin sorunlarının 
tartışılmasından sonra toplantı 
değerlendirmesi yapılarak toplantı 
sonlandırıldı. Kötü hava koşulları 
nedeniyle toplantıya katılamayan 
kurum temsilcilerine toplantı sonrası 
gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
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“İşbirlikleri 
kurup yeni 

pazarlara 
açılmak 

öncelikli 
hedefimiz”

Türkiye İMSAD’ın yeni Başkanı Fethi Hinginar:
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Bir önceki dönemde başlatılan çok önemli hizmet projelerinin kendi 
başkanlığı döneminde de devam ettirileceğini belirten Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar, “Sektörde işbirliği, enerji verimliliği ve yeni 
pazarlara açılmak öncelikli hedefimizi oluşturuyor. Bu çalışmaların 
başarıyla sonlandırılması sektörümüze büyük fayda sağlayacak” dedi.

T
ürk Ytong’da 36, Türkiye İMSAD’da 
24 yıldır çeşitli görevlerde bulunan 
Fethi Hinginar, iş hayatındaki 
başarısını inşaat sektörünün çatı 

kuruluşu olan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığı göreviyle taçlandırdı. Çok başarılı 
bir dönemin ardından başkanlığa gelmenin 
kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini 
belirten Hinginar, “Çünkü geçen dönemde 
başlatılan çok önemli hizmet projelerimizin 
bir kısmı bu dönem de devam ettiriliyor. Bu 
çalışmaların başarıyla sonlandırılması için 
çalışacağız” diyor.
Başkanlığı döneminde hedefledikleri 
çalışmaları, “İnşaat sektörümüzün tüm 
paydaşlarını, sanayici, mimar, mühendis, 
müteahhit ve kamu yönetimlerini bir araya 
getirerek yapı yönetmelikleri, yapı standartları 
ve kaliteli, güvenli inşaat sistemlerini 
ülkemizde yaygınlaştırmak, aynı zamanda 
inşaat malzemeleri ihracatını da daha çok 
ülkeye, daha çok miktarda satma potansiyelini 
yaratmak” şeklinde özetleyen Fethi Hinginar 
ile sektör ve Türkiye İMSAD’ın yeni dönem 
hedefleri hakkında konuştuk. 
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Fethi Bey bize kendinizden bahseder 
misiniz? Kısa özgeçmişiniz ve iş 
hayatınızdaki bugüne kadar olan 
süreçle ilgili bilgi verir misiniz?
1946 İstanbul doğumluyum. Ortaokul 
ve lise eğitimimi Sultanahmet Ticaret 
Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1968 
yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’nden (şimdiki Marmara 
Üniversitesi) mezun oldum. Yedek 
subaylık görevimden sonra 1970-1979 
yılları arasında Türk Philips’te Muhasebe 
ve Mali İşler departmanlarında muhtelif 
görevler yaptım. 1979 yılında Türk 
Ytong’da Mali ve İdari İşler Müdürü 
olarak göreve başladım. Yıllar içinde 
sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı, 
Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyeliği görevlerinden sonra, 
2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapıyorum.

1963 yılında kurulan Türk Ytong 
ilk olarak 1965 yılında Pendik’teki 
fabrikada üretime başladı. 1990 yılından 
sonra kurulan Trakya, Antalya ve 
Bilecik fabrikalarında ve Gaziantep’te 
de Konukoğlu ailesiyle ortak kurulan 
fabrikada üretime devam ediyor. Üretim 
kapasitesi bakımından Avrupa’nın 
ikinci büyük üretici ülkesi konumunda 
bulunuyoruz.

Türkiye İMSAD ile tanışmanız 
ne zaman oldu? Türkiye İMSAD 
üyeliğinde hangi görevlerde 
bulundunuz?
Türk Ytong, Türkiye İMSAD’ın 
kurucularından biridir. Ben de 
kuruluştan itibaren Türkiye İMSAD ile 
yakından ilgilendim ve 1991 yılından 
sonra değişik dönemlerde Türkiye 
İMSAD yönetim kurullarında görev 

aldım. Özellikle Türkiye İMSAD’ın 
yeniden yapılanma döneminde ve son 
olarak bir önceki dönemde de Başkan 
Vekili olarak görev yaptım.

“BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
BİR GÖREV”
Türkiye İMSAD’ın yeni başkanı 
oldunuz. Başkanlığa aday olma 
nedeniniz neydi?
Türkiye İMSAD’ın bu döneminde 
Başkanlık görevini üstlenmek benim için 
de çok önemli. Çünkü geçen dönemde 
başlatılan hizmet projelerimizin bir 
kısmı bu dönem de devam ettiriliyor. Bu 
çalışmaların başarı ile sonlandırılması 
bana göre sektörümüze fayda 
sağlayacak. Ayrıca ben de, özellikle 
inşaat sektörümüzün bir bütün olarak, 
gelişmiş ülke standartlarına ulaşması, 
ülkemiz insanlarının yaşam kalitesini 

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar ve geçmiş dönem başkanları Doğan Hasol, 

Dündar Yetişener, Orhan Turan, Türkiye İMSAD 33. Genel Kurulu'nda bir araya geldi.
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yükseltecek binalar inşa edilmesi ve yurt 
dışı pazarlarda inşaat malzemelerinin 
payının artırılabilmesi için sektörde 
daha yapılacak çok iş olduğunu 
düşünüyorum ve Türkiye İMSAD’ın bu 
hedefe ulaşmak için önemli bir misyonu 
olduğuna inanıyorum.

Başkanlığınız döneminde Türkiye 
İMSAD’ın yeni dönem stratejisi 
ne olacak? Nasıl bir dernek hayal 
ediyorsunuz? Hangi konulara ağırlık 
vermeyi planlıyorsunuz?
Türkiye İMSAD üyesi kuruluşlar olarak 
çok değerli yöneticilerden oluşan bir 
yönetim kurulumuz var. Yönetim 
kurulumuz bu dönemde sektörümüzün 
ülkemize olan katkılarını en üst seviyeye 
çıkaracak hedeflerini gerçekleştirmek 
üzere hemen çalışmalara başlamış 
bulunuyor. Hedeflerimiz arasında 

inşaat sektörümüzün tüm paydaşlarını, 
sanayici, mimar, mühendis, müteahhit 
ve kamu yönetimlerini bir araya 
getirerek yapı yönetmelikleri, yapı 
standartları ve kaliteli, güvenli inşaat 
sistemlerini ülkemizde yaygınlaştırmak, 
aynı zamanda inşaat malzemeleri 
ihracatımızı daha çok ülkeye, daha 
çok miktarda satma potansiyelini 
yaratmak var. Bütün bunların yanında, 
insanlığın evrensel konuları arasında 
en önlerde yer alan enerji verimliliği 
ve çevre koruma ilkelerinin Avrupa 
Birliği standartlarına yükseltilmesi de bu 
dönem üzerinde önemle duracağımız 
konuların başında geliyor.
Hatırlatmak isterim ki, AB Komisyonu 
2020 yılı için belirlediği enerji verimliliği 
hedeflerini 2030 yılı için yeniden 
revize ederek 2030 yılına kadar tüm 
enerji tüketimini yüzde 30 oranında 
indirmeyi hedefledi. Aynı şekilde AB’de 
yapılaşmada yeni hedefler, özellikle 
“Smart Cities - Akıllı Şehirler” üzerinde 
yoğunlaşmıştı. Bizim de Türkiye İMSAD 
olarak hedefimiz bu konuları ülkemizde 
de üzerinde konuşulur hale getirmek. 
Bu amaçla, bu dönem AB ile olan 
ilişkilerimizi ilerletecek çalışmaları da 
yürüteceğiz.

“TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ BİR 
BAŞARI ÖYKÜSÜNE İMZA ATTI”
Türkiye inşaat malzemeleri 
sektörünün, inşaat sektörü ve Türkiye 
ekonomisindeki yeri nedir?
Türk inşaat malzemesi sektörü, 
21,3 milyar dolar ile 2013 yılında 
Türkiye’nin ihracat lideridir. Övünerek 
söylemek isterim ki, bu ihracatın 
yüzde 75’i Türkiye İMSAD üyelerince 
gerçekleştirilmiştir. Cari açığa yüzde 224 
pozitif katkısı ve 52,3 milyar dolar yurt 
içi pazar büyüklüğü ile inşaat malzemesi 
sanayinin bu büyüklüğe ulaşmasında, 
Türkiye İMSAD’ın, üyeleriyle birlikte 
ülkemiz ekonomisinde bir başarı 
öyküsüne imza attığını özellikle 
belirtmek isterim. 
1,5 milyon çalışanı istihdam eden 
Türkiye inşaat malzemesi sanayi, 
ailelerle birlikte, ülkemiz toplam 
nüfusunun yüzde 7,5’i ile doğrudan 
ilgili bir sektörü temsil etmektedir. 
Türkiye’nin dünya çapında rekabet 
edebildiği nadir sektörler arasında 
yer alan inşaat malzemesi sektörü, 
ülkemiz için stratejik öneme sahip 

bir sektör konumundadır. İmalat 
sektöründeki payı yüzde 17’ye yaklaşan 
Türk inşaat malzemesi sanayi, aynı 
oranı, sanayi katma değerinde de 
gerçekleştirmektedir. 
Kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda, 
Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil 
toplum örgütü olan Türkiye İMSAD 
olarak, 29 sektör derneği, 81 sanayici 
firma ve paydaş kurum üyelerimizle 
birlikte, sektörde 21 binden fazla 
noktaya etkin bir şekilde ulaşıyoruz. 
Sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin 
geliştirilmesini amaçlayan Türkiye 
İMSAD, bu doğrultuda bir yandan iç 
pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, 
diğer taraftan ihracatta ulaşılan başarının 
artarak sürdürülebilmesi için, hedef dış 
pazarları yakından takip etmektedir. 
Her biri kendi alanlarında küresel 
marka olan ve inovatif sanayi ürünleriyle 
dünya pazarlarında ülkemizi birinci 
lige taşıyan Türkiye İMSAD üyeleri, 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında 
önemli kilometre taşları olmuşlardır. 
İnşaat sektörünün çok önemli grupları 
olan 35’ten fazla alt sektörü temsil eden 
yapısıyla; çimento, demir-çelik, seramik, 
yalıtım, yapı kimyasalları, cam, doğal taş, 
sağlık gereçleri ile tesisat malzemeleri ve 
ısıtma-soğutma elemanları gibi pek çok 
önemli alt sektörün temsilcisi sanayiciler 
de, Türkiye İMSAD’ın üyeleridir.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YENİ BİR 
YOL HARİTASINA İHTİYACI VAR”
Türkiye inşaat malzemesi sektörünün 
geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce 
sektörün hedefleri neler olmalı?
Dünya ekonomisinde büyümenin 
beklentilerin altında kalmasını ve 
bölgemizde yaşanan siyasi çalkantıların 
2015 yılında da süreceğini tahmin 
ediyoruz. Bu durumda Türkiye’nin 
girişimcileri, sanayicileri, müteahhitleri 
kısaca işadamları olarak bu zorlu 
dönemin üstesinden gelebilmek 
için, Türk inşaat sektörünün yeni 
bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu 
düşünüyoruz. Sektörün üç sacayağını 
oluşturan “Mimarlar-Mühendisler-
Müşavirler ile Müteahhitler ve İnşaat 
Malzemesi Üreticileri” olarak “işbirliği 
ve güç birliği” içinde olmamız 
gerektiğine inanıyoruz. Dış pazarda 
yaşadığımız daralmadan kuşku yok ki 
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ancak pazarlarımızı çeşitlendirerek ve 
yeni pazarlara ulaşarak kurtulabiliriz. 
Bugün yurt dışında müteahhitlerimizin 
yaptığı projelerde kullanılan inşaat 
malzemelerinin sadece yüzde 18’i 
Türkiye’den gidiyor. Dünyada sürekli 
artan, rekabet ortamında pastadan daha 
büyük pay almanın ve sürdürülebilir 
büyümenin yolunun da, işbirliği ve güç 
birliğinden geçtiğini düşünüyoruz. 
Türkiye’de acil olarak Ulusal Bina 
Yönetmeliği’ne ihtiyaç olduğunu 
belirtiyoruz. Bu yönetmeliğin 
hazırlanmasında gerekli alt yapının 
oluşturulması için, bir sivil platformun 
oluşturulması ve yürütülmesi 
konusunda Türkiye İMSAD olarak 
çalışmalar yaptık. Platformun geniş 
katılımlı olması için TOBB başta olmak 
üzere odalarımızla, üniversitelerle, 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
içindeyiz. Platformun Kuruluş Esasları 
Dokümanı’nı hazırladık ve sektör 
temsilcilerimizle paylaştık. Mimar-
mühendis-müşavir ve müteahhitler ile 
inşaat malzemesi üreticileriyle birlikte, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde 
ayrıca bir çalıştay gerçekleştireceğiz. 
Öte yandan sektör olarak bir hedefimiz 
de, tüm inşaat projelerinde yerli sanayi 
ürünlerimizin kullanım oranlarını 
artırmaktır. Biz sanayicilerin, daha 
kaliteli ve katma değeri yüksek üretimler 
için cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi 
önemli bir motivasyon olacaktır. 

Şu anda sektörün yaşadığı ana 
sorunlar nelerdir? Bu sorunlarla ilgili 
çözüm önerileriniz var mı?
Bugün gerek iç pazarda gerekse küresel 
pazarlarda rekabet gücünü geliştirmek 
için akıllı, enerji verimli binaların 

inşası, daha iyi yalıtım malzemeleri 
geliştirilmesi, enerji verimli ısıtma-
soğutma sistemlerinin kullanılması, 
güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha etkin şekilde 
faydalanılması gerekliliği açıktır. Yeni 
teknolojilere yapılacak yatırımlar hem 
üretim maliyetlerimizin düşürülmesi 
hem de farklılaşan müşteri taleplerinin 
karşılanması açısından önemlidir.
Vizyoner bir bakış açısıyla geliştirilecek 
strateji ve politikalarla, ülkemiz inşaat 
sektörünün daha fazla büyümesi 
mümkündür. Özellikle, yüksek 
teknolojilere yatırım yapılarak, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimi, Türk 
inşaat sektörünün dış pazarlardaki 
gücünü ve iş yapma potansiyelini 
artıracaktır. 
Geleceğin sektördeki ihtiyaçlarına 
yönelik yenilikçi ve katma değeri 
yüksek çözümler geliştirebilme 
motivasyonu, ekonomi gündemimizde 
dinamik tutulması gereken bir konu. 
Üniversitelerimizde biyoteknoloji 
ve nanoteknoloji gibi teknolojiye 
dayanan altyapıların kurulmasında 
önemli adımlar atmış olmakla birlikte, 
özel politika, strateji ve teşviklerle 
desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de 
kamu kurumlarının, üniversitelerimizin, 
araştırma merkezlerimizin ve 
sanayicilerimizin aralarında çok kuvvetli 
işbirliği kurmalarına ihtiyaç var.
Öte yandan inşaat malzemeleri 
sektörünün üretim süreçleri genel olarak 
yoğun enerji tüketimine dayalı. Bu 
nedenle sektörün enerji tüketimindeki 
bu yoğunluğunun azaltılması ve buna 
bağlı olarak üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi, sektörün rekabette 
güçlenmesine katkı sağlayacak önemli 

konulardan biri. 
Kaliteye önem veren, tüm yasa 
ve dünya standartlarına uyan biz 
sanayiciler, iç pazarda merdiven 
altında yapılan kalitesiz üretimlerle 
de rekabet etmek zorundayız. Ayrıca 
mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği 
gibi sektörde çeşitli sorunlarımız var. 
Sektörde geliştireceğimiz işbirlikleriyle, 
yasal mevzuatlardaki eksikliklerin 
giderilmesine önemli katkı sağlayabiliriz, 
denetim eksikliği sorununa köklü 
çözüm önerileri getirebiliriz.
Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, 
yetişmiş Ar-Ge personeli açısından 
da inşaat malzemeleri sektörünün 
cazip hale getirilmesi ve istihdamı, 
kuşkusuz sektörün teknolojik kapasitesi 
ve yeteneklerinin artırılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

“İNŞAAT MALZEMESİ 
SİPARİŞLERİNDE DURGUNLUK 
EĞİLİMİ VAR”
Türk ekonomisinin mevcut görünümü 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Ekonominin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Merkez Bankası, 2015 Şubat ayında 
para politikası aracı olarak kullandığı 
tüm faiz oranlarında indirime gitti. 
Faiz indirimleri, mevduat ve özellikle 
kredi faizlerinde de sınırlı olmak 
üzere gerileme beklentisi doğurdu. 
Sıkı para politikası, alınan makro 
ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi 
büyüme hızlarının makul düzeylerde 
seyretmesini sağladı. Dış ticaret 
hadlerindeki olumlu gelişmeler ve 
tüketici kredilerinin ılımlı seyri de 
ülkemiz cari dengesindeki iyileşmeyi 
desteklemekte. Bununla birlikte dış 

RÖPORTAJ/FETHİ HİNGİNAR 

Türkiye İMSAD'ın 33. Olağan 

Seçimli Genel Kurulu'nda, 

başkanlık görevine Türk Ytong 

Yönetim Kurulu Başkanı Fethi 

Hinginar getirildi.
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talep zayıf seyrini korurken, iç talebin 
büyümeye ılımlı düzeyde katkı 
sağladığı görülüyor.
Uygulanan temkinli para ve maliye 
politikaları ile alınan makro ihtiyati 
önlemler enflasyonu, özellikle enerji 
ve gıda dışı enflasyon göstergelerini ve 
beklentilerini olumlu yönde etkiliyor. 
Enflasyondaki düşüşün kalıcı olması 
için de, para politikasında temkinli bir 
yaklaşım var.
Türkiye İMSAD’ın “İnşaat Malzemeleri 
2015 Şubat ayı Sanayi Bileşik 
Endeksi”ne göre, inşaat malzemeleri 
sanayinde önümüzdeki üç aya 
ilişkin yurt içi sipariş beklentilerinde 
durağanlaşma başladı. Yine 
önümüzdeki üç aya ilişkin alınan 
ihracat siparişlerinde de şubat ayında 
durağan bir seyir izledi. Gerek yurt içi 
ve gerekse yurt dışı siparişlerindeki 
durağan beklentilere rağmen, 
önümüzdeki üç ayın üretiminde artış 
beklentisi ise devam ediyor. Yatırım 
beklentilerine baktığımızda, sınırlı ve 
kademeli artış eğiliminin şubat ayında 
da sürdüğünü görüyoruz. 

Dolardaki artış ve ihracattaki düşüş 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
2015 yılı ocak ayında Euro-
Dolar paritesi ortalama 1,1660, 
ocak sonunda 1,1310, şubat ayı 
ortalamasında ise 1,1370 seviyesinde 
gerçekleşti. Yunanistan’da geçici 
çözüm, pariteyi rahatlattı. Ancak 
FED’in faiz artışı beklentisi 
durumunda, doların güçlenmesi 
bekleniyor.
Bölgemizde yaşanan siyasi 
gerginliklerin; Türkiye’nin yakın, 
komşu ve alternatif ihracat 
pazarlarında sıkıntıları artırdığını 
özellikle vurgulamak isterim.

“Hedeflerimiz arasında inşaat sektörümüzün tüm 

paydaşlarını, sanayici, mimar, mühendis, müteahhit ve 

kamu yönetimlerini bir araya getirerek yapı yönetmelikleri, 

yapı standartları ve kaliteli, güvenli inşaat sistemlerini 

ülkemizde yaygınlaştırmak var. Aynı zamanda inşaat 

malzemeleri ihracatımızı  daha çok ülkeye, daha çok 

miktarda satma potansiyelini yaratmayı da amaçlıyoruz.”



Terraco, özel ürünler ile 
ön plana çıkmayı hedefliyor

YENİ ÜYELERİMİZ / TERRACO
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İ
skandinav teknolojisine sahip 
üretim sistemi ile boya ve ısı 
yalıtım sektöründe 27 yıldır 
faaliyet gösteren Terraco 

Yapı Malzemeleri A.Ş., Türk 
inşaat sektörüne yenilikçi ürünler 
sunmaya devam ediyor. Terraco Yapı 
Malzemeleri A.Ş. Genel Müdürü 
Bulut Kadir Uzun, binalarda Enerji 
Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu 
ve kentsel dönüşüm uygulamalarının 
ısı yalıtım ürünlerine talebi artıracağını 
belirterek, “2015 yılında projelere farklı 
çözümler sunan özel ürünlerimizi ön 
plana çıkaracak faaliyetlerde bulunarak 
farklılığımızı göstereceğiz” diyor. 
Bulut Kadir Uzun ile şirket ve sektör 
hakkında konuştuk.

Şirketiniz ne zaman kuruldu? 
Sektördeki gelişimini anlatır mısınız?

Yüzde 100 yabancı sermaye ile 
kurulan Terraco Yapı Malzemeleri A.Ş.; 
İskandinav teknolojisi ile Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
faaliyetlerine 1988 yılında başladı. 
Şirketimiz, İrlanda merkezli Ar-Ge 
yapılanması, çevreci ve çözüm odaklı 
ürünleri, Türkiye geneline yayılmış 
100’ü aşkın çözüm ortağı bayisi ile 
Türk inşaat sektörüne hizmet ediyor.  
Terraco; Türkiye ile birlikte Ürdün, 
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Vietnam, Kore, İngiltere, Tayland, 
Rusya, Çin ve Pakistan olmak üzere 11 
ülkede 17 ayrı tesisinde üretim yapan 
ve bünyesinde 30’dan fazla firmayı 
yöneten bir grup firması.

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

Türk boya pazarının, dünya boya 

pazarından aldığı pay yüzde 1,8 
civarında. Boya sektörü Türkiye’de 
yaklaşık 2 milyar dolarlık pazar payına 
sahip. Bununla birlikte Türkiye’de 
kişi başına kullanılan boya tüketimi, 
Batı Avrupa ülkelerindeki tüketimin 
maalesef çok altında.

Türkiye’deki ısı yalıtım pazarı ise 60 
milyon metrekarenin üzerinde ve 
bu rakamın 2023 yılı sonuna 
kadar 120 milyon metrekareleri 
bulacağı tahmin ediliyor. Isı 
yalıtım sektöründe en büyük 
pazar payını, renovasyon pazarı 
alıyor. 1 Ocak 2011 tarihi itibari 
ile 50 metrekare üzeri inşaat 
alanına sahip tüm binalara 
Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması 
zorunlu hale geldi.  Türkiye’de 
yalıtımı yapılmamış 16 milyonun 
üzerinde konut olduğu belirtiliyor. 
Bununla birlikte kentsel dönüşüm 
çalışmaları da büyük ivme 
kazanmaya başladı. 6,5 milyon 
konutun yenilenmesi hedefleniyor. 
Bütün bu çalışmalar da yalıtım 
pazarının her geçen gün büyümekte 
olduğunu gösteriyor.

 

Firmanızın önümüzdeki dönemde 
hedefleri nelerdir? 

Özellikle gelişmeye yönelik Ar-Ge 
çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. 
Terraco Grup bünyesindeki diğer 
ülkelerde üretilen fakat Türkiye’de 
üretilmeyen yeni ürünlerin adaptasyon 
çalışmaları, merkezi İrlanda’da bulunan 
Grup Teknik Bölümümüzle birlikte 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Terraco proje ağırlıklı çalışan bir firma. 
Nalbur veya toptancı ağımız yok. 
Özellikle 2015 yılında projelere farklı 
çözümler sunan özel ürünlerimizi 

ön plana çıkaracak faaliyetlerde 
bulunarak farklılığımızı göstereceğiz. 
Renovasyon pazarında da daha etkin 
çalışmayı hedefliyoruz.

İhracat faaliyetlerimiz oldukça 
yoğun. Özellikle İngiltere, Güney 
Afrika, Bulgaristan, Gürcistan, 
Ukrayna, Türkmenistan, İspanya 
ve Azerbaycan’a ihracat yapıyoruz. 
İhracat payı, yıllık toplam 
cironun yüzde 35’ini oluşturuyor. 
Önümüzdeki yıl ihracat ağımızı 
daha da genişletmek, yeni pazarlarda 
yer alabilmek için bu yöndeki 
faaliyetlerimize daha fazla ağırlık 
vermeyi hedefliyoruz.

NEDEN TÜRKİYE İMSAD?
Türkiye İMSAD; sektörümüzdeki en 
önemli derneklerden biri. Ülkemizin 
gelişmesinde sektör derneklerinin 
faydası tartışılmaz bir gerçek. 
Türkiye İMSAD’ın üzerinde çalıştığı, 
sektörümüzdeki üretim, yatırım, 
istihdam ve ihracat alanlarındaki 
gelişme ve çalışmalar güncel ve 
güvenilir. Sektör paydaşlarının 
bir çatı altında ortak bilgi 
alışverişinde bulunmaları gelişim 
ve sürdürülebilirlik açısından çok 
büyük bir önem arz ediyor.

Boya ve ısı yalıtım sektöründe önemli bir yer edindiklerini 
belirten Terraco Yapı Malzemeleri A.Ş. Genel Müdürü Bulut 
Kadir Uzun, “Bu yıl projelere farklı çözümler sunan özel 
ürünlerimizi ön plana çıkararak farklılığımızı göstereceğiz” dedi. 
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Ponsblok, yurt dışında 
büyümeyi hedefliyor

YENİ ÜYELERİMİZ / PONSBLOK
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A
rkas’ın iştiraki olan Ponsblok 
Madencilik ve Yapı 
Elemanları San. ve Tic. A.Ş., 
duvar elemanı sektöründe 

Türkiye için önemli bir firma. 
Ponsblok ve Yapı Elemanları San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Koordinatörü Osman 
Topçu, “Firmamız 2000 yılından bu 
yana, başta Almanya ve İtalya olmak 
üzere diğer birçok ülkeye pazarlanan 
ürün gruplarını, şu anda 15 ülkede 
Poncebloc ismiyle frenchise yoluyla 
üretim yapıyor. Hedefimiz bu sayıyı 
daha da artırmak” diyor. Osman Topçu 
ile şirket ve sektör hakkında konuştuk. 

Şirketiniz ne zaman kuruldu? 
Sektördeki gelişimini kısaca anlatır 
mısınız?

2014 yılı itibarıyla yaklaşık 6 bin 
kişinin çalıştığı Arkas’ın iştiraki olan 
şirketimiz, 1987 yılında 40’ı aşkın 
ülkeye Poncebloc hammaddesi ihraç 
etmek üzere faaliyetlerine başladı. 
2000 yılından bu yana, başta Almanya 
ve İtalya olmak üzere diğer birçok 
ülkede de pazarlanan ürün gruplarını, 
Poncebloc ismiyle, 15 ülkede frenchise 
yoluyla üreten firmamız 2013 Kasım 
ayından bu yana da Türkiye pazarında 
Poncebloc markası ile yerini aldı.

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

Duvar elemanı sektörü; EN 771’e 
göre kil bloklar, kireç kumtaşı bloklar, 
hafif-standart beton bloklar, gazbeton 
bloklar, yapay üretilen bloklar ve 
doğal taştan üretilen bloklardan 
oluşur. Bu sektörde ayrıca, cam 
panel ve alçı panel gibi malzemelerin 

kullanıldığı elemanlar 
da mevcut. Dünyadaki 
ihtiyaçlar her geçen 
gün değişmekle birlikte, 
depreme dayanıklılık için hafif 
bina yapma ihtiyacı, enerji 
ihtiyaçları yüzünden ısı yalıtımlı 
binaların arzulanması, yangın 
dayanımlı bina inşa etme 
isteği, ses yalıtımlı bölmelere 
ihtiyaç duyulması, iş güvenliği 
ve işçi sağlığı için daha az yük 
taşıma istekleri, minimum 
enerji ve çevreci yaklaşımlar 
sektörün gelişimine katkı 
sağladı. 

Şunu net olarak ifade edebiliriz 
ki; ülkemiz her üretim 
dalında dünyadaki en büyük 
rakipleriyle çok rahatlıkla 
yarışabilecek durumda. 
Bunun temel nedeni ise; ileriyi 
görebilen yatırımcılarımız, 
makine parklarını dünya 
kalitesinde üretmek üzere 
hazırlayan makinecilerimiz, 
dünya kalitesinde üretim yapan 
hammaddecilerimiz,  profesyonel 
yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın 
varlığı.

Firmanızın hedefleri nelerdir? 
Türkiye’deki ve dünyadaki yeri 
nedir?
Firmamızın hedefi, öncelikle depreme 
dayanıklı, ısı ve ses yalıtımlı, yeşil, 
sıvaları çatlamayan, yanmaz, daha 
az aracın şantiyeye girişi sayesinde 
iş kazası riskini azaltan yapıların 
inşasında önemli bir rol almak. Bir 
sonraki adım ise; tamamen yerli 
hammadde ile üretimin yapıldığı 

Duvar elemanları sektöründe “Poncebloc” markasıyla 
üretim yapan Ponsblok ve Yapı Elemanları San. ve Tic. 
A.Ş, 15 ülkede franchise yoluyla faaliyet gösteriyor. 
Şirketin Genel Koordinatörü Osman Topçu, “Hedefimiz 
bu sayıyı daha da artırmak” diyor.

NEDEN TÜRKİYE İMSAD?
Ülkeleri ve şirketleri güçlendiren en 
önemli unsurlardan biri de beraberlik 
ve ortak amaçlar perspektifinde bir 
araya gelmektir. Kaliteli firmaların 
yer aldığı tüm gruplar ve dernekler, 
ürün ve marka eş güdümü ile ülke 
kalitesini ileriye taşıma adına ve 
global pazarda marka imajınızı 
yükseltecek önemli ve değerli bir 
oluşumdur. Bu oluşumun içinde 
yer alarak, birlikte oluşturacağımız 
sinerji ile beraber ortaya çıkan güç 
ve isteği ülkemiz ve markamız adına 
kullanma fırsatına erişmiş olacağız. 
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerinin 
hedefe yönelik, gerçekçi ve 
gerekli olduğunu söylemeliyiz. Bu 
düşüncelerimizi Türkiye İMSAD 
ilkeleri ile bağdaştırabilmemizden 
dolayı, birlikte aynı gemide olmayı 
arzuladık.

ve neredeyse hiç enerji tüketmeden 
üretim yapılabildiği, güçlü yalıtım 
sayesinde enerji tüketimini 
azaltabildiği için ülkemizin cari açığını 
kapatmaya katkı sağlamak. Dünya 
çapındaki hedefimiz ise; dünyanın 
birçok ülkesinde Poncebloc ürünlerini 
ürettirmek, sağlıklı ve güvenilir bir 
yaşama destek olmak.
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YENİ ÜYELERİMİZ / SERANİT

“Türkiye İMSAD’a, uzmanlığına
güvendiğimiz için üye olduk”

B
undan 22 yıl önce başladığı 
üretim serüveninde bugün 
4 farklı ürün grubunu 
bünyesinde bulunduran 

Seranit Grup, başta Türkiye porselen 
pazarının yüzde 70’ine sahip olan 
Seranit Porselen olmak üzere diğer 
şirketleriyle de yapı sektörünün önemli 
firmaları arasında yer alıyor. Seranit 
Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Grup 
Başkanı Hamdi Altunalan, “Şirketin 
hedefi sadece ürün kalitesinde ve 
satış hacminde değil, tasarımda ve 
yenilikçilikte de lider olmak” diyor. 
Hamdi Altunalan ile şirket ve sektör 
hakkında konuştuk. 

Şirketiniz ne zaman kuruldu? 
Sektördeki gelişimini kısaca anlatır 
mısınız?

Seranit Grup 22 yıl önce porselen 
üretimi ile faaliyetlerine başladı. 2001 
yılında Sinpaş Holding tarafından 
satın alınmasından sonra çok güçlü bir 
büyüme ivmesi kazandı. 2011 yılında 
1,5 milyon metrekare olan üretim 
kapasitesi 18,5 milyon metrekareye 
çıkartıldı. Geride kalan yıllarda 
daha niş ve daha butik üst segment 
ürünlerine ağırlık verildi. Seranit 
böylece sektörde fark yaratan yenilikçi 
ürünleri ile güçlü bir konuma sahip 
oldu. Bugün 4 farklı ürün grubunu 
bünyesinde bulunduran Seranit 
Grup çatısı altında Seranit Porselen, 
Serra Seramik, Vanucci Mutfak & 
Banyo ve Seranit Yapı Gereçleri yer 
alıyor. Seranit Porselen Türkiye’deki 
porselen pazarının yüzde 70’ini 
elinde bulunduran lider bir marka. 
Serra Seramik ile adım attığı seramik 
pazarında 3 yıl içinde hem fiyat hem 
de kullanıcı kategorisine göre üst 

segmente hitap etmeye başladı. Yapı 
gereçlerinde ise tamamen inovatif 
yapı malzemeleri sunan Seranit 
Grup, sektörde hiç olmayan 
ürünleri piyasaya sürüyor. 
2014 yılı Seranit Grup için 
hayli başarılı ve ödüllerle dolu 
bir yıl oldu.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Türkiye’nin bu alanda 
dünyadaki yeri nedir?

Türkiye halen seramik sektöründe 
ilk 3 ülke arasında. Pazarın ilk 
2 sırasında bulunan İspanya ve 
İtalya’daki üreticiler tesislerini 
kapatmaya ve daralmaya başladı. 
Bu nedenle gözler tamamen 
Türkiye’ye çevrildi. Türkiye’nin 
seramik sektöründeki başarısı 
ile “Türk Malı” damgası dünyada 
giderek daha fazla kabul ve 
talep görecek. Ancak bu hedefe 
ulaşabilmek için Ar-Ge ve üretim 
yatırımlarına hız verilmesi büyük 
önem taşıyor. Bu süreçte tesislerin 
yenilenmesi, modern teknolojiye ayak 
uydurulması, en önemli kaynağın 
‘insan’ olduğunun unutulmaması ve 
çok üretmek yerine kaliteli üretme 
vurgusunun yapılması gerekiyor. 

Firmanızın hedefleri nelerdir? 
Türkiye’deki ve dünyadaki yeri 
nedir?

Seranit hacimsel açıdan sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir büyümeyi hayata 
geçirirken; yenilikçi, yüksek kaliteli ve 
fark yaratan üst segment ürünleri ile 
de piyasaya damgasını vurmak istiyor. 
Şirketin hedefi sadece ürün kalitesinde 
ve satış hacminde değil, tasarımda ve 

yenilikçilikte de lider olmak.

Seranit Grup’un ihracat pazarları her 
yıl hızla artıyor. Sektörün kalbinin 
attığı İtalya ve İspanya’da Grup aktif 
bir şekilde çalışıyor. Danimarka, 
İsveç, Norveç, Hollanda ve Almanya 
da Seranit Grup için çok önemli… 
Son dönemde siyasi istikrarsızlıklar 
ve çatışmalar nedeni ile Ortadoğu 
pazarının daralması ile birlikte 
dikkatler Rusya’ya yöneliyor. Özellikle 
Ukrayna pazarı gerilerken, Rusya hayli 
ciddi talep görmeye başladı. Grup, 
güçlü bağlantıları sayesinde Rusya’da 
önemli adımlar atıyor.

NEDEN TÜRKİYE İMSAD?
Seranit Grup Türkiye İMSAD’a; 
sektörümüzün gelişimine önemli 
katkıda bulunmasına ve ciddi bir 
bilgi birikimine, uzmanlığa sahip 
olduğuna inandığı için üye oldu. 
Temsil kabiliyeti güçlü olan sektörel 
sivil toplum kuruluşları sektöre 
yön verirler. Böylece o sektörde 
faaliyet gösteren şirketlerin hem 
iç hem de dış piyasada doğru 
konumlandırılmalarına yardımcı 
olurlar. Yapı sektörünün güçlü ve 
öncü firmalarının temsil edildiği 
Türkiye İMSAD da bu fonksiyonu 
bugüne kadar başarıyla yerine 
getirdi. Seranit Grup, başarılı 
çalışmalarını yakından takip ettiği 
Türkiye İMSAD içerisinde yer alarak 
sektörümüze hizmet etme gayreti 
içerisinde olacak. 

Seranit Granit Seramik Grup Başkanı Hamdi Altunalan, Türkiye 
İMSAD'a sektördeki uzmanlığına güvendikleri için üye olduklarını  
söyledi. Altunalan, firma olarak hedeflerini ise “Tasarım ve 
yenilikçilikte de lider olmak” şeklinde ifade etti.  
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YENİ ÜYELERİMİZ / KNAUF INSULATION

ABD’li Knauf Insulation da
Türkiye İMSAD çatısı altında

Y
alıtım sektöründe 30 yılı aşkın 
tecrübesi ile faaliyet gösteren 
ABD’li Knauf Insulation, 2014 
yılında Eskişehir Organize 

Sanayi Bölgesi’nde üretime başladığı 
45 bin ton mineral yün üretim 
kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye 
pazarında büyüyor. Knauf Insulation 
İzolasyon San. ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürü Cafer Kamil Emre, “Türkiye 
geneline yayılan geniş bayi ağı ile yurt 
içi satış faaliyetlerine ek olarak, 20’den 
fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz” 
diyor. Cafer Kamil Emre ile şirket ve 
sektör hakkında konuştuk. 

Şirketiniz ne zaman kuruldu? 
Sektördeki gelişimini kısaca anlatır 
mısınız?

1978 yılında Knauf ailesi tarafından 
ABD’de kurulan Knauf Insulation,  
günümüzde 15 ülkede 40’tan fazla 
üretim tesisi ve 35’i aşkın ülkede yer 
alan ofislerinde 5 bin 500’den fazla 
çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. 
Knauf Insulation Türkiye’nin temelleri 
ilk olarak 2011 yılında, Eskişehir’de 
yer alan bir mineral yün üretim 
tesisinin satın alınması ile atıldı. 
Knauf Insulation’un global know-
how birikimi, Merkezi Mühendislik 
ve Projelendirme Departmanı’nın 
çalışmaları neticesinde dünyada 
kullanılan en yeni mineral yün 
üretim teknolojisi ile tesis baştan 
aşağı yenilendi. Eylül 2014’te üretim 
faaliyetlerini uluslararası standartlar 
çerçevesinde başlatan Knauf Insulation 
Türkiye, yerel üretim, ulusal ve 
uluslar arası tedarik sürecine girdi. 
Knauf Insulation Eskişehir Üretim 
Tesisi, başta Türkiye olmak üzere 
birçok Avrupa, Ortadoğu ve Asya 

ülkesine yüksek kalitede yalıtım 
çözümleri sunuyor. 45 bin ton 
üretim kapasitesine sahip olan 
Eskişehir tesisinde, ülkemizin 
enerji harcamalarından 
tasarruf sağlayacak çözümler 
üretilerek, 20’nin üzerinde 
ülkeye ihracat yapılıyor. 

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

Türkiye’de yalıtım sektörü, 
pek çok yerel ve uluslararası 
üreticinin olduğu ve rekabetin 
yoğun yaşandığı bir pazar. Mevcut 
konut stokunun yüzde 85’inde ısı 
yalıtımının olmadığı ve konutlarda 
kullanılan enerjinin yüzde 
80’inin ısıtma-soğutma amaçlı 
kullanıldığı ülkemizde, yalıtım 
sektörü için büyük bir potansiyelin 
olduğu aşikâr. Bu potansiyele 
rağmen, ülkemizde yalıtım bilinci 
beklenen seviyenin altında ve bu 
nedenle öncelikle yapılarda yalıtım 
uygulamaları ile ısıtma-soğutma 
giderlerinden elde edilecek ekonomik 
tasarruf ve enerji kaynaklarının 
verimliliği konularında bilinçlendirme 
çalışmalarının yapılması gerekliliği göz 
önünde bulundurulmalı. 

Firmanızın hedefleri nelerdir? 
Türkiye’deki ve dünyadaki yeri 
nedir?

Knauf Insulation olarak öncelikli 
hedefimiz, yapılarda yalıtım 
uygulamaları ile enerji tasarrufu 
sağlayarak, enerji kaynaklarını 
korumak ve ülke çapında 
sürdürülebilir yaşam bilincini 
oluşturmak. Knauf Insulation, 

yapılarda temelden çatıya her 
noktada yalıtım çözümleri sunan 
global bir kuruluş. Dolayısıyla, 
yalıtım sektöründe enerji verimliliği 
ve enerjinin korunumu üzerine pek 
çok yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri 
bulunuyor. Yalıtım sektöründe 30 
yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan 
Knauf Insulation, dünyanın en 
hızlı büyüyen yalıtım mineral yün 
üreticilerinden biri.

NEDEN TÜRKİYE İMSAD?
Türkiye İMSAD, ülkemizde üretilen 
inşaat malzemelerinin standartlarını 
yükseltmek için çalışan, sektörün 
lider derneği. Knauf Insulation’ın 
yalıtım sektöründeki hedefi de 
aynı yönde. Bu nedenle Türkiye 
İMSAD’ın düzenlediği İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin sloganı olan “İşbirliği-
Güç Birliği” yapmamızın ve ortak 
hedefimize ulaşmak için birlikte 
çalışmanın doğru olacağına inandık. 
Önümüzdeki dönemde komitelerin 
içinde aktif bir rol oynamayı ve bu 
süreci desteklemeyi hedefliyoruz. 
Türkiye İMSAD’ın Binalarda Enerji 
Verimliliği ve Finansmanı gibi 
Avrupa Birliği projeleri içinde 
yer alması ve bu konularda AB 
standartlarının Türkiye inşaat 
malzemeleri sanayinde gelişmesi 
konusunda çalışıyor olması da bizim 
için çok önemli. 

Dünyanın en hızlı büyüyen yalıtım malzemesi üreticilerinden Knauf 
Insulation, 2014 yılında üretime başladığı Türkiye'de yapılanmasını 
tamamladı. Şirketin Genel Müdürü Cafer Kamil Emre, Türkiye 
İMSAD'a üyeliklerinin kendilerine güç katacağını belirtti. 
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Kalabalığı, gürültüsü, hava 
kirliliği, gerilimli temposu 
ve birçok alandaki işlevsel 
sorunlarıyla insana ve 
doğaya her geçen gün daha 
fazla zarar veren şehirler, 
internet çağının getirdiği 
olanaklarla birlikte artık 
akıllanıyor. "Akıllı şehirler", 
21. yüzyılın en önemli 
gündem maddelerinden biri 
olacağa benziyor.

Teknolojik ve Çevre Dostu
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AKILLI
ŞEHiRLER
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S
on iki yüzyıldır sanayileşme, 
bir yandan şehirleri 
büyütürken diğer yandan 
da yarattığı çevre kirliliğiyle 

yaşanılmaz hale getiriyordu. 20. 
yüzyılın ikinci yarısı, endüstri 
tesislerini şehrin dışına çıkarma ve 
bıraktığı bu olumsuz izlerden kurtulma 
mücadelesiyle geçti. 21. yüzyıl ise 
yaşamımızın her alanına damgasını 
vuran üç olgunun, küreselleşme, 
sürdürülebilirlik ve internetin, 
şehirlerimizi yeniden biçimlendireceği 
ve insanların yaşam kalitesinin 
artırılabileceğine yönelik çalışmalarla 
geçeceğe benziyor. Anlaşılan o 
ki, zaman içinde artık her şehir 
dünyanın “online” bir parçası haline 
gelecek ve her şehrin işleyiş süreçleri 
konvansiyonel olmaktan çıkıp, dijital 
platformlar üzerinden yürüyecek. 
Durmaksızın ilerleyen teknoloji, 
yaşadığımız şehirleri de baştan sona 
değiştirecek.
En çok ulaşım, iletişim, sağlık, 
güvenlik, her tür soruna acil müdahale 
gibi kamusal hizmetlerin yanı sıra 
yeşil enerji, su tasarrufu, atık yönetimi 
gibi çevre kirliliğiyle mücadelede çığır 
açacak “akıllı şehir” süreçleri; doğa, 
şehir ve insan ilişkilerine de yepyeni bir 
boyut kazandıracak. Bu yeni ilişkiler, 
şehirlerin ve yaşadığımız mekânların 
yeniden planlanmasını da zorunlu 
kılacak. 2030 yılında dünya nüfusunun 
5 milyarlık bölümü, 2050’li yıllara 
gelindiğinde ise dünya nüfusunun 
yüzde 50’sinin şehirlerde yaşayacağı 
öngörüleri dikkate alınırsa, konunun 
önemi daha net görülüyor.  

“YAVAŞ ŞEHİRLER” 
“AKILLI ŞEHİRLER”
20. yüzyılın sonlarına doğru ciddi 
bir sıçrama yapan teknolojinin yanı 
sıra demokrasi ve çevre bilincinin 
de gelişmesi, insanların yaşadıkları 
şehirden beklentisini yükseltmeye 
başladı. Öte yandan, dünyadaki 
şehirler arasında daha fazla turist 
ve daha fazla yatırım çekmek için 
amansızca bir rekabet baş gösterdi. 
Tüm bunların sonucunda, 90’lardan 
bu yana, şehirlerin nasıl örgütlenmesi 
gerektiğine dair sorulara yanıt veren 
iki yeni şehir akımı oluştu. Bunlardan 
ilki “yavaş şehir” (İngilizce slow’dan 
üretilen cittaslow), diğeri ise konumuz 
olan “akıllı şehir” (smart city)... 
Aslında genel olarak bakıldığında her 
ikisinin de hedefi daha yaşanabilir, 
daha sağlıklı ve huzurlu, doğayla 
daha uyumlu yeni şehirler kurmak. 
Ancak, ilkinde doğallık öne çıkarken, 
diğerinde teknoloji ağır basıyor. 
İnsanların büyük şehirlerin karmaşası; 
stres, gürültü ve ilişkilerinden uzakta 
sakin ve doğal bir yaşam kurmaya 
çalıştıkları “yavaş şehir” örnekleri, 
dünyada son 10 yılda bir hayli 

artmış durumda. Türkiye’de İzmir 
Seferihisar’ın öncülük ettiği bu 
şehirler arasında Gökçeada, Urfa’nın 
Halfeti, Muğla’nın Akyaka ve Aydın’ın 
Yenipazar ilçelerindeki çalışmalar 
sayılabilir.
Tümüyle bir “akıllı şehir” 
oluşturabilmek ise henüz pek 
mümkün görünmüyor. Yalnızca, 
akıllı şehir standartları içinde yer alan 
uygulamaların bazıları yavaş yavaş 
hayata geçirilerek, bu yolda adımlar 
atılabiliyor. Bir şehrin tümüyle “akıllı” 
hale gelebilmesi, onlarca yıllık dilimler 
içinde mümkün olabilecek zorlu ve 
uzun bir süreci işaret ediyor çünkü. 
Üstelik de sürekli değişen teknoloji 
nedeniyle sonu olmayan bir süreci...
Bu konuda umut verici gelişmeler 
Danimarka, İtalya, Japonya, ABD ve 
Dubai gibi ülkelerde görülüyor. Son 
yıllarda özellikle teknoloji devi büyük 
firmaların öncülüğünde bu ülkelerde 
“akıllı şehir” uygulamaları kuruluyor. 
Türkiye’de ise bazı sitelerdeki mikro 
uygulamaları bir yana bırakacak 
olursak, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi 
ve Karaman bu konuda başı çekeceğe 
benziyor. 

AKILLI ŞEHİRLERE GİDEN YOL
Akıllı şehre giden yolu, artık günlük 
hayatın her alanına nüfuz eden internet 
dolayısıyla “e-devlet” ve “e-belediye” 
uygulamaları açtı. Bir devlet dairesine 
ya da belediyeye gitmek zorunda 
olmadan, bilgisayar başında, birçok 
kamusal işlemleri yapabilme, örneğin 
başvurularda bulunabilme, vergi 
ödeyebilme ve kamudan geri dönüş 
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alabilmenin mümkün hale gelmesiyle 
birlikte kamu yönetimleri ile vatandaş 
arasındaki ilişkiler sanal ortam 
üzerinden yürümeye başladı. Keza 
şirketler ve vatandaşlar arasındaki özel 
işler de aynı şekilde internet üzerinden 
çözülür hale geldi. Böylece zamandan, 
emekten ve enerjiden kırtasiyeye 
kadar birçok alanda tasarruf edilir hale 
gelindi. 
Aslında tüm bunlar akıllı şehir 
olgusunun da ilk adımlarıydı. Zira 
akıllı şehirler, enerjiden ulaşıma, 
su tüketiminden çöpün yeniden 
değerlendirilmesine kadar her alanda 
önemli oranda tasarruf sağlayan dijital 
bir yaşamı hedefliyor. Enerji verimliliği 
ve yeşil teknoloji olanaklarının 
yaratılarak, bir şehrin temel unsurları 
olan binalar, ulaşım, enerji, atık, 
kamusal hizmetler, sağlık ve güvenlik 
gibi akla gelebilecek her alanda 
tasarruf, temel hedef konumunda.
Ancak tüm bunların nasıl 
başarılabileceği de başlı başına bir 
sorun; kim karar verecek, kim yapacak, 
nasıl yapacak? Açıktır ki, akıllı şehir, 

hükümetlerden yerel yönetimlere, 
konut sektöründen teknoloji üreten 
firmalara kadar tüm paydaşların 
birlikte gerçekleştirebileceği bir olgu. 
Bu süreçte, kamu yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşları, akademisyenler 
ile iş dünyası arasında bilgi ve tecrübe 
paylaşımının sağlanması, ortak çıkar ve 
hedeflerde buluşulması gerekiyor. 
Çünkü akıllı şehirlere yönelik 
politikaların geliştirilmesi, sistemlerin 
kurulması, çevreye duyarlı 
malzemelerin üretilmesi ve yeni iş 
alanları oluşturulması için işbirliği, 
olmazsa olmaz bir unsur. Geleceğin 

yaşanabilir, sürdürülebilir, yüksek 
standartlarda ve insana saygılı şehir 
modelleri, ancak bu tür tartışma 
platformları üzerinden mümkün 
olabilecek. Yalnızca bu da değil, 
akıllı şehir süreçlerinde yönetim 
modellerinin de değişmesi zorunlu hale 
gelmiş durumda. Merkezi yönetimlerin 
şehirler üzerindeki yetkilerinin 
minimuma indirilerek, güçlü yerel 
yönetimler oluşturulması, artık siyasi 
aktörler dışında herkesin kabul ettiği 
bir zorunluluk.  
Dolayısıyla akıllı şehirleşme, yalnızca 
teknik bir süreci değil, en az bir o 
kadar da “toplumsal” bir dönüşümü 
ima ediyor. Yaşam kalitesini artıracağı 
kesin olan bu dönüşümün, devletin 
birey üzerindeki kontrolünü 
artıracağı yönündeki endişelerin 
varlığı dolayısıyla demokratik işleyiş 
mekanizmaları üzerinde ne tür 
etkilerde bulunacağı ise sivil toplum 
ve özel sektörün, merkezi yönetimler 
karşısındaki konumlanışına ve 
güç dengelerine bağlı olacak gibi 
görünüyor. 

Dünyadaki enerjinin büyük 
bölümünü tüketen binalar, 

"akıllı şehir" süreciyle birlikte 
"akıllı bina"lara dönüşecek. 

Sensörlerle donatılan 
binalarda enerji kullanımı 

minimuma inerken; güvenlik, 
yalıtım ve atık sorunları, çevre 
dostu teknolojilerle çözülecek.
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AKILLI ŞEHİRLER NASIL OLACAK?
En kısa ifadeyle söylemek gerekirse, 
akıllı şehirlerin temellerini; internet 
üzerinden çalışan akıllı denetleme, 
uyarı ve düzenleme sistemleri; 
birbiriyle konuşan araç ve sistemler 
oluşturacak. Bu anlamda şehirler parça 
parça bile olsa çoktan akıllanmaya 
başladı bile. Şehirlerdeki gündelik 
hayatın akışının kontrolünden 
kaynakların planlanmasına dek 
birçok alanda dijital uygulamalar 
yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Tabii 
bu değişimdeki en önemli faktör 
teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin 
uygun hale getirilmesi... Bütün verilerin 
toplandığı, düzenlendiği, analiz edildiği 
ve karar destek sistemlerine girdi 
olarak sunulduğu dijital bilgi toplama 
merkezlerinde, analitik sistematiklerin 
de etkin kullanımıyla gelişmiş ülkelerde 

şehirlerin yönetim ve işleyişi çok daha 
rasyonel yürüyebiliyor, insanların 
yaşam kalitesi artabiliyor. 
Uzmanlara göre, yakın bir gelecekte 
akıllı teknolojiler, cep telefonlarıyla bile 
ulaşılabilen akıllı şehir uygulamaları 
sayesinde eğitimden eğlenceye, tıptan 
ulaşıma, her alanda yaşamımızın 
vazgeçilmez parçaları olacak. 
Vatandaşların bilgi ve hizmetlere 
erişimleri kolaylaşırken, verimlilik 
artacak, maliyetler düşecek. Tüm 
bunların sonucunda akıllı şehirler, 
küresel arenada rekabetçi bir kimliğe 
kavuşarak, her bakımdan diğer 
şehirlerin önüne geçecek. 
Akıllı şehirlerle ilgili önemli bir nokta 
da tamamıyla ulaşılıp, tamamlanacak 
bir hedef olmaması... Akıllı şehir 
kavramı gerçekte bir “süreci” ifade 
ediyor. Nitekim bu süreç başlamış 

durumda. Gelişen teknoloji, maddi 
imkanlar ve bu yönde ortaya konan 
iradeye bağlı olarak sürekli gelişip 
ilerleyecek. Akıllı şehir uygulamaları 
konusunda bazı şehirler diğerlerinden 
daha önde olsalar da henüz 
hepsinin yolun başlarında olduğunu 
söyleyebiliriz.
Bir şehrin, akıllı şehir olarak 
nitelendirilebilmesi için, başlıca 
sekiz alanın tümünde veya çoğunda 
şehirlerin sorunlarının çözümü 
için bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanılarak, akıllı çözümlerin 
geliştirilmesi ve şehir halkının bu 
çözümleri bir yaşam biçimi olarak 
benimseyip kullanmaları gerekiyor. 
“Akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, 
akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, 
akıllı altyapı, akıllı yönetişim” ve 
tüm bu akıllı çözümleri benimseyip 
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kullanacak “akıllı şehirli”, şehirlerin 
akıllı olarak nitelendirilebilmesi için 
başlıca kriterler olarak sayılıyor.
Araştırma şirketi Frost & Sullivan’ın 
raporuna göre, 2025 yılına kadar 
26’dan fazla akıllı şehir olacağı tahmin 
ediliyor. Akıllı şehir kriteri olarak 
sayılan alanların çoğunda olmasa 
dahi birkaçında birden yatırım yapan 
şehirler ise “sürdürülebilir şehir” 
(sustainable city) olarak adlandırılıyor. 
Türkiye’den bu rapora giren sekiz 
şehrin (İstanbul, Bursa, Ankara, 
Eskişehir, İzmir, Denizli, Antalya 
ve Adana), sürdürülebilir şehir 
seviyesinde olacağı öngörülüyor.

AKILLI UYGULAMALAR 
NE ANLAMA GELİYOR?
Enerjinin akıllı yönetimi: Enerji 
kaynaklarının giderek azaldığı ama 

Araştırma şirketi Frost & 
Sullivan’ın raporuna göre, 2025 
yılına kadar 26’dan fazla akıllı 
şehir olacağı tahmin ediliyor. Akıllı 
şehir kriteri olarak sayılan alanların 
çoğunda olmasa dahi birkaçında 
birden yatırım yapan şehirler ise 
“sürdürülebilir şehir” (sustainable 
city) olarak adlandırılıyor. 
Türkiye’den bu rapora giren sekiz 
şehrin (İstanbul, Bursa, Ankara, 
Eskişehir, İzmir, Denizli, Antalya 
ve Adana), sürdürülebilir şehir 
seviyesinde olacağı öngörülüyor.

2025’e kadar 26’dan 
fazla akıllı şehir olacak

enerji ihtiyacının giderek arttığı 
bu dönemde enerji kullanımında 
verimlilik yakalanmazsa enerji 
kesintileri ve yüksek fiyatlar kaçınılmaz 
olacak. Çevresel etkiler de ayrıca göz 
önüne alınması gereken başlı başına 
önemli bir faktör. Evlere takılacak akıllı 
sayaçlar sayesinde evin her noktasında 
günün hangi zamanı ne kadar enerji 
üretilmesi gerektiğine dair planlama 
yapma imkanı sağlanacak. Güneş, 
hidroelektrik, rüzgar gibi sürdürülebilir 
enerji kaynakları üretim sürecine daha 
fazla entegre edilirken, şebekeyi uçtan 
uca kontrol eden bilişim sistemleri 
sayesinde kayıp ve kaçaklar en aza 
indirgenecek. Keza evlerde, ofislerde, 
sanayi tesislerinde kullanılan her tür 
alet, makine ve aydınlatma ünitelerinin, 
örneğin “A” sınıfı gibi tasarruflu 
teknolojilerle donatılması, enerji 
tüketimini çok daha makul boyutlara 
çekebilecek. 
Ulaşımın akıllanması: Şehirlerdeki 
artan araç sayısıyla birlikte sadece 
trafikte kaybedilen zaman değil, 
yakıt tüketiminin artması, karbon 
salınımının yükselmesi ve güvenli 
sürüş gibi birçok farklı konu ön plana 
çıkacak.  Akıllı şehirlerde trafik başta 
olmak üzere ulaşımın çözümlenmesi 
için bilgi teknolojilerinden 
yararlanılacak. Şehrin belirli 
noktalarına yerleştirilen sensörlerden 
toplanan hız, konum ve benzeri bilgiler, 
trafiğin sıkıştığı anlarda alternatif 
çözümler oluşturulmasına imkan 
verecek. Öyle ki, gerektiğinde trafiğin 
durumuna göre sinyalizasyon süreleri 
bile anlık olarak değiştirilebilecek. Acil 
durumlara hızlı ve etkin müdahaleler 
gerçekleştirilecek. Ayrıca toplu taşıma 
sistemlerinin durumu entegre biçimde 
izlenebildiğinden, halkın mobilitesi için 
en uygun ayarlamalar yapılabilecek. 
Ayrıca,  yol zeminlerine döşenen 
elektronik hatlar yönlendiriciliğinde 
hareket eden sürücüsüz araçlar 
nedeniyle, şehir trafiği çok daha 
rasyonel hız ve yönde akacak.
Akıllanan yerel yönetimler: Şehirlerin 
en önemli aktörleri olan yerel 
yönetimler, akıllı şehir uygulamalarıyla 
birlikte tamamen dijital sistemlerle 
işler hale gelecek. Aslında halihazırda 
vatandaşlar belediyecilikle ilgili birçok 
işlemi çevrimiçi sistemler üzerinden 

yapabiliyor. Bu sistemlerin altyapıları 
geliştirilerek, başka sistemlerle 
“konuşur” seviyeye yükseltilecek ve 
şehir hayatının ayrılmaz bir parçası 
olacak. Akıllı kart ve uzaktan okuma 
teknolojileri, vatandaşlara yönelik 
kamu hizmetlerini pratikleştirirken, 
kırtasiyeyi de ortadan kaldıracak. 
Şehrin tüm altyapısı eşzamanlı 
izlenerek, bir sorun oluştuğunda 
anlık müdahalelerde bulunulabilecek. 
Güvenlik, sosyal hizmetler gibi 
vatandaşlar için önemli hizmetler, 
veri temelli sistemler sayesinde etkin 
biçimde yönetilecek. Örneğin bir 
kazada ambulansın, bir yangında 
itfaiyenin, bir asayiş sorununda 
polisin olay yerine yönlendirilmesi, 
gerçek zamanlı sistemler aracılığıyla 
gerçekleşecek. 
Ve akıllı binalar: Dünyadaki enerjinin 
büyük bölümünü binalar tüketiyor. 
Günümüzde enerjinin yaklaşık yüzde 
40’ını tüketen binalar, şehirleşme 
böyle devam ettikçe yüzde 60’lara 
varacak. Bu oranları daha aşağılara 
çekmek için tüm yaşam alanları ve 
binalar sensörlerle donatılacak. Elde 
edilen verilerle, binalardaki enerji 
kullanımı, güvenlik, yalıtım gibi 
birçok alanda önlem alınabilmesi 
mümkün hale gelecek. Güneş başta 
olmak üzere çevresel faktörleri 
etkin kullanarak kendi enerjilerini 
üretecek hale gelen binalar, ayrıca su 
ve benzeri kaynakların daha verimli 
kullanımını düzenlerken, atıkların geri 
dönüşümüne kadar birçok tasarruf 
önlemi de devreye girecek.

KAPAK / AKILLI ŞEHİRLER



Planlama ve standardizasyon temel kriter!

A
kıllı şehirlerin en önemli 
unsuru olarak “planlama” 
kabul ediliyor. Yani 
sürecin daha en baştan 

itibaren belirli bir plan dahilinde 
işlemesi gerekiyor. İngiltere planlama 
konusunu ciddiye alarak, bu 
sürecin belirli standartlar üzerinden 
yürütülmesi konusunda öncülüğü 
üstlenmiş durumda. Bu çerçevede 
BSI (British Standards Institute - 
Britanya Standartlar Akademisi), 
akıllı şehirler için bir standardizasyon 

dokümanı hazırlayarak, 2014’ün 
mart ayında yayımladı. PD 8101 
numarasıyla yayımlanan bu 
doküman, bu konuda dünyada bir 
ilk. BSI, konuyla ilgili internetteki 
duyurusunda, planlamanın önemine 
dikkat çekerek, akıllı şehir gibi büyük 
bir altyapı planlanıyorsa işi baştan 
doğru yapmanın, sonradan yapmak 
zorunda kalınacak düzeltmelerden çok 
daha ucuza mal olacağını açıklıyor. 
Standardizasyon dokümanının ise akıllı 
şehir hazırlıkları sürecinde gözden 

kaçırılmaması gereken unsurların 
ve atılacak adımların önceliklerinin 
belirlenmesinde plânlamacılara 
yardımcı olacağını vurgulanıyor. 
İngiltere işin standardını oluştururken, 
ABD ise tipik pratik yaklaşımıyla 
zaman yitirmeden uygulamaya geçmiş. 
Örneğin, karayollarında harcanan 
zamanı ve yakıt tüketimini azaltmak 
amacıyla yaklaşık 160 bin kilometrelik 
bir bölümde, yol ve trafik durumu 
gerçek zamanlı olarak kullanıcıların 
bilgisine sunuluyor.
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Dünyadan akıllı şehir uygulamalarına örnekler

A
kıllı çözümlerin en tipik 
örneklerini, her geçen 
gün daha da karmaşık 
ve kalabalık hale gelen 

şehirlerin enerji ve altyapı sistemlerinin, 
bilgi ve iletişim teknolojileriyle 
etkin yönetimini sağlayan dijital 
uygulamalar oluşturuyor. Elektrik, 
doğal gaz, temiz su, atık su, ulaşım ve 
iletişim şebekelerinin her birinde akıllı 
şebekeler çok önemli işlevler görüyor. 
Akıllı enerji yönetimi: Halen yılda 12 
kez okuma yapılan elektrik sayaçlarının 
“akıllanması” durumunda, uzaktan 
yapılacak anlık okumalarla yılda 35 bin 
kez okunabileceği öngörülüyor. Bunun 
da sayaçlardan gelen verileri kolayca 
değerlendirmeye yol açacağı için; 
şebekeyi doğru planlama, dönemsel 
talep dalgalanmalarına önceden 
hazırlanabilme, şebeke üzerindeki 
yükü dengeli bir şekilde dağıtabilmeye 
olanak vereceği belirtiliyor. Ayrıca, 
şebekede çıkması olası sorunların da 
önceden fark edilerek, daha ortaya 
çıkmadan önce çözülebilecekleri 
öngörülüyor. 
2012 -2030 yılları arasında en fazla 
akıllı şebeke altyapı yatırımı yapacak 
10 ülkenin sırasıyla Çin, ABD, 
Hindistan, Japonya, Rusya, Almanya, 
Fransa, Birleşik Krallık, İspanya ve 
Türkiye olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı su yönetimi: ABD’de “District 

of Columbia Water”, akıllı ölçüm 
sistemlerinin devreye alınmasının 
ardından, gelirlerinde yüzde 7 
oranında bir artış kaydetti. Sistem, 
sayaç başına 4,15 dolar olan okuma 
maliyetini 1 doların altına düşürerek 
maliyetlerde de düşüş sağladı. Sahada 
kullanılan araç sayısında 20 araçlık 
bir azalmaya gittikleri için de yıllık 
106 bin litre yakıt tasarrufu sağlandığı 
belirtiliyor.
Akıllı ulaştırma yönetimi: “Green 
Light for Midtown” (New York), “BMW 
i Ventures” (New York) ve “Singapur 
Trafik Tahmin Pilot Uygulaması” son 
yıllarda dikkat çeken akıllı ulaştırma 
yönetimi projeleri arasında yer alıyor. 
“Hong Kong Ulaştırma Bilgi Sistemi” 
ise bu konudaki en güzel örneklerden 
biri. Günde 12 milyonu aşkın 
yolcunun seyahat ettiği Hong Kong’da, 
630 bin araç kullanılıyor. Toplamı 
2086 km uzunluğunda olan yollarıyla 
dünyanın en yoğun kullanılan ulaşım 
altyapılarından birine sahip olan 
şehirde, yol trafik bilgi servisi, rota 
bulma servisi, akıllı yol ağı, bu sistemin 
sunduğu hizmetlerden bazıları.
Atık yönetimi: Hollanda’nın 
Groningen şehrinde belediye, 
doldukları zaman mesaj gönderen çöp 
kutularının kullanılması sonrasında 
92 bin Euro tasarruf sağladı. Belediye, 
çöp kamyonlarının sadece boşaltılması 

gereken çöp kutularına gönderilmesiyle 
işgücü ve yakıt maliyetlerinde de 
önemli bir azalma sağlıyor.
İngiltere’de yapılan çalışmada ise güneş 
enerjisini kullanarak atıkları sıkıştırma 
özelliğine sahip sokak çöp toplama 
kutuları yüzde 85 doluluk oranına 
ulaştıklarında uyarı mesajı gönderiyor. 
Uygulama, çöp kutusu toplama 
sıklığını yüzde 86 düşürdü.
Belirli sayıda giriş noktasından alınan 
atığın bir boru ağı kullanılarak merkezi 
atık toplama istasyonlarına iletimini 
sağlayan “Otomatik Atık Toplama 
Sistemleri” de İngiltere, İsveç, İspanya, 
Almanya, Kore, Çin ve ABD’de 
başarıyla uygulanıyor. Atığın türünün 
ve kim tarafından atıldığının takip 
edilebildiği bu sistemler, girişlerde 
biriken atık miktarına göre atığın 
boşaltılma zamanına karar verebiliyor.
Yaşam desteği: ABD’de savaş 
gazilerinin rehabilitasyonun da 
desteklenmiş yaşam teknolojilerinden 
faydalanılması sonucunda hasta 
başına yıllık 2 bin dolar maliyet 
düşüşü ve yatarak tedavi süresinde 
yüzde 61 azalma elde edildi. Bu tür 
uygulamaların yaygınlaşmasıyla, 
özellikle Batılı ülkelerde görülen 
nüfusun yaşlanması sonucu giderek 
ağırlaşacak sağlık sorununa karşı, çok 
daha verimli önlemler alınabileceği 
öngörülüyor.
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Türkiye’de ilk akıllı şehir projesi Karaman’da

KARAMAN

F
iber ağların, 81 ili birbirine 
bağlayarak 200 bin 
kilometreye dayandığı 
Türkiye’de, şehirlerin de 

dijitalleşerek akıllanma sürecine 
girebilmesi için gerekli altyapı oluşmaya 
başladı. Dijitalleşme adımlarının, 
kamu hizmetlerine ve şehir hayatına 
taşınmasıyla Türkiye’nin ilk entegre 
akıllı şehir projesi Karaman’da hayata 
geçiriliyor. Karaman’da trafikten sağlığa, 
kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna 
kadar şehrin tüm ihtiyaçları, “Akıllı 
KenTT Operasyon Merkezi”nden 
yönetilecek. Türk Telekom Grubu ve iş 
ortakları tarafından geliştirilen “Akıllı 
KenTT Projesi” ile şehir, vatandaşlar 
için daha yaşanabilir hale gelirken, 
ekonomik ve çevresel olarak da 
kazançlar elde edilecek.  
Akıllı uygulamalarla, Karaman’da 
trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden 
enerji tasarrufuna kadar büyük 
faydalar sağlanırken, sadece sokak 
aydınlatmalarındaki elektrik kaybının 
önlenmesiyle her yıl yüzde 30’a yakın 
tasarruf imkanı yaratılacak. “Akıllı 
KenTT” projesi kapsamında, Karaman’ın 
kablolu ve kablosuz iletişim altyapısı 
tek bir noktada buluşacak, tüm veriler 
ve kontrol bu merkezde toplanacak. 
İletişimin “nesnelerin interneti” 

platformu üzerinden kurulacağı şehir, 
operasyon merkezinden yönetilecek. 
Enerji, bina, güvenlik, trafik, altyapı, 
sağlık, yönetim, teknoloji ve şehir 
Operasyon Merkezi’nden oluşan 
akıllı şehir sistemi; emniyet, valilik, 
belediye, ulusal ve uluslararası teknoloji 
firmaları, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarını ilk kez bu kadar kapsamlı 
bir platform etrafında buluşturacak. 
Karaman’da, elektrik ve su gerektiği 
kadar kullanılırken, vatandaşlar 
altyapıdan trafiğe kadar çok sayıda 
hizmeti tek tuşla alarak, daha rahat, 
daha ekonomik bir hayata kavuşacak. 
Şehirdeki dijital dönüşüm hareketi 
çerçevesinde; güvenlik, verimlilik, 
ekonomi, çevresel duyarlılık ve yaşam 
kalitesi gibi hedefler belirlendi. Bu 
hedeflere göre, güvenlik kapsamında, 
acil durumlarda daha hızlı reaksiyon 
verme, suç oranı ve trafik kaza 
sayılarının azaltılması hedefleniyor. 
Verimlilik başlığı altındaki hedefler; 
su, enerji ve iş gücü gibi kaynakların 
etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlayarak maliyetleri düşürmek, 
“bulut” teknolojisi üzerinden hizmetler 
sunarak yatırım maliyetlerini azaltmak, 
tekrarlı işleri engellemek için birimler 
arası koordinasyonu tek merkezden 
sağlamayı içeriyor.

Ekonomik hedefler arasında, akıllı 
şehir uygulamasıyla yeni gelir alanları 
oluşturmak ve istihdamı artırmak, 
şehri cazibe merkezi haline getirerek, 
yatırımcıları, uygulama geliştiricileri 
şehre çekmek, vatandaş, kamu 
kurumları, üniversiteler, firmalar ve 
STK’larla birlikte inovasyon merkezi 
oluşturmak ve yerel çözümleri yeni 
pazarlara sunarak yeni gelir elde etmek 
yer alıyor.  “Yaşam kalitesi” başlığında ise 
şehirdeki yaşamın sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve CO2 emisyonunu azaltmak, 
vatandaşa yeni ve inovatif hizmetler 
sunmak, mevcut hizmetlerin kalitesini 
artırmak, şehir yönetimine vatandaşın 
katılımını sağlama hedefleri bulunuyor.

Bir şehrin, akıllı şehir olarak 
nitelendirilebilmesi için, şehirlerin 
sorunlarının çözümü için bilgi ve 
iletişim teknolojileri kullanılarak, akıllı 
çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor. 
“Akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, 
akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, 
akıllı altyapı, akıllı yönetişim” ve 
tüm bu akıllı çözümleri benimseyip 
kullanacak “akıllı şehirli”, şehirlerin 
akıllı olarak nitelendirilebilmesi için 
başlıca kriterler olarak sayılıyor.

Akıllı şehir kriterleri

"Akıllı KenTT Projesi", Karaman Belediyesi 

tarafından yürütülen "Ak Tekke Kent 

Meydanı Projesi" ile birlikte kent yaşamında 

köklü değişikliklere neden olacak. 
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ESKİŞEHİR

Eskişehir Tepebaşı’na akıllı şehir kuruluyor

E
skişehir Tepebaşı, akıllı 
şehir olmaya hazırlanıyor. 
Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi Yaşam Köyü 

Projesi Avrupa Komisyonu Akıllı 
Şehirler ve İnovasyon Projesi’nde 20 
proje arasından seçilerek 5 milyon 
Euro hibe alma hakkı kazandı. 
Toplamda 60 ay sürecek olan Yaşam 
Köyü Projesi’nin 2019 yılı sonunda 
tamamlanması hedefleniyor. Ocak 
2015 itibarıyla başlayan Yaşam 
Köyü Projesi, Eskişehir Tepebaşı’nda 
ulaşım, iletişim ve bilişim 
teknolojileri alanında yapılacak 
iyileştirmelerle sürdürülebilirliği 
sağlamayı hedefliyor. Proje 
kapsamında teknolojinin yardımıyla 
kaynak ve enerji verimliliği 
artırılırken, ilçenin sera gazı emisyon 
oranlarının ciddi oranda azaltılması 
amaçlanıyor. 
Avrupa Birliği’nin araştırma ve 
yenilik programı Horizon 2020 
(H2020) kapsamında hayata 
geçirilen Avrupa Komisyonu Akıllı 
Şehirler ve İnovasyon Projesi’nde 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 
İspanya’nın Valladolid ve İngiltere’nin 
Nottingham belediyeleri ile birlikte 
“yol gösterici” nitelikteki üç yerel 
yönetim arasında yer aldı.  

Aşağısöğütönü bölgesinde 30 
dönümlük alana yayılacak olan 
projeyle Eskişehir’in enerji temininde 
bağımsızlaşması ve temiz kaynaklara 
yönelerek enerji maliyetlerini 
düşürmesi hedefleniyor. Projenin 
bilişim ve iletişim teknolojileri ise 
güvenlik çözümleri üreticisi Ölçsan 
firması tarafından gerçekleştirilecek. 

PROJE TEPEBAŞI’NA NELER 
GETİRECEK?
1. Mevcut binaların iyileştirilmesi: 
Aşağısöğütönü’nde belediyeye ait 9 bin 
110 metrekarelik bölgede binaların 
enerji verimliliklerinin artırılması 
için bina dış cepheleri ve doğrama 
sistemlerinin yenilenmesi, bölgesel 
ısıtma sistemi kurulması, doğalgaza 
dayalı ısıtma sisteminden vazgeçilip, 
enerjisini güneşten alan su kaynaklı 
ısı pompası sistemleri kurulması 
planlanıyor. Isıtma ve sıcak su 
ihtiyacının karşılanması için ek olarak 
solar güneş panelleri ve organik atık 
yakan kazanlar kullanılacak. Böylelikle 
tüm mekanik sistemler yenilenebilir 
enerji kaynaklarından faydalanabilir 
hale gelecek.
Bina ve çevre aydınlatmalarının LED 
armatürlerle değiştirilmesi, ısı geri 
kazanımlı havalandırma sistemlerinin 

kullanılması proje öncelikleri içinde yer 
alıyor. Kurulacak 150 kilovatlık güneş 
enerjisi santraliyle birlikte Tepebaşı 
Belediyesi’nin kurulu toplam santral 
gücü 270 kilovata ulaşacak.
2. Ulaşım: Proje ile Tepebaşı 
Belediyesi’nin kamusal hizmetlerinde 
kullanılmak üzere dört elektrikli 
otobüs, belediye iç hizmetlerinde 
kullanılmak üzere de yedi hibrit araç 
alınacak. Akıllı ulaşım sistemlerinin 
bir parçası olan akıllı bisikletler 
için 6,2 kilometrelik bisiklet yolu 
düzenlenecek, 50’si elektrikli olmak 
üzere 150 bisiklet halkın kullanımına 
sunulacak. Şehrin farklı noktalarına 
enerjisini güneşten alan şarj istasyonları 
kurularak, bisikletlerin ve araçların 
enerji ihtiyaçları karşılanacak.
3. İletişim ve bilişim teknolojileri: 
Proje kapsamındaki çalışmaların 
izlenebilir kılınması için “Akıllı 
Şehir İzleme Portalı” oluşturulacak. 
Binalarda tüketilen enerjinin nerelerde 
tüketildiği, ne kadarının yenilenebilir 
kaynaklardan sağlandığı, bisiklet 
kullanım bilgileri gibi verilerin 
izlenmesi sağlanacak. Elden edilen 
sonuçlarla halkın bu konuda 
bilinçlendirilmesi ve projeye doğrudan 
katımlarının yaygınlaştırılması 
sağlanacak.

"Yaşam Köyü 

Projesi"yle Avrupa 

Komisyonu'ndan 

5 milyon Euro 

hibe alma hakkı 

kazanan Eskişehir'in 

Tepebaşı ilçesi, 

güzelliğiyle dikkat 

çekiyor. 
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“Akıllı şehir” kavramına 
farklı yaklaşımlar
Teknolojideki gelişmeleri kullanarak, aynı zamanda yeşili ve doğayı da koruyarak 
insan yaşamını kolaylaştıracak akıllı şehirler oluşturulması çalışmaları konusunda 
alanında uzman isimlerin de görüşlerine başvurduk...

K
amusal alanın özelleşmesi 
hızlanarak devam ediyor. 
Akıllı şehre eklenecek 
her akıl, ne yazık ki 

kendi aklı doğrultusunda, bu 
özelleşmeyi gerekli kılıyor. Giderek 
teknoloji şirketlerinin şehrin nasıl 
yönetileceğine dair öngörüleri, 
şehrin master planlarını oluşturmaya 
başlıyor. Fakat bu master planlar 
eski anlamıyla sadece fiziksel bir 
düzenlemenin çok ötesine geçtiği, 
(sağlıktan tüketime, eğlenceden 
güvenliğe) hayatın her alanına 
müdahale ettiği ve şehirliyi müşteriye 
veya kullanıcıya dönüştürdüğü 
için “Toplum(sal) Master Planları” 
haline geliyor. Saskia Sassien, buna, 
“mühendislik mantığının hayata 
hakim olması” diyor. Yani şehri 
akıllı yapmaya çalıştıkça ve bu akıl 

tek merkezli - tek akıl; tek merkezi 
yazılım, tek otorite, tek firma, tek vs. 
oldukça, özgürlüklerin kısıtlandığı, 
tek tip bir yaşamın hakim olduğu bir 
şehir hayatına doğru gidiyoruz.
Sonuca gelirsek, temelde akıllı 
şehirden söz ettiğimizde veriden 
söz ediyoruz. Verinin toplanması 
işlenmesi, analiz edilmesi ve 
yorumlanması ile üretilen bilginin 
yeniden kullanılması döngüsü. Bu 
döngüdeki temel unsur veri. Bu 
yüzden şehri akıllı yapacak olan şey 
veriyi kullanması değil ama nasıl 
kullandığı. O zaman da akıl politik 
bir özne olarak karşımıza çıkıyor, 
teknolojik değil.
Akıllı şehir yerine “açık şehir”i 
öneriyorum. Açık şehir, her türlü 
verinin açık olduğu şehirdir. Veriyi 
açmak şehirliyi akıllı kılar; çünkü 

özgürleştirir. Şehirli 
kendi çözümünü 
kendi lokalinde 
ve bütünle 
bağlantı içerisinde 
üretebilir. Tam da 
ağ yapısının sunduğu ve 
bugünün vazgeçilmezi olan tüm 
olanaklar gibi. Açık şehir aynı 
zamanda ağlı (networked) şehirdir, 
(özgür yazılımdaki anlamıyla ve 
tüm çağrışımlarıyla) özgür şehirdir. 
Veri bugünün kamusal alanıdır. 
Bu yüzden açık ve erişilebilir 
olmalıdır. Veriyi açarsak, şehirli 
“aklı” yaratır. Akıl bir teknoloji 
meselesi değil, bir demokrasi, 
şeffaflık ve paylaşım meselesidir. 
Teknoloji bunun imkanlarını sağlar, 
yönetsel bir diktanın imkanlarını da 
sağlayabileceği gibi.

“Akıllı şehir değil, açık şehir!”  
amberPlatform Kurucusu Ekmel Ertan:
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Ü
lkemiz kentleri üçüncü 
dönüşüm sürecini 
yaşıyor. 1950 ile 1980 
yılları arasındaki birinci 

dönüşüm sürecindeki hızlı 
kentleşme, sağlıksız yapılaşma, 1980 
ve 1990’lı yılların sonuna kadar 
süren ikinci dönüşüm sürecinde 
ortaya çıkan yapı ve yaşam kalitesi 
riskleri ve günümüzdeki yaşanan 
üçüncü dönüşüm süreci sonuçları 
akıllı kent yaklaşımı ilkelerinin 
kullanılmadığını ortaya koyuyor. 
Kentlerimizin akıllı kent ya da akıllı 
büyüme temel ilkeleri çerçevesinde 
yeniden kurgulanması için yeni kent 
modellerine gereksinim var. Yeni 
kent modellerinin temel ilkeleri ise 

kimlik, koruma, kalkınma, kalite, 
kaynak ve kurgu (6K) olmalı.
Sürdürülebilir ekonomik büyüme 
ve kalkınmanın olmazsa olmazı, 
sosyal ve çevresel birikimin doğru 
yönde kullanılmasıdır. Akıllı kentler, 
sosyal, çevresel ve ekonomik 
kapitalin etkin kullanımıyla yüksek 
yaşam kalitesini, doğal kaynakların 
doğru yönetimini, katılımcı 
planlama ve uzlaşma ortamının 
oluşmasını hedefler. 
Akıllı yönetim, aktif katılım ve 
ortaklık kurulması için gerekenler: 
bilgi toplumu, sosyal altyapı, 
kentsel yarışabilirlik, yani, BİT’tir. 
BİT’ler akıllı kentler, bilgi kaynaklı 
inovasyon, yenilikçi yöntem ve 

teknolojilerle 
sorunlara çözüm 
üretmeyi amaçlar. 
Akıllı kentin 
6 bileşeni 
olan, “bölgesel 
yarışabilirlik, ulaşım 
ve bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) ekonomisi, doğal kaynaklar, 
insan ve sosyal kapital, yaşam 
kalitesi ve katılımcı toplum” 
unsurları dikkate alınmalı. Söz 
konusu bileşenler akıllı kentlerin 
oluşturulmasında önemli. Bu 
bileşenlerin uygulanması için 
kapsamlı, katılımcı ve kararlı bir 
süreç yönetimi, kamu yönetimi 
tarafından gündeme alınmalı.

“Akıllı kentte katılımcı bir süreç yönetimi olmalı”

Kentsel Strateji ve Kentsel Vizyon Platformu Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu:

Ş
ehirlerin kapasiteleri her 
geçen gün artırılıyor, geri 
dönülmez sonuçlar ile 
karşı karşıya kalmamak 

için mevcut ağaçların korunması 
ve hatta yeni yeşil alanların inşa 
edilmesi gerekiyor. Doğayla uyumlu, 
çevre dostu mimari ve yapılar 
büyük önem taşıyor. Şehir yaşamı 
yeni yeni hastalıklar da getiriyor, 
öyle ki obezite gibi rahatsızlıklar 

neredeyse sadece şehirlerde görülen 
hastalıklar. Bu tür rahatsızlıkların 
ortaya çıkmasının en büyük sebebi 
ise yetersiz hareket. İnsanlar 
motorlu araçları tercih ederek 
sadece kendilerinin değil, aynı 
zamanda şehrin de sağlığını ciddi 
ölçüde olumsuz etkiliyor. Bunun için 
kaslarımızı kullanmalıyız ve ulaşım 
alanı başta olmak üzere hareket 
etmeliyiz. Şehirlerdeki mahallelerin, 

parkların, pazarların 
tamamını tek 
bir merkezden 
yönetmek artık 
mümkün değil, bu 
tür yerlerin daha 
akıllı çözüm üretmesi 
ancak halka açılan veriler ve yerel 
yönetimler ile mümkün olacak. 
Bunun için bir an önce harekete 
geçilmesi gerekiyor.

“Akıllı şehirler yeşili ve insan sağlığını korumalı”
GelecekHane Kurucusu Füturist Halil Aksu: 

Ö
nümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun 
yarıdan fazlasının şehirlerde yaşayacağı 
göz önüne alınırsa, “sürdürülebilirlik”ten 
sonra “akıllı şehir” kavramını da sık 

duyup hızla alışacağız gibi duruyor. Yapılı çevre 
üretiminde; enerji, ulaşım, haberleşme, altyapı 
alanları gibi akıllı şehrin alt kategorilerinde güçlü 

mühendislik çözümleri ve otomasyon 
sistemlerine yönelmek kaçınılmaz. 
Bu önemli bir diyalog, farkındalık, 
planlama ve örgütlülük meselesi. 
Öyle görünüyor ki, “akıllı şehir”den 
bahsedebilmek için önce “akıllı insan” ve 
“akıllı yönetici” gerekiyor.

“Önce akıllı insan ve akıllı yönetici gerekir”
Mimar Tülin Hadi:
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İnşaat malzemeleri sektörü de
yenilikçi ürünlere yöneliyor
Akıllı şehirlere olan yönelim akıllı bina kavramıyla birlikte inşaat malzemeleri 
alanında da fonksiyonel ve çevre dostu ürünlerin üretilmesine öncülük ediyor. 

A
kıllı ev, akıllı bina ve 
akıllı şehir, iklimlendirme 
sistemleri kullanıcılarının 
sorunlarına hızlı, efektif 

ve sürdürülebilir çözümler ve daha 
kaliteli bir yaşam ortamı sunmak 
için tasarlanan sistemlerdir. Akıllı 
ev, akıllı bina ve akıllı şehirlerle, 
tüketicilere daha kaliteli bir yaşam 
ortamı sunmanın yanı sıra gelecek 
nesillere yaşanabilir ortam ve dünya 
bırakmak da amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede iklimlendirme 
dediğimiz ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemlerinde de 
gelecekte bizleri birçok yenilik 
beklemektedir. Cihaz, sistem ve 
sistem entegrasyonları anlamında 
yeniliklerle daha akıllı ve güvenli, 
tüm otomasyon sistemleriyle 
haberleşebilecek, minimum enerji 
tüketimine sahip çevreci hibrit 
sistemlerinden söz ediyor olacağız.
Günümüzde iklimlendirme 
sistemleri büyük ölçüde fosil yakıt 

ve türevleriyle veya bunlardan 
elde edilmiş elektriği kullanarak 
çalışmaktadır. Bu durum enerjinin 
taşınması ve aktarılmasından 
oluşan kayıplar ve yatırım 
maliyetleri açısından efektif ve 
sürdürebilir değildir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarını ve yüksek 
verimliliğe sahip fosil yakıt kullanan 
iklimlendirme cihazları her geçen 
gün piyasadaki pazar payını 
arttırmaktadır. Bu konuda da ülkelere 
verilen ödev ve sorumluluklar 
gelişimin kaçınılmaz olduğunu 
göstermektedir.
Fotovoltaik (PV) güneş korjenerasyon 
panelleri veya rüzgar türbinleri, 
yüksek verimli fosil yakıtlı cihazlar 
vb. sistemlerle üretilen elektrik 
enerjisi, solar termal sistemlerde, 
ısı pompalarında, hidrojen yakıtlı 
cihazlarda ve kor-trijenarasyon 
sistemlerinde kullanılarak işletme 
maliyeti düşük ve yüksek verimli, 
doğayla dost iklimlendirme 

sistemleri haline 
gelecektir.
Elde edilen 
enerjiden 
maksimum 
şekilde 
yararlanabilmek 
için dikkat edilmesi 
gereken üç nokta bulunmaktadır:
1.Elde edilen enerjinin 
kullanılacak olan ortama veya 
sisteme aktarımı 
2. Mevcut sistemin yeni sisteme 
entegrasyonu
3. Kullanıcı açısından çok önemli 
olan kontrolün sağlanmasıdır.
Kullanılan tüm mekanların 
iklimlendirme kontrolü termostatik 
vana, oda termostatı, dış hava 
duyargalı kontrol sistemleri vb. 
kontrol edilecek ve bu kontrol 
sistemleri daire, bina sistemleriyle 
haberleşebilecek ve uzaktan akıllı 
cihazları kontrol edebilecek akıllı 
sistemler halini alacaktır.

“Akıllı şehirlerde çevre dostu iklimlendirme olmalı”
DemirDöküm Teknik ve Eğitim Müdürü Mustafa Balkan:
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A
kıllı binalarda çevre dostu 
malzeme kullanımının 
önemi artarken, akıllı 
binaların dış cephe 

kaplaması için de yeni ürünler 
geliştiriliyor. Kendini ve havayı 
temizleyen çimento esaslı GRC 
panelleri, bu ürünler arasında yer 
alıyor. Türkiye’de çimento üreticileri 
nano teknolojiyi ürünlerine 
uyarlamayı tercih etmeye başladı. 
Üstün beyazlık ve mukavemet 
yönünden hiçbir şey kaybetmeyen, 
kendini temizleme ve hava arıtma 
özelliklerine sahip yeni bir patentli 
çimento tipi geliştirildi. Yapılan 
testlerde kendini temizleyen, hava 

arıtmalı beyaz çimento ile üretilen 
GRC panellerinin, cepheleri 
etkileyen organik bazlı atmosferik 
kirlenmelere karşı etkili olduğu, bu 
kirleri fotokatalitik özelliği sayesinde 
dönüştürerek yağmurla cepheden 
uzaklaştırdığı kanıtlandı.
Ülkemizde ilk kez endüstriyel 
bir bina için cem elyafı takviyeli, 
otomatik temizlemeli çevre dostu bir 
beton çözümü geliştirildi. Kendinden 
temizlemeli, hava arıtmalı beyaz 
çimento ile üretilen GRC panelleri, 
Fibrobeton ve Çimsa işbirliği ile 
Tüpraş RUB Projesi’nde kullanılarak 
binalar için örnek bir uygulama 
oluşturdu. Nox ve Sox yayınımları 

gibi en olumsuz 
ortam koşullarına 
dayanan kendini 
temizleyen, hava 
arıtmalı beyaz 
çimento esaslı GRC 
panelleri işlevsellik, 
estetik ve performansı bir araya 
getirdi. Daha düşük su/çimento 
oranı, daha ince granülasyon 
ve hava arıtmalı beyaz çimento, 
mukavemetin artmasını sağladı.
Kendini ve çevreyi temizleyen cephe 
kaplamaları için öncü konumdaki 
bu tarz uygulamalar geliştikçe daha 
yaşanılır sürdürülebilir bir çevreye 
ulaşmak için umutlarımız artacaktır.

“Dış cephe kaplamalarında örnek uygulamalar var”

Fibrobeton Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Maraşlı:

G
eçmişi Babil’in Asma 
Bahçeleri’ne kadar 
uzanan yeşil çatılar, 
hızla gelişen sistemler 

sayesinde günümüz mimarisinin 
gözde uygulamaları arasına girmiş 
durumda. Avrupa’da 70’li yıllardan 
bu yana hızlı bir gelişim gösteren 
yeşil çatılar, ülkemizde ise 2003 
yılından bu yana uygulanıyor. Yeşil 
çatılar sayesinde bahçeler artık 
binaların çatısına taşınıyor. Yeşil 
çatıların çevreci özelliklerini şöyle 
sıralayabiliriz:
- Yeşil çatılar, sistem seçimine göre 
çatıdan drene edilmesi gereken 
su miktarında yüzde 90’a kadar 
tasarruf sağlayabilmektedir. 

Böylece şehir şebekesine binecek 
yükü büyük ölçüde hafifleterek sel 
baskınlarının önlenmesine katkıda 
bulunur.
- Ortamdaki toz partiküllerinin 
filtre edilmesine yardımcı olur. 
Özellikle hava kirliliğinin ciddi 
sorun teşkil ettiği alanlarda çok iyi 
bir çözümdür. 
- Yeşillikle kaplanan çatı klasik 
çatıyla kıyaslandığında “yüksek ses 
emici” özelliğe sahiptir. Dolayısıyla 
havalimanı, otoyol gibi alanlarda 
avantaj sağlar.
- Bitkilerin nefes alma özellikleri 
havadaki oksijen miktarının 
artmasını sağlar.
- Çatı yüzey sıcaklığını kışın sıcak, 

yazın serin tuttuğu 
için istenmeyen 
ısı kayıp ve 
kazançlarını 
engeller, karbon 
salınımını 
düşürürler.
- Bitkilerin yüksek yansıtma 
özelliği sayesinde ısı adası etkisini 
düşürürler.
- Su yalıtımını aşırı ısı farklarından, 
zararlı ultraviyole ışınlarından 
koruyarak, çatı ömrünü artırır.
Yeşil çatılar, gelecekte akıllı 
şehirlere entegre edildiğinde 
teknolojinin de etkisiyle ekolojik 
dengeyi koruyarak, kentlere büyük 
kazanımlar sağlayacaktır.

“Yeşil çatılarla, bahçeler binaların çatısına taşınıyor”

Onduline Avrasya Genel Müdür Yardımcısı Fulya Özgül Koçak:
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B
ugün belki imaj, belki 
sosyal sorumluluk, 
belki de verimlilik 
beklentileriyle hayata 

geçirilen yeşil bina anlayışı 
gelecekte zorunlu hale gelecek. Bu 
yüzden binaların sadece bugünü 
değil geleceği düşünülerek yeşil 
olmasının yanı sıra aynı zamanda 
akıllı olarak da tasarlanması 
gerekiyor. 2050 yılında neredeyse 
iki katına çıkacak olan dünya 
nüfusunun enerjiye olan ihtiyacı 
da iki kat artacak. Küresel iklim 
değişikliklerine yol açmamak için 
karbon salınım miktarının yarı 
yarıya azaltılması lâzım. Firma 
olarak amacımız enerji verimliliği 
projelerimizle, akıllı ve yeşil bina 
çalışmalarımızla, yaşadığımız çevre 
ve enerji ikilemini çözmeye katkı 
sağlamak. Mevcut yeşil tanımı daha 
çok çevreye duyarlılık, kaynakların 
tasarruflu kullanılması gibi konular 
üzerine yoğunlaşıyor. Ancak 

günümüzün ve geleceğin ihtiyacı 
hem yeşil, hem akıllı binalar. Bu 
yüzden biz hem akıllı hem de yeşil 
olan binalara parlak yeşil binalar 
diyoruz. Çünkü geldiğimiz noktada 
buna ihtiyacımız var. Enerjiyi adım 
adım ölçtüğümüz, kontrol ettiğimiz, 
yönettiğimiz ve entegre otomasyon 
sistemleriyle ortak senaryolar 
geliştirdiğimiz binalar günümüzün 
ihtiyacı olan yapılar. Nasıl ki insan 
vücudu, birbirinden bağımsız gibi 
görünen ama özünde her parçanın 
ortak bir senaryo dahilinde hareket 
ettiği bir sistemse, binalarımızın da 
HVAC otomasyonu, yangın algılama, 
aydınlatma otomasyonu, güvenlik, 
geçiş kontrolü gibi bağımsız 
sistemlerin ortak bir senaryoya 
göre çalışabilmesi yani entegre bina 
otomasyonu dediğimiz üst yapıya 
hizmet etmesi asıl hedefimiz. Akıllı 
binaları hayata geçirmek için içinde 
yaşadığımız eko sistemi destekleyen 
bir çözüm mimarisi olan ve 

Ecostruxture diye 
adlandırılan 
bir yapıyı 
kullanmaya 
çalışıyoruz.
Akıllı Şebekeler 
Geliyor
Smart grid olarak adlandırılan akıllı 
şebekeler konusunda 2020 yılına 
kadar önemli adımlar atılacağını 
düşünüyorum. Geleneksel 
mimaride tek yönlü bir akış 
vardır. Elektrik üretimi merkezi 
olarak gerçekleştirilir ve tüketiciye 
verilir. Tüketici faturayı ödeyen 
konumundadır. Artık yenilenebilir 
enerji kaynaklarının hayatımıza 
daha çok girmesiyle dağıtılmış bir 
mimari söz konusu olacak. Çok 
farklı noktalarda üretim merkezleri 
ortaya çıkacak. Buradaki hedef 
2020 yılına kadar yenilenebilir 
enerji kaynaklarının toplam enerji 
arzı içerisindeki payının yüzde 20 
olması.

“Kentlerin parlak yeşil binalara ihtiyacı var”
Schneider Electric Enerji Verimliliği Müdürü Cihan Karamık:
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Y
ıllar içerisinde cam ve 
pencereler yapıldığı 
dönemin ihtiyacına ve 
teknolojisine göre ve 

mimari akımların etkisiyle şekillendi. 
Tarih içerisinde pencereler 
alçı, ahşap, metal ve PVC gibi 
malzemelerin cam ile birleşmesi 
ile hayat buldu ve cam gelişen 
yapı teknolojisi ile genişleyerek, 
günümüzde yapının tüm cephesine 
hâkim oldu. Bu hakimiyet, artık 
binalarda enerji verimliliğinin ön 
planda olduğu günümüzde büyük 
bir sorumluluğu da beraberinde 
getiriyor. Günümüz mimarisinde 
ön plana çıkan binaların cephe 
tasarımlarında enerji tasarrufunun 
da dikkate alınmasıyla bina cephesi 
ve bileşenlerinin seçimi daha da 
önem kazandı. Ayrıca her geçen 
gün giderek önem kazanmaya 
başlayan yeşil bina tasarımı, enerji 
verimliliğinin yanı sıra doğal ışıktan 
maksimum faydalanma ihtiyacını da 
doğuruyor. Şeffaf bir malzeme olan 
cam, ışıktan ödün vermeden sağladığı 
ısı ve güneş kontrolü özelliği ile 
her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 
Binaların yüksekliklerinin artmasına 
paralel olarak cam yüzeyleri ve cam 
kalınlıkları artacak, cam ile tasarım 
yükleri ve emniyet ihtiyacının 
karşılanması zorunlu hale gelecek. 
Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi, 

dış cephede kullanılan camların 
temperlenmesi ile mümkün 
olabiliyor. Bu nedenle cam cepheli 
binalarda nötral, temperlenebilir ısı 
ve güneş kontrol Low-E kaplamalı 
camların kullanımı her geçen gün 
yaygınlaşacak ve tasarımcıların 
vazgeçilmezlerinden biri olacak. 
Azalan enerji kaynakları ve 
var olan enerjinin daha verimli 
kullanılabilmesi için bugün olduğu 
gibi yarının binalarında da camlarda 
yüksek ısı yalıtımı ve güneş 
kontrolü daha da fazla aranacak 
ve sorgulanacak özellik olarak 
ön plana çıkacaktır. Bu bilinçle 
enerji verimliliğinin giderek önem 
kazandığı günümüzde bir trend 
haline gelen ve Almanya’nın başı 
çektiği pek çok Avrupa ülkesinde 
standart hale getirilmek istenen 
pasif binaların vazgeçilmez tasarım 
kriterlerinden biri de cam ile 
sağlanan performans. İstenen 
performansı yakalamanın yolu ise 
iki cam plakası Low-E kaplamalı 
üçlü yalıtım camı ünitelerinin 
kullanılması. Üçlü yalıtım camı 
ünitesinin kullanılması ile 
pencerelerde tuğla bir duvarın 
yalıtım performansına eş değer ısı 
yalıtım performansı elde edilebiliyor.
Şişecam Topluluğu bünyesinde 
faaliyet gösteren Trakya Cam’ın 
pazara sunduğu çevre dostu, 

sürdürülebilir ve 
enerji tasarrufu 
sağlayan 
ürünler bu 
kapsamda büyük 
önem taşıyor. 
Kuruluşundan 
itibaren enerji tasarrufu ve enerjinin 
verimli kullanılmasını ilke edinen 
Trakya Cam olarak, Low-E kaplamalı 
camlar üreterek binalarda hem 
ısıtma hem de soğutma maliyetlerini 
azaltarak ülkemize, çevreye ve 
dünya enerji kaynaklarına olan 
sorumluluğumuzun bilinciyle 
hareket ediyoruz. Trakya Cam 
enerji tasarrufu sağlayan kaplamalı 
camlardaki Ar-Ge faaliyetlerine hız 
vermiş ve yeni ürünü temperlenebilir 
Low-E kaplamalı camlarının kış 
bahçeleri, rezidans ve ticari binalarda 
kullanımının önünü açmıştır. Bu 
ürünler nötral ve şeffaf yapısı ile 
gün ışığından ödün vermeden; 
yazın güneş ısısı girişini kontrol 
ederek, kışın ise ısıyı içeride tutarak 
soğutma ve ısıtma yüklerini azaltıyor. 
Ayrıca yaşanılan mekanlarda 
temperlenebilme özelliği ile emniyet 
ihtiyacını karşılıyor. Bu ürünler, 
yaşanılan mekanların aydınlık, ısı 
yalıtımı, güneş kontrolü, emniyet ve 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak 
yeşil bina sertifikasyon sürecine de 
büyük katkı sağlıyor.

“Geleceğin binalarında camın önemi artacak”
Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Haluk Sarıaltın:
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Eczacıbaşı 

Yapı Ürünleri

Grubu Başkanı 

Atalay Gümrah:

“Sürekli öğrenme 
arzusu iş hayatında 

başarıyı getirir”



PROFESYONEL BAKIŞ/ATALAY GÜMRAH

TÜRKİYEİMSADDERGİ     59NİSAN 2015

Eczacıbaşı Topluluğu'nda 21 yılda çeşitli birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra 
2013 yılı sonunda Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanlığı görevine getirilen 
Atalay Gümrah, “Bir işi severek ve tutkuyla yapmanın, sürekli öğrenme 
arzusunda olmanın iş hayatında başarıyı getirdiğini düşünüyorum” diyor. 

T
ürkiye’nin en önemli sanayi 
kuruluşlarından Eczacıbaşı 
Topluluğu bünyesi içinde 
yer alan Eczacıbaşı Yapı 

Ürünleri Grubu; çok markalı, çok 
üretim merkezli ve çok pazarlı bir 
oyuncu olarak faaliyetlerini başarıyla 
sürdürüyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri 
Grubu Başkanı Atalay Gümrah, 
1994’te iş hayatına başladığı Eczacıbaşı 
Topluluğu’nda 21 yılda çeşitli 
kademelerde görev yaparak zirveye 
yükselmiş bir isim...
2013 yılı sonunda, Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Grubu Başkanlığı görevine 
getirilen Gümrah, iş hayatındaki 
başarısının sırrını “İşini sevmek 
ve sürekli öğrenme arzusu içinde 
olmak” şeklinde özetliyor. Gümrah, 
mesleklerinde kariyer yapmayı 
hedefleyen gençlere de, “Çok 
okumaları, araştırma yapmaları, 
kendilerini sürekli geliştirmeleri ve 
projeler üretmeleri” tavsiyesinde 
bulunuyor. Atalay Gümrah ile 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri’ni ve iş 
hayatını konuştuk...

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin geçmişini ve gelişim 
sürecini kısaca anlatır mısınız?
II. Dünya Savaşı’nın etkileriyle, 
uluslararası ticaretin durgun olduğu, 
pek çok şeye ihtiyaç duyulduğu bir 
dönemde, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
tarafından 1942 yılında İstanbul 
Kartal’da kurulan seramik atölyesi, 
8 işçiyle üretime başladı. Savaş 
sonrasında ticaret tekrar normale 
dönünce tesis hızla büyüdü, tüketici 
talepleri doğrultusunda seramik 
banyo gereçlerine odaklanıldı. O 
dönemde geleceği parlak görünen 
seramik banyo gereçleri üretimi, 
1958’de Kartal’da bir üretim tesisinin 
açılmasını gerekli kıldı. 1966’da 
markaya VitrA adı verildi. 1977’ye 
gelindiğinde, seramik banyo gereçleri 
üretmek üzere Bilecik Bozüyük’te bir 
fabrika kuruldu. Bozüyük, sonraki 

yıllarda kurumun üretim üssüne 
dönüştü. VitrA markasını bugünkü 
başarılı konumuna getiren süreç, 
80’lerin başında Almanya’ya yapılan 
ilk ihracatla başladı. Global bir marka 
olma hedefini benimseyen VitrA, önce 
dünya devleri için üretim yapmaya, 
1990’lı yıllardan itibaren de ürün 
gamını genişletmeye ve yurt dışı 
operasyonlarını oluşturmaya başladı. 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, 2005 
yılında büyümesine yeni boyut katacak 
bir stratejiyi uygulamaya koydu. 
Kuruma hedef pazarlarında dağıtım, 
marka, üretim ve teknoloji alanlarında 
katkı sağlayabilecek markaları satın 
alma kararı verdi. Bu kapsamda ilk 
olarak, 2005 yılında, Almanya’nın 100 
yıllık köklü bir geçmişe sahip karo 
seramik markası Engers’i bünyesine 
kattı. 2007’de, seramik sektörünün 
dünyadaki en tanınmış markası 
Villeroy&Boch’un Karo Bölümü’nün 
çoğunluk hisselerini aldı. 2009’da ise 
banyo mobilyası alanında Avrupa’nın 
en güçlü markası Burgbad’ı satın aldı.

4 ÜLKEDE, 16 TESİSTE ÜRETİM
Firmanız hangi sektörde faaliyet 
gösteriyor? Türkiye ve dünyadaki 
yeri nedir? Ürün çeşidi, pazar payı 
ve ihracat rakamları hakkında bilgi 
verir misiniz?
Bugün Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, 
çok markalı, çok üretim merkezli 
ve çok pazarlı bir oyuncu olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. VitrA, Artema, 
Engers, Villeroy&Boch, Burgbad ve 
İntema Mutfak markalarıyla hizmet 
veriyoruz. Sektördeki en geniş ürün 
yelpazesine ve üretim kapasitesine 
sahip kuruluşuz. Yaklaşık 6 bin 500 
çalışanımızla, 4 ülkedeki 16 tesiste 
üretim yapıyoruz. Bozüyük, Gebze 
ve Tuzla olmak üzere Türkiye’de 
6; Almanya, Fransa ve Rusya’da 10 
tesisimiz bulunuyor.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu olarak, 
Türkiye’nin toplam seramik sağlık 
gereçleri ihracatının yüzde 50’sinden 

fazlasını tek başına gerçekleştiriyor, 
AB ülkelerine yapılan ihracatta, karo 
ürünleriyle 1. sırada yer alıyoruz. 
Üretimimizin yüzde 60’ını Orta 
Avrupa, İskandinavya, Britanya 
Adaları, Kuzey Amerika ve Rusya başta 
olmak üzere 75’ten fazla ülkeye ihraç 
ediyoruz. Ciromuzun yüzde 70’i yurt 
dışında gerçekleşiyor. Türkiye’nin 
dışında Almanya, Fransa ve Rusya’da 
üretim tesislerimiz bulunuyor. 
Çalışanlarımızın yüzde 30’u da 
yurt dışında bulunuyor. Rusya’daki 
karo üretim tesisimiz 2011 yılında 
açıldı. Mayıs 2014’te ise aynı yerde 
seramik sağlık gereçleri fabrikamız 
faaliyete geçti. Yurt dışındaki yerleşik 
pazarlarımız, Almanya, Fransa, 
İngiltere ve Rusya. Komşu ülkeler 
ihracat pazarlarımızı oluştururken; 
Afrika ve Hindistan’ı yükselen 
pazarlar olarak değerlendiriyoruz ve 
yatırımlarımızı artırıyoruz.

İş hayatına ne zaman başladınız? 
Eczacıbaşı’nda kaç yıldır görev 
yapıyorsunuz? Şu andaki görevinize 
ne zaman atandınız?
Lisans eğitimimi 1991’de, yüksek 
lisans eğitimimi ise 1994’te Boğaziçi 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 
Eczacıbaşı Topluluğu’nda Ekom Dış 
Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu 
olarak iş hayatıma başladım. 1994-
1997 yılları arasında VitrA UK’de 
Ticaret Müdürü olarak çalıştıktan 
sonra, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri 
Grubu’nun satış ve pazarlama 
kuruluşunu kurmak ve ülkedeki 
faaliyetlerini geliştirmek üzere, 
1997’de Rusya’daki EBM Jsc’nin Şirket 
Müdürü olarak görevlendirildim. 
1999-2005 yılları arasında ise sırasıyla 
İntema’nın Proje ve Toplu İşler 
Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü 
ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yaptım. Ocak 2011 itibarıyla 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun 
Banyo Bölümünden Sorumlu Başkan 
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Yardımcılığı görevini üstlendim. 2013 
yılı sonundan itibaren de Eczacıbaşı 
Yapı Ürünleri Grubu’nun başkanlığını 
yürütüyorum.

“GENÇLERE, ÇOK OKUMALARINI 
TAVSİYE EDERİM”
Sizce iş hayatında başarının sırrı 
nedir? Gençlere neler tavsiye 
edersiniz?
Bir işi severek ve tutkuyla yapmanın, 
sürekli öğrenme arzusunda olmanın 
iş hayatında olmazsa olmaz olduğunu 
ve başarıyı getirdiğini düşünüyorum. 

Genç arkadaşlarımın da mesleki 
tercihlerinde, kendi vizyonları ile 
örtüşen, sevecekleri ve tutkuyla 
yapacakları ortamları tercih etmelerini 
öneririm. 
Ayrıca bugünün hızla değişen dünyası, 
bilgi ve teknolojinin üretim hızı; 
rekabetçiliği zorlaştırırken, sürekli 
öğrenen, kendini geliştiren bir çalışan 
profiline olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor. 
Bu nedenle hem mesleki, hem kişisel 
gelişim olarak bugünkü gençlerin 
neredeyse üniversite hayatlarında 
olduğu kadar okumaları, araştırma 
yapmaları, kendilerini sürekli 
geliştirmeleri ve projeler üretmeleri 
gerektiğine inanıyorum.

“2015’TE YENİ PAZARLARA AÇILMAYI 
HEDEFLİYORUZ”
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu 
için 2014 yılı nasıl geçti? Rakamsal 
verilerle örneklendirir misiniz? 2015 
yılı hedefleriniz nelerdir?
Kentsel dönüşümün sunduğu 
avantajlar ve pazara kazandırdığımız 
yeni ürünlerin sağladığı ivmenin 
etkisiyle özellikle proje bazlı 
çalışmalarla iç pazarda çok başarılı 
bir yıl geçirdik. Yer aldığımız tüm 
iş alanlarında enflasyon oranının 
üzerinde reel büyüme elde ettik. Dış 
pazarda ise Batı Avrupa’da, özellikle 
de İngiltere’de, çalışmalarımızı 
pozitif yönlü olarak geliştirme fırsatı 

bulduk. 2010 yılında ve takip eden 
dönemde önemli yol katettiğimiz 
Ortadoğu pazarı ise Arap baharının 
halen devam eden etkisiyle belirsizliği 
koruyor. Biz de bu süreçte temkinli 
hareket ettik. Öte yandan, Rusya’daki 
tüm olumsuz ekonomik koşullara 
rağmen, yerel üretici olmamızın 
avantajıyla büyümemizi sürdürdük. 
Rusya pazarındaki kriz ortamını fırsata 
dönüştürerek pazar payımızı daha 
da artırmak hedeflerimiz arasında. 
Bu yıl için önceliğimiz, yurt dışında 
yeni pazarlara da açılarak, iç pazarın 
üzerinde bir büyüme elde etmek. Bu 
yıl içerisinde devreye aldığımız en son 
yatırımımız; Rusya’nın Serpukhov 
Bölgesi’nde, Mayıs ayında faaliyete 
başlayan seramik sağlık gereçleri 
fabrikası… Fabrika, hâlihazırda faaliyet 
gösteren karo seramik fabrikasının 
yanına kuruldu. Serpukhov’daki 
üretim tesisimiz; 46 bini kapalı toplam 
200 bin metrekare alana yayılıyor ve 
315 kişiye istihdam sağlıyor. 2011 
yılında açılan karo fabrikamızın 3,2 
milyon metrekare, yeni seramik sağlık 
gereçleri fabrikamızın ise 250 bin adet 
üretim kapasitesi bulunuyor. Yıllık 
üretim kapasitemiz; 5 milyon seramik 
sağlık gereci, 37,5 milyon metrekare 
seramik kaplama malzemesi, 3 milyon 
armatür, 350 bin küvet ve duş teknesi, 
340 bin modül banyo mobilyasından 
oluşuyor. 

Türkiye İMSAD’ın son yıllardaki 
gelişimini, sektör içinde daha 
önemli bir rol üstlenmesini; 
bunun yanı sıra ülke sanayisine 
ve ekonomisine yön veren 
paydaşlar arasında öneminin 
artmasını büyük bir mutlulukla 
izliyorum. Bu gelişmede payı 
olan ve Türkiye İMSAD’ın şu 
anki vizyonunu çizen başkan 
ve yönetim kurulu üyelerini 
gönülden kutluyorum.
Türkiye İMSAD ile ilişkilerimiz 
sonucunda oluşan farklı 
çalışma gruplarında birçok 
arkadaşımız etkin görev alıyor. 
Kurum olarak deneyimlerimizi 
bu platforma taşırken, diğer 
üyelerin deneyimlerinden de 
faydalanıyor, ülkemiz inşaat 
sanayisinde çıtanın daha yukarı 
taşınmasına hep birlikte katkıda 
bulunuyoruz. 

Türkiye İMSAD’a 
üyeliğinizi ve 
dernekle 
ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?



Coğrafyalar ayrı olsa da, 
pencereler hep aynı…

Bugün 75’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Deceuninck, 
ülkemizde Egepen Deceuninck garantisiyle üretiliyor. 
Türkiye’de sizlere geniş ürün seçenekleri ve renk yelpazesi 
sunan Egepen Deceuninck, büyüyen ihracatıyla Asya’dan 
Güney Amerika’ya, Avustralya’dan Afrika’ya kadar birçok 
kıtaya ulaşıyor. Egepen Deceuninck, kalitesini ve şıklığını 
yedi iklimle buluşturuyor.
 
Kısaca, dünya pencereye “Egepen Deceuninck” diyor.

www.egepen.com

facebook.com/egepentr plus.google.com/+EgepenTr

twitter.com/Egepentr youtube.com/user/EgepenDeceuninck
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T
ecde Grup bünyesinde 30 
yıldır pazarlama ve aktif 
dağıtım alanında faaliyet 
gösteren Çetin Civata 

Pazarlama A.Ş.’nin Genel Müdürü 
Çetin Tecdelioğlu, Türkiye İMSAD’ın 
33. Genel Kurulu’nun ardından 
seçilen yeni yönetimde Başkan 
Vekiliği görevini üstlendi. Bağlantı 
elemanları sektöründe üst üste 4 yıl 
ihracat şampiyonu unvanını alan 
Çetin Civata’yı yeni başarılara taşımayı 
hedeflediklerini belirten Tecdelioğlu, 
Türkiye İMSAD’ın yeni yönetimi olarak 
da sektörün çıtasını daha yukarılara 
taşımak istediklerini söylüyor. Çetin 
Tecdelioğlu  ile Çetin Civata ve Türkiye 
İMSAD’ı konuştuk..

Çetin Civata ne zaman kuruldu? 
Şirket hakkında bilgi verir misiniz?
Çetin Civata, Tecde Grup içinde yer 
alan bir firma. Tecdelioğlu ailesinin 
kurduğu yaklaşık 100 yıllık bir 
firma olan Tecde Grup, 1915’ten 
bu yana ticaret, yaklaşık 40 yıldır 
sanayi, son 30 yıldır da pazarlama 
ve aktif dağıtım alanında faaliyet 
gösteriyor. Tecde Grup’ta 10 tane 
şirket var. Bu şirketlerin 3 tanesi 
bilgisayar sektöründe, 6 tanesi bağlantı 
elemanları ve demir çelik sektöründe 
1 tanesi de enerji sektöründe. 30 
yıldır faaliyet gösteren Çetin Civata 
Pazarlama A.Ş., bağlantı elemanları 
sektörünün lider kuruluşu.  Ben de 
1988’den beri iş hayatındayım. Şu 
anda ise Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Çetin 
Civata Pazarlama A.Ş’nin başındayım. 
Çetin Civata hem kendi ürettiği 
ürünleri hem de dışarıdan aldığı 
ürünleri son tüketiciyle buluşturmak 
üzere kurulmuş bir şirket. Tüketiciler 
dışında tüccarlarla da işbirliği içindeyiz. 
Yaklaşık 100’ün üzerinde bayimiz, 
binden fazla da aktif müşterimiz var. 
Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, makine ve 
buna bağlı yaklaşık 80 sektöre hizmet 
ediyoruz. 

“TÜM BU ALT SEKTÖRLERİ TÜRKİYE 
İMSAD BİRLEŞTİRİYOR”
Türkiye İMSAD’la tanışmanız 
nasıl oldu?
Biz şirket olarak Türkiye İMSAD’a, 
inşaat malzemeleri içinde bağlantı 
elemanları sektörünün de önemini 
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“Sektörün 
çıtasını 
yükseltmeyi 
hedefliyoruz” 
Türkiye İMSAD Başkan Vekilliği görevini üstlenen 
Çetin Civata Genel Müdürü Çetin Tecdelioğlu, bağlantı 
elemanları sektöründe üst üste 4 yıl ihracat şampiyonu 
olan şirketlerini yeni başarılara taşımayı hedeflediklerini 
belirterek, “Türkiye İMSAD’daki amacımız da sektörün 
çıtasını daha da yükseltmek” diyor.

Çetin Civata Genel Müdürü Çetin Tecdelioğlu:

vurgulayabilmek ve firmalarla işbirliği 
yapabilmek amacıyla üye olduk. 2 
dönemdir de yönetimde yer alıyorum. 
Yeni yönetimde Başkan Vekili oldum. 
Türkiye İMSAD’da birçok sektörün 
temsilcisi olan arkadaşlarımız var. 
Ben de bağlantı elemanları sektörünü 
temsilen yönetim kurulundayım. Birlik 
içinde çalışmayı hedefleyen çok iyi 
bir yönetim kurulumuz var. Sektörler 
birbirini tamamlıyor. Bugün bağlantı 
olmadan kapı, pencere olmuyor, 
çimento olmadan tuğla olmuyor, 
izolasyon olmadan çatı olmuyor… 
Tüm bu alt sektörleri Türkiye İMSAD 
birleştiriyor.

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD, Dündar Yetişener’in 
başkanlık yaptığı dönemde çok ciddi 
bir atağa kalktı. Dündar Bey, çıtayı 
yukarıya çıkarttı. Aynı sorumluluk 
şu an bizim de sırtımızda. Çok güzel 
raporlar hazırlandı. Enerji ve kentsel 

dönüşümle ilgili raporlar bunların 
başında geldi. Bunların daha da 
geliştirilmesi gerekiyor. Çıtayı daha 
da yükseltmek istiyoruz. Uluslararası 
boyuta taşımayı düşünüyoruz. Strateji 
belirlenmesi için bir çalıştay yapacağız. 
Bu çalıştayda aslında yol haritamızı 
belirleyeceğiz. Hangi konularda nasıl 
çalışma planı yapacağımızla ilgili bir 
strateji toplantısı olacak. Türkiye 
İMSAD’ın farkındalığı her geçen gün 
artıyor. Bu çizgiyi daha da yukarıya 
çıkarmak için biz de elimizden gelen 
çabayı göstereceğiz. Özetle önümüzde 
hızlı çalışmamız gereken bir dönem 
var. 

“ORTADOĞU’NUN YENİDEN 
İMARINDA TÜRK MÜTEAHHİT VE 
MALZEMECİLER İŞ ALABİLİR”
İnşaat malzemeleri sektörünün 
mevcut durumunu ve geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Bugün inşaat malzemeleri sektörü 22,7 
milyar dolar ihracatı, 9,7 milyar dolar 



sektör için çalışıyor
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da ithalatı olan bir sektör. Türkiye’nin 
en büyük sektörü. Otomotivden de 
büyük, çok ciddi katma değer yaratan 
ve bırakan bir sektör. Bu sektörün daha 
çok önemsenmesi lâzım. Ben Ekonomi 
Bakanlığı’nda da bu konuyla ilgili bir 
bölümün oluşması arzusundayım. 
İhracatçılar Birliği’nde de ayrı bir 
birliğin olması gerektiği kanaatindeyim. 
İnşaat malzemeleri ile ilgili dünya 
markalarımız var ve çok iyi bir noktaya 
gidiyoruz. Müteahhitlerimiz çok güzel 
projelere imza atıyorlar. 
Şu anda komşu pazarlarda sıkıntılar var 
ama coğrafyamız gereği bu sıkıntılar 
hiç bitmeyecek. 
Çünkü biz Ortadoğu’ya çok yakınız. 
Bu coğrafya 800 yıldan beri savaş 
yaşıyor. Şu anda bir tarafta yangın var, 
diğer yandan da bu ülkeler yeniden 
imar edilecek. Yeniden alt yapı, bina, 
okul hastane yapılacak. Burada coğrafi 
olarak en yakın olan Türkiye’ye 
görev düşüyor. O işleri genelde Türk 
müteahhitler ve Türk inşaat malzemesi 
sanayicileri alacak. Tabii gönül ister 
ki savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, 
binalar yıkılmasın daha güzelleri 

yenilenerek yapılsın. Ama maalesef 
savaşlar devam ediyor.

Yeni pazarlara açılma konusunda ne 
düşünüyorsunuz?
Ben Türkiye İMSAD’da dış ticaretten 
sorumlu başkan vekiliyim. Sahra Altı 
Afrika hedef pazarlar arasında ama 
aslında biz biraz da uzak pazarlara 
bakmak istiyoruz. Brezilya, Latin 
Amerika, Güney Afrika pazarı 
gibi... Buralarda daha katma değerli 
güzel işler yapmayı hedefliyoruz. 
Buralarla ilgili stratejiler geliştiriyoruz. 
Ülkemizin yapmış olduğu serbest 
ticaret anlaşmalarından dolayı oralarda 
fırsatların doğabileceğini umuyoruz. 
Yurt dışı gezilerimizle ve ticari 
müşavirlerimizle birlikte ihaleleri takip 
ediyoruz. Ciddi anlamda o bölgelerde 
daha katma değerli ve daha ciddi işler 
almayı ümit ediyoruz.

ÇETİN CİVATA’DAN İHRACAT ATAĞI
Yeniden Çetin Civata’ya dönecek 
olursak üretim, iç pazar ve ihracat 
hakkında bilgi verir misiniz?
İkisi İstanbul, bir tanesi Malatya’da 

olan toplam 3 tane fabrikamız var. 
İmalatta yaklaşık 500 kişi çalışıyor. 
Üretim kapasitemiz yıllık 30 bin 
ton. Bunun yüzde 40’ını yurt dışına 
ihraç ediyor, yüzde 60’ını da iç 
piyasaya satıyoruz. Yaklaşık 35 ülkeye 
ihracatımız var. İhracatımız gayet iyi. 
İhracat yaptığımız ülkeler genelde 
Avrupa ülkeleri. Sektörümüzde de 
İMMİB çatısı altında 2010, 2011, 2012 
ve 2013’te olmak üzere 4 yıl üst üste en 
fazla ihracat yapan firma olduk. 2014 
yıldızlar törenimiz de nisan ayı içinde 
gerçekleştirilecek. Sanırım ya birinci 
ya ikinci olacağız... İhracatımız 2014 
yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. 2014 
yılı aslında çok zor bir yıldı. Çok ciddi 
sancıların olduğu seçimlerin olduğu bir 
yıldı ama çok şükür biz şirketimizde 
çok inovatif bir çalışma ile 2014’te 
hem satışta hem de kârlılıkta çizgimizi 
yükselttik. 

Şirketinizin 2015 hedefleri nelerdir?
2015’te  ihracatta yaklaşık yüzde 
25 civarında büyüme planımız var. 
Kapasitemizi artırarak hem yurt içi 
hem yurt dışı talepleri karşılamaya 

Çetin Tecdelioğlu, İMMİB’de de

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
(İMMİB) bünyesindeki İstanbul Demir-Demir 

Dışı İhracatçılar Birliği’nde başkan yardımcılığı 
görevimi sürdürüyorum. Orada 3 dönemden 
beri yönetim kurulundayım. Son iki dönemdir 

de başkan yardımcılığı görevindeyim. Biz orada 
bağlantı elemanları, kilit, ev aletleri ve hırdavattan 

oluşan bağlantı elemanları sektörünü BAKİEL 
adı altında bir araya getirdik. Bu sektörlerin 

birbirine çok yakın olmasından ve sektörlerin 
birbirine paylaşımından dolayı BAKİEL ismi 

altında bir sektör söylemi ile çalışmalar başlattık. 
Bu çalışmalarımız Ekonomi Bakanlığı tarafından 

da desteklendi. Ur-Ge olarak uluslararası rekabeti 
geliştirme kapsamında bir BAKİEL çalışmamız 
var. Yaklaşık 17 tane firmanın katılmış olduğu 
yeni pazarlar bulma ve ihracatımızı artırmayla 
ilgili çalışmamız var. Bunun dışında 2013’te 

yaptığımız çalıştayı 2015’in son aylarına doğru 
tekrar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü sektörde 
farkındalık yaratmamız gereken firmalarımızın 
ihracat yönünde toparlamamız gereken eksik 

kaldıkları noktaları var. Biz işbirliği ile firmaları bir 
araya getirerek kümeleme şeklinde inovasyon 

çalışmalarımıza BAKİEL olarak devam edeceğiz. 
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çalışıyoruz. Üretim hedefimizi 
yıllık 36-37 bin tonlara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Malatya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yeni makine yatırımlarımız 
var. Aslen Malatyalıyız. Malatyalı 
olduğumuz için de yatırımlarımızı 
memleketimize yapmaya çalışıyoruz. 
Orada yeni inşaatımız bitiyor, gelecek 
makinelerimiz ve kapasite artışlarımızla 
inşallah bu yılın ikinci yarısından sonra 
tesis faaliyete girecek. Bunda da ilave 
100 kişilik daha personel istihdam 
edeceğiz.

Bağlantı elemanları sektöründe 
Türkiye’nin yeri nedir?
Türkiye olarak bağlantı elemanları 
sektöründe Avrupa’da henüz yüzde 
1.5’lik bir paya sahibiz. Çok büyük 
bir pazar var aslında. Bu pazarda 
derinleşmek, büyümek istiyoruz. 
Bununla ilgili fuarlara katılıyoruz. 
Geçen hafta Almanya’da bir fuarda 
idik. Orada hem firmamızı hem 
de ülkemizi temsil ettik. Çok 
verimli görüşmeler yaptık. Ticari 
ateşimizle yaptığımız toplantılar 
oldu. Bunların neticesini 
inşallah önümüzdeki günlerde 
Avrupa’daki payımızı artırarak 
geliştireceğiz. Avrupa’da 
bağlantı elemanları için şöyle 
bir şans var. AB özellikle Çin’e 
yüzde 90’a yakın bir anti 
damping koydu. Bundan 
dolayı biz bağlantı elemanları 
sektörü olarak serbest 
ticaret anlaşmasından 
dolayı Avrupa’ya ihracat 
konusunda biraz daha 
şanslıyız. Daha hızlı 
yapılanıp bir an önce 
bağlantı elemanları 
sektöründeki alt yapıyı 
hızlandırıp Avrupa 
pazarına hizmet etmemiz 
gerekiyor. Bunun için 
alt yapıya ve kalitedeki 
standartları yukarı 
çıkarmaya ihtiyacımız 
var. Özellikle orta 
ölçekli işletmelerde 
BESİAD diye bir 
derneğimiz var. 
Bu dernekle bu 
farkındalığı ve 
oluşumu sağlamaya 
çalışıyoruz.
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“Beton ve 
harç 
kimyasalları
üretiminde 
açık ara Avrupa lideriyiz”
Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği Genel 
Sekreteri Muzaffer Uyanık, Türk firmalarının yıllık 500 bin tonla 
11 Avrupa ülkesindeki üretimin yüzde 40'ını gerçekleştirdiğini 
belirterek, “Sektör, kaliteli üretimi ile Avrupa'da açık ara lider” dedi.
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İ
nşaat sektörünün yapı taşlarından betonun dayanıklı 
olması için olmazsa olmaz ürünlerden biri olan 
kimyasal katkı maddeleri, Türkiye’de önemli bir 
sektör haline geldi. Öyle ki, Türk firmaları yıllık 

500 bin tonluk üretimle 11 Avrupa ülkesindeki üretimin 
yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.
Sektördeki büyük firmaları bir araya getiren Beton ve 
Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği, 
standartlara uygun üretim yapılmasını sağlayarak, güç 
birliği ile sektörü daha ileri taşımayı hedefliyor. Beton ve 
Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği Genel 
Sekreteri Muzaffer Uyanık ile derneğin faaliyetlerini, 
sektörün bugünkü durumunu ve geleceğini konuştuk.

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Derneği ne 
zaman kuruldu? Kaç üyesi var?
Kısa adı KÜB olan, beton ve harç kimyasal katkı 
maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplamayı ve katkı 
maddelerini tanıtmayı amaçlayan derneğimiz 1998 
yılında kuruldu. Üyelerin aralarındaki koordinasyonu 
gerçekleştirmeyi, üyelerin gelişimini sağlamayı, kimyasal 
katkı maddelerinin uluslararası kalite ölçülerine 
ve standartlarına uyumlu olarak toplum yararı 
doğrultusunda dünyamızın yarınlarını, gelecek nesilleri 
düşünme doğrusuna paralel olarak üretmeyi, ilgili tüm 
kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden 
rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. 
Şu anda sektörün önde gelen firmaları olan 8 üyemiz 
bulunuyor.

Beton ve harç kimyasalları sektöründe ülkemizde 
kaç firma var? Yıllık üretim kapasitesi nedir? Üretim 
tesisleri nerelerde bulunuyor?
Sektörde yaklaşık 25 firma olduğu biliniyor. Fakat 
üretimin yüzde 80-85’ini bizim üyemiz olan 8 firma 
yapıyor. KÜB olarak EFCA (European Federation of 
Concrete Admixture Associations) üyesiyiz. Firmalarımız, 
parasal açıdan olmasa da tonaj olarak çok gurur 
duyacağımız bir üretim yapıyor. EFCA üyesi 11 Avrupa 
ülkesi arasında Türkiye toplam üretimin yüzde 40’ını 
gerçekleştiriyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, 
İspanya, İtalya, Norveç, İngiltere de var. Sektörün üretim 
tesislerinin büyük bölümü İstanbul’da. Üyelerimizin 7’si 
İstanbul’da, 1’i Ankara’da faaliyet gösteriyor. Merkezleri 
ve fabrikaları İstanbul’da olan firmaların ayrıca İzmir, 
Trabzon, Elazığ, Osmaniye gibi Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde üretim tesisleri var. 

“DAYANIKLI BETON İÇİN KATKI MADDESİ 
KULLANMAK ŞART”
Kimyasal katkıların çimento ve betonda kullanımının 
önemi ve avantajları nelerdir?
Kimyasal katkıların kullanımı ile yüksek dayanım ve 
dayanıklılık veya başka bir ifadeyle yüksek kaliteli betona 
ulaşılabilir. Betonun değişik şartlarda ve hava koşullarında 
taşınması, yerleştirilmesi ve korunmasındaki güçlükler 
azalır, işlenebilirlikte önemli kolaylıklar sağlanır. Çalışma 
sürelerinde dikkate değer azalmalar olur.
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Ülkemiz deprem bölgesinde 
bulunuyor ve bu nedenle depreme 
dayanıklı bina yapımı çok önemli. 
Kimyasal katkı maddelerinin deprem 
güvenliği açısından önemi nedir?
Vazgeçilmez bir girdidir diyebiliriz. 
Depreme karşı önlem alacağım 
diyorsanız betonda katkı maddesi 
kullanmak şart. Dayanım ve dayanıklılık 
iddiasında bulunabilmek için kimyasal 
katkı kullanılmış olması bir gerekliliktir. 

Kimyasal katkı kullanılırken veya 
tercih edilirken nelere dikkat ediliyor?
Öncelikle uygulama kolaylığı ve fiyat 
konularına dikkat ediliyor. Türkiye’de 
farklı özellikler gösteren çimentolar 
olmasına rağmen kimyasallardaki 
çeşitlilik ile bu nedenden doğabilecek 
problemlere cevap verilmeye çalışılıyor. 
Doğal olarak yapılacak iş için gerekli 
kaliteyi sağlayabilecek çözümler 
üretilmek zorunda. Bu çözümler; 
kullanılacak çimento ve agrega ile 
uygulama kolaylığı sağlayacak ve 
fiyatı da uygun olacak katkı seçimi ile 
gerçekleştirilebilir. 

“SEKTÖRÜN GELECEĞİ PARLAK”
Türkiye’de son yıllarda inşaat sektörü 
atak yaptı. Bu sizin sektörünüze nasıl 
yansıdı?
Tabii ki olumlu etkiledi. Rakamlar henüz 
netleşmedi ama 2014 yılının 2013’ten 
biraz daha iyi olduğu tahmin ediliyor. 
Sektör sürekli bir gelişim içinde. 80’li 
yılların başlarında senede birkaç bin 
ton gibi rakamları konuşurken, şimdi 
500 bin tondan bahsediyoruz. Bizim 
sektörümüz çimento ve hazır beton 
sektörü ile doğrudan ilgili. İnşaat 
sektörüne bağlı olarak sektörün geleceği 
parlak. Pazar iyi, Avrupa’ya göre açık ara 
öndeyiz.

Kimyasal katkı maddeleri 
üreticilerinin sorunları ve beklentileri 
nelerdir? Bu konu ile ilgili 
standartlarda size göre eksik olan ve 
geliştirilmesi gereken noktalar var mı?
Denetimler ve standartlara uyum süreci 
ülkemizde henüz tamamlanmamış 
durumda. Özellikle standartlara uyumlu 
olmayan üreticilerin varlığı doğal olarak 
katkı kalitesinde istenen seviyenin 
sağlanmasında en önemli engel. Sürekli 
gelişim halinde olan sektörümüzde de 
gelişen yeni ürünlere veya daha fazla 

önem kazanmaya başlayan sahalara 
yönelik yeni standart veya standart 
kapsamında genişletme ihtiyaçları 
doğuyor.

Kimyasal katkı üretiminde kaliteyi 
sağlamak için ne tür denetimler 
yapılıyor?
Denetim konusunu temel olarak üç ana 
başlık altında toplayabiliriz. Üyelerimizin 
kendilerine ait kontrol sistemleri var. Bu 
kapsamda Kalite Kontrol Laboratuvarları 
ve uyguladıkları Yönetim Sistemleri 
(Kalite, Çevre, İSG) denetimlerin en 
aktif tarafıdır. KÜB-THBB arasında 
imzalanan protokol gereğince KGS 
tarafından uygulanan Denetim Sistemi 
mevcut. Üyelerimizin her fabrikasından 
üye ürünlerine ait numuneler haber 
verilmeden kullanıldıkları hazır beton 
tesislerinden alınarak yılda üç defa 
belirlenmiş kontrol parametrelerine 
göre test ediliyor. Yapı Malzemeleri 
Şube Müdürlüklerince CE ve G işaretli 
malzemeler için piyasa gözetim ve 
denetimi kapsamında yapılan denetimler 
var. KÜB olarak bu denetimlerin 
yapılmasında görev alan denetçilerin 
eğitiminde Bakanlık ile devam eden bir 
destek verme faaliyeti yürütülüyor.

Ülkemizde katkı üretimi konusunda 
Ar-Ge çalışmaları yapılıyor mu? 
Ülkemizde Ar-Ge konusuna son yıllarda 
yeterli düzeyde önem verilmeye başlandı. 
Pazar koşullarına uyum ve müşteri 
beklentilerine uygun ürün yaratılması 
birinci derecede önem arz ediyor.

Türkiye İMSAD, bir dernek 
olmasına rağmen, bir dernekten 
beklenebileceklerin çok daha 
üzerinde faaliyetlere imza attı. 
KÜB de, derneğe ve sektöre 
katkısı olacağı inancıyla Türkiye 
İMSAD’a üye dernekler arasında 
yerini aldı. Çok farklı sektörleri 
şemsiyesinin altında bulunduran 
Türkiye İMSAD, bu durumu 
sinerji yaratan bir kaynağa 
dönüştürmesini bilmiş ve çalışma 
konuları ile inşaat ile ilgili tüm 
sektörler için güncel sorunlara 
cevap vermeyi başarmıştır. KÜB 
olarak biz de bu çalışmalardan 
ve Türkiye İMSAD tarafından 
sağlanan bilgilerden üyelerimizi 
yararlandırmaktayız. Bu vesile, 
Türkiye İMSAD’a öncelikle 
derneğimizin daha geniş kitlelere 
tanıtımında verdiği destek için 
teşekkür eder ve çalışmalarında 
başarılar dileriz.

Türkiye İMSAD’a 
üyeliğinizi ve dernekle 
ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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İngiltere'nin başkenti Londra, Avrupa'da kentsel dönüşüme öncülük eden 
bir şehir...  8.5 milyonluk nüfusu ve 1700 kilometrekarelik yüzölçümüyle 
Avrupa'nın en büyük kentlerinden olan Londra'da tarih boyunca birçok 
kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. 80'lerden itibaren bölge bölge 
değişim geçiren şehre son yıllarda damgasını vuran en önemli proje ise 
2012 Olimpiyatları nedeniyle gerçekleşen proje oldu.

2012 

Olimpiyatları ile 

birlikte Stratford 

bölgesi yepyeni 

bir görünüme 

kavuştu.

71NİSAN 2015 TÜRKİYEİMSADDERGİ     



KENTLER & MİMARİ

TÜRKİYEİMSADDERGİ     72 NİSAN 2015

H
er kentin bazı bölgeleri 
zamanla eski işlevlerini 
kaybederek bozulmaya 
uğruyor ve sunduğu 

yaşam kalitesi hem fiziki hem de 
kamusal hizmetler anlamında düşüş 
gösteriyor. Kuşkusuz bunun birçok 
nedeni var. Avrupa’ya bakacak olursak, 
ilk olarak 19. Yüzyıl başından itibaren 
hissedilmeye başlanan bu süreçte, 
feodal yapının çözülmesi, kırsaldan 
kente büyük göçler, sanayileşme, 
artan mal ve hizmet trafiği, sınıfsal 
ayrışmanın kentlerde mekansal 
ayrışmaya da yol açması gibi etkenler, 
20. Yüzyıl’da baş rolü oynadı. Öte 
yandan, tarihi Avrupa kentlerinin 
neredeyse tümü II. Dünya Savaşı’ndan 
büyük bir hasarla çıkmış, bazı bölgeleri 
yıkımlar nedeniyle yaşanamaz hale 
gelmişti. 
İşte tüm bu çöküntü bölgelerinin 
yeniden imarı, 20. Yüzyıl’da gelişen 
kentlilik bilinciyle birlikte çok 
somut bir ihtiyaç olarak 50’li yıllarda 
gündeme geldi. Bu alanların, her 
boyutuyla işlevsel hale getirilerek 
kente yeniden kazandırılması “kentsel 
dönüşüm” olarak ifade edilmeye 
başlanırken, 70’li yılların sonuna kadar 
konuyla ilgili arayış ve çalışmalar 
sürdü. 1980’lerden bu yana ise 
kentsel dönüşümün nasıl olması 
gerektiği uygulamalardan kaynaklanan 
deneyimlerle birlikte ilkesel bazda 
yerleşti.
Artık kentsel dönüşüm geçiren alanlar, 
hazırlanan yeni imar planlarıyla 
günümüzün standartlarına uygun 
toplumsal ve kamusal kullanım 
alanlarına kavuşuyor, daha konforlu 
ve sağlıklı yeni konutlarla donatılıyor. 
Kentsel dönüşüm, uygulandığı 
bölgeleri ekonomik olarak da etkiliyor 
ve buralardaki emlak fiyatları önemli 
bir oranda değerleniyor.

PROJELER TOPLUMSAL SORUNA 
YOL AÇMADAN HAYATA GEÇİRİLDİ
Ne var ki, kentsel dönüşüm geçiren 
alanlardaki değerlenme, bölge 
sakinlerini olumsuz etkileyebilmekte ve 
o insanları evlerinden ve işyerlerinden 
edebilmekte... Tabii bu durum, 
dönüşümün bir kente kazandırdığı 
sayısız değerin yanı sıra birçok 
toplumsal soruna da yol açıyor ve 
mağdur kesimler ile kent arasındaki 

ilişki olumsuz bir şekle bürünüyor. 
Londra, gerçekleştirilen birçok kentsel 
dönüşüm projesi sonucunda bu 
süreci nispeten en hafif atlatan kent. 
Toplumsal paydaşlarla işbirliğine ve 
çevreye verilen önem, Londra’daki 
kentsel dönüşüm süreçlerinin daha az 
sorunla atlatılmasına neden olmuş. 
Kentsel dönüşüm projeleri, çarpık 
yapıları yenileştirme, tarihi yapıları 
koruma, genel olarak da bölgeyi 
daha sağlıklı hale getirme amacıyla 
işlerken; temel olarak konut sorununu 
çözmenin yanı sıra yeni rekreasyon 
alanları, parklar, meydanlar ve ticaret 
merkezleri yaratılmasını da hedefliyor. 
Açıktır ki, bu tür kapsamlı projelerin 
kamuya fazla yük getirmemesi için 
özel sektörün de bu süreçten kâr 
edebileceği finansman modellerinin 
geliştirilmesi gerekiyor. Nitekim 
Londra’ya bakıldığında da birçok 
projede bu tür bir modelin işlediği 
görülüyor. 

EN ÖNEMLİ PROJE 2012 
OLİMPİYATLARI NEDENİYLE 
GERÇEKLEŞTİ
8.5 milyonluk nüfusu ve 1700 
kilometrekarelik yüzölçümüyle 
Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri 
olan Londra’da elbette tek bir kentsel 
dönüşüm projesinden söz edilemez. 
Kent, tarihi boyunca birçok projeye 
sahne olmuş, 80’lerden itibaren de 
bölge bölge değişim geçirmiş. Son 
yıllara damgasını vuran en önemli 
proje ise elbette 2012 Olimpiyatları 
nedeniyle gerçekleşen proje.
Projelere bakıldığında ise amaç ve 
hedeflerin aşağı yukarı ortak olduğu 
görülüyor: İlgili bölgede ticari bir 
merkez oluşturmak, ekonomiyi 
canlandırarak istihdam olanaklarını 
artırmak, yapı stokunun yenileşmesini 
sağlamak, fiziksel gelişimin yanı sıra 
toplumsal ve ekonomik gelişmeye 
yönelik programlar geliştirmek, mülk 
sahiplerinin proje karar süreçlerine 
katılımını ve projeye sahip çıkmalarını 
sağlamak, sürdürülebilir çevresel 
iyileştirmeyi gerçekleştirmek, eğitim 
alanları geliştirmek, kamu yatırımları 
için kentsel alanlar yaratmak ve bölge 
halkı için rekreasyon alanları, parklar 
gibi sosyal alanlar açmak... 
Londra’da öne çıkan belli başlı kentsel 
dönüşüm projeleri şöyle...

Elephant&Castle bölgesindeki 

birçok bina bakımsız haldeydi.

Londra'nın birçok çöküntü bölgesi, kentsel 

dönüşüm projeleriyle birlikte tarihe karıştı.

Dockland Projesi'nin merkezinde 

Canary Wharf bulunuyordu. 

Elephant&Castle'dan bir hastane projesi
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Thames - Gateway Projesi 
Thames - Gateway, Doğu Londra’dan 
başlayarak Thames Nehri boyunca 
doğu yönünde 40 mil uzayan, kentsel 
dönüşüm için kamusal öncelik olarak 
ilan edilmiş bir bölge. 1990’ların 
başından beri üzerine çok konuşulan 
Londra Thames - Gateway projesinin 
2004 yılından bu yana planlaması ve 
inşası devam ediyor. Toplamda yaklaşık 
1.6 milyon insanı barındıran ve 500 
bin kişiye istihdam sağlayan yerleşim, 
aynı zamanda ülkenin en sorunlu 
yerlerinden biri olarak biliniyor. 
Sağlıksız konutlaşma, işsizlik, toplu 
taşıma olanaklarının eksikliği, hizmet 
alanlarının yokluğu, toksik atıklar bu 
sorunlardan en öne çıkanları... 
Thames - Gateway şu anda İngiltere’nin 
en büyük ölçekli kentsel dönüşüm 
projesi unvanına sahip. Alan, konut ve 
endüstri bölgelerinden oluşan karmaşık 
bir yan bölge özelliği taşıyor ve Güney 
Essex ile Kuzey Kent arasında farklı 
ölçek ve karakterdeki yerleşimler 
arasında bir koridor oluşturuyor. Aynı 
zamanda da ülkenin en çok gelişme 
vaat eden kentsel alanlarından biri 
olan bölge, aslında ciddi bir potansiyel 
taşıyor. Liman, endüstri, depo olarak 
değerlendirilmiş 3 bin hektarlık bir 
tarım arazisi barındıran Gateway, şehir 
merkezine olan yakınlığı sayesinde 
Kuzeybatı Avrupa ticaret hattının 
üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla 
Gateway, İngiltere’nin Avrupa’yla 
bağlantısı üzerinde oturduğu için 
Avrupa’nın da en dinamik uluslararası 
bölgesi olarak geliştirilme şansına sahip 
oluyor. 
Eşsiz coğrafi ve siyasi konumu 
sayesinde geleceğin en önemli 
sürdürülebilir kentleşmelerinden 
biri olma fırsatını yakalayan Thames 
- Gateway, 120 bin yeni konut 
inşasına ve sayısız ticari ve yan işlev 
yapılaşmasına sahne olacak. Projenin 
orta aşamasını oluşturacak bu faaliyet, 
giderek artan bir tempoyla daha 
fazla insan ve daha fazla iş imkanıyla 
büyüyerek, 2016 yılında sonlanacak. 
Sivil, özel ve kamu oluşumlarının 
yer aldığı bir konsorsiyum tarafından 
organize edilen Gateway projesi, 4 
bin hektarın üzerinde bir araziyi ve 
onun stratejik iş alanlarına kanalize 
olacak dönüşümünü içeriyor olmasıyla 
gerçekten de büyük bir proje. Thames - 

Gateway’in canlandırılması; ekonomik 
kalkınma, çevresel iyileştirme, kentsel 
yenileme ve ulaşım düzenleme 
konularına dair çok sayıda önemli 
adıma örnek olacak ve dünyadaki 
“sürdürülebilir kentsel dönüşüm” 
çalışmalarına kaynaklık edecek.  

King’s Cross Projesi
21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde Londra’nın 
en büyük inşaat projelerinden birine 
sahne olan King’s Cross Central, 
27 hektarlık bir alana yayılıyor. 
Demiryolu şirketleri tarafından idare 
edilen çeşitli arazilerle birlikte toplam 
dönüşüm alanı 40 hektara yükselen 
proje, Londra merkezindeki en geniş 
karma kullanım planına sahip. Devam 
etmekte olan çalışmalar kapsamında 
2000’li yıllarda yapılmış olan pek 
çok otel, restoran ve kültürel mekân, 
bölgeyi bir kültür merkezi haline 
getirmiş durumda. Bununla birlikte 
alanda sürdürülebilir iş ve konut 
alanları da yer alıyor.
King’s Cross, Londra’nın tüm kesimleri 
içinde en iyi ulaşım bağlantısına 
sahip olanı. İş, eğlence ve konut 
alanlarının yanı sıra “University of the 
Arts London” da 4 bin 500 çalışanı 
ve öğrencisiyle bölgede bulunuyor. 
Miras değeri taşıyan yapıları ve kanal 
kıyısındaki düzenlemeleriyle, proje 
ilerledikçe bölgenin haftanın yedi günü 
canlılık kazanması bekleniyor. Alan 
üzerinde çalışmaların başladığı 2007 
yılından bu yana 215 milyon İngiliz 
Sterlini değerinde harcama yapıldı. 
Gelecek 10 yıl içinde de toplamda 
yaklaşık 74 bin metrekare alanda 50 
yeni yapı, 10 yeni kamu alanı, 20 yeni 
sokak oluşturulması ve 2 milyar İngiliz 
Sterlini değerinde altyapı çalışması 
öngörülüyor.

King’s Cross dönüşüm alanında 
çevresel sorunlara da çok önem 
verildi. Bu amaçla, enerjiyi verimli 
kullanacak yapı tasarımı ve son 
teknoloji uygulamaları sonucu karbon 
emisyonlarında, 2005 yılı değerlerinin 
en az yüzde 50’si oranında kesinti 
sağlanması hedeflendi. 

Elephant & Castle Projesi 
Londra’nın düşük gelir gruplarının 
yaşadığı ve hava kirliliğinin yoğun 
olarak görüldüğü proje alanı, 19. 

Yüzyıl’da tersane ve çevresindeki sanayi 
alanlarında çalışan işçi konutlarının 
yer aldığı, yaklaşık 17 hektarlık bir 
bölge. Elephant & Castle, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra trafik baskısı, hava 
kirliliği ve bunları takip eden olumsuz 
gelişmeler sonucu çöküntü alanına 
dönüştü. Southwark Belediyesi de 
Haziran 2002’de, Elephant & Castle’ı 
geliştirmenin tek yolunun, bölgeyi 
keşmekeşe sokan fiziksel engellerin 
kaldırılması ve yeni bir tasarım ve 
düzenleme yapılması olacağına karar 
verdi. Burasının kentsel dönüşüm alanı 
olarak seçilmesinde; bölgede altyapı 
ve emlak piyasasının yarattığı artan 
baskılar ve bölgenin ana yol ulaşım ağı 
üzerinde olması da etkili oldu. 
Proje hazırlanırken binaların 
tasarımında sürdürülebilirlik üzerinde 
hassasiyetle duruldu. Bunun yanında, 
yeni kamusal alanlar geliştirildi, yollar 
ve meydanlar tasarlandı. Yüksek 
binaların yoğunlaştığı alanda, projeyle 
birlikte dönüşümün odağı olarak iki 
gökdelen yer aldı. Maliyeti 1,5 milyar 
sterlin olan proje kapsamında, 7 bin 
500 metrekare ticaret alanı, 5 bin 300 
yeni konut, beş yeni açık alan, iki 
tramvay hattı, yeni çarşı meydanı, yeni 
Şehir Akademisi ve Southwark Merkezi 
planlandı. 
Elephant & Castle projesi; mahalle 
sakinleri, yerel işletmeciler, eğitim 
ve sağlık kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, alanda çalışan insanları 
içeren geniş bir toplumsal katılımla 
desteklenmiş güçlü bir ortaklığa 
dayandırıldı. Bu nedenle Southwark 
Belediyesi, kâr amacı gütmeyen ve 
kiracılara mülk sahipleri ile hemen 
hemen aynı imkanları sağlayan konut 
kurumlarıyla anlaştı. Bunun yanında, 
özel şirketlerce yapılacak alanlar için 
de yüzde 30 oranında sosyal konut 
üretimini zorunlu kıldı. Projenin 10-15 
yılda tamamlanması planlanıyor.

Dockland Projesi 
Kentin son 20 yıl içinde en dikkat 
çeken kentsel dönüşüm projelerinden 
biri de 1970’lerde işlevini yitiren 
limanlar bölgesinin yeniden imarıydı. 
1990’larda Thatcher’ın iktidara 
gelmesiyle kent büyük bir neoliberal 
projeye sahne oldu. Merkezinde 
“Canary Wharf”ın bulunduğu 
bölgedeki yapılanma, saat dilimi 
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açısından Londra’nın hem New 
York hem de Tokyo borsaları ile aynı 
gün içinde iş yapabilmesi sayesinde 
yeni finans merkezi olma hedefiyle 
bağlantılı olarak şekillendi. 
Dockland’deki sıra evler ve apartman 
dairelerinden oluşan, çoğunlukla 
belediyenin elinde olan konut 
yerleşimlerinin yanı sıra geniş 
ölçekteki işlevsiz kalmış ve köhnemiş 
dok alanlarının yerini, cazip bir 
yaşama ve çalışma alanının nasıl 
alacağı konusu zaten uluslararası 
emlakçıların da iştahını kabartıyordu. 
Sonuçta proje, etaplar halinde, 
ticaret, ofis alanları, konut ve 
minimum düzeyde kamu yatırımları 
içeren uluslararası yatırımcıları da 
kapsayacak şekilde oluşturuldu. 
Örneğin, Amerikalı banker Michael 
Von Clemm’in Batı İndia docklarını 
üretim alanı bakma amaçlı ziyareti, 
ofis binası inşa etme fikrini edinmeye 
başlamasına neden oldu. Reg Ward 
bu fikrin üzerine atladı ve taslak şema, 
ileride tam 82 bin kişilik istihdamıyla 
“Canary Warf” oluşumuna dönüştü.
Sonuçta, doğrudan özel sermayeyi 
çekmeyi amaçlayan planlamayla 
birlikte bölge, kısa sürede ofis yapıları 
ve Londra siluetine yabancı olan 
gökdelenler ile doldu. Yalnızca 1961 
ve 1971 arasında; Dockland’da ki 
istihdam sayısında neredeyse 83 bin 
kişilik düşüş yaşandı; yaklaşık 22 
kilometrekarelik bir alanın yeniden 
canlandırılmasına yol açan bu projeyle 
birlikte Dockland’de 120 binden fazla 
yeni istihdam yaratıldı ve yerleşim 
bakımından hayli rağbet gören bir 
alan yaratılması sağlandı. 
Dockland, Londra merkezine yakın 
olması nedeniyle cazip bir ofis mekanı 
tercihi oldu ve o dönemin revaçta 
olan “yuppie” kesimini de nehir 
kıyısına kurulu bir konut yerleşkesi 
olması itibarıyla kendisine çekti. 
Finans ve hizmet sektöründe çalışan 
genç, yüksek gelirli ve bekar insanlar 
bölgeye yerleşti. 
80’ler boyunca ve 90’ların erken 
döneminde Londra’da konut 
fiyatlarında devasa bir artış oldu. 
Thames Nehri boyunca cazip 
nehir kıyısı daireleri ve yeni orta 
sınıf konutlarını zamanla alışveriş 
merkezleri, restoranlar ve barlar izledi.

2012 Olimpiyatları ve Stratford’da 
dönüşüm 
Londra’nın doğu yakasının 
dönüştürülmesini sağlayacak 
kentsel dönüşüm, “Stratford Şehir 
Nazım Planı” adı altında, aslında 
olimpiyatlardan çok önce var olan 
bir plandı. Londra’nın bu en yoksul 
bölgesi, zamanında çoğunlukla 
endüstriyel alan olarak kullanıldığı 
için ekolojik olarak da hayli kirletilmiş 
bir bölgeydi. Daha sonraki yıllarda ise 
kullanılmayan fabrikalar ve endüstri 
binaları nedeniyle tam bir çöküntü 
alanı haline gelmişti. Olimpiyatlar 
gibi küresel ölçekte görünürlüğü 
ve ekonomik etkisi olan bir 
organizasyonun varlığı, nazım planının 
etkinleşmesinde katalizör görevi gördü.
Ancak bölgenin yeniden geliştirilebilir 
bir alana dönüştürülmesinin maliyeti 
çok yüksekti. Bu nedenle yatırımcıları 
bölgeye çekebilmek için insanların 
aklında doğu yakasının yaşamak için 
çekici bir bölge olabileceği algısının 
yaratılması gerekiyordu. Çünkü 
tarihsel olarak Londra’nın batı yakası 
yaşamak için cazip bir bölgeyken, doğu 
yakası ise tam tersi kabul ediliyordu. 
Dolayısıyla istenilen sadece fiziksel bir 
değişim değildi. İnsanların fikrinin 
değişmesini sağlayacak daha güçlü bir 
etkene ihtiyaç vardı. Olimpiyat işte bu 
işlevi gördü.
Yeni demiryollarının yapımı, yolların 
iyileştirilmesi, konut yatırımları gibi 
küçük hamlelerle işe başlanan projeyle 
birlikte, Stratford’daki 240 hektarlık 
bu alanda Avrupa’nın en kapsamlı 
inşaat projeleri gerçekleştirildi. 
Yapılan birçok spor tesisinin yanı 
sıra Olimpiyat Köyü’nün, oyunların 
bitiminden sonrada kullanılabilmesi 
için dönüştürülmesi ve yeni inşaatlarla 
birlikte 2 bin 818 konut yapılması 
hedeflendi. Stratford Nazım Planı’nın 
en büyük çaplı yatırımlarından biri 
de Stratford Uluslararası İstasyonu 
merkezli raylı toplu taşıma altyapısıydı. 
Olimpiyatlara ev sahipliğinin 
kazanılmasıyla bu yatırımın önemi 
daha da arttı. Toplu taşımanın yanı 
sıra yaya ve bisiklet yolları ağının 
da güçlenmesine önem verildi. Bu 
arada, Olimpiyat köyü ve bağlantılı 
bütün gelişim bölgelerinde yenilikçi 
teknolojiler kullanıldı. 

Elephant&Castle Projesi.

Thames-Gateway Proje Alanı

King's Cross proje alanı

Londra'daki kentsel dönüşüm projeleriyle 

kentin kimi bölgeleri şantiye alanına döndü.





Avrupa kentlerindeki sanayileşme, 
artan ticaret ve göç sonucu yaşanan 
değişimin görünür etkileri, 19. Yüzyıl 
başlarından itibaren hissedilmeye 
başlansa da Londra bu sürece 
yaklaşık yüz yıl önce, 18. Yüzyıl 
başlarında girdi. Sanayi, ticaret ve 
konut bölgelerinin oluşması, sınıfsal 
ayrışmanın kentte de mekansal 
ayrışmaya yol açması gibi olgular 
bakımından Londra ilk örneği 
oluşturdu. Dolayısıyla kentlerdeki yeni 
kurum, kural ve ilişkilerin normları da 
önce burada belirlendi. 
Londra, bir yandan Avrupa ve 
Amerika kıtaları arasındaki stratejik 
konumu nedeniyle önemli bir sermaye 
birikimine sahip olurken, diğer yandan 
da artan ticaretin getirdiği finansal ve 
hukuksal kurumları yürüten üst-
orta sınıflar ile geniş bir işçi sınıfının 
doğuşuna sahne oldu. Çok erken 
tarihlerden itibaren büyük bir sermaye 
birikiminin oluşması sayesinde de 
kentin konut, ticaret alanları ve altyapı 
gereksinimleri gibi yeni mekansal 
ilişkileri karşılanabildi.
Tüm bu olguların kentteki dönüşüme 
etkisi ise “ilk tecrübe” olması nedeniyle 
diğer tüm Avrupa kentlerinden farklı 
oldu. Örneğin Paris’te, Londra’dan 
ancak bir yüzyıl sonra yaşanan kentsel 
dönüşüme, Londra tecrübesinden 
hareketle daha rasyonel müdahaleler 
yapılabildi. Paris’te 19. Yüzyıl’ın 
ortalarında Haussmann’ın imar 

kararlarıyla doğrusal ana arterler 
açıldı, bu geniş bulvarlar ise yine en az 
kendileri kadar devasa meydanlarda 
buluşarak, kentin omurgasını 
oluşturdu. Döneminde dünyanın 
en gelişmiş kenti olmasına rağmen 
Londra’da ise böyle bir kentsel 
yapılanma görülmez. Zaman içinde 
ihtiyaca bağlı olarak açılmış ana yollar 
birbirlerine bağlanmaz; meydanlar da 
Avrupa kentleriyle karşılaştırılamayacak 
ölçüde küçüktürler. Çoğu yol, Roma 
zamanından kalma eski yolların izini 
takip eder...  
Bu durumun bir nedeni de Londra’da 
parçalanmamış büyük araziler ve 
buna dayalı özel mülkiyet yapısının 
hakim olmasıydı. Bu büyük toprak 
parçaları, en büyük erkek çocuğa 
kaldığı için zamanla içinde parçalanıp, 
küçülmüyordu. Toprak sahibi lordun 
arazi üzerinde tam bir hakimiyeti 
vardı. Topraklar satılamaz olduğu 
için müteahhitler bina yapacakları 
araziyi toprak sahibinden kiralıyor ve 
maksimum konut yerleştirebileceği 
şekilde parselledikten sonra bu 
parseller üzerine inşaat yapıyordu. 
Arazinin kent içindeki konumunun 
belirlediği spekülatif değer ve inşaatın 
kalitesine bağlı olarak da belli bir sınıf 
kiracı grubu da bölgeye yerleşiyordu. 
“Estate” adı verilen bu bölgeler, 
Avrupa’nın diğer kentlerinden farklı 
olarak, kentteki sınıfsal ayrımların da 
belirleyicisiydi. Buna göre Eski Kent’in 

kuzey ve kuzey batısına doğru soylular 
ve yeni oluşan burjuvazinin üst ve 
üst-orta sınıfları yerleşirken, doğu ve 
Thames nehrinin güneyinde kalan 
bölümlerine ise işçiler yerleşmişti.
Tüm bu nedenlerden dolayı bütün 
Avrupa kentlerinin dönüşümünde, 
19. Yüzyıl’da yapılan genel kent 
planlama çalışmaları ve büyük imar 
hareketleri etkin rol oynarken, 
Londra’da arsa sahibinin asıl belirleyici 
olması bütüncül bir imar hareketine 
izin vermedi. Bu yüzdendir ki, kentte 
modern anlamıyla bir kent planlaması 
çok geç bir tarihte, ancak II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yapılabildi.
II. Dünya Savaşı sonrası yapılan “green 
belt” planlamasıyla bu yapılanma 
tümüyle değişecekti. 1944’de Patrick 
Abercombie tarafından yapılan plan 
ile kentin halka halka dışarı doğru 
büyümesi ön görülürken; “kent 
merkezi, alt kent, yeşil kuşak ve uydu 
kentler bölgesi” olmak üzere dört 
temel gelişim alanı belirlendi. Londra 
böylelikle ilk kez geniş çaplı bir 
modern kent planlamasının nesnesi 
oldu ve diğer modern kentlerle aynı 
çizgiye oturdu.
Sonuç olarak Londra, 18. Yüzyıl’da 
başladığı dönüşümle birlikte kendine 
özgü kentsel dokusunu nispeten 
koruyarak, 20. Yüzyıl’da da yine 
kendine özgü koşulları barındıran 
bir planlama süreciyle yeniden 
yapılanmaya devam ediyor.

Londra’nın özgün dönüşüm öyküsü 

King's Cross İstasyonu Projesi

KENTLER & MİMARİ
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A
vrupa Yapısal Çelik 
Birliği’nin (ECCS) ilk 
kadın başkanı olan Türk 
Yapısal Çelik Derneği 

(TUCSA) Başkanı Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı Tiryakioğlu, bu unvanına 
4 yıl aradan sonra ikinci kez ECCS 
Başkanı olma başarısını da ekledi. 
2009-2010 döneminden sonra 
2014-2015 döneminde de başkan 
seçilerek Türkiye’yi gururlandıran Prof. 
Dr. Tiryakioğlu, “Bu başarıda hem 
Türkiye’nin çelik yapılar alanındaki 
ilerleyişinin hem de Türk Yapısal 
Çelik Derneği olarak ECCS’deki 
çalışmalarımızın büyük katkısı var” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE’DE ÇELİK YAPILAR 
SON 10 YILDA ARTTI
İtalya’da 9 Eylül 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen ECCS Genel 
Kurulu’nda yapılan törenle ECCS 

ECCS Başkanlığı, 4 yıl aradan 

sonra ikinci kez Türkiye’de

Başkanlığı’nı Prof. Dr. Raffaele 
Landolfo’dan devralan Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı Tiryakioğlu, Türkiye’de 
yapısal çelik sektörünün gelişimi 
hakkında şu bilgileri verdi:
“Her ne kadar çelik yapılar Türkiye’de 
istenilen düzeylere ulaşmaktan çok 
uzak olsa da, özellikle son 10 yıldır 
dikkat çekici bir gelişme kaydedildi. 
Her ay bir çelik havalimanı yapısının 
açılışına tanık olduk. Hemen her ilde 
stadyumlar, spor salonları yapılıyor ve 
bu yapılar elbette çelik malzeme ile 
gerçekleştiriliyor. Avrupa’nın en yüksek 
ikinci yapısı İstanbul Avcılar’da yapılan 
Hilton Double Tree bütünüyle yerli 
tasarımcılar ve imalatçıların başarısı. 
Aynen Haliç’te yerli-yabancı kuruluş 
konsorsiyumu ile gerçekleştirilen 
Haliç Metro Köprüsü gibi. Dünyanın 
pek çok bölgesinde Türkiye’de imal 
edilerek götürülüp yerinde montajı 
yapılan, etkileyici çelik yapı projeleri, 
uluslararası yarışmalarda ödüller 
alıyor ve bu projelerde yabancı 

ortaklarla birlikte çalışan yerli çelik 
kuruluşlarımızı görüyoruz. Bir yandan 
çelik yapılar alanında Türkiye’nin bu 
hızlı yükselişi devam ederken, diğer 
yandan da Türkiye’de uluslararası 
camianın dikkatle izlediği büyük 
hacimli projeler söz konusu. 3. 
Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü, İzmit 
Körfez Geçiş Köprüsü gibi.”

YENİDEN BAŞKANLIĞA GİDEN 
SÜREÇTEKİ GELİŞMELER
ECCS Başkanlığı’na giden süreçte 
bu gelişmelerin katkısı olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 
Tiryakioğlu, “Ayrıca Türk Yapısal Çelik 
Derneği kurulduğu 1992 yılından bu 
yana ECCS’de aktif olarak yer aldı ama 
özellikle son 5 yıldır daha da belirgin 
bir şekilde varlık gösterdi. 2010 yılında 
yaptığımız Uluslararası Sempozyum 
ve ECCS Genel Kurul Toplantıları’nı 
İstanbul’da gerçekleştirdikten hemen 
sonra, birlikte İstanbul’da Rüzgâr 
Enerji Santralleri (RES) Kuleleri 
konusunda ortak bir seminer 
düzenledik. Bu seminerden sonra 
çok sayıda seminer ve kurs peş peşe 
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TUCSA Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 

Tiryakioğlu, 2009-2010 döneminde 

başarıyla yürüttüğü Avrupa Yapısal Çelik 

Birliği (ECCS) Başkanlığı’nı 2014-2015 

döneminde yeniden Türkiye’ye getirdi.

geldi. Çelik yapılarda yangın tasarımı 
konusunda yerli ve yabancı uzmanlarla 
seminer ve kurs gerçekleştirdik. Çelik 
yapılarda deprem tasarımı seminer ve 
kursunu birkaç kez tekrarladık. Hafif 
çelik yapılar konusunda da seminer 
ve kurs düzenledik, Türkiye’deki 
eksiklikleri belirleyip sorunlara uygun 
çözümler üretmek için bir çalıştay 
gerçekleştirdik. Bu ortak seminer ve 
kursların yanı sıra ECCS bazı teknik 
komite toplantılarını Türkiye’de 
yaptı. Deprem Komitesi ve iki kez de 

Köprü Komitesi, yerli yabancı çok 
sayıda uzmanın katılımı ile İstanbul’da 
toplandı. ECCS’in Tanıtım Kurulu 
Başkanlığı’na 2 yıl önce Türk Yapısal 
Çelik Derneği Başkan Yardımcısı H. 
Yener Gür’eş seçildi. 2010’daki ECCS 
Başkanlığımızdan sonra yaşanan 
tüm bu gelişmeler sonrasında da 
ECCS Genel Kurul’unda 2014-2015 
Dönemi’nde de Başkanlığın Türkiye’ye 
verilmesi konusunda bir fikir birliği 
oluştu” diye konuştu.
60. yılını kutlayan ECCS’ye Türkiye’nin 
de 22 yıldır üye olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Yardımcı Tiryakioğlu, 
“ECCS’in amacı; ilgili standartları 
geliştirerek yapısal çelik kullanımını 
artırmak, yapısal çelik endüstrinin 
yararına Ar-Ge projeleri geliştirmek, 
tüm ilgili taraflar arasında işbirliğini 
geliştirme, eğitim, proje izleme ve 
tanıtım etkinlikleri ile Avrupa ve ülke 
pazarlarında yapısal çeliğin kullanımını 
artırmak, inşaat yönetimi, çeşitli satın 
alma yöntemleri ve yenilikçi ürünler 
ile süreçlere ilişkin yeni yöntemlerin 
tanıtımını sağlamak, şeklinde 
özetlenebilir. Türk Yapısal Çelik 
Derneği’nin kuruluş amacı ile çok 
yakın. Dolayısıyla ECCS ile her zaman 
çok yakın ilişkiler içinde olacağız” dedi.

TUCSA ÜYELERİ, ECSS’DE DE AKTİF
ECSS yönetiminde Türkiye’den birçok 
isim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Yardımcı Tiryakioğlu, bu konuda 
da şu bilgileri verdi: “Örneğin ben 
şu an ECCS Başkanıyım, TUCSA 
Başkan Yardımcımız Yener Gür’eş 
ECCS Tanıtım Kurulu Başkanı, 
TUCSA Kurucu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Selçuk Özdil ECCS 
Mimarlık Komitesi’nde, TUCSA 

Teknik Müdürümüz Dr. 
Berna Aydoner, TUCSA 
Üyeleri İlker İbik, Yrd. Doç. 
Dr. Cüneyt Vatansever, Cem 
Haydaroğlu, Dr. Kerem Peker, 
Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet, 
Nuri Çelebi ve Cenan Özkaya 
ECCS’in farklı komitelerinde yer alıyor, 
toplantılara katılıyor, oradaki çalışmaları 
Türkiye’ye taşıyorlar. ECCS’de ilk kez 
bizlerin gündeme taşıdığı, geliştirdiği 
ve hayata geçirdiği çalışmalar var. 
Örneğin, ECCS Academy oluşumu 
bizlerin önerisi ile kuruldu ve 
Türkiye’de ortak gerçekleştirilen 
kurslarda başarılı olanlara ECCS 
Akademi sertifikaları verilmeye 
başlandı. ECCS Akademisi (ECCS 
Academy), geçen yıl ECCS yayınlarının 
yazarlarından ve uzmanlardan oluşan 
eğitim kadrosu ile üye ülkeler başta 
olmak üzere, çeşitli ülkelerde eğitimler 
düzenlemek için H. Yener Gür’eş 
koordinatörlüğünde kurulmuştu. 
Diğer yandan ECCS’in tüm teknik 
yayınlarını Türkiye’ye uygun 
şekilde temin edilmesini sağlıyoruz. 
ECCS tarafından düzenlenen Çelik 
Yapı Tasarım Ödülleri’ne Türk 
projelerinin katılmasını ve de aynı 
şekilde Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci 
Yarışmalarında öğrencilerimizin yer 
almasını sağlıyoruz. Yine bu yıl ilk kez 
gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz 

daha var, Çelik Yapılar Öğrenci 
Çalıştayı. ECCS üyesi ülkelerden 
mimarlık ve inşaat mühendisliği 
bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 
İstanbul’a gelecek ve buradaki 
öğrencilerimizle bir hafta boyunca 
zaman geçirecek, bilgi alışverişinde 
bulunacaklar. Onlara çelik yapılarımızı 

göstereceğiz, uzmanlarımızla tanıştırıp, 
İstanbul’u gezdireceğiz.”

ECCS 2015 YILLIK TOPLANTILARI 
EYLÜLDE İSTANBUL’DA YAPILACAK
ECCS 2015 yıllık toplantılarına 
İstanbul’un ev sahipliği yapacağını 
belirten Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 
Tiryakioğlu, bu kapsamda 14-16 Eylül 
2015 tarihlerinde 8. Uluslararası Çelik 
Köprü Sempozyumu 2015: Yaratıcı 
ve Yenilikçi Gelişmeler ile birlikte 
ECCS Çelik Yapı Tasarım Ödülleri 
ve ECCS’in 60. Yıl kutlamalarının 
gerçekleştirileceğini söyledi. 
Tiryakioğlu, “8. Uluslararası Çelik 
Köprüler Sempozyumu Wyndham 
Grand İstanbul Kalamış Marina 
Hotel’de yapılacak. ECCS’in 2 yılda 
bir gerçekleştirdiği Çelik Yapı Tasarım 
Ödülleri bu sempozyum programı 
içinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. 
Hem Türkiye’den hem de dünyanın 
pek çok ülkesinden çelik yapı 
projelerini gerçekleştiren mimarlar, 
mühendisler, çelik imalatçıları, 
bu yapıların sahipleri, bu etkinlik 
çerçevesinde İstanbul’da ödülleriyle 
buluşacak” diye konuştu.
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Rusya Federasyonu içinde yer alan Tataristan Cumhuriyeti, yabancı yatırımcılar 
için gözde pazar... İnşaat sektörünün itici güç olduğu Tataristan'da, 
2003-2005 yılları arasında altın dönemini yaşayan Türk inşaat firmaları şu 
ana kadar 1.5 milyar dolarlık projeye imza attı. Ülkede kurulan özel ekonomi 
bölgeleri ve teknoparklar da, Türk firmaları için yeni fırsatlar sunuyor.

Kul Şerif Cami
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Türk firmaları için 
yeni fırsatlar sunuyor

Başkent : Kazan
Kuruluş Tarihi : 27 Mayıs 1920
Siyasi Statüsü : Cumhuriyet
Resmi Dil : Rusça, Tatarca
Cumhurbaşkanı : Rustam Minnihanov
Yasama Organı : Devlet Konseyi-Meclis
Yüzölçümü : 67.836 kilometrekare
Başlıca şehirler : Kazan, Naberejnıye Çelnı, Nijnikamsk, Almetyevsk, Yelabuga
Nüfus ve etnik yapı : 3.786.358 / Tatarlar, Ruslar, Çuvaşlar ve diğerleri

Tataristan Cumhuriyeti

Kazan Kremlin'i 

çevreleyen bembeyaz 

duvarlar, antik 

çağlardan kalmış gibi 

görünüyor.
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B
in yılı aşkın geçmişe dayanan 
tarihi ve kültürel zenginliğe 
sahip olan Tataristan, 
gelişen ekonomisiyle Rusya 

Federasyonu içinde önemli bir yere 
sahip… Federal hükümetle ilişkilerinin 
çerçevesi Yetki Paylaşımı Anlaşması 
ile belirlenen tek RF federe birimi 
konumunda bulunan Tataristan, 
ekonomik gücünü ağırlıklı olarak 
yıllık 30 milyon tonu bulan petrol 
üretiminden alıyor. Rusya’da yabancı 
yatırım çeken en önemli bölgelerden 
biri olan Tataristan, lojistik açıdan 
Rusya’nın hem batısına hem de 
doğusuna ulaşmak için uygun bir 
yer olması ve özel ekonomi bölgeleri 
nedeniyle yatırımcılar için önemli 
fırsatlar sunuyor.

TÜRK FİRMALARI BİRÇOK 
PROJEYE İMZA ATTI
Tataristan’ı Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından 90’lı yıllarda 
keşfetmeye başlayan Türk firmaları, 
inşaat sektörünün itici güç olduğu 
ülkede şu ana kadar 1.5 milyar dolarlık 
işe imza attı. Türk firmaları için altın 
dönem olan 2003-2005 yılları arasında 
kamu binalarına ek olarak otel, alışveriş 
merkezi gibi özel sektör yatırımlarını 
kapsayan çok sayıda prestij projesi 
Türk firmaları tarafından inşa edildi.
2005 yılından sonra yerel yönetimin 
yerli firmalara iş verme konusundaki 

yaklaşımı nedeniyle Türk firmalarının 
yatırımlarında duraksama yaşandı. 
Universiade 2013 Yılı Yaz Oyunları’nda 
bazı firmalarımız çeşitli işler aldı. Türk 
firmalarının Tataristan’da yaptığı işler 
arasında Başbakanlık Binası, Kazan 
Havaalanı, Parlamento Binası, Lojistik 
Merkezi, IT Park, Spor Kompleksi, 
Kazan Kremlini’nin Renovasyonu, Kul 
Şerif Cami de yer alıyor.

ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ  
YATIRIMCILARI CEZBEDİYOR
Tataristan özel ekonomi bölgesinin 
sunduğu teşvikler sebebiyle Türk 
yatırımcılar açısından önemli bir cazibe 
merkezi haline geldi. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen Türk yatırımlarından 
biri olan Şişecam fabrikalarının 
inşaatını ve ayrıca Coşkunöz’ün 
Ford’a sac malzemeler üreteceği 
tesisin inşaatını Tepe İnşaat üstlendi. 
Kastamonu Entegre’nin kurduğu 
fabrikanın ve Hayat Kimya’nın temizlik 
ürünleri fabrikasının inşaat işleri 
kapsamında da Türk firmaları işler aldı. 
Bunun yanı sıra Türk müteahhitlik 
firmaları Tataristan’da konut projeleri 
de yapıyor.
İnşaat sektörü, ekonomik aktiviteyi 
canlandırması ve istihdam yaratması 
sebebiyle RF Tataristan hükümeti 
tarafından daima özel önem verilen 
bir sektör konumunda bulunuyor. 
2013-2017 yılları arasında yıkılma 

tehlikesi olan binaları ortadan kaldırma 
programı kapsamında toplam 1.688 
bina yıkılarak orada yaşayan ailelere 
yeni konut sağlanacak.

ÖNEMLİ İKİ PROJE
2015 yılında Dünya Su Sporları 
Şampiyonası’na ve 2018 yılında da 
Dünya Futbol Şampiyonası’nın çeyrek 
final veya yarı final maçlarından 
birisine ev sahipliği yapacak olan 
Tataristan’ın başkenti Kazan, spor 
tesislerinin yanı sıra önemli iki proje 
ile de Türk müteahhitler için fırsatlar 
sunuyor.
Kazan’a 40 kilometre mesafede 
kurulması öngörülen ve IT alanında 
faaliyet gösterecek akademik kuruluş 
ile firmaları bir araya getiren bir 
“teknoloji şehri” olarak tasarlanan 
Innopolis, Tataristan’daki ikinci 
Özel Ekonomi Bölgesi statüsünde 
bulunuyor. Innopolis’de yatırım 
yapacaklar için vergi konusunda 
önemli bazı avantajlar sağlanıyor. 
150 bin kişinin yaşayacağı Innopolis, 
Rusya’nın Silikon Vadisi olacak.
Kazan Uluslararası Havalimanı ile şehir 
merkezinin ortasında, şehre yaklaşık 
10 kilometre mesafede kurulması 
düşünülen bir finans ve lojistik 
merkezi olan Kazan Smart City projesi 
kapsamında da uluslararası bir hastane, 
beş yıldızlı oteller, finans merkezi, 
okullar ve kongre merkezi inşa 

Yıllar 2008 2001 2005 2010 2011 2012 2013
Türkiye’den ihracat 221 2 12 140 233 209 303
Türkiye’ye ithalat 2.715 5 919 1.375 565 720 355
Toplam 2.937 8 931 1.514 794 929 658
Not: RF Federal Gümrük İdaresi Volga Tataristan Gümrük Birimi’ne bağlı gümrük kapılarınca 
işlemleri yapılan mallara ilişkin rakamlardır.

Türkiye-Tataristan Dış Ticareti (Milyon Dolar)

Tataristan'ın başkenti Kazan; özgün 

mimarisi, geniş bulvarları, olağanüstü 

güzellikteki doğa parkları, gölleri ve 

nehirleri ile etkileyici bir şehir. 
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edilmesi planlanıyor. Projenin 2018 
yılında tamamlanması öngörülüyor. 
Tataristan’da konut ihtiyacının fazla 
olması ve konut fiyatlarının yüksekliği 
de ayrı bir fırsat alanı yaratıyor.

TÜRKİYE-TATARİSTAN 
TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye ikili dış ticaret verileri 
itibariyle, Tataristan Cumhuriyeti 
açısından önemli bir ticari ortak 
konumunda bulunuyor. İkili dış 
ticaretin önemli bölümünü Tataristan’ın 
Türkiye’ye yaptığı ham petrol ihracatı 
ve Türkiye’nin Tataristan’a yaptığı 
otomotiv aksam ve parçası ihracatı 
oluşturuyor. Dış ticaret dengesi ise 
ülkemiz aleyhine. 
Türkiye’nin Tataristan’a ihracatını 
tam olarak tespit etmek mümkün 
değil. Zira, ülkemizden Rusya’ya 
ihraç edilen ve Rusya’nın başka federe 
birimlerindeki gümrük noktalarında 
işlemleri yapılmak suretiyle, Rusya’ya 
girişi gerçekleştirilen malların ne 
kadarının Tataristan’a geldiği tespit 
edilemiyor. Başta tekstil ve gıda 
ürünleri olmak üzere pek çok Türk 
malı Rusya’nın başka gümrük noktaları 
üzerinden ithal edilerek ithalatçılar 
tarafından Tataristan’a getiriliyor. 
2013 yılında Türkiye’den Tataristan’a 
yapılan 303 milyon dolarlık ihracatın 
yüzde 52,3’ünü oluşturan 158 
milyon dolarlık kısmı otomotiv 
aksam ve parçalarından oluştu. 
Tataristan’da üretilen Ford ve Kamaz 
(kamyon) markalı araçlar Türkiye’nin 
bölgeye otomotiv aksam ve parçası 
ihracatını artırıyor. Ford markalı 
araçların üretiminin gelişmesi ile 
bu ürün grubundaki ihracatımızın 
artacağı tahmin ediliyor. Türkiye’den 
Tataristan’a gerçekleştirilen deriden 
mamul ürünler ihracatının yıllık 100 
milyon dolar civarında olduğu biliniyor. 

BAŞKENT KAZAN; BİLİM, SANAYİ VE 
KÜLTÜR MERKEZİ
Volga Federal Bölgesi’nde, Volga ve 
Kama nehirlerinin kesiştiği yerde 
kurulu bir etnik cumhuriyet olan 
Tataristan, Rusya’nın Avrupa ve 
Asya’daki toprakları arasında bir köprü 
konumunda bulunuyor. Ülke, 67 bin 
836 metrekarelik yüzölçüme ve yüzde 
53.7’sini Tatarlar’ın oluşturduğu 3.8 
milyonluk nüfusa sahip...

Başkenti Kazan olan Tataristan’ın en 
önemli diğer şehirleri ise Naberejniye 
Çelnı, Nijnikamsk, Almetyevsk ve 
Alabuga... Zengin bir tarihe sahip 
olan Kazan, aynı zamanda Rusya’nın 
en önemli bilim, sanayi ve kültür 
merkezleri arasında yer alıyor. Kazan’ın 
2010-2030 yılları arasında Rusya 
Federasyonu genelinde en hızlı büyüme 
kaydedecek kentlerden biri olması 
bekleniyor. Diğer büyük şehirlerden 
Naberejniye Çelnı sınai üretim, 
Almetyevks petrol üretimi, Nijnikamsk 
ise petrokimya üretim merkezi 
konumunda bulunuyor.

Ağırlıklı olarak petrole dayanan 
Tataristan ekonomisi 2013 yılında 
yüzde 2, 2014 yılında da yüzde 4’ten 
fazla büyüdü. Tataristan’da yılda 
ortalama 30 milyon ton civarında 
petrol üretiliyor. Tüm Türkiye’nin 
yıllık petrol tüketiminin de yaklaşık 
olarak bu miktarda olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda üretilen miktarın 
ne kadar büyük olduğu daha net bir 
şekilde ortaya çıkıyor. Ülkede petrol 
çıkıyor olmasının doğal bir sonucu 
olarak rafineri ve petro-kimya tesisleri 
de mevcut. Nijnekamsk şehrindeki 
petro-kimya tesisi Rusya’nın en büyük, 

Kazan'da modern binalar da yükseliyor.
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1) Makine ve ekipmanlar 
yurt dışından Alabuga’ya ithal 
edildiğinde KDV ve Gümrük 
Vergisi sıfırlanıyor. Mülk vergisi, 
arsa vergisi, araç vergisi de 
yüzde 0 olarak uygulanıyor.
2) Sadece Alabuga üyelerine 
özel Gümrük Postası sayesinde 
gümrük işlemleri maksimum 3 
saate kadar tamamlanabiliyor.
3) Kurumlar vergisi ilk 5 sene 
yüzde 2, ikinci 5 sene yüzde 7 
ve 2055 yılına kadar yüzde 15,5 
olarak uygulanıyor.
4) Rusya’nın diğer bölgelerinde 
1 milyon dolar olan enerji 
ve altyapı bağlantı ücretleri 
Alabuga’da ücretsiz.
5) Arazi fiyatları ucuz.
- 1 Hektar ( 10 bin m2) 
satın alma fiyatı 100 bin ruble 
(yaklaşık 1666 $)
- 1 Hektar ( 10 bin m2) kiralama 
fiyatı yıllık 30 bin ruble 
(yaklaşık 500 $)
6) Alabuga Özel Ekonomi 
Bölgesi’nde federal yollara ve 
Kama nehrine çok yakın olan 
demiryolu var. (Lojistik avantaj)
7) Petrokimya tesisleri ve 
Avrupa’nın en büyük petrokimya 
tesislerine yakınlığı sayesinde 
de konumu çok önemli. 
(Hammadde temini açısından)

Alabuga Özel Ekonomi 
Bölgesi’ndeki avantajlar

1000 yıllık bir geçmişe sahip olan 

Kazan bir kültür şehri olarak tanınıyor.

Avrupa’nın ikinci en büyük petro-
kimya tesisi ve bu tesiste yılda 7 
milyon ton petrol işleniyor. 2013 
yılında faaliyete başlayan Taneco 
isimli rafineride de yılda 7 milyon 
ton petrol işleniyor. Petrol ve petro 
kimyanın yanı sıra otomotiv ve 
havacılık sektörü de Tataristan 
ekonomisinde önemli bir yere 
sahip. 

ALABUGA ÖZEL EKONOMİ 
BÖLGESİ’NDE 1 MİLYAR DOLARLIK 
TÜRK YATIRIMI
Tataristan’da sınai yapının 
gelişmesinin önemli bir sebebi 
de Alabuga şehrindeki federal 
kanunla kurulmuş özel imtiyazlara 
sahip olan Alabuga Özel Ekonomi 
Bölgesi… Bölgede yer almanın 
koşulu ise en az 3 milyon euroluk 
yatırım yapmak. Gümrük alanı 
dışında olan Alabuga Özel 
Ekonomi Bölgesi’nde yatırım 
yapmak isteyenlere; arsa sembolik 
sayılabilecek bir bedelle, alt 
yapısı tamamen hazırlanmış 

bir şekilde teslim ediliyor. Ayrıca, 
idarenin olumlu yaklaşımı yabancı 
yatırımcıları cezbediyor. Bölgede 
bugüne kadar taahhüt edilen 3 milyar 
dolarlık yatırımın üçte biri Türk 
firmaları tarafından yapıldı. En büyük 
yatırımcının Ford-Sollers olduğu 
bölgede yatırımcı diğer firmalar ise; 
Kastamonu Entegre, Hayat Kimya, 
Şişecam-Saint Gobain, Coşkunöz, 
Elaz (traktör fabrikası) Rockwool, 
Saria, Belaya Daça, East Balt, Havi 
Logistics, Polimatiz, Italteks, Hygiene 
Technologies, Armstrong, Picsar 
Coatings, Septal, Kessel, P-D Tatneft 
Alabuga Fiberglas, Air Liquide, Cyrstal 
Silicon, Tatplastik, 3M, RR Donnelley...
Tataristan’da ayrıca gemi fabrikası, 
uçak, helikopter ve insansız hava aracı 
(Eniks) fabrikası, tuğla fabrikası, tıbbi 
cihaz fabrikası, optik cihazlar fabrikası, 
lastik fabrikası, deri ürünleri fabrikası, 
Rusya’nın en büyük votka fabrikası, 
bira fabrikası (Efes’in Rusya’daki 
en büyük fabrikası), kompresör 
fabrikası, kozmetik ürünler fabrikası ve 
buzdolabı fabrikası bulunuyor.
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Ekonomik Göstergeler
Gayrisafi Bölgesel Hâsıla (GSBH-
2013) GSBH: 1,520 Trilyon Ruble 

(47,5 milyar ABD doları)
Yıllık kişi başına GSBH: 

12.545 ABD Doları
GSBH Artış Oranı: % 2 

Başlıca Sanayi Ürünleri: Petrol ve 
petrol ürünleri, kamyon, otomobil, 

uçak ve helikopter, gemi, optik 
cihazlar, tekstil, ağaç işleme.

Enflasyon: % 6,4
Dış Ticaret : (2013) 

İhracat: 20,9 milyar ABD Doları
İthalat: 4,9 milyar ABD Doları

Dış Ticaret Hacmi: 
25,8 milyar ABD Doları
Dış Ticaret Dengesi: 

+16,0 milyar ABD Doları

İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler: 
Hollanda (4,9 milyar ABD Doları), 
Polonya (2,0 milyar ABD Doları), 
İtalya (1,8 milyar ABD Doları), 
Türkiye (355 milyon ABD Doları)
İhraç Ettiği Ürünler: Petrol ve 
petrokimya ürünleri, makine ve 
mekanik cihazlar, gıda, ahşap ve 
orman ürünleri
İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler: 
Almanya (997 milyon ABD Doları), 
Ukrayna (626 milyon ABD Doları), 
ABD (403 milyon ABD Doları), 
Türkiye (302 milyon ABD Doları), 
Çin (238 milyon ABD Doları)
İthal Ettiği Ürünler: Makine ve 
mekanik cihazlar, metaller, gıda, 
tekstil, mineral yakıtlar

Perakende sektörü de Tataristan’da 
öne çıkaran alanlardan biri.. Tataristan 
perakende piyasasında 15 binden 
den fazla kuruluş faaliyet gösteriyor. 
Pazara giriş yapan ilk perakende zincir 
kuruluşu ise Ramstore oldu.
Öte yandan Tataristan, geleneksel 
olarak tarımsal üretimin önem taşıdığı 
bir bölge. Her ne kadar 1950’lerden 
itibaren petrol üretimiyle birlikte 
kırsal bölgelerdeki zenginlik kaynağı 
tarımdan petrole kaymış olsa da, 
süt ürünleri, et ürünleri ve tahıl 
üretimi başı çekiyor. Tarım sektörü, 
Tataristan ekonomisinin yüzde 7,1’ini 
oluşturuyor.

TATARİSTAN PAZARI HANGİ 
SEKTÖRLER  İÇİN CAZİP?
Tataristan yönetimi, yabanc› flirketleri 
Tataristan’da yat›r›m yapmaya 
özendirmekte ve bu amaçla çeflitli 
teflvikler sa€lamakta. Bu sebeple, 
özellikle Alabuga Özel Ekonomi 
Bölgesi’nde ve Kazan yak›nlar›ndaki 
teknopark ile kimya kompleksinde; 
petro-kimya, ilaç, boyac›l›k, oto 
yan sanayi, inflaat malzemeleri, a€aç 
ürünleri, mobilya, haz›r giyim, dericilik 
alanlar›nda yap›lacak do€rudan 
yat›r›mlar›n ve bunun sonucunda 
yerel piyasaya sürülecek ürünlerin 
flirketlerimiz aç›s›ndan avantajlar 
do€uraca€› belirtiliyor.

Kazan Kremlini UNESCO’nun Dünya 
Kültür Mirası Alanı içinde yer alıyor.
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Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Ödülü 
2012 (Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan 
Kültür ve Yaşam Merkezi)
ArkiParc Gayrimenkul Ödülü 
2012 (Hilton Garden Inn Haliç)
Arkitera İşveren Ödülü 
2011 (Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan 
Kültür ve Yaşam Merkezi)
Arkitera İşveren Teşvik Ödülü 
2010 (TÇMB Meslek Lisesi)
Altın Proje Türkiye Konut Ödülü 
2009 (Still İstanbul Konutları)
Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Ödülü 
2006, (ODTÜ KKTC Rektörlük, 
BİM ve Kütüphane Binaları)
Arkitera Genç Mimar Ödülü
2006

TeCe Mimarlık’ın 
kazandığı ödüller
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“Mimarlar hukuk karmaşası
içinde iş yapmaya çalışıyor”

Türkiye'de mimarların önüne çıkan en büyük sorunun hukuk karmaşası olduğunu 
söyleyen TeCe Mimarlık ortakları Tülin Hadi ve Cem İlhan, “Projenin tasarım 
aşamasında birçok kanun ya da yönetmelik değişebiliyor. Mimar neye göre 
çalışacağını bilmiyor. Bu durum da büyük sıkıntı yaratıyor” diye konuşuyor.

B
irlikte 1994 yılından bu yana çalışan mimar 
Tülin Hadi ve Cem İlhan, 21 yılda başarılı 
birçok projeye imza atmış bir ikili... TeCe 
Mimarlık çatısı altında faaliyet gösteren Hadi 

ve İlhan, yaptıkları projelerde hem kamu faydasına 
hem işverenin talebine hem de çevreyi korumaya özen 
gösterdiklerini belirterek, “Bu dengeyi tutturmak zor 
olsa da, biz ilkelerimizden taviz vermiyoruz” diyor.
Türkiye’de mimarların önüne çıkan en büyük 
sorunun hukuk karmaşası olduğunu söyleyen Hadi 
ve İlhan, “Projenin tasarım aşamasında birçok kanun 
ya da yönetmelik değişebiliyor. Mimar neye göre 
çalışacağını bilmiyor. Bu durum da büyük sıkıntı 
yaratıyor” diye konuşuyor.
Tülin Hadi ve Cem İlhan ile mimarlık mesleğini, 
mesleğin sorunlarını ve projelerini konuştuk.
 
“PROJELERİMİZDE KAMU-ÇEVRE VE 
İŞVERENİN FAYDASINI GÖZETİYORUZ”
TeCe Mimarlık bürosu ne zaman kuruldu? Kısaca 
anlatır mısınız?
Tülin Hadi: Firmamızın kuruluşu 1992 yılına 
dayanıyor. Kuruluş aşamasında ben yoktum. Cem 
İlhan ve Özkan Sümer tarafından Profis Mimarlık 
adıyla kuruldu. 2 yıl sonra Özkan Sümer ortaklıktan 
ayrılmak isteyince biz Cem’le birlikte çalışmaya 
başladık. O tarihten sonra büronun adı Tülin Hadi ve 
Cem İlhan Mimarlık Bürosu oldu. O gün bugündür 
birlikte çalışıyoruz. 2004 yılında isim değişikliğine 
giderek, büronun adını TeCe Mimarlık olarak 
değiştirdik. Büronun yapısı değişmedi, sadece unvan 
değişikliği oldu. Büro zaten kurulduğunda da, hem 
kamu hem işveren hem de çevrenin faydasını gözeten 
bir yapıya sahipti. Şu anda davetli yarışmalar, kamu 
ya da özel sektör projeleri üzerinde çalışıyoruz. Dokuz 
kişilik bir mimar kadromuz var.

Mimarlık ortakları Tülin Hadi ve Cem İlhan:
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Bugüne kadar yaptığınız projeler 
neler? Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir 
alan var mı?
Tülin Hadi: Biz çok uzun bir süre 
proje yarışmalarına katıldık. 1992’den 
2003 yılına kadar olan dönemde 9-10 
tane birinciliğimiz vardı ama hiç inşa 
edilmiş yapımız yoktu. Sadece fikir 
üretmiş olduk. Ufak tefek uygulamalar 
oluyordu ama büyük ölçekli bina 
yapmamıştık. Bunun yönünü değiştiren 
proje ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs 
kampüsündeki yönetim ve kütüphane 
yapıları oldu. Büyük bir yapı grubu 
idi. 9 bin metrekare kapalı alanı olan 
bir projeydi. 2003 yılında yarışmayı 
kazandık. 1.5-2 yıl kadar projesi ve 
uygulaması devam etti. Böylece ilk 
büyük ölçekli projemizi yapmış olduk. 
Ardından ODTÜ’nün bizi davet ettiği 
başka yarışmalara katıldık. Onların 
bazıları uygulandı. Mesela ODTÜ’nün 
Teknokent alanı içinde Savunma 
Teknolojileri Geliştirme Kompleksi 
(SATGEB 2) projemiz var. Ford Otosan 
için davetli yarışmayla kazandığımız 
bir projemiz oldu, Vehbi Koç Vakfı 
Ford Otosan Sosyal Yaşam Merkezi... 
Gölcük’teki fabrika alanının hemen 
arkasında yer alıyor. Bunun yanı sıra 

Sütlüce’de 215 odalı Hilton Garden Inn 
Oteli’ni yaptık. Bunlar bizim başlıca 
yapılarımız... Bir de önümüzdeki ay 
hizmete girecek olan Ford Otosan’ın 
Kartal’daki mühendislik merkezi 
var. En son yaptığımız proje bu... 
Ağırlıklı olarak mimari projeler üzerine 
çalışıyoruz. Kültür, eğitim yapıları gibi. 
Hem kamu için hem de özel sektör için 
projeler hazırlıyoruz.
 
Şu an üzerinde çalıştığınız projeler 
neler?
Tülin Hadi: Konut projelerimiz var. 
ODTÜ Teknokent’teki SATGEB 2 
proje alanı etap etap yapılıyor, bu 
aşamalardan biri üzerinde çalışıyoruz. 
Bir kongre merkezi projesi var. Bazı 
otel yenileme, dekorasyon, iç mimarlık 
projeleri üstünde çalışıyoruz.
 
Proje yaparken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Tülin Hadi: Projemizi şekillendirirken 
bir denge kurmaya çalışıyoruz. Sadece 
işverenin hedefini gözeterek, sadece 
kamunun faydasını gözeterek, sadece 
çevreyi ya da sadece maliyeti gözeterek 
bir tasarım yapamayız, bunların 
hepsinin dengesi olmalı.

Yurt dışında yaptığınız proje var mı?
Tülin Hadi: Suudi Arabistan’da 
kazandığımız bir yarışma oldu. 100 
bin hacı için rezidans tarzında bir 
kompleksti. DB Mimarlık’la (Bünyamin 
Derman) yaptığımız bir projeydi. Bir 
de ODTÜ için Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yaptığımız projeyi 
söyleyebiliriz.

 “KENTSEL DÖNÜŞÜM ACELEYE 
GETİRİLDİ”
Türkiye’deki kentsel dönüşüm 
uygulamalarını nasıl buluyorsunuz?
Cem İlhan: Gittikçe azalan bu 
alanın paylaşımı üzerine kurulan bir 
dönüşüm ileride hepimizi mutsuz 
edecek. Bu aşikâr. Kentsel dönüşümü 
10 senedir konuşup da iyi bir örneğini 
göremiyor olmak, gerçekten insanı 
ümitsizliğe sevk ediyor. Aslında şehirli 
olma kültüründe bizim ortak paydamız 
ne? Bunu sorgulamalıyız. Toplum 
olarak hangi değerleri çok önemsiyoruz 
ve çıkarlarımızın önüne neleri 
koyabiliriz? Avrupa’da belli alanların 
imara açılması, aşırı yoğunlaştırılması 
düşünülemez bile... Bizde bunlar çok 
rahat şekilde bir gecede gündeme 
getirilip kanunlaştırılabiliyor.
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1969 yılında İstanbul’da doğan Tülin Hadi, 1993 
yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 

2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü alan Tülin 
Hadi, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde proje 

stüdyosu yürütücülüğü de yapıyor. 1966’da 
Diyarbakır’da doğan Cem İlhan, 1987’de İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümü’nde 
doktora eğitimini tamamladı. 1992 yılında kendi 

bürosunu kuran Cem İlhan, 1994 yılında Tülin Hadi 
ile ortak çalışmaya başladı. 2006 yılında Genç Mimar 

Ödülü’nü alan İlhan, halen Bilgi Üniversitesi’nde 
tasarım stüdyosu yöneticiliğini de sürdürüyor.

Tülin Hadi ve Cem İlhan kimdir?

Tülin Hadi: Türkiye’nin pek çok 
yeri ve İstanbul için dönüşüm 
kaçınılmazdı, fakat bu kadar yapının 
üretildiği bir dönemde birkaç tane 
çok iyi örneğin çıkması gerekirdi. 
Böyle bir şey olmadı. Bunda 
yapıları hızla yıkıp hızlı bir şekilde 
yapmanın etkisi var. Tasarım ve 
üretim aşamasında biraz düşünmeniz 
ve gereken mesailerin harcanması 
gerekiyor. Kentsel dönüşümün aceleye 
getirilmiş ve planlaması tam olarak 
yapılmamış bir uygulama süreci 
olduğunu söyleyebiliriz. Oysa kentsel 
dönüşüm, çerçevesi belirlenmiş geniş 
bir alanda üst ölçekli kararlar alınarak 
ve belli bir plan dahilinde hareket 
edilerek, sonucu tahmin edilerek 
yapılan bir uygulama olmalı.
 
“HUKUK İYİ İŞLEMİYORSA 
MİMARLIK DA İYİ OLMAZ”
Türkiye’de mimarlık mesleğinin 
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Tülin Hadi: Bir ülkede sadece bir 
mesleğin durumu diye bir şey olmaz. 
Bir şeyler iyiyse başka şeyler de iyidir, 
bir şeyler kötü ise başka şeyler de 
kötüdür. Bence mimarlık hukuğun 
iyi olmasına dayanan bir meslek... 
Hukuk iyi ise, adalet varsa mimarlık 
da iyidir çevre de güzeldir.
 
Biraz açar mısınız bu konuyu?
Tülin Hadi: Karara bağlanmış 
kuralların olması gerekir. Her parselde 
gücü yettiğince hak elde etmek diye 
bir şeyin olmaması lâzım. Çevre 
açısından, kamu açısından bir takım 
hakların kollanması gerekir.

Cem İlhan: Şöyle açıklamak mümkün; 
aynı kent parçasında aynı mahallede 
birbirine bitişik iki projenin içinde 
birinin ilişkileri ile elde ettiği imtiyazlı 
emsal durumu varsa orada adalet 
yoktur. Birisi bir telefon ederek, 
birini arayarak işi istediği şekle 
getirebiliyor. Emsalin biri için 4, öbür 
tarafı için 2 olduğu bir yerde adalet 
yoktur. Bu durumda planlama da 
yapamıyorsunuz.

Böyle bir ortamda işinizi nasıl 
döndürebiliyorsunuz?
Cem İlhan: İşimiz çok zor dönüyor. 
Eğer, tip imar yönetmeliği adı 
altında bir şey olup da siz hâlâ o 
yönetmeliğin değiştirilmiş kararları ve 
versiyonlarına göre ayrı ayrı her dakika 
proje yapıyorsanız, yani önünüzde 
birçok hukuksal sözde adı tip imar 
yönetmeliği olup aslında hiç de öyle 
olmayan bir hukuki imar düzeni 
içinde çalışıyorsanız, hukuksuzluk 
işte budur bence... Biz şu an aptala 
dönmüş durumdayız. Birçok mimar, 
biz neye göre proje hazırlayacağız diye 
düşünüyor. Hukuk anarşisidir bu... 
Flu, her şeyin toz duman olduğu bir 
ortam. Her an her şeyin değiştiği bir 
durum varsa orada mimarlığı falan 
konuşmayız zaten...
 
“İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME 
MİMARİYE YANSIMADI”
Mesleğin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Cem İlhan: Şu an çok büyük 
mimari projeler yapılıyor. Her büro 
eski yaptığından çok daha büyük 

işler gerçekleştiriyor. Öyle bir 
ölçek büyümesi var. Ama ona göre 
örgütlenmek ve alt yapı lâzım. İnşaat 
sektörü önceki yıllarda olmadığı kadar 
serpilip gelişti. Dünyanın sayılı yapı 
endüstrilerine sahip bir ülke haline 
gelebiliyoruz ama bunun mimariye 
yansımasına baktığımızda çok da 
tutarlı bir sonuç yok. Her anlamda 
haz veren sağlam, ekonomik ve 
güzel planlanmış çağdaş örneklerin 
üretilemediğini görüyoruz. Dünya 
standartlarına yakın birkaç örnek iki 
elin parmağı kadar değil...
Bir de inşaat sektöründe kalifiye 
eleman sorunu var. Yüksek teknolojiler 
üretirken, yeşil teknolojileri 
konuşurken sahaya indiğimizde işinizi 
gösterecek olan o son dokunuşları 
hiç de bu işe dahil olmamış olan 
elemanlar ve kişilerle hayata geçirmeye 
çalışıyoruz.
 
Bu sorun nasıl çözülebilir sizce?
Tülin İlhan: Bunun içinden nasıl 
çıkılır dediğimiz zaman bana bunun 
tek çözümü Ar-Ge, inovasyon ve fikir 
üretimine dayalı yatırımlar gibi geliyor. 
Fakat onların da yeşermesi için hürriyet 
gerekiyor. Zihinlerin özgür olması 
gerekir. Her şeyin anahtarı orada...

Önümüzdeki dönemdeki 
hedefleriniz neler?
Cem İlhan: Bizim amacımız bildiğimiz 
yolda yürümek... Şimdiye kadar 
yaptığımızın daha iyisini yapmaya 
çalışmak. Ortak alanların olduğu 
kamusal projeler için daha çok aranan 
bir büro olmayı isteriz.
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T
ürk ekonomisinin son 12 yıllık 
büyüme ortalaması yüzde 4,9 olsa 
da ve Türkiye’nin en az yüzde 

4,5 büyümesi gerekse de, 2014 yılının 
yüzde 2,9’luk büyüme verisi için ‘kötü’ 
diyemeyiz. Çünkü, Türkiye dünyanın 
önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomilerinin 2014 yılı ortalama 
büyümesini yakalamış durumda. Hatta, 
Çin ve Hindistan’ın büyümeleri hariç 
tutularak, aralarında Türkiye’nin de yer 
aldığı diğer gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme ortalamasının yüzde 1,7, 
gelişmiş ülkelerin büyüme ortalamasının 
yüzde 1,8 olduğu dikkate alındığında, 
Türkiye, Çin ve Hindistan harici 
gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına 
1,2 puan fark atmış durumda. 
Türkiye’nin yüzde 2,9 ile Avrupa 
Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında, 
2014 yılını en iyi kapatan bir veya iki 
ülke arasında olduğunu söyleyebiliriz. 
Mevcut küresel ekonomik koşullar 
içerisinde, ‘Buna da şükür’ demek 
gerekiyor. Cari açık ve enflasyonunun 
kontrolüne yönelik olarak, Türk 
Ekonomi Yönetimi’nin aldığı tedbirler, 
2013 yılında yüzde 5,1 artan hane 
halkı tüketim harcamalarının, 2014 
yılında sadece yüzde 1,3 büyümeyle 
yılı kapatmasına sebep olunca, 2013 
yılında yüzde 4,2 büyüyen Türk 
ekonomisi, doğal olarak 2014 yılında 
yüzde 2,9’da kaldı. Bununla birlikte, 
2014 yılında net ihracatın büyümeye 
önemli katkı yapması sayesinde de, 
2014 yılında Türkiye’nin yüzde 2,9 
büyüdüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’nin 
2015 yılında yüzde 3 ve üzerinde 
büyüme yakalayabilmesi için, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi sayesinde, özel 
sektör yatırımlarını canlandırması ve 
net ihracat büyümeye 2014’deki gibi 
katkı sağlayamayacak ise, elbette ki mali 
disiplini zedelemeden, mutlaka kamu 

harcamalarının daha kuvvetli düzeyde 
büyümeye katkı sağlamasının önünü 
açmak gerekiyor.
2013 yılının sürprizi, başlanılan mega 
projeler başta olmak üzere, kamunun 
yürütmekte olduğu pek çok alt ve 
üst yapı inşaat projesine bağlı olarak, 
kamu inşaat yatırımlarındaki 16 milyar 
TL’lik sıçramaydı. Bu rekor sıçrama, 
kamu inşaat yatırımlarına yüzde 30.2 
gibi reel bir büyüme getirdi. Kamu 
inşaat yatırımları piyasa değeri ile, 
2014 yılında büyüklük olarak 61 
milyar TL düzeyinde kaldı. Ancak, 
enflasyon arındırıldığında, kamu inşaat 
yatırımlarında reel olarak yüzde 10,8’lik 
daralma oldu.
2014 yılının sıçrama yapan tarafı, bu 
defa özel sektör inşaat yatırımları oldu. 
Özel sektör inşaatları 21 milyar TL’lik 
bir sıçrama ile 101.1 milyar TL’ye ulaştı. 
Bunun doğal sonucu olarak, 2013 
yılında reel olarak yüzde 0,7 daralan özel 
sektör inşaat yatırımları, 2014 yılında 
bu defa reel olarak yüzde 9,4 arttı. 
2013 yılında kamu inşaat yatırımları 
sayesinde, GSYH içerisinde katma değer 
üretimini, yani reel büyümesini yüzde 
7,4’e oturtan inşaat sektörümüz, 2014 
yılında yüzde 2,2 büyüyebildi. İnşaat 
sektörü, Türkiye’nin GSYH’ndaki, yani 
Milli Geliri’ndeki payını 2013 ve 2014 
yıllarında da yüzde 5,9 olarak korudu. 
TÜİK, inşaat sektörünün alt kırılımlarını 
paylaşmadığından, özellikle 2014 
yılında özel sektör yatırımlarındaki bu 
sıçrama konut sektöründen ne ölçüde, 
ticari gayrimenkul inşaatlarından (plaza, 
alışveriş merkezi, fabrika, okul, hastane 
binası vs...) ne ölçüde, özel sektör alt 
yapı inşaatlarından ne ölçüde (yap-işlet-
devret projeleri, özel sektörün enerji 
yatırımları, baraj, santral yatırımları 
gibi) kaynaklanıyor; bunları ne yazık ki 
bilemiyoruz.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Türkiye'nin de yer aldığı diğer gelişmekte olan ülkelerin büyüme ortalaması 
yüzde 1,7 oldu. Türkiye ise 2014'ü yüzde 2,9'luk bir büyüme ile kapattı. 

Türkiye, 2014’de küresel 
büyüme ortalamasını yakaladı
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YIL

İnşaat 

Sektörünün

Ürettiği 

Katma 

Değer

Kamu 

İnşaat

Yatırımları

KİY’nda

Reel Artış 

(% )

Özel 

İnşaat

Yatırımları

ÖİY’nda

Reel Artış 

(% )

İnşaat 

Sektörünün

Reel Büyüme 

Hızı (% )

İnşaat’ın 

GSYH’daki

Katma Değer 

Payı (%)

İnşaat 

GSYH’daki

Harcama 

Payı (%)

GSYH

GSYH

Büyümesi 

(%)

1999 5.687.701 3.180.806 -8,3 6.462.942 -1,5 -3,1 5,8 9,8 104.595.916 -3,4

2000 8.405.526 5.563.856 22,6 9.301.819 -0,5 4,9 5,7 9,8 166.658.021 6,8

2001 1 0.702.029 7.558.838 -15,6 11.838.488 -17,6 -17,4 5,0 8,6 240.224.083 -5,7

2002 14.707.329 10.857.569 2,4 17.645.133 17,9 13,9 5,4 9,1 350.476.089 6,2

2003 18.405.464 11.651.822 -12,0 23.512.197 15,0 7,8 5,5 9,2 454.780.659 5,3

2004 24.661.000 12.468.784 -6,5 33.945.840 19,8 14,1 5,8 9,4 559.033.026 9,4

2005 28.694.134 16.363.747 21,7 38.875.118 7,6 9,3 5,8 9,7 648.931.712 8,4

2006 35.849.263 21.193.674 10,4 51.119.375 20,3 18,5 6,4 10,7 758.390.785 6,9

2007 41.013.267 23.705.042 4,5 58.956.909 6,2 5,7 6,5 10,8 843.178.421 4,7

2008 44.657.644 30.071.436 10,6 60.221.606 -12,4 -8,1 5,9 9,9 950.534.251 0,7

2009 36.577.637 29.112.751 3,4 44.959.753 -21,9 -16,1 5,2 9,0 952.558.579 -4,8

2010 45.239.597 36.750.576 19,1 55.494.980 17,7 18,3 5,7 9,6 1.103.749.801 9,2

2011 57.751.314 41.727.595 -1,0 76.239.630 16,7 11,5 5,8 9,8 1.297.713.210 8,8

2012 62.156.828 45.000.115 2,8 82.108.302 -0,1 0,6 5,7 9,7 1.416.798.490 2,1

2013 69.557.490 61.807.154 30,2 80.083.357 -0,7 7,4 5,9 10,1 1.567.289.238 4,2

2014 79.743.528 61.192.470 -10,8 101.105.467 9,4 2,2 5,9 10,0 1.749.782.267 2,9

TÜRKİYE’NİN YENİ BÜYÜME 
MODELİ “ÖZKAYNAK” 
BAZLI OLMALI
Türkiye’nin büyüme modeli nerede 
tıkandı; son 12 yıldır yürüyen model 
neden artık bizi yüzde 4,5-5 büyüme 
oranlarına taşıyamıyor; görüşlerimi 
paylaşmak isterim. 2001 krizi patlak 
verdikten hemen sonra, o zamanın 
Başbakanı Rahmetli Ecevit tarafından 
Türkiye’ye davet edilen Prof. Dr. 
Kemal Derviş’in koltuğunun altındaki 
“Güçlü Ekonomiye Geçiş” Programı, 
o tarihte dünya ekonomisi iyi bir 
performans döneminden geçtiğinden, 
yapısal reformlara karşılık, Türkiye’ye 
dünya ekonomisinden finansman 
bularak büyümenin toparlanmasına 
dayanıyordu. Önce Koalisyon 
Hükümeti’nin gerçekleştirdiği, ardından 
da AK Parti Hükümetleri’nin güçlü 
bir siyasi irade ile sürdürdüğü makro 
ekonomik reformlar, 2004 yılı sonunda 
onaylanan “Türkiye’nin Avrupa Birliği 
tam üyelik adaylığı” ile perçinlenince, 
ekonomik ve demokratik standartlarını 
hızla iyileştiren Türk ekonomisi, 
2005 ile 2008 arası, 3 yıl ortalama 20 
milyar dolardan, 60 milyar dolarlık 
bir doğrudan yabancı sermaye girişine 
konu oldu. Portföy yatırımları ve dış 
borçlanma yoluyla ayrıca gelen kaynağı 
söylemiyorum. Bu sayede, Türk 
ekonomisi 2004 ile 2008 arası iyi bir 
büyüme ve ekonomik sıçrama trendi 

yakaladı. Ancak, 2007 yılının ikinci 
yarısında başlayan Mortgage Krizi, ABD 
ekonomisini vurmaya ve küresel finans 
sisteminde sıkıntıların ve türbülansların 
artmasına sebep olunca, Türkiye’ye yurt 
dışından sermaye girişinin yavaşlaması 
ile, büyümemiz de yavaşladı. 2009’da, 
tersine, Türkiye’den net sermaye 
çıkışı olunca, büyümemiz büsbütün 
negatife döndü. Bunun üzerine, 2009 
yılının 2. çeyreğinden itibaren, vergi 
önlemleri de dahil, iç talebi ve özellikle 
hane halkı tüketim harcamalarını 
canlandırıcı tedbirlerle, büyümeyi 
2010 ve 2011 yıllarında yüzde 9’lara 
getirdik. Ancak, bu tercih, Türkiye’nin 
tasarruf oranını yüzde 13,5’e geriletti. 
Cari açığı neredeyse yüzde 10 düzeyine 
yaklaştırdı. Yani, bu tercih makro 
dengeleri bir hayli zorladı.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN 
“YENİ MODEL” KURTARACAK
Türkiye’nin cari açık ve enflasyon 
sorunu tırmanınca, tasarrufların milli 
gelire oranı çok gerileyince, Ekonomi 
Yönetimimiz ‘yumuşak iniş’ modeli ile, 
iç talebi frenleyici tedbirleri devreye 
aldı. 2012 yılında Türk ekonomisini 
yüzde 2,1 büyüterek, bozulan makro 
dengeleri yeniden makul bir noktaya 
getirdik. Ancak, Türk ekonomisinin 
büyümeye ihtiyacı olmasına bağlı 
olarak, 2013 yılında büyümenin yüzde 
4,2’ye ulaşmasına izin verildi ve doğal 

olarak cari açık ile enflasyon yükseldi. 
Bu noktada, 1 Şubat 2014’de yürürlüğe 
giren yeni makro ihtiyati tedbirler ile, 
2014’de yeniden iç talep üzerinde 
baskı oluşturuldu ve bunun doğal 
sonucu olarak, 2013 yılında yüzde 
5,1 büyümüş olan hane halkı tüketim 
harcamaları, 2014 yılında ancak yüzde 
1,3 büyüyebildi. Bu tablo bize şu tespiti 
işaret ediyor; Türk ekonomisinin yeni 
bir büyüme modeline, özel sektör 
yatırım harcamalarına ve net ihracata 
dayalı bir büyüme modeline ihtiyacı 
var. Hane halkı tüketim harcamalarının 
büyümeye makul katkı sağladığı, kamu 
harcamalarının sıfıra yakın düzeyde 
katkı sağladığı bir büyüme modeli. Bu 
durumda, yeni büyüme modeli, yatırım 
ortamının iyileştirilmesini sağlayacak, 
yatırım mevzuatını daha da basit hale 
getirecek, Türk ekonomisinin kaynak 
yönetimini yeniden yapılandıracak; 
Türk iş dünyasının, KOBİ’lerimizin 
finansman ve enerji maliyetlerini aşağı 
çekecek, yerli hammadde kullanımını 
özendirecek adımlar gerektiriyor. Aksi 
durumda, cari açığı, Türk ekonomisini 
soğutarak belirli bir bantta tutmaya 
kalkmamız halinde, bu işletme iflasları 
ve işsizlik olarak Türk ekonomisine 
dönecek. Bu nedenle, 2015’te yüzde 
3 ve üzerinde büyüme için mutlaka 
işletmelerimizin, KOBİ’lerimizin 
finansman ve enerji maliyetlerini azaltıcı 
tedbir almamız gerekiyor.

GSHY Değerleri ve İnşaat Sektörünün Büyüklüğü (Bin TL)
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● 2014 yılında ekonomi yüzde 2,9 
büyüdü 
2014 yılı son çeyreğinde ekonomi 
yüzde 2,6 büyümüştür. Böylece 2014 
yılı genelinde ekonomide büyüme 
yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Büyüme yılbaşında öngörülen yüzde 
4,0 hedefin ve eylül ayında revize 
edilen yüzde 3,3 beklentinin altında 
kalmıştır. Çeyrek dönemler itibariyle 
büyüme dinamikleri önemli ölçüde 
yavaşlamıştır. Ekonomide kontrollü 
bir yavaşlama sağlanmış olmakla 
birlikte büyüme öngörülerin ötesinde 
yavaşlamıştır.

● Milli Gelir 800,1 milyar dolara, 
Kişi Başı Milli Gelir 10.404 dolara 
geriledi
Dolar cinsinde ifade edilen milli 
gelir 2014 yılında gerilemiştir. 2013 
yılında 823,0 milyar dolar olan milli 
gelir 2014 yılında 800,1 milyar dolara 
gerilemiştir. Dolar cinsinden kişi başı 
gelir ise 2009 krizinden bu yana 
ilk kez gerilemiştir. Kişi başı milli 
gelir 2013 yılında 10.822 dolar 
iken 2014 yılında 10.404 dolara 
inmiştir. Ekonomide yavaşlayan 
büyüme yanı sıra Türk Lirası’nın 
değer kaybı da gerilemelerde 
etkili olmuştur.

● Son üç yılın ortalama büyü-
mesi yüzde 3,1 
Türkiye ekonomisi 2012 yılında 
yüzde 2,1 büyümüştü. 2013 

yılında yüzde 4,1 olan büyüme 
yüzde 4,2’ye revize edilmiştir. 2014 

yılında ise büyüme yüzde 2,9 ol-
muştur. Böylece son üç yılın ortalama 
büyümesi yüzde 3,1 olmuştur. Yüzde 
3,1 büyüme Türkiye ekonomisi için 
oldukça zayıf bir büyümedir. Türkiye 
ekonomisinde yüzde 5,0’e yakın olan 

2014 yılı ekonomik büyümesi 
için değerlendirme

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Yılbaşında öngörülen yüzde 4,0 hedefin ve eylül ayında revize edilen yüzde 3,3 
beklentinin altında kalan 2014 yılı ekonomik büyümesi, yüzde 2,9 olarak gerçekleşerek 

ekonomideki yavaşlamayı gözler önüne serdi. 

EKONOMİK PERSPEKTİF

uzun vadeli ortalama büyüme önce 
yüzde 4,0’lere ve son üç senedir de 
yüzde 3,0’lere inmiş olup büyüme di-
namikleri önemli ölçüde zayıflamıştır. 

● Ekonomide yavaşlama tüm ikti-
sadi faaliyetlere yaygınlaştı
Ekonomide yavaşlama tüm iktisadi 
faaliyetlere yaygınlaşmıştır. İmalat sa-
nayi 2014 yılında yüzde 3,7 ile genel 
ekonominin üzerinde büyümüştür. 
Tarım sektörü yüzde 1,9 küçülmüş-
tür. Madencilik ve enerji sektörlerinde 
büyüme yüzde 3,5 olmuştur. Ticaret 
sektörü 2014 yılında yüzde 1,4 büyü-
me göstermiştir. Mali hizmetler yüzde 
7,0 ile 2014 yılında en hızlı büyüyen 
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TABLO.1 HARCAMA KALEMLERİNDE BÜYÜME (YÜZDE)

2011 8.8 7.7 4.7 -2.2 22.3 7.9 10.7
2012Q1 3.1 -0.4 5.5 -0.8 -1.5 12.2 -8.4
2012Q2 2.7 -1.2 4.4 4.9 -5.7 22.8 -1.7
2012Q3 1.5 -0.2 5.5 7.7 -5.4 14.1 2.9
2012Q4 1.3 -0.5 8.5 23.1 -7.0 16.1 6.4
2012 2.1 -0.6 6.1 10.3 -4.9 16.3 -0.4
2013Q1 3.1 3.1 7.9 53.3 -5.8 3.1 7.8
2013Q2 4.7 5.6 8.0 28.0 -0.7 0.1 12.6
2013Q3 4.3 5.6 1.9 18.1 3.1 -2.2 5.2
2013Q4 4.6 6.1 7.9 12.9 5.9 -1.2 10.5
2013 4.2 5.1 6.5 24.1 0.5 -0.2 9.0
2014Q1 4.9 2.6 9.2 -5.2 0.6 11.1 0.7
2014Q2 2.3 0.4 2.5 -11.7 -1.6 5.5 -4.3
2014Q3 1.9 0.1 6.6 -10.4 2.1 7.9 -1.6
2014Q4 2.6 2.4 1.7 -7.3 0.9 3.4 4.6
2014 2.9 1.3 4.6 -8.8 0.5 6.8 -0.2

ÖZEL KESİM 
TÜKETİM 
HARCMA.

GSMHDÖNEM KAMU 
TÜKETİM 
HARCM.

KAMU 
YATIRIM
HARCM.

ÖZEL 
YATIRIM
HARCM.

MAL VE 
HİZMET 
İHRACATI

MAL VE 
HİZMET 

İTHALATI  (EKSİ)

sektör olmuştur. Bilgi ve iletişim 
sektöründe büyüme yüzde 3,4 olarak 
gerçekleşmiştir.  

● Özel tüketim harcamalarında 
büyüme yüzde 1,3  
Milli gelirin ve ekonomik büyümenin 

harcamalar yöntemi ile değerlendiril-
mesinde en önemli gelişme ekono-
minin sürükleyicisi olan özel tüketim 
harcamalarında görülen durağanlıktır. 
Özel kesimin tüketim harcamaları 
2012 yılında yüzde 0,6 küçüldük-
ten sonra 2013 yılında yüzde 5,1 
büyümüştü. 2014 yılında ise özel 
sektör tüketim harcamaları sadece 
yüzde 1,3 büyümüştür. Ekonomideki 
makro ihtiyari tedbirler ve parasal 
sıkılaştırma önlemlerinin özel tüketim 

harcamaları üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir. 

● Kamunun nihai tüketim harca-
maları yüzde 4,6 büyüdü; kamu 
tasarrufu unuttu
Ekonomide tasarrufların arttırılması 
amacıyla özel kesim tüketim harca-
maları sınırlanırken kamunun nihai 
tüketim harcamalarında büyüme 
sürmektedir. Kamunun nihai tüketim 
harcamaları 2012 yılında yüzde 6,1 
ve 2013 yılında yüzde 6,5 büyüdük-
ten sonra 2014 yılında da yüzde 4,6 
büyüme göstermiştir.
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KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

TABLO.2 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (YÜZDE)

TABLO.3 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARINDA BÜYÜME (YÜZDE)

2011 11.5 9.3 8.8
2012 Q1 2.5 2.0 3.1
2012 Q2 -0.7 2.0 2.7
2012 Q3 -0.8 1.7 1.5
2012 Q4 1.5 2.0 1.3
2012 0.6 1.9 2.1
2013 Q1 6.2 1.3 3.1
2013 Q2 7.8 1.3 4.7
2013 Q3 9.0 1.7 4.3
2013 Q4 6.3 2.3 4.6
2013 7.4 1.7 4.2
2014 Q1 5.8 2.1 4.8
2014 Q2 3.4 2.1 2.3
2014 Q3 2.0 2.4 1.9
2014 Q4 -2.0 3.8 2.6
2014 2.2 2.6 2.9

GAYRİMENKULİNŞAATDÖNEM GSYİH

2011 -1.0 16.7 11.5
2012 Q1 -2.8 3.7 2.5
2012 Q2 3.7 -2.2 -0.7
2012 Q3 0.4 -0.9 -0.8
2012 Q4 9.0 -0.9 1.5
2012 2.8 -0.1 0.6
2013Q1 47.9 -4.8 6.2
2013 Q2 25.8 0.9 7.8
2013 Q3 22.3 3.7 9.0
2013 Q4 30.6 -2.3 6.3
2013 30.2 -0.7 7.4
2014 Q1 -5.4 11.2 5.8
2014 Q2 -11.6 12.0 3.4
2014 Q3 -11.7 10.0 2.0
2014 Q4 -13.4 4.6 -2.0
2014 -10.8 9.4 2.2

ÖZEL
SEKTÖR 
İNŞAAT

KAMU
SEKTÖRÜ 
İNŞAAT

DÖNEM GENEL
İNŞAAT

● Yatırımlarda yüzde 1,3 gerileme 
Türkiye ekonomisinde büyümenin 
önemli dinamiklerinden biri yatırım-
lardır. Toplam yatırımlar 2012 yılında 
yüzde 2,7 küçüldükten sonra 2013 
yılında kamunun katkısı ile yüzde 4,4 
büyümüştü. 2014 yılında ise yatırım-
lar yeniden yüzde 1,3 küçülmüştür. 
Yatırımlarda daha önemli gelişme özel 
sektör yatırımlarının son üç senedir 
zayıflamasıdır. Özel sektör yatırımları 
2014 yılında sadece yüzde 0,5 büyü-
müştür. Türkiye ekonomisinde özel 
sektör yatırım iştahını önemli ölçüde 
kaybetmiş görünmektedir.

● 2014 yılında büyümeye en yük-
sek katkı net ihracattan geldi
2014 yılında sağlanan yüzde 2,87 
puanlık büyümeye en yüksek katkıyı 
1,85 puan ile net ihracat yapmıştır. 
İhracat artışı 1,80 puan, ithalatın 
azalması 0,05 puan pozitif katkı 
sağlamıştır. 
Tüketim harcamalarının katkısı 1,42 
puan oluştur. 0,90 puan özel tüketim 
harcamalarından, 0,52 puan kamu 
nihai tüketim harcamalarından gel-
miştir.
Yatırımların büyüme üzerinde 0,33 
puan negatif etkisi olmuştur. 

Stok değişiminin de (stokların azal-
ması ile) 0,02 puan negatif katkısı 
gerçekleşmiştir. 

● 2015 büyüme beklentileri
2015 yılında orta vadeli program ile 
yüzde 4,0 büyüme hedefi konulmuş-
tur. Ancak Türkiye ekonomisinde 
mevcut koşullar ile yüzde 4,0 büyüme 
hedefine ulaşılması olasılığı düşüktür. 
Genel seçimlere kadar olan dönemde 
siyasi belirsizlikler, dolar kurundaki 
artışın kalıcı hale gelmesi ve güven 
kaybı ile ortaya çıkan bekle-göre 
eğilimi ile sıfıra yakın bir büyüme 
gerçekleşecektir. 
Seçim sonuçlarına bağlı olarak ortaya 
çıkacak yeni siyasi, toplumsal ve eko-
nomik koşullar ekonomide büyümeyi 
şekillendirecektir.

● Yeni bir ekonomik büyüme 
modeli gerekli; kaynaklar yeniden 
dağıtılmalı 
Ekonomide mevcut büyüme mode-
linden çıkarak daha kaliteli olarak ad-
landırılan büyüme modeline geçiş için 
uygulanan “ekonomide dengeleme” 
politikaları büyümeyi önemli ölçüde 
yavaşlatmıştır. Bunun en önemli nede-
ni yeni büyüme modelinin tarif edil-

memiş olması ve gereklerinin yerine 
getirilmemesidir. Türkiye’nin büyüme 
temposu yüzde 3,0’lere düşmüştür. 
Türkiye’nin yüzde 4-5 büyüme hızla-
rına yeniden çıkabilmesi ve sürdürüle-
bilir bir büyüme sağlaması için yurtiçi 
tasarruflara, dış talebe, verimlilik 
artışına ve yüksek katma değer ile tek-
nolojiye dayalı bir büyüme modeline 
geçilmelidir. Modelin açıkça tarif edil-
mesi ve gereklerini yerine getirecek 
kaynak dağılımının yeniden yapılması 
gerekmektedir.

● İnşaat ve gayrimenkul sektörle-
rinde de büyüme yavaşladı
İnşaat ve gayrimenkul sektörleri 2014 
yılında kaynakların fazlası ile aktarıl-
dığı ve öncelik verildiği gerekçesiyle 
eleştirilmişti. İnşaat sektörü 2013 
yılında yüzde 7,4, gayrimenkul sek-
törü ise yüzde 1,7 büyümüştü. 2014 
yılında ise inşaat sektörü yüzde 2,2, 
gayrimenkul sektörü ise yüzde 2,6 
büyümüştür. İnşaat ve gayrimenkul 
sektörlerinde eleştirilere konu olan 
gerekçelere rağmen önemli yavaşlama 
ortaya çıkmıştır. 2014 yılında kamu 
inşaat harcamaları yüzde 10,8 küçü-
lürken, özel sektör inşaat harcamaları 
yüzde 9,4 büyümüştür.
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Euro Bölgesi’nde 2014 yılı Aralık 
ayı inşaat üretimi bir önceki aya 

göre yüzde 0,8, Avrupa Birliği’nde 
(AB) ise yüzde 0,5 geriledi. Avrupa 

İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 
yayımladığı verilere göre, 2014 

yılının aralık ayında kasım ayına 
göre mevsimsellikten arındırılmış 

inşaat üretimi, 18 üyeli Euro 
Bölgesi’nde yüzde 0,8 ve 28 üyeli 

AB’de de yüzde 0,5 düşüş gösterdi. 
İnşaat üretimi kasım ayında ise 

Euro Bölgesi ve AB’de yüzde 0,5 
gerilemişti. Söz konusu oran yıllık 

bazda Euro Bölgesi’nde yüzde 3,5 ve 
AB’de de yüzde 0,5 azaldı. Aralıkta 

inşaat üretimindeki düşüş, Euro 
Bölgesi’nde yüzde 1 azalan yapı 

inşasından kaynaklanırken, inşaat 
mühendisliği ise yüzde 1,7 arttı.

EURO   
Bölgesi’nde 

inşaat üretimi azaldı

ALMANYA’DA    
inşaat 

siparişleri düştü

ABD’de konut inşaatları şubat ayında 
yüzde 17 düşerek yıllık 897 bin 

seviyesine geriledi. Ekonomistlerin 
beklentileri bu rakamın 1 milyon 

45 bin seviyesinde kalacağı 
yönündeydi. Ocak ayında ise bu sayı 
1 milyon 8 bin olarak açıklanmıştı. 

ABD’de sert geçen kış mevsimi, 
inşaat sektöründeki düşüşün en 

önemli sebebi olarak gösterilirken, 
ekonomistler bu düşüşün geçici 
olabileceğine dikkat çekti. ABD 

Ticaret Bakanlığı tarafından 
açıklanan son verilere göre, ağustos 
ayından sonra ilk defa konut inşaatı 

1 milyonun altına düşmüş oldu. 
Ocak ayında ‘müstakil ev’ inşaatı da 
yıllık yüzde 14 oranında düşmüştü.

Öte yandan ülkede havaların 
ısınmasıyla birlikte inşaat 

sektörünün de hareketlenmesi 
bekleniyor. İstihdam piyasasının 

iyileşmesinin sektörü olumlu yönde 
etkileyeceği öngörülüyor. 

ABD’DE 
konut 

inşaatları geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin 
(Destatis) verilerine göre, Almanya’da 

2014 yılında inşaat sektöründe 
yeni siparişler 2013 yılına oranla 

yüzde 1,8 azaldı. Ülkede yapı 
inşaatı talebi yüzde 0,9, inşaat 

mühendisliği ve yer altı mühendisliği 
talebi ise yüzde 3 geriledi. Yapı 

inşaatı, inşaat mühendisliği ve yer 
altı mühendisliğinde çalışan kişi 

sayısı 2014 yılı sonu itibariyle 407 
bin oldu. Söz konusu sektörlerde 
çalışan sayısı 4 bin 400 kişi arttı. 
Yeni siparişler ise 2014 yılının 

aralık ayında geçen yılın aynı ayına 
kıyaslandığında yüzde 5 geriledi. 
Aynı dönemde yapı inşaatı talebi 

yüzde 1,1 ve inşaat mühendisliğine 
talep ise yüzde 12,9 azaldı.
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Hollanda İnşaat Şirketleri ve Proje 
Üreticileri Derneği (NVB) tarafından 
açıklanan verilere göre Hollanda’da 
2015 yılı Ocak-Mart döneminde 
yeni konut satışları geçen yılın 

eş dönemine göre yüzde 80 artış 
gösterdi. NVB uzmanlarınca söz 

konusu gelişmede ipotek faizlerinin 
düşük olması, tüketici güveninin 
artması ile ev fiyatlarında yaşanan 

gerilemenin etkili olduğu ifade 
edildi.

Öte yandan İngiltere’de konut 
sektöründe ocak ayında fiyat artış 

hızı, geçen yılın aynı ayındaki 
yüzde 0,8 seviyesinden yüzde 0,3’e 

geriledi. İngiltere’nin önde gelen 
konut sektörü kuruluşlarından 

Nationwide’ın verilerine göre konut 
sektöründe ülke bazında fiyat artış 
hızı geçen yılın kasım ayında yüzde 

0,3, aralık ayında ise yüzde 0,2 
olmuştu. Nationwide, İngiltere’de 
ortalama bir konutun fiyatının 188 
bin 446 sterlin ile kriz öncesinin 
yüzde 2,4 üzerinde seyrettiğini 

açıkladı.

HOLLANDA’DA 
konut satışı arttı 

İngiltere’de fiyatlar 
hız kesti

Geçen yıl İsrail hava saldırılarında 
binlerce binanın yıkıldığı Gazze’nin 

yeniden imarında kullanılacak 
inşaat malzemelerinin Gazze’ye 
geçişi başladı. Katar’ın finanse 

ettiği konut projesi kapsamında 
gönderilen inşaat malzemelerinin 
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan 
Gazze’ye ulaştığı bildirildi. Kerm 
Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü 

Münir el-Galban, yaptığı açıklamada, 
Katar’ın Gazze’nin yeniden imarı için 
finanse ettiği proje kapsamında, bin 
tonluk çimento ve mıcırdan oluşan 
ilk parti malzemenin, İsrail’in izni 
üzerine sınır kapısından geçtiğini 

belirtti. Galban, Ramallah’taki Sosyal 
İşler Heyeti ve “Katar’ın Gazze’yi 

Yeniden İmar Komitesi”nin yaptığı 
planlama çerçevesinde, her gün 
malzeme geçişinin sağlanacağını 

ifade etti. Muhammed el-İmadi’nin 
başkanlığını yaptığı komite, 9 Mart 
2014’te Gazze’ye düzenlediği ziyaret 
sonrası, İsrail saldırılarında yıkıma 
uğrayan Gazze’nin yeniden imarı 

amacıyla, Katar’ın 1 milyar dolarlık 
yardım fonundan karşılanmak 

üzere, bin konut inşa edileceğini 
açıklamıştı.

GAZZE’YE 
inşaat 

malzemelerinin 
geçişi başladı 

Güney Kore inşaat firmalarının, 
2014 yılında yurt dışında yaklaşık 
66 milyar dolar değerinde proje 
kazandığı bildirildi. Güney Kore 

Toprak, Altyapı ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın hazırladığı yıllık 
raporda, Güney Kore inşaat 

firmalarının, 2014 yılında 99 ülkede 
yaklaşık 66 milyar dolar değerinde 
proje kazandığı belirtildi. Ulaştırma 
Bakanlığı yetkilisi, 455 firmanın 99 

ülkede elde ettiği projelerin yarısının 
Ortadoğu ülkelerinden olduğunu 

belirtti. Ortadoğu bölgesi, geleneksel 
olarak yıllardır, Güney Kore inşaat 

firmalarının en çok faal olduğu bölge 
olarak biliniyor. Raporda, yurt dışı 

projelerinin, hükümetin hedeflediği 
70 milyar doların altında olduğu, 

fakat geçen seneye göre yüzde 
1.2 artışla ülke tarihinde ikinci en 
yüksek sayıda olduğu kaydedildi.

GÜNEY KORELİLER  
yurt dışında

66 milyar dolarlık 
proje aldı
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Teknolojik ve Çevre Dostu 

Akıllı Şehirler

Verimli bir dönüşüm için 
en iyi tercih Wilo

Evleriniz kentsel dönüşüm ile daha rahat, daha konforlu hale gelirken;
WILO gelecekle uyumlu, dayanıklı, düşük enerji tüketimi ile tasarruflu ve
kullanımı kolay pompaları ile dönüşüme ortak oluyor.

Detaylı bilgi için: www.wilo.com.tr 

Pioneering for you
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