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Yeşil Mutabakat sürecinde yapılması 
gerekenleri ertelemek, geleceğe yürürken 
gözlerimizi kapatmak olacaktır
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Küresel salgının bütün disiplinleri, yaşam 
biçimi dahil her şeyi etkilediği günümüzde orta 
ve uzun vadede planlar yapmanın önemi daha iyi 
anlaşıldı. Bugün sadece sektörümüzde değil tüm 
sektörlerde, olaylara kısa vadeli bakış açısının 
büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. 

İçinde bulunduğumuz süreçte, özellikle 
geleceğimizi, üretimimizi, ticaretimizi 
şekillendirecek uzun vadeli planlar, uluslararası 
seviyede devreye alınmaya başlandı. 

En kapsamlı uluslararası planların başında 
Yeşil Mutabakat geldi ve bu adım ile Avrupa 
Birliği, yeşil dönüşümü yasal bir boyuta taşıdı. 

Önemli bir kısmını Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Mekanizması’nın (SKMD) 
oluşturduğu Yeşil Mutabakat’ın kapsadığı enerji, 
sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine 
yönelik önlemler, Avrupa Birliği ile ticaret yapan 
tüm ülkeleri direkt ilgilendiriyor. 

Sınırda karbon uygulamasının ilk aşamada 
çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve enerji 
sanayilerinde 2026’dan itibaren başlayacağının 
duyurulmasını olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirmeliyiz. 2026 yılına kadar olan süreci 
bir fırsat olarak değerlendirip, hazırlıkları son 
güne bırakmamak için şimdiden yol haritamızı 
oluşturmalıyız. 

Söz konusu tarihte başlayacak bu uygulama ile 
ülkeler, küresel ve bölgesel ticarette AB’nin ticaret 
ortağı olarak yoluna devam edecek.

Ülkemizin, bulunduğumuz coğrafyanın 
ve AB’nin üretim üssü olma vizyonuyla 

hareket eden bir sektör olarak, Yeşil 
Mutabakat’a yüksek uyum sağlamak ve 
rekabet gücümüzü artırmak için bu 
süreci iyi anlamak ve hazırlanmak 
zorundayız. 

Kıymetli okurlar,
Biz Türkiye İMSAD olarak ‘Az ile 

Çok’ yaklaşımını benimsiyoruz. 
Yani gelecekte var olabilmek 

için daha az sermaye, daha 
nitelikli kadro ile daha çok iş; 
daha az kaynakla daha kaliteli ve 
performansı daha yüksek ürün 
hedeflenmesi gerektiğine inanıyoruz.  

Dolayısıyla gelecekte var 
olabilmenin temel kuralı her alanda 

‘Az ile Çok’ yaklaşımı ile hareket 
etmek… 

Yeşil Mutabakat öncesinde 
de inşaat malzemeleri sanayisinde 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar 

yapılıyordu. Ürün karbon ayak izi, kurum 
karbon ayak izi, çevresel ürün deklarasyonu 
ve yaşam döngüsü analizi çalışmaları 
yürütülüyordu. Şimdi bu çalışmalar daha 
sistemli, kurallı hale geliyor. Bazı önemli 
hedefler tutturulmak zorunda. Kaynaklarımızı 
verimli kullanabilmek adına çalışmaları şimdi 
daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor. 

Konu bu denli ciddi bir boyuta gelmişken 
unutmamalıyız ki ülkemizdeki sanayicilerimizin 
ve üreticilerimizin bu durumdan etkilenmemesi 
gibi bir durum söz konusu dahi değil. 

İnanıyoruz ki; önümüzde Yeşil Mutabakat 
süreci olmasa bile gelecek nesiller için çok 
önemli olan kaynaklarımızı geç kalmadan 
şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda daha 
da verimli kullanmak adına önlem almamız 
gerekiyor. 

Sonuç olarak, Yeşil Mutabakat sürecinde 
yapılması gerekenleri ertelemek hepimizi negatif 
etkileyecek ve bu etkilenme radikal değişimler 
boyutunda olacak. Bu yüzden zaman varken 
tedbirlerimizi almak önceliğimiz olmalıdır.  

Gündemimizin en önemli maddesi 
Yeşil Mutabakat olduğu için Eylül ayında 
gerçekleştirdiğimiz 44. Gündem Buluşmaları 
toplantımızda da içeriğimizi bu çerçevede 
belirledik. “Yeşil Mutabakata Hazır mıyız?” 
başlıklı toplantımızın konuk konuşmacısı 
Eser Erginoğlu, Yeşil Mutabakat ile ilgili biz 
sanayicileri ilgilendiren konularla ilgili değerli 
görüş, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak çok 
önemli noktalara dikkat çekti. 

Erginoğlu, Yeşil Mutabakat’ın ‘fırsat’ 
tarafının daha ağırlıklı olduğunu vurgulayarak 
avantajları görmemiz ve şirketlerimizi bu 
sürece hazırlamamız gerektiğinin altını çizdi. 
Erginoğlu’na bu konuda sonuna kadar katılıyor 
ve Yeşil Mutabakat sürecinde yapılması 
gerekenleri ertelemenin, geleceğe yürürken 
gözlerimizi kapatmak olacağını düşünüyoruz. 

Türkiye İMSAD olarak her platformda 
bu konuyu ele alıp farkındalık oluşturmak 
önceliğimiz. Dolayısıyla dergimizin bu 
sayısında da konumuz Yeşil Mutabakat. Başta 
Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ülkemiz 
ekonomisinin önde gelen isimleri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve çok kıymetli 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyelerimize 
bu sayımızda bize kıymetli vakitlerini ayırıp 
görüşlerini paylaştıkları için çok teşekkür 
ediyoruz ve bu görüşlerin süreçte yapılması 
gerekenlere yüksek fayda sağlayacağına 
inanıyoruz.

Keyifli okumalar…
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Dergimizin 47. Sayısı’ndan herkese 
merhaba,

İnşaat malzemesi sanayisi dahil tüm 
sektörleri çok ciddi bir şekilde ilgilendiren Yeşil 
Mutabakat, Türkiye İMSAD olarak dikkatle 
takip ettiğimiz bir konu. 

Bildiğiniz gibi, 4 Kasım 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren ve küresel sıcaklık artışını 
1.5 dereceyle sınırlandırmayı hedefleyen 
Paris İklim Anlaşması’na 11 Aralık 2019 
tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile yasal zemin kazandıran Avrupa Birliği 
(AB), sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye 
“karbonsuz bir ekonomi” modeli getiren yeni 
bir büyüme stratejisini devreye aldı. 2030’a 
kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 
2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olmayı 
hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
Covid-19 pandemisinin gölgesinde kaldığı 
düşünülürken, AB 14 Temmuz 2021 tarihinde 
açıkladığı “Fit for 55” (55’e Uyum Paketi) 
paketi ile bu konudaki kararlılığını gösterdi. 
Pakette yer alan ve AB’ye ihracat yapan ülkeleri 
doğrudan etkileyecek olan Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Mekanizması’na (SKDM) göre, 
2026 yılı itibarıyla AB’nin belirlediği emisyon 
oranlarına ulaşamayan ihracatçı firmalar aradaki 
fark için vergi ödemeye başlayacak.

Dolayısıyla biz de, ülkemiz ihracatında 
miktar olarak üçüncü sırada yer alan 
sektörümüzü çok fazla ilgilendiren “Yeşil 
Mutabakat” konusunu “Risk mi? Fırsat mı?” 
başlığı ile bu sayımızda tüm detaylarıyla 
masaya yatırmak istedik. Ticaret Bakanlığı’ndan 
Türkiye İMSAD’a özel verilen görüşlerin yanı 
sıra ülkemizin önde gelen sektör temsilcileriyle 
görüşerek sektörümüz adına çok önemli 
ve faydalı olduğuna inandığımız bilgileri 
kendilerinden dinledik. 

Dergi içeriğine bakacak olursak; bu 
sayımızın Özel Röportaj bölümünde T.C. 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali 
İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü 
Bülent Özcan ile bir araya gelerek çok 
değerli bir sohbet gerçekleştirdik. Bülent 
Özcan, 2021-2027 AB mali yardımları 
döneminde sivil toplumdan özel sektöre, 
üniversitelerden yerel yönetimlere kadar 
toplumun tüm kesimlerinin istifade 
edebileceği fırsatlar olduğunun altını 
çizerek bizleri bilgilendirdi.

Profesyonel Bakış köşemizde 
Akçansa Genel Müdürü M. Zeki 
Kanadıkırık’ı ağırladık. “Çevik, geleceğe 
hazır başarılı kurumlar mutlaka ekip 
ruhunu yakalamış, insanı odağına alan 
yapılar arasından çıkıyor” görüşlerini 
dile getiren Kanadıkırık, Akçansa olarak 

Yeşil Mutabakat konusunu 
önemle takip ediyoruz…

Tü
rk

iy
e 

İM
S

A
D

 K
ur

um
sa

l İ
le

tiş
im

 Y
ön

et
ic

is
i

E
S

M
A

 K
O

C
A

B
A

Ş

SUNUŞ

da insanı merkeze alan bir anlayışla geleceğe 
yol aldıklarını söyledi.

Sektörel Güç sayfamızın konuğu 
ise “İklimlendirme konusunda mesleki 
yeterliliğimizi artırmalıyız” diyen Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Meriç Sapçı oldu. Meriç Şapçı 
ile Türkiye’de tesisat sektörünün bugünkü 
durumu, pandemi etkileri, derneğin hedefleri 
ve önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri 
hakkında konuştuk.

Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemiz için 
röportaj gerçekleştirdiğimiz Mimar Kerem 
Piker, “Yapı malzemelerinin üretimi ve 
tedariği konusunda son derece mahir olan 
ülkemizin kaynaklarını en etkin biçimde 
değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Söyleşi sayfalarımızın konukları ise Sika 
Türkiye Genel Müdürü Turgay Özkun, 
Bostik Yapı ve Tüketici Departmanı Türkiye 
Müdürü Doğan Öz ve Balcıoğlu Grup Standart 
İzolasyon Genel Müdürü Levent Çeki oldu. 
Konuklarımızla 47. Sayımız için firmalarının 
faaliyetlerini ve gündemi değerlendirdik. 

Dünyadan ilgi çekici ve farklı örneklerin 
yer aldığı Öyküsü Olan Yapılar sayfalarımızda 
Antoni Gaudi’nin mimari şaheserlerinden 
biri olan Mind House ve sanat müzesinin 
çatısında yer alan House Attack gibi çok ilginç 
tasarımlar ve yapılar sizleri bekliyor. 

Bu sayımızın İhracat Kapıları bölümünde 
ise refah seviyesi yüksek ülkeler arasında 
yer alan ve ülkemiz inşaat sektörü için 
üçüncü ülkelerde iş birliği imkanı sağlayan 
Hollanda’ya yer veriyoruz. 

Ayrıca İMSAD’dan sayfalarımızda 
detaylarını bulabileceğiniz ve bizim için 
değeri olan bir çalışmanın da bilgisini 
paylaşmak isteriz. Türkiye İMSAD ve 
buildingSMART Türkiye katkılarıyla Türkçe’ye 
kazandırılan, mimarlık ve inşaat sektörünün 
bugününü ve yarınını kökten değiştirmekte 
olan BIM konusunda dünyadaki önemli 
kaynak kitaplardan biri olarak gösterilen,  
Mark Baldwin imzalı “BIM Yöneticisi: 
BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber” 
kitabı yayımlandı. Türkiye’nin önde gelen 
uluslararası inşaat firmalarında çalışan BIM 
yöneticilerinin konuk katılımcı yazar olarak 
katkı sunduğu BIM Yöneticisi kitabının, BIM 
konusunda henüz gelişme aşamasında olan ve 
akademik bazı yayınlar haricinde bu konuda 
Türkçe kaynak yetersizliği bulunan ülkemizde 
yapı sektörü profesyonelleri ve akademisyenler 
için önemli bir referans kaynağı olacağına 
inanıyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, 
keyifli okumalar.



BASF Türkiye 
İnovasyon  Merkezi  
BASF'nin Türkiye’de bulunan ve bir çok 
endüstriyel sektöre çözüm sağlayan 
uygulama laboratuvarları, İnovasyon 
Merkezi çatısı altında bir araya gelerek, 
2020 Nisan ayında Teknopark İstanbul 
yerleşkesinde faaliyete geçti. 

Merkezde, BASF’nin global bilgi birikimi 
ve yerel yetkinlikleri bir araya getiriliyor, 
Türkiye coğrafyasının özellikleri 
gözetilerek müşterilere özel çözümler 
oluşturuluyor. 

Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz.

Farklı iş birimleri ve dijital 
çözümler tek çatı altında

Tohum 
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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
Avrupa’yı 2050 yılında karbon nötr kıta 

yapmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
temmuz ayında açıklanan “Fit for 55” paketi 

ile somutlaşmaya başladı. AB’ye ihracat yapan 
ülkeleri doğrudan etkileyecek olan Sınırda 

Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na (SKDM) 
göre 2026 yılı itibarıyla AB’nin belirlediği 
emisyon oranlarına ulaşamayan ihracatçı 

firmalar aradaki fark için vergi ödemeye 
başlayacak.  Bu düzenlemeler en büyük ticaret 

partneri AB olan Türkiye için de yeni bir yol 
haritasını zorunlu kılarken, hazırlanan Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı ile harekete geçildi. 

Peki Yeşil Mutabakat risk mi, fırsat mı? Bu 
sorunun yanıtı için Ticaret Bakanlığı, Türkiye 

İMSAD Yönetim Kurulu, Türk ekonomisinin 
önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşu 

temsilcilerinin görüşlerine yer verdiğimiz 
kapsamlı bir dosya hazırladık.

FIRSAT MI?FIRSAT MI?
RISK MI?RISK MI?
YEŞİL MUTABAKAT
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 “Yeşil Mutabakat sürecinde 
yapılması gerekenleri ertelemek 

geleceğe yürürken 
gözlerimizi kapatmak olacaktır”
“Yeşil Mutabakata Hazır mıyız?” başlıklı 44’üncü Gündem Buluşmaları’nda 

konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Ülkemizin, 
bulunduğumuz coğrafyanın ve AB’nin üretim üssü olma vizyonuyla hareket eden 
bir sektör olarak, Yeşil Mutabakat’a yüksek uyum sağlamak ve rekabet gücümüzü 

artırmak için bu süreci iyi anlamak ve hazırlanmak zorundayız” dedi. 

İMSAD’DAN

Türkiye  İnşaa t  Malzemes i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 44’üncü kez 

düzenlenen “Gündem Buluşmaları”, 
Demirdöküm ve İzocam’ın katkılarıyla 
30 Eylül Perşembe günü online olarak 
gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü 
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi 

Erdoğan’ın yaptığı “Yeşil Mutabakat’a 
Hazır mıyız?” başlıklı toplantı, inşaat 
malzemesi sanayicileri, iş dünyasından 
isimler ve sektör profesyonelleri 
taraf ından i lg iyle  takip edi ldi . 
Toplantının konuşmacısı Horizon 
Consultancy Yönetici Ortağı Eser 
Erginoğlu, Yeşil Mutabakat ile ilgili 
merak edilen konuları katılımcılarla 
paylaştı. 

“AB İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEKİ
ÜLKELER DOĞRUDAN 
ETKİLENECEK”

Konuşmasında güçlü ve istikrarlı 
bir şekilde, orta-uzun vadeli hazırlık-
lara odaklanmak gerektiğinin altını 
çizen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İçinde 
bulunduğumuz süreçte geleceğimizi, 
sanayimizi, ticaretimizi şekillendire-
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cek uzun vadeli planlar, uluslararası 
seviyede devreye alınmaya başladı. En 
etkili ve kapsamlı planların başında 
bizi çok güçlü bir şekilde etkisi altına 
alacak olan Yeşil Mutabakat geliyor. 
AB yeşil dönüşümü yasal bir boyuta da 
taşıyor. Önemli bir kısmını Sınırda Kar-
bon Düzelmesi’nin oluşturduğu Yeşil 
Mutabakat’ın kapsadığı enerji, sanayi, 
ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine 
yönelik önlemler, AB ile iş birliği için-
deki tüm ülkeleri doğrudan ve derinden 
etkileyecek” diye konuştu. 

Kaynakların verimli kullanılması 
gerektiğine dikkat çeken Tayfun Kü-
çükoğlu, şunları söyledi: “Günümüzde 
yükselen rekabet dolayısıyla ‘az ile çok’ 
yapabilmenin önemi daha da artıyor. 
‘Az ile çok’un anlamı; sınırlı kaynakla-
rımızı daha iyi kullanarak, az kaynak 
ile daha çok iş ve ürün üretebilmektir. 
Enerji, hammadde insan ve sermaye 
gibi... Gelecekte var olmanın ve sürdü-
rülebilir başarının temel kuralı, ‘az ile 
çok’ anlayışını her alanda, durmadan 
daha ileriye taşıyabilmektir. Sürdürü-
lebilirlik konusu Yeşil Mutabakat ile 
bu kadar ciddi bir boyuta gelmişken 
unutmamalıyız ki ülkemizde sanayi-
cilerimizin ve üreticilerimizin bu du-
rumdan etkilenmemesi gibi bir durum 
söz konusu olmayacak. Gelecek nesiller 

için hayati önemi olan kaynaklarımızı 
ihtiyacımız doğrultusunda en verimli 
şekilde kullanabilmek adına geç kal-
madan gerekli hamleyi yapacağımıza 
inanıyorum. Yeşil Mutabakat sürecinde 
yapılması gerekenleri ertelemek, gele-
ceğe yürürken gözlerimizi kapatmak 
olacaktır. Zaman varken tedbirlerimizi 
almak önceliğimiz olmalıdır.” 

“YEŞİL MUTABAKAT BİZE 
KARŞI BİR OYUN DEĞİL”

Konuşmasına, “Avrupa Yeşil Muta-
bakatı ile ilgili söylenebilecek en doğ-
ru şey, bunun bize karşı oynanan bir 
oyun olmadığıdır” diye başlayan Eser 
Erginoğlu, “Aslında dünyada yapılması 
gereken bir şeye AB öncülük ediyor. 
Çünkü Paris İklim Anlaşması’nda da 
Kyoto Protokolü’nde de iyi niyet çerçe-
vesinde imzalar atıldı ancak imza atan 
ülkeler çok bir şey yapmadı. İlk defa AB 
cesaretle bunu bir hukuki çerçeveye, 
kurallara bağlamak gibi bir inisiyatif ile 
yola çıktı ve kendisiyle ilgili de ‘2050’de 
karbon nötr bir kıta olacağım’ diye bir 
hedef koydu. Bunu zaten 2005’ten beri 
kendi iç sanayisine uyguluyordu. Bu 
uygulamayı şu anda dışarıda da yay-
gınlaştırmak gibi bir amacı var” dedi.

Yeşil Mutabakat’ın inşaat malzeme-
leri sanayisi ve yapı sektörüne önemli 

etkilerinin olacağını belirten Erginoğlu, 
AB’nin karbon nötr kıta olmak istedi-
ğini, AB içinde karbon emisyonlarının 
yüzde 22’sinin binalar, yüzde 31’inin 
enerji kaynaklı ve sanayinin buradaki 
payının yüzde 22 civarında olduğunu 
vurguladı. Binalar, enerji üretimi ve 
sanayi üretimi kaynaklı büyük bir emis-
yon söz konusu olduğunu dile getiren 
Erginoğlu, “Avrupa’da binaların çoğu 
eski, altyapıları kötü durumda olduğu 
için yüzde 97’sinde tadilat gerekiyor. 
Binalar üzerinde bir değişim dönüşüm 
süreci başlatılıyor. Mevcut inşaat sek-
törünün çok hızlı bir şekilde üç kat 
büyüyeceği öngörülüyor. Bu yüzden 
herkes hem yeni ürünler peşinde, hem 
sürdürülebilir ürünleri öne çıkarmaya 
çalışıyor, hem de malzemeleri farklı-
laştırıyor. Bir yandan da şirketler bu 
malzemeleri verimli üretmeye çalışıyor. 
AB’nin stratejisinin içinde en çok da 
bina sektörüyle ilgili konular var. Bu-
nun çevresel etki alanı çok daha geniş. 
En çok değişikliği yapması beklenen sa-
nayiler arasında çimento, seramik, cam 
gibi enerji yoğun sektörler öne çıkıyor. 
Ülke olarak sadece bu sektörlerde 3.7 
milyar dolarlık bir ihracatımız var ve 
bunun 1.7 milyar dolarlık kısmını AB 
ülkelerine gerçekleştiriyoruz” şeklinde 
konuştu.  
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“YENİLEME DALGASI 
STRATEJİSİ İLE 35 MİLYON 
BİNA YENİLENECEK”

Binaların yenilenmesi konusunun 
AB için çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Eser Erginoğlu, “Yeşil Mutaba-
kata bizim için ‘Fırsat mı tehdit mi?’ 
diye baktığımız zaman fırsat tarafının 
daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 34 
milyon Avrupalı evlerini doğru düzgün 
ısıtmak konusunda imkansızlıklar için-
de. Hem elektrik faturalarını ödemekte 
zorlanıyor, hem de evlerini yenilemek 
için yeterli parayı bulamıyorlar. AB’de 
binaların yüzde 85’i 20 yaşın üzerinde. 
Mevcut binaları yenileyerek 2050’e gi-
receklerini de hesaplıyorlar. ‘Yenileme 
Dalgası’ stratejisi ile 2030’a kadar 35 
milyon binanın yenilenmesi gibi bir 
hedef koydular. Enerji verimliliğini 
artırmak, yenilenebilir enerjiye geçmek 
için belli fonların kullandırılması ve bu 
yenileme esnasında malzemelerin geri 
kazandırılması da planlanıyor. Herke-
sin bu değişime ayak uydurabilmesi 
için 72 milyar euroluk değişim ve dö-
nüşüm paketi de 2032’ye kadar belli 
dönemlerde kullandırılacak” ifadele-
rini kullandı.

Eser Erginoğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “14 Temmuz’da bir 
doküman yayımlandı; Fit for 55. Bu 
dokümanla, 2030’da karbon salımını 
yüzde 55 azaltmayı hedefleyen AB 
için bunun yöntemi tarif ediliyor. Sa-
nayicimiz bu düzenlemeye, ‘Eyvah ne 
oluyor, Sınırda Karbon Düzenlemesi 
geliyor!’ şeklinde yaklaştı. Aslında 
mesele sınırda karbon vergisi değil. 
‘Benim ürünüm sınırda karbon ver-
gisine dahil değil, o zaman benim 
bir şey yapmama gerek yok’ diye asla 
düşünülmemeli. 

Uyum sağlamak için zaten bu 
yatırımları yapmak, bu yola girmek 
gerekiyor. Ayrıca Avrupa’da kamu 
binalarının yüzde 3’ünün 2030’a 
kadar her yıl yenilenmesi lazım. Bu 
önümüzdeki 10 yıl boyunca kamu 
binalarının yüzde 30’unun yenilene-
ceği anlamına geliyor. Bu da inşaat 
malzemesi sektörümüz için önemli 
bir fırsat yaratıyor. Aynı zamanda coğ-
rafi konum olarak AB ülkelerine çok 
yakın olmamız da önemli bir avantaj. 
Dolayısıyla bu avantajları görmek ve 
şirketlerimizi bu sürece hazırlamamız 
gerekiyor.” 

FERDİ ERDOĞAN: “EN 
BÜYÜK  PAZARIMIZ OLAN 
AB’DEN VAZGEÇEMEYİZ”
“Sadece dış ticaret değil, Ar-Ge, ino-
vasyon, tasarım konularında da bilgi 
ve insan gücü yönünde iş birliğimiz 

var. Onun için AB’nin rekabette bizim 
rekabet gücü ortağımız olduğunu 
söyleyebiliriz. AB’den vazgeçebilir 

miyiz? Böyle bir konfor sahamız var 
mı? Sanayiciler olarak tabii ki vaz-

geçmek gibi bir düşüncemiz yok. Peki 
sanayimizin konumu nedir? Biz emek, 
enerji ve sermaye yoğun bir sanayileş-

menin içindeyiz. Dolayısıyla toplam 
sanayi üretiminin, dış ticaret işimizin 

yüzde 65-70’ini bu emek-sermaye-
enerji yoğun sanayi ürünleri kapsıyor. 

Kalite-maliyet-fiyat ekseninde var 
olabilmenin gücüyle rekabet ediyo-

ruz. Teknolojik yatırımlara ayırdığımız 
finansman nedeniyle belki de Ar-Ge 
ve inovasyona yeteri kadar zaman 
ayıramıyoruz. Aynı zamanda ‘az ile 

çok’ anlayışı ile üretimin yolu, Ar-Ge 
ve inovasyondan, tasarımdan geçiyor. 

Bizim teknolojik dönüşüme daha 
çok para ve zaman ayırmamız, insan 
gücü yetiştirmemiz, Ar-Ge ve tasarım 
konularında taklitçilik yapmak yerine 

sektörel iş birliklerini artırmamız, 
dikey entegrasyon yerine yatay en-

tegrasyona odaklanmamız gerekiyor.  
Türkiye’nin toplam ihracatı 160-170 

milyon ton ve bunun önemli bir kısmı-
nı inşaat malzemeleri gerçekleştiri-

yor. Bu ihracatın da büyük bir kısmını 
AB’ye yapıyoruz. En büyük pazarımız 

AB ülkeleri.”
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AB BAŞKANLIĞI’NIN DESTEKLEDİĞİ ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR’ 
PROJESİ İLE STK’LARIN ANADOLU’DA DAHA AKTİF OLMASI HEDEFLENİYOR  

Türkiye İMSAD, sivil toplum kuruluşlarına  
yönelik çalışmalarını genişletti 

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, AB 
Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 
STK’lar’ projesini başlattı. Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, 
karar alma süreçlerine daha kolay etki etmeleri ve sektörler arası iş birliğinin artırılmasının 
hedeflendiği proje kapsamında Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerdeki 
sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi ve fiziki etkinlik ve eğitimler düzenlenecek. 
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği) ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ 
projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali 
desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe 
desteği almaya hak kazandı.  1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanan proje 15 ay sürecek.   
Daha önce düzenlediği toplantılarda, üyesi bulunan 53 derneği, enerji verimliliği, iklim 
değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları değerlendirmek, iş birliğini artırmak 
amacıyla bir araya getiren Türkiye İMSAD, ÇEDBİK işbirliğinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 
STK’lar’ projesi ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını genişletti. 
Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik 
katılım için sivil toplumun kapasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla 
başlatılan proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle kendi Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirecek.  

Anadolu’daki sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar gerçekleşecek 
Proje kapsamında ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye olan belediyelerin bulunduğu 4 
farklı ilde düzenlenecek etkinliklere yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin 
temsilcileri, üniversite kamu kurumu temsilcileri katılacak. Böylece Anadolu’daki sivil toplum 
kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi lobicilik konusunda daha aktif 
olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmaları 
desteklenecek.  

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ortaklığında, AB Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar” projesini başlattı. Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay 
etki etmeleri ve sektörler arası iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara 
dışındaki şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi ve fiziki etkinlik ve eğitimler düzenlenecek.

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü 
dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. 1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanan proje 15 ay sürecek.  

Daha önce düzenlediği toplantılarda, üyesi bulunan 53 derneği, enerji verimliliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili 
çalışmaları değerlendirmek, iş birliğini artırmak amacıyla bir araya getiren Türkiye İMSAD, ÇEDBİK iş birliğinde, “Sürdürülebilir 
Kalkınma için STK’lar” projesi ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını genişletti.

Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun ka-
pasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle 
kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirecek. 

Anadolu’daki sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar gerçekleşecek
Proje kapsamında “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”na üye olan belediyelerin bulunduğu 4 farklı ilde düzenlenecek et-

kinliklere yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin temsilcileri, üniversite kamu kurumu temsilcileri katılacak. Böylece 
Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi lobicilik konusunda daha aktif olmaları, 
karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmaları desteklenecek. 

STK, kamu ve özel sektör iş birliği artacak
“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi ile ulaşılmak istenen diğer hedefler ise şöyle: “İnşaat, çevre, sürdürülebilir kal-

kınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma 
açısından güçlendirmek. STK'lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik 
etmek. SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin 
geliştirilmesi için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu kurumlarının karar 
alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.”

Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 sivil toplum kuruluşunun ve 
yerel yönetimler tarafından kurulan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda 
10 yerel yönetim ve diğer sektörlerden 20 paydaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi 
ilgili kurumları kapsıyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi çerçevesinde web sayfası, STK'lar için sürdürülebilir kalkınma, lobicilik, iletişim 
ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planları ve ilerleme 
raporları, SKA hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika belgesi ve SKA Ödülleri 
planlanıyor. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilme-
sine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların 
kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine 
katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR” PROJESİ İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ 
ANADOLU’DA DAHA AKTİF OLMASI HEDEFLENİYOR 

Türkiye İMSAD, sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik çalışmalarını genişletti

STK, kamu ve özel sektör iş birliği artacak 
‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi ile ulaşılmak istenen diğer hedefler ise şöyle: 
“İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan 
STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından 
güçlendirmek. STK'lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya 
ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek. SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların 
görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi 
için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu 
kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.” 

Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 
sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişim Ağı’ üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda 10 yerel yönetim ve 
diğer sektörlerden 20 paydaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı gibi ilgili kurumları kapsıyor. 

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi çerçevesinde web sayfası, STK'lar için 
Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme 
eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planları ve ilerleme raporları, SKA 
hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika 
belgesi ve SKA Ödülleri planlanıyor. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların 
kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum 
Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin 
artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar 
alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal 
çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bilgi İçin: Aygen Erkal, Proje Koordinatörü 

T: 0216 322 23 00 F: 0216 322 10 68 M: 0530 962 16 22 E: aerkal@imsad.org 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir” 
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı hakkında

daha iyi bir anlayış geliştirmek adına STK'ları 

 bir araya getiriyor! 

 Sürdürülebilir 
Kalkınma için

 STK'lar

*Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir...

Detaylı bilgi için...
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Ferdi Erdoğan GYODER Çözüm 

Platformu'nda sektörü değerlendirdi

Mark Baldwin’in “BIM Yöneticisi: BIM Proje 
Yönetimi için Pratik Rehber” kitabı yayımlandı

Değerini Kim Bilir?” başlı-
ğıyla yedincisi gerçekleş-
t i r i len “GYODER Çözüm 

Platformu”nda konuşan  Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ferdi Erdoğan, değerleme-

Mimarlık ve inşaat sektörünün 
bugününü ve yarınını kökten 
değiştirmekte olan Yapı Bilgi 

Modellemesi (BIM) konusunda dün-
yadaki önemli kaynak kitaplardan biri 
olarak gösterilen Mark Baldwin imzalı, 
“BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için 
Pratik Rehber” kitabı, Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD)  ve buildingSMART 
Türkiye’nin katkılarıyla Türkçe 
olarak yayımlandı. Amazon 
internet sitesinde 2019 yı-
lında en çok satan inşaat 
yönetimi kitapları arasına 
girmeyi başaran ve BIM 
konusunda değişen ulus-
lararası standartlardan (ISO 
19650-1 ve 2) sonra yayınlan-

de malzemenin negatif etki yaptığı 
söylemlerinin doğru olmadığını, 
asıl önemli olanın işçilik, arsa ve di-
ğer değerleme kriterleri olduğunun 
altını çizdi. Gayrimenkul Yatırımcıları 
Derneği’nin (GYODER), sektördeki son 
gelişmeleri değerlendirmek ve mev-
cut sorunlara çözüm bulmak amacıy-
la hayata geçirdiği “GYODER Çözüm 
Platformu”nun yedincisi, “Değerini 
Kim Bilir?” başlığıyla gerçekleştirildi. 
Digital Network Alkaş iş birliği ile on-
line platformda düzenlenen etkinlikte, 
gayrimenkulde değer ve eder kavram-
ları tüm yönleriyle ele alındı. Çözüm 
Platformu’nda; değerleme süreçlerin-
den, bu alandaki insan kaynağına; si-
gorta sisteminden, raporlama forma-
tına; değerleme alanında teknolojinin 
önemine kadar pek çok konu gündeme 
getirilerek, sektörün önemli isimlerinin 
çözüme yönelik öneri ve görüşleri katı-

lımcılarla paylaşıldı. 
GYODER Çözüm Platformu’nun 

gelenekselleşen bir uygulaması olan 
Fikir Hattı’nda birbirinden değerli 
isimler yer aldı. Inhouse Global Yö-
netim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Ferdi Erdoğan ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro 
Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Değer-
leme Dairesi Başkan Vekili Mustafa 
Aslan’ın katılımları ile değerleme ko-
nusu derinlemesine ele alındı. Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ferdi Erdoğan, değerlemede malzeme-
nin negatif etki yaptığı söylemlerinin 
doğru olmadığını, asıl önemli olanın 
işçilik, arsa ve diğer değerleme kriter-
leri olduğunun altını çizdi ve sadece 
malzeme üzerinden bir değerlendir-
me yapmanın gerçekçi olamayacağını 
vurguladı.

mış olması nedeniyle güncel bir kaynak 
niteliği taşıyan “BIM Yöneticisi: BIM 
Proje Yönetimi için Pratik Reh-
ber” kitabı İngilizce ve Alman-
ca baskılarından sonra, Türki-
ye İMSAD ve buildingSMART 
Türkiye katkılarıyla Türkçe’ye 
kazandırıldı. Kariyeri boyunca 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 

BIM üzerine çalışmalar 
gerçekleştiren ve 

BIM’i pragmatik 
ve değer odaklı 
bir şekilde uy-
gulayan bireyleri ve ku-
ruluşları desteklemeye 
kendini adayan Mimar 

Mark Baldwin tarafından 
kaleme alınan kitap, BIM 

konusunda sektördeki profesyonellere 
anlatılması oldukça zor olan bazı ko-

nuları okuyucusuna sade ve 
anlaşılabilir bir dille ve bazı 
benzetim/analojiler kullana-
rak aktarıyor. Bu özelliğiyle 
yurt dışında muadillerinden 
ayrılan ve profesyonellere 
önemli kolaylıklar sağlayan 
BIM Yöneticisi kitabı, hem 
ulusal, hem de uluslararası 
örneklerle BIM ile proje yö-
netimi konusunu tüm detay-
larıyla açıklayarak BIM hak-

kında bilgi edinmek isteyen herkes için 
bir başlangıç noktası teşkil ederken, 
BIM bilgilerini daha da pekiştirmek 
isteyenlere de gerekli bilgi ve yönlen-
dirmeleri sağlıyor. 

”
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RISK MI?RISK MI?

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Avrupa’yı 2050 yılında karbon nötr 
kıta yapmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı, temmuz ayında açıklanan 

“Fit for 55” paketi ile somutlaşmaya başladı. AB’ye ihracat yapan ülkeleri 
doğrudan etkileyecek olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na 

(SKDM) göre 2026 yılı itibarıyla AB’nin belirlediği emisyon oranlarına 
ulaşamayan ihracatçı firmalar aradaki fark için vergi ödemeye başlayacak. 

RISK MI?RISK MI?
YEŞİL MUTABAKAT

KAPAK - YEŞİL MUTABAKAT; RİSK Mİ, FIRSAT MI?
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Bu düzenlemeler en büyük ticaret partneri AB olan Türkiye için de yeni bir 
yol haritasını zorunlu kılarken, hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 
harekete geçildi. Peki Yeşil Mutabakat risk mi, fırsat mı? Bu sorunun yanıtı 
için Ticaret Bakanlığı, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu, Türk ekonomisinin 
önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerine yer 

verdiğimiz kapsamlı bir dosya hazırladık.

KAPAK - YEŞİL MUTABAKAT; RİSK Mİ, FIRSAT MI?

FIRSAT MI?FIRSAT MI?FIRSAT MI?FIRSAT MI?
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Küresel ısınma ve doğal afetler ile 
kendisini gösteren iklim değişik-
liği sadece bugünümüzü değil 

geleceğimizi de tehdit ederken, küresel 
ticaretin de en önemli gündem maddele-
rinden biri oldu. 4 Kasım 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren ve küresel sıcaklık artı-
şını 1.5 dereceyle sınırlandırmayı hedef-
leyen Paris İklim Anlaşması’na 11 Aralık 
2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile yasal zemin kazandıran 
Avrupa Birliği (AB), sanayiden tarıma, 
ulaştırmadan enerjiye “karbonsuz bir 
ekonomi” modeli getiren yeni bir büyü-
me stratejisini devreye aldı. 2030’a ka-
dar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 
2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olmayı 
hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
Covid-19 pandemisinin gölgesinde kal-
dığı düşünülürken, AB 14 Temmuz 2021 
tarihinde açıkladığı “Fit for 55” (55’e 
Uyum Paketi) paketi ile bu konudaki 
kararlılığını gösterdi. Pakette yer alan ve 
AB’ye ihracat yapan ülkeleri doğrudan 
etkileyecek olan Sınırda Karbon Düzen-
lemesi Mekanizması’na (SKDM) göre, 
2026 yılı itibarıyla AB’nin belirlediği 
emisyon oranlarına ulaşamayan ihracatçı 
firmalar aradaki fark için vergi ödemeye 
başlayacak.

TİCARET BAKANLIĞI: “TÜRKİYE
OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN
SORUMLULUKLARIN 
FARKINDAYIZ”

Avrupa  Ye ş i l  Mu t abaka t ı  v e 
Türkiye’nin izleyeceği yol haritası ile ilgi-
li Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İMSAD 
Dergi’ye yapılan özel açıklamada, küresel 
ticaretin de en önemli gündem maddele-
rinden birinin iklim değişikliği ve buna 
bağlı olarak yaşanan yeşil dönüşüm oldu-
ğu belirtilerek, “Gelecek kuşaklara daha 
yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir 
bir ekosistem bırakabilmek için Türkiye 
olarak üzerimize düşen sorumlulukların 
farkındayız” ifadelerine yer verildi. İklim 
değişikliği krizi ve bu krizden kaynak-
lanan yeşil dönüşümün, üretimi ve üre-
tilen ürünlerin ticaretini önemli ölçüde 
etkileyeceğini, Birleşmiş Milletler, Dünya 
Ticaret Örgütü ve AB gibi küresel ve böl-
gesel örgütlerin bir numaralı gündeminin 
iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm olduğu 
vurgulanan açıklamada, “Ülkemiz için 
önem arz eden değişim süreçlerinden 
biri de en büyük ticaret ortağımız olan 
AB’de yaşanıyor. 

AB, 11 Aralık 2019 tarihinde açık-
ladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2030 
yılına yönelik sera gazı emisyon azaltım 
hedefini asgaride yüzde 55’e doğru yük-
seltmeyi ve 2050 yılında karbon-nötr ilk 
kıta olmayı hedeflediğini açıkladı. AB, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yükselen 
iklim değişikliği ile mücadele hedefle-
rini yakalamak için tüm politikalarını 
iklim değişikliği ekseninde yeniden şe-
killendirmeye başladı. Nitekim, Avru-
pa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 
2021 tarihinde bir dizi yasal düzenle-
me içeren ‘Fit for 55’ isimli yasa paketi 
taslağı yayımlandı. Paket kapsamında, 
Komisyon bir yandan AB’nin karbon fi-
yatlandırma mekanizması olan Emisyon 
Ticareti Sistemi’nin (ETS) sıkılaştırılarak 
kapsamının genişletilmesini ve karayolu 
taşımacılığı ile binalar için yeni bir ETS 
tesis edilmesini önerirken, diğer yandan 
ithalatta ETS’ye paralel bir sistemin ha-
yata geçirilmesini öngören sınırda kar-
bon düzenleme taslağını açıkladı. Ayrıca 
paket kapsamında, yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması, daha fazla enerji 
verimliliği ve benzeri birçok önleme iliş-
kin Komisyon önerileri yer aldı. Bunlara 
ilaveten, 2021 yılının son çeyreğinde 
açıklanması hedeflenen mevzuat deği-
şiklikleri arasında Binaların Enerji Per-
formansına İlişkin Direktif’in gözden ge-
çirilmesi de öngörülüyor” bilgisi verildi.

AB’nin, sınırda karbon düzenleme 

mekanizmasına ilişkin açıkladığı tek-
lif yakından incelediğinde ilk aşamada 
çelik, alüminyum, çimento, gübre ve 
elektrik için ithalat fiyatının eşyanın 
karbon içeriği de dikkate alınarak belir-
leneceğinin görüldüğüne dikkat çekilen 
açıklamada, mekanizmanın tüm unsur-
larıyla 2026 yılında hayata geçmesiyle 
birlikte, AB’nin mevcut emisyon ticaret 
sistemi paralelinde ithalatta karbon ma-
liyetinin tahsil edilmesinin hedeflendiği 
belirtildi.

35 MİLYON BİNANIN 
YENİLENECEK OLMASI İNŞAAT 
MALZEMESİ SEKTÖRÜ İÇİN 
FIRSAT YARATIYOR

Komisyon tarafından açıklanan 
uygulama kapsamına giren ürünler iti-
barıyla, AB-27’ye ihracatımızın 2020 
yılında 4.8 milyar dolar ile 14.9 milyar 
dolar olan toplam ihracatımızın yakla-
şık yüzde 32’sini oluşturduğuna dikkat 
çekilen Ticaret Bakanlığı açıklamasın-
da, şu değerlendirmelerde bulunuldu: 
“Ticaret Bakanlığı olarak, söz konusu 
değişikliklerin AB ile olan ticaretimizi 
olumsuz etkilememesi için her düzeyde 
temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer ta-
raftan, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın aka-
binde açıklanmış olan Sanayi Stratejisi ve 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hedefleri 
doğrultusunda, AB’nin önümüzdeki yıl-
larda kapsamlı mevzuat ve politika deği-

KAPAK - YEŞİL MUTABAKAT; RİSK Mİ, FIRSAT MI?
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şikliklerini hayata geçirmesi bekleniyor. 
Bunlar arasında, sürdürülebilir ürün po-
litikası kapsamında, yapı malzemelerinin 
de arasında bulunduğu tekstil, elektronik 
ürünler, plastik, bataryalar, gıda, ambalaj 
sektörleri başta olmak üzere AB piyasası-
na arz edilecek ürünlerin tasarımı yoluyla 
çevresel ayak izinin azaltılması ve geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi 
yollarla döngüselliğin geliştirilmesine 
yönelik minimum ürün performans stan-
dartlarının belirlenmesi hedefleniyor. Bu 
sektörlerden yapı malzemeleri, haliha-
zırda AB’nin Yeni Yaklaşım Mevzuatları 
kapsamında düzenlenen ve ülkemizin 
tam uyum sağlayarak ürün güvenliğine 
ilişkin AB ekosistemine entegre olduğu 
sektörler arasında. Dolayısıyla AB tara-
fından ürünlere yönelik olarak getiril-
mesi hedeflenen bu yeni kriterler, sadece 
AB’ye ihracatımızda karşılanması gere-
ken standartlar olarak değil, Gümrük 
Birliği’nde malların serbest dolaşımına 
imkân veren teknik mevzuat uyumumuz 
kapsamında karşımıza çıkacak. Avrupa 
Bauhaus girişimi ile sürdürülebilir yaşam 
alanları yaratmaya odaklanan AB, 2020 
yılının Ekim ayında yayımlanan AB Re-
novasyon Dalgası Stratejisi kapsamında, 
mevcut binaların renovasyonu yoluyla 
enerji verimliliğinin artırılması, ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin dekarbonizas-
yonunu sağlayacak tedbirlerin hayata 
geçirilmesi ve bu suretle temiz enerji 

dönüşümüne katkı sağlamayı hedefli-
yor. Bu çerçevede, Komisyon tarafından 
yürütülecek çalışmalara ilişkin olarak bir 
takvim açıklandı ve 2030 yılına kadar 35 
milyon binanın renovasyonu hedefi geti-
rildi. Binaların renovasyonunun enerji ve 
kaynak verimliliğini artırması öngörülür-
ken, bu süreç inşaat malzemeleri sektörü 
açısından da fırsatlar yaratıyor.”

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM
PLANI HAZIRLANDI

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngö-
rülen değişikliklerin, Gümrük Birliği ile 
AB’ye sağladığımız yakın ticari ve ekono-
mik bütünleşme ile entegre olduğumuz 
değer zincirleri üzerinde doğrudan et-
kilerinin kaçınılmaz olduğu vurgulanan 
açıklamada, “Bu doğrultuda, Avrupa Ye-
şil Mutabakatı’nın açıklanmasının hemen 
ardından, Bakanlığımız koordinasyonun-
da bir Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma 
Grubumuzun çalışmaları neticesinde 
hazırlanan Eylem Planı’na ilişkin Cum-
hurbaşkanlığı Genelgesi ise 16 Temmuz 
2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Eylem Planı’nda, Türkiye’nin sürdürüle-
bilir ve kaynak etkin bir ekonomiye ge-
çişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin 
başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngö-
rülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-
AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan 
bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ile-
riye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını 
teminen 9 ana başlık tespit edildi. Bu 
ana başlıklar altında belirlenen hedeflere 
ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek 
eylemlere de planda yer verildi. Elbette, 
bu sürece uyum sağlanması, ülkemiz-
de yeşil ve döngüsel ekonominin geliş-
tirilmesini gerekli kılıyor. Eylem Planı 
kapsamında öngörülen, ulusal döngüsel 
ekonomi eylem planının hazırlanması, 
yeşil OSB’lerin hayata geçirilmesi, ye-
şil dönüşüm için gerekli teknolojik alt 
yapıyı güçlendirmek amacıyla Ar-Ge 
çalışmalarının desteklenmesi, ülkemiz-
de sürdürülebilir ürünler, temiz üretim 
kapsamında düzenleyici çerçevenin güç-
lendirilmesi gibi adımlar önümüzdeki 
yıllarda sanayimizin ihracatta çevresel 
anlamda karşılaması gereken standartları 
ve kriterleri yerine getirmesi bakımından 
önem teşkil ediyor. Gerek sınırda karbon 
düzenlemesi, gerek döngüsel ekono-
mi bağlamında AB tarafından atılacak 
adımların ticarette bir teknik engele dö-
nüşmemesi amacıyla ikili ve uluslararası 

anlaşmalardan kaynaklanan haklarımı-
zın korunmasına yönelik girişimlere de 
öncelik veriyoruz. Bu anlamda, Eylem 
Planı’nın diplomasi başlığı altında öngö-
rüldüğü üzere, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
DTÖ, OECD ve G20 gibi çok taraflı plat-
formlarda ve Bakanlığımızın AB ve üye 
ülkeler nezdinde yürüttüğü üst düzey 
ve teknik temaslarda öncelikli gündem 
maddesi haline geldi” denildi.

YEŞİL FİNANSMANIN GELİŞİMİNİ 
SAĞLAYACAK EKOSİSTEM 
GÜÇLENDİRİLECEK

Tüm bu dönüşümün gerçekleştiril-
mesinde en kritik unsurlardan birinin 
finansman olduğuna dikkat çekilen 
açıklamada, “Bu çerçevede, ulusal teş-
vik sistemimizin yeşil dönüşümü des-
tekleyecek şekilde gözden geçirilmesi, 
ülkemizin uluslararası finansmandan 
alacağı payın artırılmasına yönelik giri-
şimlerde bulunulması ve dünyada hızla 
artan sürdürülebilir finansman imkan-
larının ülkemize çekilebilmesi için yeşil 
finansmanın gelişimini sağlayacak eko-
sistemin güçlendirilmesi önemli konu 
başlıkları arasında yer alıyor. Dünyada 
yaşanan yeşil dönüşüm sürecini ülkemiz 
açısından fırsata dönüştürmek amacıyla 
ilgili kurumlar tarafından atılması hedef-
lenen kapsamlı adımları içeren Eylem 
Planı’nı önümüzdeki dönemde kamu, 
özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile iş 
birliği içinde hayata geçiriyor olacağız. 
Bu sürece uyum anlamında ülkemizce 
ve sektörlerimizce atılacak adımların 
dijitalleşme odaklı, katma değeri yüksek 
ve 21. yüzyılın değişen beklentilerine 
cevap verebilecek bir üretimi de teşvik 
edeceğini değerlendiriyoruz. Ülkemizce 
hem AB, hem dünya ekonomisi ve tica-
retinde yaşanmakta olan uzun soluklu 
bu dönüşüme ayak uydurulması büyük 
önem taşıyor. Türkiye bu vizyon ve so-
rumluluk bilinciyle ikili ve çok taraflı iliş-
kilerde gereken adımları atıyor. Biz ülke 
olarak daha sürdürülebilir bir dünya için 
elimizi taşın altına koyuyoruz ve koy-
maya devam edeceğiz. İklim değişikliği 
politikalarının birçok alanda yansımaları 
oluyor. Üretimden ihracata kadar çeşitli 
alanlarda ciddi bir yapısal dönüşüm ger-
çekleştirilecek. Özel sektörün kamu ile 
el ele vererek, değişen küresel tercih ve 
önceliklerle daha uyumlu ve daha reka-
betçi bir ekonomiye geçişi sağlayacağına 
inanıyoruz” görüşleri dile getirildi.  

KAPAK - YEŞİL MUTABAKAT; RİSK Mİ, FIRSAT MI?
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AVRUPA 
YEŞİL 
MUTABAKATI

01

“Fit for 55” paketi ne zaman açıklandı?
- AYM’nin uygulanmasına yönelik olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde “Fit for 55” mevzuat paket teklifi açıklandı. AB’nin, net sera gazı emisyonlarını 
2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltma hedefine uyumlu olarak hazırlanan paket sayesinde, karbon salımında 
önümüzdeki 10 yılda hedeflenen seviyelere ulaşılması, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasının, iklim açısından nötr ilk kıta olmasının sağlanması ve Avrupa 
Yeşil Mutakabatı’nın gerçeğe dönüşmesi amaçlanıyor.

02

“Fit for 55” paketinin temel unsurları neler?
- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
- Mevcut AB Emisyon Ticareti Sistemi’nin sıkılaştırılarak deniz ve kara ulaştırmasına yansıtılması
- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
- Daha fazla enerji verimliliği
- Düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması
- Motorlu araçlarda fosil yakıt kullanıma 2035 itibarıyla son verilmesi
- Vergilendirme politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi

03

7SORUDASORUDA

 Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) nedir?
- Ursula von der Leyon başkanlığındaki 2019-2024 dönemi AB Komisyonu’nun önceliği olan “Avrupa Yeşil Mutabakatı-
AYM” (European Green Deal), 11 Aralık 2019’da açıklandıktan iki gün sonra Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) 
Liderler Zirvesi’nde AB liderleri tarafından onaylandı.
- En yalın haliyle AYM’yi, 2050 yılına kadar AB’nin net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı ve ekonomik büyüme 
sağlanırken kaynakların daha az kullanıldığı rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil ve müreffeh bir topluma 
dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisi olarak tanımlayabiliriz.
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Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 
(SKDM) nedir?
“Fit for 55” paketinde yer alan “Sınırda Karbon Düzenleme 

Mekanizması (SKDM)”, AB’ye ihracatta ilave vergi getiriyor. SKDM ile 
Avrupa’daki üretimin, emisyon azaltım hedefi düşük ülkelere kaymasının 
önlenmesi ve iklim politikaları karşısında Avrupa sanayicilerinin rekabet 
gücünün korunması amaçlanıyor. Buna göre, 2023-2025 yılları arasındaki 
geçiş döneminin ardından, 2026 yılı itibarıyla AB’nin belirlediği emisyon 
oranlarına ulaşamayan ihracatçı firmalar aradaki fark için vergi ödemeye 
başlayacaklar.

06 İnşaat malzemesi sektörü için nasıl bir fırsat var?
Yeşil Mutabakat’la birlikte AB ülkelerinde başlayacak olan “Yenileme Dalgası” inisiyatifi (Renovation Wave) özellikle inşaat 
malzemesi sektörüne fırsatlar sunuyor. AB’deki enerji tüketiminin yüzde 40’ı  binalar tarafından gerçekleştirilirken, Avrupa’daki 
binaların yüzde 75’i enerji verimli değil. 2030 yılına kadar, İyileştirme ve Dayanıklılık Tesisi’nden sağlanan 672.5 milyar euroluk 
finansmanla desteklenen 35 milyon binanın yenilenmesi hedefleniyor. Bu süreç inşaat malzemeleri sektörü açısından da 
fırsatlar yaratıyor.

07 Yeşil Mutabakat’la ilgili kamuda hangi adımlar atıldı?
- Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın açıklanmasının hemen ardından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir Çalışma Grubu kuruldu.
- Çalışma Grubu’nun çalışmaları neticesinde hazırlanan Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
- Eylem Planı’nda, Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin başta AYM ile öngörülen 
kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum 
sağlamasını teminen 9 ana başlık tespit edildi.
- Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan, 2022-2024 dönemini kapsayan, Yeni OVP kapsamında; sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında 
yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımların, dış finansman imkanları da dikkate alınarak; destek, kredi teşvik 
mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirileceği açıklandı.
- Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

05 SKDM’den ilk aşamada hangi sektörler etkilenecek?
Türkiye’yi de etkileyecek olan paket düzenleme, ilk etapta demir - çelik, 
çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak.

04
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Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişme-
ler, üretimden lojistiğe tüm ihracat 
süreçlerimizi doğrudan etkileye-

cek. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri, 2020 
yılında ihracatımızdan yüzde 41,3’lük pay 
aldı. Avrupa ülkelerinin toplam payı ise 
yüzde 55,7 seviyesinde. Buna ABD, Çin, 
Japonya gibi iklim değişikliği hedeflerini 
belirlemiş ülkeleri ekleyince toplam ihra-
catımızın üçte ikisinden fazlasını geleceğe 
hazırlamamız gerektiği açıkça ortaya çıkı-
yor. TİM olarak, ihracatçılarımızı bir yan-
dan yakın geleceğe hazırlıyor, bir yandan 
da ihracatçılar sayesinde ülkemizin yeşil 
ekonomiye geçiş sürecini hızlandırıyoruz. 
Yeşil dönüşüm sürecinde de böyle bir 
sorumluluğu üstleniyor ve elimizi taşın 
altına koyuyoruz. 

M e c l i s i m i z ,  A v r u p a  Y e ş i l 
Mutabakatı’na uyum çerçevesinde ihra-
catçılarımıza yol göstermek adına yoğun 
bir çalışma sürecine girdi. Öncelikli alan 
olarak belirlediğimiz iklim değişikliği 
konusunda yürütülecek faaliyetlere yol 
göstermesi amacıyla, TİM İklim Değişik-
liği Komitesi’ni kurarak faaliyetlerimize 
başladık. Yeşil Mutabakat ve çağrının alt 
başlıklarına ilişkin ihracatçılarımızı bilgi-
lendirmek amaçlı “Ufuk 2020 Programı 
Yeşil Mutabakat Çevrimiçi Bilgilendirme 
Toplantısı” düzenledik. Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı konusunda her bir sektörümü-
zün sorularına cevap bulmak amacıyla, 
Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım 
Sektörü  ana gruplandırması ile üç farklı 
tarihte “TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Far-
kındalık Toplantıları” düzenledik. İhra-
catçı Birlikleri bünyesinde görev yapmak-
ta olan personelimizin iklim değişikliği 
konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla 
eğitim gerçekleştirdik. TİM İklim Ko-
mitemiz, İklim Değişikliği Yol Harita-
sı oluşturmak amacıyla, sektör ve firma 
ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik 
çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. 
İhracatçılarımızın sektörel sorularını ya-
nıtlamak amacıyla ALO TİM bünyesinde 
Yeşil Hat oluşturduk. Bu yıl da Meclisi-
miz, İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı alanında, eğitim, mentorluk ve 
sektör spesifik çalışmalar ile Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nı ihracatçılarımız açısından 
fırsata çevirmeye yönelik faaliyetleri yü-
rütmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda 
hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Dijital 
Mentorluk Sistemi ile ihracatçılarımızın 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu-
luklarını analiz ederek özel rapor ve yol 
haritaları çıkarmayı amaçlıyoruz. Dijital 
mentorluk projemizle bu sene “Yarın 
için Beceriler - Yeşil ve Dijital Bir Gelece-
ği Şekillendirmek” teması ile düzenlenen 
Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması’na baş-
vurduk. Avrupa Katılım Öncesi Yardım 
Aracı IPA 3 2021-2022 proje çağrısı için, 
Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlan-
tısallık başlığından hareketle projemizi 
TİM, İTKİB, İKMİB, UND ortaklığıyla 
hazırladık. İstanbul Kalkınma Ajansı 
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Progra-
mı proje çağrısı için, ihracatçılarımızın 
sınırda karbon düzenlemesine uyum 
sağlaması amacıyla “Sıfır Karbon Fasi-
litasyon Merkezi” proje başvurumuzu 
yaptık. COSME Programı  “Avrupa Hafif 
Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” 
çağrısı kapsamında işletmelerin dijital, 
teknolojik ve yeşil dönüşümünü hızlan-
dıracak, bir proje başvurusunda bulun-
duk. Yine bu yıl TÜBİTAK Ağlara Üyelik 
Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağına 
üyelik için çalışmalarımızı tamamladık, 
inşallah olumlu sonuçları bekliyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın desteği, Ticaret 
Bakanlığımız koordinasyonu ve ilgili 
kurumların katkılarıyla hayata geçirilen 
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na gerekli 
katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.

Önümüzdek i  y ı l l a rda ,  Ye ş i l 
Mutabakat’a uyum, özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştiren 
firmalarımızın, rekabet gücünü artıracak 
başlıca etmen olacak. Pandemi dönemi 
gösterdi ki, ülkemiz temiz ve yeşil üre-
timle, güvenli bir tedarikçi konumunda. 
Bu yüzden, Yeşil Mutabakatı, üretimde 
ve ihracatta bir kriz olarak değil, fırsat 
olarak görmemiz gerekiyor. Bu nokta-
da, mutabakatın getireceği zorluklara 
odaklanmak yerine, açılan fırsat kapısını 
değerlendirmenin daha anlamlı olacağı-
na inanıyoruz.

İSMAİL GÜLLE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Yönetim Kurulu Başkanı

Önümüzdeki yıllarda, Yeşil 
Mutabakat’a uyum, özellikle 

AB ülkelerine ihracat 
gerçekleştiren firmalarımızın, 

rekabet gücünü artıracak 
başlıca etmen olacak. Pandemi 

dönemi gösterdi ki, ülkemiz 
temiz ve yeşil üretimle, güvenli 

bir tedarikçi konumunda. Bu 
yüzden, Yeşil Mutabakatı, 

üretimde ve ihracatta bir kriz 
olarak değil, fırsat olarak 

görmemiz gerekiyor.

Yeşil Mutabakatı, üretim ve
ihracatta fırsat olarak görmeliyiz
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Aralık 2019’da yayımlanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (Eu-
ropean Green Deal), Avrupa 

Birliği (AB) ekonomisinin daha sürdü-
rülebilir ve 2050 yılına kadar net sıfır 
karbon hedefini sağlamaya yönelik 
bir yol haritası niteliği taşıyor. AB, bu 
belge ile mevcut ekonomik modelinin 
daha sürdürülebilir bir modele doğru 
evrilmesini sağlamayı amaçlıyor ve 
bunun için Temiz Enerji, Döngüsel 
Ekonomi, Binalarda Enerji Verimliliği, 
Sürdürülebilir Ulaşım, Tarım, Eko-
sistem ve Biyoçeşitlilik, Sıfır Atık ve 
Dönüşümün Finansmanı alanlarında 
önemli dönüşümlerin olacağını şim-
diden söyleyebiliriz. Tüm bu başlık-
larda hedefe ulaşmak için de AB’nin 
1 trilyon euroluk bir yatırım planı da 
bulunuyor. 2021 yılı Temmuz ayında 
açıklanan “Fit for 55” (55’e Uyum 
Paketi) yasa teklifi, AB’nin net sera 
gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 
1990 seviyelerine kıyasla en az yüzde 
55 oranında azaltma hedefine uyumlu 
olarak hazırlandı.

Bu kapsamda Fit for 55 paketi ile 
beraber detayları açıklanan Sınırda 
Karbon Düzenlemesi Mekanizması 
(SKDM) AB’ye ihracat yapan ülke-
leri doğrudan etkileyecek. Yapılan 
çalışmalar Türkiye’nin SKDM’den en 
çok etkilenecek ülkeler arasında yer 
aldığını gösteriyor. İlk aşamada SKDM 
kapsamında değerlendirilecek olan 5 
sektör açıklandı. Bunlar; demir- çelik, 
alüminyum, çimento, gübre ve elekt-
rik sektörleri. Açıklanan sektörler-
den özellikle demir-çelik, alüminyum 
ve çimento ile gübrede Türkiye’nin 
AB’ye ihracatı önemli büyüklüklerde 
bulunuyor.

Komisyon önerisine göre, SKDM 
için 1 Ocak 2023 ve 2025’in sonuna 
kadarki geçiş döneminde izleme süre-
ci gerçekleşecek. Bu dönem boyunca 
SKDM’ye ilişkin sadece raporlama 
yükümlülüğünün yerine getirilme-
si beklenecek. Mali yükümlülükler 
1 Ocak 2026 itibarıyla tam olarak 
devrede olduğunda geçerli olacak ve 

SKDM kapsamındaki malların AB 
ithalatçıları, SKDM sertifikaları da 
satın alabilecekleri ulusal makamlara 
kaydolacak.

Bu kapsamda Türkiye’deki sa-
nayi kuruluşlarının üretim kapasi-
telerinden bağımsız, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışını iş modellerinin 
bir parçası haline getirmesi, karbon 
ayak izi ölçümlerini gerçekleştirmesi 
ve ayak izini azaltmak için fosil kay-
nak kullanımının yenilenebilir enerji 
kaynakları ile değiştirilmesi, enerji ve-
rimlilik projeleri geliştirilmesi ve kay-
nak verimliliği çalışmalarının hayata 
geçirilmesi gibi stratejiler geliştirmesi 
değişen düzene ayak uydurmaları için 
oldukça büyük önem arz ediyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türki-
ye için bir risk olduğu kadar, sürdü-
rülebilir kalkınmayı hedefleyen bir 
dönüşümün aracı olabilecek yepyeni 
fırsatlar da doğuracak. Bu doğrultuda 
ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı tara-
fından Yeşil Mutabakat Eylem Planı 
genelgesi yayımlandı ve bu çerçevede 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonun-
da Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu 
oluşturulması sanayimiz adına mem-
nuniyet verici bir gelişme oldu. Ay-
rıca, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık 
stratejilerini kapsayan 2022 - 2024 
Orta Vadeli Programı (OVP) Eylül 
ayı itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 
Makroekonomik hedefler kapsamında 
OVP’de yeşil dönüşüm ile ilgili olarak 
7 politika ve tedbir ele alındı.

Biz de bütün bu gelişmeleri ön-
görerek İstanbul Sanayi Odası ola-
rak 2021 yılını sürdürülebilirlik yılı 
ilan ettik. Tüm üyelerimizi ve sanayi 
firmalarını, çok yönlü eğitim prog-
ramları ve farklı organizasyonlarla 
bu kaçınılmaz dönüşüm sürecinin 
içinde tutmaya çalışıyoruz. Bu çerçe-
vede bir kez daha vurgulamak isterim 
ki; sanayicilerimizin de bu alandaki 
farkındalıklarını artırmaları, süreci 
ülkemiz adına hep birlikte ve verimli 
şekilde yönetebilmemiz adına büyük 
önem taşıyor.

ERDAL BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Yönetim Kurulu Başkanı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
Türkiye için bir risk olduğu 

kadar, sürdürülebilir 
kalkınmayı hedefleyen 

bir dönüşümün aracı 
olabilecek yepyeni fırsatlar 
da doğuracak. Türkiye’deki 

sanayi kuruluşlarının üretim 
kapasitelerinden bağımsız, 

sürdürülebilir kalkınma 
anlayışını iş modellerinin 

bir parçası haline getirmesi 
gerekiyor.

Sanayicimiz, sürdürülebilir kalkınma anlayışını
iş modellerinin bir parçası haline getirmeli
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Avrupa Birliği (AB), “Yeşil dö-
nüşümün dışında kalır, üret-
tiğiniz mal ve hizmetlerin 

karbon ayak izlerini küçültmezseniz 
AB’ye mal satmakta giderek zorlana-
caksınız” diyor. Sadece Avrupa’nın 
değil, ABD, Japonya ve Çin’in de ‘sıfır 
karbon’ üzerine ticaret programları 
var.

Yeşil dönüşümü ek maliyet gibi 
değil, rekabetçilik kaybını önleyecek 
bir sermaye olarak görmek daha doğ-
ru. Çünkü bu küresel bir zorunluluk. 
Üstelik Yeşil Mutabakat’ın ve ayrıl-
maz parçası olan dijital dönüşüme 
yapacağınız yatırımın getireceği fırsat 
ve ‘rekabetçilik kazancı’ çok daha 
büyük olacak. Firmalarımızın bu ma-
liyetleri karşılamak için AB fonlarını 
kullanma imkanı da var.

Karbonsuzlaşmayı Türkiye için 
bir fırsata çevirmemiz mümkün. Geri 
dönüşüm sanayisinin gelişmesine de 
yarar sağlayacaktır. Yeşil Mutabakat’a 
uyan firmalar, mal satmak için yeni 
kanallar açma imkanı yakalayacak. 
Öyle ki şirketler projelerine fon bu-
lurken, karbon emisyonu taahhütle-
rinde bulunmaya başladılar. Emisyon 
skorunu tutturamayan firmanın ihra-
cat şansı geriliyor.

Z a m a n  k a y b e d i l m e s i  h a -
linde, yakın dönemde AB Yeşil 
Mutabakatı’nın ve Sınırda Karbon 
Vergisi Düzenlemesi’nin yürürlüğe 
girecek olması, finansman ve dola-
yısıyla yatırım maliyetlerini daha da 
dezavantajlı noktaya getirebilir.

AB Yeşil Mutabakatı’nın 2030 ve 
2050 yıllı hedeflerinin bugünden 
yapılacak yatırımlarla şekillenecek 
olması, esasen Türkiye açısından bir 
fırsat penceresi açıyor. Çünkü 2030 
ve 2050’nin üretim dinamikleri, bu-
gün başlanacak yatırımlarla şekillene-
cek ve bu yatırımlarla desteklenecek.

Dolayısıyla kaynak kısıtı ya da 
başka gerekçelerle yeşil yaşama geçi-
şi, “yeşil badana” olarak görme hata-
sına düşülmemesi son derece önemli. 
Çünkü AB’nin yeşil dönüşümü, bir 

badanadan çok daha fazlasını, önemli 
bir tadilatı içeriyor.

Diğer yandan AB, yeşil yatırım-
ların finansmanı konusunda önemli 
adımlar atıyor ve daha da atacak. Yeşil 
yatırımlar önemli finansal destekler 
görürken, fosil kaynaklara yatırımın 
maliyetinin çok daha yüksek olacağı 
gerçeğini de göz önünde bulundur-
malıyız.

Burada geç kalınması ciddi bir 
kaynak israfına yol açacağı gibi, hak-
sız rekabete de davetiye çıkarmak 
anlamına gelecektir. Bu noktada ön-
celikler meselesi Türkiye gibi kaynak 
kısıtı bulunan ekonomiler için çok 
daha hayati öneme sahip. Rekabetçi-
liği esas alan doğru projeleri uygun 
finansman modelleri ve maliyetlerle 
gerçekleştirmeyi planlamalıyız.

Ö t e  y a n d a n  P a r i s  İ k l i m 
Anlaşması’nın TBMM’den geçmesi 
son derece olumlu. Özellikle Ekim 
sonu gerçekleşecek İklim Zirvesi’nde 
Türkiye’yi söz sahibi yapacak bir 
adım olarak da oldukça önemli. Şu-
rası gerçek ki, Türkiye’nin “iklim 
krizi”nin şekillendireceği yeni dün-
yaya hazırlıktan başka bir seçeneği 
bulunmuyor. 

TBMM’nin uygun görmesiyle bir-
likte Paris İklim Anlaşması’nı geliş-
mekte olan bir ülke olarak uygula-
yacağımızı kayda geçirdik. Nitekim 
uluslararası iklim rejimi, ‘ortak, fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar ve gö-
receli kabiliyetler’ ilkesine dayanıyor. 

Anlaşmaya taraf olunması, başta 
AB olmak üzere dış ekonomik iliş-
kilerin ilerletilmesine önemli katkı 
sağlayacak. Yeşil dönüşüm sadece 
bürokrasinin ajandasında değil artık 
iş adamının ajandasında önemli yer 
tutmalı. Bunun zamanı geldi. 

Yenilenebilir enerjinin payının 
artırılması, deniz ve demiryolu ticari 
ulaşımı, elektrikli araç ve altyapısı, 
sanayide enerji verimliliği, kentlerin 
yeşil dönüşümü, IT ve geniş bant 
altyapısı öne çıkan yatırım alanlarının 
başlıca başlıklarını oluşturuyor. 

ŞEKİB AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Yönetim Kurulu Başkanı

AB Yeşil Mutabakatı’nın 2030 
ve 2050 yıllı hedeflerinin 

bugünden yapılacak 
yatırımlarla şekillenecek 

olması, esasen Türkiye 
açısından bir fırsat penceresi 

açıyor. Çünkü 2030 ve 2050’nin 
üretim dinamikleri, bugün 

başlanacak yatırımlarla 
şekillenecek ve bu yatırımlarla 

desteklenecek.

Karbonsuzlaşmayı fırsata
çevirmemiz mümkün
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Yeşil Mutabakat, sadece bir çevre 
konusu da değil, aynı zamanda AB 
için yeni büyüme stratejisi anlamı-

na geliyor. AB tarafından hayata geçirile-
cek politika değişikliklerinin hem enerji, 
hem kaynak-yoğun sektörlerde faaliyet 
gösteren ekonomik aktörlerimiz üzerin-
de önemli etkiler doğurması kuvvetle 
muhtemel.

Yeşil Mutabakat’ın Türkiye için bir 
risk olduğu kadar, sürdürülebilir kal-
kınma için yeni bir fırsat sunduğunu 
düşünüyorum. Olası olumsuz etkileri 
bertaraf edebilmek ve ülkemizin sağlaya-
cağı uyum ile hedeflenen politika değişik-
liklerini fırsata çevirmek amacıyla Avrupa 
Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan 
ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hu-
susların titizlikle takip edilmesi gerekiyor.

11. Kalkınma Planı’nda, Yeni Eko-
nomi Programı’nda (2021-2023) ‘Büyü-
me’ ve ‘Cari İşlemler Dengesi’ başlıkları 
altında, 12 Mart 2021 tarihinde açıkla-
nan ‘Ekonomi Reformları Paketi’nde ve 
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım 
Stratejisi’nde (2021-2023) yer verilen 
‘Yeşil Dönüşüm’ konusunun bir kez daha 
Orta Vadeli Program’da yer bulması, hü-
kümetimizin bu konuya verdiği büyük 
önemin bir göstergesi.

Yeşil ekonomi temelli politika değişik-
liklerinin ana akım ekonomik faaliyetler 
seviyesine yükseltilmesi için atılan adım-
ları; yeşil dönüşümü hızlandırmak ama-
cıyla Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, 
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir sanayi 
ve döngüsel ekonomi alanları oluşturma-
ya yönelik Yeşil OSB’ler kurulması, finans 
sektörünün bu anlamda devrede tutul-
ması, yeşil tahvil ve susuk ihraçlarının 
teşvik edilmesi hedeflerini bu anlamda 
çok gerekli ve değerli buluyorum.

AYM’nin ülkemizi ticaret kanalından 
etkilemesi beklenen en önemli politika 
değişimlerinden biri ise Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ola-
cak. AB, SKDM yoluyla Türk ihracatçıla-
rından tahsil edeceği bu tutar sayesinde 
kendi yeşil dönüşümünü finanse eder-
ken, Türkiye’den de her yıl önemli bir 
miktar döviz çıkışı yaşanacak. Oluşabile-

cek bu olumsuz duruma çözüm olarak, 
dünya genelinde ülkelerin kendi somut 
koşullarına göre tanzim ettiği Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) uygulamaları yay-
gınlaşıyor. Bu sayede sektörlerin emis-
yon düşürücü teknolojileri benimsemesi 
motive edilirken, ülke içinde toplanacak 
emisyon gelirleri de sanayinin ihtiyacı 
olan yeşil dönüşümü finanse etmesin-
de kullanılabilir ve kaynakların ülke 
içinde kalmasını temin eden bir ekosis-
tem oluşturulabilir diye düşünüyorum. 
Keza, uluslararası örnekleri de incele-
yerek, Türkiye’de AB benzeri Emisyon 
Ticaret Sistemi kurulması senaryosunda 
oluşturulacak toplam gelirlerin hesap-
lanması ve farklı sektörlerin mevcut 
koşullarına uygun bir sistemin tasarımı 
önemli olacak. Türkiye için geliştirilecek 
ETS’nin mal ihracatında rekabet deza-
vantajına yol açmaması için sektörlerin 
karbon kaçağı riskinin belirlenmesi ve 
bu sonuçlara göre politika tasarlanması 
kritik önem arz ediyor.

Sanayi sektörlerinin düşük karbonlu 
ekonomiye geçişine yönelik hazırlana-
cak teşvik politikalarının, sektörlerin 
yeşil dönüşüm yatırımlarının motive 
edilmesi ve bu dönüşümün yerli tek-
nolojilerle desteklenmesini sağlayacak 
Ar-Ge faaliyetlerinin birlikte ele alınarak 
tasarlanması gerekli görülüyor.

Öte yandan ülkemiz sanayisinin ye-
şil dönüşümünün geliştirilmesi bakı-
mından, Yeşil OSB’ler ve Yeşil Endüstri 
Bölgeleri endüstriyel simbiyozun sağlan-
ması ve yeşil rekabetçiliğin artırılması 
için önemli bir fırsat sunuyor. Kritik 
manevrayı başarıyla yapabilirsek AB ile 
daha da yakınlaşabiliriz. 

Türkiye olarak geç kalmamak ve 
şartları ülkemiz lehine çevirmek için 
yapılması gerekenlere destek verme-
ye hazırız. Bu doğrultuda DEİK olarak 
son aylarda üzerinde yoğunlaşarak ha-
zırlıklarını tamamladığımız ‘Sanayide 
yeşil dönüşümün desteklenmesi pro-
jesi’ başlıklı raporumuzu önümüzdeki 
günlerde hükümet yetkililerimiz ve tüm 
paydaşlarımızın bilgisine sunmaya ha-
zırlanıyoruz. 

ZEYNEP BODUR OKYAY
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri 
Koordinatör Başkanı 

Yeşil Mutabakat’ın Türkiye 
için bir risk olduğu kadar, 

sürdürülebilir kalkınma için 
yeni bir fırsat sunduğunu 

düşünüyorum. Olası 
olumsuz etkileri bertaraf 
edebilmek ve hedeflenen 

politika değişikliklerini 
fırsata çevirmek amacıyla 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında öne çıkan ve 

ülkemizi etkileyebilecek başlıca 
hususların titizlikle takip 

edilmesi gerekiyor.

Yeşil Mutabakat Türkiye için
hem risk, hem fırsatlar barındırıyor



26   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM  2021

KAPAK - YEŞİL MUTABAKAT; RİSK Mİ, FIRSAT MI?

Dünyadaki kaynak kullanımı son 
35 yılda üç kat arttı. Kaynak kıt-
lığı riskinde ciddi bir artış söz 

konusuyken mevcut ekonomik sistemin 
devamlılığı pek mümkün görünmüyor. 
Bununla birlikte pandeminin de etki-
siyle küresel ticaret pazarında rekabet 
koşulları gitgide daha çetin bir hal al-
maya başladı. Bu zorlukları aşmanın, 
dayanıklılığı artırmanın ve sürdürüle-
bilirliği sağlamanın yolu ikiz dönüşüm 
olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil 
dönüşümden geçiyor.

Yeşil Mutabakat, bu yaz Avrupa Par-
lamentosu tarafından onaylanarak AB 
İklim Yasası adını aldı. Hemen ardından 
iş dünyası tarafından detayları uzun 
zamandır merak edilen Sınırda Karbon 
Düzenlemesi’ne (SKD) dair detaylar belli 
olmaya başladı. Buna göre 2023 - 2025 
yılları arasındaki geçiş döneminin ar-
dından, 2026 yılı itibarıyla AB’nin be-
lirlediği emisyon oranlarına ulaşamayan 
ihracatçı firmalar aradaki fark için vergi 
ödemeye başlayacaklar. Bu maliyet sek-
törlere göre farklılık gösterecek. Şu aşa-
mada sektör bazında bunu tespit etmek 
zor ancak SKD’nin ekonomimiz üzerin-
de yaratacağı ek maliyeti söyleyebiliriz. 
Eğer biz üretimimizi SKD’ye uygun hale 
getirmezsek, emisyonlarımızı düşürmez-
sek AB’ye yapacağımız ihracatta 2 milyar 
euroluk ek karbon vergisi yükünü üst-
lenmek zorunda kalacağız.

SKD ilk etapta her ne kadar sanayi-
cileri etkileyecek gibi görünse de aslında 
KOBİ’leri de dolaylı olarak etkileyecek. 
Çünkü Avrupa Birliği’nin en büyük ih-
racat pazarı ve ithalat sağlayıcısı olan ül-
kemizde toplam ihracatın yüzde 37’sini 
oluşturan KOBİ’ler, bu dönüşümde kilit 
rol üstlenecek. Bu kapsamda KOBİ’lerin 
direkt olarak ihracat yapabilmeleri veya 
bu tedarik sürecini devam ettirebilmeleri 
için SKD’nin şartlarını yerine getirmeleri 
gerekiyor. Bununla birlikte KOBİ’lerin 
çevresel ayak izleri görece küçük olsa 
da toplu etkileri oldukça fazla. Toplam 
çevresel etkinin önemli bir kısmını üret-
tiklerini göz önünde bulundurursak, 
KOBİ’lerin düşük karbonlu ekonomi-

ye geçiş sürecinde kaynak verimliliği 
ve döngüsel ekonomi uygulamalarını 
benimsemeleri çok önemli. Çünkü bu 
dönüşümün katalizörü olma konusun-
da ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar.  

Şu an sanayicilerimizin bu alanda 
çalışmalara başladıklarını biliyoruz an-
cak KOBİ’lerde henüz istenilen düzey-
de değiliz. Bu nedenle TÜRKONFED 
olarak KOBİ’lerde bu farkındalığı ar-
tırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 
Bu süreci KOBİ’ler çerçevesinde de-
ğerlendirmek üzere geçtiğimiz Nisan 
ayında “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 
KOBİ’ler” başlıklı bir rapor da yayımla-
dık. Raporda KOBİ’lerin yeşil büyüme 
kapsamındaki rolleri, karşılaştıkları 
engel ve fırsatları değerlendirdik. Fır-
satlara bakacak olursak, kaynak ve-
rimliliği kanalıyla kazanılan maliyet 
avantajı, yeni pazarlara erişim fırsatları 
ve eko-inovasyonu sıralayabiliriz. Ye-
şil ekonomiye geçişte karşılaşılan en 
önemli engeller ise belirsizlik, finansal 
kaynakların yetersizliği, farkındalık 
ve iş gücü eksikliği. Dolayısıyla bu 
alanlara odaklanarak KOBİ’lerin yeşil 
dönüşüm sürecine uyum sağlamasına 
destek olmamız, iş dünyamızın ve eko-
nomimizin geleceği için büyük önem 
arz ediyor.  

Yeşil dönüşüm aslında bize önemli 
bir fırsat penceresi de sunuyor. Burada 
özellikle kaynakların sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılması ve daha az girdi 
ile daha çok üretim yapılması hedefi 
çok önemli. Gerekli operasyonel hız 
kadar ölçek ekonomisine odaklanan 
bir Türkiye’nin üretim ve tedarik üssü 
olmaması için bir neden görünmüyor. 
Bu nedenle TÜRKONFED olarak, yeşil 
dönüşümün bir büyüme stratejisi ola-
rak kurgulanması ve bunu yaparken 
de KOBİ’lerin mevcut kırılganlıklarının 
düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bununla birlikte AB İklim Yasası’nın, 
AB-Türkiye arasındaki Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi sürecinde 
KOBİ’ler perspektifi ile ele alınması 
da en doğru ve kapsamlı çözüm alanı 
olarak görünüyor.

ORHAN TURAN
TÜRKONFED

Yönetim Kurulu Başkanı

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm 
sürecine uyum sağlamasına 

destek olmamız, iş dünyamızın 
ve ekonomimizin geleceği 

için büyük önem arz ediyor.  
TÜRKONFED olarak, yeşil 
dönüşümün bir büyüme 

stratejisi olarak kurgulanması 
ve bunu yaparken de KOBİ’lerin 

mevcut kırılganlıklarının 
düşünülmesi gerektiğine 

inanıyoruz.

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine
uyum sağlamasına destek olunmalı
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İklim krizinin yıkıcı etkilerini azalt-
mak ve geri dönülemez bir noktaya 
gelmemek için önümüzdeki 10 yıl 

çok kritik. Bu krizin üstesinden gelmek 
için “Yeşil Mutabakatı” yol haritası olarak 
belirleyen AB, 2050 yılında karbon nötr 
kıta olma hedefiyle Fitfor55 başlığıyla 
kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak so-
mut bir adım attı. FitFor55 ile AB karbon 
salımını 1990 seviyelerine kıyasla 2030 
yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı 
hedefliyor. Bu paket sayesinde 2050 yılına 
kadar Avrupa kıtasının iklim açısından 
nötr ilk kıta olmasının sağlanması ve Av-
rupa Yeşil Mutakabatı’nın gerçeğe dönüş-
mesi amaçlanıyor.

Diğer taraftan, AB’nin 2011 yılında, 
Ocak 2020’den itibaren geçerli olacağını 
duyurduğu “Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Mekanizması” (SKDM) uygulaması da 
yine Avrupa’yla aktif ithalat-ihracat ilişkisi 
içinde olan ülkelerin zamanla etkileneceği 
kararlardan biri idi. Son alınan kararla bir-
likte, düzenlemenin 2026’da başlayacak 
olmasını iş yapış şekillerimizi değerlen-
dirmek için fırsat olarak görmeliyiz. İlk 
aşamada çimento, demir-çelik, alümin-
yum, gübre ve enerji sanayilerinde etkili 
olacak ve söz konusu tarihte başlayacak 
bu uygulama ile ülkeler, küresel ve böl-
gesel ticarette AB’nin ticaret ortağı olarak 
yoluna devam edecek. Türkiye’nin de ye-
şil ekonomiye geçişi destekleyecek adım-
lar atması küresel ekonomik ilişkilerinin 
devamlılığı açısında büyük önem taşıyor. 
Türkiye de AB Yeşil Mutabakatı’na uyum 
için daha somut adımlar atmaya başladı. 
Cumhurbaşkanı’mızın Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, 
Paris İklim Anlaşması’nın Meclis’e sunu-
lacağını açıklaması, bu açıdan değerlendi-
rildiğinde çok doğru bir zamanda yapıldı. 
Bu gelişme Türkiye’ye itibar kazandırma-
nın yanı sıra bu konudaki kararlılığımızın 
altını çizerek, uluslararası ticaretteki rolü-
müzü de sağlamlaştırdı.

Türkiye’de bir süre önce bu yönde 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. “AB 
Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın yayın-
lanması, “Yeşil Mutabakat Çalışma Gru-
bu” kurulacağına dair Cumhurbaşkanlığı 

genelgesi ve Yeni Orta Vadeli Plan’da yeşil 
dönüşüme yer verilmesi yakın dönemde 
şahit olduğumuz olumlu gelişmeler ara-
sındaydı. SKD Türkiye olarak, Türkiye’nin 
GSYH’nın yüzde 15’ini temsil eden ve 
725 bin kişiye istihdam sağlayan 20 farklı 
sektörden 80 üye şirketimiz var. 2021 
yılı ana stratejimiz olan “Yeşil Dönüşüm” 
konusunda iş dünyasına liderlik etmeye 
odaklanıyoruz. Sürdürdüğümüz birbirin-
den kıymetli birçok projemiz var. “Döngü-
sel Ekonomi, İş Dünyası Plastik Girişimi 
ve Raporlamanın Önemi” konularında 
bugüne kadar çok önemli gelişmeler kay-
dettik, önümüzdeki dönemde de şu ana 
kadar gerçekleştirdiklerimizi daha üst 
kademelere taşımayı hedefliyoruz.

T ü r k i y e  D ö n g ü s e l  E k o n o m i 
Platformu’nun (TDEP) şu anda 24 farklı 
sektörden 187 üyesi bulunuyor. Burada 
gerçekleştirilen işlemler sayesinde ise 
1 milyon 750 bin euro değere karşılık 
gelen 26 bin ton malzemenin geri kaza-
nılması sağlandı. 60 şirketten 150 kişinin 
katıldığı Döngüsel İş Tasarımı Eğitimleri 
düzenlendi. Şubat ayında VII. Sürdürü-
lebilir Finans Forumu’nu düzenledik ve 
burada EBRD iş birliği ile “Türkiye’de 
Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Eko-
nomik Toparlanma için İş Birliği Çağrısı’’ 
gerçekleştirdik.

Mart ayında, Hedefler için İş Dünyası 
Platformu (B4G) ve DCube iş birliğin-
de Türkiye’nin ilk Döngüsel Ekonomi 
Haftası’nı düzenledik. Kasım 2019’da 
Global Compact Türkiye ve TÜSİAD iş 
birliğinde plastik kirliliği ile mücadeleyi 
bir adım öteye taşımayı hedefleyerek, İş 
Dünyası Plastik Girişimi’ni (İPG) kurduk. 
Şu anda 50’ye yakın imzacısı bulunan 
Girişim’e gittikçe artan ilgi bizleri mem-
nun ediyor. SKD Türkiye olarak taahhüt 
veren imzacılara yol gösterici olması ama-
cıyla Plastik Taahhütleri Rehberi’ni hazır-
ladık. Rehber ve yol haritalarının dijital-
leştirildiği araç olan İPG Tool, ülkemizde 
uluslararası vizyona uygun hazırlanmış 
ilk çalışmalar. 31 Mart 2021 itibarıyla 34 
şirket, İPG Tool’u kullanarak 2023’e ka-
dar gerçekleştirmek üzere plastik azaltım 
taahhütlerini verdiler.

EBRU DİLDAR EDİN
İş Dünyası ve Sürdürülebilir

Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
Yönetim Kurulu Başkanı

AB’nin 2026 yılında 
başlayacağını duyurduğu 

“Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Mekanizması”nı (SKDM) 

iş yapış şekillerimizi 
değerlendirmek için fırsat 

olarak görmeliyiz. SKD 
Türkiye olarak, 2021 yılı 

ana stratejimiz olan “Yeşil 
Dönüşüm” konusunda iş 

dünyasına liderlik etmeye 
odaklanıyoruz.

“Yeşil Dönüşüm” konusunda iş dünyasına
liderlik etmeye odaklanıyoruz
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Yeşil Mutabakat hem Avrupa’nın 
ticaretini, hem de Avrupa ile ticaret 
yapanların ekonomisini yakından 

ilgilendirdiği kadar Türkiye ekonomisi 
açısından artan ihracat hacmimizi koru-
yabilmemiz ve geliştirmeye devam ede-
bilmemiz için de çok önemli.

Çevre ve iklim değişikliği başlıkla-
rında AB ülkelerinin hassas olduklarını, 
konuyu yakından takip ettiklerini bi-
liyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından 
Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ‘Avru-
pa Birliği Yeşil Mutabakatı - EU Green 
Deal’ adı verilen yasa teklifi çağrısı hem 
çevreyle ilgilenen kesimlerde, hem de iş 
dünyası çevrelerinde bir ilgi yaratmıştı 
fakat mutabakatın yayınlanmasından kısa 
bir süre sonra dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını sebebiyle hem ilgi 
dağıldı, hem de AB’nin mutabakat hedef-
lerini hayata geçirmek için ayırdığı bütçe 
Covid-19 ile mücadele için kullanıldı. 
Sonrasında AB’nin 24 Haziran’da yaptığı 
oylamada iklim yasası onaylandı. Yeşil 
Mutabakat 2030 yılına kadar Avrupa’nın 
karbon emisyonlarını yüzde 55, 2050 
yılına kadar ise sıfır emisyon salımına 
düşürmeyi hedefliyor. Her ne kadar bu 
hedefler günümüz şartlarında hiç kimse-
ye gerçekçi gelmese de Türk iş dünyasını 
yakından ilgilendiren önemli kararlar ve 
kanunlar çok kısa zamanda gündemimi-
ze girecek. Bu nedenle hazırlıklarımızı 
hızlandırmalıyız, önlemlerimizi almalı ve 
yoğun bir çalışma dönemine girmeliyiz.

AB kendi sınırları içinde yüksek kar-
bon emisyon hedefleri koyarken, ken-
di sınırları içine girecek mallar için de 
aynı yüksek hedefleri belirleyerek AB 
ülkelerine mal satan ülkeleri de kendi 
yeşillik seviyesine çekmeyi hedefliyor. Bu 
çerçevede en önemli düzenleme sınırda 
karbon düzenlemesi, diğer adıyla kar-
bon vergisi. Bu düzenleme, üretiminde 
yoğun karbon salımına yol açan ürün-
lerin AB’ye girişinde ilave vergiye tabi 
tutulması anlamına gelecek. AB, kendi 
çevreci standartlarına ulaşmaktan uzak 
ürünlerin her 1 ton karbon emisyonu 
aşımı için 55-60 euro civarında ekstra 
vergi almaya hazırlanıyor. Ülkemizde 

faaliyet gösteren ve karbon salımı yük-
sek ürünler yakın zamanda AB güm-
rüklerinde sıkıntılı günler yaşayabilir. 
AB ülkeleri inşaat ve yapı malzemesi 
ihtiyacının yüzde 12 gibi bir oranını 
yurt dışından sağlıyor, bunun önemli 
bir kısmı ise Türkiye’den ithal edili-
yor. Bu uygulamanın yapı malzemeleri 
ihracatını olumsuz etkileyeceği açık. 
Ülkemiz yapı malzemeleri sektörünün 
AB pazarında rekabet gücünü ciddi 
oranda kaybetmesine yol açabilir. Türk 
iş dünyasının sektör ayırt etmeden bu 
konuya odaklanması, eylem planları 
için harekete geçmesi gerekiyor. Mes-
leki sivil toplum kuruluşları ve sektö-
rel derneklerin üyelerini bilgilendiren 
önemli çalışmaları olsa da daha etkin ve 
kapsayıcı çalışmalara ihtiyaç var.

Yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir 
üretim artık hayatımızın bir parçası. 
Bunu tüm paydaşların kabul etmesi ve 
buna göre elbirliği ile çalışması gereki-
yor. Bizler, Türkiye’nin sorumluluk sa-
hibi üretici sanayicileri ve güçleri olarak 
yön gösterici de olmalıyız. Şimdi birer 
engel olarak görünen normlar doğru 
adımları attığımızda, bundan önce ol-
duğu gibi, fırsat olarak görünecektir.

Yeşil Mutabakat’ın bu kapsamda AB 
ile olan ticari ilişkilerimizin güçlenmesi 
ve ülkemizin tam üyelik hedefiyle iler-
lediği döneme olumlu katkı yapabilece-
ğini düşünmemiz gerekiyor. 

Türkiye İMSAD, sektörümüzdeki 
hemen hemen bütün çalışmalara ön-
cülük ediyor. Düzenlenen “Yeşil Mu-
tabakat Hazırlık Eğitimleri” bunun ilk 
adımlarından biri... Sadece Türkiye 
ölçeğinde değil küresel anlamda neler 
yapıldığını da bir yandan takip etme-
miz gerekiyor. Biz konuyu sektörümüz 
açısından doğrudan Avrupa Gazbeton 
Üreticileri Birliği (EAACA) kanalıyla da 
yakından izliyoruz. EAACA bu konuda 
“Sıfır Kirlilik Eylem Planı”nı açıkladı. 
Bu planla 2050 yılına kadar hava, su 
ve toprak kirliliğini sağlığa ve doğal 
ekosisteme zarar vermeyecek seviyelere 
indirerek kirliliği ortadan kaldırmayı 
hedefliyor.

F. FETHİ HİNGİNAR
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili ve Türk Ytong 
Yönetim Kurulu Başkanı

AB, kendi çevreci 
standartlarına ulaşmaktan 

uzak ürünlerin her 1 ton 
karbon emisyonu aşımı için 
55-60 euro civarında ekstra 
vergi almaya hazırlanıyor. 
Türk iş dünyasının sektör 
ayırt etmeden bu konuya 

odaklanması, eylem planları 
için harekete geçmesi 

gerekiyor. Şimdi birer engel 
olarak görünen normlar doğru 
adımları attığımızda, bundan 
önce olduğu gibi, fırsat olarak 

görünecektir.

Türk iş dünyasının eylem planları
için harekete geçmesi gerekiyor
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Avrupa Yeşil Mutabakatı, net sera 
gazı emisyonları azaltma hede-
fini yüzde 40’lardan yüzde 55’e 

yükseltme ve bu doğrultuda 2050 yılına 
kadar “İklim Nötr Olma” hedefini içe-
riyor. Türkiye’nin en büyük ihracat pa-
zarı AB’ye yıllık 70 milyar doları bulan 
ihracatını dikkate aldığımızda, Sınırda 
Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın 
belirsizlikleri ve bu doğrultuda olası 
sorunlar ile ilgili farkındalık yaratılma-
sının çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Malum “Karbon Vergisi” adı altın-
da bu ek verginin ilk uygulamasının 1 
Ocak 2023’te başlayacağı ve 2026’dan 
itibaren ise tam yürürlüğe gireceği 
deklare edildi. Tahmini uygulanacak 
“Karbon Vergisi”nin yükünün, Türkiye 
için ise 1.5-2 milyar dolar seviyelerin-
de olacağı ve bu nedenle bu kaynağın 
Türkiye’de karbon salımını azaltacak 
yatırımlar için kullanılmasının elzem 
olduğunu düşünüyorum.

Bildiğiniz gibi, karbon kaçağı yük-
sek sektörlerin başında inşaat malze-
meleri üreten sektörler olmak üzere 
çelik, çimento, alüminyum, elektrik, 
gübre gibi ana sektörler geliyor. Kar-
bon salımını azaltarak yenilenebilir, 
çevreci enerji temini, emisyon azaltımı 
ve olmazsa olmaz geri dönüşüm önce-
liklerimiz olarak belirlenmeli. Spesifik 
olarak örnek verecek olursak, bizim de 
içinde olduğumuz sektörde, alüminyum 
metalin geri dönüşümü ile tekrar kulla-
nılması arasındaki harcanan enerji farkı, 
madenden alüminyum haline gelirkenki 
süreç ile mukayese ettiğimizde 20 kat 
daha az. Yani 20 kat daha az enerji ile 
ihtiyacımız olan alüminyum metalini 
geri dönüşümle tekrar kullanılır hale 
getirebiliyoruz. Bu da üretim kaynaklı 
enerji tüketimi ve emisyon azaltımına 
katkı sağlıyor. Alüminyum yüzde 99,9 
oranda geri dönüşümü olan bir mal-
zeme de olduğu için, geri dönüşümü 
olmayan malzemeler yerine kullanıl-
dığında çevre kirliliğine karşı özellikle 
geri dönüşüm prosesi ile kayda değer 
bir katkı sağlamış oluyor. Avrupa alü-
minyum sektörü 2050 senesine kadar 

CO2 emisyon değerlerini, bugüne kı-
yasla 39 milyon ton geri dönüşüme 
katkı sağlayarak, yüzde 46’ya kadar 
düşürmeyi hedefliyor. Bu hedef daha 
çok birincil alüminyum ithalatının ve 
dolayısıyla birincil üretiminin azaltıl-
ması, geri dönüşümün artırılması ile 
mümkün olacak.

Geri dönüşüm ile ilgili Çuhadaroğ-
lu Grubu fabrikalarımızda yıllardır ça-
lışmalar yapıyoruz. Devreye aldığımız 
geri dönüşüm tesisi yatırımı ile karbon 
salımı ısılarını yüzde 30 seviyelerinde 
azalttık. Fırın bacalarından çıkan sıcak 
gazları değerlendirdik. Alüminyum 
Ekstrüzyon yapabilmek için ham-
maddeyi belirli bir sıcaklığa çıkarmak 
zorundasınız. Bu sıcak baca gazları 
kullanılarak daha az enerji tüketiyoruz 
ve alüminyum hammaddesinin ısısını 
istediğimiz değerlere daha az enerji 
tüketerek getirmiş oluyoruz. Yapılan 
çalışmalar sonucunda yaklaşık yüzde 
3 oranında enerji tasarrufu sağlamış 
olduk. Yine bu kapsamda, kendi ener-
jisini yenilenebilir kaynaklardan ürete-
rek karbon ayak izini azaltmak adına 
çatıya monteli Güneş Enerji Santrali 
(GES) çözümleri için fizibilite hazırla-
mış olup, uygulama aşamasına geldik 
ve 2021 yılı sonu itibarıyla devreye 
alacağız. Önümüzdeki beş yıl içinde 
dışarıdan sağladığımız enerji tedariği 
dışında ihtiyacımız olan enerjinin yüz-
de 30 seviyelerini yenilenebilir, çevre 
dostu kendi enerji yatırımlarımız ile 
karşılamayı hedefliyoruz.

Enerji verimliliği sağlanması, doğal 
kaynak tüketimlerinin azaltılabilmesi 
ve sıfırlanabilmesi ancak hem konut, 
hem fabrika, hem de kara, deniz ve 
hava ulaşım araçları üzerinden ger-
çekleşecek ve tüm sektörlerin de dahil 
olacağı zincirleme bir dönüşüm ve 
bunun takibi sayesinde olacaktır.

Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2021 
tarihi itibarı ile dönüşümünü zorunlu 
kıldığı Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmak 
tüm dünyada ivme kazanan iddialı 
ancak giderek daha ulaşılabilir bir he-
def oldu. 

KENAN ARACI
Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Çuhadaroğlu Genel Müdürü

Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Mekanizması’nın belirsizlikleri 
ve bu doğrultuda olası sorunlar 
ile ilgili farkındalık yaratılması 

çok önemli. Tahmini 
uygulanacak “Karbon Vergisi” 

yükünün, Türkiye için 1.5-2 
milyar dolar seviyelerinde 
olacağını ve bu nedenle bu 

kaynağın Türkiye’de karbon 
salımını azaltacak yatırımlar 

için kullanılmasının elzem 
olduğunu düşünüyorum.

“Karbon Vergisi” yükü, karbon salımını
azaltacak yatırımlar için kullanılmalı
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Schneider Electric olarak misyonu-
muzu, herkesi sahip olduğumuz 
enerji ve kaynakları daha verimli 

kullanmaya teşvik ederek, tüm toplum 
için gelişim ve sürdürülebilirlik arasında 
bir köprü kurmak şeklinde ifade ediyo-
ruz. Bu nedenle sürdürülebilir iş yapış 
biçimlerini faaliyetlerimizin merkezine 
yerleştirdik. Tüm faaliyetlerimizin kal-
binde ‘Life is On’ anlayışımız yer alıyor. 
Bu felsefeyi özetlemek gerekirse, tüm 
insanlara yardım etmeye ve kaynakları-
nın daha azını kullanarak daha fazlasını 
üretmelerine yardımcı olmaya ve her 
yerde, herkes için ve her zaman “Haya-
tın Devam Etmesini” sağlamaya odak-
lanıyoruz. En geç 2025 yılı itibarıyla 
tüm operasyonlarımızı karbon nötr hale 
getirmeyi hedefliyoruz ve eş zamanlı 
olarak geniş ekosistemimizi karbondan 
arındırmak üzere de müşterilerimizin 
karbon ayak izlerinde tasarruf etmelerini 
sağlıyoruz. Müşterilerimiz ve tedarikçile-
rimizle birlikte kapsayıcı bir ekosistem 
yaratarak 2030 yılında üretim sahaları-
mızın karbon nötr olmasını sağlayacağız 
ve küresel ölçekte karbon nötr şirket 
olmayı hedefliyoruz. Yeşil Mutabakat 
kapsamında AB ülkelerindeki ithalatçı-
lar, satın alacakları ürünlere ilişkin kar-
bon emisyon verilerini de üreticilerden 
talep edecek. Bu durumda, Türkiye ve 
AB’ye ihracat yapan diğer ülkelerdeki 
firmalar satışa konu ürünlerinin karbon 
emisyonlarını belirlenen kriterlere göre 
hesaplayacak. Türkiye’de birçok kurum 
ve kuruluş bu konuda çalışmalar yürütü-
yor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 
2020 yılının başında bazı hazırlıklara 
başlandı. AB’ye entegrasyonu esas alacak 
şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. 
Elbette, birçok sektörün olduğu gibi 
Türkiye’nin güçlü sektörlerinden biri 
olan inşaat sektörünün de bu değişim-
den etkileneceği bir gerçek. Ancak, kısa 
vadede yaşanan bu değişimin sektörün 
rekabet gücünü artıracağını ve yalnızca 
karlılık açısından değil, içinde yaşadığı-
mız gezegen açısından da uzun vadede 
önemli getirileri olacağını düşünüyoruz.

14 Temmuz’da Avrupa Komisyonu, 

AB enerji ve iklim düzenleme çerçeve-
sini 2030 hedefine uyumlu hale getire-
rek Avrupa Yeşil Anlaşması’nı gerçeğe 
dönüştürmek için “55’e Uygun” po-
litika önerileri paketini sundu. Öne-
riler, ayrıca özel sektör yatırımlarını 
düşük ve sıfır karbonlu teknolojilere, 
yenilenebilir enerjiye, enerji verimli-
liğine ve döngüsel ekonomiye teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Vergi reformları ve 
bütünsel bir CO2 fiyatlandırma sistemi 
de karbon salınımını daha pahalı hale 
getirerek değişimi teşvik edecek ve böy-
lece emisyonları azaltan veya ortadan 
kaldıran projelere ve yakıt değişimine 
yatırım çekecek.

Yeşil Mutabakat’ın temel direklerin-
den biri, inovasyona dayalı rekabeti teş-
vik etmek. Düşük emisyonlu teknoloji-
ler, sürdürülebilir ürünler ve hizmetler 
için küresel pazarlardaki önemli potan-
siyel, kapsayıcı büyümeye dayalı sürdü-
rülebilir ve iş-yoğun ekonomik faaliyeti 
genişletme fırsatı sunuyor ve dönüşü-
mü hızlandırıyor. Yeşil Mutabakat’la 
birlikte AB ülkelerinde başlayacak olan 
“Yenileme Dalgası” inisiyatifi (Renova-
tion Wave) özellikle inşaat malzemesi 
sektörüne fırsatlar sunuyor. AB’deki 
enerji tüketiminin yüzde 40’ı binalar ta-
rafından gerçekleştirilirken, Avrupa’da-
ki binaların yüzde 75’i enerji verimli 
değil. 2050 iklim nötrlüğü hedefine 
odaklanan Avrupa Komisyonu, bina-
ların enerji verimliliğini artırmak ve 
emisyonları azaltmak için önümüzdeki 
10 yıl içinde bina yenileme oranlarını 
ikiye katlamayı hedefliyor. Hedef, 2030 
yılına kadar, İyileştirme ve Dayanıklı-
lık Tesisi’nden sağlanan 672.5 milyar 
euroluk finansmanla desteklenen 35 
milyon binayı yenilemek. Bu nedenle, 
Yeşil Mutabakat’ın bir büyüme stratejisi 
olduğuna inanıyoruz. Tedarik zincir-
lerindeki şirketler bu değişimlerden 
büyük ölçüde faydalanacak. Dolayısıyla 
değişim sürecinin zorlu yanları olma-
sına rağmen Schneider Electric olarak 
düşüncemiz, inşaat malzemesi sektörü 
için de Yeşil Mutabakat’ın önemli fırsat-
lar barındırdığı yolunda.

BORA TUNCER
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Schneider Electric 
Türkiye Orta Asya ve Pakistan 

Bölge Başkanı

Yeşil Mutabakat’la birlikte AB 
ülkelerinde başlayacak olan 

“Yenileme Dalgası” inisiyatifi 
(Renovation Wave) özellikle 
inşaat malzemesi sektörüne 

fırsatlar sunuyor. Avrupa 
Komisyonu, 2030 yılına kadar 
35 milyon binayı yenilemeyi 
hedefliyor. Bu nedenle, Yeşil 

Mutabakat’ın bir büyüme 
stratejisi olduğuna inanıyoruz. 
Tedarik zincirlerindeki şirketler 
bu değişimlerden büyük ölçüde 

faydalanacak.

Yeşil Mutabakat, inşaat malzemesi
sektörü için önemli fırsatlar sunuyor
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Şişecam’ın sürdürülebilir değer 
yaratma ve sürdürülebilirliğin 
küresel çapta etkin savunucusu 
olma adına hayata geçirdiği Ca-

reforNext stratejisi, bu yaklaşımı tüm 
değer zincirine entegre etme ve bu gücü 
paydaşlarına taşıyarak birlikte fark ya-
ratan çözümler sunmak üzerine kurulu. 
Bu amaçla; küresel eğilimler, yatırımcı 
beklentileri, ürün ve müşteri beklenti-
leri, yasal yükümlülükleri takip ediyor 
ve gerekli uyum sağlama üzerine çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu strateji 
perspektifinden ele aldığımızda Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) hem 
riskler, hem de fırsatlar barındırdığını,  
bu kapsamda en önemli tehdidin ve 
yine fırsatın iklim değişikliği ile müca-
dele olduğunu görüyoruz.

Bu doğrultuda, Şişecam bünyesinde 
2019 yılında kurmuş olduğumuz İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu bün-
yesinde; faaliyet gösterdiğimiz sektör-
lere yönelik sera gazı emisyon azaltım 
potansiyellerinin belirlenmesi ve yatı-
rım maliyetlerinin analizi, yatırım-etkin 
bir karbon azaltım stratejisine yönelik 
orta-uzun vadeli potansiyellerin belir-
lenmesi çalışmalarımızı yürüttük. Bu 
çalışmaları bölgesel gelişen karbon fi-
yatlandırma trendlerine göre de güncel 
tutmaya devam ediyoruz.

Bunlara ek olarak iklim değişikli-
ği ile mücadeleye yönelik olarak Isı-
cam K markası ile pazara sunduğumuz 
bünyesinde yüksek teknolojili Solar 
Low-E kaplamalı cam bulunduran 
yalıtım camı ünitelerimiz kışın ısı ka-
yıplarını yüzde 50 azaltarak yakıt ma-
liyetlerinden tasarruf ederken, yazın 
güneş ısısını yüzde 40 azaltarak klima 
sistemlerinin enerji maliyetlerini dü-
şürüyor. AYM’nin önemli bir bileşeni 
olan Avrupa için Binalarda Yenilenme 
Dalgası’na (Renovation Wave for Eu-
rope) yönelik fırsatları yakından takip 
ediyor ve Neredeyse Sıfır Enerji Bina 
(NSEB) standartları çerçevesinde iki 
plakası kaplamalı üçlü çift cam üniteleri 
olan Isıcam K 3+ çözümlerinin daha 
da önem kazanacağını düşünüyoruz. 

Bu üniteler standart çiftcama göre ısı 
kaybını yüzde 77, güneş ısısı girişini 
yüzde 48 azaltıyor.  

Bunun yanı sıra Ar-Ge yetkinlik-
lerimiz, sosyal ve çevresel faydalar 
yaratmaya odaklanarak, sürdürülebi-
lirlik gündemimizin temel bileşenle-
rine doğrudan hizmet ediyor. Bu doğ-
rultuda sürdürülebilirlik stratejimize 
doğrudan katkısı olan patentli ürün 
sayımız 39’u aştı. Enerji ve kaynak 
verimliliği, atık ve emisyon azaltım-
larının yanı sıra mevcut ve yeni ürün-
lerimizle toplumun sağlığına önemli 
katkılar vermeye devam ediyoruz.

Tüm bu fırsatların yanı sıra, 
AYM kapsamında hayata geçirilme-
si planlanan Sınırda Karbon Vergisi 
Düzenlemesi’nden (Carbon Border 
Adjustment Mechanism-CBAM) ge-
çen yıl sonu itibarıyla yüzde 51 ora-
nı ile en büyük dış pazarımız olan, 
Avrupa’ya ihracatımızın etkilenmesi 
kaçınılmaz bir gerçek.

Öte yandan, CBAM’in metodolo-
jisine ilişkin belirsizlikler geçerliliği-
ni koruyor olsa da bu düzenlemeler 
için en olası görülen Avrupa Birliği 
Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) temelli 
piyasa mekanizmasının esas alınma-
sı halinde, bu düzenlemelere uyum 
açısından daha avantajlı konumda 
olacağımızı değerlendiriyoruz. Hali 
hazırda Avrupa’daki Düzcam ve Cam 
Ev Eşyası üretimlerimiz üzerinden 
mevcut ETS’yi uzun yıllardır tecrübe 
ediyor olmamız, bu yeni düzenlemeye 
etkin uyum sağlama ve borsa araçları 
ile mali etkin yönetimi açısından biz-
lere önemli bir temel teşkil edecektir.

En önemli ticaret ortağımız olan 
AB’ye ihracatımızda rekabetçiliğimi-
zin korunması ve geliştirilebilmesi 
açısından AYM’ye etkin uyum sağ-
lanması için sektörel uyum eylem 
planlarının acilen geliştirilmesi ve 
teşvik mekanizmalarıyla desteklen-
mesi süreçlerini önemli buluyor, bu 
doğrultuda Şişecam’a düşen rolü üst-
lenmeye hazır olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

EBRU ŞAPOĞLU
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Şişecam Düzcam 
Grubu Pazarlama ve Satış Başkan 

Yardımcısı

En önemli ticaret ortağımız 
olan AB’ye ihracatımızda 

rekabetçiliğimizin korunması 
ve geliştirilebilmesi 

açısından Avrupa Birliği 
Yeşil Mutabakatı’na (AYM) 

etkin uyum sağlanması 
için sektörel uyum eylem 

planlarının acilen geliştirilmesi 
ve teşvik mekanizmalarıyla 

desteklenmesi süreçlerini 
önemli buluyoruz. Bu 

doğrultuda Şişecam’a düşen 
rolü üstlenmeye hazır olarak 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AYM’ye sektörel uyum eylem planlarının acilen
geliştirilmesi ve teşvikle desteklenmesi önemli
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Avrupa Birliği Komisyonu ta-
rafından hazırlanan “Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı”nın 

gereklilikleri sayesinde gelecek ne-
sillere yaşanabilecek daha güzel 
bir çevre bırakılacak olması, tüm 
dünya insanları için umut verici 
bir gelişme. Ancak bu hedeflere 
ulaşmak ne çok kolay, ne de düşük 
maliyetli olacak. Şirketimiz kendi 
içinde de bu hedeflere yönelik ça-
lışmalar yürütüyor ve gelişmeleri 
yakından takip ediyor.

Bu çalışmalarımız, parçası oldu-
ğumuz Saint-Gobain Grubu’nun da 
varoluş amacı olan “Dünyayı daha 
iyi bir yuva haline getirmek” bakış 
açısı ile birleştiğinde daha anlamlı 
hale geldi. Saint Gobain Grubu, Av-
rupa Bölgesel Networkü’nün bir or-
tağı ve İnsanlar için Daha İyi Yerler 
girişiminin sponsoru ve Kurumsal 
Danışma Kurulu üyesi olarak Net 
Sıfır Karbon Binalar Taahhüdü’ne 
imza attı ve 2030 yılına kadar 
doğrudan kontrolü altındaki tüm 
operasyonlarında net sıfır karbon 
emisyonunu ve Avrupa’daki tüm 
binaların 2050 yılına kadar net sı-
fır karbon seviyesine getirilmesine 
katkı sağlamayı hedefledi. Gruba 
bağlı tüm şirketler bu ortak he-
defler doğrultusunda çalışıyor, ça-
lışmalar da merkezi olarak takip 
ediliyor. Sonuçlar düzenli aralık-
larla paylaşılıyor ve farklı şirketler-
deki örnek olacak iyi uygulamalar 
ile önemli bir sinerji yakalanıyor. 
Grubun hedeflerine uyum için güç 
ve iş birliği içinde küresel çapta 
çalışmalar hızla devam ettiriliyor.

Gelecek nesillere daha yaşana-
bilir ve sürdürülebilir bir dünya 
bırakmak, sadece AB’nin değil, sek-
törümüzün, diğer sektörlerin, hatta 
tüm insanlığın sorumluluğu. Bu so-
rumluluk bilinci ile hareket edildi-
ğinde, Türkiye de büyük kamu ya-
tırımlarını ve özel sermayeyi iklim 
ve çevresel eylemlere yönlendire-
bilmek için birtakım aksiyonlar ala-

cak. Sektörümüz de doğal olarak 
bu eylem planında yer alacak. Bu 
eylem planı, 2050 yılına kadar de-
vam edecek uzun soluklu bir süreç 
ve bizlerin uyum gösterebilmemiz 
için kamu sektörü ile birlikte yeteri 
kadar zamanımız bulunuyor. Fakat 
2026 yılında tam kapsamlı olarak 
uygulanması öngörülen “Sınırda 
Karbon Düzenlemesi Mekanizma-
sı” diye adlandırılan düzenleme 
için mutabakata uygun aksiyon-
ların ivedilikle hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Bu sürece hızlıca uyum 
gösterebilen şirketler AB ihracat 
pazarında uzun vadede rekabet 
gücünü artıracak ve daha fazla pay 
sahibi olacak.

Yeşil Mutabakat’ın, küresel re-
kabeti artıracak olması, AB Ko-
misyonu tarafından dile getirilen, 
eski ve verimli olmayan binaların 
yenilenmesi beklentisi ile fırsatları 
da beraberinde getiriyor. Bu süreç, 
ürün gamlarını daha sürdürüle-
bilir, karbon ayak izi daha düşük 
çevreci ürünler ile geliştirebilen 
şirketler için birçok fırsat yarata-
cak. Diğer yandan iyileştirme ve 
uyum çalışmaları yapılmadığı tak-
dirde sektör ihracatta pazar kaybı 
da yaşayabilir. Devlet, konu ile ilgi-
li ortaya koyacağı bakış açısı ve yol 
haritası doğrultusunda sağlayacağı 
teşvik, vergi indirimi, kredi, hibe 
gibi çeşitli imkânlar ve uygulaya-
cağı yaptırımlar ile sektörün çizi-
len yol haritasına sadık kalmasını 
sağlamalı, bu amaçla yatırım yapan 
firmaların iç pazar rekabet gücünü 
korumak için kamu projelerinde 
çevre dostu inşaat malzemelerini 
özendirmeli.

Sektörümüz, bu konudaki uyu-
ma yönelik aksiyonları ne kadar 
hızlı tamamlar ise ana pazarların-
dan biri AB ülkeleri olan ürünlerini 
ilave vergilere maruz kalmaksızın 
ihraç etmeye devam edebilecek 
ve ticarette ülkeler arası rekabet 
gücünü de artıracak.

MEHMET TUNAMAN
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Saint-Gobain Rigips 

Genel Müdürü

2026 yılında tam kapsamlı 
olarak uygulanması öngörülen 

“Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Mekanizması” düzenlemesi 

için Yeşil Mutabakat’a uygun 
aksiyonların ivedilikle hayata 

geçirilmesi gerekiyor. Bu sürece 
hızlıca uyum gösterebilen 

şirketler, AB pazarında uzun 
vadede rekabet gücünü 

artıracak ve daha fazla pay 
sahibi olacak.

Yeşil Mutabakat’a uygun aksiyonların
ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor
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Av r u p a  Ye ş i l  M u t a b a k a t 
Yasası’nın karbon emisyonu 
yoğun sektörlerde ihracatı et-

kileyeceği çok açık. Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakat Yasası ile hem çevreyi ve 
dünyamızı küresel ısınmadan koru-
mak, hem de Avrupa Birliği içinde 
yer alan şirketlerin ekonomik rekabet 
gücünü artırmak adına bir taşla iki 
kuş vuruyor. Çevreci politikalar sür-
dürülemez boyutlara ulaşan tüketim 
ve üretimden kaynaklı karbon emis-
yonlarını en aza indirmek için atılmış 
güzel bir adım. 

Yıllardır Avrupa Birliği içeride ya-
pılan üretim için çevreci politikaları 
uygulamakta idi. Ancak bu Avrupa 
Birliği içinde üretim yapan şirketle-
rin rekabet gücünü zayıflatmakta ve 
özellikle çevreci politikalarla uyumsuz 
sektör ve üretimin Uzak Doğu, Güney 
Amerika ve Kuzey Afrika gibi coğraf-
yalara kaymasına sebep olmakta idi.  
Globalleşmenin de etkisi ile Avrupa 
Birliği üretimde bağımlı hale geldi. 
Yeşil Mutabakat Yasası ile Avrupa sa-
nayisinin rekabet dezavantajı ortadan 
kaldırılarak Avrupa dışına kayan sa-
nayinin ve üretimin tekrar Avrupa’ya 
geri dönmesi için önemli bir adım atıl-
mış oldu. Tabi ki bunu destekleyen 

Endüstri 4.0, insansız fabrikalar, vb. 
gelişmeler de bu duruma önemli katkı 
sağlıyor. 

Yeşil Mutabakat Yasası Türk şir-
ketlerini ilk etapta zorlayacak gibi gö-
rünse de yatırımlarını bu doğrultuda 
yapan şirketler kısa zamanda tekrar 
rekabet avantajını yakalayacak. Netice-
de şartlar herkes için aynı olacağından 
rekabet koşulları zaman içinde den-
gelenecek. Avrupa’da özellikle işçilik 
yoğun sektörlerde rekabet avantajı 
bulunmuyor. İnşaat malzemeleri sek-
töründe de bu anlamdaki avantajı-
mız devam edecek. İnşaat malzemesi 
sektörü bir an evvel bu konudaki re-
gülasyonlara uyum için yatırımlarını 
tamamlamalı. Bu mutlaka ekstra bir 
yatırım maliyeti getirecektir, ancak 
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
üretim için bunu yapmak zorunda-
yız. Bu anlamda ilk etapta dezavantaj 
olarak karşımıza çıkan konu zaman 
içinde avantaja dönüşecek. Avrupa’da 
üretim yapan şirketlerden sonra bu 
konuya en hızlı uyum sağlayabilecek 
ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyo-
rum. Rekabet içinde olduğumuz Uzak 
Doğu ülkeleri bu anlamda bizden daha 
fazla zorlanacak. Bu açıdan bu konu 
bir fırsata dönüşebilir.

OZAN ATASOY
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Üyesi ve İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği 

Başkan Vekili 

Yeşil Mutabakat Yasası 
Türk şirketlerini ilk etapta 
zorlayacak gibi görünse de 

yatırımlarını bu doğrultuda 
yapan şirketler kısa 

zamanda tekrar rekabet 
avantajını yakalayacak. 

İnşaat malzemesi sektörü 
bir an evvel bu konudaki 

regülasyonlara uyum için 
yatırımlarını tamamlamalı. 

Bu mutlaka ekstra bir yatırım 
maliyeti getirecektir, ancak 

sürdürülebilir çevre ve 
sürdürülebilir üretim için bunu 

yapmak zorundayız. 

İnşaat malzemesi sektörü Yeşil Mutabakat’la ilgili 
regülasyonlara uyum için yatırımlarını tamamlamalı
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AB Yeşil Mutabakatı’nın, sür-
dürülebilir kalkınmayı hedef-
leyen bir dönüşümün aracı 

olarak bir fırsat niteliğinde değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Karbon maliyetlerindeki artışlara 
maruz kalmamak için AB’ye ihracat 
yapan tüm sektörlerdeki üreticilerin, 
değer zincirinlerini baştan sona göz-
den geçirmeleri gerekiyor. Üretim-
den kaynaklı karbon kullanımlarına 
ek olarak, üretim girdileri ve lojistik 
gibi nedenlerden kaynaklanan karbon 
kullanımlarını da kontrol altında tut-
maları elzem hale geliyor. Bu noktada, 
döngüsel ekonomi yaklaşımına hizmet 
eden ürünler ve yenilikçi iş modelleri 
Yeşil Mutabakat sürecini kolaylaştırıcı 
hale getirecek. Kaynakları mümkün 
olduğunca uzun süre kullanmak, ürün 
ve malzemeleri iyileştirmek ve geri 
dönüştürmek, atığı engelleyerek doğal 
sistemleri korumak, bu yolda atılması 
gereken önemli adımlar. 

Türkiye İMSAD Ağustos 2021 Sek-
tör Raporu’na göre, iç ve dış pazarda 
artan talebin etkisiyle 2021 yılının 
ikinci çeyreğinde inşaat malzemele-
ri sanayi üretiminde yüzde 47 artış 
gerçekleşti. Yurt dışında ise küresel 
tedarik zincirinde yaşanan bozulma 
ve artan navlun fiyatları gibi etkiler 
ile Türkiye’ye yönelik inşaat malze-
mesi talebi genişledi. Buna bağlı ola-
rak artan ihracat da sanayi üretimini 
destekledi. Bu olumlu tablonun diğer 
tarafında, Yeşil Mutabakat’ın getirdiği 
“her ürün için karbon emisyon sınırı” 
yaklaşımı önemli bir risk teşkil ediyor. 
Sınırı aşan üreticilere ciddi oranda 
gümrük vergileri getiriliyor. İhracatta 
rekabet gücümüzü kaybedeceğimiz 
bir senaryonun gerçekleşmemesi ve 
AB pazarında ayakta kalabilmek için 
üreticilerin yüzlerini sürdürülebilir 
üretim süreçlerine çevirmesi şart. Yeşil 
Mutabakat politika alanlarından “in-
şaat ve renovasyon”, inşaat sektörünü 
daha sürdürülebilir kılarak, faaliyet 
kaynaklı karbon emisyonlarını azalt-
mayı hedefliyor. 

Öte yandan, eski ve verimli ol-
mayan binaların yoğun şekilde ye-
nileneceği de biliniyor. Bu noktada, 
ihracata devam etmeyi hedefleyen 
kuruluşların üretimde modern tek-
nolojileri ve sürdürülebilir hammad-
deleri kullanarak düşük karbonlu 
üretime geçmesi gerekiyor. Bu yön-
deki projelerin desteklenmesi ve 
kaynak ayrılması, üreticilerimizin 
rekabet gücünü koruması ve nihaye-
tinde ülkemiz ekonomisi için büyük 
önem taşıyor. 

Ye ş i l  M u t a b a k a t ,  Av r u p a 
Birliği’nin 1990’lı yıllardan beri ik-
lim değişikliğiyle mücadele, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, yenilene-
bilir enerji kullanımı gibi başlıklar 
başta olmak üzere çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlik konularında göster-
diği hassasiyetin kesin ve iddialı bir 
yansıması. Dünyada iklim krizinin 
etkileri gözle görünür bir seviyeye 
geldiğinden, bu insiyatifi haksız bul-
mak mümkün değil. Nihai hedef, 
sürdürülebilir bir gelecek olduğun-
dan, tüm sanayi kollarında, bunu bir 
fırsat olarak görmek gerektiğine ina-
nıyorum. Sektör temsilcileri olarak 
bizim misyonumuz, bu konuda hem 
bilgilendirici, hem de eyleme geçirici 
faaliyetlerle, endüstrideki tüm pay-
daşların karbon nötr olma yolunda 
dönüşümünü sağlamak. 

RAMİ ATİKOĞLU
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Üyesi ve BASF Türk Genel Müdürü 

Yeşil Mutabakat politika 
alanlarından “inşaat ve 

renovasyon”, inşaat sektörünü 
daha sürdürülebilir kılarak, 

faaliyet kaynaklı karbon 
emisyonlarını azaltmayı 

hedefliyor. Sektör temsilcileri 
olarak bizim misyonumuz, bu 

konuda hem bilgilendirici, hem 
de eyleme geçirici faaliyetlerle 
endüstrideki tüm paydaşların 

karbon nötr olma yolunda 
dönüşümünü sağlamak.

Endüstrideki tüm paydaşların karbon nötr 
olma yolunda dönüşümünü sağlamalıyız 
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Küresel ısınma, günümüzde 
hep birlikte odağımızı çevir-
diğimiz Covid-19 pandemi-

sinden çok daha önemli ve çok daha 
kalıcı sıkıntılara yol açabilecek nite-
likte; bizce dünyanın bir numaralı 
gündem maddesi. Bu çerçevede glo-
bal anlamda yapılan çalışmaların son 
halkası olan “Yeşil Mutabakat”, iklim 
krizine karşı daha yaşanılabilir bir 
dünya inşa etmek, içinde bulundu-
ğumuz ve gelecekte yaşanması muh-
temel krizlerin önüne geçebilmek 
amacıyla Avrupa Birliği’nin var olan 
taahhütlerini daha geniş ve etkili bir 
şekilde hayata geçirmeye odaklandığı 
bir yasa. Aynı zamanda hayatın her 
alanına dokunan konuları da kapsı-
yor. Tarımdan otomotive, enerjiden 
inşaata kadar sürdürülebilir, çevreye 
saygılı üretim döngüleri, daha sürdü-
rülebilir bir yaşam, çağın ihtiyaç ve 
sorunlarına yönelik, insanı daha çok 
odağına alan bir strateji ile karşımıza 
çıkıyor.

Bu kapsamda sektörümüzün ha-
yatına giren Yeşil Mutabakat, enerji 
verimli ürünlerin üretimi alanında 
önemli yükümlülükler getiriyor ve 
bu ürünlerin son kullanıcı tarafında 
teşvik edilmesini öngörüyor. Bu doğ-
rultuda, şirket olarak bu alanlarda 
önemli yatırım hamleleri başlattık. 
Üretim tesislerimizde yapılması ge-
reken yatırımları planlarken; günü-
müzde ve gelecekte sektörümüzde 
ana oyuncular haline gelecek yüksek 
verimli ısıtma sistemlerini hayata ge-
çirmeye başladık. Örnek olarak geç-
tiğimiz aylarda, benzerlerinden yak-
laşık 700 kat daha çevreci olan doğal 
akışkanlı ısı pompalarımızı Türkiye 
pazarına ilk sunan şirket olduk.

Sürdürebilirliği ana vizyonu ola-
rak belirlemiş bir şirket olarak, Yeşil 
Mutabakat ile ilgili atılacak adımları 
son derece yakından takip ediyor ve 
üzerimize düşen sorumluluk çer-
çevesinde katkı sunmak için çalışı-
yoruz.  

İklimlendirme ve Türkiye inşaat 

malzemesi sektörü uzun yıllardır re-
gülasyonlara uyum içinde geleceğini 
şekillendiriyor. Bizim sektörümüzde 
bunun en önemli örneği ErP yönet-
meliği. Ülkemiz ErP yönetmeliğinde 
birkaç yıl geriden gelmesine rağmen, 
kısa sürede ilgili direktiflerle birebir 
uyum sağladı. Şimdi ise önümüzde 
yeni bir süreç söz konusu. AB ile tica-
ret yapan tüm ülkeleri yakından ilgi-
lendiren Yeşil Mutabakat konusunda 
Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakan-
lığı tarafından yayımlanan genelgeyle 
önemli bir adım atıldı. “Yeşil Mutaba-
kat Çalışma Grubu” ile Türkiye inşa-
at malzemesi sanayisini temsil eden 
tüm kurum ve kuruluşların titizlikle 
üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirip, bu süreci verimli bir şekilde 
kullanacağımıza yürekten inanıyoruz.

Türkiye,  inşaat  malzemele-
ri alanında Avrupa Birliği ülkele-
rinin önemli bir tedarikçisi. Yeşil 
Mutabakat’a yönelik orta ve uzun 
vadeye yayılacak projeler ile bölgesel 
ticarette AB’nin ticaret ortağı olarak 
yolumuza devam edeceğiz. 2026 yı-
lından itibaren başlanacak “Sınırda 
Karbon” uygulaması için ayrıca ha-
zırlanacak kapsayıcı çalışmaların ha-
yata geçirilmesiyle rekabet gücümüzü 
kaybetmeyeceğimizi öngörüyoruz.

Yeşil Mutabakat, tüm sektörlere 
beraberinde birçok fırsatı getiriyor. 
AB farklı alanlarda bu konu özelinde 
ciddi bütçe ayırdı. Bütün AB ülkeleri 
hazırlanan bu fona yatırım yapıyor ve 
ülkemizde de TÜBİTAK’ın destekle-
diği projeler hayat bulmaya başlıyor.

İnşaat malzemesi sektörü olarak 
daha önceki tecrübelerimizde de 
olduğu gibi, yeni rekabet ortamına 
“adaptasyon kabiliyetimizle” hızlı bir 
şekilde uyumlanacağımızı düşünü-
yorum. Yolumuz tabi ki kolay bir yol 
değil, önemli mental değişimler ve 
yatırımlar gerektiriyor. Ancak sür-
dürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bu 
yatırımların ve değişim süreçlerinin 
el birliği ile aşılabileceğini düşünü-
yoruz.

UFUK ATAN
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Vaillant Group Türkiye 
Pazarlamadan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı

Yeşil Mutabakat’a yönelik 
orta ve uzun vadeye yayılacak 
projeler ile bölgesel ticarette 
AB'nin ticaret ortağı olarak 
yolumuza devam edeceğiz. 

2026 yılından itibaren 
başlanacak “Sınırda Karbon” 

uygulaması için ayrıca 
hazırlanacak kapsayıcı 

çalışmaların hayata 
geçirilmesiyle rekabet 

gücümüzü kaybetmeyeceğimizi 
öngörüyoruz.

Uygulanacak kapsayıcı çalışmalarla rekabet
gücümüzü kaybetmeyeceğimizi öngörüyoruz
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Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu 
kapsamda Sınırda Karbon Dü-
zenlemesi Mekanizması’nın 

(SKDM) 2026 yılında yürürlüğe gire-
ceği değerlendirildiğinde, yeni düzen-
lemenin sektörümüze ve ekonomiye 
etkisinin asgari düzeyde olabilmesi için 
Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nı onay-
laması ve kendi Emisyon Ticaret 
Sistemi’ni oluşturacağını açıklamış bu-
lunması önem taşıyor. Mevcut SKDM 
teklifinden görüldüğü üzere, söz ko-
nusu düzenlemeden en az etkilene-
cek ülkeler, ulusal düzeyde emisyon 
fiyatlandırması yapan ülkeler olacak. 
Sektörümüzün zarar görmemesi için AB 
Emisyon Ticaret Sistemi’ne tamamen 
entegre olunmasını hedefleyen bir an-
laşmanın imzalanması halinde, AB üyesi 
ülkelerde 2007 yılından beri verilen üc-
retsiz tahsisatların, Türk çelik sektörüne 
de uygulanması ve karbon fiyatlarının, 
Türkiye’nin ekonomik şartları çerçeve-
sinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülüyor. Türk çelik sektörünün 
yüzde 70 oranında hurdaya dayalı EAF 
ve yüzde 30 oranında demir cevherine 
dayalı entegre tesis yapısına sahip olma-
sı, EAF için, 0.2-0.4 ton CO2 /ton çelik 
ve entegre tesis için, 1.8-2.0 ton CO2 /
ton çelik değerleri, Türkiye’yi Avrupa’ya 
göre avantajlı bir konuma getirmekle 
birlikte, SKDM tesisin emisyonu üze-
rinden değil, ürün bazında gerçekleşen 
emisyon üzerinden uygulanacak. 

Bununla birlikte, AB çelik üretici-
lerinin, ürettikleri ürünlerin kıyas öl-
çüt değerleri, bugüne kadar yapılan 
emisyon azaltım çalışmaları ve belir-
lenen yüksek hedefler çerçevesinde, 
2025 yılına kadar revize edilerek yüzde 
8-24 arasına düşürülmüş bulunuyor. 
Söz konusu kıyas ölçüt değerleri revize 
edilmeden önce ülkemizde faaliyet gös-
teren pek çok çelik firması tarafından 
yerine getirildiği göz önünde bulun-
durulduğunda, SKDM uygulamaya ko-
nulduktan sonra, elektrik üretiminden 
kaynaklı (kapsam 2) emisyonların da 
dahil edilmesi halinde, AB’ye ihracat 
yapan çelik üreticilerinin, güncellenen 

söz konusu değerlerin tutturulmasında 
zorlanacakları ve bu durumun ihracat 
maliyetlerinin artmasına sebep olabile-
ceği düşünülüyor.

Bu yönü ile konunun AB Komis-
yonu ile kapsamlı bir şekilde görüşü-
lerek, Türkiye’ye geçiş dönemini de 
kapsayacak şekilde, karbon vergisi 
uygulamasından muafiyet sağlanması, 
Yeşil Mutabakat kapsamında yapıla-
cak yatırımlara, AB’de olduğu gibi çok 
yönlü destek sağlanması, bu kapsamda 
sektörden yapılmakta olan, Çevre Katkı 
Payı, YEKDEM, GEKAP gibi kesintilere 
son verilmesi ya da kesintilerin Yeşil 
Mutabakat yatırımları için sektör kuru-
luşlarına tahsis edilmesi önem taşıyor.

AB, Yeşil Mutabakat kapsamında 
önümüzdeki 10 yılda Ar-Ge, yenilik, 
teknoloji transferi ve yatırıma yönelik 
düzenlemelere 1 trilyon euro finans-
man sağlamayı öngörüyor. Ülkemizde 
ise yatırımlara finansman desteği bir 
yana, sektörümüze çevre katkı payı, 
YEKDEM, GEKAP gibi uygulamalar 
çerçevesinde ciddi mali yükler getiri-
liyor. Mevcut durum itibarıyla Paris 
Anlaşması’nın şartlı da olsa onaylanmış 
bulunması ülkemizin yeşil iklim fonu, 
teknoloji desteği gibi finansal meka-
nizmalardan faydalanabilecek olması 
bakımından ümit veriyor.

SKDM’de, AB ortalamasında üretim 
yapan verimli şirketlerin AB’ye yönelik 
ihracatlarına karbon vergisi getirilme-
mesi için ülkemiz tarafından diplomatik 
kanallardan girişimlerde bulunulması 
gerekiyor ve bu durumda ülkemizde 
faaliyet gösteren verimli şirketler için 
ETS’nin fırsata dönüşebileceği değer-
lendiriliyor.

Ülkemiz çelik sektöründe yeşil dö-
nüşüm; özellikle birincil demir çelik 
üretim proseslerinde, karbonsuzlaş-
tırmaya yönelik hidrojene dayalı DRI 
üretimi, koksuz-sintersiz teknolojiler, 
yüksek fırınlarda indirgeyici olarak 
hidrojen kullanımı, karbon /yakalama/
kullanma/depolama gibi inovatif tek-
nolojilerin uygulanmasına bağlı. Bu da 
önemli bir finansman gerektiriyor.

DR. VEYSEL YAYAN
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye Çelik Üreticileri 

Derneği Genel Sekreteri

Ülkemiz çelik sektöründe 
yeşil dönüşüm; özellikle 

birincil demir çelik 
üretim proseslerinde, 

karbonsuzlaştırmaya yönelik 
hidrojene dayalı DRI üretimi, 
koksuz-sintersiz teknolojiler, 
yüksek fırınlarda indirgeyici 

olarak hidrojen kullanımı 
gibi inovatif teknolojilerin 
uygulanmasına bağlı. Bu 
da önemli bir finansman 

gerektiriyor.

Çelik sektöründe yeşil dönüşüm
önemli bir finansman gerektiriyor
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ÖZEL RÖPORTAJ / BÜLENT ÖZCAN

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği 
ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 2021-2027 
AB mali yardımları döneminde sivil toplumdan özel sektöre, 

üniversitelerden yerel yönetimlere kadar toplumun tüm 
kesimlerinin istifade edebileceği fırsatlar olduğunun altını çizdi.

“Tüm kuruluşların AB Mali 
Yardımları’ndan azami düzeyde 

faydalanmasını amaçlıyoruz”
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Sivil toplum kuruluşları (STK) demok-
rasinin en önemli aktörlerinden biri. 
Hem savunuculuk çalışmaları, hem de 

ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirme 
konusunda STK’lar, yadsınamaz bir rol oynu-
yor. Bu düşünceden hareketle Türkiye İMSAD 
da, ÇEDBİK ile birlikte, sektörler arası proaktif 
iş birliğini desteklemek ve STK’ların kapasite-
lerini geliştirmek amacıyla bir proje hazırladı. 
“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Projesi”, 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkan-
lığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek 
Programının Üçüncü Dönemi kapsamında hibe 
almaya hak kazandı. Avrupa Birliği mali deste-
ğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı 
altında finansman sağlanan 34 projeden biri 
olan “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar”, 
inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık 
ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK’ların 
örgütsel kapasitelerini güçlendirmeyi, STK’lar 
arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA) hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeyi, 
sivil toplum, kamu ve özel sektör paydaşları 
arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu 
sayımızda, hem yürütülmekte olan hibe prog-
ramları hem de yeni dönemdeki AB fırsatları hak-
kında, bilgi almak üzere Avrupa Birliği Başkanlığı 
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü 
Bülent Özcan’a sorularımızı yönelttik.

“SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI 
İLE 2008-2020 YILLARI ARASINDA 400’E 
YAKIN PROJEYE 50 MİLYON EURO HİBE 
DESTEĞİ SAĞLANDI”
Avrupa Birliği Başkanlığı sivil toplumu 
desteklemek için çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmaların çıkış noktası ve içeriği hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Yakın dönemde yeni 
destek programları uygulanacak mı?

Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak 
müzakere sürecimiz ve uyum çalışma-
larımız pek çok farklı başlık altında 
devam ediyor. Ancak, AB’ye üye-
lik sürecimiz sadece mevzuat ve 
teknik uyum çalışmalarından 
oluşmuyor, toplumun her kesi-
mini etkileyen bir süreç. Dola-
yısıyla kamu kurumları olarak 
uyum çalışmalarımıza ivme ka-
zandıracak ve toplumun tüm 
kesimlerini sürecin bir parçası 
haline getirecek faaliyetlerimizi 
hız kesmeden sürdürüyoruz.

AB tarafından aday ülke-
lere tahsis edilen ve “Katılım Ön-
cesi Yardım Aracı (Instrument for 
Pre-Accession Assistance-IPA)” olarak ad-
landırdığımız mekanizmanın altında, kamu 

kurumlarımız AB katılım sürecine hizmet eden 
programlar ve projeler geliştiriyor. Bu sürecin 
ulusal koordinatörü sıfatıyla Avrupa Birliği Baş-
kanlığı olarak ‘sivil toplum’un demokrasinin en 
önemli unsurlarından biri olduğu gerçeğinden 
hareketle sivil sektörün gelişimine ve AB uyum 
sürecine doğrudan katılımına yönelik destek 
programları oluşturuyor, “Hibe programı” adını 
verdiğimiz bir metodolojiyle çeşitli projeleri 
destekliyoruz. Hibe programları, teklif çağrısı 
adı verilen bir yöntemle kamuoyuna açık bir şe-
kilde duyuruluyor ve her bir hibe programının 
da kendine has bir amacı ve konusu bulunuyor. 
Kurumlar, hibe desteği alabilmek için teklif 
çağrısına çıkmış bir hibe programına kurallara 
uygun olarak geliştirdikleri projeler ile başvu-
ru yapabiliyor. Dolayısıyla hibe programının 
amacına hizmet edecek projeler destekleniyor. 
Rekabetçi bir ortamda yarışan projeler, çeşitli 
kriterlere göre puanlanıyor ve en başarılı bulu-
nanlar hibe almaya hak kazanıyor.

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diya-
loğu”, IPA kapsamında Avrupa Birliği Başkanlı-
ğımız tarafından geliştirilen bir hibe programı. 
Sivil Toplum Diyaloğu, temel olarak AB üyelik 
sürecimizin yalnız politik ve idari düzeydeki 
ilerlemelerle sınırlı kalmaması gerekliliğini esas 
alıyor. Programın arkasındaki asıl motivasyon 
da zaten bu. Karşılıklı önyargıları, yanlış algı ve 
anlamaları bertaraf edecek “kalıcı ve sürdürü-
lebilir diyalog” tesis edilmesine özel bir önem 
atfediyoruz. Bu program ile Türkiye’deki sivil 
toplum kuruluşlarının AB sürecimize doğru-
dan katkı yapabilmelerini, Avrupa Birliği’nin 
evrensel değerlerini ve kazanımlarını, iyi ve 
örnek uygulamaları, elde edilmiş başarıları, AB 
sürecinin üye ülkelere getirilerini yerinde tespit 
edebilmelerini ve kendi muadilleriyle birlikte 
çalışma fırsatı bulabilmelerini amaçlıyoruz.

Bu hedeflerle geliştirdiğimiz diyalog 
temalı hibe projelerinin uygulamasına 

ilk kez 2008 yılında başlandı. Bu 
çerçevede dernekler, vakıflar, bele-
diyeler, meslek örgütleri, gençlik 
girişimleri, kooperatifler, odalar 
tarafından geliştirilen projelere 
finansal destek sağlandı. Bu-
güne kadar beş farklı dönem 
ve çeşitli temalar halinde yü-
rütülen program, başarısından 
ötürü bir “marka” haline geldi. 

Uygulandığı 2008-2020 yılları 
arasında 400’e yakın projeye yak-

laşık 50 milyon euro hibe desteği 
sağlandı; projeler kapsamında Tür-

kiye ve AB üyesi ülkelerden kuruluş-
ların katılımıyla 650’nin üzerinde ortaklık 

kuruldu.

“Ülkemizin 
faydalandığı AB 

fonlarını ana 
hatlarıyla iki başlık 

altında toplayabiliriz. 
Bunlardan ilki, 

kısaca IPA olarak 
isimlendirdiğimiz 
fonlar, ikinci fon 

kaynağı ise AB’nin 
Birlik Programları.”
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“2021 - 2027 yıllarını 
kapsayan IPA III 

döneminde AB’ye 
aday ülkeler için 

toplam 14.2 milyar 
euroluk bir fon 

havuzu oluşturuldu. 
Önümüzdeki yıllarda 

da farklı aktörlerin 
dahil olabilecekleri 

yeni programlar 
geliştirilerek bu 

fon havuzundan 
ülkemizin 

azami oranda 
yararlanabilmesi 
için çabalarımızı 

sürdüreceğiz.”

larının ihtiyaçlarına odaklandık, hem ulusal düzey-
de, hem de kendi bölgelerinde çalışmalar yürüten 
sivil toplum kuruluşlarının kurguladıkları projeleri 
teklif çağrısı yöntemiyle desteklemeye başladık. Si-
vil Toplum Destek Programı’nın ilk iki döneminde 
77 projeye 10 milyon euro civarında hibe desteği 
sağlanmasının önünü açtık. Sivil Toplum Destek 
Programı’nın Üçüncü Dönemi altında desteklenen 
34 hibe projesinin uygulama sürecini ise Nisan 
2021 itibarıyla başlatmış bulunuyoruz.

“Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu 
Hibe Programı”, 10 yılı aşkın mazisiyle sivil toplu-
mun istifadesine sunulan en köklü AB hibe uygu-
lamalarından biri olma niteliği taşıyor. Projenin al-
tıncı dönemi çerçevesinde toplam 4.7 milyon euro 
tahsis edilen 33 projenin faaliyetleri devam ediyor.

AB mali yardımları kapsamında sivil toplu-
ma sunduğumuz desteklerin yanı sıra yerel yö-
netimlerin de projelerini destekliyoruz. Önceki 
yıllarda yerel yönetimlerimize yönelik Türkiye ve 
AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi’ni başarıyla 
yürütmüştük. Bu projenin “yeşil gelecek” teması 
altında uygulanması öngörülen ikinci aşaması 
üzerinde çalışmalarımızı son aşamaya getirdik ve 
önümüzdeki aylarda duyurusunu yayımlamayı 
planlıyoruz. Bir diğer programımızda ise yerel 
düzeyde katılım süreçlerinin güçlendirilmesini 
amaçlıyoruz. Bu projeye yönelik hazırlıklarımızı 
Türkiye Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve BM Kal-
kınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütüyoruz. 
Bahsettiğim iki hibe programımızın hazırlıklarının 
2021 yılı sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz.

2021 - 2027 yıllarını kapsayan IPA III döne-
minde AB’ye aday ülkeler için toplam 14.2 milyar 
euroluk bir fon havuzu oluşturuldu. Önümüzdeki 
yıllarda da farklı aktörlerin dahil olabilecekleri 
yeni programlar geliştirilerek bu fon havuzundan 
ülkemizin azami oranda yararlanabilmesi için ça-
balarımızı sürdüreceğiz.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI
VE DİJİTAL AVRUPA, İKİ TEMEL ALAN”
Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler 
dışında, özel sektör temsilcilerinin de 
faydalanabilecekleri imkanlar konusunda 
sizden bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizin faydalandığı AB fonlarını ana hat-
larıyla iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan 
ilki, yukarıda bahsettiğim, kısaca IPA olarak isim-
lendirdiğimiz fonlar, ikinci fon kaynağı ise AB’nin 
“Birlik Programları”.

Birlik Programları, belirli bir süre için AB poli-
tikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde 
AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında iş birliğini 
teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütü-
nü olarak tanımlanıyor. Sivil toplum kuruluşları 
dışında pek çok kurumun Birlik Programları’na 

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programlarından 
edindiğimiz deneyimler, sahadaki gözlemlerimiz, 
projelerin çıktıları, geri bildirimler bizlere sivil 
toplum sektörüne daha fazla eğilme ve yeni destek 
mekanizmaları oluşturma yükümlülüğü verdi. 
Malumunuz AB, mali önceliklerini ve bütçe plan-
lamalarını yedi yıllık dönemler altında düzenliyor. 
2014 - 2020 yıllarını kapsayan IPA II mekanizması 
içinde ‘sivil toplum’un tıpkı ulaştırma, enerji, 
çevre, tarım, sosyal politikalar gibi ayrı bir başlık, 
müstakil bir öncelik alanı olarak tanımlanmasına 
yönelik çeşitli çalışmalar yürüttük. Bu dönemde 
Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Sektörü-
nün lider kuruluşu sıfatıyla sektörün paydaşlarla 
birlikte programlanması ve izlenmesi görevini 
üstlendi. IPA kapsamında sivil topluma yönelik 
tasarlanan programlar, sektörün belirlenen dört 
önceliğine hizmet edecek şekilde daha sistema-
tik olarak ele alınmaya başladı. Bu öncelikleri; 
STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi, 
kamu-sivil toplum iş birliğinin desteklenmesi, 
STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye 
- AB arasında sivil toplum diyaloğunun geliştiril-
mesi olarak sıralayabiliriz.

IPA II ile birlikte sivil sektörün öncelikleri 
kapsamında yeni hibe programları ve projeler ge-
liştirildi. Bunlar arasında, sivil toplum sektörünün 
genel görünümü dikkate alındığında en dikkat 
çekeni ‘Sivil Toplum Destek Programları’dır. Bu 
mekanizma içinde özellikle sivil toplum kuruluş-
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katılım imkânı mevcut. Ülkemiz söz konusu prog-
ramlara, bütçelerine katkı payı ödeyerek katılım 
sağlıyor ve bu programların altında açılan teklif 
çağrıları ya da çeşitli destek mekanizmaları ile şir-
ketlerden üniversitelere, araştırma enstitülerinden 
yerel yönetimlere, kamu kurumlarından gençlere 
kadar birçok aktör projeleri ve çalışmaları için fon 
alabiliyor.

Ülkemizin üye olduğu Birlik Programları’nın 
koordinasyonu farklı kurumlarımız tarafından yü-
rütülüyor. Bu alanda bilinen en yaygın programlar 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Eras-
mus+ Programı ve TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ufuk Avrupa Programı. Yukarıda da bahsettiğim 
gibi AB mali önceliklerini ve bütçe planlama-
larını yedi yıllık dönemler altında oluşturuyor. 
2021 - 2027 yıllarını kapsayan AB’nin yeni mali 
döneminde hem IPA fonları (IPA III), hem de 
Birlik Programları mekanizması için önemli olan 
ve Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek iki te-
mel alan öne çıkıyor; “Avrupa Yeşil Mutabakatı” 
(Green Deal) ve “Dijital Avrupa”.

AB, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ekonomik 
faaliyetler sonucu oluşan karbon salınımlarının 
dengelenmesini öngörüyor ve 2050 yılına kadar 
“Karbon Nötr” bir kıta olmayı hedefliyor. Dijital 
Avrupa çerçevesinde ise dijital dönüşümü tüm 
politika alanlarında etkin bir şekilde gerçekleş-
tirip, beşeri ve ekonomik potansiyelini artırmayı 
amaçlıyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa poli-
tikalarının en önemli uygulama araçlarından birini 
Birlik Programları oluşturuyor. Bu programlardan 
en önde geleni ise dünyanın en büyük bütçeli tek-
noloji ve yenilikçilik programı olan Ufuk Avrupa.

Ufuk Avrupa, 95.5 milyar euro bütçeyle uy-
gulanacak. Özel sektör kuruluşlarımız, dijital-
leşme, çevre, sağlık, enerji, tarım gibi alanlarda 
yenilikçi ve yüksek teknolojiler içeren projeler 
üreterek hibe desteği alabilecekler. Ülkemizin 

pek çok alanda yüksek potansiyeli bulunuyor, 
bu potansiyeli ortaya çıkarmak için Ufuk Avrupa 
Programı’ndan sanayi kuruluşlarımızın, girişim-
cilerimizin, üniversitelerimizin azami düzeyde 
faydalanması önemli.

Ülkemizde en çok bilinen Birlik Programların-
dan bir diğeri de Erasmus+ Programı. Erasmus+ 
Programı’nın 2021-2027 mali döneminde bütçesi 
14.8 milyar eurodan 28.4 milyar euroya yükseldi. 
Erasmus+ Programı, kişisel hareketlilik progra-
mının ötesinde, çok geniş bir alana hitap eden, 
içinde iş dünyamız için de fırsatlar barındıran bir 
program. Özel sektör kuruluşlarımızın Erasmus+ 
Programı’nın mesleki eğitim alanındaki imkan-
larına daha fazla başvuru yapmaları, kurumsal 
kapasitelerinin artması açısından önem taşıyor. 
Çeşitli sektörlerin öncelikleri ve ihtiyaçlarına 
dokunan, mevcut sorunların çözümüne yönelik 
projeler geliştirilmesi, bilgi transferi yapılması, 
geleceğin mesleklerine odaklanılması, politika 
önceliklerine hitap eden ortaklıklar geliştirilmesi 
yeni proje fikirlerini de beraberinde getirecek. 
Erasmus+ kapsamında ayrıca, özel sektör kurum-
ları ile üniversitelerin başvurabilecekleri Mesleki 
Mükemmeliyet Merkezleri gibi alt destek meka-
nizmaları da fon fırsatları sunuyor.

“AB mali yardımları 
kapsamında sivil 
topluma
sunduğumuz 
desteklerin yanı sıra 
yerel yönetimlerin 
de projelerini 
destekliyoruz.”

ÖZEL RÖPORTAJ / BÜLENT ÖZCAN

AB FONLARINI DAHA DETAYLI İNCELEMEK İÇİN...
AB fonlarını daha detaylı incelemek, takip edebilmek ve bu fon-
lardan faydalanabilmek için okuyucularımıza neler önerirsiniz?
Bu konuda öncelikli olarak Avrupa Birliği Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden 
ya da resmi sosyal medya hesaplarından Ufuk Avrupa Programı ve Erasmus+ 
Programı’nın tanıtım toplantılarının kayıtlarına ulaşılarak program öncelikleri 
hakkında bilgi edinilmesini tavsiye ederim. Birlik Programları’nın koordinasyonu-
nu yürüten kurumlarımızın internet sitelerinden program rehberlerine, sunumlara 
ve iş takvimlerine ulaşılarak hangi konulara odaklanılacağı, hangi ortaklık türleri-
ne ve proje içeriklerine destek sağlanacağının takip edilmesi de faydalı olacaktır. 
Ayrıca tüm teklif çağrılarına Avrupa Birliği Başkanlığı’nın internet sitesinde yer 
alan Güncel Hibeler bölümünden de ulaşılabileceğini eklemek isterim.
Ufuk Avrupa Programı kapsamında özel sektör kuruluşlarımızın, bu programa 

yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunmaları, AB ülkelerindeki 
ortaklarıyla iş birliklerini geliştirmeleri önem taşıyor. Kuruluşlarımızın, özellikle 
Ufuk Avrupa Programı ve Erasmus+ Programı’nın ortak bulma platformları ve iş 
birliği ağlarına aktif biçimde katılmaları bir diğer önemli husus. Şirketlerimizin, 
üniversitelerimizin kendi bünyelerinde proje ekipleri kurmaları, imkanlar hakkın-
da bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere katılmaları, açılan (ya da açılacak) 
teklif çağrılarını düzenli takip etmeleri, bu fonlardan daha fazla yararlanılmasını 
beraberinde getirecek.
Sektörünüzün tüm temsilcilerine; özel sektör kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, 
sivil toplum kuruluşlarımıza ve ilgili tüm paydaşlara yeni dönemde geliştirecekleri 
çalışmalar ve projelerde başarılar diliyor, sunulan bu güzel imkanlardan tüm 
kuruluşlarımızın azami düzeyde faydalanmalarını temenni ediyorum.
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Sabancı Grubu’ndaki çeşitli 
şirketlerde uzun yıllar yöneticilik 
yaptıktan sonra 2020 yılı Eylül 
ayından bu yana Akçansa Genel 
Müdürlüğü görevini yürüten M. Zeki 
Kanadıkırık, ekip olmak ve birlikte 
çalışmanın başarıda anahtar role 
sahip olduğunu söylüyor. Kanadıkırık, 
“Açık iletişim, etik değerler, söylem ve 
davranış bütünlüğü konuları benim 
için öne çıkan temel iş prensipleri 
diyebilirim” diyor.

“Ekip olmak ve 
birlikte çalışmak 
başarıda anahtar başarıda anahtar 
role sahip”role sahip”

Başarılı kariyeriyle örnek bir yönetici olan 
Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadı-
kırık, insanı merkeze alan ekip ruhunun 

şirketlerin başarısında en önemli faktör olduğunu 
söylüyor. “Çevik, geleceğe hazır başarılı kurumlar 
mutlaka ekip ruhunu yakalamış, insanı odağına 
alan yapılar arasından çıkıyor” görüşlerini dile 
getiren Kanadıkırık, Akçansa olarak da insanı 
merkeze alan bir anlayışla geleceğe yol aldıklarını 
söylüyor. M. Zeki Kanadıkırık ile iş hayatını, çalış-
ma prensiplerini ve Akçansa’yı konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz, 
iş hayatına atılma süreciniz ve kariyeriniz 
hakkında bilgi verir misiniz? Akçansa’da 
kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu andaki 
görevinize ne zaman atandınız?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun ol-
dum ve profesyonel iş yaşamına yine aynı yıl 
Çukurova İthalat şirketinde başladım. 1989-1995 
yılları arasında Brisa’da, 1995-1998 yılları arasın-
da Lubrekip’te farklı pozisyonlarda görev aldım. 
1998-2003 yılları arasında önce proje mühendi-
si olarak DUSA ve ardından da Polimer Üretim 
ve Yardımcı İşletmeler Müdürü olarak Kordsa 
Türkiye’de iş hayatına devam ettim, 2006 yılında 
da Kordsa Türkiye’de Hat-1 Üretim Müdürlüğü 
yaptım. 2010 yılında Operasyon Direktörü - Thai 
Indo Kordsa görevine atandım ve 2015 yılından 
2020’ye kadar Asya Pasifik Bölgesinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2020 
yılı Eylül ayından bu yana ise Akçansa’da Genel 
Müdürlük görevini üstleniyorum.

Uzun yıllar Sabancı Grubu’nda çalışmış bir 
yönetici olarak Akçansa’daki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek 
istersiniz?

Akçansa olarak Sabancı Holding ve Alman 
ortağımız HeidelbergCement’in sağladıkları güçlü 
rüzgarla başarılı performansımızı sürdürüyoruz. 
Tabi çatımız altında güçlü bir ekiple yol alıyoruz. 
Benim buradaki temel görevlerimin başında, bu 
güçlü ekibin yetkinlik ve tecrübelerinden en üst 
düzeyde katkıyı alarak iş sonuçlarını geliştirmek 
geliyor. Bu anlamda verimli, birbirinden öğrenen 
ve birbirini besleyen bir ekip çalışması gerçekleş-
tiriyoruz.

“BAŞARILI BİR GELECEK
DİJİTALLEŞMEYE TAM
UYUMDAN GEÇİYOR”
Pandemi, iş yapış modellerinde de 
değişikliklere yol açtı. Size göre şirketler bu 
yeni dönemde nasıl bir strateji belirlemeli?

Küresel salgın koşulları ile sosyal ve profes-
yonel hayatlarımız fazlasıyla değişti. Esasen di-
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“Akçansa olarak 
Sabancı Holding ve 

Alman ortağımız 
HeidelbergCement’in 

sağladıkları güçlü 
rüzgarla başarılı 

performansımızı 
sürdürüyoruz. Tabi 

çatımız altında güçlü 
bir ekiple yol alıyoruz. 

Benim buradaki 
temel görevlerimin 

başında, bu güçlü 
ekibin yetkinlik ve 

tecrübelerinden en üst
düzeyde katkıyı 

alarak iş sonuçlarını 
geliştirmek geliyor.”

çalışırken, diğer taraftan sürekli öğrenmenin çok 
değerli olduğunu düşünüyorum. Genç yetenekler, 
çalıştıkları alanda fark yaratmaya, vizyoner bak-
maya, yeni şeyler düşlemeye ve öğrenmeye devam 
etmeliler.

“İNSAN UNSURU HER ZAMAN
ÖNEMLİ OLACAK”
Size göre şirketlerin başarısındaki en önemli 
faktörler neler? İnsan kaynağı ve ekip 
çalışmasının başarıdaki rolü nedir?

Dijitalleşme, sosyal ve profesyonel hayatlarımı-
zın odağında ne kadar olursa olsun, insan unsuru 
her zaman önemli olacak. Akçansa olarak sektörü-
müzde bizi öne çıkaran konuların başında insanı 
merkeze alan bir anlayışla geleceğe yol almamız 
geliyor. Bu birliktelik ruhu beraberinde başarıyı da 
getiriyor. Bu nedenle çevik, geleceğe hazır başarılı 
kurumlar mutlaka ekip ruhunu yakalamış, insanı 
odağına alan yapılar arasından çıkıyor.

Tabii bu konuya kurum olarak yakın ilgi 
gösterip, projeler de üretiyoruz. Yakın zamanda 
Akçansa’da iş yapış şekillerimizi geliştirmek ve 
insan kaynağını ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle 
donatmak amacıyla Future of Work (İşin Geleceği) 
projesini hayata geçirdik.

İşlerimizin, insan kaynağımızın, iş yapış bi-
çimlerimizin, çalışma ortamlarımızın geleceğini 
paydaşlarımızı da içine alacak şekilde bütüncül 
ve insan odaklı bakış açısıyla yeniden tasarlamaya 
başladık. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 
Future of Work projemizin ilk adımlarını atarak 

jitalleşme Covid-19’dan önce başlamıştı ancak 
salgınla şeklini değiştirmek zorunda kalıyor. Zira 
sosyal mesafe, temas konuları önemli hale geldi ve 
dijitalleşme de bunun içinde belirli bir yer sahibi 
oldu. Bugün hangi sektörde yer alırsa alsın, her 
şirket için başarılı bir gelecek dijitalleşmeye tam 
uyumdan geçiyor.

Akçansa olarak çevik yapımızla pandemi dö-
nemine, değişime hızla adapte olurken; çalışan-
larımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın 
sağlık ve güvenliğini korumak için ‘Hep Birlikte 
Hep Daha İyiye’ sloganı ile alınması gereken tüm 
önlemlere bağlılık sağlamaya odaklandık. Tabi 
şirketler, uzaktan erişim, uzaktan yönetim ve 
uzaktan üretim imkanlarını mümkün olduğunca 
uygulamaya alıyorlar, bizler de öyle… Ancak 
dijitalleşme yönündeki uygulamalarda dengeyi 
iyi tutturmak kritik başarı faktörleri arasında yer 
alıyor. İnsan boyutunu hiçbir zaman atlamadan 
dijitalleşme konusuna eğilmek gerekiyor. İnsana 
kolaylık sağlayan, insana hizmet eden bir dijital-
leşme söz konusu olmalı.

İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Ekip olmak ve birlikte çalışmak başarıda anah-
tar role sahip. Açık iletişim, etik değerler, söylem 
ve davranış bütünlüğü konuları benim için öne 
çıkan temel iş prensipleri diyebilirim. İş hayatın-
da öğrenmenin sınırının olmadığına inanıyorum. 
Bir taraftan başarılı iş sonuçları elde etmek üzere 
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geleceği bugüne taşıyoruz. Fiziksel ve zihinsel sağ-
lık, esnek işgücü ve yüksek performans, yetenek 
ve beceri yönetimi, geleceğin liderliği, amaç odaklı 
organizasyon ve kültür, dijital, veri odaklı ve çevik 
organizasyon, uzaktan çalışma başlıkları olmak 
üzere toplam yedi ana başlıkta sektörümüzün 
global oyuncularına göre şirketimizin olgunluk 
seviyesini belirledik. Tüm sınırların ötesinde bü-
yüme vizyonumuz ile sektörümüzde her zaman 
ilklere imza atan şirketimiz bu konuda da liderlik 
bayrağını taşımaya devam edecek.

Şirketlerin başarısında Ar-Ge ve inovasyonun 
önemi nedir?

Kuşkusuz çok büyük. Bizler de inovasyon 
gücümüzü yeni yönlere gitmek, yeni hedeflere 
ulaşmak için kullanıyor; teknoloji sayesinde çev-
resel etkisi düşük, yenilikçi ürünler geliştiriyor 
ve geleceğe armağan ediyoruz. Akçansa olarak 
geliştirdiğimiz dijital stratejiler ile akıllı fabrika 
sistemlerine, veri analitiğine ve enerji verimliliğine 
odaklanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda 
‘Smart Beton’ projemizle sektörde bir ilke imza 
atarak, geleneksel numune alma yöntemini diji-
talleştirdik. Bu sayede Vodafone Business ile yap-
tığımız iş birliği ile beton içine yerleştirilen dijital 
sensörlerle betonun kalitesini ölçmek mümkün 
hale geldi. SabancıDx ile yakıt maliyetlerimizi 
düşürmek hedefiyle otonom üretim sistemlerini 
geliştirme sürecine başladık. Operasyonlarımızı 
dijitalleştirmek için çalışan deneyimini iyileştirme-
yi ve dinamiklerin hızla değiştiği iş ortamında 
çevik hareket edebilmeyi amaçlıyoruz. Bu 
kapsamda entegrasyon, otomasyon ve veri 
odağında yeni iş ve çalışma modelleri ge-
liştirmeye devam ediyoruz.

“BOŞ ZAMANLARIMDA
GOLF OYNUYOR, ŞİİR YAZIYORUM”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz 
var mı?

Boş zamanlarımda golf oy-
nuyorum. Zaman zaman fırsat 
bulduğumda şiir yazıyorum. 
Şiir yazarken anlam yüklü 
şeyleri bulmaya çalışıyorum; 
ilham kaynağım hayat, insan-
lar ve ailem oluyor. Film izle-
meyi de oldukça seviyorum, 
senaryoların içinde öğretici 
dersler bulunuyor.

Biraz da Akçansa’dan ve 
sektörden bahsetmenizi 
isterim. Akçansa’nın 
sektördeki yeri nedir?

Sabancı Holding ve 

HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçimento 
ile Çanakkale Çimento’nun 1996 yılında birleşmesi 
sonrası kurulan Akçansa, bugün ülkemizin lider 
yapı malzemeleri üreticisi konumunda bulunuyor. 
Akçansa’da İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale 
ve Samsun-Ladik’teki üç fabrikamız, Karabük’te 
Kardemir ortaklığında kurulu öğütme değirmeni-
miz, hazır beton markamız Betonsa ile Karadeniz, 
Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 30’a yakın 
hazır beton tesisimiz, beş çimento terminalimiz, 

iki limanımız ile bine yakın kişiden oluşan 
güçlü ekiple çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik, bizim için ekono-
mik, ekolojik ve sosyal hedefleri iş stra-
tejimize entegre etmek anlamına geli-
yor. Sürdürülebilirlik anlayışının değer 
zincirinin tüm halkalarına yayılmasının 

çevresel etkinin azaltılmasından toplum-
sal fayda yaratmaya kadar geniş ve 

kapsamlı olumlu etkileri oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu neden-

le örnek sürdürülebilirlik 
yaklaşımı ve uygulama-
larımızı, ekosistemimi-
ze de yayarak sektörün 
dönüşümüne destek 
olmayı amaçlıyoruz. 
2030 yılı hedefimiz 
alternatif yakıt kul-
lanımını yüzde 35, 
biyokütle kullanı-
mını yaklaşık iki kat 
artırarak yüzde 12’ye 

yükseltmek. Sürdü-
rülebilir bir gelecek 

için çalışmaya devam 
edeceğiz.

“Akçansa olarak 
sektörümüzde
bizi öne çıkaran 
konuların başında 
insanı merkeze 
alan bir anlayışla 
geleceğe yol 
almamız geliyor. 
Bu birliktelik ruhu 
beraberinde başarıyı 
da getiriyor. Bu 
nedenle çevik, 
geleceğe hazır 
başarılı kurumlar 
mutlaka ekip ruhunu 
yakalamış, insanı 
odağına alan yapılar 
arasından çıkıyor.”
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Sürdürülebilir ve yeşil mimari

kentleri daha 
kalabalık nüfusa 
hazırlıyor
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Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'e 
yakınının kentlerde yaşayacağı tahmin edilirken, bu yoğun nüfusu taşıyabilecek 
yaşanabilir şehirler için sürdürülebilir ve yeşil mimari kritik öneme sahip olacak. 
Çevre dostu, ekolojik, yenilikçi, enerji tüketiminin minimize edildiği yapılar ise 

bu değişimin ilk adımları olarak örnek teşkil ediyor.

İklim krizi ve çevre sorunlarının yarattığı geri dönüşü 
olmayan erozyon nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi 
tasarım ve mimarlık alanında da sürdürülebilir ve yeşil 

mimarinin önemi giderek artıyor. Sürdürülebilir olması 
yeşil binalar için temel kriter olarak öne çıkarken, normal 
binalardan farklı olarak yeşil mimari ve yeşil tasarım ile inşa 
edilen binaların belli özellikleri taşıması gerekiyor. Örneğin 
enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar 
ve güneş enerjisi ile sağlamak, aydınlatma ve cihazlarda 

enerji tasarruflu ürünler kullanmak, inşası sırasında toksik 
olmayan ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek, doğal 
yaşama zarar vermemek yeşil mimarinin önemli özellikleri 
arasında yer alıyor. Doğru bir konum ile güneş ışığından 
ve rüzgardan en iyi şekilde faydalanmak, yağmur suyunun 
tekrar kullanımına imkan vermek, peyzajında yerel bitki 
örtüsü kullanmak da önem arz ediyor. Çevre dostu, ekolojik, 
yenilikçi, enerji tüketiminin minimize edildiği yapı örnekleri 
bu değişimin ilk adımları olarak şehirleri geleceğe taşıyor.
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Sürdürülebilir mimari
harikası: Shanghai Tower

Sadece dünyanın en uzun ikinci binası 
olma özelliği ile değil aynı zamanda 
sürdürülebilir tasarımın her türlü yapıya 
uygulanabileceğinin önemli örneklerinden 
biri olan Shanghai Tower, 632 metre 
yüksekliği ile mimari harikası bir kule olarak 
yükseliyor. Dış cephede yer alan 270 adet 
rüzgar türbini tarafından üretilen enerji, 
binanın ışıklandırmasında kullanılıyor. 
Parametrik tasarım kullanılarak daha az 
malzemeyle daha hafif ve güçlü bir taşıyıcı 
strüktür elde edilmiş. Ayrıca binanın sahip 
olduğu ikincil kabuk, doğal havalandırmayı   
ve enerji masraflarının düşürülmesini 
sağlamış. Bu özellikler Shanghai Tower'a 
LEED Platinum sertifikası kazandırmış.

Singapur'da 30 katlı
yeşil bina: Tree House

Singapur'daki 30 katlı ofis kulelerinden 
oluşan Tree House, adeta ağaçlarla 

kaplanmış gibi duruyor.
Tree House’un dikey bahçesi, enerjiden 

tasarruf eden yeşil bina özelliği sayesinde 
karbon ayak izinin azalmasını da sağlıyor. 

Ekolojik bir donanıma sahip kulelerin 
yapımı LEED Platin standartlarına göre 
tamamlanırken, tüm alanlar için doğal 

aydınlatma ve doğal havalandırma 
sistemleri, Green Mark Platin kriterlerine 

göre dizayn edilmiş.

Dünyadan sürdürülebilir ve

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Tükettiğinin üç katı
kadar enerji üreten
yapı: ZEB Pilot Evi

İskandinavya'nın en büyük bağımsız 
araştırma kuruluşu SINTEF, Brødrene Dahl 
ve Optimera'nın iş birliklerinin ürünü 
olan Norveç'teki ZEB Pilot Evi, ZEB'in (The 
Research Center on Zero Emission Buildings) 
aktif ortağı Snøhetta tarafından tasarlanmış. 
World Architecture News Sustainable 
Buildings Awards 2015 Ödülü'nün sahibi 
olan evin güneydoğuya doğru yatık eğimli 
çatısı üzerindeki solar paneller, zemindeki 
enerji kuyularından gelen jeotermal enerjiyle 
birlikte, gereksinim duyulan enerjiyi karşılıyor. 
Ev, tükettiğinin neredeyse üç katı kadar 
enerji üretiyor. Böylece, bir ailenin bir yıllık 
enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, 
ürettiği fazladan enerji sayesinde bir elektrikli 
otomobilin ihtiyaç duyduğu enerjiyi de 
karşılıyor.

San Francisco'da sıfır
enerjili bilim müzesi:

Exploratorium at Pier 15

ABD'nin en büyük sıfır enerji müzesi 
olan San Francisco'daki Exploratorium 
at Pier 15 bilim müzesi, LEED Platinum 

sertifikasına sahip. Gelecekte müze 
tasarımlarının nasıl olabileceğine dair iyi 

bir örnek teşkil eden yapı, bulunduğu 
bölgenin ona sağladığı avantajları 

sonuna kadar kullanıyor. Güneş ışığından 
hem doğal aydınlatmada, hem de 

müzenin harcadığı enerjinin üretiminde 
yararlanılıyor. Yapıda kullanılan malzemeler 

sürdürülebilir olmasının yanı sıra binanın 
karşı karşıya kalacağı sert hava koşullarına 

da dayanıklı seçilmiş.

yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Sürdürülebilir ve yeşil mimari uzunca bir süredir mimar-
ların en azından bir bölümünün gündemindeydi ancak ne 
zaman ki dünya çapında insan eli ile yapılan müdahalelerin 
ve yaygın globalleşmenin nam-ı diğer “yan etkileri” bilfiil 
hayatımızı etkilemeye başladı, bununla beraber yapılı çevre 
ve onun tasarlanması konusunda küresel bir farkındalık ve 
aydınlanma gerçekleşti.

Paris Anlaşması’nın imzalandığı ilk yıllarda korkulan; 
insanların enerji kullanımı sebebi ile doğaya salınan sera ga-
zının etkisi ile dünyanın ısısının 1.5 °C artması durumunda 
başımıza geleceklerin anlatıldığı hikayelerin bugün neredeyse 
tamamı gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki bir yerlerde 
yanlış yapıyoruz ve bu yanlışı yapmaya devam ediyoruz. Bu 
etkilerin hayatımıza fiilen değmeye başladığı bu zamanlarda 
kendi adımıza durup da düşünmemiz gereken en önemli şey, 
nasıl olur da mimarlığı ve yapılı çevrenin ortaya çıkışını daha 
sürdürülebilir, kendi kendine yeter bir hale getirebiliriz?

Bu konunun gündelik yaşantımıza girmesi; tüm bu kü-
resel negatif yan etkilerin gözlemlenmesi ile aktive olacak ve 
belirli enerji korunumunu sağlamayan girişimlerin ve yapı-
ların inşasının imkânsız olduğu yönetmeliksel zorunluluklar 
ile karşılaşacağız. Bugünün mimarları, yatırımcıları ve mü-
teahhitleri olarak bu odaktan geliştireceğimiz yaklaşımlarla 
yaptığımız işler ile öne çıkacak, yeni modeller üreteceğiz. 
Başka bir deyişle bu bir istek ya da dilek olmaktan öte artık 
bir zorunluluk.

Peki bu zorunluluk nasıl ortaya çıkacak? Nasıl ki bugüne 
dek hep bahsi geçen bir pandemi olasılığı vardı, ancak pek de 
olası görülmez, önlemler ona göre geliştirilmezdi. Covid-19 
salgınının ortaya çıkışı ve etkilerinin global düzlemde göz-
lemlenmesi ile bugüne dek hiç yaşamadığımız bir tür yaşam 
sürmeye başladık. Eğitim sistemimiz, sosyal hayatımız, şehri 
kullanımımız ve evlerimizi dönüştürdüğümüz biçimler değişti. 
Bu değişikliklerle birlikte global hengameden kendini arındı-
rabilenler çeşitli farkındalıklara da ulaştı kanımca...

Covid-19 pandemisi dünyanın tüketimsel ve globalleşme 
bazında geldiği noktanın bir yan ürünüdür. Dünya kaynakla-
rını tüketirken, yapılı çevreleri üretirken, bu yöntemlerle ve 
bu hızda işleyen bir sistemin çalışmayacağının ilk ve en etkili 
küresel mesajı Covid-19 süreci oldu. Tüm bu süreçlerden 
öğreneceklerimiz ile gelecek nesillerin en öncelikli önemse-
mesi gereken konunun insan ırkının dünya üzerinde yaşamını 
sürekli kılabilmesi olduğunu anlamak ve bunu yaparken de 
insanlığın bir numaralı ihtiyacı olan barınma, beslenme, doğru 
iklimlenme koşullarını düşünerek, planlayarak daha yeşil bir 
dünyayı önce hayal edebilmek; sonra da gerçekleştirebilmek 
gerekli. Sürdürülebilirlik kavramını hayatımızın her alanına 
yayıp, fiziksel çevreyi doğru tasarlayıp kurgulamak ve bu 
minvalde planlı ilerlemek; dolayısıyla yapılan her yapının bu 
kavramdan mütevellit olmasını şart bellemiş olmak önümüz-
deki dönemin konusu.

Umarım siyasiler, yerel yönetimler, işverenler, yatırımcılar; 
yani yapılı çevrenin oluşumunda söz sahibi olan tüm aktörler 
bu minvalde bir kurgunun içine çok geç olmadan yerleşir ve 
rant odaklı algıların yerini insan odaklı yaklaşımlar alır. Artık 
ikon yapıların, Dubai gibi şehirlerin varlıkları değil, karbon 
emisyonunu net sıfıra düşürülebilmiş yerleşkelerin/şehirlerin 
konuşulduğu bir çağ bizi kucaklıyor.

İpek BAYCAN
İpek Baycan Magriso
Architects Kurucusu

Özellikle Covid-19 ve iklim 
krizi, sürdürülebilir ve yeşil 
mimariye yönelimi artırdı. 
Artık ikon yapıların, Dubai 

gibi şehirlerin varlıkları değil, 
karbon emisyonunun net sıfıra 
düşürülebilmiş yerleşkelerin/

şehirlerin konuşulduğu bir çağ 
bizi kucaklıyor.

Karbon emisyonunu net 
sıfıra düşürülebilmiş 

şehirler çağına doğru...
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Covid-19 pandemisinin 
iklimlendirme sektöründe yeni 
talepler doğurduğunu belirten 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Meriç Sapçı, “Mesleki olarak 
kapalı alanların iklimlendirilmesi 

ve işletmesi gibi konularda 
mevcut bina sistemlerimize 

nasıl akıllı müdahaleler 
yapabileceğimizin, daha sağlıklı 

nasıl çalıştırabileceğimizin farkında 
olmamız gerekiyor. Bu konuda 

mesleki yeterliliğimizi artırmamız 
şart” dedi.

İklimlendirme 
konusunda

mesleki 
yeterliliğimizi 

artırmalıyız
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"İnsan hayatının yaklaşık 
yüzde 90’lık kısmı
kapalı ortamlarda 
geçiyor ve kapalı 
ortamlar sağlık 

üzerinde doğrudan 
önemli bir etkiye 

sahip, iç ortam hava 
kalitesinin iyileştirilmesi 

için mekanik tesisat 
tasarımlarında çaba 

göstermemiz
gerekiyor."

Büyük çoğunluğu makine mühendisi ol-
mak üzere mühendis ve mimarlardan 
oluşan 2 bini aşkın üyesi bulunan Türk 

Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), iklim-
lendirme sektörünü geliştirmek için çalışıyor. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı alanlarda 
temiz hava ihtiyacının arttığını vurgulayan 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı, “Me-
kanik tesisat tasarım ve işletme mühendisleri 
olarak sektörümüz Covid-19 salgını ile mü-
cadeleye, kapalı ortamlardaki kirleticilerin 
kaldırılması, azaltılması, ortam şartlarının sağ-
lıklı hale getirilmesi ve hava üzerinden oluşan 
bulaş yollarının giderilmesi açısından bakmalı. 
Bir taraftan da iklim değişikliği ile de karşı 
karşıyayız. Mekanik tasarım ve işletme mühen-
dislerinin yakın gelecek için çalıştıkları konu-
larda kendilerini uzmanlaştırması gerekecek” 
ifadelerini kullandı. Meriç Sapçı ile TTMD’nin 
faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 
ne zaman, hangi amaçla kuruldu?

Tesisat Mühendisleri Derneği, Celal Okutan 
ve arkadaşları tarafından tesisat mühendisliğini 
geliştirmek, sektöre saygınlık kazandırmak 
amacıyla 17 Aralık 1992 tarihinde Ankara’da 
kuruldu ve 1997 yılında isminin önüne “Türk” 
kelimesini de alarak ulusal dernek vasfını ka-
zandı. TTMD’nin iktisadi işletmesi ise 2003 
yılında kurularak hizmete girdi. TTMD’nin 
kuruluş amacı, “Profesyonel hizmet veren ma-
kine mühendisleri, yeni mezun mühendisler 
ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin 
uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırma-
larına, bilgi ve teknoloji transferlerine katkıda 
bulunmak, gerekli iletişim ve tartışma ortamını 
sağlamak; sektörel yayınlar yapmak ve mesleki 
eğitimler düzenlemek; üniversite-sanayi iş 
birliği çerçevesinde projeler geliştirmek; ilgili 
bakanlıklar, meslek odaları ve diğer ilgili 
sivil toplum kuruluşları ile standartlar 
ve mevzuat çalışmalarına katkıda 
bulunmak” şeklinde özetle-
nebilir.

Derneğin kuruluşun-
dan bu yana geçir-
diği süreçle ilgili 
kısaca bilgi verir 
misiniz?

TTMD bu-
gün, 2 bini aş-
kın üyesi  i le 
değişik disip-
linlerden gelen 
profesyonellerin 

SEKTÖREL GÜÇ / TTMD

ortak amaçlar için toplandığı bir dernek hali-
ne geldi.  Merkezi Ankara’da olan TTMD’nin 
Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun illerinde 15 
adet temsilciliği bulunuyor. Derneğimizde dış 
ilişkiler, eğitim, enerji, yayın gibi komisyonla-
rın yanı sıra dijitalleşme, enerji depolama ve ısı 
pompası, IBPSA, AEE Türkiye, BİD, Covid-19, 
su, eşitlik, küresel ısıma ve iklim değişikliği 
gibi çok sayıda komite çalışması yürütülüyor. 
TTMD; ASHRAE, REHVA, CLIMAMED gibi 
çok sayıda uluslararası kuruluşa üye olarak 
yurt dışından bilgi transferi konusunda detaylı 
çalışmalar yapıyor, aynı zamanda yürüttü-
ğümüz AB Projeleri de bu çalışmalara katkı 
veriyor.

Derneğin üye profili nasıl?
Üyelerimizin tamamı mühendis ve mimar-

lardan oluşmakla birlikte, büyük çoğunluğu 
makine mühendisi. Tüzüğümüz gereği, bağlı 
bulunduğu Oda’ya kayıtlı olan bütün mühen-
dislik alanlarından meslektaşlarımız derneği-
mize üye olabiliyor.

TTMD’nin kurulduğu günden bu yana yap-
tığı çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?

TTMD, kuruluşundan bu yana iki yılda bir 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sem-
pozyumu, her yıl farklı bir konuda çalıştay, 
temsilcilikler aracılığıyla eğitim seminerleri ve 
son zamanlarda webinarlar düzenliyor. TTMD 
Akademi çatısı altında 80’in üzerinde Carrier 
HAP kursu düzenlendi ve Türkiye çapında 
700’e yakın kursiyer eğitim ve sertifika aldı. 
Aynı zamanda HVAC tasarım esasları, HVAC 
sistemleri ve donanımı kursu çalışmaları sür-
dürülüyor.  

TTMD olarak sektörümüzün ve üye-
lerimizin yararına sunduğumuz 40’a yakın 

yayınla bilginin üretilmesi ve yaygınlaş-
tırılmasına katkı sağlıyoruz. Periyo-

dik olarak yayımlanmakta olan 
TTMD E-Dergisi, üyelerimize 

e-posta olarak gönderili-
yor ve web sayfamızda 

ücretsiz olarak sunu-
luyor. Son yıllarda 

yürüttüğümüz diji-
talleşme çalışma-
ları kapsamında 
TTMD Portal’ı 
hayata geçire-
rek derneğin 
kurumsal  ve 
dijital hafıza-
sını oluşturma 
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adına önemli yol kat ettik. Portal üzerinden 
duyurularımız sayesinde üyelerimizle doğrudan 
iletişime geçebiliyoruz. Üyelerimiz aynı zaman-
da TTMD Portal’da derneğimizin dijital arşivine 
ve veri paylaşımına erişebiliyor. Çeşitli sosyal 
medya platformlarından tüm faaliyetlerimizi 
duyurarak bilgi paylaşım ağımızı genişletiyo-
ruz. Özellikle TTMD Youtube kanalımızda çok 
sayıda eğitim, çalıştay, sempozyum ve toplantı 
videomuzu geniş kitlelerle paylaştık.

“DÜNYADAKİ MESLEKİ
GELİŞMELERİ TAKİP ETMELİYİZ”
Türkiye'de, sektörünüzün bugünkü durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnşaat sektörünün yavaşladığı bu dönemde 
sektörümüz de doğal olarak yavaşladı. Mevcut 
yapı projeleri devam ederken yeni yatırımların 
yavaşladığı ve ertelendiği bir dönem yaşıyoruz. 
Buna karşın yurt dışındaki projeler devam edi-
yor ve sektörümüz ülkemizdeki ve yurt dışın-
daki projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni 
normal diye tabir edilen süreç, eski normal ha-
yatımız değil, kişisel olarak daha tedbirli olmak 
zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Kendi 
sağlığımız kadar etrafımızdaki tüm insanların 
sağlığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesleki 
olarak da kapalı alanların iklimlendirilmesi 
ve işletmesi gibi konularda mevcut bina 
sistemlerimize nasıl akıllı müdahaleler 
yapabileceğimizin, daha sağlıklı na-
sıl çalıştırabileceğimizin farkında 
olmamız gerekiyor. Bu konuda 

"Üyelerimizin 
tamamı mühendis 

ve mimarlardan 
oluşmakla birlikte, 
büyük çoğunluğu 

makine mühendisi. 
Tüzüğümüz gereği, 

bağlı bulunduğu 
Oda’ya kayıtlı olan 

bütün mühendislik 
alanlarından 

meslektaşlarımız 
derneğimize üye 

olabiliyor."

mesleki yeterliliğimizi artırmamız şart. Dünyada 
mevcut kabul gören temel standartlar yeterli 
durumda. Bizlerin yani profesyonel uzman ta-
sarımcıların, biraz daha kendi yorumlarımızı 
da katarak iyileştirmeler yapmamız ve bunları 
kullanıyor olmamız gerekiyor. Şu anki eksikli-
ğimizin dünyadaki mesleki gelişmeleri belki çok 
yakından takip etmememiz ve alınması gereken 
tedbirlerin devlet tarafından açıklanmasını bek-
lememiz olduğunu düşünüyorum.

Covid-19 pandemisi hizmet verdiğiniz sek-
törü nasıl etkiledi? Sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Covid-19 pandemisi nedeniyle taze ve temiz 
hava ihtiyacı arttı, daha geniş, daha sağlıklı alan-
lara ihtiyaç oluştu. Pandeminin ilk zamanlarında 
ortak yaşam alanlarında iklimlendirmenin nasıl 
yapılması gerektiğini, mevcut bi-
nalarda revizyonların nasıl 
yapılacağını ve yeni 
binalarda 
tasarım

 

SEKTÖREL GÜÇ / TTMD

"TÜRKİYE İMSAD'IN 
FAALİYETLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
TTMD olarak paydaş üyesi olduğumuz 

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini yakından takip 
ediyor ve etkinliklerini üyelerimizle doğrudan 

paylaşıyoruz.
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esaslarındaki değişiklikleri konuştuk. İnsan ha-
yatının yaklaşık yüzde 90’lık kısmı kapalı ortam-
larda geçiyor ve kapalı ortamlar sağlık üzerinde 
doğrudan önemli bir etkiye sahip, iç ortam hava 
kalitesinin iyileştirilmesi için mekanik tesisat ta-
sarımlarında çaba göstermemiz gerekiyor. Şimdiye 
kadar iç ortam hava kirliliğine dair mücadele CO2 
ve partiküller üzerine oldu, ancak bugün karşı-
laştığımız iç ortam kirleticisi bir virüs ve bunu 
ölçebilmemiz şu an için mümkün görünmüyor. 
Covid-19 ile mücadelenin çok yönlü ve disiplinler 
arası şekilde yapılması gerekiyor. Mekanik tesisat 
tasarım ve işletme mühendisleri olarak sektörü-
müz Covid-19 salgını ile mücadeleye, kapalı or-
tamlardaki kirleticilerin kaldırılması, azaltılması, 
ortam şartlarının sağlıklı hale getirilmesi ve hava 
üzerinden oluşan bulaş yollarının giderilmesi 
açısından bakmalı.

Enerji tüketiminin artmasıyla birlikte yaşam 
kalitesinin arttığı bu dönemde bina işletmesinde 
enerji maliyetlerini düşüreceğimiz daha verimli 
sistemlerin kurulacağı bir dönem bizi bekliyor. Bir 
taraftan da iklim değişikliği ile de karşı karşıyayız. 
Mekanik tasarım ve işletme mühendislerinin ya-
kın gelecek için çalıştıkları konularda kendilerini 
uzmanlaştırması gerekecek.   

Sektörün sorunları ve TTMD olarak bu sorun-
ların çözümü konusundaki önerileriniz neler?

Ekonomik durum ve sektörde yetkin çalışanın 
yetişmemesi sektörün en büyük sorunu. Ekono-
mik durum ile ilgili sektörel dernek ve kuruluşlar 
ortak bir acil eylem planı oluşturmalı. TTMD 
olarak kurduğumuz bir akademi var, üniversite 
çağında ilgili bölümlerdeki öğrencilere ulaşmaya 
çalışıyor, elimizdeki imkanlarla onlara staj imkanı 
yaratıyor, tesisat ve enerji mühendisliğinin önemi-
ni anlatıyoruz. Yeni mezun ve sektörde kendini 
geliştirmek isteyen mühendislere TTMD Akademi 
çatısı altında eğitimler veriyoruz.

“KÜRESEL ISINMA VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMİNİ
VURGULAYACAĞIZ”
TTMD'nin hedefleri ve önümüzdeki dönemdeki 
faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

TTMD'nin hedefi; öncelikle profesyonel hiz-
met veren meslektaşlarımızla yeni mezun mühen-
disler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin 
uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırmalarına, 
bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, 
gerekli iletişim ve tartışma ortamını sağlamak, 
üniversitelerin ve araştırma kurumlarının mes-
leğimizle ilgili araştırmalarına katkıda bulunmak 
ve üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek. Te-
sisat sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler 
içeren 'El Kitapları'nın yayınlanması ve “Uygulama 
Kuralları”nın konması da temel hedeflerimiz ara-

sında yer alıyor. Bunların daima güncel tutulması 
ise dinamik, ilgili ve sürekli işleyen komite ve 
komisyonlarca gerçekleştiriliyor.

Mesleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine 
katkıda bulunmak, bu bağlamda insanların zama-
nının yüzde 80-90’ını geçirdiği değişik yapılarda 
sağlıklı, güvenli, hijyenik, konforlu yani yaşa-
nabilir ortamlar yaratmak; doğanın imkanlarını 
da kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan 
çözümler üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda 
dayanışmak, diğer meslek ve uzmanlık grupları ile 
eşgüdüm içinde hareket etmek ana hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.

2021 yılı Haziran ayında göreve başlayan Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği 15. Dönem Yönetim 
Kurulu, yürütülecek çalışma ve faaliyetlerde ana 
tema olarak “Küresel Isıma ve İklim Değişikliği” 
konusunun önemini vurgulama kararı aldı. Özel-
likle artan karbon salımına bağlı iklim değişikliği 
ve ortaya çıkan küresel afetlere dikkat çekmeyi 
hedefleyen TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu, bu 
sayede toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmayı 
amaçlıyor.

Ayrıca, TTMD çatısı altında görev yapan tek-
nik komitelerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 
çalışmalar yürütülmeye başlandı.Tüm teknik 
komitelerin proje tasarımından binanın işletmeye 
alınmasına kadar olan tasarım - danışmanlık - 
imalat - işletmeye alma süreçlerini ele alarak çalı-
şacak şekilde yeniden kurgulanması için adımlar 
atıldı. Teknik komitelerimizde bulunan uzman 
mühendislerimizin katkılarıyla sektörümüzün 
ihtiyaç duyduğu ve eksik kalmış konuların tekrar 
gözden geçirilmesi sağlanacak. Proje gelişim sü-
recinde bütün teknik komitelerimizin birbirlerine 
geri beslemelerde bulunup gerektiğinde birbirle-
rine itici güç olmaları ve bütünleşik bir iş birliği 
içinde çalışmaları sağlanacak.

SEKTÖREL GÜÇ / TTMD

"Ekonomik durum 
ve sektörde 

yetkin çalışanın 
yetişmemesi 

sektörün en büyük 
sorunu. Ekonomik 

durum ile ilgili 
sektörel dernek ve 
kuruluşlar ortak bir 

acil eylem planı 
oluşturmalı."



“Projelerimizde 
yerli malzeme 

kullanmaya 
gayret ediyoruz”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / KEREM PİKER

56   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2021



EKİM 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   57

Kurulduğu 2011 yılından bu yana başa-
rılı işlere imza atan KPM-Kerem Piker 
Mimarlık, “Mimarlık alanını salt bir 

yapı yapma pratiği olarak görmenin ötesinde 
bir düşünce üretim alanı olarak da tarif etme” 
misyonuyla faaliyet gösteriyor. Yapılar, bie-
naller ve sergilerin haricinde farklı ölçeklerde 
mimari ve iç mimari tasarım projelerinde 
yer aldıklarını vurgulayan KPM-Kerem Piker 
Mimarlık’ın Kurucusu Kerem Piker, “Bunların 
arasında inşa edilen projeler kadar inşa edile-
meyen projeler de bizler için mimarlığa ilişkin 
duyduğumuz heyecanı yukarıda tutan işler” 
diye konuşuyor. Kerem Piker ile projeleri ve 
mimari yaklaşımını konuştuk.

Eğitiminiz, mimarlık mesleğine başla-
ma süreci ve kariyerinizden bahseder 
misiniz? KPM-Kerem Piker Mimarlık ne 
zaman kuruldu?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde lisans eğitimimi, TUDelft Mi-
marlık Bölümü’nde yüksek lisansımı tamam-
ladım. İstanbul’a dönüşümde EAA-Emre Aro-
lat Architecture’da çalışmaya başladım ve altı 
yıllık bu dönem süresince farklı ölçeklerde 
pek çok projede yer alma imkânı buldum. 
Proje sorumlusu, tasarım bölümü sorumlusu 
ve ofis ortağı olarak farklı pozisyonlarda yer 
aldığım bu yoğun ve öğretici çalışma tecrü-
besinin ardından 2011 yılında KPM-Kerem 
Piker Mimarlık ofisini kurdum.

“TASARIM AŞAMASINDAN 
SONUNA KADAR YER ALACAĞIMIZ 
PROJELERİ TERCİH EDİYORUZ”
Kaç kişilik bir ekibiniz var? Çalışma pren-
sibiniz neler?

Konularından bağımsız olarak tasarım 
alanında, etkin olabildiğimiz ve eskiz aşa-
masından uygulamanın sonuna kadar içinde 
bulunabileceğimiz projelerde yer almayı ve bu 
iradeyi gösteren işverenlerle birlikte çalışmayı 
tercih ediyoruz. Çekirdek ekibimiz beş kişi, 
ancak projelerdeki ihtiyaçlara göre sayısal 
olarak çoğalabilen esnek bir yapıya sahibiz. 
Her projenin bir proje sorumlusu, farklı aşa-

malardaki ihtiyaçlara göre büyüyen veya küçülen 
bir proje ekibi var. Ofis içindeki rollerin proje-
lerin ihtiyaçlarına göre kolaylıkla değişebildiği, 
benim de her projenin her aşamasında doğrudan 
yer alabildiğim bir ölçeğimiz bulunuyor. Ancak 
ortak üretim pratiğimizi sadece ofis içinde sınırlı 
tutmamaya özen gösteriyoruz. Farklı türden iş 
birliklerine imkân sağlayan ortamlarda yer alma-
ya gayret ediyor, böylelikle kendi dağarcığımızı 
da genişletmeye çalışıyoruz.

Ofis olarak ağırlıklı çalıştığınız 
bir alan var mı?

Mimarlık alanını salt bir yapı yapma pratiği 
olarak görmenin ötesinde bir düşünce üretim 
alanı olarak da tarif etmeye çalışıyoruz. Böyle 
olduğu için odağımız bina üretmekle sınırlı kal-
mıyor. Uluslararası mimarlık bienallerinde yer 
alıyor, farklı disiplinlerden sanatçılar ile iş birliği 
içinde üretimlerde bulunmayı önemsiyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Venedik Bienali 
Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nun hem 
tasarımını, hem de küratörlüğünü üstlendim. 
2018 yılında gerçekleşen ve dünyanın en önemli 
mimarlık etkinliklerinden biri olan 16. Bienal 
Sergisi, ofisimizin olduğu kadar ofisimiz dışından 
kalabalık bir ekibin de katkısıyla şekillendi. 2019 
yılında bir araştırma projesi ile katıldığımız Ulus-
lararası Sao Paulo Mimarlık Bienali için mimar 
Ekin Erar ve Fotoğraf Sanatçısı Emre Dörter ile iş 
birliği yapma imkanı bulduk. 2020 yılında Ferda 

“Mimari tasarım 
etkinliğimizi farklı
coğrafyalarda ve 

ölçeklerde üreterek
sürdürmek en büyük 

dileğimiz. Bunun
sadece bizlerin çabası ile 

mümkün olmadığının 
farkındayız. Bu sebeple
farklı vesilelerle iş birliği 
imkanları yaratmak ve 
hem ulusal, hem de 
uluslararası ölçekte 

pratiğimizi sürdürmek
gayretindeyiz.”

Yapıların yanı sıra bienal ve sergi çalışmaları ile de adından söz ettiren KPM-
Kerem Piker Mimarlık, projelerinde olabildiğince yerli malzeme kullanmaya 
gayret ediyor. Mimar Kerem Piker, “Yapı malzemelerinin üretimi ve tedariği 
konusunda son derece mahir olan ülkemizin kaynaklarını en etkin biçimde 

değerlendirmeye çalışıyoruz” diyor.

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / KEREM PİKER
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Art Platform’un daveti üzerine kuratör Necmi 
Sönmez ile Murat Germen’in Feyezan isimli 
sergisinin tasarımını üstlendik. Geçtiğimiz 
yaz Çankaya Belediyesi’nin daveti ile bu kez 
Ankara’da Fikret Otyam Kültür Merkezi’nde 
açılan sergi, ekim ayının sonuna dek ziyaret 
edilebilecek.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli proje-
ler neler? Ödül aldığınız projeler hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Bienaller ve sergiler haricinde ofisimiz farklı 
ölçeklerde mimari ve iç mimari tasarım proje-
lerinde yer alıyor, almaya da devam edecek. 
Bunlar arasında inşa edilen projeler kadar inşa 
edilemeyen projeler de bizler için mimarlığa 
ilişkin duyduğumuz heyecanı yukarıda tutan 
işler. Ofisimizin kurulduğu ilk yıllarda kazan-
dığımız bir ulusal yarışma projesi olan Manisa 
Belediyesi Hizmet Binası Projesi, 2016 yılında 
Ulusal Mimarlık Ödülleri Proje Dalı ödülünü 
kazanan Akyazı Kültür Merkezi Projesi, Velux 
BLL Mimari Proje yarışmasında Orta Avru-
pa’daki Tekil Evler kategorisinin birincisi olan 
KK evi projesi ofisimiz için önemli eşikler. Bu 
projeler haricinde pek çok ulusal yarışmada 
ödül alan projenin de tasarımını üstlendik. Mi-

“Yerin ve 
durumun anlamlı 

bir yorumunu 
yapabildikten 

sonra özgün bir 
proje geliştirmenin 

mümkün olduğunu 
düşünüyoruz.”

2

1

mari yarışmaları bu ödüller kadar kamusal mekânda 
üretmenin en dolaysız ve en adil yöntemi olduğu için 
önemsiyor, imkân buldukça ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda hem katılımcı olarak, hem de jüri üyesi 
olarak yer almaya gayret ediyorum. 

Şu an hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?
Bugünlerde eş zamanlı olarak farklı konular-

da ve ölçeklerdeki projeler ile meşgulüz. İstanbul 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / KEREM PİKER
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1- KEMERLIFE XXIII-KONUT SİTESİ
2- ATAŞEHİR OFİSLER
3- VENEDİK BİENALİ MİMARLIK SERGİSİ
4- KEMERLIFE XXIII-KONUT SİTESİ

“PROJENİN YERİ VE 
KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ” 
Projelerinizi gerçekleştirirken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Projenin içinde bulunduğu yerin ko-
şullarını doğru anlamaya çalışıyoruz. Bu 
yaklaşım her zaman yerel bir mimarlık 
üretmenin peşinde koştuğumuz anlamı-
na gelmiyor. Ancak yerin ve durumun 
anlamlı bir yorumunu yapabildikten 
sonra özgün bir proje geliştirmenin 
mümkün olduğunu düşünüyoruz. El-
bette mimari bir projenin sadece bu ta-
rifle iyi olacağının garantisi yok; yeri ve 
durumu en geniş anlamıyla tarif ederken 
işverenin isteklerini ve hayallerini dinle-
meyi, maddi ve manevi beklentilerini en 
makul şekilde karşılamayı önemsiyoruz. 
Öte yandan işi kimin üstlendiği, proje 
aşamasında ne türden iş birliklerine 
imkân bulabileceğimiz, uzmanlıklar, 
maliyetler, işverenin projeyi hangi ko-
şullar altında gerçekleştirmeyi planladığı 
gibi konular tasarıma ilişkin kararları 
doğrudan etkileyebiliyor. Bütün bu ve-
riler setini yorumlayıp, her seferinde 
özgün bir mimari proje üretmeye, eskiz 
aşamasından uygulamanın en son aşa-
masına kadar tutarlı bir tasarım pratiği 
sürdürmeye gayret ediyoruz.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsu-
nuz? Yerli malzeme kullanımındaki 
yaklaşımınız nedir?

Olabildiğince yerli malzeme kul-
lanmaya gayret ediyoruz. İyi malzeme 
kullanmak kadar malzemenin iyi kulla-
nılmasının da son derece önemli oldu-
ğunun farkındayız. Bu sebeple pek çok 
yapı malzemesinin üretimi ve tedariği 
konusunda son derece mahir olan ül-
kemizin kaynaklarını en etkin biçimde 
değerlendirmeye gayret ediyoruz. El-
bette yükselen maliyetler tercihlerimiz 
konusunda daha seçici davranmamıza 
sebep oluyor. Öte yandan karşılaştığı-
mız en büyük sorunun, malzemelerin 
öz niteliklerinden kaynaklı sorunlar-
dan ziyade ehil olmayan eller tarafın-
dan uygulandığı zaman karşılaşılan 
sorunlar olduğunu ifade etmeliyim. 
Malzeme teknolojisi, malzeme bilgisi 
ve uygulama kalitesi ile eş zamanlı ola-
rak geliştiği sürece ancak bir toplam 
nitelik artışından bahsetmek mümkün 
olabiliyor. İnşaat sektörünün, alanının 
her kademesinde nitelikli iş gücünü 
günden güne yitiriyor olmasının önem-

li bir sorun olduğu düşüncesindeyim.

Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Bulunduğu yeri önemseyen, o yerle 
ilişki kurmaya gayret eden her projenin 
kendisini ister istemez bir sürekliliğin 
parçası olarak konumlandırması gerek-
tiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle 
bir anlayışın yıkıcı olmak yerine sür-
dürmeye, bir sürekliliğe kendi kalitesi 
ile katkıda bulunmaya gayret eden bir 
doğası olacağını kabul edebiliriz. Be-
nim sürdürülebilirlikten bir üst çerçeve 
olarak anladığım öncelikle bir kültürel 
sürekliliğin parçası olmak diyebilirim. 
Elbette, ucuna eklemlendiğiniz bu kül-
türün ne olduğu da önemli; ancak bu 
türden kültürel kodları doğru okudu-
ğunuz ve bir yorum getirdiğiniz zaman, 
iklimle, güneşle doğru ilişkiler kuran, 
daha az tüketen ya da tüketmeye meyilli 
yapılar inşa etmek mümkün.  

Firma olarak önümüzdeki dönemde-
ki hedefleriniz neler?

Mimari tasarım etkinliğimizi farklı 
coğrafyalarda ve ölçeklerde üreterek 
sürdürmek en büyük dileğimiz. Bunun 
sadece bizlerin çabası ile mümkün ol-
madığının farkındayız. Bu sebeple farklı 
vesilelerle iş birliği imkanları yaratmak 
ve hem ulusal, hem de uluslararası öl-
çekte pratiğimizi sürdürmek gayretin-
deyiz. Elbette eş zamanlı olarak içinde 
yaşadığımız sosyal ve fiziksel çevre için 
de nitelikli projeler üretmeyi, böylelikle 
yaşadığımız çevreye katkıda bulunabil-
meyi hedefliyoruz.

3

Kemerburgaz’da 16 bin metrekare 
kapalı alana sahip bir konut site-
si olan Naturia Evleri, Kanlıca’da ve 
Reşitpaşa’da birer özel konut projesi 
üzerinde çalışıyoruz. İstanbul’da yak-
laşık 15 bin metrekare büyüklüğünde 
bir özel okul için hazırladığımız iç 
mekân projesinin uygulama projesi 
çalışmaları sürüyor.

4
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 SÖYLEŞİ / TURGAY ÖZKUN

“Büyüme stratejimizi 
devam ettireceğiz”

“Büyüme stratejimizi 
devam ettireceğiz”
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SÖYLEŞİ / TURGAY ÖZKUN

“Sika’nın 
temelden çatıya 

kadar bütün 
ihtiyaçlara çözüm 

üretebilecek 
ürün portföyü ve 
teknik tecrübeye 

sahip olması, 
bölgemizde 

kullanıcılarımızın 
ilk adresi
olmamızı 
sağlıyor.”

Yapı kimyasalları alanında dünyanın önde gelen 
firmaları arasında yer alan Sika, Türkiye’de üç 
üretim tesisi ve toplam 260 çalışanı ile faaliyet 

gösteriyor. Sika’nın temelden çatıya kadar bütün ih-
tiyaçlara çözüm üretebilecek ürün portföyü ve teknik 
tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Sika Türkiye 
Genel Müdürü Turgay Özkun, “Sika, 101 ülkede ken-
di organizasyonuna sahip global bir şirket, dolayısıyla 
dünyanın çoğu ülkesinde lokal bir iştiraki bulunabi-
liyor. Bu büyüklük her ne kadar Sika Türkiye’nin ih-
racat bölgelerini sınırlasa da toplam 9 ülkeye ihracat 
operasyonumuz bulunuyor. 2019 yılında Gürcistan 
ve Özbekistan pazarları ihracat bölgelerimizde ön 
plana çıkan ülkeler arasında yer alıyor” diye konuştu. 
Turgay Özkun ile Sika Türkiye’nin faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk.

Öncelikle bir asırdan fazla geçmişe sahip olan 
Sika’nın bugünkü konumu ve Türkiye’deki 
geçmişi hakkında bilgi almak isteriz.

İsviçreli 111 yıllık firma olan ve dünyada 101 
ülkede 300 üretim tesisi ve 25 bin çalışanı ile faaliyet 
gösteren Sika, 2019 yılını 8.1 milyar İsviçre Frangı 
(CHF) ciro ile kapattı. Sika Türkiye resmi olarak 
1990 yılından bu yana faaliyet göstermesine rağmen, 
ürünlerin Türkiye pazarına sunulması daha eskiye 
dayanıyor. Geldiğimiz noktada Sika Türkiye, Sika’nın 
bölgesel merkezlerinden biri olmasının yanında yerel 
pazarda tüm ürün gruplarında yer alarak yapı kimya-
sallarının önde gelen şirketi konumunda bulunuyor, 
halihazırda Türkiye’de üç üretim tesisi ve toplam 260 
çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki üretim tesisleriniz nerelerde 
bulunuyor? Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne 
yönelik hangi ürün gruplarında üretim 
yapıyorsunuz?

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan toplam 450 bin ton kapasiteli Sika Yapı Kim-
yasalları A.Ş. üretim tesisi, 19 bin metrekarelik kapalı 
alana ve konusundaki en güncel teknolojiye sahip. 
Ayrıca 2012 yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretime başlayan tesisimiz 2014 yılında 
hem toz, hem de likit üretimi gerçekleştirebilecek şe-
kilde hizmete açıldı. Tesis toplam 6 bin 600 metreka-
re arazi üzerinde 2 bin 200 metrekarelik kapalı alana 

kuruldu. 2017 yılında pazarın önde gelen mastik 
ve yapıştırıcı üreticilerinden biri olan ABC Kimya 
ve Dış Tic. A.Ş.’nin de satın alınmasıyla birlikte 
üretim tesisimizin sayısı üçe yükseldi. ABC Kimya 
ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Silivri’de bulunan üretim 
tesislerinde akrilik, silikon, hibrit esaslı mastiklerin 
yanı sıra inşaat ve endüstriyel imalat sektörlerinde 
kullanılan muhtelif yapıştırıcıları üretiyor.

“BÖLGE ÜLKELERİNDE ETKİNİZ”
Sika Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlardaki faaliyetleri ile ilgili bilgi verir 
misiniz?

Sika Türkiye olarak yurt içinde bölge ofisleri-
miz ve kuvvetli distribütör ve uygulayıcı ağımız 
ile Türkiye’nin her yerine destek verebiliyoruz. 
Buna ek olarak KKTC, Özbekistan, Gürcistan ve 
Türkmenistan’da Sika organizasyonu, Sika Türkiye 
tarafından yönetiliyor. Her bölgenin gerek iklim, 
gerekse inşaat tekniği bakımından çok farklı ihti-
yaçları olduğu için bir genelleme yapmak zor ama 
Sika’nın temelden çatıya kadar bütün ihtiyaçlara 
çözüm üretebilecek ürün portföyü ve teknik tecrü-
beye sahip olması, bölgemizde kullanıcılarımızın ilk 
adresi olmamızı sağlıyor.

En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Sika, 101 ülkede kendi organizasyonuna sahip 
global bir şirket, dolayısıyla dünyanın çoğu ülke-
sinde lokal bir iştiraki bulunabiliyor. Bu büyüklük 
her ne kadar Sika Türkiye’nin ihracat bölgelerini 
sınırlasa da toplam 9 ülkeye ihracat operasyonumuz 
bulunuyor. Her ülkenin kendi ihtiyaç ve dinamikle-
rine göre strateji belirlenmesi ve bu stratejinin en-
tegrasyonu için ihracat departmanımız liderliğinde 
Sika Türkiye olarak 30 yılı aşkın bir süredir çalışma-
larımızı devam ettiriyoruz. 2019 yılında Gürcistan 
ve Özbekistan pazarları ihracat bölgelerimizde ön 
plana çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Sika olarak küresel salgın dönemini en iyi 
şekilde geçirebilmek için nasıl bir strateji 
belirlediniz?

Sika olarak her ne kadar uzun yıllara dayanan bir 

Pandemi döneminde adaptasyon yetenekleri sayesinde zorlu 
süreçlerin üstesinden geldiklerini belirten Sika Türkiye Genel Müdürü 

Turgay Özkun, “Sika olarak son yıllarda hem organik, hem de inorganik 
büyümelerle yolumuza devam ettik, ilerleyen dönemde de bu büyüme 

stratejimizi sürdüreceğiz" dedi.



62   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2021

deneyime sahip olsak da pandemi gerçekten bizim 
bile ilk defa karşılaştığımız bir zorluk oldu. İlk 
olarak bizim için en önemli değerlerimizden olan 
çalışanlarımızı korumak adına sıkı güvenlik tedbir-
lerini ve evden çalışma yaklaşımını hızlı bir şekilde 
uygulamaya koyduk. Dünyadaki tedarik zincirleri-
nin artık kıtalara uzanacak kadar büyük bir ölçeğe 
gelmesi, bütün dünyayı etkisi altına alan ve adeta 
sınırlar arasında görünmez duvarlar ören pandemi-
den kaynaklı zorlu bir süreç halini aldı. Özellikle 
hammadde noktasında yaşanan temin problemleri 
ve fiyat artışları, planlanan bütün stratejilerimizi 
bu nosyonda odaklayarak oluşturma zorunlulu-
ğu getirdi. Ürün portföyünde sahip olduğumuz 
çeşitlilik ve hızlı hareket kabiliyetine sahip Ar-Ge 
departmanlarımızın katkıları ile bu zor dönemde 
bile çözüm ortaklarımızın yanında olmaya devam 
ettik. En önemli stratejimizi her zaman olduğu 
gibi paydaşlarımızla aramızda bulunan kuvvetli 
güven bağını her türlü zorluğa rağmen korumak 
ve en yüksek seviyede onlara destek olmak olarak 
dizayn ettik. Sika olarak genetiğimize işlemiş olan 
bu yaklaşımın bütün organizasyonumuz tarafından 
içgüdüsel olarak gelişmesi benim adıma çok büyük 
bir mutluluk kaynağı. 

Bu yıl planlarınıza uygun gidiyor mu? 
Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?

Normalden çok uzak bir seyirde giden son iki 
sene şirketler için gerçek anlamda yönetimsel 
bir test oldu. Sika olarak hızlı adaptasyon ye-
teneğimiz sayesinde bu zorlu süreçlerin de 
üstesinden gelmeye devam ettik. 2021 
senesi yıllardır ortaya koyduğumuz 
başarı geleneğini bozmayacak gibi 
gözükmekte ama her an her şeye 
hazır, her planımızı çok daha 

“Sika Türkiye, 
Sika’nın bölgesel 

merkezlerinden biri 
olmasının yanında 
yerel pazarda tüm 
ürün gruplarında 

yer alarak yapı 
kimyasallarının 

önde gelen şirketi 
konumunda 

bulunuyor, halihazırda 
Türkiye’de üç üretim 
tesisi ve toplam 260 

çalışanı ile faaliyet 
gösteriyor.”

detaylı ve her olasılığa açık olarak yapmaya devam 
edeceğimiz bir dönemdeyiz. Sika olarak son yıllar-
da hem organik, hem de inorganik büyümelerle 
yolumuza devam ettik, ilerleyen dönemde de bu 
büyüme stratejimizi sürdüreceğiz.

“İNŞAAT PLANLAMASI VE DOĞRU
MALZEME SEÇİMİ KRİTİK ÖNEMDE”
Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Artan hammadde fiyatları inşaat maliyetlerini 
otomatik olarak artırdı. Dolayısıyla inşaat planla-
masının, doğru malzeme seçimi ve uygulamasının 
çok daha kritik olduğu zamanlardayız. Tedarik zin-
cirinde yaşanan problemler sektörde daha esnek ve 
her türlü olasılığa açık bir şekilde konumlanmamızı 
gerektiren bir hal aldı. Türkiye’de inşaat sektörü 
çok büyük ve önemli. Bu sektöre paydaş olan mal-
zeme üreticisi firmaların da zor dönemlerde inşaat 
profesyonellerine destek olmaya devam etmeleri ve 
yanlarında olmaları gerekiyor.

“TÜRKIYE IMSAD ILE BERABER 
OLUŞTURDUĞUMUZ SINERJI ÇOK KIYMETLI”

“Sika uzun yıllardır aktif bir Türkiye İMSAD 
üyesi. Her türlü platformda ve komisyonda 

Sika olarak görev ve sorumluluk alarak sektörün 
daha ileriye gitmesi ve dünya standartlarını yakalaması 

adına beraber yoğun emek gösteriyoruz. Türkiye İMSAD 
ile beraber oluşturduğumuz sinerji bizim için çok kıymetli ve 
önemli. Özellikle yapılan endeks ve bilgilendirme çalışmaları 

stratejilerimizi oluştururken bizi aydınlatıyor.”

 SÖYLEŞİ / TURGAY ÖZKUN



DEMİRDÖKÜM 
ATRON CONDENSE

Kompakt Boyut ve 

Çevre Dostu!
Düşük emisyon teknolojisi, kompakt boyutu ve kullanıcı dostu 
kontrol paneli ile DemirDöküm yoğuşmalı ailesinin yeni üyesi.

ÇEVRE DOSTU
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SÖYLEŞİ / DOĞAN ÖZ

iddialı bir büyüme hedefliyoruz”
“Merkez Asya pazarında“Merkez Asya pazarında



SÖYLEŞİ / DOĞAN ÖZ

birleşerek TotalFinaElf oluşturuldu ve daha sonra 
adı Total olarak değiştirildi. Bu şirketlerin kendi 
yapıştırıcı bölümleri Bostik ve Atofindley bir araya 
getirilerek Bostik Findley SA oluşturuldu ve bu isim 
daha sonra 2004’te Bostik SA olarak değiştirildi. 
Bostik 2013 yılında kendi marka kimliğini, “akıllı 
yapıştırıcılar” şeklinde yeni bir imza ve Bostik’in 
yapıştırıcılar işine bilim tabanlı bir bağlantı yoluyla 
doğadan ilham alan bir Gecko ile yeniledi. Özel nite-
likli kimyasallar ve yüksek performanslı malzemeler 
alanında lider büyük bir küresel kimya şirketi olan 
Arkema, 2015 yılında Bostik’i satın aldı.

2005 yılında Türkiye pazarına giren Bostik, 
Çuhadaroğlu Kimya A.Ş.’yi ve sektöre adını veren 
markası Çekomastik’i bünyesine katarak “Çekomas-
tik A.Ş.” kimliği altında yapılandı.

2008 yılında Tekfen Holding Kurucu Ortağı 
Ali Nihat Gökyiğit’in sahibi olduğu ANG Holding 
iştiraklerinden Tekbau A.Ş.’yi de bünyesine katarak 
yapı sektörüne yönelik ürün gamını daha da zengin-
leştiren Bostik, 2009 yılında Türkiye’deki iki saygın 
firması olan Çekomastik A.Ş. ile Tekbau A.Ş.’yi tek 
bir yönetim çatısı altında entegre ederek Türkiye’de-
ki yeni oluşumunun temellerini attı. 2015 sonu iti-
barıyla Bostik Türkiye, iki firmasını da “Çekomastik 
Kimya San. ve Tic. A.Ş.” adı altında birleştirerek tek 
bir firma olarak faaliyetlerine devam etti. 2018 yılı 
mart ayında Bostik Türkiye, Esenyurt fabrikasını 
İnegöl’e ve merkez ofisini de Mecidiyeköy’e taşıya-
rak, temmuz ayında şirket adını “Bostik Kimya San. 
ve Tic. A.Ş.” olarak değiştirdi.

“ÜRETİM TESİSLERİMİZ
ÇORLU VE İNEGÖL’DE BULUNUYOR”
Bostik Türkiye’nin üretim tesisleri ve 
kapasiteleri hakkında bilgi verir misiniz? 

İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün 
gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Bostik Türkiye olarak Çorlu’da çi-
mento esaslı seramik yapıştırıcıları 

& derz dolguları, su yalıtım ürün-
leri, tamir harçları & groutlar, en-
düstriyel zemin şapları ve farklı 
sınıflarda sıva ve astarlar konu-
sunda üretim yapıyoruz. Fab-
rikamızın yıllık kapasitesi tek 
vardiyada 50 bin ton. İnegöl’de 
ise sızdırmazlık ve yapıştırıcı 
kategorisinde; silikon, akrilik ve 

“Bostik Türkiye 
olarak; Bostik, 
Çekomastik 

ve Den Braven 
markalarıyla yurt 

içi ve yurt dışı 
pazarına hizmet 
veriyoruz. Her üç 
marka da kendi 
kategorilerinde 
lider oyuncular 

arasında yer 
alıyor.”

Türkiye pazarında 2005 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Bostik, çimento esaslı se-
ramik yapıştırıcıları & derz dolguları, su 

yalıtım ürünleri, tamir harçları & groutlar, endüst-
riyel zemin şapları, farklı sınıflarda sıva ve astarlar, 
silikon, akrilik ve ms polymer teknolojileri başta 
olmak üzere farklı sınıflarda ürünler üretiyor. Bostik 
Türkiye olarak; Bostik, Çekomastik ve Den Braven 
markalarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarına hizmet 
verdiklerini ifade eden Bostik Yapı ve Tüketici De-
partmanı Türkiye Müdürü Doğan Öz, “Her üç marka 
da kendi kategorilerinde lider oyuncular arasında 
yer alıyor. Yurt dışı pazarında ise Bostik Türkiye 
olarak Balkanlar, Merkez Asya Ülkeleri ve Ortadoğu 
pazarına hizmet veriyoruz. 2021 yılına kadar Bostik 
Türkiye olarak Ortadoğu ve Balkanlar hedef ihracat 
pazarlarımız arasında yer almaktaydı ancak özellikle 
Türkiye ile olan yakın ilişkiler ve Türk müteahhit-
lerinin yürüttüğü büyük ölçekli projeler sebebiyle 
Merkez Asya yeni hedef coğrafya olarak belirlendi” 
dedi. Doğan Öz ile Bostik Kimya’nın faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk.

Geçmişi 1880’li yıllara uzanan Bostik’in 
kuruluşu ve gelişim öyküsünü, Bostik’in 
Türkiye pazarına girişini ve faaliyetlerini anlatır 
mısınız?

Ayakkabı endüstrisi için deri boyaları ve renk-
lendiricileri üreticisi olan Boston Blacking Company, 
1889 yılında Massachusetts Chelsea’de kuruldu. 
Şirket; birleşmeler, satın almalar ve organik büyüme 
yoluyla bazı ülkelerde gelişti. 1920’lerin sonlarında 
Boston Blacking Company üç kıtada 12 ülkede faali-
yet gösteriyor ve binden fazla kimyager ve teknisyen 
istihdam ediyordu. 1940’ların başlarında Bostik 
markası altında bazı ürünler piyasaya sunuldu ve 
1960’larda şirket Bostik adını benimsedi. Bos-
tik, 1980 yılında Connecticut’lı Emhart 
Corporation grubu tarafından devir 
alındı ve o da dokuz yıl sonra Black 
& Decker tarafından satın alındı. 
Black & Decker, grubun mekanik 
ve kimyasal faaliyetlerini ayıra-
rak Bostik’i bağımsız bir şirket 
haline getirdi. Fransız petrol ve 
gaz şirketi Total, 1990 yılında 
Bostik’i satın aldı ve kendi ya-
pıştırıcı iştiraklerini ona kattı. 
Totalfina ve Elf Aquitaine 

Bu yılı hedeflerinin üzerinde tamamlamayı öngördüklerini belirten Bostik Yapı 
ve Tüketici Departmanı Türkiye Müdürü Doğan Öz, “Yurt dışında Merkez Asya’yı 

yeni hedef pazar olarak belirledik. 2022 yılı için hızlı gelişen bu coğrafyada 
iddialı bir büyüme sergilemeyi hedefliyoruz” dedi.
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mspolymer teknolojileri başta olmak üzere farklı 
sınıflarda ürünler üretiyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı pazardaki 
faaliyetlerinizden bahseder misiniz? En 
çok hangi ülkelere ihracatınız var? İhracat 
pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Bostik Türkiye olarak; Bostik, Çekomastik 
ve Den Braven markalarıyla yurt içi ve yurt dışı 
pazarına hizmet veriyoruz. Her üç marka da 
kendi kategorilerinde lider oyuncular arasında 
yer alıyor. Yurt dışı pazarında ise Balkanlar, Mer-
kez Asya Ülkeleri ve Ortadoğu pazarına hizmet 
veriyoruz. 2021 yılına kadar Ortadoğu ve Bal-
kanlar hedef ihracat pazarlarımız arasında yer 
almaktaydı ancak özellikle Türkiye ile olan yakın 
ilişkiler ve Türk müteahhitlerinin yürüttüğü bü-
yük ölçekli projeler sebebiyle Merkez Asya yeni 
hedef coğrafya olarak belirlendi. 2022 yılı için 
hızlı gelişen bu coğrafyada iddialı bir büyüme 
sergilemeyi hedefliyoruz.

“DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERDİK”
Pandemi tüm sektörlerin ezberlerini bozarak 
değişikliklere yöneltti. Bostik olarak 
küresel salgın döneminde nasıl bir strateji 
belirlediniz?

Öncelikle çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği 
bizler açısından en öncelikli firma değerlerimiz 
arasında. Bu nedenle uzaktan çalışma yöntemini 
pandeminin başlangıcından itibaren şirke-
timizde uygulamaya başladık. Bu uygula-
mayı gerçekleştirebilmek için de gereken 
donanım konusunda iyileştirmeleri 
yaptık. Bunun dışında dijitalleşme 
başlığı altında Bostik Türkiye’nin 
yenilenmiş web sitesi, Bostik App 
ve Sipariş Portalı sene sonuna ka-
dar tamamlamayı planladığımız 
projeler arasında yer alıyor.

“Bostik Türkiye olarak 
Çorlu’da çimento

esaslı seramik 
yapıştırıcıları & derz 
dolguları, su yalıtım 

ürünleri, tamir 
harçları & groutlar, 
endüstriyel zemin 

şapları ve farklı 
sınıflarda sıva ve 

astarlar konusunda
üretim yapıyoruz.”

Bu yıl çalışmalarınız planlarınıza uygun 
gidiyor mu? Önümüzdeki dönem için 
hedefleriniz neler?

Bu yılı trend bu şekilde devam ederse hedef-
lerimizin üzerinde tamamlayacağız. Önümüzdeki 
seneler için de bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Hızlı gelişmekte olan ülkelerde iş yapabilmenin 
ana şartı, sıklıkla değişen koşullara hızlı adaptas-
yon sağlayabilmek. Aslına bakarsanız bütün hızlı 
gelişmekte olan ülkelerdeki bu gerçek, Türkiye 
için de geçerli. 2001 ile birlikte başlayan ve büyük 
ölçekli projelerle desteklenen inşaat sektörünün 
gelişimi, 2008 ve 2018 krizleri, 2020 pandemisi 
ve düşük faizle desteklenerek eriyen konut stokla-
rı, kentsel dönüşüm, şehir hastaneleri gibi büyük 
değişimleri 20 sene gibi çok da uzun olmayan bir 
zaman dilimi içinde yaşadık. Bu nedenle mevcutta 
gelinen durum göz önüne alındığında karşılaşılan 
tüm zorluklara, 2018 ekonomik krizine, pande-
miye ve değişimlere rağmen sektörümüz bugünkü 
pozisyonunda ekonomiyi ve istihdamı hala büyük 
oranda destekleyen ve büyümeye endeksli yapısını 
koruyor.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Türkiye olarak ENR listesinde 44 büyük mü-

teahhidimizle Çin’den sonra gelen ülkeyiz. Bu ne-
denle sadece Türkiye’de değil global pazarda sözü 
geçen kuvvetli oyunculara sahibiz. Bunun yanında 
ülkemiz sınırları içinde yeni başlayan ve planlanan 
pek çok büyük ölçekli proje yer alıyor. Türkiye 
genç ve gelişen bir nüfusa sahip. Bu nedenle ko-
nut, hastane, ticari yapılar ve alt yapı projeleri her 
daim gerekli önemini koruyacak ve sektörümüzün 
yüksek hızdaki gelişimine destek olmaya 
devam edecek.

“TÜRKIYE IMSAD, SEKTÖRE
FARKLI ALANLARDA YÖN VERIYOR”

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini 
ve Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
“Türkiye İMSAD sektörümüze farklı alanlarda 

yön veren önde gelen kurumlardan biri. Gerek alt 
komisyonlarda sektörü geliştirmeye yönelik faaliyetleri, 

gerek sektörel geniş bir dataya sahip olup bunu biz sektör 
paydaşları ile paylaşması, gerekse ihracata yönelik gerekli 

platformların oluşturulmasına destek vermesi itibarıyla 
Türkiye İMSAD ile ilişkiler firmamızın öncelikli gündemleri 

arasında bulunuyor.”

SÖYLEŞİ / DOĞAN ÖZ
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 SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ

“Yeni teknoloji ve otomasyon
yatırımları ile kapasitemizi

yüzde 25 artıracağız”yüzde 25 artıracağız”



Üretimde katma değeri daha yüksek ürün-
lere ağırlık vererek yatırımlar yapan Bal-
cıoğlu Grup Standart İzolasyon, alternatif 

yeni ürünlerle pazar payını artırıyor. Pandemi dö-
neminde hedeflerine uygun şekilde yol aldıklarını 
vurgulayan Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon Ge-
nel Müdürü Levent Çeki, “2021 yılında ihracatımız 
yüzde 20’nin üzerinde bir oranla devam ediyor. İh-
racattaki en önemli hedeflerimizin başında ihracat 
pazarlarını çeşitlendirmek yer alıyor” diye konuştu. 
Levent Çeki ile Standart İzolasyon’un faaliyetlerini 
ve hedeflerini konuştuk.

Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon’un geçmişi 
ve kuruluşundan bu yana olan gelişimini 
sizden dinlemek isteriz.

Su yalıtımının önemine ve gelişimine olan 
inancı ile yola çıkan Standart İzolasyon A.Ş., ya-
lıtım sektörüne kaliteli ürünler sunmayı en temel 
misyon olarak benimseyerek ilk olarak “bitümlü 
su yalıtım örtüleri” ve “kiremit altı çatı örtüleri” 
üretim hatları ile üretim yolculuğuna başladı, 2004 
yılında da ikinci bitümlü örtü hattını devreye aldı. 
Standart bitümlü örtü ürün grubunun ardından 
sırası ile 2007 yılında Shingle çatı kaplama malze-
meleri (Sim shingle), 2009 yılında da kendinden 
yapışkanlı bitümlü örtüler (Simself Membran) ve 
kendinden yapışkanlı bantların (Simself Bantlar) 
üretimini yapmaya başladı. Bu ana ürün grupları-
nın yanında, Sim Likit (Bitüm esaslı likit su yalıtım 
ürünleri), Sim Tamamlayıcı Ürünler (su yalıtı-
mında kullanılan aksesuarlar), Sim Dre-
naj (yalıtım koruyucu plakalar, drenaj 
levhaları), Simboard (XPS Levha) 
gibi ürün gruplarını da ürün 
portföyüne ekledi. Simplan 
markası ile 2011 yılında ilk 
yatırımını Bulgaristan’da 
yaptığımız sentetik su 
yalıtım örtüsü üretim 
tesisimiz, 2012 yılın-
da İstanbul Silivri’deki 
yeni tesisimize taşındı. 
2013 yılında yeni bir 
yatırım yaparak Pi plak 
ve Simforex markaları 
ile PVC foam levhaların 
üretimine başlandı. Sek-

törde Shingle desenli bitümlü örtü olarak bilinen 
ve çatı sektörüne yeni bir soluk getiren ilk ve tek 
marka Quickshingle, 2016 yılında tüm üretim 
patent hakları satın alınarak firmamız bünyesine 
katıldı. Sonrasında modernize robotik makine 
yatırımları yapılarak Quickshingle’ın hem kalitesi, 
hem de üretim kapasitesi artırıldı. 2017 yılı başı 
itibarıyla yaptığı yeni yatırımla bitümlü örtü hat-
tını üçe çıkaran firmamız, Balcıoğlu Mümessillik 
Ltd. şirketimiz ile birleşerek Balcıoğlu Grup Stan-
dart İzolasyon A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürme 
kararı aldı. Üretimde katma değeri daha yüksek 
ürünlere ağırlık vererek ve yeni yatırımlar yaparak 
yolumuza devam ediyoruz.

Üretim tesisleriniz ve kapasiteleri hakkında 
bilgi verir misiniz? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Firmamızın genel merkezi ve üretim tesisi İs-
tanbul Silivri’de, ayrıca Bulgaristan’daki tesisimiz 
de yurt dışındaki ayağımız. İstanbul, Kocaeli-De-
rince, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun illerindeki 
depolarımızla ürünlerimizin hızlı, kolay dağıtıl-
masını sağlıyoruz. Bitümlü örtü tarafında 2017 
yılında devreye alınan üçüncü üretim hattı ile bir-
likte, tesisimiz yıllık 22 milyon metrekare bitümlü 
örtü üretim kapasitesine ulaştı. Yeni teknoloji 
ve otomasyon yatırımları ile kapasitemizi yüzde 
25 artırmayı planlıyoruz. Ayrıca yeni yaptığımız 
yatırımlarımız, daha fazla üretmekten ziyade, 
daha fazla çeşit ürün üretmeye yönelik oldu. Son 

yıllarda üretimini yapmaya başladığımız Pi 
plak ve sim forex gibi ürünlerimiz ise 

inşaat kalıp sistemleri, mobilya, 
modüler sistemler, park - oyun 

alanları, reklam vb. birçok 
sektöre hitap ediyor.

Yurt içi ve ihracatta 
pazar payınız nasıl bir 
seyir izliyor? 

Üretimini yaptığı-
mız ürün gruplarında, 
kayıt altında olan pazar 
içinde yaklaşık yüzde 
10 pazar payına sahip 
olduğumuzu söyleye-

biliriz. Ancak maalesef 

“Uzak kıtalar da dahil 
olmak üzere 50’den 
fazla ülkeye ihracat 

yapıyoruz. Dünyadaki 
sektörel gelişmeleri 

yakından takip ediyor, 
hedeflediğimiz 

pazarlarda araştırma 
ve incelemeler 
yapıyor, pazar 

ihtiyaçlarını tespit 
ediyor, buna göre 

stratejiler belirliyoruz.”

SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ
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Su yalıtımı sektöründe iç pazarın yanı sıra 50’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon, pandemi döneminde de büyümeyi hedefliyor. 

Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon Genel Müdürü Levent Çeki, yeni teknoloji ve 
otomasyon yatırımları ile kapasitelerini yüzde 25 artırmayı planladıklarını söylüyor.
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“Firmamızın genel 
merkezi ve üretim 

tesisi İstanbul 
Silivri’de, ayrıca 

Bulgaristan’daki 
tesisimiz de yurt 

dışındaki ayağımız. 
İstanbul, Kocaeli-
Derince, Antalya, 

İzmir, Mersin, 
Samsun illerindeki 

depolarımızla 
ürünlerimizin hızlı, 
kolay dağıtılmasını 

sağlıyoruz.”

teşvik ediyor, yeni ürünler de yeni pazarlar gelişti-
riyor. İşte bu döngü ihracatta bizi daha da dinamik 
tutuyor diyebilirim. Yurt dışında sektörümüz ile 
ilgili tüm etkinlikleri yakından takip ediyor ve her 
yıl farklı ülkelerde katıldığımız fuarlarda ülkemi-
zi temsil etmeye çalışıyoruz. Ancak pandemi bu 
alandaki çalışmaları epeyce yavaşlatmış durumda. 
Fransa’da düzenlenen Batimat, Almanya Münih’te 

“Türkiye İMSAD’ın gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin Türkiye inşaat sektörünü 

güçlendireceğine inanıyoruz. İnşaat 
sektörü için çok önemli bir sivil toplum 

örgütü olduğunu düşündüğümüz Türkiye İMSAD, 
Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün önceliklerini 

gündemine taşırken, sektörün geleceğine yönelik 
faaliyetlere de önem veriyor. Başta kaliteye olmak 

üzere, sürdürülebilir büyüme ve ihracata yönelik 
faaliyetlerini beğeniyor ve destekliyoruz. Geçtiğimiz 

yıllarda İnşaatta Kalite Zirvesi ve Gündem Buluşmaları 
etkinliklerini özellikle başarılı bulduğumuzu söyleyebilirim. 

Türkiye İMSAD’ın aylık sektör raporu ve güncel ekonomi 
raporlarını çok faydalı buluyor ve sektöre ışık tuttuğunu 

düşünüyoruz. Türkiye İMSAD’ın özellikle üye ilişkilerinde ve 
iletişim konusunda da başarılı olduğunu düşünüyor, hem firmamız, 

hem de sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“TÜRKİYE İMSAD 
SEKTÖRE IŞIK TUTUYOR”

sektörümüzde standartlardan uzak, ekonomik 
ürün miktarı oldukça fazla. Öyle ki ekonomik 
ürün grubunu değerlendirmenin dışında tutar 
ve sadece A kalite ürün kategorisi içinde bir de-
ğerlendirme yapacak olur isek bu oran yüzde 
20’ye kadar çıkıyor. Ülkemiz ekonomisi için çok 
önemli olduğuna inandığımız ve uzun yıllardır 
yoğun emek vererek büyütmeye ve geliştirmeye 
çalıştığımız ihracatımız hızla artıyor. Bugün uzak 
kıtalar da dahil olmak üzere 50’den fazla ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altı-
na alan pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 
2020 yılında ihracatımızı yüzde 20’nin üzerine 
çıkarmayı başardık. 2021 yılında da ihracatımız 
yüzde 20’nin üzerinde bir oranla devam ediyor.

“ALTERNATİF YENİ ÜRÜNLER
İHRACATTA BİZİ DİNAMİK KILIYOR”
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için 
neler yapıyorsunuz?

İhracattaki en önemli hedeflerimi-
zin başında ihracat pazarlarını çeşit-
lendirmek yer alıyor. Bunun için 
dünyadaki sektörel gelişmeleri 
yakından takip ediyor, hedefle-
diğimiz pazarlarda araştırma ve 
incelemeler yapıyor, pazar ih-
tiyaçlarını tespit ediyor, buna 
göre stratejiler belirliyoruz. 
Bu çalışmalar bizi alterna-
tif yeni ürünler üretmeye 

 SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ
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düzenlenen Bau gibi dünyanın en prestijli 
yapı fuarlarına katılarak en yeni ürün-
lerimizi tanıtma imkanı buluyoruz. 
Ayrıca farklı kıtalarda katıldığımız 
fuarlarda da ürünlerimizi tanıta-
rak, ülkemizi temsil ediyoruz.

Standart İzolasyon 
olarak küresel salgın 
döneminde nasıl bir strateji 
belirlediniz?

Salgın ortamıyla birlikte en 
başta tüketicinin tercihlerinin 
değişmeye başladığına görmeye 
başladık. Değişen tüketici talepleri 
konut ve ofislerde dönüşümü de 
beraberinde getirdi. Özellikle pande-
minin etkisinden uzaklaşmaya çalışan 
kişilerin, müstakil olmakla beraber bahçeli 
evlere daha fazla rağbet göstermesi, sektörü de 
dönüştürmeye başladı. Bu süreçte biz başta maske, 
mesafe ve hijyen tedbirleri olmak üzere tüm ted-
birleri alarak üretim ve satış hizmeti faaliyetlerimizi 
kesintisiz devam ettirmeye çalıştık. 

Aslında bu dönemde inşaat sektörünün birçok 
sektöre göre nispi olarak pozitif bir süreç yaşadığını 
söyleyebiliriz. Örneğin bu dönemde inşaat sektö-
ründe bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının 
artması sektörün pozitif tarafı olarak karşımıza 
çıktı. Biz de pandemi döneminde değişen tüketici 
tercihleri sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçları belir-
lemeye çalıştık ve bu ihtiyaçlara yönelik ürünlere 
ağırlık verdik. 

“TEMKİNLİ, KONTROLLÜ AMA
DİNAMİK BİR ÇALIŞMA PLANIMIZ VAR”
Bu yıl çalışmalarınız planlarınıza uygun 
gidiyor mu? Önümüzdeki dönem için 
hedefleriniz neler?

2020 yılı pandemi etkisinde geçen bir yıl oldu. 

Ancak belirttiğim gibi inşaat sektörü bu dö-
nemde durmadı ama sektörde önemli 

değişiklikler oldu. Biz ise bu değişime 
uyum sağlayarak geçtiğimiz yıl he-

deflerimizi yakaladık. 2021 yılının 
ilk yarısı da benzer bir tempoda 
devam etti, bu yıl da planlarımı-
za uygun olarak çalışmalarımız 
sürüyor. Yılbaşından bu yana 
yüksek bir tempoda üretime de-
vam ediyoruz ancak yılın ikinci 
yarısında taleplerin bir derece 

azaldığını görüyoruz. Fakat su ya-
lıtım sektörü açısından da talebin 

artacağı sezona geldik, önümüzde-
ki günlerde yoğun sezonun olumlu 

etkisini hissedeceğimizi düşünüyoruz.
Gelişmelere bakacak olursak, önü-

müzdeki yıl inşaat sektörü için dikkatli adım-
ların atılması gereken bir yıl olacak. Son bir buçuk 
yıldır pandemi etkisinde şekillenen sektörün, 
pandeminin etkisi ortadan kalktığında nasıl bir 
seyir izleyeceğini bilemiyoruz. Herkes için zor 
geçeceğini düşündüğümüz 2021 yılına çok ha-
zırlıklı girdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki 
dönem için de temkinli, kontrollü ama dinamik 
bir çalışma planı içinde olacağız. Yıl sonunda 
sahip olduğumuz pazar payımızı bir miktar artı-
racağımızı ve ihracat oranımızı mevcut seviyenin 
üzerine taşıyacağımızı öngörüyoruz.

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Şu anda inşaat sektöründe yeni yapı üreti-
minin oldukça azaldığını ve üretim süreçlerinin 
yavaşladığını görüyoruz. Bakım, onarım, renevas-
yon işleri her ne kadar devam etse de, yeni yapı 
üretimi sektörün geleceği için büyük önem arz 
ediyor. Bilhassa yapı malzemesi kullanım çeşidi-
ni ve miktarını doğrudan etkiliyor. Buna bir de 
pandemi sebebi ile meydana gelen başta emtialar 
olmak üzere hammadde fiyat artışları da eklendi. 
Bu dönemde uluslararası alanda birçok tedarik 
zincirinin kırıldığına da şahit olduk. Taşımacılıkta 
önemli bir yer tutan konteyner taşımacılığındaki 
aksaklıklar taşıma maliyetlerini artırdı. Hammad-
de maliyetlerinin artması, tedarik süreçlerinin 
kesintiye uğraması ya da uzaması gibi sebepler ile 
üreticilerin üretim maliyetleri maalesef ciddi mik-
tarda arttı. Bunu inşaatın en temel malzemesi olan 
demir ve çimento, kereste gibi ürünlerde belirgin 
olarak gördük. Maliyetler bu kadar artmış iken 
inşaat malzemesi üreticilerinin bunun karşılığını 
pazardan yeterince alamadıklarını da görüyoruz. 
Bu durum bu dönemin hem pazar, hem de üreti-
ciler açısından ne kadar zor bir dönem olduğunu 
ortaya koyuyor.

“Üretimde katma 
değeri daha yüksek 

ürünlere
ağırlık vererek ve 

yeni yatırımlar 
yaparak yolumuza 
devam ediyoruz.”

SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ
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ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

şehirlere renk katıyor
Farklı mimariler

Gittikçe beton yığınına dönüşen kentlerde iyice sıradan hale gelen bu 
görüntüye, yaratıcı mimarların farklı mimarisiyle dikkat çeken yapıları renk 
katıyor. Mimarının hayallerine hayat veren bu yapılar, görüp gezme fırsatı 
bulanları bazen masalsı, bazen düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor. İşte 

mimaride fark yaratan bu yapılardan bazıları:
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ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Ünlü mimar Gaudi'nin masalsı evi:

Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi’nin mimari şaheserlerinden biri olan Mind 
House, Barselona’nın Valcarca banliyösünün tepesinde bulunan Park Güell’de 
yer alıyor. 1900’lü yıllarda Kont Euzebi Güell, söz konusu tepeyi İngiliz tarzın-
da, bahçeden bir şehir yaratmak amacıyla satın alıyor. Kont Güell’in hayalindeki 
bahçeler içindeki şehri inşa etmesi için sıra dışı mimar Gaudi ile anlaşması, 
yeryüzünün en yaratıcı yapılarından biri olan Mind House’u ortaya çıkarıyor. Ön 
duvarında haç şeklinde bir pencere ve çatısında mantar bulunan Mind House, 
adeta masal kitaplarından fırlamış bir görünüme sahip. Üç katlı ve bir tavan 
arasına sahip yapının, çatısında satranç desenini andıran beyaz ve gri renkleri 
kullanan Gaudi, bu yapıyı sadece çizip inşa etmemiş, 20 yıl boyunca babası ve 
yeğeni ile birlikte yaşamış. Mind House, bu yüzyıl için bile oldukça iddialı bir 
bina olarak dikkat çekiyor.

 Mind House
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ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Sanat müzesinin çatısında düştü düşecek bir ev: 

Heykeltraş Erwin Wurm tarafından tasarlanan House Attack (Ev Saldırısı), Viyana’daki en büyük 
sanat müzesi olan Viyana Modern Sanat Müzesi’nin (MUMOK) tepesine gökten düşmüş bir ev gibi 
görenleri hayrete düşürüyor. 2006 yılında tamamlanan yapı, 2001 yılında açılan Viyana Modern Sanat 
Müzesi’nin karanlık, gri renkli ve kapalı bir blok şeklindeki görüntüsüne hareket kazandırmış. Hey-
keltraş Wurm, yapılaşmayı kansere benzeterek her geçen gün artan binalaşmanın sürekli yayılmasını 
eserine konu ettiğini belirtiyor. Mimari açıdan oldukça karmaşık olan yapıda büyük binanın tepesinde 
kırmızı çatılı, pencereli, küçük bir yazlık ev, üzerinde bir de TV anteni yer alıyor. Gerçeklik algısına 
dokunan, şehir yaşamını ve dünyanın her yerinde benzer endişeler taşıyan ailelerin sıradanlığını 
eleştirirken güncel hayattan esinlenen sanatçı, evi müze binasının üzerine öylesine atılmış şekilde 
konumlandırarak dikkat çekici özelliğini de yükseltiyor. Çağdaş sanatın en ilginç örneklerinden biri 
olarak kabul edilen House Attack, göz ve zihni kandıran yaratıcı bir mimari yapıt olarak dünyaca ünlü 
modern sanat eserleri arasında örnek gösteriliyor.

House Attack
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Bio-mimariye güzel bir örnek: 

Meksikalı Mimar Javier Senosiain Arquitectura Organica tarafından tasarlanan 
ve inşa edilen Nautilus House (Deniz Kabuğu Ev), Meksika’nın başkenti Mexico 
City’nin en ilginç mimari yapıları arasında yer alıyor. İnşası 2007’de tamamlanan 
ev, dışarıdan bakıldığında notilus biçimindeki dizaynıyla dikkat çekiyor. Ahtapot 
ve mürekkep balığı ile aynı familyadan bir deniz canlısı olan notilustan ilham 
alan bu tasarım, su altı dünyasının mimarideki en ilginç kullanımlarından biri 
olarak göze çarpıyor. Yapının yapılış hikayesi de oldukça ilginç... 2006 yılında, 
şehir merkezinde yaşayan iki çocuklu bir aile, tasarımını fazla “klasik” ve “sıkıcı” 
buldukları evlerinden ve şehrin kalabalığından kurtulabilmek için Senosiain’e 
başvuruyor. Bio-mimari alanında hem yenilikçi, hem de ses getiren tasarım-
larıyla tanınan Meksikalı mimar da, aile için şehir merkezinin hemen dışında 
notilus biçimindeki bu evi tasarlıyor ve ev 2007 yılında aileye teslim ediliyor.

Nautilus House

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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HOLLANDA
Türkiye inşaat sektörü için

ile üçüncü ülkelerde iş birliği imkanı
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Refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alan Hollanda'da alt ve üstyapı 
büyük ölçüde tamamlamış olmakla birlikte, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri 

çevreci politikaların etkisine son derece açık durumda. 2050 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi gereken büyük bir sürdürülebilirlik projesinin olduğu 

Hollanda'da bugüne kadar toplam 2.9 milyar dolar tutarında 46 proje üstlenen 
Türk müteahhitlik firmaları için yerel firmalar ile teknoloji transferi, finansman 
ve üçüncü ülkelerde özellikle su teknolojileri kullanımının gerekli olabileceği 

projelerde iş birliği imkanları bulunuyor.

İHRACAT KAPILARI / HOLLANDA
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Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Al-
manya ve Belçika arasında yer alan Hol-
landa, 41 bin 543 kilometrekarelik yüzöl-

çümü ile Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük 
ülkelerinden biri olmasına karşın, 17.4 milyonluk 
nüfusu ve kilometrekare başına düşen 419 kişi ile 
dünyanın en nüfus yoğun ülkeleri arasında yer 
alıyor. Ticaret, yüksek düzeyli finansal ve mesleki 
hizmetleri ile ünlenen Hollanda, kişi başı 52 bin 
248 dolarlık GSYİH ile refah seviyesi yüksek bir 
ülke. Varlığını hidrolik mühendisliğine borçlu olan 
ve anakara topraklarının yüzde 38’i deniz seviyesi-
nin altında bulunan Hollanda topraklarının yüzde 
20’si, “polder” adı verilen denizden kazanılmış top-
raklar olup, ülke topraklarının üçte ikisi dünyanın 
en geniş kapsamlı su kontrol projeleri sayesinde su 
altında kalmaktan korunuyor.

Hollanda ekonomisinin ana sektörlerini nak-
liye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetler 
oluşturuyor. Endüstriyel aktivitelerin gıda işleme, 
kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli makineler 

Yüzyıllardır bir ticaret 
ülkesi olan Hollanda’da 

ekonominin ana 
sektörlerini nakliye/

lojistik, kimya sanayi, 
ticaret ve hizmetler

oluşturuyor.

üzerine yoğunlaştığı ülkede, bilgi iletişim tek-
nolojileri sektörü halen GSMH artışına yaklaşık 
yüzde 20 katkıda bulunuyor. Önemli bir tarım 
ülkesi olan Hollanda’da özellikle süt ve süt ürün-
leri işletmeciliği de oldukça ileri seviyelerde. 
Ülkenin tarım ürünleri ihracatında patates, şeker 
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pancarı, buğday ve tahıllar öne çıkarken, bahçe-
cilik ve seracılık da önemli bir dış gelir kaynağı.

Hem topraklarında, hem de Kuzey Denizi’nde 
zengin doğalgaz rezervler ine sahip olan 
Hollanda’da doğalgaz sektörü petrol sektörün-
den çok daha büyük durumda. Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında en büyük doğalgaz rezervleri, 
1959 yılında Groningen yakınlarında bulunurken, 
yıllar boyunca Hollanda, Rusya ile birlikte Batı 
Avrupa için en önemli doğalgaz tedarikçilerinin 
başında geldi. Rusya, Norveç, ABD, Kanada, İran 
ve Endonezya’dan sonra Hollanda, dünyadaki en 
büyük doğalgaz üretici ve ihracatçılarından biri 
olarak enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını kendi 
doğalgaz kaynakları ile karşılıyor.

SU TEKNOLOJİLERİ İLE
İLGİLİ İNŞAAT SEKTÖRÜ
ÇOK GELİŞMİŞ DURUMDA

Görece küçük bir ülke olan Hollanda alt yapı-
sını ve üst yapısını çok büyük ölçüde tamamlamış 

olup, coğrafi konumunun bir sonucu olarak özel-
likle su teknolojisi ile ilişkili inşaat mühendisliği 
konusunda çok gelişmiş ve suyla mücadele ba-
kımından özel inşaat tekniklerine aşina müteah-
hitlik firmalarına sahip. Bu firmalar ağırlıklı ola-
rak, liman, köprü, yol inşaatları, liman tarama, 
temizleme, denizden toprak kazanma, kumlu ve 
sulu arazilerde çok dayanıklı inşaatlar yapma ve 
tünel kazma, deniz ortasında ada inşa etme, su 
baskınlarını önleyici setler, sahil düzenlemeleri, 
nehir yataklarının ıslahı ve yönetimi, su yönetimi 
gibi alanlarda uzmanlaşmış durumda.

İnşaat ve altyapı sektörünün ağırlıklı olarak 
iç pazara yöneldiği Hollanda’da inşaat sektörü, 
GSYİH’nin yaklaşık yüzde 4,5’ini ve 70 mil-
yar euronun üzerinde bir üretimi oluşturuyor. 
Sektörde, konut ve konut dışı binalar, altyapı 
yatırımları, inşa edilen binaları tamamlayıcı işler 
ve bina yalıtımı işleri önde geliyor. Geleneksel 
olarak Hollanda ekonomisinden daha hızlı bü-
yüme gösteren inşaat sektörü 2018’de yüzde 7,2 
büyüdü ancak 2019 yılında yüzde 4,5 küçüldü. 
2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 1,7 
oranında daralırken, inşaat sektörü yüzde 5,5 
oranında büyüdü.

Hollanda’da inşaat ve müteahhitlik hizmet-
leri çevreci politikaların etkisine son derece açık 
durumda. Yeni binaların enerji kullanımı ile ilgili 
durumu, inşaat malzemelerinin geri dönüşümü 
ve geri dönüşüm malzemelerinin inşaatlarda 
kullanılması konuları piyasayı ciddi oranda et-
kiliyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği politika-
ları çerçevesinde CO2 emisyonu değerlerinin 
2030 yılına kadar 1990 yılına göre yüzde 49 
oranında azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, 2050 
yılına kadar realize edilmesi gereken büyük bir 
sürdürülebilirlik projesi de bulunuyor. Bu proje 
çerçevesinde yerleşim bölgelerinin CO2 nötr ol-
ması gerekiyor. Hollanda’da, halihazırdaki konut 
ve binalar ile ilgili sürdürülebilirlik konusunda 

Avrupa’nın gözde 
ve popüler şehirleri 
arasında yer alan 
Amsterdam, kültür 
ve sanat merkezi 
olmasının yanı sıra, 
şehri çevreleyen 
kanallarla da masalsı 
bir görüntüye sahip.
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büyük zorluklar bulunduğu kamuoyuna yansıyor, 
endüstriyel binaların yenilenmesi çalışmaları ve 
sürdürülebilirlik açısından önemli ölçüde geri 
kalındığı belirtiliyor. 2019 yılında Hollanda’daki 
yaklaşık 67 bin 500 ofis binasının yaklaşık 25 bi-
ninin C ve A arasında “yeşil” enerji etiketi olduğu 
biliniyor. 2023’ten itibaren bu etiket yasal zorunlu-
luk olacak. Bu durum yenileme, bakım ve onarım 
çalışmaları açısından bir potansiyel oluşturuyor.

Hollandalı müteahhitlik ve mühendislik fir-
malarının çoğu dünya çapında tanınan firmalar 
olup, başta Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika 
olmak üzere tüm dünyada faaliyet gösteriyor. Bu 
firmaların faaliyetleri daha çok su tekniği ile bağ-
lantılı olup ve bu konuda ihtisaslaşmış durumdalar.

Mevcut altyapının yenilenmesi ihtiyacı çerçe-
vesinde Türk müteahhitlerine imkanlar sunması 
mümkün olan Hollanda’ya işçi getirme konusun-
daki kısıtlamalar bir tür engel oluştursa da müte-
ahhitlik firmalarımız, ülkedeki büyük projelerde 
yer alıyor. Son yıllarda karayolu ve havalimanı gibi 
projelerde büyük Türk müteahhitlik firmalarının 

Hollanda’da inşaat ve 
müteahhitlik hizmetleri 

çevreci politikaların 
etkisine son derece açık 
durumda. Yeni binaların 

enerji kullanımı ile 
ilgili durumu, inşaat 

malzemelerinin 
geri dönüşümü 

ve geri dönüşüm 
malzemelerinin 

inşaatlarda
kullanılması konuları 

piyasayı ciddi oranda 
etkiliyor.

varlığı dikkat çekiyor. Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB) verilerine göre, 2050 yılına kadar gerçek-
leştirilmesi gereken büyük bir sürdürülebilirlik 
projesinin olduğu Hollanda’da Türk müteahhitlik 
firmaları bugüne kadar toplam 2.9 milyar dolar 
tutarında 46 proje üstlendi. Türk müteahhitleri 
için Hollanda’da yerel firmalar ile iş birliğinde 
teknoloji transferi, finansman ve üçüncü ülkelerde 
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özellikle su teknolojileri kullanımının 
gerekli olabileceği projelerde iş birliği 
imkanları bulunuyor.

TARIM ÜRÜNLERİ
İHRACATINDA DÜNYA İKİNCİSİ

Dış ticaret fazlası, istikrarlı sana-
yi ilişkileri ve düşük işsizlik oranı ile 
Avrupa’nın en önemli ulaşım merkezi 
rolünü üstlenen Hollanda’da, işgücü-
nün çok az bir bölümünü istihdam 
etmesine karşın ileri düzeyde mekanize 
olmuş tarım sektörü, ülkeyi dünyanın 
en fazla tarım ürünleri ihraç eden ikinci 
ülkesi konumuna oturtuyor.

Yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olma 
geleneği, denizdeki stratejik konumu 
ve küçüklüğü, doğalgaz ve petrol dı-
şında doğal kaynaklarının bulunma-
ması, tarım alanlarının az olması ve 
tarım ürünleri çeşitliliğinin çok fazla 
olmaması nedeniyle hammadde ve yarı 

işlenmiş ürünlerin ithalatına bağımlı 
olması, Hollanda’nın uluslararası yö-
nelimli çok açık bir ekonomiye sahip 
olmasında önemli bir rol oynadı. Ül-
kede ekonomik büyümenin lokomotifi 
olan dış ticaret hacmi 2005 yılından bu 
yana GSYİH’nin üzerinde gerçekleşiyor. 
Hollanda’nın en fazla ihracat yaptığı 
pazarlar arasında AB üyesi ülkeler başta 
geliyor.

UNCTAD 2020 Yatırım Raporu’na 
göre 2019 yılında 84 milyar dolar ile 
doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler 
arasında dördüncü sırada yer alan Hol-
landa, Türkiye’nin 2019 yılında yurt dı-
şına gerçekleştirdiği yurt dışı doğrudan 
yabancı yatırım stoğunda 17.5 milyar 
dolarla birinci sırada yer alıyor. 2019 
yılında yurt dışından Türkiye’ye gelen 
doğrudan yabancı yatırım stoğunda 
da Hollanda 32.5 milyar dolarla yine 
birinci sırada yer alıyor. Türkiye, geniş 
tüketici altyapısı ve Hollanda ile Avru-
pa’daki iç piyasalara hizmet verebilecek 
kalifiye teknik personele sahip olması 
nedeniyle, telekomünikasyon ve bilişim 
sektörlerinde de Hollandalı yatırım-
cıların büyük ilgisini çekiyor. Toplam 
yabancı sermayeli firma sayısı açısından 
da, Alman ve İngiliz firmalardan sonra, 
Hollandalı firmalar üçüncü sırada geli-
yor. İnşaat ve pazarlama konularında 
uzmanlaşmış küçük ölçekli pek çok 
Hollanda firması, tatil yörelerindeki 
yerleşim projelerinde yoğun olarak fa-
aliyet gösteriyor.

TÜRKİYE-HOLLANDA
TİCARİ İLİŞKİLERİ

Yaklaşık 400 bin Türk’ün yaşadığı 
Hollanda ile aramızdaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıl öncesi-
ne dayanıyor. 2020 yılında Hollanda’ya 
ihracatımız 5.2 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, Hollanda’dan ithalatı-
mız ise yaklaşık 3.3 milyar dolar oldu. 
Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatında 
petrol yağları ve bitümenli mineral-
lerden elde edilen yağlar, erkekler ve 
erkek çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıyafeti hariç), kadınlar ve kız 
çocuk için takım elbise, takım, ce-
ket, blazer, elbise, etek, pantolon etek 
vb.(yüzme kıyafetleri hariç), otomobil-
ler, tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkor-
seler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 
başı çekiyor.

GSYIH (MILYAR $) 909.50
KIŞI BAŞI GSYIH (BIN $) 52.248

Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatında başlıca ürünler (BİN DOLAR)

Kaynak: Trademap, TR verileri

İHRACAT KAPILARI / HOLLANDA

PETROL YAĞLARI VE BITÜMENLI MINERALLERDEN 
ELDE EDILEN YAĞLAR

209 631 475 357 359 272

ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, 
TAKIM, CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT 

(YÜZME KIYAFETI HARIÇ)
118 294 169 692 204 950

KADINLAR VE KIZ ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, TAKIM, 
CEKET, BLAZER, ELBISE, ETEK, PANTOLON ETEK, 

VB.(YÜZME KIYAFETLERI HARIÇ)
177 855 206 915 200 492

OTOMOBILLER 335 226 353 859 177 089

TIŞÖRTLER, FANILALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE 
DIĞER IÇ GIYIM EŞYASI (ÖRME)

176 468 188 332 173 388

ESYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 298 520 582 722 163 645

KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. EŞYA (ÖRME) 113 624 127 996 131 396

YÜKSEK SICAKLIKTA TAŞKÖMÜRÜ KATRANININ 
DAMITILMASINDAN ELDE YAĞLAR VE DIĞER 

ÜRÜNLER
26 445 227 128 109 271

PLASTIK, KAUÇUK SIVANMIŞ, EMDIRILMIŞ ELYAFTAN 
HAZIR GIYIM EŞYASI

295 388 98 097

KAUÇUKTAN YENI DIŞ LASTIKLER 124 928 106 350 93 203

SENTETIK FILAMENT IPLIKLERI (DIKIŞ IPLIĞI 
HARIÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE 

GETIRILMEMIŞ)
94 372 96 058 85 648

BALIK FILETOLARI VE DIĞER BALIK ETLERI (TAZE, 
SOĞUTULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ)

89 240 87 696 79 802

KARAYOLU TAŞITLARI IÇIN AKSAM VE PARÇALAR 58 522 45 765 75 512

KADIN VE KIZ ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, TAKIM, 
CEKET, BLAZER, ETEK, PANTOLON, TULUM VE ŞORT 

(ÖRME)(YÜZME KIYAFETI HARIÇ)
77 702 77 937 71 900

MÜCEVHERCI EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLI 
METALLERDEN VEYA KIYMETLI METALLERLE 

KAPLAMA METALLERDEN)
32 298 30 750 71 064

ÜRÜNLER 2018 2019 2020
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Suyun taşınma ihtiyacı
ile ortaya çıkan

temel yapı malzemesi oldu
borular

Mısırlılar tarafından M.Ö. 3000'de kullanılan ilk bakır borulardan 
günümüzün yüksek teknolojili petrol ve gaz hatlarına kadar, borular 
insanın hayatta kalmasında önemli bir rol oynadı. Boru, güncel yaşamın 
her alanına girdi, sanayinin temel malzemelerinden biri haline geldi.

YAPI TARİHİ / BORULAR
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İnsanoğlunun yerleşik düzene 
geçmeye başlaması ile birlikte, 
kendini güvende hissedeceği ve 

dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye 
karşı koyacak dayanıklılıktaki barınma 
alanlarına olan ihtiyacı arttı. Yerleşik 
düzene geçmek, barınma alanındaki en 
temel ihtiyaçların dışında da ihtiyaçlar 
doğurmaya başladı. Nüfusun artmasıyla 
birlikte daha kalabalık topluluklar 
halinde yaşanmaya başlaması, insanın 
barınağı olan evlerdeki ihtiyaçlarını 
daha da çeşitlendirdi. Bu da yapı 
malzemelerinin gelişmesine yol açtı. 
İnsan, pek çok alanda olduğu gibi yapı 
malzemelerinde de doğadan ilham aldı.

BORU YAPIMINDA ÖNCE
BAMBU VE AĞAÇ KULLANILDI

Bu sayımızda ele aldığımız yapı 

malzemelerinden borunun tarihçesine 
baktığımızda da insanın doğadan 
nasıl ilham aldığına şahit oluyoruz.  
İnsanoğlu temel ihtiyacı olan suyu bir 
yerden başka bir yere taşımak için ilk 
önce bambu ve sazlık gibi kimi bitkilerin 
içi boş olan doğal taşıyıcı formunu 
kullandı. Yerleşim ve nüfus arttıkça 
suyu kaynağından daha uzak noktalara 
taşıma ihtiyacı doğunca hendekler, 
kanallar, kemerler inşa edildi. Bunların 
üzerlerinin kapanmasıyla da ilk boru 
hatları doğdu.

Boru imalatında kullanılan ağaç ve 
fırınlanmış kil gibi doğal malzemeler 
zamanla yerini bronz, bakır, kurşun 
gibi işlenmesi kolay metallere bıraktı. 
Mısırlılar tarafından M.Ö. 3000’de 
kul lanı lan i lk bakır  borulardan 
günümüzün yüksek teknolojili petrol 

ve gaz hatlarına kadar, borular insanın 
hayatta kalmasında önemli bir rol 
oynadı. M.Ö. 3’üncü yüzyılda bronz 
ve kurşundan ilk dökme borular imal 
edildi. Bakır borular ise levhaların 
kıvrılıp lehimlenmesiyle üretilmeye 
başlandı.

ROMALILAR BORULARDA
KURŞUN MADENİ KULLANDI

Boru tarihinde Romalılar önemli 
bir kilometre taşı oluşturdu. Roma 
medeniyetinde su tesisatı borular 
için kurşun madeninin kullanıldığı 
biliniyor. Zaten Latince kökenli olan 
“Plumbum”, İngilizce’ye de Plumbing 
yani  boru olarak geçmiş.  Roma 
medeniyetinde kurşun aynı zamanda; 
drenaj boruları, hamamlara sağlanan 
sularda kullanılan borular ve yağmur 
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sularının caddelerde toplanması için yapılan 
kanallar da kullanıldı. Yalnızca bu kadar da değil, 
Antik Roma döneminde su kültürü, tüm dünyaya 
örnek teşkil edecek şekilde gelişmişti. Mesela 
bu dönemde, su kemerleri ve çatılardaki suyun 
uzaklaştırılması için sistemler oluşturuldu.

Roma döneminin öncülüğünü yaptığı boru 
teknolojisi, Ortaçağ ve sonraki dönemde de 
yavaş yavaş gelişti. Ortaçağ’da özellikle Londra 
ve Fransa’da ahşap borular kullanılmaya başladı. 
16’ncı ve 17’nci yüzyıllarda Londra gibi büyük 
bir şehirde kalabalık nüfusun temiz su ihtiyacını 
karşılayabilmek adına da ahşap borulardan 
yararlanıldı. Bu tür borularda yalıtımın sağlanması 
ve suyun sızmasını engellemek adına, hayvan 
yağları kullanıldı. Yani borular hayvan yağları 
ile kaplandı. 1800’lü yıllarda da Montreal ve 
Boston gibi şehirlerde bu yöntem yaygın olarak 
kullanıldı.

Sanayi Devrimi döneminde su hareketinde ve 
borularda en büyük değişikliğe gidildi. Nüfusun 
yoğun olduğu alanlarda merkezi pompalar 
arttı. Ancak bunlar her gün yalnızca kısa bir 
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Boru tarihinde Romalılar 
önemli bir kilometre 
taşı oluşturdu. Roma 
medeniyetinde su tesisatı 
borular için kurşun madeninin 
kullanıldığı biliniyor.

süre için açık kalıyordu ve su el emeğiyle eve 
taşınmaktaydı. Büyük evler borularla donatılmıştı 
ancak sadece bir kata kadar uzanıyordu. Borudan 
gelen su, su ısıtıcısında ısıtılırdı ve evin içinde elle 
dolaştırılırdı.

Kurşun borular daha küçük ölçüler için 
kullanıldı. Ahşap borular, 1890’lara kadar 
kullanımda kaldı. 1960’larda ABD’den dökme 
demir ithalatı ve 1930’larda piyasaya çıkan 
hafif kalibreli bakır borularla, boruları yeni 
ve eski mülklere uydurma yeteneği çoğu kişi 
için erişilebilir hale geldi. Bakır boru yöntemi, 
günümüze kadar evsel mülkler için tercih edilen 
boru hattı olarak kaldı. 1926’da PVC boru icat 
edildi ancak 1940’lara kadar üretilmedi. Japonya 
ve Almanya’nın yeniden inşasında yaygın olarak 
kullanılmaya başlanan PVC boru günümüzde de 
önemli bir yapı malzemesi oldu.

TÜRKİYE’DE BORU
SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de boru 
sanayisinde gelişmeler oldu. Türkiye özellikle 
çelik boru alanında dünyada önemli bir konuma 
geldi. Kendi üretim teknolojisini geliştiren ve 
uluslararası standartları yakalayan Türk özel 
sektörü, uluslararası firmalarla rekabet edecek 
düzeye ulaştı.

1970’li yıllarda sanayinin gelişmesi ile 
birlikte çelik su boruları, içme suyu temininde 
kullanılmaya başlandı. 1990’lı yıllarda ülkemizde 
yüksek dayanımlı plastik borular, içme suyu 
hatlarında galvaniz ve çelik boruların yerini almaya 
başladı. PVC veya polivinil klorür, dayanıklılığı, 
kurulum kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle 
20’nci yüzyılda popüler bir sıhhi tesisat malzemesi 
haline geldi.

EKİM 2021
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD) ekonomik 
araştırmalar biriminin ‘2021 Ara 

Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’, 
21 Eylül Salı günü açıklandı. OECD 
ekonomik araştırma takımının gözden 
geçirdiği tahminler, önceki mayıs ayı ra-
porundaki tahmine göre, 0,1 puan aşağı 
yönde düzeltmeyle, dünya ekonomisinin 
büyüme performansının yüzde 5,7 olarak 
tahmin edildiğini gösteriyor. Bu tahmin, 
G20 ülkeleri büyüme ortalaması için 0,2 
puan aşağı yönde düzeltmeyle yüzde 6,1 
olarak paylaşılmış. OECD’nin tahminleri, 
Hindistan için aşağı doğru 0,2 puanlık 
düzeltmeyle yüzde 9,7 olarak, Çin için 
mayıs raporuna göre aynı düzeyde tu-
tularak yüzde 8,5 olarak belirlenirken, 
Türkiye’nin 2021 büyüme tahmini ise 
2,7 puan artışla yüzde 8,4 olarak revize 
edilmiş.

Böylece G20 ülkeleri arasında 
Türkiye’nin Hindistan ve Çin’den sonra, 
2021’yi en yüksek büyüme oranı ile ka-
patacak 3’üncü ülke olacağı anlaşılırken; 
bilhassa OECD ülkeleri arasında 2021’i 
‘en yüksek büyüme oranı’ ile kapatacak 
ülke olacağı görülüyor. Bu performans, 
‘Covid-19’ küresel virüs salgını öncesinde 
ülkeler tarafından yapılmış olan 2021 
yılı öngörüleri ile karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin 2019 öngörüsüne göre dahi, 
2021 yılı büyümesinin yıl sonunda 4 
puanlık daha iyi performans yakalaya-
cağı, 2019 yılının 4. çeyreğine göre ise, 
Türkiye’nin Çin’i de geçerek, 9 puanlık 
pozitif düzeyde bir olumlu büyüme sap-
ması yaşadığını gösteriyor.

Kore, Avustralya ve ABD’nin sınırlı 
pozitif pozisyonu dışında, G20 ülkele-
rinin tümü gerek 2019 yılı sonunda-
ki öngörülere ve 2019 yılı sonundaki 
gerçekleşmiş büyüme performanslarına 

göre hayli zor bir toparlanma ve büyüme 
dönemi geçiriyor. Bu durumun elbette is-
tihdama da yansımaları var. İstisnasız tüm 
ülkeler 2019 sonundaki 2021 yılı istih-
dam öngörülerinin gerisindeler. Bununla 
birlikte, 2019 yılı öngörülerine göre en 
az sapmayı yaşayan Fransa, 2019’un son 
çeyreğine göre pozitif istihdam toparlan-
ması yakalayabilmiş 3 ülkeden 2. sırada 
yer alırken, Avustralya öngörüye göre 
sapmada 2. sırada yer alsa da, küresel 
pandemi döneminde en iyi istihdam to-
parlamasını başarmış G20 ve OECD üyesi 
ülke konumunda.

Türkiye ise, 2021’in 2. çeyrek sonu 
itibarıyla, Avustralya ve Fransa’dan son-
ra, istihdamını küresel pandemi öncesi 
döneme göre aynı düzeyde koruyarak 3. 
sırada yer alan ülke konumunda. Bunun 
dışındaki önde gelen G20 ve OECD üyesi 
ülkeleri hem 2019 yılı sonunda yapılmış 
2021 yılı istihdam öngörüsünün, hem 
de 2019’un son çeyreğine göre, 2021’in 
2. çeyreğinde istihdam seviyesi olarak 
hayli gerideler. OECD ekonomi takımının 
raporda öne çıkardığı önemli noktalardan 
biri ise, küresel tedarik zincirlerindeki sı-
kışıklığa bağlı olarak; küresel ticarette si-
parişler büyümeye devam etse de üretim 
için gerekli olan hammaddelerin, emtia-
ların, girdilerin limanlarda takılmasının 
ülkeler açısından maliyet enflasyonu, 
üretici fiyatları enflasyonu baskısı riskini 
artırdığı gerçeği.

Manşet enflasyon 2017’ye göre, 
gelişmekte olan ülkeler ortalamasında 
yüzde 3’ten, 2020’nin haziran ayı sonu 
için yüzde 2,5’in altına geriledikten son-
ra yüzde 5,5’e yükselmiş iken, gelişmiş 
ülkelerde de 2017’deki yüzde 1,5 sevi-
yesinden, önce 2020 Haziran sonu gibi 
sıfıra yaklaşıp; ardından bir senede yüzde 
2,5’e çıkmış durumda. Tarım ve gıda dışı 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), '2021 Ara Dönem Ekonomik 
Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini 2,7 puan artışla 

yüzde 8,4 olarak revize etti. Böylece G20 ülkeleri arasında Türkiye'nin 
Hindistan ve Çin'den sonra, 2021'yi en yüksek büyüme oranı ile kapatacak 

3’üncü ülke olacağı anlaşılıyor.

OECD'nin Türkiye için
2021 büyüme tahmini yüzde 8,4
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kalemlerde de enflasyon yükselmekte. 
Enflasyon için ortak strateji baskısı daha 
da artacak gözüküyor.

‘COVID’ ENFLASYONUNA 
KARŞI ORTAK STRATEJİ

G20 ile Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü’nün (OECD) öncelikli 
gündem maddelerinden birini küresel 
ölçekte yükselen enflasyon oluşturmak-
ta. ABD’nin 2000-2020 arası ortalama 
yıllıklandırılmış enflasyonunun yüzde 
2,1 olduğunu dikkate aldığımızda, 2010 
yılından bu yana yıllıklandırılmış bazda 
hesaplanmakta olan Üretici Fiyatları 
Endeksi’nin (ÜFE), 2010 yılından bu 
yana en yüksek seviyesi olarak geçtiği-
miz ağustosta yüzde 8,3’e, yani 20 yıllık 
ortalamanın 4 katına ulaşması, hiç şüp-
hesiz ki mercek altına yatırılıyor. Başta 
Avrupa’da olmak üzere, ‘Covid-19’ kü-
resel virüs salgınının sebep olduğu üre-
tim ve tedarik dengesizlikleri ile küresel 
ölçekte fahiş fiyatla haksız ekonomik 
kazanç elde etme arayışları yaygınlaşmış 
durumda.

Öyle ki, Letonya Merkez Banka-
sı Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins 
Kazaks, istikrarlı ekonomik toparlanma, 
tedarik zincirindeki sıkıntıların devam 
etmesi ve beklentilerdeki artış nedeniyle 
Euro Bölgesi enflasyonunun tahmin edi-
lenden daha yüksek seyredebileceğini 
tekrar vurguladı. Euro Bölgesi’nde ağus-
tosta enflasyon yüzde 3’le son 10 yılın en 
hızlı artışını kaydetmiş olsa da başta Baş-
kan Kazaks, uzmanlar küresel pandemi 
olumsuz bir sürpriz yapıp toparlanmayı 
tekrar sekteye uğratmaz ise, ekonomi 
çarklarının hızlanması nedeniyle enf-
lasyon görünümünün bir miktar daha 
yukarı seyredeceğini hatırlatıyor.

Bununla birlikte, Başkan Kazaks 
para politikası desteğinin hala gerek-
li olduğunu, bir sonraki krizde alan 
oluşabilmesi için ancak ekonomi tam 
iyileşince bu desteğin çekilmesi gerek-
tiğini ifade ediyor. Goldman Sachs ise, 
Avrupa’da artan enerji fiyatlarının bu kış 
elektrik kesintilerinin yaşanmasına dair 
riskleri artırdığını ve kışın ortalamala-
rın üzerinde bir soğuklukta geçmesiyle 
Avrupa’nın Asya ile likit doğalgaz (LNG) 
ithalatı için rekabet etmek zorunda kala-
bileceği yönündeki bir öngörüsünü son 
müşteri notunda paylaşmış. Uluslarara-
sı ekonomi ve finans haber platformu 
Bloomberg’in hesapladığı Küresel Emtia 
Fiyat Endeksi son 10 yılın zirvesindeki 
seyrini koruyor.

Bu nedenle uluslararası kurumlar-

da, ‘Covid’ enflasyonunun etkilerinin 
küresel çapta nasıl yönetilebileceğine 
dair ortak strateji oluşturma fikri hız 
kazanmış durumda. Başta enerji olmak 
üzere, dünya ölçeğinde mal ve hizmet 
üretiminde vazgeçilmez konumdaki em-
tiaların, hammaddelerin fiyatlarındaki 
ayarlamaların hem sebep olduğu haksız 
kazancı, hem de arz-talep oynamaların-
dan kaynaklanan etkileri detaylı analiz 
ederek, ‘Covid-19’ enflasyonunun de-
taylı analizinin yapılması gerekiyor. Baş-
ta doğalgaz fiyatları olmak üzere çeşitli 
kritik önemdeki emtiaların üreticisi ve 
ihracatçısı olan ülkelerin ve firmaların, 
piyasaya yeterince emtia vermeyerek, 
fiyatların yükselmesini tetiklemekte ola-
bilecekleri yönündeki değerlendirme ve 
iddialar da uluslararası kurum raporla-
rına yansıyor.

Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren 
firmalarımız açısından, küresel emtia 
fiyatlarındaki dalgalanmadan minimum 
düzeyde etkilenmeleri adına, hedge gibi 
ilerideki dönem için sabit fiyat imkanı 
sağlayan finansal işlemler önemli olacak. 
Bununla birlikte, uluslararası kurumlar 
küresel ölçekte ‘Covid’ bazlı enflasyon 
yükselişinin analizini daha derinlemesi-
ne yapar ve bu sürece karşı ortak strateji 
konusunda daha fazla çaba sarf ederlerse 
enflasyonun yönünün aşağı dönmesi de 
daha kolay olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

İçinde bulunduğumuz sonbahar, 
başta Birleşmiş Milletler (BM), dün-
yanın önde gelen 19 ülkesi ve Avrupa 
Birliği’nin birlikte yer aldığı G20 plat-
formu ile Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD) olmak üzere, 
uluslararası kurumların bütününde 
‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
yönelik 17 temel başlığın tümünün ele 
alınacağı bir dönemi temsil ediyor ola-
cak. Sürdürülebilir tarım ve gıda için, 
sürdürülebilir iklim koşulları için, kü-
resel yoksullukla etkin mücadele için, 
sürdürülebilir, temiz ve yeşil enerji için 
pek çok uluslararası zirveye; bu zirve-
lerde dünyanın önde gelen ülkelerinin 
liderleri tarafından tarihi kararlara imza 
atıldığına birlikte şahit olacağız.

Bu süreç hiç şüphesiz ki, ‘küresel 
virüs salgını’ gölgeliyor olsa da, yeryü-
zünün geleceği açısından, küresel eko-
nomi-politik platformda en öncelikli 
konu başlığı olarak görülen ‘küresel ik-
lim değişikliği’ne yönelik yoğun tartışma 
ve kararlara da sahne olacak. Nitekim, 
bu süreç aynı zamanda bazı kavramların 

değişmesine, yeni kavramların öne çıkışı-
na da sebep teşkil edecek. Bu kavramlar-
dan biri, örnek vermek açısından, ‘düşük 
karbon salınımı’ kavramından, ‘net sıfır 
karbon salınımı’ kavramanı geçişle ken-
dini gösterecek. Yani, dünyanın önde 
gelen ülkeleri için ‘düşük karbon’ taah-
hütlerinde bulunmaları yeterli görülme-
yecek; artık ‘net sıfır karbon salınımı’na 
dair taahhütlerde bulunmaları da talep 
edilecek.

21-25 Haziran 2021 tarihleri arasın-
da gerçekleşmiş olsa da, geniş toplantı 
özeti 13 Eylül Pazartesi günü yayınlan-
mış olan ‘BM Bakanlar Düzeyinde Yük-
sek Düzeyli Enerji Diyaloğu için Tematik 
Forumlar Toplantısı’ndan (Ministerial 
Thematic Forums for the High Level 
Dialogue on Energy) çıkan öncelikli me-
sajlardan biri, yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği ve enerji erişimine ilişkin 7. 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 
(SDG7) 2030 Gündemi i le Paris 
Anlaşması’nın merkezinde bulunduğu. 
2030 yılına kadar temiz ve modern enerji 
hizmetlerine küresel erişimin sağlan-
masına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak 
diğer güçlü mesajlardan biri.

Bilhassa, Paris Anlaşması’nın he-
defleriyle uyumlu ve iklime dayanıklı 
enerji sistemlerine geçişi sağlamak için 
gerekli adımların atılmasına ivedilikle 
ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği top-
lantı özetinde, enerji politikalarının ve 
bu alandaki planlamaların, finansman 
ve girişimlerin, 2030 yılına kadar elekt-
riğe erişimin küreselleştirilmesi hedefiyle 
uyumlu hale getirilmesi gerektiği altı çi-
zilerek vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, te-
miz enerji teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması ve bu amaca hizmet 
etmeyen mevcut teknolojilerin aşamalı 
olarak kaldırılmasının önemine de güçlü 
bir atıf söz konusu.

2030 yılına kadar küresel olarak te-
miz enerji yatırımlarının üç katına çı-
karılması ve özellikle ‘En Az Gelişmiş 
Ülkeler’in finansmana erişimlerinin hız-
landırılması gerektiği; BM’ye ülkelerin ve 
diğer ilgili paydaşların, ortaklıklar kura-
rak küresel enerji dönüşümünü hızlan-
dırmalarının önemi belirtilirken; enerji 
mutabakatlarının (energy compacts), 
enerji alanındaki hedeflerin somut pla-
na dönüştürülmesini sağlayan araçlar 
olduğuna dikkat çekilmek suretiyle, bu 
kapsamda tüm paydaşlar ‘Yüksek Dü-
zeyli Enerji Diyalogu’ için enerji mutaba-
katlarını geliştirmeye ve sunmaya davet 
edilmiş. İklim ve ‘enerjide dönüşüm’e 
dayalı yoğun küresel gündemi soluksuz 
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Dünya inşaat harcamaları 2020 
yılında yüzde 5,8 daralmış 
ve 9.02 trilyon dolara 

gerilemişti. 2020 yılında yaşanan 
salgın ile dünya ekonomisi ve sabit 
sermaye yatırımlarındaki daralmaya 
paralel olarak inşaat harcamaları 
da küçülme gösterdi. Böylece 2019 
yılında büyümesi yavaşlayan inşaat 
harcamaları 2020 yılında salgın etkisi 
ile önemli ölçüde daraldı.  

2020 yılında dünya inşaat harca-
malarında yaşanan daralmada salgının 
olumsuz etkileri temel belirleyici oldu. 
Ülkelerin hemen tamamında inşaat 
sektörleri daraldı. Bununla birlikte 
hükümetlerin ekonomiye verdikleri 
destekler ve merkez bankalarının sıfı-
ra yakın faiz uygulamaları bir dönem 
sonra inşaat ve konut sektörlerinde 
hareketlenme sağladı. Ticari gayri-
menkuller ise çok olumsuz etkilendi 
ve toparlanma sağlanamadı. Salgının 
yayılma etkisi hane halklarını müstakil 
evlerde yaşamaya yönlendirdi ve bu 

250 büyük uluslararası müteahhitlik 
firmasının üstlendikleri işler toplamı 
pandemi ile 2003 yılına geri döndü

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Uluslararası mühendislik yayını olan ENR, geleneksel dünya çapında en yüksek iş hacmine sahip 
müteahhitlik firmaları 2020 yılı ilk 250 listesini açıkladı. Pandemi etkisi ile uluslararası inşaat pazarı 2020 

yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 oranında daralarak 470.3 milyar dolardan 420.4 milyar dolara geriledi.

EKONOMİK PERSPEKTİF

yönelim de konut talebini artırmaya 
başladı.

2020 yılında Covid-19 salgını 
farklı yönlerden inşaat sektörünü et-
kiledi. Ekonomiye verilen doğrudan 
hibe yardımları ve parasal genişleme-
lere ilave olarak uluslararası kurumlar 
kamu kesimlerine alt yapı yatırımlarını 
genişletme tavsiyeleri yapmaya baş-
ladı. Buna bağlı olarak muhtemelen 
kamu yatırımları, sabit sermaye yatı-
rımları ve inşaat faaliyetleri olumlu bir 
gelişme içinde olacak.  

250 büyük uluslararası 
müteahhitlik firmasının iş hacmi 
2020 yılında yüzde 11,1 daraldı 

Uluslararası mühendislik yayını 
olan ENR geleneksel dünya çapında en 
yüksek iş hacmine sahip müteahhitlik 
firmaları 2020 yılı ilk 250 listesini 
açıkladı. ENR, 2020 yılında yaşanan 
pandemi salgınının uluslararası mü-
teahhitlik işleri üzerindeki etkisini 
ortaya koydu. Pandemi etkisi ile ulus-

SIRA ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ÇİN 65 65 69 76 74 78

2 TÜRKİYE 40 46 46 44 44 40

3 ABD 38 43 36 37 35 41

4 İTALYA 15 14 11 12 11 12

5 GÜNEY KORE 13 11 11 12 12 11

6 JAPONYA 14 13 14 11 13 11

7 İSPANYA 11 11 11 9 11 10

8 HİNDİSTAN 4 5 6 4 5 5

9 ALMANYA 4 2 4 4 3 5

10 AVUSTRALYA 3 4 4 4 5 5

DİĞER 44 37 38 37 37 32

TOPLAM 250 250 250 250 250 250

TABLO.1 250 BÜYÜK MÜTEAHHIT FIRMA IÇINDE ÜLKELER

Kaynak: ENR, 
The Top 250 
International 
Contractors, 
2021



lararası inşaat pazarı 2020 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 11,1 oranında 
daralarak 470.3 milyar dolardan 420.4 
milyar dolara geriledi. Uluslararası mü-
teahhitlik işleri 2019 yılında da ticari 
korumacılık etkisi ile yüzde 2,9 oranın-
da daraldı. 2020 yılındaki gelir rakamı 
ile 2003 yılındaki uluslararası müteah-
hitlik işleri gelirine geri dönüldü.  

Çinli firmaların İlk 250 içindeki 
sayısı 78’e yükseldi  

2020 yılında yaşanan pandemi sal-
gını ilk 250 büyük müteahhitlik sıra-
lamasında yer alan firmaları da doğal 
olarak etkiledi. Buna bağlı olarak ülke-

EKONOMİK PERSPEKTİF

lında en çok artan ülke oldu. Japonya 
müteahhitlerinin aldıkları iş hacimleri 
ise 2019 yılına göre azaldı. İngiltere, 
firmaları alınan iş hacminde pande-
miden en olumsuz etkilenen ülke 
oldu.   

 
Türk müteahhitlerinin iş hacmi 
yüzde 15,3 azaldı 

Türk firmalarının 2020 yılın-
da üstlendiği uluslararası projeler-
den elde ettikleri gelir yüzde 15,3 
azalarak 18.29 milyar dolara indi. 
Böylece Türkiye’nin müteahhitlik 
sektörü de pandemiden olumsuz 
etkilendi. Türk firmaları 2019 yılın-
da 21.6 milyar dolar tutarında gelir 
ile küresel pazarda yüzde 4,6’lık pay 
almışlardı. ENR verilerine göre 2020 
yılında en başarılı ilk 250 firma ara-
sında 40 Türk firması yer aldı. 2019 
yılında en başarılı 250 müteahhitlik 
firması arasında 44 Türk müteah-
hitlik firması yer almıştı. Türkiye 
2020 yılı itibarıyla ENR 250 liste-
sinde firma sayısı itibarıyla 3’üncü 
sıraya, gelirler itibarıyla ise 8’inci 
sıraya indi. Türkiye 2020 yılında 
firma sayısı ve gelir sıralamasında 
birer basamak geriledi. 

Müteahhitlik firmalarının 2020 
yılı uluslararası proje gelirlerine göre 
2020 yılı listesinde ilk 100 firma 
arasına giren Türk müteahhitlerinin 
sayısı 9’dan 7’ye indi. Bir Türk müte-
ahhitlik firması da proje gelirine göre 
ilk 30 uluslararası müteahhit arasında 
yer aldı.

lerden ilk 250 içine katılan firma sayı-
larında değişimler yaşandı. En büyük 
250 müteahhitlik firması içinde 2020 
yılı itibarıyla Çinli firma sayısı 74’ten 
78’e yükseldi. Türkiye 40 firma ile 
yine ikinci sırada yer aldı. Ancak ge-
çen seneye göre ilk 250 içindeki firma 
sayısı 4 adet azaldı. ABD ise 41 firma 
ile üçüncü sırada bulunuyor. ABD’nin 
ilk 250 içindeki firma sayısında 6 adet 
artış oldu. 2020 yılında İtalyan firma-
larının sayısı 1 adet arttı. Güney Kore, 
Japonya ve İspanya ilk 10 ülke içinde 
yer almaya devam ederken, firma sa-
yıları azalmdı. Hindistan, Almanya 
ve Avustralya’nın firma sayıları ise 
değişmedi..

İlk 250 Firma içinde en yüksek 
iş hacmini Çin firmaları 
gerçekleştirdi    

2020 yılında 250 firmanın üstlen-
dikleri toplam iş hacmi bir önceki yıla 
göre yüzde 11,1 azaldı. Buna karşın 
müteahhitlik firmalarının ve ülkelerin 
üstlendikleri iş hacimleri farklı eğilim-
ler gösterdi.     

2010 yılında Çinli firmaların üst-
lendikleri iş hacmi daraldı, ancak ilk 
sıradaki yerlerini korudular. İkinci 
sırada yer alan İspanya’nın iş hac-
mi artarken, üçüncü sırada yer alan 
Fransa’nın aldığı iş hacmi sınırlı ölçü-
de düştü. Almanya’nın iş hacmi arttı 
ve dördüncü sıraya yükseldi. ABD’nin 
ve Güney Kore’nin üstlendiği iş hacmi 
2020 yılında önemli ölçüde düştü. 
İtalya, firmalarının iş hacmi 2020 yı-
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TABLO.3 DÜNYANIN EN BÜYÜK ILK 250 MÜTEAHHITLIK FIRMALARI ARASINDA TÜRK FIRMALARININ IŞ PAYI 

Kaynak: 
Engineering 
News Record

TABLO.2 250 BÜYÜK FIRMA EN 
YÜKSEK IŞ HACMINE SAHIP ÜLKELER 

(MILYAR DOLAR)  

Kaynak: ENR, The Top 250 International 
Contractors, 2021

ÜLKELER 2018 2019 2020

ÇİN 118,9 124,0 107,5

İSPANYA 68,7 70,7 62,6

FRANSA 42,6 46,9 46,0

ALMANYA 31,6 31,1 33,3

GÜNEY 
KORE 29,1 24,6 21,4

ABD 34,2 24,6 20,4

İTALYA 20,1 14,5 20,2

TÜRKİYE 22,2 21,6 18,3

JAPONYA 23,1 19,4 16,3

İNGİLTERE 23,1 19,4 6,7

YILLAR
TÜRK FIRMALARININ 

ÜSTLENDIĞI IŞ TOPLAMI 
MILYAR DOLAR

250 FIRMA IŞ TOPLAMI 
MILYAR DOLAR

TÜRK FIRMALARIN 
PAYI %

2011 17,46 453,0 3,9

2012 20,15 507,5 4,0

2013 20,67 544,0 3,8

2014 22,43 521,7 4,3

2015 22,59 500,1 4,6

2016 25,60 468,1 5,5

2017 23,20 482,4 4,8

2018 22,20 487,3 4,6

2019 21,60 473,1 4,6

2020 18,29 420,4 4,4



Yatırım fonu sektörü yeşil 
ekonomiye geçiş için önemli

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Finansal İstikrar Rapo-
ru’nun “Yatırım Fonları: Yeşil Ekonomiye Geçişi Destek-

lemek” başlıklı bölümünü yayımladı. Net sıfır sera gazı 
emisyonuna geçişin, şirketler ve hükümetler tarafından 

benzeri görülmemiş bir değişikliğin yanı sıra gelecek 
20 yılda 20 trilyon dolara kadar ek yatırım gerektirdiği 

belirtilen raporda, 50 trilyon dolarlık yatırım fonu 
endüstrisinin, özellikle sürdürülebilirlik odaklı fon-

ların, daha yeşil bir ekonomiye geçişin finans-
manında önemli rol oynayabileceği ve iklim 

değişikliğinin en tehlikeli etkilerinden 
bazılarının önlenmesine yardımcı 

olabileceği kaydedildi.

İngiltere’de konut fiyatları yüzde 10 arttı
İngiltere’de konut fiyatları 2021 yılının Eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 arttı. Konut 

finansman kuruluşu Nationwide’ın açıklamasında, ülkede konut fiyatlarının eylül ayında 
aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 10 seviyesinde artış kaydettiği bildirildi. Son 

verilerle birlikte İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı 248 bin 742 sterline yükselmiş 
oldu. Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, bir önceki ayda (ağustos) konut fiyatla-

rındaki yıllık bazda artışın yüzde 11 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, eylül ayında fiyat 
artışında küçük bir yavaşlamanın yaşandığını kaydetti.

ABD’de yeni konut 
satışları dört ayın 
zirvesinde
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına 
ilişkin yeni konut satış istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut 
satışları, ağustosta bir önceki aya 
kıyasla yüzde 1,5 arttı. ABD’de mevsim 
etkilerinden arındırılmış olarak bu 
dönemde 740 bin yeni konut satıldı. 
Toparlanmasını sürdüren ve dört 
ayın en yüksek seviyesine ulaşan yeni 
konut satışlarının, bu dönemde 714 
bin olması öngörülüyordu. Yeni konut 
satışları, ağustosta geçen yılın aynı 
ayına göre ise yüzde 24,3 azaldı. Bu 
arada temmuz ayına ilişkin yeni konut 
satışları verisi ise 708 binden 729 bine 
revize edildi. ABD’de ağustosta satışa 
çıkan yeni konutların medyan satış 
fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 20,1 
artışla 390 bin 900 dolara yükseldi.

DÜNYA TURU

İş endeksi yatırımına 
göre en iyi şehirler 

açıklandı
ABD-Çin ticaret savaşları, yaşanan pandemi 

süreci, uzaktan çalışma ve G20’nin küresel 
asgari kurumlar vergisi önerisi, iş ve yeteneğin 

küresel çapta yer değiştirmesine neden 
oluyor. Henley & Partners, Deep Knowledge 

Analytics ile ortaklaşa yapılan araştırma, iş 
endeksi yatırımına göre yaşanılacak en iyi 

şehirleri gözler önüne seriyor. Bu yeni endeks, 
uluslararası girişimcilerin, şirket sahiplerinin, 
profesyonellerin ve yatırım göç programları 
aracılığıyla ikamet edebilecekleri dünyanın 

önde gelen 25 başkentini ve şehrini sıralıyor. 
Endekste en üst sıralarda yer alan beş şehrin 
Londra, New York, Sidney, Singapur ve Zürih 

olduğu açıklandı.
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Rusya’da bu yılın ilk yedi ayında 180 binden fazla 
müstakil ev inşa edildi

Rusya İnşaat Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk yedi ayında 
Rusya’da toplam 24.4 milyon metrekare alana sahip yaklaşık 183 bin özel konut inşa edildiği 

bildirildi. Ocak-Temmuz 2021 döneminde toplam bireysel konut inşaat alanı 24.4 milyon met-
rekareye denk gelen müstakil konut inşaatlarının Rusya’da tüm konut hacminin yüzde 55,5’ine 

denk geldiği belirtilen açıklamada, bu tür konut talebinin özellikle son iki yılda yükseldiği de 
vurgulandı. Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı’nın tahminlerine göre, bu yılın sonuna kadar 

Rusya’da 85.6 milyon metrekare konut hizmete girecek.

Suudi Arabistan’da 
gayrimenkul 
sektörünün gelişmesi 
için dört alan belirlendi
Suudi Arabistan’daki konut taleplerine cevap 
vermek amacıyla kurulan Ulusal Konut Şir-
keti, 2030 Vizyonu’nun hedeflerine ulaşmak 
için 2025 yılına kadar sürecek dört alan belir-
lediğini açıkladı. Yapılan açıklamada şirketin 
satış projeleri, arazi geliştirme ve uygun fiyat-
lı konut alanlarında çalıştığı belirtildi. 99 adet 
projenin mevcut olduğu ve 67 gayrimenkul 
kurumunun katılımıyla maliyeti 68 milyardan 
fazla olan 112 bin konutun satışının yapılaca-
ğı ifade edildi. Şirketin açıklamasına göre 330 
milyon metrekareden fazla bir alanda değeri 
12 milyardan fazla olan 186 proje mevcut.

 

Japonya’da terk 
edilmiş evler 500 
dolara satılıyor
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 
biri olan ve teknolojisiyle hayranlık 
uyandıran ülkesi Japonya’da son 
dönemde nüfusun giderek yaşlanması 
ve doğum oranlarının azalmasıyla 
doğru orantılı olarak sahipsiz evlerin 
sayısında dikkat çekici bir artış söz 
konusu. Hayatını kaybeden Japonların 
kimisinin geride mirasçı bırakamaması 
gibi nedenlerle boş kalan tarihi evleri 
bu atıl durumdan kurtarmak için bazı 
belediyeler harekete geçti. Benzeri teş-
vikleri İtalya’dan duymaya alıştığımız 
üzere Japonya’da da terk edilmiş evler 
belediyeler tarafından yeni alıcılarına 
500 dolara satılıyor.

DÜNYA TURU
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www.dalmacyali.com.tr
www.twitter.com/yalitimveenerji
www.facebook.com/dalmacyaliileriisiyalitimsistemleri

Siz de Dalmaçyalı Stonewool
Taşyünü Isı Yalıtım Sistemi’ni
seçin, alırken, uygularken ve
kullanırken rahat edin.

Isı yalıtım sistemleri ve ilgili ürün standartlarına
tam uyum.

Üstün ısı, ses ve yangın yalıtımı.

Levhadaki düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,035 W/mK) 
ile daha yüksek ısı yalıtım performansı.

Cross Curing® teknolojisi* sayesinde dış cephelerde 
taşyününden beklenen en ideal mekanik
performans.

Sistemi oluşturan ürünler arasında tam uyum. 

Yüksek nefes alma performansı.

60x100 cm ideal kullanım boyutları ile işçilik
ve zamandan %10 tasarruf.

Mantolama levhasına uygun üretim hattına sahip kupola fırını ve
yeni nesil spinner tasarımı ile üretimde en ideal lif boyu ve
bağlayıcı dağılımı sağlayan özel tasarımlı teknoloji.
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