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Verimli bir dönüşüm için 
en iyi tercih Wilo

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

Detaylı bilgi için: www.wilo.com.tr 
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Değerli Türkiye İMSAD üyeleri ve 
sektör paydaşlarımız, 7 Haziran 
sonrası koalisyon kurulamaması 

ve ardından 1 Kasım’da da yeniden seçim 
kararı alınmasıyla 2015 yılı tam anlamıyla 
bir seçim yılı oldu. Genel bir kural vardır. 
Seçimler kendi ekonomisini yaratır. Seçim 
dönemlerinde piyasalar hareketlenir.
Ancak bu seçim döneminde, yurt içindeki ve 
yurt dışındaki ekonomik ve siyasi gelişmeler 
genel ekonomik gidişatı fazlasıyla etkiledi. 
Yılın ilk yarısı için gelen veriler gösteriyor 
ki, büyüme, bu yıl hedeflerin altında 
tamamlanacak. Biz de Türkiye İMSAD olarak, 
son veriler ışığında büyüme beklentimizi 
yüzde 2,5-3 olarak revize ettik.
Genel ekonominin büyüme performansı 
şüphesiz sektörümüzü de doğrudan etkiliyor. 
İnşaat sektörü yılın ilk çeyreğinde yüzde 
2,8 küçülmüştü, ikinci çeyrekte ise yüzde 
2,0 büyüme yaşandı. Ancak göstergeler 
bu yılıbeklentilerin altında kapatacağımız 
yönünde… Aslında bu yıl büyümede 
yaşadığımız bu yavaşlamanın sektörümüze 
etkisini daha çok önümüzdeki yıl göreceğiz. 
Zira birinci yarıyılda konut yapı ruhsatlarında 
yüzde 30.1, bina dışı yapı ruhsatlarında 
ise yüzde 23.2 gerileme var. Yılın kalan 
yarısında tablo değişmezse, gelecek sene daha 
endişelendirici bir tabloyla karşılaşabiliriz.
7 Haziran’da gerçekleşen seçim sonrası 
ülkemizde, demokrasi adına adeta bir bayram 
havası yaşanmıştı. Milli irade parlamentoya 
giren partilere “uzlaşın” mesajı vermişti. Ancak 
bu uzlaşma sağlanamadı. Şimdi tekrar, 1 
Kasım’da sandık başına gideceğiz. Umuyoruz 
ki, ikinci seçimler sonrası hükumet kurulur ve 
büyük ümitlerle beklediğimiz istikrarlı ortama 
tekrar kavuşuruz. 
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, sürdürülebilir 
büyümenin anahtarı istikrardır. Ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasına katkı koymak 
istiyorsak hep birlikte olumlu ve siyaset üstü 
bir yaklaşımla konuyu ele alıp kalkınma 
programları hazırlamalı ve sürecin istikrarlı 
yönetimini sağlamalıyız. Türkiye’nin 
gelişmekte olan bir ülke olmaktan çıkıp 
“gelişmiş ülke” vasfına kavuşması için 
atılacak her adımda hepimize sorumluluk 
düşüyor. Ülkeyi yönetenlerden biz sanayicilere 
kadar hepimiz bu sorumluluk bilinciyle 
hareket etmeliyiz.
Yarında var olmanın, uluslararası pazarlarda 
rekabetçi olmanın ana şartı sürdürülebilir 
olmakta... Yurt dışındaki 200-300 yıllık 
global şirketlere baktığımızda, bu kadar 
uzun yıllar ayakta kalmalarında birincil etken 
olarak sürdürülebilirlik bilincinin yerleşmiş 

Sürdürülebilir büyümenin anahtarı istikrardır
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olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de kurumsal 
yönetim anlayışıyla, Ar-Ge’ye, inovasyona önem 
veren, çevreye duyarlı üretim proseslerini kuran 
işletmelerin, yarının asırlık şirketleri olmamaları 
için hiçbir neden yoktur.
“Dünya eski dünya değil” ifadesi sanırım en 
çok internetin hayatımıza girdiği 1990’lı yıllar 
sonrası için kullanıldığında daha çok anlam 
buluyor. İnanılmaz bir dönüşüm içerisindeyiz. 
Teknolojik gelişmeler, insanoğlunun beklenti 
ve ihtiyaçlarını da şekillendiriyor. Barınma 
maliyetlerinin yüksekliği konut kavramını 
“barınılan yuva, mesken” tanımının ötesine 
taşıyor. En yüksek girdi kalemlerinden biri olan 
enerjinin sarfiyatını azaltmak için atılan adımlar, 
uzun ömürlü, tasarruflu, güvenli yapıların 
oluşturulması artık lüks değil, temel ihtiyaç… 
Bu noktada biz, inşaat malzemesi sanayicilerine 
çok önemli görevler düşüyor. Hem 
işletmelerimizin sürdürülebilirliği için, hem 
düşük maliyet, yüksek kârlılık için, hem de 
tüketicilerin ihtiyaçlarına doğru cevaplar 
verebilmek için inovatif olmamız gerekiyor. 
Peki, bu hedefler için neler yapılması gerekiyor? 
İşte bu sorunun cevabını 7. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvemizde arayacağız. “Değişen Dünya-
Gelişen Malzeme” temasıyla gerçekleştireceğimiz 
Zirvemizde, yarının dünyasında sektör olarak 
kendimizi nasıl konumlandırmamız gerektiğini 
tartışacağız. 26 Kasım tarihinde The Grand 
Tarabya otelinde düzenlenecek Zirvemizde tüm 
sektör temsilcilerimizi ve paydaşlarımızı bir 
arada görmeyi arzu ediyoruz. 
Sektörümüz adına olumlu bir gelişmeyi de 
sizlerle paylaşmak istiyorum; Bilindiği gibi, 
mevcut pazarlardaki karışıklıklar ve gerilemeler 
bizleri yeni pazar arayışlarına yönlendirdi. Bu 
kapsamda, geçtiğimiz mayıs ayında Kamerun’a 
bir heyet düzenlemiş ve olumlu geri dönüşler 
almıştık. Şimdi, ikinci bir hamle olarak 1 
Eylül itibariyle Türkiye İMSAD-Kamerun 
Temsilciliği’ni açtık. Türkiye için önemli 
bir potansiyel pazar olan Kamerun, Orta 
Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (CEMAC) 
ülkelerine üye ve Türk inşaat malzemesi ihracatı 
için de önemli bir kapı konumunda… Kamerun 
Temsilciliğimizin sektörümüz için başarılı 
katkılar vermesini diliyorum. 
Değerli Türkiye İMSAD Ailesi,
Türkiye’nin tüm komşuları ile ve tüm 
uluslararası ilişkilerinde, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği 
gibi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini 
yaşatabileceğimiz bir ortama en kısa sürede 
kavuşmamızı ve 1 Kasım seçimlerinin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.
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George Eliot, “En güçlü büyüme 
ilkesi insanın seçiminde yatar” 
demiş. Bugün tam da seçim 

yapma dönemindeyiz… Dünyanın 
teknolojik gelişim hızı tabiri yerindeyse 
dönme hızını geçti. İnovasyon ve sürdü-
rülebilirlik terimleri pazarlamanın süslü 
lafı olmanın çok ötesinde, işletmeler 
için büyümenin, uzun ömürlü olmanın 
reçetesinde yazılı en önemli iki madde 
haline geldi. Ve evet, seçim yapma döne-
mindeyiz, dışarıda akan bir hayat var, o 
hayatın yön vereni mi olacağız, yaratılan 
dalgalarda boğulacak mıyız? Yarın, üre-
timden yönetime inovatif olan, sürdürü-
lebilirlik ekseninde ilerleyen kurumlar 
akan hayatın yön verenleri olacak. 

Türkiye sanayisinin en büyük sektörle-
rinden biri olan inşaat malzemesi sek-
törü de bu gidişat içerisinde konumunu 
doğru belirlemenin yollarını arıyor. Bu 
doğrultuda, 26 Kasım’da yapacağımız 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvemizin 
ana temasını “Değişen Dünya Gelişen 
Malzeme” olarak belirledik. Yarının dün-
yasında sektörü doğru konumlandırmak 
için Ar-Ge ve inovasyonun önemine 
dikkat çekerek, firmaları bu konuya 
daha fazla önem vermeye çağırmayı 
amaçlıyoruz. 

Dergimizin bu nüshasıyla da konuya 
giriş yaptık. Ar-Ge ve İnovasyonun 
önemini vurgulamaya çalıştık. Konu-
nun uzmanlarına ve görüşme imkanı 
bulduğumuz bazı Ar-Ge merkezlerine 
sektördeki çalışmalarını sorduk. 

* * * 

Dergimizi uzun süredir takip eden 
okurlarımızın dikkatini çekmiştir, bu 
sayımızla birlikte tasarım olarak da yeni-
lendik. Sürdürülebilirlikten ve inovas-
yondan bahsetmişken sürekli gelişmek, 
yenilenmek, çağa ayak uydurmak ge-
rektiğinin farkındayız. Son 2 yıldır der-
gimizin içerik ve tasarımında ufak ufak 
revizyonlar yapıyoruz. Amacımız, bir 
kurum dergisinden öte referans kaynak 
olmak, doğru, güvenilir ve bilgilendirici 
içeriklerle sektörün ihtiyaçlarına cevap 

vermek… Bunun için daha yolumuz 
var biliyoruz, ama hedefimize kitlendik, 
adım adım ilerliyoruz. 

* * *

Eylül ayıyla birlikte dolu dolu bir döne-
me daha girdik. Sektörel Gelişim Top-
lantılarımızın ikincisini Adana Ticaret 
Odası İşbirliğiyle Adana’da gerçekleştir-
dik. Binalarda Enerji Verimliliği ve Fi-
nansmanı temalı toplantımıza Çukurova 
bölgesindeki sektör temsilcilerinin ilgisi 
oldukça memnun ediciydi. Toplantının 
detaylarını iç sayfalarda paylaştık. 

Bir diğer etkinliğimiz, periyodik 
Gündem Buluşmaları toplantılarımızın 
üçüncüsüydü… Siyasi ve ekonomik 
gelişmeler ekseninde gündemi masa-
ya yatırdık. Son dönemdeki en yoğun 
katılımlı toplantılarımızdan biriydi. 
Toplantıda konuşulanları dergimizde 
özetlemeye çalıştık. 

Geçen sayımızda Kentler ve Mimari’de 
Vancouver’ı işlemeye başlamıştık; o 
sayıda da söylemiştim, tekrar edeyim, 
Vancouver, ders gibi işlenecek bir kent-
sel dönüşümün en güzel örneği… Tek 
sayıya sığdıramadık, ancak iki sayıda 
anlatabilecek kadar özetleyebildik. Ge-
çen sayı Vancouver’ın kentsel dönüşüm 
süreçlerini anlatmıştık, bu sayıda hayata 
geçirilen projelere yer verdik. 

Her ne kadar bu aralar komşularla pek 
hoş muhabbet olmasak da, Kuzeydoğu-
muzda sessiz sedasız ilişkilerimizi devam 
ettirdiğimiz bir komşumuz duruyor: 
Gürcistan… Üstelik Gürcistan’a en çok 
mal satan ülkeyiz ve aynı Gürcistan geç-
tiğimiz yıllarda yaşadığı siyasi çalkantılı 
günlerin ardından yine sessiz sedasız 
büyümesini sürdürüyor. Kafkasya’ya 
açılan kapı konumundaki Gürcistan, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı gibi proje-
lerin de etkisiyle ekonomik kalkınmasını 
hızlandırmaya çalışıyor. Bu da inşaat 
sektöründeki potansiyelini gösteriyor. 
İhracat Kapıları’nda bu sayı Gürcistan’ı 
işledik. 

Bunlar ve fazlası, bir arka sayfadan itiba-
ren başlıyor… Keyifli okumalar…

Ar-Ge
İnovasyon 
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları’nda ikinci 

durak Adana oldu
- Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar:
“Çatışma ortamından kimseye fayda gelmez” 
- Türkiye İMSAD Kamerun Temsilciliği açıldı
- Türkiye İMSAD Yönetimi ÇŞB Müsteşarı ile bir 

araya geldi
- Türkiye İMSAD’dan üst düzey yöneticiler için iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi
- Türkiye İMSAD’dan İstanbul Valisi’ne ziyaret
- Türkiye İMSAD heyeti İran Başkonsolosu’nu 

ziyaret etti
- İnşaat malzemeleri sanayi endeksleri TV programı 

başladı.
- Tuzla Belediyesi ile Eğitim Merkezi protokolü 

imzalandı.

YENİ ÜYELERİMİZ
YEM Fuarcılık

KAPAK – AR-GE&İNOVASYON
İnşaat malzemesi sektörünü
geleceğe Ar-Ge ve 
inovasyon taşıyacak

YARIŞMAYLA YAP
Çanakkale Sosyal Konutlar Bölgesi
yarışmayla yenileniyor

SEKTÖREL GÜÇ/AGİD
“ Türkiye, aydınlatma gereçlerinde Avrupa’nın 
üretim üssü olabilir ”

PROFESYONEL BAKIŞ/ HAMDİ 
ALTUNALAN
“İş dünyasında ileri koşamayan, yarışta geri kalır”

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI
Ödül avcısı mimarlardan yurt dışında dev projeler

KENTLER &MİMARİ
Vancouver’daki planlama 
projeleri şehre hayat verdi

ÜYE SÖYLEŞİSİ/ TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
“2003 yılında yalıtım seferberliği başlattık”

ÜYE SÖYLEŞİSİ/ BORA TUNCER
“Türkiye, Schneider Electric için önemli bir pazar”

ÜYE SÖYLEŞİSİ/ SERDAR URFALILAR
Urtim, Avrupa ve ABD’ye malzeme satacak

İHRACAT KAPILARI
Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya
açılan kapısı: Gürcistan

YAPI TARİHİ
Yapı harcının binlerce yıllık öyküsü

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel
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YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÇINAR SOK. 
NO:3 KAT:5 DEMİR PLAZA 
KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 
Tel: 0216 322 23 00
Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  
www.eubuild.com

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Genel Yönetmen Yardımcısı
Eser SOYGÜDER YILDIZ

Görsel Yönetmen
Hakan KAHVECİ

Editör
Esra TİRYAKİ ÇELEBİ

Grafik & Sayfa Tasarım
Dilek AROSKAY

Fotoğraf Editörü
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Kurumsal Satış Yöneticisi 
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Tel: 0212 440 27 63 - 0212 440 29 68
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www.ajansdyayincilik.com

Baskı
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Tel: (0212) 294 38 00

NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. 
Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar Türkiye İMSAD’ın 
izni alınarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak 
kullanılabilir.

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

Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nin 
ana temasını “Değişen Dünya Gelişen 

Malzeme” olarak belirleyen Türkiye 
İMSAD, yarının dünyasında sektörü 

doğru konumlandırmak için Ar-Ge ve 
inovasyonun önemine dikkat çekerek, 

firmaları bu konuya daha fazla önem 
vermeye çağırıyor.

AR-GE
İNOVASYON
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Türkiye İMSAD’ın 
Anadolu 

Buluşmaları’nda
ikinci durak 
Adana oldu

Türkiye İMSAD’ın Anadolu 
Buluşmaları kapsamında 
düzenlediği “Sektörel Gelişim 
Toplantıları”nın ikincisi 
Adana’da gerçekleştirildi. 
“Binalarda Enerji Verimliliği 
ve Finansmanı” konusundaki 
güncel uygulamaların 
paylaşıldığı toplantıda 
konuşan Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar, “Sektör 
paydaşlarımız ile Anadolu’daki 
işbirliğimizi güçlendirmeyi, 
inşaat sektörüne ve ülkemiz 
ekonomisine yaptığımız katkıyı 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İMSAD’DAN
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İnşaat malzemeleri sanayinin çatı örgü-
tü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD) Anadolu Bu-
luşmaları kapsamında düzenlediği “Sektörel 

Gelişim Toplantısı”, 3 Eylül 2015 Perşembe günü 
Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.
Türkiye İMSAD ve Adana Ticaret Odası işbirliğiyle 
düzenlenen toplantıda “Binalarda Enerji Verimli-
liği ve Finansmanı” konusu ele alındı. Toplantıya 
sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşa-
virlerden oluşan sektör temsilcileri yoğun ilgi gös-
terdi. 
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma ko-
nusuna, çevresel ve toplumsal katkı sağlamaya 
yönelik konuların ele alındığı Sektörel Gelişim 
Toplantısı, Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hingi-
nar ve Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Tar-
kan Kulak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Katılımın 
yüksek olduğu toplantıda, Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili ve İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut ile 
Şişecam Düzcam İş Ortakları Gelişim Müdürü 
Gül Pekışık, WILO Özel Müşteri Müdürü Gökhan 
Uzuner, DemirDöküm Teknik ve Eğitim Müdürü 
Mustafa Balkan ve Tureeff Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin de konuşmaları ile 
yer aldılar.

HİNGİNAR: “EKONOMİYE YAPTIĞIMIZ
KATKIYI ARTIRMAK İSTİYORUZ”
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye 
İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları kapsamında dü-
zenlediği Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ikin-
cisini Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve tarihsel 
özellikleriyle önemli büyükşehirlerinden biri olan, 
Çukurova Bölgesi’nin merkez şehri Adana’da dü-
zenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getir-
di. Hinginar, “Geçtiğimiz yıl, Türkiye İMSAD’ın 
30. Kuruluş yıl dönümüydü ve Sektörel Gelişim 
Toplantılarımıza derneğimizin 30. Kuruluş yılı 
faaliyetleri çerçevesinde başladık. İlk durağımız, 
yine bir güney ilimiz olan ve enerji verimliliği ko-
nusunda önemli çalışmalara imza atan Gaziantep 
olmuştu. Şimdi ikinci durağımız Adana… Sektö-
rel Gelişim Toplantılarımızla, sektör paydaşlarımız 
ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşa-
at sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız 
katkıyı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Hinginar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Adana, son yıllarda enerji verimliliği alanında ya-
pılan çalışmalarla da dikkat çekiyor. İnşaat sektö-
rünün de gelişim içerisinde olduğu kentler arasın-
da yer alıyor. Bugünkü etkinliğimizde, Çukurova 
bölgesinde faaliyetlerini sürdüren inşaat sektörü 

Türkiye İMSAD 
heyetini ağırlayan 
Adana Ticaret Odası 
Meclis Başkanı 
Tarkan Kulak, Türkiye 
İMSAD Başkanı 
Fethi Hinginar’a 
plaket takdim etti. 
Hinginar da Adana’da 
olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdi. 
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temsilcileriyle Avrupa’da ve Türkiye’deki 
enerji verimliliği projelerinde uygulanan 
güncel çalışmalar ve finansmanı hakkında 
bilgiler paylaşmak için bir araya gelmeyi 
amaçladık. Ülkemizin en büyük girdi ka-
lemlerinden biri, bilindiği gibi enerji. Aslın-
da binalarda enerji verimliliği derken, daha 
çok ısıtma giderleri anlaşılır, ancak Adana 
gibi neredeyse yılın 8-9 ayı yoğun güneş gö-
ren illerimizin en önemli problemlerinden 
biri soğutmadır. Soğutma konusunda alına-
cak önlemlerle de enerji giderlerinde ciddi 
kazançlar elde edilebilir. Bu nedenle, bu 
etkinliğimizi Adana’da düzenleyerek, ener-
ji verimliliği ile ilgili soğutma konusunda 
yapılabilecek çalışmalara da dikkat çekmek 
istiyoruz.”

KULAK: “ADANA’DAKİ İNŞAAT
SEKTÖRÜ SÜREKLİ BÜYÜYOR”
ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak da, Çuku-
rova’daki bayındırlık hareketlerinin 5. yüzyıl 
sonlarından itibaren geliştiğini ve bu gelişi-
me paralel olarak Adana’nın sanayi alanında 
Türkiye’nin ilk gelişen kenti olduğunu belir-
terek, “Sanayi kültürü bu denli köklü olan 
ilimizde inşaat malzemeleri sektörü ve inşaat 
müteahhitliği de hızla gelişmektedir. Bölge-
de inovatif, hızla büyüyen ve uluslararası ta-
ahhütlere imza atan sektör mensuplarımızın 
bulunmasından dolayı da büyük memnuni-
yet duymaktayız” dedi. İnşaat sektörünün 
gelişmekte olan ekonomilerin önemli bir 
unsuru olduğuna da işaret eden Kulak şun-
ları söyledi:
“Nitekim son yıllarda inşaat sektöründeki 
hızlanmanın ekonomiye ne denli önemli et-
kiler yapabildiğini hep birlikte müşahede et-
tik. Bu bakımdan sektörün gelişmesi ve bü-
yümesi sadece bayındırlık bakımından değil, 
ekonomik gelişim, dış ticaret ve hizmet ihra-
cı gibi birçok açıdan önem taşımaktadır. Bu 
bakımdan sektörün gelişmesini destekliyo-
ruz. Öte yandan bilim ve teknolojinin inşaat 
malzemeleri alanında yarattığı gelişme, mü-
teahhitlik ve mühendislik alanında yeni sı-
nırları belirlerken, daha ekonomik, konfor-
lu, çevreci ve sürdürülebilir binalara olanak 
tanımaktadır. Özellikle dünya piyasasında 
artan nüfus ve sınırlı kaynaklar nedeniyle 
hızla artan enerji maliyetleri karşısında ener-
ji verimliliği yüksek malzeme ve binaların 
sektör bakımından önemi tartışmasızdır. Bu 
bakımdan bugün sürdürülebilir inşaat mal-
zemelerinin binalarda enerji verimliliğine 
katkısının tartışılacağı ve finansman alter-
natiflerinin değerlendirileceği bu toplantıyı 
çok önemsiyoruz.”
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Toplantı kapsamında “Enerji Verimliliğinde 
Cam” konulu bir sunum yapan Şişecam 
Düzcam Grubu İş Ortakları Gelişim Müdürü 
Gül Pekışık, binalarda enerji performanslarının 
iyileştirmesinin önemine ve çıktılarına ait 
bilgiler paylaştı. Gül Pekışık, şu bilgileri verdi: 
“Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yüzde 
40’ı binalarda gerçekleşiyor. Bu bilgiden 
hareketle, binalardaki ısı kaybının önlenmesi 
büyük önem taşıyor. Binalardaki ısı kayıplarının 
yüzde 30’u doğrama ve camlardan 
kaynaklanıyor. Şişecam Düzcam Grubu, bu 
ısı kaybını engellemeye yönelik olarak Low-E 
(Isıcam Sinerji) ve Solar Low-E (Isıcam Konfor) 
kaplamalı camları geliştirdi. Enerji tasarrufu 
sağlamaya yönelik olarak geliştirilen bu yeni 
nesil camlar, ısı kayıplarının standart çift cama 
göre yüzde 50 oranında azaltılmasını sağlıyor. 
Binada ısıtmanın yanı sıra soğutma sırasında 
oluşabilecek enerji kayıplarını önlemeye 
yönelik özellikleriyle de dikkat çeken Isıcam 
Konfor ile bina içine giren güneş ısısı 
azaltılarak soğutma giderlerinden de tasarruf 
edilebiliyor.”

Toplantıda “Pasif Evler ve Fırsatlar” konulu bir 
sunum yapan Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
ve İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, Avrupa 
Birliği ülkelerinin düşük seviyede enerji 
tüketimi odaklı bina standardı için çalışmalar 
gerçekleştirdiğine değindi. Avrupa Birliği 
Enerji direktiflerinin 2020 ve 2050 hedeflerini 
aktaran Bulut, Pasif Evler’in Avrupa’daki 
yaygınlığı hakkında örnekler paylaştı. Daha 
yaşanılabilir bir dünya için Pasif Evler’e geçişin 
kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Bulut, 
Pasif Evler’in tanımı ve ilkeleri, bu kapsamda 
İzocam’ın gerçekleştirdiği çalışmalar, sıfıra 
yakın enerji tüketimiyle öne çıkan Pasif Evler, 
binaların Sera gazı salımlarına etkisi ile Pasif Ev 
kavramından türeyen ve bio iklimsel tasarımı 
hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik 
ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran 
Multi Konfor evler hakkında bilgi verdi. Bulut; 
etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin 
yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu 
teknoloji içeren aynı zamanda enerji ihtiyacını 
ve kullanımını en aza indirgeyen Multi Konfor 
evlerin ekonomiye etkisini de aktardı. 

“BİNALARDAKİ ISI 
KAYIPLARININ 
YÜZDE 30’U 

DOĞRAMA VE 
CAMLARDAN 

KAYNAKLANIYOR”

“YAŞANILABİLİR BİR 
DÜNYA İÇİN

ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE ‘PASİF 

EVLER’E GEÇİŞ 
KAÇINILMAZ” 

A. NURİ BULUT
Türkiye İMSAD Başkan Vekili 

ve İzocam Genel Müdürü 

GÜL PEKIŞIK
Şişecam Düzcam Grubu İş Ortakları 

Gelişim Müdürü 
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“Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji 
Verimliliği” konulu bir sunum yapan DemirDö-
küm Teknik ve Eğitim Müdürü Mustafa Balkan, 
Avrupa Birliği ülkelerinde ısıtma sektörüne ve 
ürün geliştirmeye yön veren yönetmelikler ve 
ürünlerle ilgili teknolojik gelişmelere değindi. 
Binalarda en fazla enerjinin ısıtma ve sıcak su 
hazırlamak için harcandığına dikkat çeken 
Balkan, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılarak enerji verimli sistem çözüm-
lerinin üretilmesi ve bu sistemlerin mevcut 
sistemlerle adaptasyonları ve uygulamalarda 
dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi 
verdi. Soğutma sistemleri ile ilgili yenilik-
ler ve soğutma ürünlerinde yapılan yeni 
düzenlemeler sonrasında bireysel ve merkezi 
soğutma sistemleri ile ilgili örnekler paylaşan 
Balkan, “A sınıfı B sınıfı gibi enerji etiketlerinin 
enerji verimliliğini tam ifade etmemesinden 
dolayı, EcoDizayn Direktifi (ErP) uyarınca Av-
rupa ülkeleri 2013 yılından itibaren ısıtma ve 
soğutma cihazlarının gerçek enerji verimliliği-
ni ölçen Sezonsal Verimlilik kriterlerine geçti” 
diye konuştu.

“AVRUPA, ISITMA VE 
SOĞUTMA 

CİHAZLARININ 
GERÇEK ENERJİ 

VERİMLİLİĞİNİ ÖLÇEN 
KRİTERLERE GEÇTİ”

MUSTAFA BALKAN
DemirDöküm Teknik ve 

Eğitim Müdürü

TuREEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği 
Finansman Programı) Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin ise sunumunda, 
konutların Türkiye’deki toplam enerji tüketi-
mindeki payı, Türkiye’deki konut stoğunun 
durumu ve konutlarda enerji tasarrufu 
potansiyeli hakkında bilgi verdi. Ergin, yaptığı 
sunumda konut stoğunun enerji verimli hale 
dönüştürülebilmesi için çözüm önerileri ve bir 
finansman modeli olarak “Türkiye Konutlarda 
Enerji Verimliliği Finansman Programı TuREEFF” 
kapsamında yapılan çalışmaları aktardı.  Sunu-
munda enerji ithalatı ve ithalat faturası ile ilgili 
de bilgiler veren TuREEFF Kurumsal İletişim 
ve Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin, “Türkiye 
temel enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini 
ithal etmektedir.  Ülkemizin yıllık net enerji 
ithalat faturası 50 milyar dolardan fazladır. 
Enerji ithalatı Türkiye’nin toplam ithalatının 
dörtte birine eşittir. Enerji ithalatı toplam dış 
ticaret açığının yüzde 60’ıdır. Türkiye’de enerji 
tüketiminde binaların payı ise yüzde 29 olup 
binalarda enerji tasarruf potansiyeli yaklaşık 
yüzde 30’dur” diye konuştu.  

“TÜRKİYE’NİN 
ENERJİ İTHALATI 

İÇİN YILLIK  
ÖDEDİĞİ PARA

50 MİLYAR DOLARI 
GEÇİYOR”

ARİF ERGİN
TuREEFF Kurumsal İletişim ve 

Pazarlama Yöneticisi

Toplantıda WILO Özel Müşteri Müdürü 
Gökhan Uzuner de, “Santrifüj Pompalarda 
Enerji Verimliliği ve Önemi” konulu bir 
sunum yaptı. Uzuner sunumunda, tesisat 
grubu yapı elemanları içerisinde en fazla 
elektrik tüketiminin pompa motorların-
dan kaynaklandığına dikkat çekti. Gökhan 
Uzuner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla 
pompalarda enerji verimliliği büyük önem 
arz ediyor. Enerji verimliliği konusunda 
yapılan çalışmalarla son yıllarda santrifüj 
pompalarda önemli gelişmeler kaydedildi. 
Sektörde önde gelen üretici firmalar tarafın-
dan tasarımları geliştirilmiş motor teknolojisi 
ile yüksek verimli pompalar üretildi. Avrupa 
ve Türkiye’de yürürlükte olan ERP yönet-
melikleri ile yeni düzenlemeler getirildi 
ve enerji tasarrufu binaların vazgeçilmez 
ekipmanlarından santrifüj pompalar için 
de üreticilerinin en önemli önceliği oldu. 
Bunun yanı sıra mevcut sistemler için enerji 
verimliliği çalışmaları ve pompa değişim 
projeleri ile iyileştirmeler yapılarak yüksek 
enerji tasarrufları sağlanıyor.”

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONUSUNDA 

SANTRİFÜJ 
POMPALARDA 

ÖNEMLİ GELİŞMELER 
KAYDEDİLDİ”

GÖKHAN UZUNER
WILO 

Özel Müşteri Müdürü
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 “Çatışma ortamından 
kimseye fayda gelmez” 

Son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle ülke genelinde 
tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Türkiye İMSAD Başkanı 

F. Fethi Hinginar, “Çatışma ortamından kimseye fayda gelmez. 
Yaşanan olaylar endişe verici. Bu atmosferin bir an önce son 

bulmasını arzuluyoruz” dedi.

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar:

İMSAD’DAN
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından yılda dört kez 
düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’ toplantı-

sının üçüncüsü Ortaköy Feriye’de gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin yeni Kazakistan Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık’ın da dinleyici olarak katıldığı “1 Kasım ve 
Sonrası” konulu toplantıda, güncel siyasi ve ekono-
mik gelişmeler çerçevesinde gelecek döneme ilişkin 
beklenti ve öngörüler paylaşıldı. Yılın ilk yarısında 
gelen ekonomik verilerin endişe verici olduğuna 
dikkat çeken Türkiye İMSAD, atılacak adımlarla 
tekrar siyasi uzlaşma ve ekonomik istikrar ortamı-
nın kurulması gerektiğini vurguladı.
İnşaat malzemesi sektörü ve paydaşlarının bir araya 
geldiği Gündem Buluşmaları’nın açılış konuşması-
nı yapan Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, 
7 Haziran genel seçimi sonrası koalisyon kurula-
mamasıyla ikinci kez seçim kararı alınması ve aynı 
süreçte terör olaylarının da başlaması nedeniyle 
ülke genelinde tansiyonun yükseldiğini belirterek, 
“Çatışma ortamından kimseye fayda gelmez. Terör 
olaylarının artması, her gün şehit haberlerinin gel-
mesi, siyasi partilerin binalarının yakılması, basın 

kuruluşlarının taşlanması… Bu tür olaylar endişe 
verici. Nedenini anlamakta zorlandığımız bir ger-
ginlik hâkim şu an. Bu atmosferin bir an önce son 
bulmasını arzuluyoruz” dedi.
Gündem Buluşmaları’nda, Türkiye İMSAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna’nın moderatör-
lüğünde düzenlenen oturumda, MEF Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu konuk konuşmacı 
olarak yer aldı. 

HİNGİNAR: “SİYASİ VE EKONOMİK
İSTİKRAR İÇİN ADIM ATILMALI”
7 Haziran seçimi sonrası milli iradenin siyasi par-
tilere uzlaşın dediğini ancak uzlaşma sağlanama-
dığını hatırlatan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, 1 Kasım seçimine ilişkin 
yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “Şim-
diden 1 Kasım’ın sonuçlarına dair bir değerlendir-
me yapamayız elbette ki ama çıkacak sonucun ül-
kemiz için en hayırlısı olmasını ve siyasi-ekonomik 
belirsizliğin son bulmasını temenni ediyoruz. Bizler 
iş dünyasının birer temsilcisi olarak, tüm siyasi li-

Türkiye İMSAD’ın 
Gündem Buluşmaları 
toplantısının açılışın-
da konuşan Başkan 
Fethi Hinginar,  seçim 
atmosferi ve eko-
nomik gelişmelere 
ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.
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derlerden ve partilerden ülke çıkarlarında kenet-
lenerek bir an önce barış için, siyasi ve ekonomik 
istikrar için adım atmalarını bekliyoruz.”
2016 yılı bütçesinin geçici hükümet tarafından 
yapılacağını hatırlatan Başkan Hinginar, “Geçici 
hükümetin 2016 yılı bütçesini Türkiye’nin üreti-
me dayalı sürdürülebilir kalkınma programı çerçe-
vesinde oluşturacağına inanıyoruz. Nitekim Sayın 
Başbakanımız da şu anki hükümetin bir geçici hü-
kümet değil icracı hükümet olacağını açıklamıştı” 
dedi. 

“RAKAMLAR, 2016 İÇİN 
UMUT VADETMİYOR” 
Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bu-
lunan Başkan Fethi Hinginar, yılın ilk yarısında ‘se-
çim ekonomisi’ etkisinin görüldüğüne işaret ederek, 
büyüme rakamının sene başındaki beklentilerin al-
tında kaldığını vurguladı. Açıklanan verilere göre, 
yılın ilk yarısında ekonomik büyümenin 3.1 ile 
sene başındaki beklentilerin altında gerçekleştiğine 
dikkat çeken Başkan Hinginar, Türkiye İMSAD’ın 
da büyüme beklentisini yüzde 2.5 -3 olarak revize 
ettiğini hatırlattı. 
Mevcut pazarlardaki karışıklıklar ve gerileme nede-
niyle sektörün yeni pazar arayışlarına yöneldiğini 
söyleyen Başkan Fethi Hinginar, bu kapsamda 1 
Eylül 2015 itibariyle Türkiye İMSAD’ın Kamerun 

temsilciliğinin açıldığı bilgisini paylaştı. 
Ülke olarak yeniden normalleşme sürecine girme-
miz gerektiğini dile getiren Başkan Fethi Hinginar, 
“1 Kasım seçimi sonrası artık siyasi belirsizlikler 
son bulmalı ve uzlaşma sağlanmalı. Yeni hüküme-
tin kurulmasıyla istikrar ortamı tekrar oluşturul-
malı, ekonomik programlar sürdürülmeli. Bugüne 
değil yarına odaklı bir yönetim ve kalkınma planı 
üzerinde durulmalı” dedi.

PPOF. DR. ALKİN: “BÜYÜMENİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN 
REFORMLAR DEVAM ETMELİ”
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ke-
rem Alkin ise konuşmasında, “Sadece hane hal-
kı tüketim harcamalarının 2.5 puan, zayıf da olsa 
özel sektör yatırım harcamalarının 1 puan, kamu 
harcamalarının da 1 puan katkı sağladığı bir büyü-
me trendinde, net ihracatın büyümeye olan katkısı 
negatif olduğundan, Türkiye’nin 2. çeyrek GSYH 
büyümesi yüzde 3.8’de kaldı” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Prof. Dr. Kerem Alkin sözlerine şöyle devam etti: 
“Uluslararası ekonomi çevrelerinin ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) kendisinden beklenen faiz artırı-
mı kararını alıp almayacağını ve büyümesi ile ilgili 
kırılganlıklar yaşayan Çin’in ne tür yeni tedbirler 
alabileceğini tartıştığı bir ortamda, 1 Kasım genel 
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Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Erdem Ertuna’nın 
moderatörlüğünde 

düzenlenen oturuma 
konuşmacı olarak 

Prof. Dr. Kerem Alkin, 
Dr. Can Fuat Gürlesel 

ve Prof. Dr. Mustafa 
Kibaroğlu katıldı.
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seçimlerine kadar devam edeceği anlaşılan siyasi 
belirsizlik ve tırmanış gösteren terör, Türk ekono-
misinde büyümenin sürdürülebilirliği ve istihda-
mın korunması, işsizliğin azaltılması noktasında, 
mikro ölçekte reformların devamlılığının gereklili-
ğine işaret etmekte. 
Yurt dışı ve yurt içi ekonomik ve siyasi belirsizlik 
başlıklarının bir kısmının netlik kazanması ve eko-
nomi aktörlerinin önlerini daha net görebilmeleri 
halinde, 3. çeyrekte yeniden yüzde 3’ün altında 
kalabilme ihtimali olan büyümenin, yılın son çey-
reğini yüzde 3’ün üzerinde kapatarak, tüm yıl için 
yüzde 3.3 ile 3.6 aralığını yakalama olasılığını güç-
lendirebileceğini ifade edebiliriz.”

DR. GÜRLESEL: “İNŞAAT SEKTÖRÜ 
2015 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 2 BÜYÜDÜ”
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel ise, 2015 yılı ilk yarı verilerine dayanarak 
inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünü değerlendir-
di. Dr. Gürlesel şu bilgileri paylaştı: 
“İnşaat sektörü 2015 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 
2.0 büyüdü. İlk çeyrekteki yüzde 2.8 küçülme ar-
dından sektör ikinci çeyrek dönemde yeniden bü-
yüdü. Buna karşın yılın ilk yarısında inşaat sektörü 
yüzde 0.3 küçüldü. Kamu inşaat harcamaları 2015 
yılı ilk çeyreğinde yüzde 8.3 küçülme ardından 

ikinci çeyrekte de yüzde 2.8 daralmasına rağmen 
gerileme yavaşlamakta. 2015 yılının ilk yarısında 
kamu inşaat harcamalarındaki küçülme yüzde 5.4 
oldu. Özel kesim inşaat harcamaları ise 2015 yılının 
ikinci çeyreğinde yüzde 3.4 büyüdü. İlk çeyrekteki 
özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0.7 küçüldü. 
Böylece 2015 yılının ilk yarısında özel sektör inşaat 
harcamaları yüzde 1.4 büyüdü. Toplam inşaat har-
camaları 2015 yılı ilk yarısında 87.4 milyar TL’ye 
yükseldi. 2015 yılının ilk yarısında 82.8 milyar TL 
olan harcamaya göre yüzde 5.6 arttı.” 

Toplantının konuk konuşmacısı MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu yaptığı konuşmada, 
“1 Kasım seçimlerine doğru giderken ülkemizin içinde bulunduğu siyasi 
ve toplumsal gelişmelerde Türkiye’nin hemen yanı başında cereyan eden 
uluslararası güvenlik sorunlarının kaynağında Suriye ve Irak’ta uzun yıllardır 
devlet otoritesinin sağlanamamış olmasının rolü yadsınamaz ve azımsanamaz” 
dedi. Prof. Kibaroğlu, şunları söyledi: “Türkiye bölgenin en önemli aktörlerinin 
başında gelmektedir. 1 Kasım seçiminden güçlü bir hükümet kurulmasına 
imkan verecek bir siyasi tablo çıkması ümit edilmektedir. Arkasına toplumun 
önemli bir kesiminin desteğini alacak güçlü bir hükümet, gerek yurtiçinde, 
gerek dış ilişkilerinde daha hızlı ve etkin politikalar belirlemek ve uygulamak 
imkanına sahip olabilecektir.”

Prof. Dr. Kibaroğlu: “Sorunların 
kaynağında Suriye ve Irak var”

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Kamerun Temsilciliği açıldı

Türkiye İMSAD, daralan 
ihracat pazarlarını 

aşmak ve yeni 
pazarlar kazanmak 

amacıyla Trade 
Event Organisation 
işbirliğiyle Kamerun 

Temsilciliği’ni açtı. 
Türkiye İMSAD 

Kamerun Temsilciliği, 
1 Eylül 2015 tarihinde 
çalışmalarına başladı.

Yakın coğrafyada gerçekleşen siya-
si ve ekonomik gelişmeler, inşaat 
malzemeleri sektörünü de yeni 

pazar arayışlarına yönlendirdi. Sektörün 
çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği de (Türkiye İMSAD), 
bu doğrultuda sektörün yeni pazarlara 
ulaşması konusunda çalışmalarını hız-
landırdı. Bu kapsamda Türkiye İMSAD, 
daralan ihracat pazarlarını aşmak ve 
yeni pazarlar kazanmak amacıyla Trade 
Event Organisation işbirliğinde mayıs 
ayı içerisinde 9 kişilik bir heyetle Orta/
Batı Afrika’nın önemli ülkelerinden 
Kamerun’a gitti. Türkiye İMSAD’ın “Afri-
ka Buluşmaları” adıyla düzenlediği heyet 
kapsamında Kamerunlu 5 bakanla bir 
görüşme gerçekleştirildi ve ülkenin önde 
gelen inşaat ve inşaat malzemesi sektörü 
temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.
Kamerun gezisine, Türkiye İMSAD üyesi 
firmaları temsilen; Turhan Özkan (Çuha-
daroğlu), Cem Yamaner (Eczacıbaşı), Er-
han Kamber (Hekim Yapı), Demir Ahmet 
Demirtaş (İzocam), Tuna Saylan (Tepe 
Betopan), Erhan Özsoy (Trakya Cam), 
Bahadır Çuhacıoğlu (Kale Seramik) ile 
Selim Uras (Fibrobeton) ve Ahmet Vol-
kan Kaya (Türk Demirdöküm) katıldı.
Kamerun temasları sonrası yürütülen gö-
rüşmeleri değerlendiren Türkiye İMSAD 
Dış Ticaret Komitesi tarafından yapılan 
çalışmalar kapsamında, Afrika’daki yeni 
pazarlarda sektörün daha etkin olabil-
mesi amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, 

Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi ve Çad 
gibi kıtanın önemli ülkelerinin de ara-
larında yer aldığı Orta Afrika Ülkeleri 
Ekonomik Topluluğu (CEMAC) ülkele-
rinden biri olan Kamerun’da Türkiye İM-
SAD temsilciliği açılması için çalışmalar 
başladı. Bölgedeki fırsatları daha yakın-
dan takip edebilmek adına Kamerun’da 
açılan Türkiye İMSAD Kamerun Temsil-
ciliği, 1 Eylül 2015 tarihinde çalışmaları-
na başladı. 
Türkiye İMSAD’ın Kamerun temsilciliği 
hizmeti ülkede yerleşik TURCAMHALL 
Fuar ve Ticaret Merkezi işletmecisi Tra-
de Event Organisation SARL tarafından 
yürütülecek. Sektörün bölgedeki pazar 
payını artırmak için çalışmaların yürü-
tüleceği temsilcilikte, Türkiye İMSAD 
üyelerinin faaliyetlerine ilişkin tanıtıcı 
materyaller yer alacak. 

HİNGİNAR: “AFRİKA’YA AÇILAN 
KAPI KAMERUN”
Başkan Fethi Hinginar, “İhracatta yaşa-
nan daralmayı aşmak için Afrika ülke-
lerine yöneldik. Mayıs ayında gerçek-
leştirdiğimiz heyet sonrası yaptığımız 
değerlendirmelerde, Kamerun’un böl-
gede bir üs kurmak için doğru bir ad-
res olduğuna kanaat getirdik. Kamerun, 
inşaat malzemelerinde Türkiye için po-
tansiyel bir pazar konumunda. Ayrıca 
Kamerun’u, coğrafi konumu itibariyle 
CEMAC ülkelerine açılan kapı olarak da 
tanımlayabiliriz” dedi. 

 Türkiye İMSAD Kamerun Temsilciliği: 
TRADE EVENT ORGANISATION SARL
Adres : TURCAMHALL Trade and Exibition Center  
   BP 12299  MVAN – Yaounde/  CAMEROON  
Tel. : +237 242 73 70 51 -  +237 243 73 50 11
E-mail : info@te-org.com
Web : www.te-org.com

Taxpayer’s Number : M 111412175559Q
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Türkiye İMSAD Yönetimi ÇŞB Müsteşarı ile bir araya geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ü ziyaret eden Türkiye İMSAD 

Yönetimi; dernek, kuruluş amacı, devam eden projeler, etkinlikler ve yayınları hakkında bilgiler verdi.

Türkiye İMSAD Yönetimi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile 

Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesle-
ki Hizmetler Genel Müdürü Selami 
Merdin’in yanı sıra, Türkiye İMSAD 
adına Başkan Fethi Hinginar ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri Yener Gür’eş, 
Muhammed Maraşlı ile Genel Sekre-
ter Aygen Erkal katıldı. Müsteşarlık 
makamında gerçekleştirilen toplantıda 
Başkan Fethi Hinginar, dernek, ku-
ruluş amacı, devam eden projeler, et-
kinlikler ve yayınlar hakkında bilgiler 
verdi. Başkan Hinginar, çalışmalarına 
Türkiye İMSAD öncülüğünde başlanan 
Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun 
(UBYP) kuruluş amacı, platformda yer 
alan kurumlar ve planlanan çalıştaya 
ilişkin de bilgi aktardı.
Görüşmede, Müsteşar Mustafa Öztürk 
ise; binaların güvenli ve kaliteli olma-
sı yanında estetik de olmasını arzu et-
tiklerini, şehrin kültürel dokusunu ve 
yöresel mimariyi yansıtması gerektiğini 
ifade etti. Bu konudaki çalışmalar için 
Türkiye İMSAD ile işbirliği yapmak is-
tediklerini belirten Müsteşar Öztürk, 
şehirlerin siluetinin düzeltilmesi için 
bir çalıştay yapılması gerektiğini söy-
ledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, üyelerine yönelik eğitim 
çalışmalarına devam ediyor. Türkiye İMSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Ko-

mitesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Doğa İş Güvenliği işbir-
liğiyle 4 Ağustos ve 11 Eylül 2015 tarihlerinde “Üst ve Orta Düzey Yönetici-
ler ve Direktörler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim sonunda katılımcılara, alanında 60 
yıllık tecrübeye sahip olan dünyanın önde gelen iş sağlığı ve güvenliği kuru-
luşlarından British Safety Council (BSC) tarafından sertifika verildi. 
Seminerdeki eğitim konuları başlıklar halinde şöyle sıralandı: “Benim İşim 
(Kişisel Değerlendirme Aktivitesi), Neden İş Sağlığı ve Güvenliğini Yönet-
meliyiz?, Yasal Prensipler ve Sorumluluk, Risk Yönetimi, İSG Yönetiminde 
Liderlik, Kazaların Yönetilmesi, Uygulamaların Planlanması ve Takip, İSG 
Performansının Ölçülmesi ve Analizi.”

Türkiye İMSAD’dan üst düzey yöneticiler
için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
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Rimless

SensoWash® Slim

Starck tarafından tasarlanan ME. Düzgün çizgiler, ikonik formlar, saf estetik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık. Eşsiz kişiliğinize
uyarlanabilen en ideal tasarım. Daha fazla bilgiye duravit.com.tr ve duravit.me‘den ulaşabilirsiniz.

TARZINI SEÇ.



Türkiye İMSAD’dan İstanbul Valisi’ne ziyaret
Türkiye İMSAD Yönetimi, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti. Ziyarete Başkan Fethi Hinginar ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri Dündar Yetişener, Özhan Olcay ve Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile ya-
pılan toplantıda, Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye 

İMSAD’ın çalışmaları ile inşaat malze-
mesi sektörü hakkında bilgi verdi. Baş-
kan Hinginar, Türkiye İMSAD’ın haya-
ta geçirmeyi planladığı Eğitim Merkezi 
projesini Vali Şahin ile paylaştı. 
Başkan Hinginar, görüşmede, 
Türkiye’de inşaatların kalitesinin inşa-
at malzemeleri kalitesine ulaşmasının 
Türkiye İMSAD’ın en önemli hedefi 
olduğunu vurguladı ve bu kapsamda 
deprem konusunun da derneğin dai-
mi gündemi arasında yer aldığını dile 
getirdi. Dernek bünyesinde sektördeki 
gelişmelerin doğru yönde olması için 
komitelerin yürüttüğü çalışmaları akta-
ran Başkan Hinginar, komite çalışma-
ları kapsamında yayınlanan raporları 
paylaştı. 
Vali Vasip Şahin ise, Türkiye İMSAD’ın 
Eğitim Merkezi projesinin önemli ve 
kapsamlı olduğunu dile getirdi ve pro-
jenin AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kurum-
larla koordineli yürütülmesi gerekti-
ğini ifade etti. Projeye ilişkin görüş ve 
önerilerini dile getiren Vali Şahin, vali-
lik olarak gerekli desteği vereceklerini 
belirtti. 

İran Konsolosluğu binasında 25 Ağustos tarihinde gerçekleşen ziyarete 
Türkiye İMSAD adına Başkan Fethi Hinginar, Başkan Vekili Çetin Tec-
delioğlu, Genel Sekreter Aygen Erkal ve Dış Ticaret Komitesi Başkanı 

Demir Ahmet Demirtaş katıldı. Görüşmede İran Başkonsolosluğu Ekono-
mi Müsteşarı Ali Tousi de hazır bulundu. İran’a yönelik ambargo süreciy-
le ilgili mevcut duruma ilişkin bilgi almak, inşaat malzemeleri sektöründe 
iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşen heyette, 
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, inşaat malzemesi sektörüne ilişkin 
güncel verileri paylaştı ve derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye 
İMSAD’ın kuruluş amacı, yürüttüğü projeler ve etkinlikleri kapsamında yap-
tığı çalışmaları aktaran Başkan Hinginar, “Türkiye’ye gelecek İranlı iş adam-
ları heyetlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyarız” dedi. 

Türkiye İMSAD heyeti
İran Başkonsolusu’nu ziyaret etti
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İnşaat 
malzemeleri 

sanayi 
endeksleri 

TV programı 
başladı

Sektörün ilk “İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi”ni yayınlamaya başlayan Türkiye İMSAD ile 
Bloomberg HT işbirliği çerçevesinde eylül ayı itibarıyla her ayın ikinci çarşamba günü saat 12.00’da, 
endeksin anket sonuçları açıklanmaya başlandı. 

Türkiye İMSAD tarafından her 
ay periyodik olarak yayınlanan  
“İnşaat Malzemesi Sanayi En-

deksi” sayesinde, inşaat malzemesi sa-
nayindeki tüm gelişmeler ve eğilimler, 
sürekli ve düzenli bilgi akışı ile izleni-
yor.  İnşaat malzemeleri alanındaki ge-
lişmeleri ve beklentileri yakından izle-
yerek, sektöre ve ekonomi yönetimine 
yol gösterici veriler sunmayı amaçlayan 
endeks, Türkiye İMSAD ile Bloomberg 
HT işbirliği çerçevesinde, her ayın ikin-
ci çarşamba günü saat 12.00’da  Blo-
omberg HT’de açıklanacak. 
Bu kapsamda aylık anket sonuçları Ey-
lül 2015 itibariyle 16 Eylül 2015 Çar-
şamba günü Bloomberg HT’de yayınla-
nan programda açıklandı. Bloomberg 
HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın 
sunuculuğunu yaptığı programda, Tür-
kiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar ve 
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel canlı yayında 
endeks sonuçlarına ilişkin değerlendir-
mede bulundu. İnşaat Malzemeleri Bi-
leşik Endeksi Ağustos ayında 2,2 puan 
azalarak 99,0 puan olarak gerçekleşti. 
Bileşik Endeks ilk kez 2013 Ağus-
tos=100 seviyesinin altına indi. Faaliyet 
Endeksi Ağustos ayında göreceli hızlı 
bir artış gösterdi. Güven ve Beklenti 
Endekslerinde ise erken seçim kararı 
alınması ile birlikte gerileme hızlandı. 

Türkiye İMSAD ile Tuzla Belediyesi, Güvenli Yapı Malzemeleri Eğitim 
Merkezi projesi için işbirliği yaptı. Eğitim Merkezi için yer tahsisi 
eden Tuzla Belediyesi ile bir protokol imzalandı. Tuzla Belediyesi ta-

rafından kurulan Şelale Eğitim Parkı içerisine yapılacak olan Güvenli Yapı 
Malzemeleri Eğitim Merkezi için çalışmalara hız verildi.  
İmza töreninde konuşan Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, “Türkiye 
İMSAD olarak, temsil ettiğimiz inşaat sektörünün önde gelen paydaşlarıy-
la birlikte bir sosyal sorumluluk projesi olarak planladığımız Güvenli Yapı 
Malzemeleri Eğitim Merkezi tamamlandığı zaman bölgenin ilk ve benzersiz 
projesi olacak. Bu merkez ile afetler ve güvenli yapı konusunda kamuoyun-
da bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 
ise, “Türkiye’de güvenli ve kaliteli yapı bilincinin oluşturulması ve özellikle 
eğitim çağındaki vatandaşlarımızın güvenli ve kaliteli yapılar hakkında bilgi-
lerinin artırılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Tuzla Belediyesi ile Eğitim Merkezi 
protokolü imzalandı
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“YEM Fuarcılık, Türkiye İMSAD
ile güç birliği yapacak”

ITE Turkey ve YEM 
Fuarcılık Genel 

Müdürü Burcu Başer, 
“Yeni pazarlara 

ulaşılması, ihracatın 
artırılması gibi 

sektörün gelişmesine 
katkıda bulunacak 
ortak amaçlarımız 

çerçevesinde Türkiye 
İMSAD ile güçlerimizi 
birleştireceğiz” diyor.

Türkiye’de fuar organizasyonu konu-
sunda köklü şirketlerden olan YEM 
Fuarcılık, Türkiye İMSAD çatısı al-

tında daha da güçlenmeyi hedefliyor.  ITE 
Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü 
Burcu Başer ile YEM Fuarcılık’ın faaliyet-
lerini ve Türkiye İMSAD’a üye olmaktaki 
amaçlarını konuştuk. 

Kısaca YEM Fuarcılık hakkında bilgi   
verir misiniz?
Türkiye’nin ilk ihtisas fuarını düzenleyen 
ve bu alandaki en köklü şirketlerden biri 
olan YEM Fuarcılık olarak, “Yapı Fuar-
ları-Turkeybuild” ile 38 yıldır Türk yapı 
malzemeleri sektörünün en büyük orga-
nizasyonlarını düzenliyoruz. ITE Group 
Plc.’nin Türkiye ofisi olan ITE Turkey’in 
grup şirketlerinden biri olan şirketimiz, 
inşaat sektörü için yeni pazarlar yaratılma-
sı ve iş hacmine katkıda bulunma misyo-
nuyla faaliyet gösteriyor. Her yıl, üç büyük 
ilde Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, Yapı 
Fuarı- Turkeybuild Ankara ve Yapı Fuarı-
Turkeybuild İzmir’i düzenliyoruz. 

Yapı Fuarları-Turkeybuild’in kapsamına 
ilişkin bilgi verir misiniz? 
Bu yıl İstanbul’da 38’inci, Ankara’da 28, 

İzmir’de ise 21’inci kez Yapı Fuarları-
Turkeybuild’i gerçekleştirdik. Her geçen 
yıl büyüyen fuarlarımızda sektöre daha faz-
la fayda yaratma hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yapı Fuarları-Turkeybuild 
yapı malzemesi sektöründe faaliyet göste-
ren katılımcı firmalarımızın binlerce çeşit 
ürün, hizmet ve teknolojisini düzenlediği 3 
büyük etkinlikle yılda 180 bin ziyaretçiyle 
buluşturuyor. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz?
YEM Fuarcılık, kuruluşundan itibaren Tür-
kiye İMSAD ile işbirliği içinde oldu ve ha-
len sektörün gelişmesine katkıda buluna-
cak pek çok projeyi birlikte yürütüyor. Bu 
üyelik; Türkiye’nin en büyük fuarı ile çatı 
sivil toplum örgütü arasındaki uzun yıllar-
dır başarıyla devam eden işbirliğini daha 
da ileriye taşıyacak. Yeni pazarlara ulaşıl-
ması, ihracatın artırılması, yeni işbirlikleri 
ve satın almalar gibi sektörün gelişmesine 
katkıda bulunacak ortak amaçlarımız çer-
çevesinde güçlerimizi birleştiriyor olacağız. 
Yine bu üyelikle, grubumuz bünyesinde 10 
ülkede düzenlenen bölgelerinin en büyük 
25 yapı ve dekorasyon fuarının sağladığı 
bilgi ağını da Türk yapı endüstrisiyle daha 
etkin paylaşmayı hedefliyoruz. 

YENİ ÜYELERİMİZ - YEM FUARCILIK



YENİ ÜYELERİMİZ
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İnşaat malzemesi sektörünü 
geleceğe

Ar-Ge ve inovasyon
taşıyacak

Uzun vadede 
firmaların rekabet 

güçlerini devam 
ettirerek hayatlarını 

sürdürebilmeleri, 
sadece teknoloji ve 

inovasyon alanlarında 
sağladıkları 

ilerlemelerle 
mümkün olacak. 
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Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi'nin ana temasını 

“Değişen Dünya Gelişen 
Malzeme” olarak belirleyen 

Türkiye İMSAD, yarının 
dünyasında sektörü doğru 

konumlandırmak için 
Ar-Ge ve inovasyonun 

önemine dikkat çekerek, 
firmaları bu konuya daha 

fazla önem vermeye 
çağırıyor.

Türk ekonomisinin itici gücü olan inşaat sek-
törü ve inşaat malzemesi sanayi, hem yurt içi 
hem de yurt dışı pazarda büyümesini ve ge-
nişlemesini sürdürürken, bu yoğun rekabette 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine de hız vermek zorun-
da... 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin ana tema-
sını “Değişen Dünya Gelişen Malzeme” olarak belirle-
yen Türkiye İMSAD’ın bu temayı belirlemesinde Ar-Ge 
ve inovasyona verdiği önem yatıyor. Yarının dünyasın-
da sektörü doğru konumlandırmak için ise bugünden 
adım atılıp harekete geçilmesi gerekiyor. 
Küresel, siyasi, sosyal ve ekonomik değişikliklere bağlı 
olarak iş koşulları değişiyor ve teknolojik gelişmelerin 
etkisi ile tüm endüstrilerde rekabet artıyor. Uzun vade-
de firmaların rekabet güçlerini devam ettirerek hayat-
larını sürdürebilmeleri, sadece teknoloji ve inovasyon 
alanlarında sağladıkları ilerlemelerle mümkün olacak. 
Bu da özellikle sektörlerin ve şirketlerin yeterli Ar-Ge 
yatırımlarının olması, kaliteli bilimsel araştırma ku-
rumlarının varlığı, araştırmalarda üniversite-endüstri iş 
birliği ve fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla sağla-
nabiliyor. Bu çerçevede inşaat sektörü ve inşaat malze-
mesi sanayi için de teknoloji ve inovasyon faaliyetleri 
rekabet gücü açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de 
inşaat malzemesi üreticileri de Ar-Ge ve inovasyon ça-
lışmalarına giderek daha fazla önem veriyor.

TÜRKİYE İMSAD’DAN SEKTÖRE
YÖN VEREN RAPORLAR
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türki-
ye İMSAD), sektörün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri-
nin artması gerektiğinin altını çiziyor. İnşaat malzemesi 
sektöründe sürdürülebilir gelişim, yenilikçilik ve Ar-
Ge çalışmalarının payının artması, yenilikçi ürünlerin 
teknik onayı, nanoteknoloji çalışmaları vb. konularda 
çalışmalara devam eden Türkiye İMSAD, hazırladığı 
“İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çer-
çevesinde Yenilikçilik ve Ar-Ge” raporu ile sektöre yön 
veriyor. Yine Türkiye İMSAD ve TÜSİAD işbirliği ile 
hazırlanan “İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil 
Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri” raporu, inşaat 
sektörünün 2023 yılı için belirlenen hedefleri doğrul-
tusunda geliştirilmesi gereken stratejileri ele alıyor. 
İnşaat malzemelerinde, inşaatta rekabet üstünlüğü sağ-
lamanın yolu teknolojik gelişmeden geçiyor. İnşaat ve 
inşaat malzemeleri sektöründe yüksek ihracat rakamla-
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rına ulaşmak için katma değeri yüksek bir sektöre 
dönüşmek gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler 
üretmenin yollarından biri Ar-Ge, inovasyon ve na-
noteknoloji ile çalışmak. Nanoteknoloji alanında 
yapılacak çalışmalar inşaat sektörünün 2023 yılı 
hedeflerini yakalamasında önemli fırsatlar sunacak.
Önümüzdeki dönemde dünya inşaat sektöründe 
büyümenin yüzde 70’inin gelişen ülkelerden kay-
naklanacağı, gelişmiş ülkelerde ise büyümenin daha 
sınırlı, yenileme, sürdürülebilirlik ve teknoloji ile 
inovasyon odaklı olması öngörülüyor. Özellikle son 
dönemde dünyada ve ülkemizde inşaat sektöründe 
müşteri beklenti ve taleplerinin hızla değişmesi ve 
bu taleplerin inşaat maliyetlerini de yükseltmesi 
sektörün yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu 
hale getiriyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERE
UYUM SAĞLAYAN
REKABETTE ÖNE GEÇECEK
Yeni teknolojiler ve bu teknolojilere yapılacak ya-
tırımlar sayesinde hem maliyetlerin düşürülmesi, 
hem de farklılaşan müşteri talep ve beklentilerine 
karşılık verilmesi mümkün hale gelecek. Bu açılar-
dan değerlendirildiğinde inşaat sektörünün yeni bir 
değişimin eşiğinde olduğu ve sektörün geleceğinde 
rekabet edebilirliğin ölçütünün teknolojik gelişme-
lerde yattığı öngörülebiliyor.
Sürdürebilirlik alanında ortaya konulan hedeflere 
ulaşılmasında mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi 
ihtiyacı ile yeni yapıların yenilenen inşaat ve mal-
zeme standartları, özellikle inşaat malzemesi sana-

yinde olumlu yönde etki yapacak. Kentsel dönüşüm 
projeleri çerçevesinde, inşaat malzemesi sanayinde 
sürdürebilirlik odaklı ürün geliştirme ve inovasyon 
çalışmaları da katma değerin artmasına yol açacak. 
Daha ileri teknolojili inşaat malzemelerinin üretimi, 
sanayilerin büyüme dinamiği olacak. 
Dünyada inşaat faaliyetleri ile inşaat malzemele-
rinin kullanımını ve üretimini şekillendiren temel 
unsurlar enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik 
ve topyekün sürdürülebilirlik kavramı. İnşaat faa-
liyetleri ve uygulamaları, tüm yapılar, inşaat mal-
zemeleri ve inşaat malzemelerinin üretim süreçleri 
sürdürülebilirlik kavramına bağlı olarak yeni stan-
dartlar ile düzenleniyor. İnşaat malzemeleri ve inşa-
at malzemelerinin üretimi ile tüm yapılar ve inşaat 
faaliyetleri bu yeni standartlara uyumlu hale geliyor. 
İnşaat ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve 
inovasyon ihtiyacı ve uygulamaları hızla artıyor. Kü-
resel ısınma ile birlikte gündeme gelen iklim deği-
şikliği ve bunun yarattığı enerji verimliliği konuları 
inşaat sektörünü doğrudan etkiliyor. İnşaat sektörü 
bu çerçevede yeni inşaat malzemesi ürünlerine, sü-
reçlere ve sunulacak hizmetlere artan oranda ihtiyaç 
duyuyor. Proje tasarımları ile ürün tasarımları ve 
bunlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin önemi ve ihti-
yacı artıyor. Önümüzdeki dönemde daha ileri yapım 
(inşaat) teknikleri uygulanacak, daha gelişmiş özel-
liklere sahip ve daha kolay kullanımlı malzemelerin 
kullanımı tercih edilecek. Tüm bu gerekçelerden 
dolayı inşaat ve inşaat malzemesi sanayinde teknolo-
ji ve inovasyon faaliyetleri artacak ve bu faaliyetlerin 
çıktıları rekabet gücünde belirleyici olacak.

Budapeşte City 
Park’ta yapılacak 

Avrupa’nın en büyük 
müze geliştirme 

projesini Sou 
Fujimoto Architects 

kazandı. Fujimoto, 
çatıda yarattığı 

boşluklarla mekanın 
gün ışığından 
en iyi şekilde 

faydalanmasını 
sağlıyor.
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 Nanoteknoloji araştırmalarının 

 ürüne dönüşme süreci yavaş işliyor 

Sabancı Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Yusuf Menceloğlu ve 

Nanoteknoloji Araştırma 
ve Uygulamaları Merkezi 

Direktörü Volkan
Özgüz, Türkiye’nin 

nanoteknoloji araştırmaları 
açısından oldukça iyi 

bir yerde olduğunu 
belirtirken, ancak bu 
araştırmaların ürüne 

dönüşme sürecinin yavaş 
olduğuna

dikkat çekiyor.

Bugün birçok sektörde kullanılan 
nanoteknoloji, inşaat sektöründe 
de yenilikçi ve katma değerli ürün-

lerin geliştirilmesinde önemli bir yer tu-
tuyor. Türkiye’de bu konuda örnek mer-
kezlerden biri olan Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulamaları 
Merkezi’nde nanoteknoloji araştırma pro-
jeleri başarıyla sürdürülüyor. 
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Yusuf Men-
celoğlu ve Nanoteknoloji Araştırma ve 
Uygulamaları Merkezi Direktörü Volkan 
Özgüz  ile merkezde yapılan çalışmalar ve 
inşaat malzemeleri sektöründeki nanotek-
noloji uygulamaları hakkında konuştuk. 

Nanoteknoloji deyince ne anlamalıyız?
Volkan Özgüz: Nanoteknoloji en genel 
anlamıyla “Moleküler boyutta yapılan 
değişikliklerle bir maddeye doğada bulu-
nandan daha iyi veya doğada bulunmayan 
özellikler kazandırmanın bilimi, mühen-
disliği” olarak tanımlanabilir. Genellikle 
küçük boyut diye tanımlanıyor ama her 
küçültme nanoteknoloji değil. Bir özellik 
değiştirme işleminin olması lâzım. Ancak 
o zaman gerçek anlamda nanoteknoloji 
diye adlandırabiliyoruz.

Nanoteknoloji inşaat malzemesi sektö-
ründe hangi alanlarda kullanılıyor?
Yusuf Menceloğlu: Nanoteknoloji ürünü 
malzemeler aslında inşaatın her yerinde 
var. Betondan tutun cama kadar birçok 
alanda uygulanabiliyor. Enerji verimliliği 
olayını düşünürseniz, ısı eşanjörlerinde 
bugün kalsiyum çökmesi olayını azaltmak 
için nanoteknoloji kullanılıyor. İzolasyon 
yapmak isterseniz yine nanoteknoloji kul-
lanılıyor.

Sabancı Üniversitesi Nanotekno-
loji Araştırma ve Uygulamaları 
Merkezi’nde ne gibi çalışmalar 
yapılıyor?
Yusuf Menceloğlu: Nano bir platform, siz 
moleküllerle nasıl oynayacağınızı bilirse-
niz ihtiyaca dönük olarak bunu gerçekleş-
tiriyorsunuz. Bunu sistemlere nasıl uygu-
layacağınızı bilmeniz lâzım. Bunun için de 
bilgiyi sağlayacak, bu konuda yaptığınızı 
ispatlayacak performansınızı ölçecek alt 
yapıya ihtiyacınız var. Bizim merkezimiz 
de bunu sağlıyor. Biz burada bir sitem 
yapmıyoruz, sistemin çok küçük parça-
larını yapıyoruz. Burada belki beton yap-
mıyoruz ama beton oluşumunda su mik-
tarını azaltacak yeni akışkanlık değiştirici 
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Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji 

Araştırma ve 
Uygulamaları 

Merkezi’nde yaklaşık 
180 adet proje 

yürütülüyor.
370 kayıtlı 

kullanıcının yaklaşık 
40’ı her gün 

binada çalışıyor.

ajanları geliştiriyoruz. Problem varsa o problemle 
ilgili çözüm önermemiz gerekiyor. Örneğin binala-
rın enerji verimliliği ile ilgili akıllı camlar üzerine 
çalışıyoruz

Üzerinde çalıştığınız diğer projeler nelerdir?
Yusuf Menceloğlu: Beton akışkanlığını iyileştirmek 
üzere beton imalatında kullanılan farklı hammad-
deler var. Bu hammaddelerin daha çevreci olması 
için kil oranı daha yüksek kalsine edilmiş killerin 
kullanılmasını sağlayacak akışkanlar gerekiyor. Bu 
akışkanlarda yaptığımız şey parçacıkların yüzeyini 
nano boyutta bir malzeme ile kaplayıp parçacıkla-
rın bir araya gelmesini engellemek ama aynı zaman-
da su içinde de akışkanlığını sağlamak. Su miktarı-
nı çok minimumda tutmanız lâzım ki malzemenin 
sağlamlığı artsın. Çünkü betonda da ne kadar çok 
su kullanırsanız mekanik mukavemetleriniz o ka-
dar düşüyor. Ama eğer az su kullanıp akışkan mal-
zeme yaparsınız çok sağlam depreme dayanıklı be-
ton yapma şansınız var. Depreme dayanıklı beton 
yapacağız ama bu betonu daha çevreci hammadde-
lerle yapmak istiyoruz. Bu durumda problem bun-
ların akışkanlığını minimum su ile yapmak. Bunu 
yapmak için de nano ve kimya bilginizi kullanma-
nız gerekiyor. Yanmazlık konusu da benzer şekilde. 
Binanın içinde de dışında da bir sürü aksam kul-
lanılıyor. Kabloları düşünün; büyük enerji binala-
rında kablolar var. Bu kabloların yanmaz olması 
lâzım. Bunu yaparken problemleri bilirseniz buna 
göre çözüm üretiyorsunuz. Yani yanmaz kablo yok 
mu var ama oradaki problem; çok daha uzun ola-
cak, elektrik kaybı olmayacak, kırılgan olacak sert 
bir dönüş yapmayacak, bu şekilde hem esnekliğini 
hem yanmazlığını sağlamanız gerekiyor. Binalar bü-
yüdükçe kompleks olmaya başladıkça problemler 
de kompleks oluyor. Tek bir çözümünüz olmuyor. 
O yüzden nano burada size bir yetkinlik kazandırı-
yor. Siz buna göre çözümler üretebiliyorsunuz. 

Teknoloji geliştirme anlamında işbirliği yaptığı-
nız kurumlar var mı? Mesela inşaat sektöründen 
firmalarla bir çalışmanız oldu mu?
Yusuf Menceloğlu: Eczacıbaşı Yapı Malzemeleri 
ile çalışıyoruz. Çimsa, Akçansa, Betonsa’nın da yer 
aldığı birçok firma var. Boya firmalarıyla da çalı-
şıyoruz. Akıllı boyalar ya da kendi kendini tamir 
eden boyalar üzerinde çalışıyoruz. Akıllı binalarda-
ki problemlerden biri de enerji tasarrufu nedeniy-
le havalandırmanın içerideki hava sirkülasyonu ile 
sağlanması. Orada bina hastalığı sendromu vardır. 
İçerideki hava döndüğü ve temiz hava alamadıkları 
için insanlar kendilerini yorgun hissederler. Bunla-
rın bir kısmının nedeni toz, bir kısmının bakteri, 
mantar ve küftür. Bunlara karşı filtrelerin nano bo-
yuttaki malzemelerle anti mikrobiyel olarak kap-
lanmasını sağlamak gerekir. Bu bizim yaptığımız ve 
ticarileştirdiğimiz bir çalışma. 

Ticarileştirdiğiniz başka çalışmalar var mı?
Yusuf Menceloğlu : Ticarileştirme aşamasında olan 
beton katkı malzemesi var. Daha doğrusu farklı kil 
içeriği olan çevreci dediğimiz daha az karbondiok-
sit salacak hammaddelerden yapılacak beton için 
geliştirdiğimiz plastikleştirici denen malzeme var.

“NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA
OLDUKÇA İYİYİZ”
Nanoteknoloji uygulamalarının Türkiye’deki gi-
dişatı nasıl?
Volkan Özgüz: Şu aşamada çok iyi değil. Gelişme 
var, bu gelişmeyi görüyoruz ancak istenilen düzey-
de değil. Bu ülkenin genelde Ar-Ge karakterinden 
de kaynaklanıyor. Ancak nanoteknoloji araştırmala-
rı açısından oldukça iyi bir yerdeyiz. Dünya ile re-
kabet edecek düzeydeyiz. Bunların ürüne dönüşme 
sürecinde ise bir yavaşlığımız var. Bu bazen araştır-
madan ürüne geçişin zor olmasından, bazen de bu 
konuda bunu alıp kullanacak firmaların çok fazla 
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Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji 

Araştırma ve 
Uygulamaları 

Merkezi Direktörü 
Volkan Özgüz, 

“Amacımız seçilmiş 
belli alanlarda katma 

değerli ürünlerin 
çıktığını görmek. 

Her yıl bir iki tane 
ürüne dönüşebilecek 

çalışma yapmak 
istiyoruz” diyor.

sayıda olmamasından kaynaklanıyor. Seçilmiş bazı 
alanlarda bazı firmalarımız dünyada kendi sektör-
lerinde ilk 3, ilk 5, ilk 10’un içindeler. Daha çok 
temel malzemeler, profesyonel tekstil, fiber, kimya 
tarafında hizmet veren firmalarda oldukça iyiyiz. 

Yusuf Menceloğlu: Buradaki sorun biraz araştırma 
süreci uzun. Çünkü nanoteknoloji ile uğraşma ve 
bunları tanıma konusu belki son 15 yılın işi. Onun 
öncesinde bu denli bir çalışma yoktu. Bugün bi-
zim ticarileşen dediğimiz kısım nanoteknolojinin 
birinci nesli. İkinci nesil biraz daha akıllı sistem-
ler, bunlar da yavaş yavaş devreye giriyor. Bunlarla 
ilgili yapılanmada yine belki araştırma ile endüstri 
arasında hâlâ bir boşluk vardır. Ölüm vadisi diye 
tarif ediyoruz. Ölüm vadisinin daraltılması için belli 
mekanizmalara ihtiyaç var. Bunların olmamasından 
kaynaklanıyor. Herkesin özellikle endüstrinin bir 
beklentisi var, hemen olsun ben satayım işe dönsün 
diye. Çalışmayı büyük tonajlı işlere taşımanın ayrı 
bir sistemi, ayrı bir mühendisliği var.  Bunlarla ilgili 
bütün dünyada sadece bizde değil bir boşluk her 
zaman vardır. Bir de araştırma sonuçlarının büyük 
ölçeğe taşınması da zaman alıyor. Biraz sabır lâzım.
Bir ürün geliştirme süreci 5,6,7 yıl hatta bazen daha 
fazla olabiliyor.

Bu merkez ne zaman kuruldu?
Volkan Özgüz: Merkezimiz 10 Mart 2012’de çalış-
maya başladı.

Merkezde kaç kişi çalışıyor?
Yusuf Menceloğlu: Fakülte olarak 100 öğretim 
üyesi, 55 tane profesör, doktora ve üstü araştırma-
cı, 450 yüksek lisans doktora öğrencisi var. Yaklaşık 
600 kişi. Ama hepsi nano çalışmıyor.

Volkan Özgüz: Kayıtlı kullanıcı 370. Bunun da ak-
tif olarak her gün yüzde 10-15’i bu binanın içinde 
çalışıyor. 70 kişi diğer kurumlardan geliyor. Çev-
re üniversitelerden, sanayiden gelenler var. İnşaat 
sektöründeki bir firmanın da burada devamlı bir 
mühendisi var. 

Üniversite-sanayi işbirliği sizin üniversitenizde 
ne durumda?
Volkan Özgüz: Bu konda en iyilerden biriyiz. Ama 
hâlâ karşılıklı birbirini tanıma aşamasında tam an-
lamıyla iç içe bir işbirliği olduğu söylenemez. Bu 
kültürün ülkemizde yeni olmasından da kaynakla-
nıyor. Arkasında itici bir güç var. Son yıllarda bunu 
geliştirmek için oldukça fazla teşvik var. 

Yusuf Menceloğlu: Bizim proje bütçemizin yüzde 
25-30’u sanayiden geliyor. Çok ciddi bir rakam.70 
milyon TL aktif proje büyüklüğümüz var. 

Projeleri sınıflandırırsak neler var?
Yusuf Menceloğlu: 180 tane proje olduğunu söy-
leyebiliriz. Günümüzde çok güncel olan büyük veri 
ile ilgili çok ciddi araştırmamız var. Enerji malze-
meleri, yapı malzemeleri, su filtrasyon türü mal-
zemeler var. Su filtrasyonu yapı sektörü ile ilgili. 
Kullandığımız binalarda temizlenmiş arıtılmış su 
bu işin bir parçası. 

“AMACIMIZ ÇALIŞMALARIMIZIN 
ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ”
Merkez olarak hedefleriniz nedir?
Volkan Özgüz: Seçilmiş belli alanlarda katma de-
ğerli ürünlerin çıktığını görmek. Bu merkezin ça-
lışmalarının tetiklediği ürünleri görmek ve de bun-
ların çoğaldığını görmek. Amacımız her yıl bir iki 
tane ürüne dönüşebilecek çalışma yapmak. Bunu 
yapmak için de doğru bilimsel yayın yapmak lâzım. 
Bu bilimsel yayın sırasında çıkan fikri mülkiyetle-
ri ticari sır veya patent olarak korumak gerekiyor. 
Bunları kullanıcılara doğru lisanslamak lâzım.Şu 
anda ürüne dönüşme çalışmaları süren bir veya iki 
tane çalışmamız var.

Yusuf Menceloğlu: Bizim aslında ticari tarafı ilgi-
lendirdiği için çok açıklayamayacağımız başka bir 
ürün var, ara yüz kimyasalı. Ara yüz dediğimiz şey-
ler iki farklı malzemeyi bir arada tutan ve sağlamlaş-
tıran şeyler. Bununla ilgili bir çalışma var. Yine bi-
zim geliştirdiğimiz bir malzeme patojen problemini 
giderip tarimdaki verimliliği artıran aynı zamanda 
da gübrenin alımını kontrollü sağlayan uzun sürede 
gübreyi içine alan bir malzemeyi geliştirdik. Onun 
patentlenmesiyle uğraşıyoruz. Bizim geliştirdiğimiz 
bir anti mikrobiyel ajan var, bu ticarileşti, beton 
kimyasalı var. Gıda paketlemede raf ömrünü uzat-
ma konusunda da çalışmalar devam ediyor. 
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TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezle-
ri Programı (ÜSAMP) kapsamında 1998 yılında ku-
rulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM), sektör için 

Ar-Ge çalışmaları yaparak yeniliklere öncülük ediyor. SAM 
Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut Kara, merkezle ilgili 
sorularımızı yanıtladı.

SAM hakkında bilgi verir misiniz? 
SAM, 2007 yılında seramik sektöründe faaliyet gösteren 19 
ortak ve Anadolu Üniversitesi’nin eşit ortaklığında şirketle-
şerek üniversite-sanayi ortaklı bir yapıya kavuştu. Mevcut 
durumda Türkiye’deki seramik üreticilerinin yaklaşık yüzde 
90’ı (51 firma) SAM ile işbirliği içerisinde bulunuyor.
Faaliyetlerine 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-
nunu uyarınca Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
devam eden SAM, Anadolu Üniversitesi ile imzaladığı bir 
protokol ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü altya-
pısını da kullanıyor. SAM artan rekabet ortamında sektörün 
araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ihtiyacını karşılıyor.
Genel başlıklar altında; seramik kaplama malzemeleri, sağ-
lık gereçleri, refrakter, sofra eşyaları, sır/frit, seramik boya ve 
hammadde üreticilerine hitap ediyoruz.

MERKEZ BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Merkezde hangi konularda çalışılıyor?
Seramik sektörünün her türlü Ar-Ge ihtiyacını karşılamaya 
yönelik ulusal ve uluslararası boyutta bir araştırma merkezi 
olmak için çaba sarf ediyoruz. Burada firmaların enerji ma-
liyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Değişik reçeteler geliştire-
rek, örneğin “İthal hammaddelerin yerine yerli hammaddeleri 
kullanabilir miyiz?” konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun 

dışında bir seramik karo düşünün sadece estetik amaçlı de-
ğil, duvara döşediğinizde aynı zamanda ortamı temizleyecek, 
yani ortamın nemini düzenleyecek. Biz burada ürüne hem 
estetik özellikler hem de fonksiyonel özellikler kazandırılma-
sını sağlıyoruz. Ayrıca işbirliği ortaklarımıza gündemlerini 
oluşturan teknik konularda eğitim hizmeti sunuyoruz, belli 
aralıklarla çalıştaylar düzenleyerek bilgi paylaşımının artma-
sında öncü oluyoruz. Hammaddeye, ara mamule ve nihai 
ürünlere yönelik her türlü kimyasal, termal, mikro yapısal ve 
fiziksel analizler yapıyoruz.
Şirketlerin analiz taleplerine sadece analiz sonuçları değil, 
ilgili pratik bilgi, yorum ve çözüm önerileri de sunulmak-
ta. Nihai ürün testleri kapsamında TS-EN 10545 standartları 
konusunda TÜRKAK tarafından akredite bir standart testler 
laboratuvarımız mevcut.
Doğa dostu seramik membran üretimi konusunda Avrupa 
Birliği UFUK 2020 programına başvuru yapıldı ve başvuru-
muz kabul edildi. Bu proje çalışması kapsamında seramik 
firmalarının, mermer ve zeytin üreticilerinin geri dönüştü-
rülebilir atıkları seramik nano filtre üretiminde kullanılacak. 
Bu sayede 3,5 kat daha ucuza filtreler imal edilebilecek. Bu 
filtreler atık su geri kazanımı yapan bütün sektörlerde kul-
lanılabilecek. Seramik Araştırma Merkezi (SAM) olarak bu 
filtrelerin laboratuvar ölçeğinde üretilmesi aşamasında da yer 
alacağız. İşletmelere uygun olarak bu filtrelerin üretilebilmesi 
ve bunun Türkiye’deki firmalarda uygulanması aşamalarında 
da SAM yer alacak.
15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısı görüş ve değerlendirmeleri doğ-
rultusunda nihai hale getirilen ve Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından kabul edilen “Türkiye Seramik Sektörü Strateji 

 Seramik sektörüne Ar-Ge 

 desteği veren merkez: SAM 
Seramik Araştırma Merkezi (SAM); seramik sektörünün geneline hizmet veren tek Ar-Ge merkezi 
olarak kurulduğu 1998 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. SAM, artan rekabet 

ortamında sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ihtiyacını karşılıyor.
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Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016”; 21 Ocak 2013 
tarihinde kamuoyuna açıklanmış ve 25 Ocak 2013 
tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış-
tır. Eylem Planı’nda iki ayrı hedef için toplamda 27 
adet olarak belirlenen eylemlerin 13 adedinde Sera-
mik Araştırma Merkezi (SAM), ilgili kuruluş olarak 
yerini almıştır. Bu eylemlerden bazıları; üniversite-
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, sektörün Ar-Ge,Ür-
Ge ve inovasyon bilincinin artırılması, hammadde 
stratejik planının oluşturulması, enerji verimliliği-
nin artırılması gibi başlıklardan oluşmaktadır. Ül-
kemizde seramik üretiminin yüzde 90’ından fazla-
sını gerçekleştiren firmaların işbirliği ortağı olduğu 
SAM’ın; “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”nda pek çok eylemde ilgili kuruluş 
olarak belirlenmesi merkezimiz için çok önemlidir.

Merkezde yapılan çalışmalardan örnekler vere-
bilir misiniz?
Merkezde, TÜBİTAK desteği ile Türk-İtalyan işbir-
liğinde çevre dostu bir proje olarak, son yıllarda se-
ramik karoların dekorasyonunda yaygın bir biçim-
de kullanılan solvent bazlı inkjet mürekkeplerine 
alternatif olabilecek çevre dostu ve insan sağlığına 
zararsız olan su bazlı inkjet mürekkepleri geliştiril-
meye çalışıldı. Bu projede temel amaç; AÜ Üniver-
sitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile 
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR-ISTEC) ara-
sındaki bilimsel ve teknolojik bağın güçlendirilme-
si ve ortak çalışma ile elde edilen bilgi birikimi ve 
deneyimin, SAM’ın işbirliği içinde olduğu firmala-
rın kullanımına sunulması ve teknoloji transferinin 
sağlanması idi.
Bir diğer önemli proje ise “Isıl Konforlu Karoların 
Geliştirilmesi” projesi. Bu tür karoların iç mekan-
larda kullanılan ahşap malzemelere alternatif ol-
ması amaçlandı. Projede seramik karoların stan-

dartlarda tanımlanan diğer teknolojik özelliklerini 
de koruyarak ısıl iletkenliğini düşürmek suretiyle, 
özellikle iç mekân uygulamaları için ahşap malze-
melere alternatif ürünlerin geliştirilmesi amaçlandı. 
Sırlı-sırsız porselen karolarda fırın çıkışı gecikmeli 
deformasyon problemlerinin çözümüne yönelik ça-
lışmalar konulu ortak yarar projesi, Vitra İnovasyon 
Merkezi, Kale Ar-Ge Merkezi ve SAM işbirliğiyle yü-
rütüldü ve Ar-Ge merkezlerini bir araya getiren ilk 
proje olarak kayıtlara alındı. Sürekli gelişen pazar, 
boyutu bir metre veya üzerinde olan duvar karola-
rının üretimini yapmakta. Hem hammadde tasarru-
fu, hem de nakliye masraflarının azaltılabilmesi için 
karoların kalınlığı giderek azaltılıyor. Dekorasyon 
amaçlı uygulamalar giderek zenginleşmekte ve uy-
gulanan sır kalınlıkları da artıyor. Bu nedenlerden 
dolayı geometrik olarak düz bir karo yapabilmek 
giderek zorlaşmış durumda. Proje kapsamında por-
selen karolarda fırın çıkışında ve gecikmeli olarak 
ortaya çıkan boyutsal deformasyonlara neden olan 
doğrudan ve dolaylı faktörler araştırılarak bu tür 
deformasyonların çözümüne yönelik yaklaşımların 
geliştirilmesi amaçlandı. Proje çalışmaları 2014 yılı 
son döneminde başarıyla tamamlandı ve bir sonraki 
işbirliklerine ön ayak olabilecek sonuçlara ulaşıldı.

“AR-GE KÜLTÜRÜNÜN 
YAYGINLAŞMASI GEREKİR”
 Ar-Ge çalışmalarının firmalar için önemi nedir?
Seramik Araştırma Merkezi seramik sektörünün 
geneline hizmet veren tek Ar-Ge merkezi. Mevcut 
durumda seramik sektörünün yüzde 90’ı işbirliği 
ortağımız. Türkiye’de bu modelde başka bir Ar-Ge 
merkezi bildiğim kadarıyla yok. En büyük temen-
nimiz ülke genelinde tüm sektörlerde Ar-Ge kül-
türünün yaygınlaşması ve ülkemizin kalkınması. 
Hedefimiz ise ulusal tanınırlığımızı devam ettirip, 
bu tanınırlığı uluslararası arenaya taşımak.
Seramik sektörünün yaşadığı en büyük sorun ener-
ji maliyetlerinin yüksek olması. Enerji tasarrufu ile 
ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettirilmesi gereki-
yor. Seramik Araştırma Merkezi bünyesinde konuy-
la ilgili farklı çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler 
başlatılması gündemde. Bir diğer sorun, Türkiye’nin 
önemli rekabet güçlerinden birisi olan yerli ham-
madde kaynaklarının giderek azalması. Bu kap-
samda mevcut kaynakların daha etkin kullanımı ve 
alternatif kaynakların devreye alınmasıyla ilgili ça-
lışmalar yürütülmekte. Özellikle atık yönetiminde 
pişmiş ve ham atıkların, aynı zamanda önemli bir 
hammadde olan suyun geri kazanımı giderek önem 
kazanmakta. Seramik Araştırma Merkezi’nde nano 
filtre geliştirilmesi, pişmiş atıkların kuru öğütmeyle 
geri kazanılması, firmaların kaynak verimliliğinin 
belirlenmesine yönelik konularda firmalarla yürü-
tülen çalışmalara teknik destek verilmesi gibi çalış-
maları mevcut.
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Bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam el-
yafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom 
bileşiklerini kapsayan iş kollarında önemli bir yeri 

olan Şişecam Topluluğu, “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam 
Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda 
faaliyet gösteriyor.
Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. 
Dr. Şener Oktik, Topluluğun yaklaşık 40 yıllık Araştırma 
ve Teknolojik Geliştirme (ArTeGe) kültürüyle büyüdüğünü 
belirterek, “Şişecam Topluluğu bu alandaki çalışmalarına 
1976 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör Ar-Ge merkezlerin-
den olan ‘Cam Araştırma Laboratuvarı’nı İstanbul Karaköy 
Nimet Han’da kurarak başladı. Topluluğumuz bünyesinde 
1981-2014 yılları arasında ArTeGe faaliyetleri Davutpaşa 
yerleşkesinde sürdürülerek, 2014 ortasında önemli bir adım-
la kurumsal ArTeGe faaliyetleri Gebze-Çayırova’da hayata 
geçirilen Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde toplandı. 
Merkez birim ile birlikte yurt içi ve yurt dışında toplam 13 
Bölge Laboratuvarı’nda görev yapan tam zamanlı Ar-Ge çalı-
şanlarının sayısı bugün itibariyle 225’i aştı” dedi.
Alanında Türkiye’nin en büyük ve donanımlı, dünyanın da 
sayılı Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nin, 40 milyon TL’lik yatırımla faaliyete 
geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Oktik, Topluluk olarak 2014 
yılında yaptıkları Ar-Ge harcamalarının toplam satış gelirle-
rinin yüzde 1,4’üne karşılık geldiğini söyledi. 
Topluluk bünyesindeki ArTeGe faaliyetlerinin odağında ise 
Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bulunduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Oktik, “Cam bilimi ve teknolojileri alanla-
rında 27 ayrı laboratuvar ve laboratuvarlardaki donanımlarla 
merkezimiz ülkemizin en büyük ve yetkin laboratuvarı olup, 
dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alıyor” diye konuştu. 

Prof. Dr. Oktik, merkez hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu-
gün 120 tam zamanlı araştırmacının görev yaptığı merkez, 
cam bilimi ve teknolojisi alanında geleceğin ürünlerine ve 
üretim teknolojilerine yön veriyor. Merkezde cam üretimin-
de hammadde maliyetlerinin düşürülmesi ve daha az ergitme 
enerjisi ile üretilebilecek cam kompozisyonlarının geliştiril-
mesi, yeni cam renk ve kompozisyonlarının geliştirilmesi, 
cam ergitme ve cam hatalarını giderme süreçlerinin yer aldığı 
cam fırınlarının tasarım ve işletmesinde, cam kalitesinin artı-
rılması, fırın ömrünü uzatma, çekilen cam miktarını artırma, 
birim enerji tüketimini azaltma ve yüksek çevre performansı 
hedeflerine yönelik olarak ArTeGe faaliyetlerini yürütüyoruz. 
Dünya cam sektörünün ana faaliyet alanları olan düzcam, 
cam ev eşyası ve cam ambalajın üçünde birden faaliyet gös-
teren tek küresel şirket olarak hammaddeden nihai ürüne 
kadar tüm cam üretim süreçlerinin her aşamasında ArTeGe 
faaliyetleri yapıyoruz. Yüksek katma değerli, ileri teknolojiyle 
üretilen yeni ürünlerle portföyümüzü zenginleştirmeyi; ma-
liyet düşürücü ve verimlilik artırıcı ürünlere yatırımlar yapa-
rak, rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz.”

10 PROJE TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ
2014 yılında maliyet azaltan ve verimlilik artıran ürünler ve 
üretim teknolojileri kapsamında 38 proje üzerinde çalışan Şi-
şecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin laboratuvar ölçeğinde 
geliştirdiği yeni ürün ve teknolojilerin sayısının 44’e ulaştığı-
nı belirten Prof. Dr. Oktik, laboratuvar ölçeğinde geliştirilen 
ürün ve teknolojilerinden ticari ürüne dönüşenlerin sayısının 
ise 10’u bulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Oktik, Şişecam olarak 
2014’te Türkiye’de 18 üniversite ve araştırma kuruluşuyla 
birlikte toplam bütçesi 6,9 milyon TL olan 12 ortak proje yü-
rüttüklerini ve 4 yeni proje başvurusu yaptıklarını vurguladı.

 “Şişecam, 40 yıllık 
araştırma ve 
teknolojik 
geliştirme 
kültürüyle büyüdü” 
Şişecam Araştırma ve Teknolojik 
Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, 
1976 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör 
Ar-Ge merkezlerinden olan “Cam 
Araştırma Laboratuvarı”nı kuran 
Şişecam'ın 2014 yılında faaliyete geçen 
Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 
Ar-Ge faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
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• ÇİMENTO ve ALÇI ESASLI SIVALAR

• TAMİR ve ANKRAJ HARÇLARI

• TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

• SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

• ZEMİN UYGULAMALARI

• SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI

• DERZ DOLGULAR

• ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

• TURUNCU PAKET SİSTEMİ

Entegre kaliteli ürünleriyle sağlıklı, konforlu ve sağlam binalara değer katar. Uzmanlığıyla 

yapının her aşamasındaki ihtiyaçları bilir, doğru ve nitelikli çözümler sunar. Yaşanılır 

mekânların hayat bulmasındaki vazgeçilmez rolü bilinir ve tercih edilir. 37 yıldır.
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Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile 1957 yılında  
temelleri atılan Kale Grubu, Türkiye’de seramik kap-
lama malzemeleri sektörünün kuruluşuna öncülük 

ederek, bu alandaki yatırımları ile dünya devi haline geldi. 
Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun gelecek stratejilerine ve bü-
yüme planlarına uygun olarak belirlenmiş yenilikçi ve özgün 
projeleri, uzman kadrosu ile hayata geçirip katma değeri 
yüksek ürünleri geliştirmek vizyonuyla 20 Nisan 2012 ta-
rihinde kurulan Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, çalışmalarını 
başarıyla sürdürüyor. 
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Ar-
Ge Merkezi Müdürü Dr. Kağan Kayacı, 5 bin 500 metrekare 
kapalı alanda 60’dan fazla mühendis, tasarımcı ve teknis-
yenin, seramik kaplama malzemeleri, hammadde, seramik 
sağlık gereçleri, teknik seramik ve tasarım-ürün geliştirme 
faaliyet alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü söyledi. 
Dr. Kayacı, son teknoloji cihaz altyapısı ile test, analiz ve de-
neysel çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversite 
ve araştırma merkezleri ile işbirliklerini sürdüren Kalesera-
mik Ar- Ge Merkezi’nin başlıca hedeflerini ise şöyle sıraladı: 
“Ülke ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan dış ti-
caret açığı ile mücadele etmek, ülke ihracat kapasitesini artır-
mak, araştırma ve mühendislik hizmetlerini ileri teknolojiler 
ve bilgi kaynağı altyapısını kullanarak oluşturmak, Kalesera-
mik ’in uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bir şirket 
olması için katkıda bulunmak.”
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi bünyesinde hammaddeden nihai 
ürüne kadar tüm malzemelerin test ve analizlerini yapabile-
cek cihaz altyapısının mevcut olduğunu vurgulayan Dr. Ka-
yacı, bu cihazlardan bazılarını şöyle sıraladı: “X- Işını Kırınım 
Cihazı, X- Işını Floresans Spektroskopisi, Morötesi Görünür 
Bölge Spektrometresi, Atomik Soğurma Spektrometresi, Alev 

Fotometresi, Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi 
FTIR, Karbon Tayin Cihazı, Kükürt Tayin Cihazı, Termogra-
vimetrik ve Diferansiyel Isıl Analiz Dilatometre, Optik Dila-
tometre ve Isıtma Mikroskobu, Helyum Piknometresi, Yüzey 
Alanı Tayin Cihazı, Parçacık Boyut Dağılımı Tayin Cihazı, 
Işık Mikroskobu.”

SON BİR YILDA İKİ ADET 
PATENT BAŞVURUSU
Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması ve sürdürülebilir-
liğinin sağlanması için eğitimin çok önemli olduğuna inan-
dıklarını belirten Dr. Kayacı, bu konuda da şunları söyledi: 
“Kurum içi eğitimlerin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora 
programlarına başlamak isteyen ve bu programlara devam 
eden çalışanlarımız desteklenerek, seyahat masrafları firma-
mız tarafından karşılanıyor. 
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, teknoloji satın almak ya da 
transfer etmek yerine kendine özgü teknolojileri yaratacak 
altyapının oluşturulmasını sağlamak, üniversiteler ve ulusal-
uluslararası araştırma kurumları ile proje bazında iş birlikleri 
yaparak bugünün üretim sorunlarını çözmeyi düşünmek ye-
rine, yarının teknolojilerini oluşturmak, enerji ve çevre so-
runlarına yönelik stratejiler geliştirecek projeleri yönetmek 
hedefiyle hareket ediyor. Hali hazırda yürütülmekte olan 9 
TÜBİTAK projesi bulunmakta olup bunun yanı sıra üniversi-
teler ve araştırma merkezleri ile birlikte proje tabanlı çalışma-
lara büyük önem veriliyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Anadolu 
Üniversitesi, Seramik Araştırma Merkezi bu kuruluşlardan 
bazıları. Kaleseramik Ar-Ge merkezi 2014-2015 dönemi içe-
risinde 3 adet faydalı model alarak, 2 adet patent başvuru-
sunda  bulundu.”

Kaleseramik 
Ar-Ge 
Merkezi’nde
9 TÜBİTAK 
projesi
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik 
San. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Dr. Kağan 
Kayacı, merkezde şu anda 9 TÜBİTAK 
projesinin yürütüldüğünü belirterek, 
“Bunun yanı sıra üniversiteler ve araştırma 
merkezleri ile birlikte proje tabanlı 
çalışmalara büyük önem veriyoruz” dedi. 
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Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, Bozüyük’te 2011 yılın-
da kurulan VitrA İnovasyon Merkezi’nde tüm Ar-Ge 
çalışmalarını aynı çatı altında toplayarak faaliyetlerini 

sürdürüyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Di-
rektörü Boğaç Şimşir, “Yeni ürün, malzeme, süreç ve tek-
nolojilerin araştırılıp hayata geçirildiği; her yıl 50’ye yakın 
Ar-Ge projesinin gerçekleştirildiği merkez, herkesin kendini 
özgürce ifade edebileceği, fikirlerin ve hayallerin gerçeğe dö-
nüştüğü bir platform sunuyor” dedi. 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun hayata geçirdiği “VitrA 
İnovasyon Merkezi”nin, banyo ve karo alanında yeni tekno-
lojileri araştıran, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir merkez 
olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Şimşir, açık ileti-
şime, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyan merkezin, 
farklı düşünme yetkinliğine sahip insanların ekip halinde ça-
lışmasını özendirdiğini ve ortak aklı teşvik ettiğini ifade etti. 
Grubun, inovasyon ve tasarımı önümüzdeki yıllarda daha 
da yoğun bir şekilde destekleme kararı aldığını vurgulayan 
Şimşir, hedeflerinin her yıl bir önceki dönemden daha çok 
ve nitelikli Ar-Ge projeleri üreterek, ürünlerdeki yenilikçi 
yönleri artırmak olduğunu, bu doğrultuda, üniversiteler ve 
yurt dışında kendi alanlarının uzman ve lider kuruluşlarıyla 
işbirliklerinin ivme kazanacağını, kavramsal düzeyde yapılan 
Ar-Ge projelerinin, patent sayıları ve ödüllerde ciddi artışlar 
getireceğini söyledi. 
VitrA İnovasyon Merkezi’nde, her yıl 50’ye yakın Ar-Ge pro-
jesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şimşir, bu konuda da şu 
bilgileri verdi: “Örneğin, VitrA’nın, Ar-Ge ve inovasyon çalış-
maları sonucu ortaya çıkan Rim-ex, VitrAfresh ve V-care gibi 
ürünleri kullanıcıların beklentileri doğrultusunda tasarlandı. 
İnovatif ürünlerimizden biri geçtiğimiz yıl pazara sunduğu-
muz kanalsız klozet VitrA Rim-Ex. Artema’nın dayanıklı ar-
matürlerini de son dönemdeki inovatif ürünlerimize örnek 
gösterebiliriz. Son yıllarda, yaşam biçimlerinin evrilmesine 

bağlı olarak beklentilerin değişmesiyle kullanıcılar artık, ta-
sarım kadar ailenin her bireyi için fonksiyonel, inovatif ve 
pratik çözümler sunan ürünleri tercih ediyor. Biz de VitrA 
olarak farklı malzemelerin kullanıldığı, yenilikçi, tüm aileye 
hitap eden, hijyenik ve tasarruflu ürünler tasarlayarak bu an-
lamdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun, inovasyon ve sürdürü-
lebilirlik kavramlarının birlikte hayata geçirildiği “eko-ino-
vasyon” yaklaşımı doğrultusunda, yalnızca ekonomiyi değil 
ekolojiyi de temel alan, üretim ve tüketimde doğaya saygılı 
çözümleri hayata geçirdiğini belirten Şimşir, şunları söyledi: 
“Seramik banyo ürünlerinden armatürlere, kaplama malze-
melerinden küvetlere ve bunları tamamlayan aksesuarlara 
kadar her alanda ürün geliştiriyoruz. Bunun için Ar-Ge’yi ve 
tasarımı öncelikli kılıyor, üretimdeki becerimizi inovasyon 
anlayışıyla geliştiriyoruz. Bizim için inovatif bir tasarım, müş-
terinin farkında olmadığı ek fonksiyonlarla zenginleştirilmiş 
ürünler yaratmak anlamına geliyor.”

“AR-GE’YE YATIRIM YAPMAK 
RİSK ALMAYI GEREKTİRİR”
“Ar-Ge’ye yatırım yapmak, risk almayı gerektiriyor. Bunu da 
ancak cesur, kararlı ve iradeli kurumlar yapabilir. Tüm Ecza-
cıbaşı kuruluşlarında olduğu gibi, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri 
Grubu da inovasyonu kurum kültürünün bir parçası olarak 
benimsiyor ve Ar-Ge’ye yatırım yapıyor” diyen Şimşir, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl artık 
hayallerin gerçekleştirildiği çağa dönüştü. Bilgiyle hayal ve 
fikirlerin harmanlandığı, alışılagelmiş kalıpların yıkıldığı bir 
dönemdeyiz. Artık tüm arayış ve gelecek planlarının teme-
linde inovasyon ve sürdürülebilirlik yatıyor. Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Grubu, kurumsal stratejisinin temeline, inovasyon 
konusunda etkin rol oynamayı, katma değerli ürün ve hiz-
met üretimine katkıda bulunmayı koyan bir kuruluş.”

VitrA İnovasyon 
Merkezi’nde
yılda 50’ye yakın 
Ar-Ge projesi 
Bozüyük’teki VitrA İnovasyon 
Merkezi'nin, Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Grubu’nun tüm Ar-Ge 
çalışmalarını aynı çatı altında 
topladığını belirten Eczacıbaşı 
Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon 
Direktörü Boğaç Şimşir, merkezde 
her yıl 50'ye yakın Ar-Ge projesinin 
gerçekleştirildiğini söyledi.
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Hafif betonun daha hafifini yaptı
dünya 3’üncüsü oldu

Türkiye’de firmaların Ar-Ge çalışmaları son yıllarda hız kazanırken, 
genç mucitler de gelecek için umut vaat ediyor. İspanya’nın Barse-

lona şehrinde gerçekleşen 121 projenin yarıştığı MAGMA isimli ulus-
lararası proje yarışmasında Avcılar Okyanus Koleji Fen Lisesi öğrencisi 
Emir Berk Suyunu ve danışman öğretmen Nilay Kutluk, dünya 3’ün-
cülüğü ödülünü aldı. İspanya’nın Barselona şehrinde 26-29 Mart 2015 
tarihleri arasında gerçekleşen 16. Magma Exporecerca Jove Bilimsel 
Projeler Yarışması’na Avcılar Okyanus Fen Lisesi’nden Emir Berk Su-
yunu, Eco-Friendly Plastic Concrete (Çevre Dostu Plastik Beton) isimli 
çevre projesi ile katıldı. Atık plastikleri değerlendirdikleri “Çevre Dostu 
Plastik Beton Projesi” ile toplamış oldukları plastik atıkları küçük bo-
yutlara getiren ve Akçansa Beton Fabrikası Ar-Ge laboratuvarlarında bir 
seri deney gerçekleştirdiklerini belirten Emir Berk Suyunu, deneylerin-
de farklı oranlarda plastik içeren beton örnekleri yaptıklarını, birçok 
alanda kullanılabilecek, hafif betonlar üretmeyi başardıklarını söyledi. 

“Nanoteknoloji Araştırmaları Merkezi” adı ile 2002 
yılında faaliyete başlayan Gebze Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü, Türkiye’nin ilk nanoteknoloji 

araştırma ve uygulama merkezlerinden biri. 35’e yakın aka-
demisyenin çalıştığı merkez, tematik alanlarda faaliyet gös-
teriyor. Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi 
Müdürü Dr. Ali Murat Soydan, Türkiye’nin lisans eğitimi de 
verebilen ilk Nanoteknoloji Enstitüsü’nü kurduklarını söy-
ledi.Dr. Soydan, birçok tematik alanda faaliyet gösteren bir 
merkez olmalarına rağmen, ana çalışma konusunun enerji ve 
enerji malzemeleri olmakla beraber son 5 yılda özellikle yapı 
sektöründe faaliyet gösteren sanayi partnerleri ile birlikte, 
yapı sektörüne yönelik nanoteknolojik uygulamalar üzerine 
çalıştıklarını vurguladı.

“Bizler için enerji hâlâ çok önemli bir konu, enerji alanındaki 
10 yıllık bir süreç sonrası ortaya çıkan çalışmalarımızı, özel-
likle iki alana yoğunlaştırmaya çalışıyoruz, buna da konsept 
olarak enerjik evler diyoruz. Artık enerjinin kullanılacağı 
yerde lokal olarak üretilmesi dünyada en yaygın trendlerden 
biri” diyen Dr. Soydan, bu konuda şu bilgileri verdi:
“Enerjiyi kullanılacağı yerde ürettiğinizde hem taşıma sıra-
sında ortaya çıkan enerji kayıplarından hem de depolana-
mayan enerjinin boşa gitmesinden kaynaklı bir problemden 
kurtulmuş oluyoruz. 
Bu kapsamda Vefa Holding ile kendi enerjisini güneş panel-
leri ve ısı pompaları ile üreten, ayrıca yeni nesil lityum iyon 
bataryalar ile üretilen enerjiyi depolayabilen akıllı binaların 
tasarlanması ve üretimi üzerine çalışıyoruz.” 

Gebze Teknik Üniversitesi’nde 

nanoteknoloji uygulamaları
Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi Müdürü Dr. Ali Murat Soydan, ana çalışma konusunun 

enerji ve enerji malzemeleri olmakla beraber son 5 yılda yapı sektörüne yönelik nanoteknolojik 
uygulamalar üzerine çalıştıklarını söyledi.
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Çanakkale Sosyal Konutlar Bölgesi

yarışmayla 
yenileniyor
Çanakkale Belediyesi tarafından, 
Sosyal Konutlar Bölgesi'ndeki 
ömrünü tamamlamış konutların 
yıkılarak yeniden yapılması 
projesi kapsamında düzenlenen 
yarışmaya 37 proje katıldı.

Arkitera Mimarlık Merkezi’nin 2012 yılında Seranit Grup 
sponsorluğunda hayata geçirdiği “Yarışmayla Yap” projesi,  
Türkiye’de mimarlık ve tasarım dallarında açılan proje ve fikir 

yarışmalarının sayısının ve niteliğinin artmasını, aynı zamanda kamu-
oyunda kentsel çevre ve mimarlık kültürü oluşmasını amaçlıyor. Bu 
doğrultuda daha nitelikli bir kentsel çevre için yerel idarelere, tüm 
kamu kurumlarına projelerini “Yarışmayla Yap” deniyor ve yarışma 
sürecinin sorunsuz ilerlemesi için destek veriliyor. 

YARIŞMAYLA YAP



“YARIŞMAYLA YAP PROJESİ” 
DESTEĞİ
Kasım 2012’de yapılan proje lansma-
nının ardından kamu kurumları ve 
mimarlarla bir araya gelinerek “Tüm 
Kamu Kurumları Projelerini Yarışmay-
la Yapsın” mesajı iletildi. 2013 yılında 
üçü ulusal, biri uluslararası olmak üze-
re, toplam 4 yarışmanın ilan edilmesine 
katkıda bulunuldu. 2014 yılında ise yıl 
boyunca düzenlenen 19 yarışmanın 6’sı 
“Yarışmayla Yap” desteği ile açıldı. 2015 
yılına gelindiğinde ise bugüne kadar 
açılan 5 yarışma yine “Yarışmayla Yap” 
desteği ile hayata geçti.
“Yarışmayla Yap” projesi kapsamında 
Çanakkale’de kentsel dönüşümde ör-
nek olacak proje start aldı. Çanakkale 
Belediyesi tarafından Sosyal Konutlar 
Bölgesi’nde bu bölgede yaşayanların 
istekleri ve beklentileri doğrultusunda 
mevcut ihtiyaçlara cevap vermeyen, 
günümüz koşullarına uymayan, teknik 

ve estetik yönden ömrünü tamamlamış 
konutların daha sağlıklı, güvenli, este-
tik ve işlevsel hale gelmeleri amacıyla 
2013 yılı içinde çalışmaya başlandı.
1980’li yıllarda sosyal konut olarak 
inşa edilen yapılarda ve 866 birimden 
oluşan alandaki yapılardaki eskimişlik, 
deprem güvenliği arayışındaki zorluk-
lar ve maliyet gibi nedenlerle bu alanın 
yıkılarak yenilenmesi kararı alındı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan’ın alanda yapmış olduğu çok 
sayıda toplantılar sonucunda projenin 
ulusal bir yarışma ile elde edilmesinin 
çok adil, sağlıklı ve isteklere cevap veri-
lebilecek bir yöntem olarak belirlenme-
si sağlandı.
Başlatılan Kentsel Yenileme çalışmaları 
kapsamında Çanakkale Belediyesi’nce 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
ile sınırları belirlenmiş alan Sosyal Ko-
nutlar Mevkii Kentsel Yenileme çalışma 
alanı olarak belirlendi.

BÖLGE SAKİNLERİNİN 
İSTEKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI
Bölgede yaşayan halkla yapılan toplan-
tılar sonucunda daha modern, depre-
me dayanıklı yeşil alanları artırılmış, 
asansörü ve otoparkları ile günümüz 
ihtiyaçlarına cevap veren konutların 
115,00 m² net kullanım alanına sahip 
3+1 daireler şeklinde olması yarışma 
şartnamesinin iskeletini oluşturdu. Ya-
rışma çalışmaları 14 Mart 2014 tarihin-
de başlatıldı. 15 Mayıs 2014 tarihinde 
“Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yeni-
leme Ulusal Mimari Proje Yarışması” 
ilan edildi. Süresi 4 ay olarak belirlenen 
yarışmanın proje teslim tarihi 30 Eylül 
2014 tarihinde son buldu.
15 Ekim 2014 tarihinde asıl jüri, da-
nışman, yedek jüri ve raportörlerin tam 
sayıda toplanması ile yarışmada teslim 
edilen 37 adet proje değerlendirilmeye 
başlandı. Jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirme neticesinde birinci, ikinci 
üçüncü olan projeler ile mansiyon alan 
üç proje belirlendi. 
Yaklaşık 10 bin nüfusun barınacağı böl-
gede yaklaşık 1500 konut ile birlikte 32 
bin metrekarelik yeşil alan, sosyal do-
natılar, çarşı ve yaklaşık 1800 araç ka-
pasiteli otoparkın bulunduğu nitelikli 
ve kapsamlı bir proje hazırlandı. Nisan 
2015 ayı içerisinde yarışmada birinci 
olan ekiple sözleşme imzalandı. 

Birinci olan projede 
yaya dostu tasarım
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen 
Sosyal Konutlar Bölgesi’ndeki proje 
yarışmasında birinci olan projede yaya dostu 
bir tasarım felsefesi benimsendi. Alandaki 
araç trafiği ve sirkülasyonu, otopark giriş çıkış 
noktaları ve geçici park olanakları çepere 
itilerek, alanı dışarıdan besleyen bir taşıt 
ulaşım şeması oluşturuldu.
Ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim 
sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve 
alt zemin katlarda sürekliliği olan bir alışveriş 
sokağı olarak planlandı. Çift katmanlı “Alışveriş 
Sokağı” içe dönük ve yaya kullanımına 
ayrılmış hali ile “Çarşı” tipolojisine dönüştü. 
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“Türkiye, aydınlatma 
 gereçlerinde 

 Avrupa’nın üretim 
 üssü olabilir”  

SEKTÖREL GÜÇ / AGİD
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Uzakdoğu'nun cazibesini yitirmesi ve 6 milyon sokak lambasını 
değiştirme projesi nedeniyle Avrupalı firmaların gözünü Türkiye'ye 
çevirdiğini belirten Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) 
Başkanı Fahir Gök, “Türkiye bu fırsatı değerlendirirse Avrupalı üreticilerin 
üretim üssü olabilir” diye konuştu.

Son 10 yılda büyük gelişme gösteren ay-
dınlatma gereçleri sektörü yeni fırsatlar 
barındırıyor. Aydınlatma Gereçleri İmalat-
çıları Derneği de (AGİD) 18 yıldır sektö-

rün gelişmesi için çaba harcıyor.  AGİD Başkanı 
Fahir Gök, “Türkiye’nin Avrupalı üreticilerin üre-
tim üssü olma şansı var, bunu değerlendirmeye 
çalışıyoruz” diyor. Fahir Gök ile sektörü ve derne-
ğin faaliyetlerini konuştuk. 
 
AGİD ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Şu 
anda kaç üyeniz var?
AGİD, 1997 yılında 20’ye yakın üretici firma tara-
fından kurulmuş bir sektör derneği. Kuruluş ama-
cı o tarihlerde henüz emekleme döneminde olan 
aydınlatma sanayinin gelişmesi, üyeler arasındaki 
dayanışma ve işbirliği imkanlarının araştırılması, 
sektörün imalat kapasitesinin artırılması ve de 
ileriye yönelik ihracat potansiyeli olan pazarlarda 
birlikte sinerji yaratmak. Şu anda 88 üyemiz var. 
 
SEKTÖR SON 10 YILDA HIZLI BÜYÜDÜ
Derneğin kuruluşundan bu yana olan süreci 
anlatır mısınız?
Derneğimizin ilk kurulduğu tarihlerde sektör ge-
rek üretim, gerekse parasal değer anlamında kü-
çük bir sektördü. Ama özellikle 2000’li yıllardan 
sonra çok ciddi bir ivme kazandı. Son 10 yıldır 
sektörün büyümesi Türkiye ortalamasının hep 
üstünde oldu. 2013 rakamları itibariyle sektör 
2.5 milyar dolar civarında bir pazar büyüklüğüne 
ulaştı. 1997’lerde bu rakam 200 milyon dolarlar 
civarındaydı, neredeyse 10-12 misli gibi bir bü-
yümeye ulaştık. Şu anda üyelerimizin yüzde 99’u 
ihracat yapıyor. Hem Avrupa pazarında hem çev-
re ülkelerde, Kuzey Afrika ülkelerinde, Kafkasya, 
Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya’ya ihracat ya-
pan bir potansiyele ulaştık.
 
Sektörün Türk ekonomisindeki ve dünyadaki 
yeri nedir?
Türkiye’nin özellikle son yıllardaki gelişmeler 
çerçevesinde önemli bir avantajı var. Avrupa’daki 
üretici firmalar için bir üretim üssü olma şansına 
sahibiz. Zira Uzakdoğu’da üretim yapan birçok 
firma için; Uzakdoğu’nun avantajlarının yanı sıra 
birtakım dezavantajlarının da gündeme gelmesiy-
le, aydınlatma sektöründeki işlerin büyük rakam-
lı işlerden daha ziyade proje tarzı işlere dönmesi 

nedeniyle Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi 
ve bu süreci iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Üye-
lerimizin Avrupa’da önde gelen markalarla işbirli-
ği yapma imkanlarını araştırıp onlarla ortaklıklar, 
şirket satın alma gibi süreçleri başlatmayı amaç-
lıyoruz. Şu anda bunun bir-iki tane örneği oluş-
tu. Türkiye’nin Avrupalı üreticilerin üretim üssü 
olma şansı var, bunu değerlendirmek istiyoruz. 
 
Dernek üyeleri aydınlatma gereçleri sektörün-
de hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
Aydınlatma sektörü, teknik ve dekoratif aydınlat-
mayı, iç ve dış aydınlatmayı kapsayan çok geniş 
bir sektör. Bunun herhangi bir yerinde rol alan 
tüm üreticiler bizim derneğimizin üyesi olma 
şansına sahip. Zaten üyelerimizin genel yapısı da 
bu çerçevede. Teknik aydınlatma bildiğiniz alış-
veriş merkezleri, ofis aydınlatmaları, genel mekan 
aydınlatmaları diye tabir ettiğimiz şey. Dekoratif 
aydınlatma da özellikle son zamanlarda dış cep-
helerdeki ışıklandırmalar ve genel dekorasyonda 
iç mimaride kullanılan dekoratif ürünleri kapsı-
yor. Dernek tüzüğümüzde bize üye olabilmek için 
önemli bir şartımız var, o da üretici olmak. Aydın-
latma sektörü yelpazesinde herhangi bir alanda 
üretim yapan bunu da bize bir belge ile bildiren, 
her şirketi üye yapabiliyoruz. Üretici olması bizim 
için yeterli. 
 
AGİD, TÜRKİYE’Yİ 
AVRUPA’DA TEMSİL EDİYOR 
Derneğinizin faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
Derneğimizin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi 
yılda iki defa sanayi odası ile işbirliği toplantıları 
yapmak. Geliştirilmiş sektör toplantıları düzenli-
yoruz. Biri yılın ilk çeyreğinde, diğeri son çeyre-
ğinde yapılıyor. Benim geçmiş dönemden İSO ile 
ilişkim var. Uzun yıllar meslek komitesi üyeliği 
yaptım, halen meclis üyesiyim. Geçen dönemde 
sanayi odasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. 
Dolayısıyla oradaki ilişkilerimizi de değerlendire-
rek sektörümüzün gelişmesine katkı olacak İSO 
bünyesindeki her projede AGİD olarak yer alıyo-
ruz. İşbirliği çalışması sergiliyoruz. Son 3 yıldır 
kurucu üyesi olduğumuz AB ülkelerinin üye ol-
duğu Avrupa Aydınlatma Birliği’nde yer alıyoruz.  
Şu anda AGİD adına denetçi görevini üstleniyo-
rum. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim.

Aydınlatma Gereçleri 
İmalatçıları Derneği 

(AGİD) Başkanı 
Fahir Gök, 

aynı zamanda 
Avrupa Aydınlatma 
Birliği’nde  yönetim 

kurulu üyesi ve 
denetçi olarak 

görev alıyor.

SEKTÖREL GÜÇ / AGİD



 
Türkiye AB’ye üye değil ama dernek olarak sizi 
aldılar yani…
Evet, iyi bir noktaya değindiniz. Türkiye üye ol-
mamasına rağmen bir tüzük tadilatı yaptırarak 
AGİD’i oraya üye yaptık. Kurucu üye statüsündeyiz 
ve 30 üyeden biriyiz. Bu sektör adına çok önemli 
bir gelişme ve başarı. Hatta geçtiğimiz nisan ayında 
sektörün dernek başkanlarını İstanbul’da bir araya 
getirdik. Başkanları üç günlük bir program çerçeve-
sinde ağırladık. İşbirliği imkanlarını konuştuk. Çok 
verimli görüşmeler oldu. Almanya, İtalya, İspanya, 
Hollanda, Belçika gibi ülkelerin dernek başkanları 
bu sektöre de çok hakimler. O tarihte bir fuar orga-
nizasyonuna da katıldılar. O fuar çerçevesinde on-
ların birçok yeri ziyaret etmesi, görüşmeler yapması 
sektör için çok önemli bir gelişme oldu. 
 
ATIK ÜRÜNLERİN TOPLANMASI PROJESİ
Başka ne gibi çalışmalarınız var?
Şu anda çok yeni bir çalışma var. Atık yönetmeliği 
konusu aydınlatma sektörü için de geçerli. Biz de 
sektör derneği olarak buna talip olduk. Çünkü sek-
törün yüzde 50’den fazlasını temsil ediyoruz.
 
Bu projenin içeriği nedir?
Sektördeki bütün atıkları toplama yetkisini AGİD 
olarak biz üstleniyoruz ve sektöre bu manada ciddi 
bir hizmet vereceğiz. Bu çalışma için derneğimizin 
yanında bir de ticari işletme kurduk. Çünkü bu fa-
aliyetleri bir ticari işletmeyle yapabiliyorsunuz. İlla 
ki ticari işletme olması lâzım. O işletme ile sektör 
üyesi olan tüm firmalara bu hizmeti verebiliyoruz. 
Onların atıklarını toplayıp, bertaraf tesislerine gö-
türüp, bertaraf edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. 
Atıkları geri kazanım manasındaki tesislerde de-
ğerlendirmek istiyoruz. Bunun bir rakamsal boyutu 
var ama en önemli kısmı şu; bu işten bir ticari ka-
zanç yok. Tamamı hizmet amaçlı.  

Tüketiciden de eski ürün alma gibi bir durum 
olacak mı?
Belli toplama merkezleri olacak. Çok kapsamlı bir 
proje bu. Kamu spotlarıyla vatandaşı bilinçlendir-
meden tutun da birçok şey var. Geri kazanım ve 
çevreye zararlı malzemelerin bertaraf edilmesi 
önemli. Her yıl için belli hedefler var. Piyasaya su-
nulan bir malın yüzde 2-3’ünün toplanıp bertaraf 
edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra iki yılda bir İs-
tanbul Light Fuarı’nı düzenliyoruz. Ayrıca paneller, 
eğitici toplantılar ve yılda bir kez de sektör yemeği 
gerçekleştiriyoruz.
 
Önümüzdeki dönemde neler yapacaksınız?
Önümüzdeki dönemde en önemli hedefimiz bu atık 
yönetmeliğinin, Çevre Bakanlığı ile yapılan proje-
nin hayata geçirilmesi. Ayrıca ekim ayında genişle-
tilmiş bir sektör toplantımız olacak. Aralık ayında 
da yıllık geleneksel AGİD yemeğimiz olacak. Yine 
aralık ayında Belçika’da genel kurulumuz olacak. 
Bunlar kısa dönemdeki önümüzdeki programlar. 
 
AVRUPALI ÜRETİCİLERİ 
HEYECANLANDIRAN PROJE

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörün önünde çok önemli bir şans var. 6 milyon 
sokak lambasının değiştirilmesi gündemde.
Konvansiyonel tipten ledli yeni teknoloji lambalara 
veya aydınlatma armatürlerine geçiş projesi olacak. 
Bu çerçevede bir alt otomasyon sistemi kurulacak. 
Enerji Bakanlığı bu konuyu çok ciddi şekilde des-
tekliyor. Ancak teknolojinin çok yeni olması sebe-
biyle şartnamelerinin, teknik standartlarının be-
lirlenmesi zaman alan bir süreç. Çünkü teknoloji 
kendi dinamiği içinde halen gelişim gösteren çok 
yeni bir teknoloji. Bu değişim sürecinde Bakanlı-
ğın önerisi bu malların Türkiye’de üretilmesi. Türk 
malı olması şart değil, teknik şartnameyi karşılasın 
mal Türkiye’de üretilsin. Hiç değilse belli bir katma 
değeri Türkiye’de bırakabilelim, bunu amaçlıyorlar. 
Aynı zamanda da sanayinin gelişmesine yardımcı 
olacak bir proje. Ülkeye ölçek ekonomisinde üre-
tim yapma şansı verecek. Bu üretim kapasitesine 
ulaştığımız zaman o alanda sadece yurt içine veya 
çevre coğrafyaya değil, dünyadaki birçok ülkeye 
ciddi bir ihracat pazarı oluşturabileceğiz, çünkü 
önemli bir aktör haline geleceğiz. 
Rakam çok büyük. 5-6 milyon sokak lambası, bu-
gün dünyada örneği olmayan bir proje bu. Ne ka-
dar zamanda, nasıl hayata geçecek ayrı bir tartışma 
konusu ama aynı zamanda bunun tartışması bile 
çok ciddi bir potansiyel oluşturdu. Şu anda yabancı 
firmalardan Türkiye’deki yerli firmalar ile işbirliği 
ve satın alma görüşmeleri başladı. Önümüzdeki dö-
nemde de bu görüşmelerin süreceğini ve bu konu-
da olumlu gelişmelerin olacağını öngörüyoruz. 
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“Türkiye İMSAD bizim uzun bir süredir 
üyesi olduğumuz bir dernek. Çalışmalarını 

da yakından takdirle izliyoruz. Hatta 
dönem dönem arkadaşlarımızla yönetim 

kurulunda konuşurken, faaliyetleri takip 
edilecek dernekler arasında tuttuğumuz, 

çok başarılı organizasyonları olan, iyi bir alt 
yapı ve kadroya sahip, yönetimi de özverili 

insanlardan oluşan bir dernek olduğunu 
belirtiyoruz. Biz uzaktan da olsa bazı projelerde 

elimizden geldiğince yer almaya çalışıyoruz. 
Türkiye İMSAD üyesi olduğumuz için çok 

mutluyuz.”

Fahir Gök: “Türkiye 
İMSAD üyesi olduğumuz 

için çok mutluyuz”

SEKTÖREL GÜÇ / AGİD
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“İş dünyasında 
ileri koşamayan
yarışta geri kalır”

PROFESYONEL BAKIŞ / HAMDİ ALTUNALAN
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Kariyer basamaklarını başarıyla tırmanan Seranit Grup Başkanı Hamdi 
Altunalan, şirketlerin ve yöneticilerin yenilikleri takip etmeleri gerektiğini 
belirterek, “Dünya, teknoloji ve iş hayatı, baş döndürücü bir hızla gelişiyor 
ve değişiyor. Bugünün iş temposu içinde sürekli olarak ileriye doğru 
koşmak gerekiyor, yoksa yarışta geride kalıyorsunuz” diyor.

Seranit Grup Başkanı Hamdi Altunalan, 
Seranit Grup’ta 14 yıllık geçmişini 2012 
yılında Seranit Grup Başkanı olarak taç-
landırarak iş hayatında zirveye yükselmiş 

bir isim… Başarıya giden yolun çok çalışmaktan 
geçtiğini belirten Altunalan, “Profesyonel iş ha-
yatında kişisel gelişim hedeflerini belirleyerek bu 
hedefleri gerçekleştirme yönünde planlı bir şekil-
de çalışmak başarının en önemli koşullarından 
biridir” diyor. Hamdi Altunalan ile iş hayatını ve 
başarı öyküsünü konuştuk.

İş hayatınızdan kısaca bahseder misiniz? 
İş hayatıma 1980’de Yol, Su, Elektrik Kurumu’nda 
(YSE) başladım. Ardından 1987-1995 yılları ara-
sında yapı malzemeleri konusunda kişisel tica-
ret şirketimi işlettim. 1995 yılında ise Sinpaş 
Grubu’na geçerek satış departmanında görev al-
maya başladım. 1998-2001 yılları arasında Kent-
sel Hizmet A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini 
yürüttükten sonra, 2001 yılında Seranit markası-
nın Genel Müdürü oldum. 2012 yılından itibaren 
de Seranit Grup Başkanı olarak görev yapıyorum. 
Seranit Grup’ta 11 yıllık bir geçmişim var.

Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir duy-
gu? Kişiye ne gibi kazanımlar sağlıyor?
Uzun yıllar aynı şirkette çalıştığınız zaman o sek-
törün her şeyini en ince ayrıntısına kadar öğren-
miş, tanımış oluyorsunuz. İş arkadaşlarınız, hiz-
met verdiğiniz müşterileriniz ailenizden biri gibi 
oluyor. Bu da insana büyük bir güven veriyor. 

“YÖNETİCİ EKİBİYLE UYUM İÇİNDE OLMALI”
Sizce profesyonel bir yönetici nasıl olmalı? 
Profesyonel bir yönetici öncelikle güçlü bir ekibi 
bulunan ve bu ekiple uyum içinde, gerektiğinde 
yetki ve sorumluluk vermekten kaçınmadan ça-
lışan bir liderdir. “Her şeyi ben kontrol edeyim, 
bütün kararlar benden geçsin” yaklaşımının gü-
nümüz yöneticilik-liderlik anlayışında yeri yok-
tur. Burada önemli olan yöneticinin stratejik 
kararları alması, deneyimi ve bilgi birikimi ile 
çalışma arkadaşlarını yönlendirmesidir. Yönetici, 
ekibinden aldığı bilgi ve görüşleri değerlendirir, 
şirketinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda he-
defler koyar ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için 
çalışır. Alanlarında yetkin ve bilgili, profesyonel 

bir ekiple çalışmak başarılı yönetici olmanın te-
melini oluşturur.  
Bunlara ek olarak, adil bir yaklaşım, güvenli ve 
huzurlu bir çalışma ortamı ve ekip arkadaşlarıy-
la açık bir iletişimi sürdürmek de yöneticinin en 
temel sorumlulukları arasındadır. Bu sorumluluk-
larını başarıyla yerine getirdiği oranda, çalışma 
arkadaşlarından daha fazla verim alabilir.  

Bir gününüz nasıl geçiyor? İş dışında sosyal 
hayata vakit ayırabiliyor musunuz?
İstanbul şartlarında yoğun bir gündemim oluşu-
yor. Her gün, gün içinde değişebilen toplantıları, 
program dışı gelişmeleri de düşündüğümüzde ge-
riye oldukça az vakit kalıyor. İş dışında evimde 
vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Hafta sonları 
bahçe, hayvanlar ve açık havada ailemle ve çocuk-
larımla vakit geçirmek benim için vazgeçilmezdir. 

“BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK               
VE ARAŞTIRMAK”
Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? Genç-
lere neler tavsiye edersiniz?
İş hayatında başarılı olmanın sırrı öncelikle çok 
çalışmak. Gençlere tavsiyem sürekli araştırsınlar, 
okusunlar, dünya gündemini, dünyadaki yeni-
likleri, trendleri takip etsinler, mutlaka en az bir 
yabancı dili iyi öğrensinler, farklı ülkeleri farklı 
kültürleri görsünler, tanısınlar. Eğitim öğretim 
dediğimiz süreç okulla birlikte bitmiyor. Dünya, 
teknoloji ve iş hayatı baş döndürücü bir hızla ge-
lişiyor ve değişiyor. Bu koşullarda olduğunuz yer-
de durmak aslında geride kalmaktır. Bugünün iş 
temposu içinde sürekli olarak ileriye doğru koş-
mak gerekiyor, yoksa yarışta geride kalıyorsunuz. 
Bu bakımdan gerek kurumların sunduğu eğitim 
olanaklarından yararlanmak, gerekse kendi ola-
naklarınızla bilginizi artırmak önem taşıyor. 
Profesyonel iş hayatında kişisel gelişim hedeflerini 
belirleyerek bu hedefleri gerçekleştirme yönünde 
planlı bir şekilde çalışmak başarının en önemli 
koşullarından biridir. Adeta bir satranç oyuncusu 
gibi iki hamle, beş hamle, on hamle sonrasını gör-
meye çalışmak ve buna göre strateji oluşturmak 
gerekir. Benim gençlere tavsiyem kariyer planla-
masına önem vermeleridir. Bugün pek çok büyük 
şirkette bu konuda kurumsal uygulamalar yapılı-
yor. Bunlardan yararlanmalılar.

Seranit Grup Başkanı 
Hamdi Altunalan, 

başarıya giden yolun 
çok çalışmaktan 

geçtiğini söylüyor. 
Altunalan, “Gençlere 

tavsiyem sürekli araş-
tırsınlar, okusunlar, 
dünya gündemini, 

dünyadaki yenilikleri 
takip etsinler” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / HAMDİ ALTUNALAN



Biraz da Seranit’ten bahsedelim. Seranit’in ku-
ruluşundan bu yana geçirdiği aşamaları kısaca 
anlatabilir misiniz?
Seranit Grup 22 yıl önce porselen üretimi ile faali-
yetlerine başladı. 2001 yılında Sinpaş Holding tara-
fından satın alınmasından sonra çok güçlü bir büyü-
me ivmesi kazandı. Grubun büyümesi iki boyutlu 
oldu. Öncelikle hacimsel bir büyüme yaşadı. 2001 
yılında 1,1 milyon metrekare olan üretim kapasitesi 
18,5 milyon metrekareye çıkartıldı. Ancak hacimsel 
büyüme kadar önem verilen bir konu da üretim ka-
litesine, tasarıma ve yenilikçiliğe odaklanarak tasa-
rımda lider olmaktır. Geride kalan yıllarda daha bu-
tik üst segment ürünlerine ağırlık verilerek, böylece 
sektörde fark yaratan yenilikçi ürünleri ile Seranit 
güçlü bir konuma sahip oldu. Seranit Grup bugün 
4 farklı ürün grubunu bünyesinde bulunduran bir 
yapı grubudur. Seranit Grup çatısı altında Seranit 
Porselen, Serra Seramik, Vanucci Mutfak & Banyo 
ve Seranit Yapı Gereçleri yer alıyor. Seranit Porselen 
A+ segmentinin yüzde 95’ini, A segmentinin yüzde 
70’ini elinde bulunduruyor.

Firmanızın 2015 hedefleri nelerdir? Yeni yatı-
rım planı var mı?
Seranit hacimsel açıdan sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir büyümeyi hayata geçirirken; yenilikçi, yüksek 
kaliteli ve fark yaratan üst segment ürünleri ile de 
piyasaya damgasını vurmak istiyor. Şirketin hedefi 
sadece ürün kalitesinde ve satış hacminde değil, ta-
sarımda ve yenilikçilikte de lider olmak. Yeni trend-
leri yakından takip ediyoruz. Seranit porselende 
Türkiye için tasarımlarda yeni dokunuşlar hazır-
ladık, hazırlamaya da devam ediyoruz. Doğallığı 
ve sadeliği şık bir şekilde yansıtan farklı tasarımlar 
sunarken Serra Seramik ve Vanucci Mutfak&Banyo 
markaları ile de yılın trendlerini ürünlerimize yan-
sıtıyoruz. 

“AR-GE VE ÜRETİM YATIRIMLARINA       
HIZ VERİLMELİ”
Uzun yıllar bu sektörde çalışmış biri olarak sek-
törün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, ge-
leceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Yapı sektörü inşaat sektörünün dinamikleriyle bir-
likte hareket eden, ona göre performansını yüksel-
tebilen bir sektördür. Bununla birlikte bu ilişki o 
kadar birebir olmayıp, büyümenin niteliği ile ya-
kından ilgilidir. 
Örneğin, inşaat sektöründeki büyümeyi son dö-
nemde toplu konut projeleri tetiklemektedir an-
cak bu çalışmalarda kalite düşmüştür. Dolayısıyla 
inşaat sektörünün bu şekilde büyümesi seramik 
sektörünün büyümesi anlamına gelmemektedir.
Türkiye halen seramik sektöründe ilk 3 ülke ara-
sındadır. Pazarın ilk 2 sırasında bulunan İspanya 
ve İtalya’daki üreticiler tesislerini kapatmaya ve 
daralmaya başladılar. Bu nedenle gözler tamamen 
Türkiye’ye çevrildi. 
Türkiye’nin seramik sektöründeki başarısı ile “Türk 
Malı” damgası dünyada giderek daha fazla kabul 
ve talep görecektir. Ancak bu hedefe ulaşabilmek 
için Ar-Ge ve üretim yatırımlarına hız verilmesi bü-
yük önem taşıyor. Sadece Seranit ve Serra’nın ya-
tırım, tasarım, kalite anlayışı ve standartları yeterli 
olmuyor. Bu süreçte tüm sektörün TSE çift yıldız 
standartlarına göre tesislerin yenilenmesi, modern 
teknolojiye ayak uydurulması, en önemli kaynağın 
‘insan’ olduğunun unutulmaması ve çok üretmek 
yerine kaliteli üretme vurgusunun yapılması gere-
kiyor. 
Sektörün temel sorunlardan biri de yurtiçi piyasa-
larda tüm markalar arasında rekabetin kalite yeri-
ne fiyata odaklanmış olmasıdır. Tüm sektörün bu 
anlayışı geride bırakması, kaliteye, yenilikçiliğe ve 
fark yaratarak rekabet etmeye yönelmesi önem ta-
şımaktadır. 

Seranit Grup çatısı 
altında Seranit 
Porselen, Serra 

Seramik, Vanucci 
Mutfak & Banyo ve 

Seranit Yapı Gereçleri 
yer alıyor. Seranit 

Porselen, Türkiye’deki 
porselen pazarının 
yüzde 70’ini elinde 

bulunduruyor.
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Ödül avcısı 
mimar kardeşlerden
yurt dışında 
dev projeler 

Bugüne kadar 50’ye yakın ülkede 50’yi aşkın 
ödül alan Erdem Mimarlar’ın kurucuları Günay 

ve Sunay Erdem kardeşler, 2020 Katar Dünya 
Kupası statları çevre düzenlemesi ve İtalya’da 

Napolyon tarafından kurulan bir cephanelik 
limanı günümüzün koşullarına göre düzenleme 

projesi ile yine ses getirecek işlere imza atacak.

Napolyon Bonapard tarafından 
1862 yılında yaptırılan Le Spezia 
Cephaneliği’nin Kentsel Dönüşümü 
proje yarışmasını kazanan, Wimb-

ledon Tenis Turnuvası’nın yapıldığı kasabanın 
kentsel dönüşüm yarışmasında ve ABD Başkanı 
Obama’nın Başkanlık Kütüphanesi için açılan 
yarışmada finale kalan Türk mimarlar Günay ve 
Sunay Erdem, yeni başarılara aday...
1998 yılında Sunay ve Günay Erdem kardeşlerin 
kurduğu Erdem Mimarlar, yurt dışında gerçek-
leştirdikleri önemli projeler ve aldıkları ödüllerle 
Türk mimarlık camiasını başarıyla temsil ediyor. 
Bugüne kadar 50’ye yakın ülkede 50’yi aşkın 
ödül alan firma, halen yurt içinde ve yurt dışında 
(Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika) aynı anda pek 
çok proje üzerinde çalışıyor. Sunay Erdem ile bu-
güne kadar yaptıkları çalışmaları ve yeni projeleri 
konuştuk. 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI
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Erdem Mimarlar ne zaman kuruldu? Bugüne 
kadarki gelişim aşamalarından bahseder misi-
niz?
Erdem Mimarlar’ı 1998 yılında kardeşim Günay 
Erdem ile birlikte kurduk. O günden bu yana 
Türkiye ve dünya geneline projeler geliştirmeye 
başladık. Bu anlamda şirketin ilk projesi 1998 yı-
lında Yunanistan’ın Selanik kenti için açılan ulus-
lararası yarışmaya yönelik hazırladığımız proje 
oldu. Bunu takip eden yıllarda Erdem Mimarlar 
50’ye yakın ülkede proje gerçekleştirdi ve 50’den 
fazla ödül kazandı. 

Ofisleriniz nerelerde bulunuyor? Ağırlıklı ola-
rak çalıştığınız alanlar nelerdir?
Ofisimizin merkezi Ankara ve İstanbul olmak 
üzere geliştirilen yurt dışı projelerin lokasyonu-
na göre şube oluşturan bir yapıya sahibiz. Katarlı 
yetkililerden aldığımız bir teklif ve davet üzerine 
Dünya Kupası 2020 stadları çevre düzenlemele-
ri için orada bir oluşum içerisindeyiz. Keza İtal-
ya’daki Napolyon’un Cephanelik Limanı’nın 
Kentsel Dönüşüm projesi için de orada bir yapı-
lanma içindeyiz. Ağırlıklı olarak çalıştığımız alan-
lar kentleri oluşturan mega simge yapılar, kamu 
binaları, büyük kentsel dönüşüm alanları ve bü-
yük ölçekli rekreasyon ve peyzaj alanları.

SES GETİREN PROJELER
Şimdiye kadar yaptığınız projeler nelerdir? 
Yurt dışında hangi projelere imza attınız?
Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz en 
önemli projelerden birkaçı, Bilgi Teknolojileri Ku-
rumu Hizmet Binası (110 bin m2), TFF Riva Tesis-
leri Çevre Düzenlemesi (180 bin m2), Ankara’nın 
Gençlik Parkı’yla aynı büyüklüğe sahip şehrin 
önemli ikinci parkı Esertepe Parkı (180 bin m2). 
Yurt dışında 50’ye yakın ülkede projeye imza at-
tık.Firmamızın son yıllarda geliştirdiği önemli 
projelerin başında; İtalya’nın en büyük kentsel dö-
nüşüm projelerinden La Spezia Limanı’nın kentsel 
dönüşüm proje yarışmasında aldığımız birincilik 
ödüllü proje, Wimbledon Turnuvası’nın yapıldığı 
kasabanın kentsel dönüşümü için açılan yarışma-
da finale kalan proje ve ABD Başkanı Barack Oba-
ma Başkanlık Kütüphanesi için açılan uluslararası 
yarışmada finale kalan projemiz geliyor.  

Kazandığınız ödüller var mı?
Firmamız bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışın-
da 50’den fazla ödül aldı. Son yıllarda bizim için 
aldığımız önemli ödüllerden bir kaçından bah-
sedersek, İtalya’da Napolyon’un tarihi 200 yıllık 
La Spezia Limanı ödüllü projemiz, Orlando 2040 
vizyonu için geliştirdiğimiz ödüllü proje, Ame-
rikan Mimarlık Enstitüsü’nden aldığımız ödül, 
Chicago’da bir kamusal alan için gerçekleştirdiği-
miz ödüllü projeleri söyleyebiliriz. 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI

Günay ve 
Sunay Erdem 
kardeşlerin 
ABD Başkanı 
Barack Obama 
Başkanlık 
Kütüphanesi 
için 
hazırladıkları 
proje, açılan 
uluslararası 
yarışmada 
finale kaldı.
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Yakın zamanda Vancouver’da ödül aldığınız 
projeden bahseder misiniz?
Vancouver projesinin çıkış amacı viyadükler... Za-
manın övünç sebebi viyadükler son yıllarda kentte 
artık istenmiyordu. Şehri otobana çeviren hızlı tra-
fik akışı adeta “beyin kanaması” yaratırcasına şeh-
rin kalbine araç pompalayınca insanlar yaşayamaz 
olmuşlar ve bu baş döndüren şehir yaşamına dur 
demek istemişler. 
Bu yüzden bu viyadükleri artık amacın dışında 
sadece yayaların kullanacağı ulaşım araçlarına 
veya rekreatif unsurlara dönüştürmek istiyor-
lardı. İnsanlar şehirde yürümek, bisikletle do-
laşmak istiyordu, oksijen almak istiyordu. Proje 
etütlerimizde viyadüklerin geçtiği alanların terk 
edilmiş tren manevra alanlarından geçtiğini fark 
ettik. Ayrıca bu hattın Whistler dağlarına, 2010 
Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı alana uzandığını 
gördük. Yani bu hat oksijenin bol olduğu dağlara 
uzanıyordu. Bizim yaptığımız ise bu hattı açmak 
ve bir yeşil koridor yaratmak oldu.. Bir nevi do-
ğayı terk etmek zorunda bıraktığımız şehre geri 
çağırmak. Bu nedenle bu projeye “Doğanın Geri 
Dönüşü” adını verdik. Projenin konsepti bu kadar 
yalın ve basit aslında.

KATAR VE İTALYA’DA İKİ ÖNEMLİ PROJE

Yeni projeleriniz neler?
Yurt içinde ve yurt dışında (Amerika, Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarında) aynı anda pek çok proje üze-
rinde çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz projelerimiz 
ölçek olarak birkaç bin metrekare ile milyonlarca 
metrekare arasında değişiklik göstermektedir. Tür 
olarak da barınma, eğitim, çalışma, kültür, sağlık, 
eğlence olarak sıralanabilirler. Örneğin 2020 Katar 
Dünya Kupası stadları çevre düzenlemeleri uçsuz 
bucaksız bir konu. Stadların yapılacağı bazı yerler-
de yeni kentler oluşmakta, bu bizim çalışmamızın 
kapsamını doğal olarak genişletiyor. Dünyada az 
rastlanan bir olguyla karşı karşıyayız, bir stad etra-
fında kurulan yeni bir kent olgusu var.  İtalya’daki 
projemiz ise 200 yıllık bir geçmişi barındırıyor. 
Napolyon tarafından kurulan bir cephanelik lima-
nı, günümüzün koşullarına insanların rekreasyon 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürüyoruz. 
Biz bu projeyi “Savaştan-barışa” diye adlandırdık. 
Savaşa hizmet etmiş bir alanı barışa adıyoruz. Pro-
jede 3 barış adası var, insanların, hayvanların ve 
bitkilerin hakim olduğu ve etkileşim içerisinde 
olan adalar.

Sunay Erdem, 1971 
yılında Bulgaristan’ın 

Şumnu kentinde doğdu. 
Kardeşi Günay Erdem 

ile 1998 yılında Erdem 
Mimarlar firmasını 

kurdular. İki kardeş 90’lı 
yıllardan günümüze 

40’tan fazla ülkede proje 
geliştirip, 50’ye yakın 

ödül aldı. Günümüzün 
mimarlık alanında nadir 

serbest el kullanan 
tasarımcılardan birisi 
olan Sunay Erdem’in 

1992 yılından bu yana 
700’e yakın çizdiği 

serbest el perspektifleri 
bulunuyor.
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ra mimarlığın aslında yaşamımızı organize etme 
özelliğinin daha iyi fark edilip bunu kullanan ta-
sarımların ortaya çıktığı dönemi göreceğiz. Yani 
anı tasarlamak yerine süreci tasarlamaya başlaya-
cağız. Eğer yazı sanatı ile analoji yapılacak olur-
sa, mimarlığı kullanarak iç dünyamıza yönelik 
bir konudan oluşan çok basit hikâyeler yazmayı 
başarmış durumdayız. Bir nevi çok basit hikâyeler 
ile insanlarla iletişime geçmiş durumdayız. Fakat 
bu hikâyelerin kısa süre içerisinde bizi yeteri ka-
dar tatmin etmemeye başlayacağını düşünüyoruz. 
Bizi çok daha fazla heyecanlandıran, eğlendiren, 
sürükleyen, hayatımızın tüm anlarına bunları ya-
yan tasarımları görmeye başlayacağız. Yani hayatı-
mızın her dönemini daha fazla dikkate alan, tüm 
duygularımıza hitap eden, her mevsim bize fark-
lılıklar sunan, günün 24 saati bizimle daha fazla 
iletişimde olan mekânlardan bahsediyoruz. Somut 
olarak bizden örnek istemeyin çünkü şu anda ge-
liştirmekte olduğumuz projelerde biz de bunun 
nasıl olabileceği üzerinde çalışıyoruz. Gideceğimiz 
doğrultuyu biliyoruz fakat sonuçlarının ne olaca-
ğını tasarımlarımızda hep birlikte göreceğiz. Size 
şunu çok rahatlıkla vaat edebiliriz; ihtiyaçlarınız 
çok daha iyi yerine getirilecek ve çok daha fazla 
mutlu olacaksınız.

Mimaride yeni trendler nelerdir?
Çok uzun bir süre mimarlığı sadece temel ihtiyaç-
larımızı yerine getirmek üzere kullandık. Bunlar 
barınma, çalışma, eğitim, sağlık v.b. olarak sırala-
nabilir. Bu ihtiyaçları karşılarken heyecan içerme-
yen, sadece işleve odaklanmış keyif vermeyen, son 
derece tatsız tuzsuz mekânlar elde ettik. İstisnai 
örnekler hariç yakın tarihimizdeki son on yıllar 
öncesindeki durum bundan ibarettir. Günümüz-
de ve yakın geçmişimizde ise insanın iç dünya-
sının salt işlev yerine getiren mekânlar ile mutlu 
olamadığını fark etmeye başladık. Çünkü insan 
bir yandan son derece rasyonel bir varlık iken 
bir yandan da son derece duygusaldır. İhtiyaçları 
karşılanırken bir yandan mutlu olmayı, tat alma-
yı da istemektedir. Son yıllarda sıkça rastlamaya 
başladığımız projelere tema dâhil etme çabalarının 
arkasında bu duygusal tatminin farkındalığı yer 
almaktadır. Dikkat edin bizim yaptıklarımız dâhil 
literatüre girmeye aday tüm önemli projelerde bir 
söylem geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Geldiğimiz noktada bunu ileriye taşımanın yolla-
rını aramamız gerektiğini düşünüyoruz. İç dün-
yamız ile gerçekleşen bu temasları anlık ve kısa 
olmak yerine daha derin ve sürekli hale getirme-
miz gerektiğini düşünüyoruz. Bizce bundan son-

Günay Erdem, 1978 
yılında Bulgaristan’ın 
Şumnu kentinde doğdu. 
Günay Erdem kardeşi 
Sunay Erdem ile 1998 
yılında Erdem Mimarlar 
firmasını kurdu. İki kardeş 
90’lı yıllardan günümüze 
40’tan fazla ülkede proje 
geliştirip, 50’ye yakın 
ödül aldı. Çoğu mimar 
ve peyzaj mimarından 
farklı olarak Günay 
Erdem tasarımlarında 
bu iki disiplini birlikte 
kullanarak gerek mimari 
gerek peyzaj projelerine 
benzersiz yenilikçi 
özellikler kazandırdı.
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Vancouver’daki 
planlama projeleri
şehre hayat verdi

Vancouver’da tüm kent planlama çalışmaları 
“yaşanabilirliğe” odaklanmış durumda. 
İnsanların çalışabileceği, alışveriş yapabileceği 
ve keyifli vakitler geçirebileceği bir kent 
oluşturmak ana hedef. Bu kapsamda, parkları, 
açık alanları, yürüyüş yollarını, su, ağaç, 
manzara ve güneş ışığını kentsel dokuya dahil 
etme programın amaçları arasında yer alıyor. 
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Bir önceki sayımızda Vancouver'da yaşanan kentsel dönüşüm 
sürecini ana hatlarıyla anlatmıştık. Bu sayımızda ise Vancouver'daki 
başlıca planlama projelerini ele alacağız. Vancouver kent yönetimi; 
yürüme, bisiklet ve kitle taşımacılığını vurgulayan yaşanabilir, 
sürdürülebilir ve uygun bütçeli yerleşim bölgeleri yaratmaya 
odaklandı. Yeni geliştirilen kent yerleşimleri; komşuların etkileşim 
ve iletişimi, çalışmaları, alışveriş yapmaları, oyun oynamaları için 
çok sayıda kamusal alan sunuyor. Vancouver’ın dünyanın en 
yaşanılabilir kentlerinden birisi olarak tanınırlığını sağlamlaştıran 
ve halen devam etmekte olan bu planlama projeleri özetle şöyle...
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CAMBIE KORİDORU PLANLAMA PROGRAMI
Cambie Koridoru Planlama Programı, Cambie 
Sokağı ve çevresindeki alanlarda uzun vadeli bü-
yümeyi yönlendiriyor. Canada Line transit siste-
mi, Cambie Koridoru içindeki belirgin bölgelerin 
büyümesini desteklerken, kent genelinin gelece-
ğinde de önemli bir rol oynuyor. 19 kilometre 
uzunluğundaki bu hat, bölge sakinlerinin işlerine 
ve hizmetlere ulaşımını sağlamakta; ayrıca bölge-
yi şehir merkezine, Richmond’a, Vancouver Ulus-
lararası Havaalanı’na ve diğer doğu-batı transit 
hizmetlerine bağlamakta. 
Cambie Koridoru Planı’nın ilk iki aşaması ta-
mamlanmış durumda. Üzerinde çalışılmakta olan 
üçüncü aşama ise çeşitlilik içeren ve büyüyen bir 
nüfus için daha fazla konut seçenekleri sunarken, 
sosyal hizmetler ile kamusal alanların entegrasyo-
nuna rehberlik ediyor. 

PEARSON DOGWOOD ARAZİLERİ 
POLİTİKA PLANLAMA PROGRAMI  
Vancouver kenti ve Vancouver Kıyı Sağlık Birimi 
(VCH), 10 hektar büyüklüğündeki George Pear-
son Merkezi ve Dogwood Yerleşim Birimi alanının 
yenilenme ve genişleme planlarını mercek altına 
almış durumda. Pearson Merkezi’nde çeşitli en-
gellere sahip yetişkinler yaşarken, Dogwood Yer-
leşim Birimi’nde komplike bakıma ihtiyacı olan 
yaşlılar barınıyor. VCH, kamunun sağlık bakım 
ihtiyaçlarını karşılamak için mekânı yenilemek 
istiyor ve bu mekanın başka kullanım alanları 
da sunmasını talep ediyor. Zira bu alan, gelecek-
te yeni yerleşim, ofis, perakende ve kamu yararı 
amaçlı kullanıma ev sahipliği yapma potansiyeli 
taşıyor. Belediye, Pearson Dogwood alanının ye-
niden imarı için faaliyet raporu oluşturmak ama-
cıyla kapsamlı bir planlama programı başlattı. 
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Cities PLUS 
projesinde 

“yaşanabilirlik” 
kavramı esas alınıyor 

ve “sürdürülebilirlik” 
benzeri kavramlardan 

farklı bir düzleme 
konumlandırılıyor. Bu 
kavramsal çerçevede 

fotoğraftaki Stanley 
Park gibi yeşil alanlar 

temel bir işlev 
üstleniyor. 
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FALSE CREEK DAİRELERİ PLANLAMA PROGRAMI
False Creek Daireleri, yerel ve bölgesel ekonomi-
nin geleceği açısından Vancouver için kritik bir 
role sahip olan başlıca iş merkezlerinden biri. 
Şehir merkezine ve havaalanına bir kilometreden 
daha yakın olan ve yaklaşık 180 hektar arazi üze-
rine kurulu dairelerde 600 farklı işte 8 bine yakın 
insan çalışıyor. Kentin merkezindeki hizmet en-
düstrisi ve perakende sektörleri, bu bölgedeki şir-
ketler tarafından yönetiliyor. Kent yönetimi, False 
Creek Daireleri’ni daha üretken, sürdürülebilir ve 
kente bağlı bir alan haline getirmek için Vanco-
uver Ekonomik Komisyonu ile birlikte çalışıyor. 

GREAT NORTHERN WAY 
YAPI PLANLAMA PROGRAMI 
Belediye ve Great Northern Way Kampüs Vak-
fı, yerleşke arazileri için revize edilmiş bir yapı 
planı geliştirdiler. Revize edilmiş yapı planı, yeni 
bir yol ağı, açık alanlar oluşturulması ve parsel 
konfigürasyonları gibi konular doğrultusunda ye-
niden imar planına rehberlik ediyor. Revize edil-
miş yapı planı, yalnızca yeni kullanım şekilleri 
üzerinde dururken, zemin alanı izinlerini ya da 
bina yükseklik kısıtlamalarını değiştirmedi. Great 
Northern Way Kampüs Vakfı, bu yerleşim yerini 
gelişen bir kültürel ve sanatsal bölge olarak ta-
sarladı. Plan, kentin iş yaratmak, yatırım çekmek 
ve bölgeyi çevresel olarak yeniden canlandırmak 
hedeflerini de destekler nitelikte.

HASTINGS PARKI’NIN DÖNÜŞÜMÜ 
Belediye, Hastings Parkı’nı daha yeşil, aktif ve 
yıl boyunca gezilebilecek bir mekâna dönüştür-
meyi ve böylece oluşacak ekonomik canlılıkla 
uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışı-
yor. Bölgeye ilişkin hazırlanan master plan, her 
yıl düzenlenen panayırın ve Playland’in de yeni-
lenmesini içerirken, aynı zamanda yeşil alanlara, 
rıhtıma ve çevredeki yerleşim bölgelerine daha 
gelişmiş bağlantı noktalarını da kapsıyor. Ancak 
Hastings Parkı için oluşturulan bu büyük vizyon, 
ortaklıklar aracılığıyla gelecek önemli miktarda 
fona ihtiyaç duyduğu için tamamlanması yirmi 
yılı bulabilecek.

JOYCE-COLLINGWOOD İSTASYON 
BÖLGESİ REVİZYONU
Belediye, Joyce-Collingwood İstasyonu civarın-
daki alanda yapılacakları; 1987 yılında “Joyce 
İstasyonu Alan Planı” çerçevesinde uygulamaya 
konan politikaların güncellenmesi ve SkyTrain 
istasyonu ve otobüs trafiğindeki iyileştirmeler ve 
kaldırım, yol, bisiklet ağlarındaki değişiklikler 
nedeniyle yeniden gözden geçiriyor. 
Bu çerçevede yapılan revizyon kapsamında; arazi 
kullanımı, bina formları, her tür ulaşım güvenliği 
ve bağlantıları, kamusal alanlar ve artan nüfusu 
desteklemek için gerekli değişiklikler saptanacak. 
Yapılacak bu çalışmalar oldukça ayrıntılı ve kap-
samlı olacak.
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Cities PLUS Projesi, dünyadaki dokuz büyük 
kentin uzun süreli kentsel sürdürülebilirliği için yapılmış 
bir çalışmanın Vancouver kentine yönelik bölümünü 
kapsıyor. Projede temel amaç, kentte yaşayanların ve 
fiziksel çevrenin 100 yıl içinde oluşacak ekonomik, sosyal, 
ekolojik değişimlere adaptasyonunu sağlayacak stratejileri 
geliştirmek olarak saptanıyor. 

Projeye göre, esneklik, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik 
kavramları birbirinin yerine geçebilecek kavramlar olarak 
kabul edilmiyor. Bir kent sürdürülebilir olabilir ama bu 
yaşanabilir olması anlamına gelmez, aynı zamanda esnek 
bir yapıya sahip olabilir fakat yaşamak için çok kötü bir 
yer olabilir. Bu nedenle projede “yaşanabilirlik” kavramı 
esas alınıyor ve diğer kavramlardan faklı bir düzleme 
konumlandırılıyor.

100 yıllık Cities PLUS Projesi, “uzun dönemli 
planlama” alanında model oluşturacak türde bir proje. 
Politik senaryolar, gözlemler ve GVRD (Great Vancouver 
Regional District) alanını desteklemek için belirlenmiş 
olan amaçlar ile diğer kentlere ulaşılabilirlik konularını 
kapsıyor. Bu proje için hazırlanmış olan kavramsal çalışma 
üç aşamayı içeriyor. Birinci aşamada kullanıcılar, kentsel 
sistemin bileşenleriyle ilgili gelecek için öngörülerde 

bulunmuş ve geniş kapsamlı analizler yapılmış. Burada 
sözü edilen hepsi kendi içinde birer sistem olarak ele 
alınan bileşenler ise “tarımsal gıda, iletişim, kültür, katılım, 
ekonomik gelişme, enerji, politika, sağlık, yapı, güvenlik, 
arazi kullanımı, doğal çevre, sosyal adalet ve su” gibi 
unsurlardan oluşuyor. 

Çalışmanın ikinci aşaması olasılıkların araştırılmasına 
odaklı. “Forecasting and backcasting” (geleceğe ilişkin 
öngörülerde bulunma ve güncel eğilimleri dikkate 
alarak geçmişi anlama, geriye dönük çıkarımlarda 
bulunma) yöntemi kullanılarak, kullanıcılar gelecek yüzyılı 
şekillendirecek güçleri belirlemiş ve 100 yıllık hedefleri, 
yukarıda geçen bileşenler için tek tek tanımlamışlar. 
Bununla da yetinilmemiş, kullanıcılar, tespit edilmiş 
hedefleri şu an bulundukları durumla karşılaştırmışlar. 

Planlama ve uygulama konularına ise ancak üçüncü 
aşamada odaklanılmış. Kentsel sistem bileşenleri ile yapı 
inşa etme ilkelerini yönlendirecek olan katalizör stratejiler, 
bu aşamada saptanmış.  

Görüleceği gibi, Vancouver’da “kentsel dönüşüm” 
denilince, yalnızca, eski binaları yıkıp, yerlerine yenilerini 
yapmak değil, bunun çok ötesinde bir toplumsal ve 
çevresel dönüşüm süreci anlaşılıyor.

Vancouver’ın sırrı: Cities PLUS Projesi 
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LANGARA BAHÇELERİ 
POLİTİKA PLANLAMA PROGRAMI
Langara Bahçeleri’nin gelecekteki gelişimini 
yönlendirecek faaliyet raporunun oluşturul-
masına destek olmak amacıyla hazırlanan bu 
kapsamlı planlama programı, mülk sahibi olan 
Peterson ve Concert Taşınmazları şirketinin ta-
lebiyle geliştirildi. Program, mevcut kiralama 
birimlerinin korunması ya da yer değiştirmesini 
garanti altına alırken, aynı zamanda potansiyel 
yeni yerleşim, perakende ve kamu hizmetlerini 
de ele alıyor. Planlama süreci vatandaşlar ve tüm 
paydaşlar açısından da düşüncelerini paylaşma-
ları için pek çok fırsat içeriyor.

LITTLE MOUNTAIN BÖLGESİ 
PLANLAMA PROGRAMI
Bu projenin amacı, federal hükümetin bölgenin 
mülkiyetini 2007 yılında il yönetimine bırak-
ması sonrasında, sosyal konutlandırma alanının 
yeniden bayındırlaşmasını planlamak olarak be-
lirlendi. Plan, yeni ve mevcut topluluğa hizmet 
etmek için kullanım, yoğunluk ve yükseklik ka-
rışımlarını, bina formları ve özelliklerini, kamu-
sal alanları, dolaşım ve hareketlilik ile park ve 
kamu tesislerini dikkate alıyor.

NORTHEAST FALSE CREEK
Northeast False Creek (NEFC), bünyesinde 
BC Place Stadyumu, Rogers Arena ve Uluslar 
Plazası’nı da (Plaza of Nations) içeren bir spor, 
kültür ve organizasyon mekânları merkezi. 
2009 yılında Konsey, kent merkezi yarımada-
sının az gelişmiş en büyük bölgelerinden biri 
olan bu rıhtım bölgesinin daha canlı ve karma 
bir şekilde kullanılabilmesi için arazi kullanım 
politikalarını onayladı.
Bölgede yapılacak düzenlemeler kapsamında 
viyadüklerin eş düzey yol ağıyla değiştirilme-
si, kent merkezinden gelen ve kent merkezine 
giden mal ve hizmetlerin devinimine hizmet 
ederken, viyadüklerle kesintiye uğramış olan 
Main Street’in her iki tarafındaki belediyenin sa-
hip olduğu blokların ekonomik fiyatlarla imara 
açılmasına neden olacak. Düzenlemelerle birlik-
te ayrıca tarihi yerleşim alanlarıyla False Creek 
arasında gelişmiş bağlantılar kurulurken, rıhtım 
bölgesinde daha fazla park alanı oluşturulacak. 

OAKRIDGE MERKEZİ 
YENİDEN GELİŞTİRME PLANI
İçinde dükkânlar, hizmetler, ofisler ve kamusal 
kurumlar ile yerleşim alanları bulunan Oakrid-
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Vancouver’da 
adacıklar üstünde 

modern binalar 
yükseliyor. 

Vancouver’ın 
“Downtown” bölgesi, 
şehrin merkezindeki 

yarımadanın 
güneydoğu 

bölgesinde yer alıyor. 
Şehir ekonomisinin 

kalbinin attığı 
Downtown, idari 

birimlerin yanı sıra 
kültür sanat ve 

eğlence mekanlarının 
da yoğunlaştığı bir 

bölge.

KENTLER & MİMARİ



EKİM 2015   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   55



ge Merkezi’nin sahibi şirket, bu merkezin yeni-
den kullanımı için izin başvurusunda bulundu. 
Başvuruda sunulan “yeniden geliştirme planı”, 
Belediye Konseyi’nin 2007 yılında Oakridge 
Merkezi Faaliyet Raporu’nu onaylaması sonrası 
ortaya çıkan yeni ve geliştirilmiş imar tekliflerini 
yansıtıyor.

OLİMPİYAT KÖYÜ
Dünyadaki en yeşil yerleşim yerlerinden biri olan 
Olimpiyat Köyü, Vancouver’i sürdürülebilir kal-
kınmada lider yapmış durumda. Vancouver’in 
En Yeşil Kent hedefleriyle uyum içinde olarak, 
Olimpiyat Köyü güneş enerjisiyle ısıtma ve yeşil 
çatı gibi yenilikçi enerji verimliliği ve sürdürüle-
bilirliği sistemleri kullanıyor. 
Güneybatı False Creek’te konuşlanmış olan 
Olimpiyat Köyü, 2010 Kış Olimpiyat Oyunları 
kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen 
sporcuların ve Olimpiyat görevlilerinin barın-
maları için inşa edilmişti. Olimpiyatlardan sonra 
konaklama birimi, yerleşim amaçlı konutlar ha-
line dönüştürüldü. 
Bu imara açma, belediyenin çevre, ekonomik ve 
sosyal konularla ilgili hedefleriyle örtüşmektey-
di. Olimpiyat Köyü, günümüzde yaklaşık 1100 
yerleşim birimi, açık alan parkları ve sayısı git-
tikçe artan perakende ve hizmet satış mağaza-
larıyla çoklu kullanıma sahip bir kamusal alan 
halinde.

OTC MEKÂN PLANLAMA PROGRAMI
Oakridge Transit Merkezi’ne (OTC) yönelik bu 
program, Merkez’in geliştirilmesi ve yeniden 
işlevlendirilmesinde yol gösterici olacak. OTC 
tesislerinin sahibi olan şirketin talebi üzerine 
hazırlanan faaliyet raporu, “arazi kullanımı, sür-
dürülebilirlik, ulaşım, yoğunluk, bina türleri ve 
yükseklikleri, kamu yararı, imarın aşamaları” 
gibi konulara da rehberlik edecek.

POWELL SOKAĞI ÜSTGEÇİT PROJESİ 
Proje, Vancouver kent merkezinin doğusunda, 
Clark Drive’ın hemen batısında kalan Powell 
Sokağı’nın bir kısmındaki ana yol ve ray altyapı-
sının iyileştirilmesi amaçlı 50 milyon dolarlık bir 
proje. Belediyenin de 3.75 milyon dolarlık bir 
katkıda bulunacağı bu proje; bölgedeki demir-
yolu ağını iyileştirerek kapasitesini genişletmek 
ve Powell Sokağı koridorunda ulaşım ve güven-
liği geliştirmek olmak üzere iki temel amacı he-
defliyor.

GÜNEYDOĞU FALSE CREEK 
Verimli enerji çözümleri, yüksek performanslı 
yeşil binalar ve kolay transit erişimi öne çıkaran 
bu projenin amacı, Güneydoğu False Creek’i 
sürdürülebilir kalkınma için önde gelen bir mo-
dele dönüştürmek olarak belirlendi. Karma kul-
lanımlı bir yerleşim yeri olarak tasarlanan Gü-
neydoğu False Creek, yerleşim amaçlı barınmaya 
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Sosyal olanaklarının 
genişliğinin yanı 
sıra kıyılarındaki 

muhteşem 
manzarasıyla 

Downtown, şehre 
gelen yerli ve yabancı 

turistlerin görmek 
isteyecekleri yerlerin 

başında geliyor. 
Downtown, binlerce 

insana da istihdam 
olanağı sunuyor. 
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odaklı olarak 11 bin ile 13 bin arası bir nüfusa 
sahip. Proje tamamlandığında merkezinde bu-
lunan 2010 Olimpiyat Köyü ile birlikte Güney-
doğu False Creek’te mallar ve hizmetler yürüme 
mesafesinde olacak, konutlar ile merkezi iş alan-
ları daha erişilebilir hale gelecek.

STILL CREEK İYİLEŞTİRMESİ
Bu proje, Vancouver kentinde halen görülebilen 
iki nehirden birisi olan Still Creek’in kimi kısım-
larını rehabilite etmek ve iyileştirmeyi amaçlıyor. 
Vancouver Belediyesi komşu belediyelerle bir-
likte; nehir kenarındaki betonları kaldırıp, yerli 
bitkilerle yeni bir habitat yaratmak ve bölgeyi 
ahşap kaldırımlarla daha doğal bir görünüme 

kavuşturmak gibi konular üzerinde çalışıyor.
Belediye ve Great Northern Way Kampüs Vak-
fı, yerleşke arazileri için revize edilmiş bir yapı 
planı geliştirdiler. Plan, yeni bir yol ağı, açık 
alanlar oluşturulması ve parsel konfigürasyonları 
gibi konular doğrultusunda uzun vadeli yeniden 
imar planına rehberlik ediyor. Plan, yalnızca yeni 
kullanım şekilleri üzerinde dururken, zemin ala-
nı izinlerini ya da bina yükseklik kısıtlamaları-
nı değiştirmedi. Great Northern Way Kampüs 
Vakfı, bu yerleşim yerini gelişen bir kültürel ve 
sanatsal bölge olarak tasarladı. Plan, kentin iş 
yaratmak, yatırım çekmek ve bölgeyi çevresel 
olarak sürdürülebilir bir şekilde yeniden canlan-
dırmak hedeflerini de destekler nitelikte.

ÇİN MAHALLESİ’NİN YENİDEN 
CANLANDIRILMASI
Bu projenin amacı, bölgede yaşayan toplulu-
ğa yeni bir hayat getirirken, Çin Mahallesi’nin 
benzersiz mirasını da koruyabilmek olarak özet-
lenebilir. Tarihsel açıdan zengin bir bölge olan 
Çin Mahallesi Vancouver’in kültürel kimliğinin 
önemli bir parçası. Çin Mahallesi yıllar boyunca, 
çeşitli çatışmalar, ekonomik zorluklar, değişen 
nüfus trendleri ve yakınlardaki bölgelerde yaşa-
nan düşüş gibi sorunlarla uğraştı. Yeniden can-
landırma planı, ekonomik büyüme ve mirasın 
korunması gibi konuları ele almak üzere kamu 
üyelerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Çin Mahallesi, 
Vancouver’in 

kültürel kimliğinin 
önemli bir parçası. 

Bölgeyi yeniden 
canlandırmayı 

hedefleyen 
ilgili proje, Çin 
Mahallesi’nin 

benzersiz mirasını da 
korumayı hedefliyor.

Vancouver Limanı, 
dünyanın en büyük 
11’inci limanı.
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BaumitTurkiye İleriye yönelik fikirler

Binanızın yalıtımında Baumit Isı Yalıtım Sistemleri’ni
tercih edin, ekonomi ve konforu bir arada yaşayın!
Baumit, hem mevcut bina tadilatları hem de yeni bina projeleri için
en uygun sistemleri sunar. Binalara uygulanacak doğru ısı yalıtım
sistemi ile ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji ihtiyacı yaklaşık
%50 oranında düşer. Baumit Mantolama Sistemleri ile kışın
sıcak ve konforlu, yazın ise serin ve ferah mekânlar yaratın.

Baumit
Isı Yalıtım
SistemleriMMMMMaaantolaaaaaammmayyyyıııı eeeen iyi kim bbbbilir?

Baumit bilir!
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“2003 yılında 
yalıtım
seferberliği 
başlattık”

SÖYLEŞİ / TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
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Yalıtım pazarında enerji verimliliği konusunda önemli bir misyon 
üstlendiklerini belirten Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Betek Boya olarak 2003-2014 yılları 
arasında 110 bin binaya 83 milyon metrekare ısı yalıtımı yaptık. 
3,3 milyon hane bundan yararlandı. Bu sayede 2,36 milyar TL 
değerinde daha az doğalgaz kullanıldı” dedi.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Genel Mü-
dürü Tayfun Küçükoğlu, yaptıkları yalıtım 
uygulamaları ile şirketlerinin Türkiye’de 

enerji verimliliğine öncülük eden firmalardan biri 
olduğunu belirterek, bu anlamda önemli bir sosyal 
sorumluluk projesi üstlendiklerini söyledi. Betek 
Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu ile Betek 
Boya’yı ve faaliyetlerini konuştuk.

Betek Boya ne zaman kuruldu? Şirketin gelişim 
sürecini kısaca anlatabilir misiniz?
Betek Boya 1988 yılında kuruldu. Ben kuruluşun-
dan bu yana görev yapıyorum. Şu anda yüzde 26 
Alman ortaklı bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. 
Alman ortağımız Avrupa’nın en büyük inşaat boya-
ları ve yalıtım sistemleri firması Caparol. Yaptığı-
mız incelemeler sonucunda Türkiye’de boya sek-
töründe geliştirilmesi gereken çok yön olduğunu 
gördük.
1992 yılında, Türkiye’de silikonlu boyalar, su bazlı 
boyalar olmadığını ve bunun olması halinde önem-
li gelişmeler kaydedileceğini, halkımızın aradığı 
özelliklerin tamamlanacağını keşfettik. 1993 yılı 
nisan ayında faaliyete başladık ve faaliyete başla-
dığımız gün, 2001 yılında sektör lideri olma he-
defini koyduk ve bu hedefe de ulaştık. Bu süreçte 
neler yaptık? Türkiye’de olmayan ama olması ge-
reken ürünleri köy köy, kasaba kasaba dolaşarak 
boyacılara anlattık. 1997 yılında da büyük reklam 
kampanyaları ile halkımıza daha iyi tanıttık. On-
dan sonra da hızlı büyümemiz devam etti. 2001 
krizinden bile olumlu etkilendik. Biz ülkemizin 
geleceğine her dönemde çok inanıyoruz. Anado-
lu dünyaya 5 bin yıldır medeniyet yayıyor, örnek 
oluyor. Dolayısıyla hiçbir dönemde karamsar olma-
mıza gerek yok. O günkü krizi de geçici bir kriz 
olarak değerlendirdik ve hiçbir şey olmamışçasına 
birçok fabrika kapanırken, insanlar işten çıkarılır-
ken biz hem lider olmak için faaliyetlerimizi artır-
dık, hem de Gebze’de Avrupa’nın en büyük boya 
ve yalıtım tesisinin temellerini attık. Tesis, şu anda 
boya ve mantolama alanında Avrupa’nın en büyük 
üretim ve teknoloji üssü konumunda. Bizim prog-
ramımızda ülkemizde doğru işler yapmak var. En 
önemli konu da ülkemizin geleceğine güvenmek. 
Bugün de aynı hisler içindeyiz, öyle davranıyoruz. 

2001’den sonraki dönemde de boya sektöründeki 
liderliğimiz devam ederken coğrafyamızda önemli 
bir güç olma hedefimiz var. Bu amaçla Mısır’da fab-
rika kurduk. Mısır pazarı bu kargaşa geçtikten son-
ra önümüzdeki dönemde de iyi olacak. Mısır’daki 
fabrikamız sayesinde Kuzey Afrika ve Arap Birliği 
pazarına gümrüksüz gidebilme imkanımız var.

Betek Boya hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?
Şirketin faaliyet konusu; boya, mantolama yani 
yalıtım. Ayrıca endüstriyel boyalar ve mobilya bo-
yalarında da faaliyet gösteriyoruz. Şu anda Türkiye 
pazarında hem boyada hem mantolama alanında 
lider durumdayız. Mobilya ve endüstriyel boyalar 
tarafında bizden hem teknolojik anlamda hem de 
ciro anlamında çok önde firmalar var. Amacımız o 
iki konuda da ön plana çıkabilmek.

“2003 YILINDA YALITIM
SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”
Yalıtım sektörüne adım atmanız nasıl oldu?
2003 yılında bana göre, boya sektörüne sıfırdan 
girip lider olmaktan daha büyük heyecan veren 
sosyal sorumluluğu da içine kattığımız bir yalı-
tım seferberliğimiz başladı. Türkiye’nin geleceğini 
düşünüyorsak, enerji verimliliği konusunda he-
pimizin yapacağı çok fazla iş var. Bu anlamda biz 
de ne yapabiliriz diye düşündük. Alman ortağımız 
Avrupa’nın en büyük mantolama işini yapan, know 
how olarak da teknoloji olarak da Avrupa mevzu-
atlarını geliştirme açısından öncülük yapmış bir 
firma. Avrupa’da mantolama 50 yıl önce başlamış. 
Ülkemizde 2003 yılında daha yeni başladı. Biz on-
lardan daha zengin değiliz ama onların ısınma ve 
soğutma için harcadığından 2 kat daha fazla para 
harcıyoruz. Daha niteliksiz ısınıyoruz ve de çev-
remizi kirletiyoruz. Benim gönlümdeki en önemli 
sosyal sorumluluk projesi enerji verimliliği ile ülke-
mize katkı sağlamaktı. Bu düşünceyle 2003 yılında 
mantolama işine başladık. Amacımız hem ülke-
mizdeki yalıtım pazarını bilinçlendirip büyütmek, 
hem de bu konuda Avrupa’nın en büyüğü olmaktı. 
Ve şükürler olsun ki 2013 yılı sonunda hem man-
tolama sektörü çok iyi bir duruma geldi, hem de 
biz Avrupa’da bu anlamda çok önemli bir konuma 
geldik.

Betek Boya Genel 
Müdürü Tayfun 

Küçükoğlu,
yalıtım sektörünün 
ekonomiye büyük 

katkısı olduğunu 
belirterek,

“Bana göre sosyal 
sorumluluk ilkesiyle 

ele alınması gereken 
bir sektör. Bunu 

özellikle vurgulamak 
istiyorum“ dedi.
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Boya ve yalıtım sektörünün özelliği nedir? Bize 
sektörünüzü nasıl tarif edersiniz?
Boya ve yalıtım sektörünün ekonomiye bambaşka 
katkıları var. Ekonomiye katkı dediğimiz zaman ön 
plana çıkan ise yalıtım sektörü. Bana göre sosyal so-
rumluluk ilkesiyle ele alınması gereken bir sektör. 
Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü yalı-
tımla ilgili dünyada gelişmiş modelleri Türkiye’ye 
getirmek mecburiyetindeyiz. Yalıtım sektörü geçti-
ğimiz 10 yılın en fazla gelişen sektörü. Böyle olunca 
da firmalar arasındaki, ürünler arasındaki mücade-
le maksadını aşabiliyor. Esas olan ülkemiz menfaati 
ve dünyadaki bilimsel doğruları ülkemize adapte 
edebilmek. Kyoto Protokolü’ne göre binaların, 
konutların enerji performansını artırma ilkesi var. 
Yani binalar daha az enerjiyle ısıtılıp soğutulabilme-
li. Bununla ilgili çeşitli iklim koşullarına göre bina-
lar nasıl yapılırsa daha yüksek enerji performansına 
sahip olur, bunlar hesaplanıyor. Bu o kadar önemli 
ki, bizim gelişmiş bilimle desteklenmiş bu modelle-
ri Türkiye’ye getirmemiz lâzım. Ben aynı zamanda 
İZODER Başkanı’yım. İZODER’in de gündeminde 
bu olmalı, Türkiye İMSAD’ın da gündeminde bu 
olmalı.

Yalıtım alanında yaptığınız çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?
Biz Betek Boya olarak, 2003 ile 2014 yılları ara-
sında 110 bin binaya 83 milyon metrekare ısı ya-
lıtımı yaptık. 3,3 milyon hane bundan yararlandı. 
Bu sayede 2,36 milyar TL değerinde daha az do-
ğalgaz kullanıldı. Bizim bu işten yaptığımız toplam 
ciro 1.1 milyar TL. 2,36 milyar TL değerindeki 
doğalgaz, 2 milyar metreküp doğalgazın az yakıl-
dığı anlamına geliyor. 2 milyar metreküp doğalgaz 
az yakıldığı zaman 4.3 milyon ton karbondioksite 
eşdeğer daha az gaz çıkıyor. Buradaki rakamlar da 
Prof. Dr. Ünal Asan’ın Türkiye ormanlarındaki yıl-
lık karbondioksit stok değişimi trendinin içinden 
alındı. Biz sadece bu 11 yılda yaptığımız işle Bolu 
ormanlarının 1 yılda soğurduğu karbondioksitin 
3.1 katı daha az karbondioksitin dışarı çıkmasına 
engel olmuşuz. Sanayici olarak 1,1 milyar TL ciro 
yapmışız, hane halkı da bu süreçte 2,36 milyar TL 
kâr etmiş. Enerjiye daha az para ödemişiz. Bundan 
daha büyük sosyal sorumluluk projesi olabilir mi?

ÇEVRE ÜLKELERDE YENİ YATIRIM HEDEFİ
Türkiye’de boya ve yalıtım sektörlerinin gelece-
ğini nasıl görüyorsunuz?
Boya sektörü alt yapısı tamamlanmış, çok doğru 
adımlar atılmış bir sektör. Milli gelirimizin artışıyla 
birlikte boyada nitelikli ve çevreye saygılı ürünler 
ülkemizde hayat buldu. Boya sektörü gelişmeye 
devam edecek. Yalıtım sektörünün de daha doğru, 
bilimin daha fazla girdiği daha doğru bir rekabe-
tin olduğu bir sektör olması lâzım. Endüstriyel ve 
mobilya tarafının da yüksek gelişme potansiyeli var.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir?
Çevre ülkelerde yaptığımız araştırmalara göre ger-
çekleştireceğimiz yatırımların 3-4’ünü önümüzdeki 
5 yılda hayata geçirmeyi planlıyoruz.
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“Türkiye İMSAD sektörümüz için çok kıymetli ve rolünün daha da güçlenmesi 
gereken bir kurum. Ben de uzun yıllar Türkiye İMSAD’da Yönetim Kurulu Üyeliği 

yaptım. Faaliyetlerini destekliyoruz. Türkiye İMSAD faaliyetleri ile Türkiye’nin 
lokomotif rolündeki inşaat sektörüne yön verme, geliştirme kapasitesini her gün 

artırmak durumunda. Bu hem ülkemiz hem inşaat sektörü açısından kritik bir rol. O 
açıdan Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini çok önemsiyorum. Her zaman yönlendirici ve 

yol gösterici olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye İMSAD’ın ülkemiz menfaatine 
yönelik tüm faaliyetine destek olacağız. Bugüne kadar da olduk zaten...”

Tayfun Küçükoğlu: “Türkiye İMSAD
sektör için kritik bir role sahip”
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“Türkiye, Schneider Electric 
için önemli bir pazar”

Türkiye’deki geçmişi 170 yıl öncesine dayanan Schneider Electric, 
Türkiye pazarından memnun. Schneider Electric Türkiye Ülke 

Müdürü Bora Tuncer, “Türkiye, gelişen ekonomisi, stratejik 
coğrafi konumu ve potansiyel vaat eden genç nüfusuyla önemli 

pazarlarımızın başında gelmeye devam ediyor” diyor. 
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Bugün 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Schne-
ider Electric, Türkiye’de İzmir-Çiğli, Gebze ve Ma-
nisa’daki 3 üretim tesisiyle üretime devam ediyor. 
Schneider Electric Türkiye Ülke Müdürü Bora Tun-

cer, “Türkiye’de devam eden prestijli konut projeleri, inşaat 
sektörünün bir anlamda lokomotifi olan enerji sektörünü 
önemli bir şekilde etkilemeye devam edecek. Süregelen bu 
projelere yenilerinin ekleneceğini ve Türkiye’nin ekonomik 
atılımlarını sürdüreceğine inanıyoruz” diyor. Bora Tuncer ile 
şirketi ve faaliyetlerini konuştuk. 

Schneider Electric Türkiye’de ne zamandır faaliyette? 
Şirketin gelişim sürecinden bahseder misiniz?
Schneider Electric, 1836’dan günümüze kadar devam eden 
yolculuğuna ilk olarak demir-çelik sanayiyle başladı. 19. 
yüzyıla gelindiğinde ağır makine ve gemi inşası sektörlerin-
de sürdürdüğü faaliyetlerini, 20. yüzyılda elektrik ve oto-
masyon alanına geçerek devam ettirdi. Schneider Electric 
olarak, Türkiye’deki geçmişimiz 170 yıl öncesine dayanıyor. 
Şirket ülkemizdeki ilk ticari faaliyete Osmanlı Donanması’na 

sağladığı ağır sanayi ürünleriyle başladı. 1975 yılında da bir 
bayiyle Telemecanique satışlarına başlandı. Bunu, 1978 yı-
lında Emek firmasına verilen lisansla Merlin Gerin orta ge-
rilim kesicilerinin üretilmeye başlaması izledi. 1987 yılında 
Telemecanique’in Türkiye’de faaliyete geçmesi, 1988 yılında 
ise Merlin Gerin’in Emek’i satın alarak alçak gerilim ürünleri-
ni satmak üzere bayilik ağını kurmasıyla birlikte Türkiye’de-
ki yatırımlar hızlandı. 1997 yılında genişletilen İzmir Kemal-
paşa’daki orta gerilim fabrikası, 1999 yılında dünya üretim 
merkezi konumuna geldi. 2000 yılında Lexel tarafından sa-
tın alınan Metesan firması dört yıl sonra Schneider Electric 
Türkiye’ye bağlanarak 2006 yılında entegrasyonu tamamlan-
dı. Ardından kablo kanalı üreticisi PKS firmasını satın alan 
firma 2009 yılında orta gerilim ürünlerinin ve kesicilerinin 
üretimini yaptığı 73 bin metrekarelik fabrikasının yatırım-
larına başladı. Manisa’daki yeni fabrika yatırımının hemen 
ardından aynı yıl Areva’nın orta gerilim dağıtım faaliyetlerini 
devralarak, beşinci global iş alanı olan enerji bölümünü oluş-
turdu. Schneider Electric, 2013 yılı itibarıyla gerçek zamanlı 
bilgi teknolojisi çözümleri ve bilgi sağlayıcısı Telvent’i 1,5 
yıllık birleşme süreci sonunda bünyesine kattı.
Schneider Electric bugün, Türkiye’de enerji arz ve talebi 
doğrultusunda maliyetleri azaltan, bina çözümleri, aydınlat-
ma kurulumu, alan kullanımı esnekliğini iyileştiren, çalışan 
verimliliğini artıran çözümler sunuyor. Trafolardan başlaya-
rak enerjinin her alanda yönetilmesi, izlenmesi ve kullanıcı-
ya iletilmesini sağlayan geniş bir yelpazede ürün ve sistem-
lerimiz bulunuyor. 

2014 YILINDA DÜNYA ÇAPINDA
25 MİLYAR EURO GELİR 
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? Pazar payı 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Schneider Electric, dünyada 100’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren, enerji yönetimi ve otomasyon alanında global bir 
uzman konumunda bulunuyor. Tüm dünyada enerjinin 
daha güvenli, verimli, üretken ve çevreci bir şekilde kulla-
nılmasına odaklanan şirketimiz 170 binden fazla kişiyi is-
tihdam ediyor. Schneider Electric, bireylerin ve kurumların 
enerjilerini en iyi şekilde kullanmalarına etkin bir şekilde 
destek olma taahhüdüyle 2014 yılında global çapta 25 mil-
yar Euro tutarında gelir elde etti.
Schneider Electric Türkiye ise bugün itibarıyla, 2 bine yakın 
çalışanı, 200 iş ortağı, 18 satış bürosu, İzmir-Çiğli, Gebze 
ve Manisa’daki 3 üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 
Şunu belirtmek isterim ki Türkiye, gelişen ekonomisi, stra-
tejik coğrafi konumu ve potansiyel vaat eden genç nüfu-
suyla önemli pazarlarımızın başında gelmeye devam ediyor. 
Schneider Electric olarak, enerjideki global uzmanlığımızı 
gelişen ve büyüyen Türkiye’ye taşımaya devam ediyoruz. 

Sektörün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, gelece-
ğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörümüz için 2014 yılı dünyadaki ekonomik zorlukların 
etkisini hissettiğimiz bir yıl oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 
tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk enerji sektö-
rünü de dolaylı olarak etkiledi. Ancak, Avrupa’da çok daha 
büyük etkileri olan bu durgunluğa rağmen enerji sektörü, in-
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şaat sektöründeki büyümeyle ilerleyişini sürdürdü. 
Türkiye oldukça hızlı bir şekilde büyüyor, gelişiyor. 
Dünyayla yarışan birbirinden özel konut projele-
rinde enerji yönetimi ve verimliliğini hayata geçir-
meye devam ediyor. Bu hızlı büyümenin yanında 
her yıl enerji talebimiz artıyor. Türkiye’nin enerji 
talebi yıllık yüzde 7-8 oranında artış gösteriyor.
Bu oran bugün dünya genelinde yüzde 1,4 sevi-
yesinde seyrediyor. Ülkemiz enerjide yüzde 70 
oranında dışa bağımlı. İşte bu sebeplerden dolayı 
enerji yönetimi ve enerji verimliliği konusunu çok 
önemsiyoruz. Türkiye’de büyümenin lokomotifi 
inşaat sektörü için oldukça önemli olduğuna inanı-
yoruz. Enerjinin yüzde 72’sinin tüketildiği pazarda, 
yani ofis, otel, hastane, AVM, rezidanslar ve üretim 
tesisleri gibi ticari ve endüstriyel binalarda enerji 
verimliliği gelecekte de kritik bir nokta olacak.

Türkiye’de devam eden prestijli konut projeleri, in-
şaat sektörünün bir anlamda lokomotifi olan ener-
ji sektörünü önemli bir şekilde etkilemeye devam 
edecek. Süregelen bu projelere yenilerinin eklene-
ceğine ve Türkiye’nin ekonomik atılımlarını sürdü-
receğine inanıyoruz. 

“AR-GE VE İNOVASYONA 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarınız 
nelerdir? 
Schneider Electric olarak sadece dünyadaki tekno-
lojik gelişmeleri takip ve analiz etmekle kalmayıp, 
sektöründe uzmanlaşmış Ar-Ge birimleriyle geliş-
meleri yaratan ve inovasyonlara öncülük eden ku-
rumlar arasında yer almayı sürdürüyoruz. Schne-
ider Electric bugün, yıllık global gelirinin yüzde 
4-5’ini her yıl Ar-Ge çalışmaları için ayırıyor, dünya 
çapında toplam 20 binin üzerinde patent başvuru-
suyla 11 bin Ar-Ge çalışanını istihdam ediyor.
Schneider Electric sadece çözüm geliştirmekle kal-
mıyor; enerji alanında yaptığı tüm çalışmaları çift 
taraflı bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor. 
Dolayısıyla hem gezegeni koruyor, hem de koru-
manın sağladığı bütçeyi gelecek nesillerin gezegeni 
koruyabilmesi için bilinçlenmesi adına kullanıyor. 
Dünya çapında hayata geçirilen ve global cironun 
yüzde 4,5’inin yöneltildiği 166 proje, bu anlayışın 
en güzel kanıtı. Şirket, bu verilerle dünyada 5’inci 
sırada yer alıyor. Schneider Electric aynı zamanda, 
“Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Global Şirketi” 
listesinde de 10. sırada bulunuyor.
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“Schneider Electric olarak Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’ni uzun 
zamandır ortak değerler yarattığımız, sektörün gücünü ortaya koyan ve güç 

birliği sağlayan bir platform olarak görmekteyiz. Türkiye’de örneği olmayan bir 
kuruluş olması, ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektöründe böyle bir 

girişimi oldukça değerli buluyoruz. Türkiye İMSAD, bugün inşaat sektörünün 
tamamlayıcı sektörleri ve paydaş şirketlerini de kapsayıcı bir konumda 

bulunuyor. Schneider Electric Türkiye olarak, üye olduğumuz derneklerle 
beraber büyük bir aile oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu başarılı paydaş 

ilişkilerinin daha nice yıllar sürmesini diliyorum.”

Bora Tuncer: “Türkiye İMSAD 
sektörün gücünü ortaya koyuyor”
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Urtim, konusunda tecrübeli uzman 
mühendis, süpervizör ve Ar-Ge kadrosu 
ile profesyonel, çağın teknolojisine, 
idari ve teknik şartnamelere, ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uygun projelere ürünler 
üretiyor.
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Urtim, Avrupa ve ABD’ye 
malzeme satacak

Kurulduğu 1980 yılından bu yana hızlı bir büyüme sürecine giren 
Urtim, bugün 35 ülkeye ihracat yapıyor. Urtim Kalıp ve İskele 

Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar,  “Avrupa ve 
Amerika pazarına açılmayı hedefliyoruz. Amacımız 2016 yılında bu 

pazarlara ihracat yapmak” diyor.
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Sektöründe Türkiye’nin ilk üç firması ara-
sında yer alan Urtim, hedef büyüttü. Yıllık 
satışlarının yüzde 70’ini 35 ülkeye ihraç 
ettiklerini belirten Urtim Kalıp ve İskele 

Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ur-
falılar, Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapmayı he-
deflediklerini söylüyor. Serdar Urfalılar ile şirketi 
ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini konuştuk.

Urtim ne zaman faaliyete geçti? Şirketin bugüne 
kadarki gelişim sürecini kısaca anlatır mısınız?
Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş., 1980 yılında 
inşaat firmalarına, restorasyon firmalarına, rafine-
rilere kalıp-iskele mühendisliği konusunda danış-
manlıktan üretime ve satış sonrası süpervizörlük 
gibi hizmetlere kadar birçok alanda hizmet sunmak 
için kuruldu. 1980 yılında sadece kalıp üretimiyle 
işe başlayan Urtim, 1989 yılında kalıp üretimine 
ek olarak iskele üretimine start verdi. 2006 yılında 

Urtim Romanya Bükreş şubesi açıldı. Şirket 2007 
yılında, Hadımköy’deki 21 bin metrekare alanda 
yeni fabrikasına taşındı. 2012 yılında Urtim Rusya 
Moskova Şubesi açıldı. 2014 yılında 15 bin met-
rekare kiralama alanı Hadımköy’de faaliyete geçti. 
Urtim’i herkes inşaat, kalıp ve iskele sistemleri ya-
pan bir firma olarak bilir ama biz şu anda çok bü-
yük endüstriyel tesislerin, çok büyük rafinerilerin 
teknik izolasyon iskelelerini yapıyoruz. Konusun-
da tecrübeli uzman mühendis, süpervizör ve Ar-Ge 
kadromuz ile profesyonel, çağın teknolojisine, ida-
ri ve teknik şartnamelere, ilgili yasa ve yönetmelik-
lere uygun projelere ürünler ürütmekteyiz.

HEDEF ABD’YE ÖNCE İHRACAT
SONRA ÜRETİM YAPMAK 
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? İhra-
cat rakamları hakkında bilgi verir misiniz?
Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. olarak biz, 
Türkiye’deki en büyük üç kalıp iskele firmasının 
içinde yer almaktayız ve toplam yıllık satışımızın 
yüzde 70’ini ihracat oluşturuyor. 35 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Bunlar arasında Rusya ve BDT ülkele-
ri çok ağırlıktaydı ama Rusya’da şu anda kriz var, 
buna paralel olarak da bu ülkeye ihracatımız düştü. 
Onun haricinde Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelere ihracat ya-
pıyoruz. Kuzey Afrika özellikle de Libya çok güçlü 
bir pazardı. Irak çok güçlüydü, Irak pazarı da şu 
an durdu. Kenya, Nijerya, Ekvator Ginesi, Sene-
gal ve Gana’ya ihracatımız var. Şu anda Avrupa ve 
Amerika tarafında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu 
çalışmaların neticesinde de herhalde 2016 yılında 
hem Avrupa’ya hem Amerika’ya satışlarımız başlar. 
Oralarda ihracatımızı artırabilirsek bir sonraki he-
defimiz bu pazarlarda üretim yapmak. ABD’de bir 
fabrika kurmak buraya göre çok çok kolay. Arsa 
ucuz, üzerindeki bina ucuz. Ciddi teşvikler ve 
farklı farklı destekler var. 

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri ne-
dir? Bize sektörünüzü nasıl tarif edersiniz? 
Türkiye’nin bu alanda dünyadaki yeri nedir? 
Türkiye’de halen kalıp sistemlerinde, yüzde 60 
oranında kara kalıp diye tabir edilen kereste yani 
geleneksel yöntem olan ahşap kullanılıyor. Endüst-
riyel kalıp kullanım oranı ise yaklaşık yüzde 25-30 
civarında. Kalıp-iskele sektörüyle ilgili TÜİK’de sa-
yısal veriler bulunmuyor. Ülkemizdeki iskele kalıp 
sektörü pazar payı tahmini olarak 350-400 milyon 
Euro civarında Türkiye’de kalıp iskele piyasasına 
4-5 büyük firma hakim ve yüzde 90 oranında sek-
tör ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dünyada iskele kalıp sektörünü oluşturan ilk ülke-
ler Almanya ve Avusturya. Dolayısıyla sektörün li-
der firmaları bu ülkeden çıkmış. Geldiğimiz nokta-
da Türk firmaları ürettiği sistemlerde ürün kalitesi 
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ve üretim standartlarıyla Avrupa’yı yakalamış, Türk 
mühendisleri ve kaliteli Türk işçileri sayesinde Av-
rupa firmalarıyla ciddi rekabet eder hale geldi. Türk 
iskele kalıp firmaları, ihracat yaptığımız ülkelerde 
sektörün lideri olmuş firmalara karşı rekabet eder 
ve ellerinden iş alır hale geldiler. Biz Urtim adını 
dünyada 35’den fazla ülkeye ihracat yaparak du-
yurmayı başardık. Urtim Türkiye için katma değer 
yaratıyor ve yaratmaya devam edecek.

ŞİRKET 2014 YILINDA YÜZDE 25 BÜYÜDÜ

2014 yılı firmanız için nasıl geçti? 2015 yılı he-
defleri nelerdir? Yeni yatırım planı var mı?
Rusya ve Ukrayna’da yaşanan sorunlar ve ekono-
mik kriz, Ortadoğu bölgesindeki belirsizliklerin 
devam etmesi inşaat sektörünü ve iskele kalıp sek-
törünü olumsuz bir şekilde etkiledi. Lakin çok hızlı 
bir şekilde hareket eden müteahhitlik sektörümü-
zün sayesinde siyasi ve politik sıkıntıların olmadığı 
ülkelere hızlı bir şekilde geçildi ve o bölgelere ih-
racat yapılmaya başlandı. Bunun sonucunda iskele 

kalıp sektörümüz genel ekonomik yavaşlamadan 
etkilenmedi. TÜİK’de iskele kalıp sektörü hakkında 
bilgi olmamasına rağmen 2014 yılında iskele kalıp 
sektörünün yüzde 10-15 civarlarında büyüdüğünü 
tahmin ediyoruz. Urtim olarak bölgesel krizlerden 
etkilenmemek için ihracatta ekonomik ve politik 
sıkıntıların yaşanmadığı ülkelerde çalışmalarımızı 
hızlandırdık ve başarılı sonuçlar aldık. Bu sayede 
bölgesel yaşanan krizler Urtim’i etkilememiştir ve 
Türkiye’deki sektörel büyüme ortalamasının üstün-
de yüzde 25 büyüme ile 2014 yılını tamamladık.
İstanbul Hadımköy’de en ileri teknolojiyle üretime 
devam ettiğimiz 15 bin ve 21 bin metrekare alana 
sahip üretim tesislerimizi birleştirerek daha büyük 
bir alana sahip bir tesise geçme planımız var. Üre-
timle ilgili otomasyon çalışmalarımız devam ediyor, 
yaptığımız yatırımlar sayesinde üretimimizin yüz-
de 80’ini el değmeden robotlar ile yapmaktayız. Bu 
sayede üretim kapasitemizi artırırken, buna paralel 
olarak da kârlılık ve verimliliğimiz de yükselmek-
tedir. Diğer yatırım yaptığımız önemli bir konu ise 
Ar-Ge. Beş kişilik mühendislerden oluşan Ar-Ge 
kadromuz ve ayırdığımız bütçe ile Avrupalı firma-
larla yarışacak düzeydeyiz. 

Ürün yelpazenizde neler bulunuyor? Yenilik ola-
rak sunduğunuz bir ürün var mı?
Biz Urtim olarak Ar-Ge çalışmalarına çok önem 
veren bir firmayız, makine ve inşaat mühendisle-
rinden oluşan beş kişilik Ar-Ge ekibimiz ile hem 
dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, hem de sek-
töre yenilik olarak neleri sunabiliriz diye çalışıyo-
ruz. Son olarak geçtiğimiz yıl içerisinde 1,5 milyon 
dolarlık yatırımla Climbset grubunda Climbset-H 
Hidrolik Tırmanır Kalıp Sistemi ve Climset-W Rüz-
gar Perdesi Sistemlerimizi pazara sunduk.
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“Türkiye İMSAD, inşaat yapı malzemeleri üreticilerinin ve üye oldukları 
derneklerin bir araya geldiği çatı bir dernek. Türk inşaat sanayini gerek yurt 

içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil ederek bağlı dernek, firma 
ve paydaş kurum üyeleriyle birlikte sektörle ilgili dünyada birçok noktaya 

ulaşabilmekte ve sektörle ilgili gelişmeleri yakından izlemekte. Biz de inşaat yapı 
malzemesi üreticisi olarak bu dernek çatısı altında olmanın bize, şirketimize 
vizyon ve kabiliyet katacağına inandığımız için üye olduk. Türkiye İMSAD’ın 

doğru ve zamanında yapmış olduğu çalışmaların sektörümüze ışık tuttuğunu 
ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tüm yapı malzemeleri üreticilerini bu 

çatı altında buluşmaya davet ediyorum.”

Serdar Urfalılar:  “Türkiye İMSAD 
sektöre ışık tutuyor”
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Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya
açılan kapısı: 

Gürcistan

Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis, tarihi ve 

modern binaları 
harmanlayan 

bir yapılaşmayla 
geçmişten 

günümüze uzanan 
bir görüntü çiziyor.

İHRACAT KAPILARI
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Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Gürcistan, 
Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne 
açılan kapı konumuyla Türkiye için önemli bir 
ülke. Acara ve Abhazya olmak üzere iki Özerk 

Cumhuriyet ve Güney Osetya Özerk Bölgesi ile 9 yö-
netsel bölgesi bulunan Gürcistan, ekonomik zorlukları 
aşma yolunda ilerliyor.

Gürcistan, Sovyetler Birliği’ne dahil olan diğer ül-
kelerin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra yaşadıkları 
ekonomik sorunların benzerlerini yaşasa da, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan petrol boru hattında devam eden inşaat fa-
aliyetlerinin ülke ekonomisine olumlu etkileri nedeni 
ile son yıllarda güçlü büyüme eğilimine girdi. Ticari 
açıdan Doğu Bloku ülkelerine göre daha canlı bir eko-
nomiye sahip olan Gürcistan, başta Azerbaycan ve Er-
menistan olmak üzere Rusya ve tüm bölge ülkelerinin 
ticaret için buluştukları bir kavşak ülke konumunda. 
Serbest piyasa ekonomisine geçme çabası içinde olan 
ülkenin gerekli üretim tesislerine sahip olabilmesi için 
sermaye ve yatırım yapacak girişimcilere ihtiyacı var. 
Ülkemizle komşu olması ve iyi ilişkiler içinde bulun-
ması açısından da Türkiye için yeni fırsatlar sunuyor.

Kuzeydoğu komşumuz 
Gürcistan, Türk 

müteahhitleri ve inşaat 
malzemesi sanayicileri 

için önemli bir pazar. 
Gürcistan’da bugüne 
kadar 3,5 milyar dolar 

bedelli 196 proje üstlenen 
Türk müteahhitleri, 

özellikle enerji ve turizm 
sektörlerinde büyük çaplı 

projelere imza attı.

İHRACAT KAPILARI



TÜRK MÜTEAHHİTLERİ İÇİN               
ÖNEMLİ BİR PAZAR

Bağımsızlığının ardından yaşanan çöküş sonra-
sında hızla yeniden büyüyen Gürcistan’daki inşaat 
sektörü, ekonominin en dinamik faaliyet kolla-
rından biri durumunda. Gürcü hükümeti çok az 
taahhüt işini üstlenirken, taahhüt işlerinin büyük 
çoğunluğu özel sektör tarafından ve daha ziyade 
küçük ölçekli şirketler tarafından yürütülüyor. 

Türk müteahhitlik sektörü bugüne kadar yurt 
dışında dünya genelinde 104 ülkede 312 milyar 
dolar tutarında 8 bin 606 proje üstlenirken, bu 
projelerin yaklaşık yüzde 50’si Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) coğrafyasında üstlenildi. Bu an-
lamda BDT coğrafyası Türk müteahhitlik sektö-
rünün en önemli pazarı konumunda bulunuyor. 
Gürcistan ise bugüne kadar üstlenilen 3,5 milyar 
dolar bedelli 196 proje ile BDT coğrafyasında aktif 
faaliyet gösteren Türk müteahhitleri için ana faali-
yet bölgelerinden biri oldu. Gürcistan’da özellikle 
enerji ve turizm sektörlerinde önemli projeler ger-
çekleştiren Türk müteahhitlik sektörü, gerek konut 
projeleri gerekse diğer projeleriyle birçok farklı faa-
liyet alanında ülkenin önemli projelerinde yer aldı.

GÜRCİSTAN’DA 1 MİLYAR                                                           
DOLARA YAKIN TÜRK YATIRIMI

Resmi verilere göre, Türkiye’nin 2013 yılı sonu 
itibarıyla Gürcistan’daki yurt dışı yatırım stoğu 219 
milyon dolar değerinde. Diğer taraftan, gayri res-
mi veriler de eklendiğinde, Gürcistan’da yaklaşık 1 
milyar dolar tutarında yatırımımız olduğu tahmin 

Gürcistan’ın 
Karadeniz kıyısındaki 
kenti Batum, önemli 

bir liman ve ticaret 
merkezi olarak öne 
çıkıyor. Türkiye’den 
Kafkaslar’a geçişte 

bir giriş kapısı gören 
şehir, Artvin ile 

komşu ve sadece 
sınırdan 20 km 

içeride yer alıyor. 
Sarp Sınır Kapısı’ndan 

yarım saatlik bir 
yolculukla şehir 

merkezine kolayca 
ulaşılabiliyor.
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ediliyor. Yatırımlarımızda öne çıkan 
sektörler ise inşaat, elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile 
gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı.

Dünya Bankası’nca her yıl düzen-
lenen ve ülkelerin iş yapılabilirliğini ir-
deleyen “Doing Business” çalışmasının 
2015 yılı raporuna göre Gürcistan 189 
ekonomi içinde iş yapılabilirlik açısın-
dan 15’inci sırada yer alıyor. Ülkedeki 
potansiyel yatırım alanları enerji, tarım, 
konaklama hizmetleri ve sanayi sektör-

leri. Gürcistan’da işsizlik oranının yük-
sek oluşu (yaklaşık yüzde 14.6) ve işsiz 
kesimin yarısının 20-34 yaşları arasında 
olması, yatırımcılar için uygun ücretler-
de iş gücü arzı yaratıyor. Ayrıca, imza-
lamış olduğu serbest ticaret anlaşmaları 
ile yaklaşık 900 milyon nüfusa ulaşan 
pazara gümrük tarifesiz erişim imkanı 
bulunan Gürcistan’ın, lojistik ve altyapı 
açısından da donanımlı olması yatırım-
cılara kolaylıklar sağlıyor.

Gürcistan devleti kurmuş olduğu 
“ortaklık fonu” ile uygun projelerin fi-
nansmanı için kaynak sağlamakta olup, 
ayrıca yabancı yatırımcılara serbest tu-
rizm bölgeleri ve serbest sanayi bölge-
lerinde yatırım yapmaları halinde çeşitli 
vergi muafiyetleri sunuyor. Buna ilave 
olarak, tarım ve sanayi sektörlerinde 
yatırım yapacak firmalara da Gürcistan 
hükümeti tarafından teşvikler sağlanı-
yor.

Gürcistan’ın 1992’de imzaladığı 
anlaşma ile Uluslararası Yatırımların 
Çözüm Merkezi’ne (ICSID) üye olması, 
yabancı yatırımcılara olası anlaşmazlık-
lara karşı uluslararası tahkim yolunu 
açıyor. Ayrıca, Türkiye-Gürcistan Ser-
best Ticaret Anlaşması (STA), 1 Aralık 
2008 tarihinden bu yana yürürlükte. 
Diğer taraftan 1992 yılında ülkemiz ile 
Gürcistan arasında imzalanan Yatırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması da, Türk yatırımcılara ev 
sahibi ülke tarafından uygulanacak mu-
amelenin sınırlarının belirlenmesi, yatı-
rım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve 
menfaatlerinin uluslararası hukuk te-
melinde korunması, kâr transferlerinin 
güvence altına alınması, ev sahibi dev-
letçe yapılması muhtemel kamulaştır-
ma işlemlerinin şartlarının belirlenmesi 
ve uyuşmazlık halinde uluslararası tah-
kime başvurulması gibi önemli hüküm-
ler içermesi bakımından iş adamlarımız 
için önem arz etmekte. 

1- Batum’un en büyük kilisesi 
Meryemana Katedrali

2- Batum Tiyatro Meydanı ve 
Tiyatro Binası

3- Üzerinde tam 30 bin 
led ışık olan Tiflis Barış 
Köprüsü  İtalyan bir 
mimarla Fransız bir ışık 
tasarımcısının ortak eseri. 

4- Tiflis Sameba Katedrali, 
şehrin neredeyse her 
yerinden görünebilecek 
kadar büyük bir kilise.
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NÜFUS 4,56 MİLYON

DİL RESMİ DİL: GÜRCÜCE 

ETNİK YAPI GÜRCÜ (% 84), AZERİ (% 7), ERMENİ (% 6), DİĞER (% 3)

YÖNETİM BİÇİMİ          YARI BAŞKANLIK TİPİ CUMHURİYET

PARA BİRİMİ LARİ (1 ABD DOLARI: 1,77 LARİ)

BAŞKENT TİFLİS (1,2 MİLYON)

ÖNEMLİ ŞEHİRLER KUTAİSİ (193 BİN), ZUGDİDİ (175 BİN), BATUM (124 BİN)

YÜZÖLÇÜMÜ 69.700 KM2

TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER

3

4
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GÜRCİSTAN’A EN ÇOK MAL              
SATAN ÜLKE TÜRKİYE

2014 yılında Gürcistan’a 1 milyar 444 
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiri-
lirken, Gürcistan’dan ithalatımız 232 milyon 
dolar oldu. Türkiye, Gürcistan’ın ithalatında 
ilk sırada, ihracatında ise üçüncü sırada yer 
alıyor. 

1992 yılından beri Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkiye-Gürcistan İş Konseyi, sınır komşu-
muz Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi süreci-
ne katkıda bulunmayı, Türk özel sektörünün 
Gürcistan’da daha fazla varlık göstermesi ve 
stratejik projelerde yer alması için çalışmalar 
yapılmasını hedefliyor.

Gürcistan, tarih boyunca etkisini yakın-
dan hissettiği coğrafi konumunu ekonomik 
ve ticari anlamda kullanmak ve bir geçiş ül-
kesi olma durumunu pekiştirmek yolundaki 
çabalarına devam ediyor. Bu çerçevede, bir 
ucu ülkemizde Karadeniz Otobanı’na diğer 
ucu ise Azerbaycan’a ve oradan Orta Asya’ya 
kadar bağlanan Tiflis-Batum karayolunun ye-
nilenmesi, ülkenin güneyinden geçen yolun 
onarımı, Kars-Tiflis demiryolu ve Milenium 
Chalange projesi çerçevesinde gerçekleştiri-
len Gürcistan’ın doğusundan geçen karayolu 
inşaatı gibi önemli projelerin önümüzdeki bir 
kaç yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 
BTC boru hattı ve doğalgaz boru hattı, elekt-
rik nakil hatları vasıtası ile bu konum enerji 
alanında da kullanılmaya çalışılıyor. Bu kap-
samda, ülkedeki su kaynaklarının potansiye-
lin oldukça altında değerlendirildiği gerçeğin-
den hareketle HES inşaatına öncelik veriliyor.

Gürcistan’ın 
Karadeniz kıyısında 
yer alan Batum’da, 

çakıl taşlarından 
esinlenerek yapılan 

akvaryum ilginç 
bir mimariye sahip.

Henning Larsen 
Mimarlık tarafından 

yapılan turistik 
akvaryum, önemli bir 
tatil merkezi olan bu 

kente görsel anlamda 
da bir yenilik katmış.
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YILLAR İHRACAT İTHALAT
İKİLİ 

TİCARET 
HACMİ

İKİLİ
TİCARET 
DENGESİ

İHRACAT 
İTHALAT

1992 12 6 18 5 1,83

1993 34 22 56 13 1,58

1994 67 26 93 42 2,62

1995 68 50 118 18 1,36

1996 110 32 143 78 3,39

1997 174 66 239 108 2,63

1998 164 91 255 73 1,80

1999 114 93 207 21 1,22

2000 132 155 287 -24 0,85

2001 144 127 271 17 1,13

2002 103 138 241 -35 0,75

2003 155 274 429 -119 0,57

2004 200 307 506 -107 0,65

2005 272 303 575 -31 0,90

2006 408 345 753 63 1,18

2007 646 290 936 357 2,23

2008 998 525 1.523 473 1,90

2009 766 285 1.052 481 2,68

2010 770 291 1.060 479 2,65

2011 1.092 314 1.406 778 3,48

2012 1.254 180 1.434 1.073 6,96

2013 1.246 201 1.448 1.045 6,19

2014 1.444 232 1.676 1.212 6,22

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN TİCARETİNİN 
SEYRİ (MİLYON DOLAR)
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SStandd
AAlaanınız

SSizzi 
BBeekkliiyoor!!
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Gürcistan’ın 
yatırım 

konusundaki 
avantajları

 Genellikle batılı ülkelerde geçerli olan mevzuatın benimsenmiş olması.

 Şirket ve şube kurulmasının basitleştirilmesi.

 Özelleştirme sürecinin yoğun olarak devam etmesi.

 Vergilerin az sayıda ve makul oranlarda olması.

 Birçok ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunması.

 İş Kanunu’nun yatırımcılar için elverişli özellikleri bulunması.

 Hakemlik uygulaması bulunması.

 Ruhsat ve izin uygulamalarının sınırlı sayıda olması.

 Gürcistan’dan ve Gürcistan’a para transferi konusunda sınırlama olmaması.

 Kazancın ülke dışına çıkartılabilmesi.

 Rekabetin henüz yoğunlaşmaması nedeniyle pazara giriş imkanının bulunması.

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

GSYİH (MİLYAR 
DOLAR) 11,6 14,4 15,8 16,1 16,0 13,8

REEL GSYİH 
BÜYÜME HIZI (%) 6,3 7,0 6,1 3,6 4,7 2,1

KİŞİ BAŞINA 
GSYİH* (PPP, 

DOLAR)
5.064 6.334 6.790 7.150 7.710 7.900 

TÜKETİCİ 
FİYATLARI 

ENFLASYONU 
(ORT; %)

7,1 8,5 -0,9 -0,5 -0,5 -0,5

CARİ İŞLEMLER 
DENGESİ (MİLYON 

DOLAR)
-1.323,6 -1.906,1 -1.906,1 -1.248,3 -1.248,3 -1.248,3

DÖVİZ KURU 
(LARİ: DOLAR) 
(ORTALAMA)

1,78 1,69 1,65 1,66 1,77 1,77

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KAYNAK: IMF           *IMF TAHMİNİ
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Bu bir ilandır. 

ULUSAL 

TEKNİK ONAY 
NEDİR? 

 
Piyasada rakiplerinizden bir adım öndesiniz, standart ürünleri üretmeye 
devam etmek yerine araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmalarına önem 
veriyor, mevcut standartların üzerinde değerlere sahip yenilikçi 
(innovative) ürün veya sistemler üretiyorsunuz. 

Bu yenilikçi ürün veya sisteminiz haliyle CE veya G 
standartlarına tabi değil. 

Peki, standartların üzerinde olan bu yenilikçi ürün veya 
sisteminizi piyasaya nasıl sunacak ve kabul ettireceksiniz? 

İşte bu noktada, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Araştırma Kurumu 
(İTBAK) sizin çözüm ortağınız olacak.  

Bağımsız laboratuvar ve teknik uzmanların değerlendireceği ve bilimsel 
deneyler ile standart üstünlüğü kanıtlanacak yenilikçi ürününüze 
ULUSAL TEKNİK ONAY (UTO) belgesi alarak yurt içinde, AVRUPA 
TEKNİK DEĞERLENDİRME (ETA) belgesi alarak Avrupa Birliği 
ülkelerinde hakkınız olan gururla piyasaya sürebilirsiniz. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, ODTÜ, Türkiye İMSAD gibi 
saygın kuruluşların kurucuları arasında bulunduğu Yapı Araştırma 
Derneği (YAD)’ın iktisadi işletmesi olan, bağımsız sivil toplum kuruluşu, 
belgelendirme çözüm ortağınız İnşaat Teknik Değerlendirme ve 
Araştırma Kurumu (İTBAK) sadece ürününüzü veya sisteminizi 
belgelendirmekle kalmayıp, size ürün veya sisteminizin standart üzeri 
özelliklerini kazandırmak için AR-GE Modelleme ve Ürün Geliştirme 
gibi teknik danışmanlık hizmetlerini de sunuyor.   

 

 

 

 

 

www.itbak.org                          

(312) 285 6380 
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Günümüzde dev bir sektör haline gelen inşaat 
malzemeleri içinde, yapı harcının temelini 
oluşturan kireç, alçı ve çimento üçlüsünün 
öyküsü kirecin bağlayıcı özelliğinin 

keşfedilmesiyle başlıyor. Bu konuda kesin bulgular 
olmamakla birlikte, kirecin bağlayıcı özelliğinin insanlık 
tarihinin erken dönemlerinde M.Ö. 2000’li yıllarda 
keşfedildiği sanılıyor. Bağlayıcı olarak kullanılan ilk 
malzemelerin sönmüş kireç ve alçı olduğu biliniyor. 
Hititler (M.Ö. 2000-1100) ve Fenikeliler (M.Ö. 3000-60) 
yapılarında sönmüş kireci kullanmış. Hattuşaş’ta pozalan-
kireç karışımı, bağlayıcıların kullanıldığı yapılar (Burçlu 
sur, yapı temelleri, kent surları) hâlâ ayakta duruyor. 
Aynı tür yapılara Hitit-Frig döneminde (M.Ö. 1200-700) 
kurulan Alişar’da da (Yozgat) rastlanıyor. Eski Mısır, 
Kıbrıs, Girit ve Mezopotamya’nın değişik yörelerinde 
de kirecin bir yapı malzemesi olarak kullanılmasına ait 
örnekler mevcut. Eski Yunanlılar ve Romalılar da kireci 
hidrolik bağlayıcı olarak kullanmışlar...
Minos uygarlığı döneminde (M.Ö. 2000-1450) sönmüş 

kireç-puzolan karışımı Giritliler tarafından tanınıyordu. 
Knossos, Phaitos ve Mallia sarayları bu tür harçlarla inşa 
edilmiş. Mikenler’de ise M.Ö. 1400 yılına kadar inşa 
edilmiş yapılarda harca rastlanmaz. “Kiklop duvarı” 
denen teknik ile yapılan duvarlarda büyük kesme taşlar 
harçsız düzgün olarak dizilirdi. Mikenler’in Girit’i 
işgalinden sonra (M.Ö. 1450) Miken topraklarında 
da kireç-puzolan harcı kullanılmaya başlanmış. Preus 
zamanında Mykenai şehrinde (surlar, yapı temelleri, 
yer döşemeleri) bu tür harçların kullanıldığı görülüyor. 
Yunanistan’a da bu tekniği aktaranlar, seramikte olduğu 
gibi, Mikenler olmuş…

ROMA DÖNEMİNDE HARÇ KULLANIMI
Romalılar’a kireç-puzolan karışımı hidrolik bağlayıcıyı 
büyük olasılıkla Anadolu’dan İtalya’ya göçen Etrüskler 
(M.Ö. 700-400) veya Yunanlılar’ın tanıttığı tahmin ediliyor.
Romalılar’ın bu tür harçları inşaatlarda kullanmaları 
Etrüskler’in Roma’yı işgalinden (M.Ö. 600) sonraya rastlar. 
Romalılar’ın Jül Sezar devrinden beri (M.Ö. 101-44) 
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Napoli yakınlarındaki Puteoli (şimdiki adı Puzzuoli) 
kasabası civarındaki Vezüv yanardağının trakitik gevşek 
sineritlerini kireç ile karıştırarak harç yaptıkları bilinir. 
Puzolan terimi de adını bu kasabadan almış.
M.Ö. 70-25 yılları arasında yaşamış olan Mimar 
Vitruvius “On Architecture” (Mimarlık Üzerine) adlı 
10 ciltlik kitabında puzolan ve kireç karışımlarının 
hidrolik özelliklerinden bahsetmiş, nehir ve deniz 
kıyısında yapılacak olan yapılarda kullanılabilecek harç 
için karışım oranı bile vermiş. Devrin kireç-puzolan 
karışımının kullanıldığı en önemli yapısı ise, Roma’da 
Flavius hanedanı döneminde inşa edilen Colosseum. 
(yapımı M.S. 70-72)
Eski Mısırlılar da, M.Ö. 2000 yıllarında alçıyı bağlayıcı 
olarak kullanmışlar. Mısır piramitlerinden alınan örnekler 
incelendiğinde harçların alçıdan yapılmış olduğu görüldü 
ve Mısır uygarlığında kireç bazlı harçların ilk defa, 
Büyük İskender’in Mısır’ı fethinden (M.Ö. 332) sonra 
Mısır’ın yönetimini bıraktığı komutanı I. Ptolemaios 
Soter döneminde, Amon surlarının restorasyonunda 
kullanıldığı saptandı. 

ROMA VE PORTLAND   
ÇİMENTOSUNUN BULUNUŞU
Ortaçağ’da 18. Yüzyıl’a kadar, Avrupa ve Asya’da kireç-
puzolan karışımı hiç bir yenilik yapılmadan kullanılmış, 
hatta kalite olarak da geriye gitmiş. Bağlayıcı malzemelerin 

kalitesi ve kullanımı konusunda ancak 18. Yüzyıl’da kayda 
değer bir gelişme gösterilmiş. 1756 yılında Eddystone 
Lighthouse’u yeniden inşa etmekle görevlendirilen John 
Smeaton kirecin kimyasal özelliklerini ilk anlayan kişi 
olarak bilinir. Daha sonraki gelişme ise “Roman Cement” 
(Roma Çimentosu) adı ile bilinen bağlayıcının Joseph 
Parker tarafından elde edilmesiyle olmuş. 
1824 yılında İngiltere’nin Leeds kentinde Joseph Aspdin 
isimli bir duvarcı ustası hazırladığı ince taneli kil ve kalker 
karışımını pişirerek ve daha sonra öğüterek bağlayıcı 
bir ürün elde etti. Bu ürüne su ve kum katıldığında ve 
zamanla sertleşme olduğunda, ortaya çıkan malzemenin 
İngiltere’nin Portland adasından elde edilen yapı taşlarını 
andırdığını gören Joseph Aspdin, elde ettiği bu bağlayıcı 
için 1824 yılında Portland Çimentosu adı altında patent 
aldı. Bu bağlayıcı daha sonraki yıllarda büyük gelişmeler 
gösterse de “portland” ismi aynen korunmuş. Aslında 
Joseph Aspdin tarafından üretilen bağlayıcı, üretim 
sırasında yeterince yüksek sıcaklıklarda pişirilmediği için 
bugünkü portland çimentosunun özelliklerine tamamen 
sahip olamamış. Yine de İngiltere Kirkgate İstasyonu’nun 
yanındaki halen ayakta olan “Wakefield Arms” binasının 
Joseph Aspdin’in yaptığı bağlayıcı ile yapıldığı belirlendi.

ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ
1845’te Isaac Charles Johnson, fırında daha çok pişen 
çimentoların hem prizlerinin daha yavaş hem de daha 
sağlam olduklarını gözlemledi ve yüksek kalitede 
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İHRACAT KAPILARI

çimento yapmak için kireç - kil karışımının vitrifikasyona 
kadar pişirilmesi gerektiğini belirtti. Dünyada ilk çimento 
fabrikası ise 1848 yılında İngiltere’de kuruldu.
Bu arada, hidrolik bağlayıcı üretimi için değişik 
malzemeler denenirken 1848’de Ebelman, 1856’da Saint-
Claire Deville ve Winkler, 1865’te Fremy alümina-kireç 
karışımlarının da hidrolik bağlayıcı özelliği olduğunu 
buldular. Michealis, 1869’da kireç-puzolan kimyasal 
tepkimesi ile portland çimentosunun sertleşmesinin aynı 
türde tepkimeler olduğunu ve Fuchs 1883’te kristalin 
silikatlara oranla camsı olanların daha reaktif olduğunu 
gösterdiler. 
1850 yılında İngiltere’de Frost’un Swanscombe’da, Parker’ın 
Northfleet’de, J. Aspdin’in Wakefield’da ve oğlu W. Aspdin’in 
Gateshead’da olmak üzere 4 çimento fabrikası vardı. 
1851 Hyde Park fuarında ilk çimento briketleri görüldü. 
1850’lerden itibaren Avrupa’da (İngiltere, Almanya, Fransa), 
1870’lerden itibaren de ABD’de çimento endüstriyel çapta 
üretilmeye başlandı.
1877’de Crampton ve 1885’de Ronsome, İngiltere’de 
çimento üretimini döner fırınlarda gerçekleştirdiler. 
Ancak bu buluş İngiltere’de fazla beğeni toplamadı ve bu 
fırınların ilk endüstriyel üretimi ABD’de gerçekleşti. Döner 
fırınlarının Avrupa’da ilk kullanımı 1893’te Candlot’un 
fabrikasında oldu. İngiltere’de kullanılan ilk döner fırın ise 
1903 yılında ABD’den ithal edildi.
ABD’de portland çimentosu endüstrisinin gelişmesi güç 
oldu. İlk portland çimentosu fabrikası 1871’de Pensilvanya 
- Coplay’de, önceden doğal çimento üretilen fabrikalarında, 
David O. Saylor, A. Woolever ve E. Rehig tarafından 
kuruldu. O dönemlerde doğal çimento, killi kalkerden hiç 
bir kompozisyon düzeltmesi yapılmadan üretildiğinden, 
portland çimentosundan daha ucuz ve 1820’lerden 
beri kullanıldığı için de portland çimentosundan daha 
yaygındı. 1898 yılında 14 eyalette 70 firma doğal çimento 
üretmekteydi. 1871’den 1881’e kadar kurulan 6 portland 
çimentosu fabrikası, ürünlerinin kalitesine rağmen, doğal 
çimentonun fiyat rekabetine dayanamayıp iflas etti. 1890 

yılına kadar portland çimentosu endüstrisi durgunluk 
yaşadı. İhtiyaç duyulan portland çimentosu İngiltere ve 
Almanya’dan ithal edildi. İthalat portland çimentosunu 
tanıttı ve 1890’dan itibaren üretimi artmaya başladı. Üretim 
miktarı, 1897’de ithal edilen portland çimentosu miktarını, 
1900’de de üretilen doğal çimento miktarını aştı. 1904 
yılında İngiliz BS ve Amerikan ASTM   portland çimentosu 
ile ilgili ilk standartları yayınladılar.
1830 yılında Fransa’nın ilk büyük portland çimentosu 
fabrikasını kuran A. Pavin de Lafarge, 1908 yılında yurttaşı J. 
Bied ile birlikte boksit-kireçtaşı karışımından alüminyumlu 
çimento üretmek için patent aldı. Bu çimentonun 
prizi çabuk ve erken dayanımı yüksek olduğundan I. 
Dünya Savaşı’nda siper yapımı ve ağır silah temellerinde 
kullanılmak üzere Fransız hükümetinin de yardımı ile 
üretime geçtiler. Yüksek fırın cürufunun, Almanya’da 
1909’da yüzde 30, 1917’de de yüzde 70 oranında portland 
çimentosuna katılabilmesi standarda bağlandı, 1951 yılında 
da uçucu küllü çimento üretildi.

TÜRKİYE’DE İLK ÇİMENTO FABRİKASI 
DARICA’DA KURULDU
Türkiye’de ise hidrolik kireç üretiminin geçmişi 1885 
yıllarına kadar gider. İlk portland çimentosu üretimi için 
kurulan fabrika Darıca’da 1912 yılında 40 bin t/y kapasite 
ile kuruldu. Yabancı sermayeli bu fabrikanın ardından 
bir yıl sonra, yine yabancı sermayeli, 20 bin t/y kapasiteli 
Eskihisar Çimento Fabrikası kuruldu. I. Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kıyasıya rekabet sonucu bu iki 
şirket birleşti.
Bir ton klinker üretmek için 1870 yılında 40 saat gerekli 
idi. Bu süre 1920 yılında 10 saate, 1980 yılında da 30 
dakikaya indi. Üretim teknolojisindeki bu gelişmelere 
paralel olarak nakliye koşullarında ve paketlemede de 
değişiklikler oldu, önceleri varillerde taşınan çimentolar 
1920’den itibaren 50 kg’lık kâğıt torbalarda, 1945’ten 
itibaren de özel kamyonlarda (dökme çimento) taşınmaya 
başlandı.
1955 yılından itibaren çimento endüstrisi bütün dünyada 
hızla gelişmeye başladı. Çimento fabrikaları gereken ağır 
yatırımlara rağmen, üretim maliyetini düşürmek ve ürün 
kalitesini yükseltmek için yenilendi. Mevcut fabrikalarda 
otomasyon ve kalite kontrolü gelişirken yeni fabrikalar 
yüksek kapasite ile kuruldu.
1960’larda en yüksek seviyesine ulaşan yaş yöntem ile 
portland çimentosu üretimi, 1973 petrol krizini takiben 
yerini, üretim için daha az enerji gerektiren, kuru yönteme 
bıraktı. Son 20 yılda petrol fiyatlarındaki önemli artışların 
sonucu olarak fuel-oil ile çalışan fabrikaların hemen hemen 
hepsi kömüre döndüler ve bununla birlikte ön ısıtma ve 
prekalsinasyon üniteleri çimento fabrikalarında görülmeye 
başladı. 1960’lı yıllardan itibaren çevre kirliliği önemini 
gittikçe arttırarak ön plana çıktı, 1970’li yıllarda baca 
gazları için toz ve gaz en üst değerleri standartlarda yer 
almaya başladı ve nihayet 1992 yılında AET ülkelerince 
bacadan atılan CO2 gazı miktarına göre fabrikalara ceza 
uygulamasına geçildi. Bu gelişmeler çimento fabrikalarını 
çevre konusuna duyarlı olmaya zorladı, fabrikalar bir 
yandan olabildiğince yüksek kalitede ama az klinker üretip, 
puzolanik katkı malzemeleri ile çimento üretim miktarlarını 
arttırmaya yönelirken diğer yandan da baca filtreleri ve toz 
tutma konusunda önemli adımlar attılar.

Çimento sözcüğünün kökeni 
olan“caementum”u ilk defa Romalı mimar-
mühendis Marcus Vitrivius Pollio (M.Ö. 1. yy) 
“De Architectura” adlı eserinde kullanmış. 
Bu eserinde Vitruvius, toz halinde bulunan 
ve büyük binaların inşasında kullanılan bir 
malzemeden “Caementum” olarak bahsetmiş. 
Latince “bağlayıcı” anlamına gelen bu sözcük 
diğer dillere Cement (İngilizce), Ciment 
(Fransızca), Zement (Almanca), Cemento 
(İtalyanca) olarak geçmiş. Ortaçağ’da harç 
anlamında da kullanılan bu sözcük Farsça’da 
gene bağlayıcı anlamını taşıyan, Kemênd 
olarak yer almış ve Türkçe’ye de kement olarak 
geçmiş. Türkçe telaffuz benzerliğinden dolayı, 
İtalyanca “Cemento” sözcüğü çimento olarak 
kullanılmakta.

Çimento sözcüğü 
nereden geliyor?

EKİEKİEKİEKİEKİEKİEKİEKİEKİEKİEKK M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2MMMMMM 0150150150150150150150101550115 lllllllllllll  TÜRTÜRTÜRTÜRTÜRTÜRTÜRTÜRTÜRÜRTÜRRRRÜRRRRÜRRRRRRRKİYKİYKİYKİYKİYKİYKİYKİYKİYKKİYKİYKİYKİYYİYİYİKİYKKKKKKKKKK E İE İE İE İE İE İE İEE İMSAMSAMSAMSAMSAMSAMSAMSAMSAMSAD DD DD DD DD DD DD DD DD DD ERGERGERGERGERGERGEERGERGERGERGİİİ İ İ İ İ  llllllll 9199191999191919119111111111

Kaynakça: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

YAPI TARİHİ



Bayram sonrası, Türk ekonomisi açısın-
dan zor bir etaba giriyoruz. Bir yandan, 
seçmenin bir önceki genel seçimde 

kullandığı oyu muhafaza edebilmek adına, 
Meclis’e girme olasılığı hayli yüksek olan dört 
siyasi parti arasında basıncı hayli yüksek bir 
siyasi propaganda dönemi geçireceğiz; bir yan-
dan da, ABD Merkez Bankası (FED) ve Çin gibi 
küresel ölçekte etkisi olan önemli başlıklara 
yönelik türbülansa karşı, ekonomimizi hazır-
lıklı kılmamız gerekecek. Uluslararası ekonomi 
medyasında ise, Brezilya ve Rusya’ya yönelik 
‘linç’ girişimleri, söz konusu ülkelerin felake-
te sürüklendiklerine dair yazı bombardımanı, 
kısmen Çin’i ve şimdi ufak ufak Hindistan’ı 
da içine dahil etmeye başladı. Yani, sen misin 
G7 ekonomilerine karşı, 2008’deki küresel 
krizden bu yana, giderek ‘yıldızı yükselen’ 
ekonomi olmak? BRIC, yani Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin şimdi söz konusu uluslararası 
ekonomi medyasının ‘ısırılacak’, ‘örselenecek’ 
ekonomileri olarak, saldırı altında.
2015 yılı başında, BRIC’in yanı sıra, MINT, 
yani Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye 
gibi, yükselen yeni bir dörtlü daha gündeme 
geldi. Ve, hiç şüphesiz, bu yeni dörtlü için de 
şimdi dozajı her geçen gün artan bir ‘felaket 
tellallığı’, bir ‘kötümser senaryo’ bombardı-
manı, dozajı artarak kendisini hissettirmekte. 
Kah, BRIC ve şimdi MINT grubundaki ülke-
lerin ekonomi yönetimlerine yönelik, kötü yö-
netildiklerine dair iddialar, yakıştırmalar; kah, 
söz konusu ekonomilerde merkez bankası ba-
ğımsızlığının ‘büyük tehlikede’ olduğuna dair 
iddialar. Küresel ekonomik sistemi krizi sokan 
büyük ekonomiler, onların izledikleri para ve 
maliye politikaları, bu politikalardaki hataları 
ve uluslararası ölçekte önde gelen bankaların 
ve finans kurumlarının bir ölçüde suç sayıla-
bilecek ihtiras ve finansal aç gözlülüğünü gör-
memezlikten gel; ardından, gelişmiş ekonomi-

lerin yedikleri herzelerden kendini korumaya 
çalışan gelişmekte olan ekonomilere göz dağı 
ver. İşte, ‘tarafsız yayıncılık’.

EKONOMİ ÇEVRELERİNİN
‘GÜVENİ’ ARTIRILMALI
Yukarıda adlarını saydığımız ülkelerin hemen 
hemen tümünde, ekonomi yönetimini oluştu-
ran kurumlar, bilhassa merkez bankaları ile, si-
yasi sorumluluğu taşıyan hükümetler arasında 
bir diyalog eksikliği, birbirini karşılıklı anlama 
noktasında bir sıkıntı gözlemliyorum. Merkez 
bankalarının ‘araç bağımsızlığı’, ülke ekono-
misinin öncelikleri ve bu öncelikleri ‘olabilir’ 
kılabilmek adına izlenecek strateji ve adımların 
tartışılması boyutunda, bir tıkanmayı da bera-
berinde getirmiş. En üst noktadaki siyasi ira-
deden başlayarak, ülkeyi yöneten siyasi irade 
ve hükümet ile, ekonomi yönetimindeki mer-
kez bankası ve hazine gibi kurumlar arasında 
giderek arttığı gözlenen diyalog eksikliği, çok 
büyük riskleri, gerekli adımların atılmasında 
tıkanmayı ve giderek paralize olma gibi sonuç-
ları da beraberinde getirir.
Batı medyasının ‘merkez bankası bağımsızlığı’ 
fetişizmine aldırmadan, siyaset erki ile, ekono-
mi yönetiminin kurumları arasındaki diyalog 
mekanizmasının güçlü kılınması gerekir. Aksi 
durumda, her iki taraf arasında, talepler ve iz-
lenecek yol ve yöntemlere yönelik bir ‘inanç’ 
sorunu baş göstermiş ise, zihinsel tıkanma, kü-
resel ekonominin hayli zor bir etaptan geçeceği 
2016-2017 dönemi için, hem Türkiye, hem de 
isimlerini yukarıda sıraladığımız tüm önde ge-
len gelişmekte olan ekonomiler için bir risktir. 
Bu nedenle, karşılıklı olarak, ilişkilerin taze-
lenmesine, karşılıklı ‘inanç’ ve ‘sahiplenme’ye 
acilen ihtiyaç söz konusu.
Aksi durumda, reel sektörün artan sorunları, 
alacakların tahsilatına yönelik giderek artan 
tıkanma, bankacılık sektörünün sermaye ya-

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Ekim ayı başından itibaren Türk halkının ekonomiye 
duyduğu güveni güçlendirecek tedbirlere ağırlık 

verilmesi gerekiyor. Bunun en öncelikli koşullarından 
birisi, döviz kurlarındaki hareketliliğin azaltılması.

‘Küresel türbülans’a inat
biz işimize bakalım
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pısının korunmasına yönelik ihtiyaçlar, istih-
damın korunmasına yönelik ihtiyaçlar öyle bir 
noktaya ulaşır ki, 4 ayrı fırtınanın sebep oldu-
ğu girdapta, ne Türk ekonomisi, ne Brezilya 
veya Hindistan ekonomisi böyle bir anafordan 
kendisini çıkaramaz. Bu nedenle, ekonomi 
yönetiminin tüm aktörleri ve finansal istikrar 
komitesinin, olası tüm senaryo ve atılabilecek 
tüm adımları acilen çalışması gerekiyor. Çün-
kü, FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları, ekim 
veya aralık ayında söz konusu faiz artışının 
gerçekleşeceğine işaret ediyor ki, öncesinde 
Türk ekonomi aktörlerinin önüne atılabilecek 
adımlara yönelik yeni yaklaşımlar ortaya koy-
mamızda sonsuz yarar var.

TÜKETİCİ GÜVENİNİ DE 
YÜKSELTMELİYİZ
En geç ekim ayı başından itibaren Türk halkı-
nın ekonomiye duyduğu güveni güçlendirecek 
tedbirlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Bunun en 
öncelikli koşullarından birisi, döviz kurların-
daki hareketliliğin azaltılması. FED’den kay-
naklanan kur oynaklığının farkındayız. Bunun 
ötesine geçen yeni gerekçelerin oluşmaması-
na dikkat edilmesi gerekiyor. 2014 yılında, 1 
Şubat’tan itibaren, kredi kartı taksit sayısının 
bir anda 9 adette sınırlandırılması hataydı. 
2014 yılı için önce 12, 2015’de 10 ve nihayet 
2016 yılında 9 adede inmeliydi. Türk halkı, 
kendi finansmanı açısından hazırlıksız yaka-
landı. Bu nedenle, kredi kartı taksit sayısı ye-
niden 12’ye çıkarılıp, 2016’da 11, 2017’de 10 
ve nihayet 2018’de yeniden 9 adete dönmeli.
Uluslararası ekonomi medyasındaki ‘algı da-
ğıtıcı’ yayın, yorum ve haberlere karşı atağa 
geçilmeli. Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığı 
çerçevesinde, kamuoyuna toplantıların içeri-
ği ve Türkiye’nin başardıkları daha fazla mal 
edilmeli. Aksi takdirde, Financial Times’daki 
‘Hindistan’a Brezilya ve Türkiye üzerinden 
öğütler’ gibi makalelere prim vererek, sadece 
olası tüm ekonomik tedbirlere odaklanmamız 
ve tartışmamız gereken bir dönemde, bu tür 
‘özel içerikli’ yazılara takılıp kalır ve kitlenirsek, 
birbirimize olan inancımızı kaybedersek, işte o 
zaman Türkiye’nin işi çok zorlaşır.

‘ART NİYETLİLER’E KARŞI 
DİKKATLİ OLALIM
Küresel sistemde, son üç yıldır, bir kısmı doğ-
rudan Türkiye ile ‘fazlaca ilgilenen’, bir kısmı 
da ‘Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler-
le fazlaca ilgilenen’ bir grup yatırımcı ve eko-
nomi-politik aktör var. Bu grup ve aktörlerin 
tümünün kötü niyetli olduğunu söylemek o 
insanlara haksızlık olur. Türkiye’yi, gelişmekte 
olan ekonomilerin ekonomik ve siyasi dina-
miklerini yeterince kavrayamamaktan kay-

naklanan yorumlar ortaya koyuyorlar; ciddi 
bir kötümserlik içerisine düşüyorlar. Türkiye 
ve benzeri önde gelen gelişmekte olan eko-
nomilerdeki yatırımlarını geri çekiyorlar; kü-
çültüyorlar ve her seferinde pişman oluyorlar. 
Türkiye gibi önde gelen gelişmekte olan eko-
nomilerin bir geleceği, bir hikayesi olduğuna 
inanan ve ısrarla yatırımlarını sürdüren ulusla-
rarası girişimcilerin arasından, Türkiye’ye yap-
tığı yatırım nedeniyle pişman olan tek tüktür; 
hatta son 10 yıl içerisinde pişman olanı zor 
bulursun.
Türkiye’ye yönelik ilgisi son 3 yıldır ‘aşırı yo-
ğunlaşmış’, Türkiye ile ‘fazlaca ilgilenen’ gru-
bun içerisinde, elbette ‘niyeti hayli bozuk olan-
lar’ da var. Bu grup içerisinde, ya Türkiye’nin 
kendi coğrafyasında, 1. ve 2. kuşak komşu 
ülkelerle ilişkilerini her alanda güçlendirme-
sinden memnun olmayan bölgesel rakipler var; 
ya Türkiye’nin ekonomi ve demokrasi alanın-
da son 13-14 yıldır gerçekleştirdiği reformlarla 
bölgesindeki toplumlara ‘iyi örnek’ olmasından 
haz etmeyenler var; ya da uluslararası siyaset 
alanında ‘böyle gelmiş, böyle gider’ meselelere 
‘niye böyle gidiyor’ diye daha ciddi sorgulama-
sı nedeniyle, Türkiye’nin bu tür sorgulamala-
rından ciddi ölçüde rahatsız olan kurumlar, 
yapılar ve hatta ülkeler var. 2013 yılı yaz ba-
şına doğru, aynı anda bu gruptan kimlerin 
ayağına ne kadar bastık ki, kimleri korkuttuk 
veya sinirlendik ki; topluca Türkiye’nin ‘temel 
direk’lerine bir yüklenme, bir balyozlama, bir 
yıkma girişimi, bir ‘gözdağı’ veya ‘haddini bil’ 
arayışı.

KÜRESEL DENGE ‘GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’ GEREKTİRİYOR
Türkiye, devam ettirmek için küresel koşul-
ların iyileşmesini de kolladığı ekonomik ve 
demokratik reformlar boyutunda önemli bir 
mesafe kat etmiş olmasaydı, ‘duvarı indir-
mek’, ‘duvarda gedik açmak’ adına gözlenen 
bu kadar yüklenmeye, çoktan yıkılmış olurdu. 
Ancak, makro ekonomik reformlar boyutun-
da, bankacılık sektörünün yeniden yapılan-
dırılması ve kamu mali disiplini gibi, gelişmiş 
ülkeler dahil, onlarca önde gelen ekonominin 
tel tel döküldüğü, adeta kriz belirtisi gösterdi-
ği göstergelerde, Türk Ekonomisi’ni öyle bir 
noktaya getirmiş durumdayız ki, ellerindeki 
tüm imkanları kullanarak Türkiye ‘Duvarı’na 3 
yıldır en sert darbelerle bastırmalarına rağmen, 
duvarı indiremiyorlar. Bunun üzerine, yöntem 
değiştirip, duvarın yıkılmasına izin vermek is-
temeyecek olan bizleri, içeriden fikir ayrılığına 
düşürmeye ve duvarın arkasında destek olan 
insanları duvardan uzaklaştırmaya yönelik 
çabaları yoğunlaştırdılar. Endişem odur ki, bu 
konuda belirli mesafe alabilmiş durumdalar.

Oysa, ekonomik ve demokratik standartları ile, 
sağlam bir Türkiye, tüm dünyaya lazım. Çin ile 
Rusya arasındaki yakınlaşma, ABD’nin başını 
çektiği Batı koalisyonu açısından işleri zorlaş-
tırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
beş veto yetkisi olan daimi üye arasında gide-
rek tırmanan ve kaotik bir yapıya ulaşmış olan 
çıkar çatışması nedeniyle, dünyanın geleceği 
açısından çözüm üretmesi gereken kurumları 
kitler hale gelmiş durumda. Adriyatik’ten Çin’e 
doğru, dünyanın ekonomi-politik mücadele 
alanı, sıklet merkezi ‘Doğu’ya doğru kayar-
ken, bu küresel oyun alanının tam ortasında 
yer alan Türkiye’yi zayıflatmaya yönelik tüm 
çabalar, küresel sistemin geleceğini de riske at-
mak anlamına geliyor. Çünkü, ancak ‘güçlü’ bir 
Türkiye ile, yeniden yapılanan, yapılandırılan 
küresel sistemde denge noktaları yerli yerine 
oturabilir. Aksi durumda, ortaya çıkacak asi-
metrik ağırlık noktaları ile, dünya ekonomisi 
öyle tepe taklak hale gelir ki, küresel bir felaket 
her şeyin sonunu da getirir. Ortada, yönetilebi-
lecek bir dünya da kalmaz. Bölgedeki konumu 
ile, ‘sağlam bir duvar’ olarak çok sayıda ülkeye 
ve topluma ‘yaslanabilecekleri’ bir koruyucu 
görev üstlenmiş olan Türkiye’yi ‘sallamak’ adı-
na ‘gözü dönmüşler’e bu detayı bir kez daha 
hatırlatmamızda yarar var.

WOLKSWAGEN SKANDALI VE ARKASI
Alman otomotiv devi Wolkswagen (WW) 
skandalı da, önümüzdeki günlerde yeni bir 
boyut kazanacak. Kimi sektör kaynakları, bu 
konunun 7 yıldır aslında bir şekilde perde ar-
kasında konuşulduğunu, çok dillendirilmese 
de, sektör profesyonelleri açısından bir anda 
sürpriz bir konu olarak ortaya çıkmadığını be-
lirtmekteler. Bu skandalın patlak verdiği zaman 
diliminin iki ilginç boyutu var; birincisi tam da 
WW’ın ABD’nin ve dünyanın bir numaralı 
otomobil satıcısı Toyota’yı, belirli tip araçlarda 
ABD’de geçtiği döneme rast gelmesi; diğeri de 
ABD ile AB arasında, bir süredir hiç şeffaf ol-
mayan bir ortamda süregelen ‘Transatlantik Ti-
caret ve Yatırım Anlaşması’nın (TTIP) en kritik 
dönemine rast gelmesi.
Fransa yetkilileri TTIP görüşmelerin bu de-
rece gizlilik ile yürütülmesinden duydukları 
rahatsızlığı belirttiler. Avrupa’da, otomotiv 
başta olmak üzere, pek çok sektör, ABD’ye 
karşı, TTIP anlaşması devreye girdikten son-
ra, kendilerini çok zor günlerin beklediğinden 
endişe duymaktalar. Ve, tam da dünya ekono-
misinin, küresel sistemin yeniden şekillendiği, 
TTIP’ye itirazların arttığı bir dönemde, WW 
skandalı patlıyor. Küresel sistemde, ‘duvarların 
yıkılması’na yönelik çabalar sadece Türkiye ile 
mi sınırlı sanıyorsunuz?
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İNŞAAT SEKTÖRÜ 2015 YILI 
İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 2.0 BÜYÜDÜ    
İnşaat sektörü 2015 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 2.0 büyüme göster-
miştir. 2014 yılı son çeyreği ve 2015 
yılının ilk çeyrek döneminde küçülen 
inşaat sektörü böylece yeniden büyü-
me sağlamış oldu. 2015 yılının ikinci 
çeyrek dönemindeki büyümede yeni 
inşaat başlangıçları ve mevsimsellik et-
kili olmuştur. İkinci çeyrekteki büyü-
meye rağmen 2015 yılının ilk yarısında 
ise inşaat faaliyetleri yüzde 0.3 oranın-
da küçülmüştür. Buna bağlı olarak bu 
yılın ilk yarısındaki inşaat faaliyetleri-
nin performansı geçen yılın ilk yarısı-
nın altında kalmıştır.  

ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARI 2015 YILI 
İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 3.4 BÜYÜDÜ      
Özel sektör inşaat harcamaları 2015 
yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3.4 
büyümüştür. 2015 yılı ilk çeyreğin-
de yüzde 0.7 küçülen özel sektör 
inşaat harcamaları yeniden büyü-
müştür. Özel sektör inşaat harca-
malarında büyüme yeni inşaat 
başlangıçlarından ve mevcut 
işlerin mevsimsellik ile topar-
lanmasından kaynaklanmıştır. 
Kamu inşaat harcamalarında ise 
küçülme yavaşlamakla birlikte 
sürmektedir. 2014 yılındaki yüz-

de 11,2 ve 2015 yılının ilk çeyrek 
dönemindeki yüzde 8.3 küçülmenin 

ardından kamu inşaat harcamaları yı-
lın ikinci çeyrek döneminde de yüzde 
2.8 daralmıştır.  

YILIN İLK YARISINDA TOPLAM 
İNŞAAT HARCAMALARI 
87,4 MİLYAR TL OLDU  
Toplam inşaat harcamaları 2015 yılı 
ilk yarısında 87,4 milyar TL’ye yüksel-
miştir. 2014 yılının ilk yarısında 82,8 
milyar TL olan harcamaya göre yüzde 
5.6 artmıştır. Kamu inşaat harcamaları 
2015 yılı ilk yarısında yüzde 0.3 ora-
nında artarak 29,0 milyar TL’den 29,1 
milyar TL’ye yükselmiştir. Özel sektör 
inşaat harcamaları ise 2015 yılı ilk yarı-
sında yüzde 8.4 oranında artarak 53,8 
milyar TL’den 58,3 milyar TL’ye yük-
selmiştir.

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ 
ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDA 
YÜZDE 1.3 ARTTI, İLK YEDİ 
AYDA YÜZDE 2.1 GERİLEDİ           
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
Temmuz ayında yüzde 1.3 artmıştır. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde 
dalgalanma devam etmektedir. Hazi-
ran ayında yılın en yüksek aylık artı-
şını gerçekleştiren inşaat malzemeleri 
sanayi üretimi Temmuz ayında bu kez 
sınırlı bir büyüme göstermiştir. İnşaat 
malzemeleri sanayi üretiminde 2015 
yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.7, yılın 
ilk yarısında ise yüzde 2.6 gerileme ya-
şanmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 1.3 
artış ile birlikte yılın ilk yedi ayında 
inşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 
2.1 gerilemiştir.
Yılın ikinci çeyrek dönemindeki topar-
lanmanın ardından Temmuz ayındaki 
göreceli sınırlanan üretim artışında ra-
mazan ayı ile bayram etkisi belirleyici 
olmuştur. Siyasi alanda yaşanan belir-
sizlikler de etkili olmuştur. Temmuz 

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri
sanayi için beklentiler

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

2015 yılının ilk çeyrek döneminde küçülen inşaat sektörü, 2015 
yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2.0 büyüdü. İkinci çeyrekteki 

büyümeye rağmen 2015 yılının ilk yarısında ise inşaat faaliyetleri 
yüzde 0.3 oranında küçüldü. 
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ayında 12 alt sektörde üretim geçen 
yılın aynı ayına göre artmıştır.  Yılın ilk 
yedi ayında ise üretimi izlenen 26 alt 
sektörden 13’ünde üretim gerilemiştir. 
Alt sektörlerde üretim gerilemesi gide-
rek azalmaktadır.  
Türkiye’nin yeniden bir genel seçime 
gidiyor olması nedeniyle üretim per-
formansının önümüzdeki aylarda zayıf 
kalması beklenmektedir. İhracat pazar-
ları da üretime halen katkı sağlama-
maktadır.

TEMMUZ AYINDA İHRACAT 
YÜZDE 17.2 GERİLEDİ, YILLIK 
İHRACAT 18,87 MİLYAR 
DOLARA GERİLEDİ   
İnşaat malzemesi ihracatı Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 17.2 gerilemiş ve 1,44 milyar dolar 
olmuştur. Böylece yılın ilk yedi ayında 
ihracat yüzde 18.5 düşmüş ve 1,37 
milyar dolara inmiştir. Paritelerdeki 
gerilemeler ve pazarlardaki bozulmalar 
ihracatı olumsuz etkilemeye devam et-
mektedir. 2015 yılının ilk yedi ayında 
yıllık ihracatta da önemli bir gerileme 
yaşanmıştır.  Bu gerileme ile birlikte yı-
lın ilk yedi ayında yıllık ihracat yüzde 
11.1 düşerek 18,87 milyar dolar ol-
muştur. Yıllık ihracattaki gerilemenin 
sürmesi beklenmektedir. 

İTHALAT TEMMUZ AYINDA 
YÜZDE 7.9 ARTTI, YILLIK 
İTHALAT 9,29 MİLYAR DOLAR 
İLE DEĞİŞMEDİ      
İnşaat malzemeleri ithalatı Temmuz 

ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 7.9 artarak 823 milyon dolar 
olmuştur. Yılın ilk yedi ayında ithalat 
değişmeyerek 5,44 milyar dolarda kal-
mıştır. 2015 yılının yedi ayında inşaat 
malzemesi ithalatı değişmemiştir. Buna 
bağlı olarak yıllık ithalat da 9,29 milyar 
dolar ile aynı kalmıştır. İthalatta kade-
meli ve sınırlı gerileme son aylarda artı-
şa dönüşmüş ve yıllık gerileme ortadan 
kalkmıştır. Döviz kurlarındaki artışa 
rağmen ithalat sürmektedir. 

2015 YILI İLK YARISINDA 
ALINAN TOPLAM YAPI 
RUHSATLARI YÜZDE 28.4 
GERİLEDİ 
Alınan konut ve konut dışı bina yapı 

ruhsatları bir dönem sonraki inşaat 
harcamaları için önemli bir öncü gös-
terge olmaktadır. 2014 yılında alınan 
yapı ruhsatlarında önemli bir artış ya-
şanmıştı. 2015 yılının ilk yarısında ise 
alınan toplam yapı ruhsatları metrekare 
olarak geçen yılın ilk yarısına göre yüz-
de 28.4 azalarak 89,60 milyon metre-
kareye gerilemiştir. Alınan konut yapı 
ruhsatları ise yine bir önceki yılın ilk 
yarısına göre metrekare bazında yüz-
de 30.1 azalarak 65,51 milyon m2’ye 
inmiştir. Alınan yapı ruhsatları içinde 
konut dışı bina ruhsatlarında da gerile-
me yaşanmıştır. Konut dışı binalar için 
alınan yapı ruhsatları da 2015 yılının 
ilk yarısında yüzde 23.2 azalarak 24,09 
milyon metrekareye düşmüştür. 

TABLO-1: İNŞAAT SEKTÖRÜ 
BÜYÜME (YÜZDE)

GAYRİMENKULİNŞAATDÖNEM GSYİH

TABLO-2: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARINDA BÜYÜME (YÜZDE)

2012 2.8  -0.1  0.6
2013 30.2  -0.7  7.4
2014 Q1 -5.8 11.4 5.8
2014 Q2 -12.0 12.2 3.4
2014 H1 -9.0 11.9 4.7
2014 Q3  -12.2 10.2 2.0
2014 Q4 -13.8 4.8 -2.1
2014 -11.2 9.6 2.2
2015 Q1 -8.3 -0.7 -2.8
2015 Q2 -2.8 3.4 2.0
2015 H1 -5.4 1.4 -0.3

ÖZEL
SEKTÖR İNŞAAT

KAMU
SEKTÖRÜ İNŞAAT

DÖNEM GENEL
İNŞAAT

KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 
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2012 0.6 1.9 2.1
2013 7.4 1.7 4.2
2014 Q1 5.8 2.1 5.1
2014 Q2 3.4 2.1 2.4
2014 H1 4.7 2.1 3.8
2014 Q3  2.0 2.4 1.8
2014 Q4 -2.1 3.8 2.7
2014 2.2 2.6 2.9
2015 Q1 -2.8 4.1 2.5
2015 Q2 2.0 4.0 3.8
2015 H1 -0.3 4.0 3.1
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Verimli bir dönüşüm için 
en iyi tercih Wilo

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

Detaylı bilgi için: www.wilo.com.tr 

Pioneering for you

AR-GE
İNOVASYON

T Ü R K İ Y E  İ M S A DTÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ

EKİM 2015
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