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Değerli Türkiye İMSAD Üyeleri ve 
sevgili dostlarımız,
2015 yılı; art arda gelen seçimler 

ve siyasi belirsizliklerle ve uluslararası 
alanda cereyan eden çatışmalar ve siyasi 
gerginliklerin gölgesinde tamamlanan 
bir yıl oldu. Türkiye İMSAD olarak her 
çeyrek dönemde düzenlediğimiz Gündem 
Buluşmaları toplantılarımızda da 2015’in 
kayıp yıl olma riski üzerine tartışmıştıkW. 
Her ne kadar üçüncü çeyrek büyüme 
rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşse 
de, yıl sonu genel ekonomik büyüme 
rakamının hedeflenenin altında kalacağını 
öngörebiliyoruz. Yılın ilk dokuz ayında 
inşaat sektörü sadece binde 4 büyüyebildi. 
Yıl sonu büyümesinin ise iyi ihtimalle 
yüzde 1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Sektörümüz açısından ise 2015’i “kayıp yıl” 
olarak tanımlayabiliriz, zira yılın ilk dokuz 
ayında inşaat malzemeleri sektörü yüzde 
1.9 küçüldü. Geçtiğimiz yıl 21 milyar 
dolar seviyelerinde olan ihracatımızın ise 
bu seneyi 19 milyar dolar seviyelerine 
gerileyerek kapatmasını bekliyoruz. 

Özetle; 2015 yılını analiz ettiğimizde tablo 
pek de iç açıcı gözükmeyebilir, ancak 
bu tablo 2016 için bizi umutsuzluğa 
sürüklemiyor. 2016’nın ilk günleriyle 
beraber, hükümet programında belirtilen 
hedeflerin hızla hayata geçmesini umuyor 
ve sanayide 2015’te yavaşlayan çarkların, 
2016’da tekrar hızlanmasını bekliyoruz. 
Tabii, çarkların hızlanması için hem 
ülkemizde hem de uluslararası alanda 
-özellikle yakın çevremizde- yaşanan 
çatışma ortamının bir an evvel durulması 
gerekiyor. İstikrar ve kalkınma odaklı 
projelerin hayata geçilmesi için başka yol 
görmüyoruz. 

Özellikle yakın coğrafyamızdaki savaş 
atmosferi son dönemde ihracatımızı 
olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden 
biri oldu. Dış pazarda yaşadığımız 
daralmadan pazarlarımızı daha fazla 
çeşitlendirerek ve yeni pazarlara ulaşarak 
kurtulabiliriz ancak. Başta Afrika ülkeleri, 
ambargonun kalkmasıyla beraber İran 
pazarı ve 2016’da suların durulmasını 
beklediğimiz Irak ve Suriye gibi pazarlarda 
etkin ve kalıcı olmak için sektörün tüm 

2016 için umutluyuz
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paydaşlarının bir araya gelerek güç birliği 
yapması, sadece firmaların değil, ülkemizin 
kazancı olacaktır. 
7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvemizdeki 
konuşmamda da vurgulamıştım; Türkiye, 
inşaat malzemeleri üretimi açısından, 
dünyanın en büyük 5 üretici ülkesinden biri 
konumunda... Uzak Asya’dan Amerika’ya, 
Rusya’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört 
bir yanında 100’den fazla ülkeye malzeme 
satıyoruz. Kalitesi kanıtlanmış, standartlara 
uygun, rekabet edebilir nitelikte malzemeler 
üretiyoruz. Böylesi bir güce sahip, böylesi 
rekabetçi bir sektör için, gerekli koşullar 
sağlandığında ihracatımızı çok kısa sürede 
2-3 katına çıkarmamız bir hayal değildir. Biz 
bu vizyonu ve gücü kendimize görüyoruz. 

“Değişen Dünya Gelişen Malzeme” konulu 
Zirvemizin hemen hemen tüm oturumlarında 
iki olgu öne çıktı: “Sürdürülebilirlik ve 
İnovasyon”. Evet, bizler bugün sektör 
olarak dünyanın en güçlü inşaat malzemesi 
üreticileri arasında yer alıyoruz. Ancak 
yarın da var olabilmenin anahtarı inovatif 
ürün üretmekten, vizyoner olmaktan ve 
sürdürülebilirliği iş yapış süreçlerimizin her 
alanına entegre etmekten geçiyor. Bir yandan 
katma değerli ürün hacmimizi artırmalı, öte 
yandan ‘üretim ve ihracat odaklı’ büyümeye 
odaklanmalıyız. Katma değeri yüksek, 
inovatif, markalaşmış ürünlerle küresel 
pazarda rekabet gücümüz de artacaktır. 

İnşaat sektörümüzün gelişimine katkı 
sağlamak, sektör içi iletişimi güçlendirmek 
ve tüm paydaşlarımızla geniş kapsamlı bir 
buluşma platformu oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvemiz, artık sektörümüzün her yıl 
heyecanla beklediği en önemli etkinliklerden 
biri olma niteliğine kavuşmuş durumda… 
Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz ve 
inşaat sektörünün en önemli buluşma 
noktalarından biri olan Zirvemizi başarıyla 
tamamlamış olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ben tekrar, zirvemize katılımları 
ve katkılarından ötürü tüm sponsorlarımıza, 
destekçilerimize, konuşmacılarımıza ve 
katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.

2016 yılının dünyaya ve ülkemize huzur, 
sağlık, mutluluk, barış ve birlik getirmesini 
diliyorum.  
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“Değişen Dünya Gelişen Malzeme” 
temasıyla bu yıl yedinci kez düzen-
lenen Uluslararası İnşaatta Kalite 

Zirvemizde sektörün gündemini belirledik. Ar-
Ge, inovasyon, sürdürülebilirlik kavramlarının 
öneminin vurgulandığı zirvemizde, çok değerli 
konuşmacılar, birikim, deneyim ve görüşlerini 
paylaştılar. 
Her oturumda ve sunumda konuşmacılar, kendi 
alanlarında çok önemli noktalara temas ettiler, 
ancak beni en çok etkileyen iiSBE Koordinatörü 
Nils Larsson’un şu sözleri oldu: “İklim değişimi, 
fırtınaları tetikliyor, ortalama ısı yükseliyor. Sel-
ler oluyor, yapılar zarar görüyor. Sağlık sorunla-
rı artıyor, temel hizmetler aksıyor. Bunun sonu 
nereye varacak? Belki insanlar yer değiştirecek!” 
Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle –sadeleşti-
rilmiş bir ifadeyle- ‘insanların yer değiştirmesi’ 
olayına en yakından tanık olan ülkelerin başın-
da geliyoruz Türkiye olarak. Dünya bugünlerde 
savaştan kaçan insanları “Nasıl barındıracağız, 
nasıl besleyeceğiz?” sorusunu tartışıyor. Nils 
Larsson’un yukarıdaki sözünden hareketle 
iklim değişikliği “Daha kitlesel göçlere hazırlıklı 
olun” diye sirenlerini çalıyor. Peki, yarın iklim 
değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalan 
insanları –nispeten daha az etkilenecek olan ül-
keler- nasıl barındıracaklar, nasıl besleyecekler? 
Uzun yıllardır göz ardı edilen bu büyük soru, 
artık dünyanın cevap bekleyen en önemli gün-
dem maddelerinden biri... Dünya liderleri de 
bunu görmüş olacaklar ki, Paris’te gerçekleşen 
İklim Değişikliği Konferansı’na 150’den fazla 
lider katıldı. Tabi, “Yarın ne getirecek?” konu-
şulanlara değil, hayata geçirilecek eylemlere 
baktığımızda göreceğiz.
Şimdi ilk paragrafa dönecek olursak; “Ar-Ge, 
inovasyon, sürdürülebilirlik…” salt ekonomik 
alanda getireceği faydalar açısından değil, “in-
sanlık” ve “dünyanın geleceği” açısından da çok 
ama çok önem taşıyor. 
“Yarında var olmak / Yarın da var olmak” isti-
yorsak odak noktamızı doğru belirlemeyiz.  
Hadi, -tabloyu biraz daha netleştirmek için- 
yazının bu faslını yine Nils’ten bir alıntıyla 
kapatayım, şöyle diyor: “İklim değişikliği böyle 
devam ederse, Türkiye’de sıcaklık artışı çok 
agresif olacak, Türkiye’nin güneyi yüzyıl ilerle-
dikçe çok daha az yağış alacak.”
***
Yakın coğrafyamızdaki siyasi çalkantılar etkisini 
en çok ihracat alanında hissettirdi. İnşaat mal-
zemesi sektörünün, yılın ilk 9 ayında yüzde 1.9 
küçülmesinde özellikle bu pazarlarda yaşanan 
sıkıntılı ortam etkili oldu. Yoğun ticaret içeri-
sinde olduğumuz Irak ve Suriye’nin ardından 
en çok ihracat yaptığımız ülkelerden biri olan 
Rusya ile yaşanan gerginlik 2016 yılında etkisini 

daha çok hissettirecek gibi görünüyor. 2015 
yılını duraklama dönemi olarak geride bırakma-
ya hazırlanan sektörümüzün dış pazarda yeni 
rotalara yönelmesi elzem bir ihtiyaç… 
İhracatta hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak için 
yakın vadede ivedilikle yeni pazarlarda daha ak-
tif olmamız gerekliliği herkesçe kabul ediliyor. 
Türkiye İMSAD olarak, Eylül ayında önemli bir 
adım atarak Kamerun’da bir temsilcilik açmış 
ve Afrika pazarındaki etkinliğimizi artırmak 
için faaliyetlerimizi hızlandırmıştık. Gelecek yıl 
itibariyle İran’a ambargoların kalkacak olması 
ve özellikle inşaat sektöründe İran’ın hayata 
geçirmeyi planladığı projeler, Türkiye inşaat 
ve inşaat malzemesi sektörleri açısından önem 
taşıyor. Geçtiğimiz aylarda Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden oluşan bir heyet İran İstanbul 
Başkonsolosu’nu ziyaret etmiş ve bu ziyarette 
sıcak temaslarda bulunma imkanı yakalamıştı. 
Şimdi sektörün gözü İran’da dersek yanlış bir 
ifade kullanmış olmayız sanırım. Bu vesileyle 
İhracat Kapıları bölümümüzü bu sayıda İran’a 
ayırdık. Ekonomik, siyasi ve beşeri anlamda 
İran’ı biraz daha yakından tanıyalım istedik. 
1,5 yılık hazırlık döneminin ardından hatırla-
nacağı gibi 2015 yılı ocak ayında ilk kez İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ni duyurmuştuk. 
Sektörün nabzını en iyi yansıtan argümanların 
oluşmasına vesile olan endeksleri kamuoyuy-
la paylaşmaya başladığımız günden bu yana 
bir yılı geride bıraktık. Eylül ayı itibariyle 
de Bloomberg HT TV ile yaptığımız işbirliği 
çerçevesinde ilk kez canlı yayında endekslerin 
sonuçlarını açıklamaya başladık. Faaliyetler, gü-
ven ve beklentiler ekseninde sektör temsilcileri 
tarafından hazırlanan endekslerin bir yılını aylık 
endeks raporlarını hazırlayan Ekonomi Danış-
manımız Dr. Can Fuat Gürlesel, bu sayımızdaki 
köşesinde analiz etti. 
Dünyadan kentsel dönüşüm örneklerini 
paylaşmaya devam ediyoruz. Kentler&Mimari 
bölümümüzün bu ayki konuk şehri Kopenhag 
oldu. Kuzey Avrupa’nın en gözde şehirlerinden 
biri olan Kopenhag’ta dönüşüm süreci 1970’ler-
den günümüze hâlâ devam ediyor. Bir liman 
şehrinde dönüşüm için en iyi örnekler arasında 
gösterilebilecek olan Kopenhag, 35 yıldır devam 
eden dönüşüm süreciyle de “kentsel dönüşü-
mün” uzun vadeli ve kararlılıkla sürdürülmesi 
gereken bir iş olduğunun fotoğrafı olarak karşı-
mızda duruyor. 
İki seçim, ulusal ve uluslararası alanda derin 
izler bırakan olaylar, ekonomide yaşanan dur-
gunluk derken ömürden alelade bir sene olarak 
akıp geçti 2015...
2016’ının ilk günleri için diyecek pek söz 
bulamıyorum, lakin son günleri tüm dünyada 
en çok da çocukların yüzlerindeki tebessümün 
iziyle hatırlanan bir yıl olarak ardımızda kalsın. 

Ya iklim değişikliği nedeniyle 
göçenler ne olacak? 
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- Kentsel Estetik Çalıştayı’nın ilki gerçekleştirildi
- Türkiye İMSAD-YTÜ işbirliğiyle
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- SBE16 ISTANBUL Konferansı 2016’da ilk kez Türkiye’de
- Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar:
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- İnşaat malzemesi sektörü yedinci kez “Zirve”de buluştu: 

7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi
- Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülleri 

sahiplerini buldu

SEKTÖREL GÜÇ/BACADER
BACADER, sektör dernekleriyle
birlikte anonim şirket kuracak

PROFESYONEL BAKIŞ/ BORA YILDIRIM
“Azimle mücadele eden
iş hayatında başarılı olur”

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI
Mimar Han Tümertekin:
“İyi bina ancak doğru
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KENTLER &MİMARİ
Liman kentleri için
dönüşüm örneği: Kopenhag

SÖYLEŞİ/ ALİ TÜRKER
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SÖYLEŞİ/ SEDAT ÖZGÜR
Kale Kilit, Avrupa’nın
en büyük entegre
kilit üretim tesisini kuruyor

İHRACAT KAPILARI
Ambargolar kalktı, inşaat
sektörünün yeni rotası: İran

YAPI TARİHİ
Antik çağdan günümüze 
camdan yansıyanlar

MAKALELER
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DÜNYA TURU

KİTAPLIK

TÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ

ARALIK 2015
SAYI: 24

T Ü R K İ Y E  İ M S A D

içindekiler



 

Türkiye İn aat Malzemesi Sanayicileri 
Derne i (Türkiye İMSAD) Adına

İmtiyaz Sahibi
F. FETHİ HİNGİNAR

Yazı İ leri Müdürü/Sorumlu Müdür
AYGEN ERKAL

Yayın Koordinatörü
ERSİN DALGA

Danı ma Kurulu
PROF. DR. KEREM ALKİN
PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANO LU
PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
PROF. DR. ALİ RIZA KAYLAN
DOÇ. DR. MELİH BULU
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. ENGİN BARAN

Yayın Türü/Aralı ı
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
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Esra TİRYAKİ ÇELEBİ
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Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İn aat Malzemesi Sanayicileri 
Derne i’nin ücretsiz, süreli yayınıdır. 

Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar: 

“2023 vizyonuyla 500 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirmeyi 

hedefleyen ülkemizde, bizlerin 
inşaat malzemesi sanayicileri 

olarak, 20 milyar dolar 
seviyelerinde olan ihracatımızı 
5-10 yıl gibi kısa bir sürede 2-3 

katına çıkarmamamız için 
hiçbir neden yok.”
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Kentsel Estetik 
Çalıştayı’nın

ilki gerçekleştirildi

Türkiye İMSAD ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle, kentsel mimarinin 
özgünleştirilmesi amacıyla Kentsel 
Estetik Çalıştayı düzenlendi.

Ankara İlbank tesislerinde gerçekleştirilen Kentsel Es-
tetik Çalıştayı’nın açılış konuşmasını Türkiye İMSAD 
Başkanı F. Fethi Hinginar yaptı. Kentsel estetik bütün-

lüğü olan şehirlerde yaşamanın herkesin arzusu olduğunu 
belirten Hinginar, “Bugünkü yapıların malzemelerini bizler 
üretiyoruz, ama aynı zamanda bu yapılarda da yaşıyoruz. Bu-
gün dünyadaki kentsel dönüşüm başarı hikayelerini hepimiz 
görüyoruz. Buradan çıkacak çalışma sonrası belki dünyaya 
örnek olacak bir projeye imza atacağız. Buraya kentsel mi-
marimizin özgünleştirilmesi, kentlerimizin yerel kimlikleri-
nin öne çıkarılması, sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüğe 
ulaşılması için neler yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız bunları 
konuşmaya geldik. Çalıştayımızın hayırlı ve başarılı olma-
sını diliyorum” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de şunları söyledi: “Yaşa-
nabilir, sürdürülebilir, kaliteli kentsel mekanların belirli bir 

düzende veya planda gerçekleştirilmesi gün geçtikçe daha da 
önemli hale gelmektedir. Doğal, kültürel ve yapılı çevresiy-
le kendine özgü estetik bir çekiciliğe ve kentsel imaja sahip 
yerleşmelerin oluşturulması, kentin sosyo-kültürel kimliği-
nin sürekliliğinin sağlanması adına neler yapılabileceğini tar-
tışmak, ortaya yeni fikirler koymak adına burada toplandık.”
Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez ise, 
“Kentlerin bir kimlik kazanması ve gelecek nesillere sür-
dürülebilir bir şekilde aktarılması amaçlı kent dokusuna 
özgü, mimari ve şehircilik açısından değer taşıyan yapıların 
korunması önem arz etmekte” dedi. Türk Serbest Mimarlar 
Derneği 2. Başkanı Önder Kaya Kentsel Mimarinin Özgün-
leştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Y. Mimar Hilal Tatar 
ise Kimlikli Şehirler ve Kadim Şehirler konulu sunumlarını 
gerçekleştirdi.

İMSAD’DAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar
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Türkiye İMSAD-YTÜ işbirliğiyle 
Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngüsü Dersi
Türkiye İMSAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği kapsamında “Yapı Ürünlerinin 

Üretim-Kullanım Döngüsü Dersi”, 2015-2016 öğretim yılında başladı.

Türkiye İMSAD Çevre Dostu Malzeme ve Sürdürülebi-
lirlik Komiteleri’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 
projelendirilen “Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım 

Döngüsü Dersi” Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yapılan işbirliği 
çerçevesinde 2015–2016 sezonunda Mimarlık Fakültesi’nde 
başladı. Lisans eğitiminde zorunlu ders programına alınan 
ders ile öğrencilerin yapı malzemelerinin yapı yaşam dön-
güsü içerisinde üretim süreci, kullanım süreci, yıkım ve atık 
süreci ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirilmesi 
amaçlanıyor. Pratik çalışmalara dayanması planlanan eğitim 
süresince her derste Türkiye İMSAD üyesi sanayici kurumla-
rın uzmanları ders verecekler.  
Ders kapsamında yapılacak olan firma sunumlarında, yapı 
ürünün geçirdiği süreçlerdeki tecrübeler, yaşanan sorunlar, 
bu sorunlara nasıl ve ne tür çözümler üretildiği gibi konular 
öğrencilere aktarılacak.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngüsü Dersi kapsamın-
da şu konular ele alınacak: “Genel üretim süreçleri, üretim 
farklılıkları, üretim hataları, çözüm yöntemleri, örnekler. Uy-
gulama teknikleri, uygulama sorunları (mali açıdan, istihdam 
açısından veya bina tasarımı açısından).
Kullanım aşaması, doğru tasarım, bakım onarım. Yapı ömrü-
nü tamamladıktan sonraki süreç, malzemenin yeniden kulla-
nımı, yeniden üretime girip girmediği.”

İMSAD’DAN

 Çevre, Yapı, Yaşam Döngüsü, Sürdürülebilirlik 
Kavramları Kapsamında Yapı Ürünleri
 Yapıda kullanılan bağlayıcı (çimento, beton, 
kireç, alçı) ürünlerin sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan beton ürünlerin 
sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan yalıtım ürünlerin 
sürdürülebilirliği        
 Yapıda kullanılan ahşap ürünlerin 
sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan pişmiş toprak ürünlerin 
sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan metaller (demir, çelik) 
ürünlerin sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan plastikler ürünlerin 
sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan cam ürünlerin 
sürdürülebilirliği
 Yapıda kullanılan boya ürünlerin 
sürdürülebilirliği

Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngüsü 

Ders Programı
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İMSAD’DANİMİMİMİMİ SASAD’D’DDD DADADANNN

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu 
yana yapılmakta olan The Sustainable Built Envi-
ronment Conference Series çerçevesinde Türkiye 

İMSAD’ın organizatörlüğünde SBE16 ISTANBUL Konferansı 
13-15 Ekim 2016’da gerçekleştirilecek.
Türkiye’de ilk defa düzenlenecek bu konferansın ana teması 
“Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols-Integra-
ted Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) 
olarak belirlendi.
Özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum 
örgütlerinden kamu temsilcilerine geniş bir katılımcı kitlesi-
nin bildiri sunma imkanı bulacağı bu konferansta sürdürüle-
bilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı ve yeşil binalar/şehirler 
gibi pek çok konuda yurt dışında ve ülkemizde yapılan ça-
lışmalar, ülke olarak mevcut durumumuz, sorunlarımız ve 
çözüm önerilerimiz tartışılacak ve görüşe açılacak.
Panel oturumları, bildiri sunumları, yuvarlak masa top-
lantıları ve çeşitli yan etkinliklerden oluşacak, ilk duyuru-
su 26 Kasım 2015 tarihinde 7. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde yapılan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
himayesinde gerçekleştirilecek olan bu üç günlük konferan-
sın destekçileri arasında Yaşar Üniversitesi (YÜ), İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ), Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi (YTÜ) gibi üniversitelerin yanı sıra; Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Enerji Verimliliği ve 
Yönetimi Derneği (EYODER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Serbest Mi-
marlar Derneği (TürkSMD), İstanbul Serbest Mimarlar Der-
neği (İstanbulSMD), Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar 
Birliği (TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türki-
ye) gibi kurumlar yer alıyor. 

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
TÜM AKTÖRLERİNE GÖREV DÜŞÜYOR
Hükümetler arası iklim değişikliği raporunda 2050 yılına 
kadar Akdeniz bölgesinde ortalama sıcaklıkların 1˚C ila 2˚C, 
Türkiye’de ise 2,5°C ila 4°C artacağı öngörülüyor.  
Türkiye iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu çer-
çevesinde; iklim değişikliği politikalarını kalkınma politi-
kalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını art-
tırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçe-
vesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle 
refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile su-
nabilen bir ülke olmayı hedefliyor. Türkiye’nin belirlediği bu 
hedefleri tutturmasında inşaat sektörünün tüm aktörlerine 
de görev düşüyor.

SBE16 ISTANBUL Konferansı
2016’da ilk kez Türkiye’de
Türkiye'de ilk kez Türkiye İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 Ekim 2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SBE16 ISTANBUL Konferansı’na 
“Bildiri Özeti” sunmak için son tarih 1 Şubat 2016 olarak belirlendi.

İMSAD’DAN

ÖNEMLİ TARİHLER
İlk Duyuru 26 Kasım 2015
Bildiri Özeti Çağrısı 07 Aralık 2015
Bildiri Özeti Teslim Tarihi 01 Şubat 2016
Bilim Komitesi Tarafında Bildiri Özetlerinin 

İncelenmesi Ve Seçilmesi             

03 – 15 Şubat 

2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 19 Şubat2016
Kabul Edilen Özetlerin Bildiri Teslim Tarihi 31 Mayıs 2016

Bilim Komitesi Tarafından Bildirilerin 

İncelemesi

01 Haziran -11 

Temmuz 2016

Bilim Komitesi Tarafından Revizyon Talebi 

İlan Tarihi

12 Temmuz 2016

Revize Edilmiş Bildiri Teslim Tarihi 22 Ağustos 2016
Davet (Sözlü) 1 Eylül 2016
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 “2016 kayıp yıl 
olmayacak” 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı F. Fethi Hinginar, 
2015 yılında sektörün frene bastığını ve yılı yüzde 1 büyümeyle 

kapatacağını belirterek,  2016 yılının “kayıp yıl” olmayacağını ve sektörün 
yüzde 2.5-3.0 seviyelerinde büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar:

İMSAD’DAN
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-
neği (Türkiye İMSAD), 2015 yılı dördüncü 
Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda inşaat 

sektörünün 2015 değerlendirmesini yaptı ve 2016 
öngörülerini açıkladı. Toplantı, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmeti Başkanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel ve Halk Yatırım Araştırma 
Direktörü Banu Kıvcı Tokalı’nın katılımıyla 17 Ara-
lık Perşembe günü Ortaköy Feriye’de gerçekleştiril-
di. Toplantıda, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü-
nün 2015 yılını nasıl geçirdiği değerlendirilirken; 
2016 yılı öngörüleri, Rusya ile yaşanan kriz, genel 
ekonomi ve bankacılığa dair beklenti ve gelişmeler 
gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı. 

HİNGİNAR: “2015 YILINDA 
FRENE BASTIK”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hin-
ginar “7 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında 

gerçekleştirdiğimiz Gündem Buluşmaları toplantı-
mızda 2015’in tamamının ‘kayıp yıl’ olma riskini 
tartışmıştık, yılın sonuna yaklaşırken ortaya çıkan 
rakamlar 2015 yılında frene bastığımızı bize net bir 
şekilde gösterdi. Rakamlara baktığımızda; inşaat 
malzemeleri sanayi üretiminin 2015 yılı ilk çeyre-
ğinde yüzde 6.7 küçüldüğü, ikinci çeyrekte yüzde 
1.4 büyüdüğü, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0.3 ge-
rilediği sonucunu görüyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.
Senenin ilk dokuz ayında inşaat malzemeleri sanayi 
üretiminin ortalama yüzde 1.9 oranında küçülür-
ken, alınan yapı ruhsatlarının yüzde 24.8, alınan 
konut yapı ruhsatlarının yüzde 25.2, alınan konut 
yapı ruhsatları daire sayısının ise yüzde 23.6 ora-
nında azaldığını vurgulayan Hinginar, şu bilgile-
ri verdi: “Yılın ilk on ayında özellikle yabancılara 
konut satışının etkisiyle konut satışlarında yüzde 
12.3 artış oldu. Yine yılın ilk on ayında yabancılara 
konut satışında yüzde 19.5 artış yaşandı. Özellik-
le belirtmekte fayda var ki; yılın ilk dokuz ayında 
yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 6.6 azaldı. 

Türkiye İMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar’ın 
açılış konuşmasını 
yaptığı 4. Gündem 
Buluşmaları toplantı-
sında inşaat ve inşaat 
malzemesi sektörü-
nün 2015 yılı değer-
lendirmesi yapıldı ve 
2016 yılı öngörüleri 
konuşuldu.

İMSAD’DAN



Yani yabancı yatırımcının daha çok konut projele-
rine yöneldiği gözlendi. İhracat rakamlarına bakıl-
dığında ise yılın ilk dokuz ayında inşaat malzemesi 
sektörü yıllık ihracatının yüzde 14.3 düşerek 18.7 
milyar dolara gerilediği görülüyor. İnşaat malzeme-
si sektörü yıl sonu kapanışının ise 19 milyar dolar 
seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ciddi bir 
düşüşün olduğu inşaat sektörünün, son gelen veri-
lere göre, 2015 yılını yüzde 1 büyüme ile kapataca-
ğı tahmin ediliyor.” 

“2016’DA ÇARKLAR 
YENİDEN DÖNECEK”
17 Eylül’de düzenledikleri 3. Gündem Buluşmala-
rı Toplantısı’nda 2016’nın da “kayıp yıl” olma ris-
kini tartıştıklarını belirten Hinginar, “Kurulan tek 
parti hükümetinin ardından geçtiğimiz hafta 64. 
hükümet programına ilişkin yol haritası açıklandı; 
2016’nın ilk günleriyle beraber, hükümet progra-
mında belirtilen vaatlerin hızla hayata geçmesini 
umuyor ve sanayide 2015’te yavaşlayan çarkların, 
2016’da tekrar hızlanmasını bekliyoruz” diye ko-
nuştu. Hinginar, 2016 yılında Türkiye ekonomisin-
de yüzde 3.5-4.0 büyüme beklendiğini belirtirken 
inşaat sektöründe ise yüzde 2.5-3.0 seviyelerinde 
büyüme öngördüklerinin altını çizdi. 

“RUSYA KRİZİ ÇÖZÜLMELİ”
İnşaat malzemesi sanayicileri olarak, yaptıkları ih-

racatla Türkiye ekonomisine pozitif katkı sağladık-
larını dile getiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Son yıllarda Irak ve Suriye’nin ardından Rusya ile 
yaşanan gerginlikler bizleri ciddi olarak etkiliyor ve 
gelecek için endişelendiriyor. 2014 yılı verilerine 
göre, Rusya en çok ihracat yaptığımız 10 ülke ara-
sında yer alıyor. Rusya, inşaat sektörü için potan-
siyeli her geçen gün artan ve ticari ilişkilerimizin 
giderek büyüdüğü bir ülke konumunda bulunuyor. 
Üyelerimiz arasında Rusya’da projeleri devam eden, 
yeni projeler için önemli adımlar atmış ve hatta bu 
ülkede üretim yapan kurumlar yer alıyor. Aynı şe-
kilde, birçok Türk müteahhitlik ve müşavirlik fir-
mamızın da bu ülkede projelerinin devam ettiğini 
biliyoruz. Rusya ile yaşanan gerginliğin kısa sürede 
durularak,  Rusya ile siyasi, ticari ve beşeri ilişkile-
rimizin normale dönmesini arzuluyoruz.”

PROF. DR. ALKİN: “İÇ TALEP
BÜYÜMEYE KATKI 
SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEK”
Yaptığı konuşmada “Küresel ekonomi ve bir par-
çası olarak Türk ekonomisi için, kritik önemde bir 
2016’ya giriyoruz” diyen Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin de, küresel emtia 
fiyatlarındaki çöküşün ve FED’in faiz adımlarının 
bunda etkisinin olacağını söyledi. “Türkiye’nin em-
tia ihracatında rakiplerinden çok daha iyi olduğu-
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4. Gündem Buluşma-
ları toplantısında 

Türkiye İMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı 

F. Fethi Hinginar 
2016 yılından umutlu 
olduğunu belirtirken, 

diğer konuşmacılar 
da bu yıla göre daha 

iyimser bir tablo çizdi.

İMSAD’DAN



İMSAD’DAN
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nu görüyoruz. Bu durumda yurt dışındaki algıyı iyi 
yönetmek gerekir” diye konuşan Prof. Dr. Kerem 
Alkin, Türk ekonomisinin 2016 yılında yüzde 4 
ile 5 aralığında büyümesi adına, ihracatın destek-
lenmesinin ve net ihracatın büyümeye katkısının 
önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 
“2016 yılında da iç talep büyümeye katkı sağlamayı 
sürdürecek. Türkiye-Rusya ilişkilerinin Türk eko-
nomisi üzerindeki etkilerinin iyi yönetilmesi, küre-
sel emtia fiyatlarındaki çözülmenin, Türk ekonomi-
si açısından katma değer anlamında pozitif yönde 
kullanılması gerekiyor. Üretiminin desteklenmesi 
adına, OVP hedeflerinin revizyonunun yanı sıra, ilk 
3 ay, sanayinin desteklenmesine yönelik ek tedbir-
ler ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi çok önemli 
olacak. Kur savaşları 2016 yılında da devam ede-
cek. Dolar kuru tahmini ortalama 3,08’leri göre-
cek. Euro’da 1,06 altını görmeme ihtimalimiz söz 
konusu. Enflasyon yüzde 8’in altını görmeyecek, 
2016 tahmini enflasyon oranı yüzde 8-9 aralığında 
olacak. Merkez Bankası faiz artırımında geç kaldı.”

GÜRLESEL: “İNŞAAT MALZEMELERİ 
SEKTÖRÜ YÜZDE 1.9 KÜÇÜLDÜ”
İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerine ilişkin 
güncel verileri paylaşan Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise konuşmasın-
da, 2016 yılında Türkiye’nin ihracat pazarlarından 
gelişmiş ülkelerde daha hızlı büyümeler gerçekle-
şeceğini ve gelişen ülkelerde ise zayıf ve durağan 
büyümeler olacağını ifade etti. 
FED’in faiz artışı ile doların güçlenirken, petrol ve 
emtia fiyatlarının düşük kalmaya devam edeceği-
ni vurgulayan Gürlesel, Türkiye’de ise jeopolitik 
riskler ile Rusya ve Irak pazarındaki zorlukların 
belirleyici olacağını söyledi. Gürlesel şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Politik gündemde Anaya-
sa ile yönetim sisteminde değişikliği içeren olası 
referandumlar beklentileri yeniden etkileyecek. 
Ekonomide uygulanacak para politikası ile gelirler 
politikası ekonomik büyümeyi destekleyecek. Buna 
bağlı olarak 2016 yılında daha yüksek enflasyon, 
faiz oranları ve döviz kurları olacak.”

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin 2015 yılının ilk 
dokuz ayında yüzde 3.4 büyüdüğünü belirten Dr. 
Can Fuat Gürlesel şu bilgileri verdi: “İnşaat harca-
malarında ilk dokuz ayda kamunun payı yüzde 2.6 
azaldı, özel sektörün payı ise yüzde 1.2 artış göster-
di. 2015 yılında konut satışı ilk on ayda yüzde 12.3 
arttı. İlk dokuz ayda yabancılara konut satışı 2.906 
milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Türk müte-
ahhitler yılın ilk dokuz ayında 15.28 milyar dolar 
tutarında 92 proje üstlendi. İnşaat malzemeleri sek-
törü yılın ilk dokuz ayında yüzde 1.9 küçüldü.”

Toplantıda 2015 yılı Türkiye ekonomisini ve 2016 yılı öngörülerini 
değerlendiren Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı 
konuşmasında, 2015 yılında küresel öngörülerini daha yavaş ancak 
yüksek gelgitlerle büyüyen dünya olarak paylaştıklarını, 2016 yılına ait 
öngörülerini oluştururken de küresel olarak ana hatlarıyla bu yıldan 
çok farklı olmayacağını düşündüklerini söyledi. Banu Kıvcı Tokalı şunları 
söyledi: “Küresel ekonomide tekrar faiz artışlarıyla normalleşme olacak. 
Kriz dönemi politikalarını geride bırakmak adına faiz artırımı normalleşme 
olarak görülüyor. FED açıklamasına göre 2016’da 4 kez faiz artırımı olacak 
ancak piyasanın beklentisi yüzde 32 olasılıkla 2016 yılı sonunda 1 veya 
2 kez yüzde 0,75 oranında faiz artırımı olacağı yönünde. Beklentimiz faiz 
artırımından sonra çok fazla dolar artırımı olmaması. 2016 yılı beklentileri 
arasında yine düşük emtia dönemi olacak ancak beklenti 2015 kadar 
kötü geçmemesi. 2016’da daha çok enflasyon dinamiği, daha az cari açık 
konuşulacak. 2016 enflasyon tahmini yüzde 8,5.”
Tokalı, ortaya çıkan bu küresel görünüm altında iç dengeler için de, 
potansiyelin altında ancak daha yavaş büyüyen dünya ekonomisinde 
büyüme cazibesini devam ettiren, enflasyonda risklerin daha fazla 
konuşulacağı ve yüksek tek haneli seviyelerde kalınacağı; cari açık 
seviyesinin rahatlatıcı seviyelerde olacağı ancak açık finansmanının ülke 
görünümü açısından yakından takip edileceğini belirtti. 
Tokalı, “Dış şoklara karşı kırılganlıkların azalmasında oldukça kritik rolünün 
olduğunu düşündüğümüz güçlü bütçe dengelerinin korunduğu; hem 
politik belirsizliğin ortadan kalkmış olması hem de emtia ithalatçısı olarak, 
küresel normalleşmenin GOÜ üzerinde yarattığı baskı karşısında daha 
güçlü durabilen bir görünüm belirliyoruz” dedi.

Tokalı:  “2016’da Türkiye ekonomisi 
yavaş ve gelgitlerle büyüyecek”

İMSAD’DAN
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EÇEM, araştırmalarında Türkiye 
İMSAD üyeliği ile güç kazanacak

Türkiye İMSAD'ın üyeleri arasına Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi de (EÇEM) katıldı. EÇEM Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç, “Enerji verimliliğinin binalar ve sanayi 

uygulamalarında etkin kullanılması EÇEM ve Türkiye İMSAD ortaklığı ile hayata geçirilebilecek” dedi. 

Türkiye İMSAD’ın yeni üyelerinden Enerji, 
Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 2009 
yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesinde 

kuruldu. EÇEM Direktörü Prof. Dr. Pınar Men-
güç, merkezde binalarda ve sanayide enerjinin 
tasarruflu kullanılmasına ilişkin sorunların araştı-
rılmasına, yenilenebilir enerji için gerekli sistem-
lerin ve nano ölçekte mühendislik çalışmalarının 
geliştirilmesine çalışıldığını söyledi. Pınar Mengüç 
ile EÇEM’in faaliyetlerini ve Türkiye İMSAD’a üye 
olmaktaki amaçlarını konuştuk. 

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi ne zaman 
kuruldu? Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi 
verir misiniz?
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 2009 
yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 
EÇEM’de yürütülen faaliyetlerin ve bilimsel araş-
tırmaların öncelikli hedeflerinden biri binalarda 
ve sanayide enerjinin tasarruflu kullanılmasına 
ilişkin sorunların araştırılmasına, yenilenebilir 
enerji için gerekli sistemlerin ve nano ölçekte 
mühendislik çalışmalarının geliştirilmesine odak-

lanmak. Sürdürülebilir bir kentsel 
yaşam yaratılmasına yönelik çalış-
malar; iklim değişikliklerinin çev-
re ve toplum üzerindeki etkisini 
araştırmak, etkin ve temiz enerji 
kullanımına yönelik uygulamalar 

geliştirmek merkezin temel çalışma konuları ara-
sında yer alıyor. Merkez yürütmekte olduğu ulu-
sal ve uluslararası araştırma ve hizmet projeleri ile 
kullanılabilir bilginin çeşitli iletişim kanalları ile 
endüstri, iş dünyası, akademik çevreler ve toplu-
mun geneli ile paylaşılmasını sağlıyor.

Önümüzdeki dönemdeki hedefler nelerdir?
Merkezin temel hedefi enerji, çevre ve ekonomi ile 
ilgili konuları bütüncül bir yaklaşımla ele almak 
ve akademik dünya ile sektörlerin ortak çalışma-
larını sağlayarak toplumun önde gelen çok yönlü 
ve çok boyutlu sorunlarına çözüm bulmak. Bu 
anlamda merkez farklı kurum, kuruluş, grup ve 
bireyler arasında bir köprü görevi görerek faaliyet-
lerini sürdürmeyi hedefliyor. 

Türkiye İMSAD’a üye oluş nedenleriniz nedir? 
İnşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında başarılı 
bir şekilde temsil eden Türkiye İMSAD’ın Türk 
inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele 
alması, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlaması 
ve hem yurt içinde hem de yurt dışında işbirlikle-
rinin geliştirilmesine odaklanmış olması EÇEM’in 
Türkiye İMSAD’a üye olmasında önemli etkenler 
oldu. Çok önemsediğimiz bir başka konu da bazı 
projelerimizde pazardaki var olan malzemeleri 
kullanırken, bazı projelerimizde de uzun Ar-Ge 
süreçlerinde ortaya çıkan, ancak henüz pazar-
da yerini bulamamış malzemeleri de kullanarak 
bu malzemelerin olası katkılarını ortaya koyarak 
bilinirliklerini arttırmak. Merkezimizde yürüttü-
ğümüz ileri seviyede çalışmalarla yepyeni malze-
melerin ortaya çıkmasına çalışılıyor. Bu bağlamda, 
EÇEM, Türkiye İMSAD’ın bünyesindeki komite-
lerde etkin paylaşımlarda bulunabilecek. Enerji 
verimliliğinin hem binalar bazında hem de sanayi 
uygulamalarında etkin kullanılması da EÇEM ve 
Türkiye İMSAD ortaklığı ile hayata geçirilebilecek.

YENİ ÜYELERİMİZ - EÇEM

EÇEM Direktörü 
Prof. Dr. Pınar 

Mengüç, “Türkiye 
İMSAD’ın hem yurt 
içinde hem de yurt 

dışında işbirlikleri-
nin geliştirilmesine 
odaklanmış olması 

EÇEM’in Türkiye 
İMSAD’a üye olma-

sında önemli etkenler 
oldu” dedi.
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“Türkiye İMSAD üyeliği ile
birlikten kuvvet doğacak”

Tepe Prefabrik İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Uğur Bal, “Türkiye İMSAD'ın 
bünyesinde yer aldığımızda 'Birlikten kuvvet doğar' ilkelerini hayata geçireceğimiz güçlü 

bir platformdan alacağımız kıymetli değerler olacağına inandık” diyor.

Türkiye İMSAD’ın yeni üyelerinden Tepe Pre-
fabrik İnşaat Sanayi A.Ş., bu üyeliğin şirkete 
güç katmasını amaçlıyor. Tepe Prefabrik İş 

Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Uğur Bal, “Tür-
kiye İMSAD gibi saygın ve değerli bir kuruluşumu-
zun bünyesinde yer aldığımızda ‘Bir elin nesi var 
iki elin sesi var’ ve ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkeleri-
ni hayata geçireceğimiz güçlü bir platformdan ala-
cağımız kıymetli değerler olacağına inandık” diye 
konuşuyor. Uğur Bal ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a 
üye olma nedenlerini konuştuk.

Tepe Prefabrik ne zaman kuruldu? Şirketin faa-
liyetleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Şirket tarihinde başlangıç kilometre taşı olarak 
görünen 1977 senesidir. Ayrıca prefabrik ünitele-
rin yapımında kullanılan Çimentolu Yonga Levha 
(Betopan) üretiminin Tepe Betopan şirketi tarafın-
dan gerçekleştirilmiş olması ile paralellik gösterir. 
Söz konusu işbirliği ile yaratılan sinerji Tepe’nin 
Türkiye’de prefabrik sektörünün öncüsü olma-
sını sağladı. İlerleyen süreçte UNHR, UN, NATO, 
Türkiye’deki bakanlıklar ve kamu kurumları, TSK 
vs. kuruluşlara birçok işler yapıldı. 2006 yılından 

başlayarak Tepe Prefabrik İnşaat Sanayi A.Ş. stra-
tejisinde “seri imalat özelliklerine sahip modüler” 
sistemlerin ağırlık kazanması ile önemli bir yapı 
değişikliği hayata geçirildi. 2014 yılı Mart ayın-
da Gölbaşı’ndaki fabrikasından ASO 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni ve modern tesislerine 
taşınan Tepe Prefabrik A.Ş., stratejisini kendi ül-
kesinde çok değerli güvenilir isim, dünyadaki pro-
jelerde söz sahibi tanınan şirket olabilmek üzerine 
yoğunlaştırdı.

Şirketin önümüzdeki dönemdeki hedefleri ne-
lerdir?
Şirketimiz Ar-Ge ve inovasyona önem vererek he-
men her segment ve müşteri tipine uygun teknik 
özelliklerde ve maliyet ekonomisinde yeni ürün-
ler-çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Buna paralel 
olarak modern üretim teknolojileri ve entegre pro-
ses yönetimlerini devreye almayı, dünyada strate-
jik hedef koyduğumuz pazarlarda ve coğrafyalarda 
yeni çözüm ortakları oluşturmayı hedefliyoruz. 
EPC bazda komple anahtar teslimi işler yapabilme 
kabiliyetlerimizi ve donanımızı geliştirmeyi, kalite 
ve güven anlayışını Türkiye’de lider, dünyada ara-
nan ve tanınan büyük projelerde söz sahibi şirket 
konumunu sürekli geliştirmek istiyoruz.

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu üye-
likten neler bekliyorsunuz? 
Türkiye İMSAD gibi çok iyi organize olmuş bir 
değerli kuruluşa üye olmamız gerekliliği, Tür-
kiye İMSAD’ın misyon ve varlık sebebi ile bizim 
değerlerimizin örtüşmesi bakımından arzu edilen 
bir durum. Türkiye İMSAD gibi saygın ve değerli 
kuruluşumuzun bünyesinde yer aldığımızda “Bir 
elin nesi var, iki elin sesi var” ve “Birlikten kuv-
vet doğar” ilkelerini hayata geçireceğimiz güçlü bir 
platformdan alacağımız kıymetli değerler olaca-
ğına inandık. Ayrıca 45 ülkeye ihracat yapan Bil-
kent Holding’in en çok ihracat yapan şirketi olarak 
katkılarımızın da olabileceğini biliyoruz. Türkiye 
İMSAD’ın faaliyetlerini ülkemizin en güçlü olduğu 
sektörlerin başında gelen inşaat sektörünü doğru-
dan etkileyecek mahiyette, son derece kıymetli ve 
anlamlı buluyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ - TEPE PREFABRİK

Tepe Prefabrik 
İş Geliştirme ve 

Pazarlama Direktörü 
Uğur Bal, “Türkiye 

İMSAD’ın faaliyetlerini 
ülkemizin en güçlü 
olduğu sektörlerin 

başında gelen inşaat 
sektörünü doğrudan 

etkileyecek mahi-
yette, son derece 

kıymetli ve anlamlı 
buluyoruz” dedi.
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KAPAK – 7. ULUSLARARASI İN AATTA KALİTE ZİRVESİ 

İnşaat sektörü yedinci kez “Zirve”de buluştu: 

7. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi

Zirve Sonuç Raporu 
ve detayları için 

www.insaatzirve.com 
adresini ziyaret edin. 

Zirve Özet 
Videosu

Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar 
Zirve’de önemli 
mesajlar verdi.
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye 
İMSAD) 2009 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi, inşaat malzemesi sektörünün pay-
daşlarını buluşturdu. 26 Kasım Perşembe günü Grand Ta-

rabya Otel’de “Değişen Dünya Gelişen Malzeme” temasıyla gerçekleştirilen 
Zirve’ye “sürdürülebilirlik” olgusu damga vurdu. Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Süreyya Ural, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, TürkSMD Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, 
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, TİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla gerçekleştirilen Zirve’de; 
dernek üyeleri su, enerji, çevre, üretim ve iş gücü konuları hakkında sürdü-
rülebilirlik ilkelerine uyacakları vaadinde bulundu. Sektör liderlerinin katıl-

dığı ve gün boyu süren oturumlarda, geleceğin dünyasında inşaat ve inşaat 
malzemeleri sektörlerinin nasıl bir konum belirlemesi gerektiği masaya 

yatırıldı.

HİNGİNAR: “BÜYÜMENİN YOLU 
İNOVASYONDAN GEÇİYOR”

Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren, aynı zamanda 
Zirve’ye ev sahipliği yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-

lu Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye inşaat malzemeleri 
sektörünün 2014 yılı rakamları konsolide edildiğinde 

21.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine değine-
rek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu rakam 

2013 yılında 23 milyar dolardı. Bu yıl, özellikle 
de yakın çevremizde cereyan eden siyasi karı-

şıklıklar nedeniyle yıl sonu ihracatımızın 19 
milyar dolar seviyelerinde tamamlanacağı-
nı tahmin ediyoruz. Kısa vadeli dönemde 
bu tür ufak dalgalanmalar normal karşı-
lanabilir. Ancak 2023 vizyonuyla 500 
milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi 
hedefleyen ülkemizde, bizlerin inşa-
at malzemesi sanayicileri olarak, 20 
milyar dolar seviyelerinde olan ihra-
catımızı 5-10 yıl gibi kısa bir sürede 
2-3 katına çıkarmamamız için hiçbir 
neden yok. Bu gücü ve vizyonu ken-
dimizde görüyoruz.”

ürkiye İnşaat Malzem
İMSAD) 2009 yılınd
İnşaatta Kalite Zirve
daşlarını buluşturdu

rabya Otel’de “Değişen Dünya Gelişe
Zirve’ye “sürdürülebilirlik” olgusu da
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İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıs
Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin
dernek üyeleri su, enerji, çevre, üretim
rülebilirlik ilkelerine uyacakları vaadi
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Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi 

Hinginar: “2023 vizyonuyla 
500 milyar dolar ihracat 

gerçekleştirmeyi hedefleyen 
ülkemizde, bizlerin inşaat 

malzemesi sanayicileri olarak, 
20 milyar dolar seviyelerinde olan 

ihracatımızı 5-10 yıl gibi kısa bir 
sürede 2-3 katına çıkarmamamız için 

hiçbir neden yok.”
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“AR-GE’YE YATIRIM YAPMALIYIZ”
Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
dünyada 5’inci sırada olduğunu belir-
ten Hinginar, gerekli siyasal ve eko-
nomik koşullar sağlandığında mevcut 
pazarları birkaç kat büyütmenin hayal 
olmadığını söyledi. Hinginar, Güney 
Kore örneğinden yola çıkarak, “Günü-
müzdeki gelişmiş ülkeler, bu gelişmiş-
lik seviyesine; yarattıkları güçlü sanayi, 
eğitim, nitelikli iş gücüne, Ar-Ge’ye ya-
tırım yaparak; inovatif üretimi destek-
leyerek, global pazarda rekabet edebi-
lecek şirketler yaratarak ulaştılar” dedi.
İnşaat malzemesi sanayicileri olarak 
büyümenin ve sürdürülebilirliğin itici 
gücü olan inovasyona çok büyük önem 
verdiklerini vurgulayan Hinginar, “Ül-
kemizde ve sektörümüzde sürdürü-
lebilir büyümeyi, insanımızın yaşam 
kalitesini yükseltmeyi, amaçlamamız 
gerekiyor. Yüksek katma değerli ino-
vatif ürünler üreterek, dünya pazarın-
daki sıramızı mutlaka daha yukarılara 
taşımamız lâzım. İnovatif bakış açısını 
özümsemiş, kalite bilincini benimsemiş 
ve bu anlayışından hiç ödün vermeyen 
çağın gerekliliklerini doğru şekilde 
analiz edenler yarın adından en çok söz 
ettirenler olacaktır. Büyümenin yolu 
inovasyon yeteneğimizi geliştirmekten 
geçmektedir. Artık hayatın her alanı-
na entegre olmuş teknolojilerden geri 
kalmak gibi bir lüksümüz de kesinlikle 
yoktur” şeklinde konuştu.
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MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 

“İNOVATİF VE 
REKABETÇİ MALZEME 

ÜRETMELİYİZ”

İnşaat sektörü ve sektörün girdisini 
arz eden inşaat malzemeleri sektörü-

nün istikrarlı bir gelişim göstermesinin 
ekonomi için büyük bir kazanç olduğu-
nu belirten TİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye’de 
inşaat sektörünün büyüklüğü ve bir-
çok sektörle bağlantısı bu sektörü ül-
kemiz için stratejik ve oldukça önemli 
kılıyor. Özellikle inşaat malzemesi sek-
törünün, içinde bulunduğumuz çağın 
gerektirdiği niteliklere fazlasıyla sahip, 
kalite ve tasarımıyla fark yaratan ürün-
leriyle dış pazarda sürdürülebilir ve 
yüksek rekabet gücüne sahip olması 
sektör için olduğu kadar tüm ekonomi-
miz için önem arz ediyor. Bu sebeple, 
ihracatçı ailesi olarak her zaman vur-
guladığımız yenilikçilik ve Ar-Ge faa-
liyetleriyle, stratejik önem taşıyan bu 
sektörde gelişimin her zaman daha iyi 
seviyelerde gerçekleşmesini hedefliyo-
ruz” açıklamasında bulundu. Büyükek-
şi, Türkiye’nin yüzde 1’in altında olan 
Ar-Ge ortalamasının ilk defa yüzde 1’e 
çıktığını söyledi.

GÖKHAN MURAT KALSIN: 

“DEĞİŞİM VE 
DÖNÜŞÜMÜ 

HİSSEDİYORUZ”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Gökhan Mu-

rat Kalsın da, inşaat sektörünün hem 
ülkemizde hem de küresel dünyada 
değişimin en önemli itici güçlerinden 
biri olmak durumunda olduğunu vur-
gulayarak, “İnşaat sektörü kendisine 
bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği 
mal ve hizmete talep sağlayan büyük 
bir etkileşime sahiptir. Bugün gururla 
söylüyoruz ki böylesine stratejik bir 
sektörde Türkiye dünyanın yükselen 
yıldızı olmaktadır” dedi. İçinde bulun-
duğumuz zaman diliminde dünyanın 
yeniden inşa edildiğine ve geleceğinin 
şekilleneceğine dikkat çeken Kalsın, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Etkinliği ve 
güvenilirliği yüksek, fiziksel, kimyasal 
ve mekanik özellikleri daha üstün olan 
inşaat malzemeleri, dünyanın gelece-
ğini şekillendiriyor. İşte bu değişim ve 
dönüşümü inşaat sektöründe ve kul-
landığımız malzemelerde çok yakından 
hissediyoruz. Bu zirvede ortaya çıkacak 
fikir ve öneriler, sektörün geleceğine 
ışık tutacaktır.”

KONUŞMACILARDA“Değişen Dünya Gelişen 
Malzeme” temasıyla sektör 

temsilcilerini buluşturan 
“Uluslararası İnşaatta 

Kalite Zirvesi”nde 
“Sürdürülebilirlik Sözü” 

verildi. Gün boyu süren 
dört oturumda, geleceğin 

dünyasında inşaat ve inşaat 
malzemeleri sektörlerinin 

nasıl bir konum belirlemesi 
gerektiği masaya yatırıldı.
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KAPAK – 7. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 

RIDVAN MERTÖZ: 

“2016 VE SONRAKİ 
DÖNEM İÇİN 
UMUTLUYUZ”

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz de, 
yapı sektörü olarak Afrika’yı çok önem-
sediklerini belirterek, son dönemde bu 
bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
ve dünya genelinde katıldıkları fuarla-
rı anlattı. Türkiye’de yapı sektöründe 
yabancı ürünlere çok fazla eğilim ol-
duğunu dile getiren Mertöz, “Bunun sı-
nırlandırılması gerekiyor. Kamu ihale-
lerinde ve yapı malzemeleri konusunda 
Türkiye’nin kalitesinin bilinmediğini 
düşünüyoruz. Yapı ihalelerinde, Avru-
pa ülkeleri dahil dünyanın her yerine 
ihracatını yaptığımız ürünlerin yerine 
yabancı ürünlerin isimlerini görüyo-
ruz. Bunlar çıkartılmalı” dedi. Mertöz, 
bu yıl inşaat malzemelerinde ihraca-
tın az da olsa düştüğünü kaydederek, 
“2015 yılını kaybettik ama 2015, bizim 
için bir Ar-Ge ve inovasyon yılı olarak 
geçti. Onun için 2016’dan ve sonra-
sından umutluyuz. 2023 umutlarımı-
zı, hedeflerimizi gerçekleştireceğimize 
inanıyoruz” mesajı verdi.

AHMET SÜREYYA URAL: 

“SORUMLULULUK 
BİLİNCİ İÇİNDE 
ÇALIŞIYORUZ”

Türk Müşavir Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği (TürkMMMB) Yöne-

tim Kurulu Üyesi Ahmet Süreyya Ural 
da, “Teknolojideki gelişmeler, ekolojik 
düzenin korunması ile ilgili artan kay-
gılar, verimlilik, sürdürülebilirlik, eko-
nomiklik gibi öne çıkan gelişmeler ve 
yaklaşım farklılıkları şüphesiz ki inşaat 
sektörünün her alanında kullanılan en 
temel malzemelerden çimento-agre-
ga gibi, en son detay ürünlere kadar 
tüm ürünlerde yenileşme, değişim ve 
gelişimi zorunlu kılmaktadır” diyerek, 
sadece malzeme ithalatçısı, veya lisans-
lı üretici firmaları olarak değil, Ar-Ge 
departmanları ile bu süreçte önder olan 
üreticileri ve tasarlayıcı/uygulayıcıları 
olarak herkese önemli görevler düştü-
ğünü belirtti. Ural, “Biz müşavir mü-
hendis ve mimarlar bu alanda değişen 
paradigmalar ve teknolojileri yakın-
dan takip edip bunların uygulanabilir 
pratik çözümler olarak projelerimize 
yansıması ve yeni nesil malzemelerin 
geliştirilmesine katkı vermek zorunda 
olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

AYTEK İTEZ: 

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ
ORTAKLIKLARI 

GEREKİYOR”

Türk Serbest Mimarlar Derneği 
(TürkSMD) Yönetim Kurulu Baş-

kanı Aytek İtez, günümüz teknoloji 
çağının; farklı tasarım, üretim ve inşa 
yöntemlerine olanak sağladığını belir-
terek, “İstediğiniz malzemeyi, istediği-
niz şekilde boyutta, renkte ve dokuda 
üretip tasarımı etkileyip bir araç hali-
ne getirebiliyoruz” dedi. Mimarların 
değişen dünyanın gerektirdiklerini 
benimseyerek ve avantajlarından fay-
dalanarak tasarımları uygulaması ge-
rektiğini vurgulayan İtez,“Tasarımı en 
üst düzeylere çıkararak, nitelikli yapı-
lar üretmeye devam edeceğiz.İnovas-
yon, bilişim ve iletişim çağının hakim 
olduğu günümüzde yapı malzemeleri-
nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve 
farkındalık katan olgusunu ön planda 
tutan tasarımlar hayata geçirmeliyiz. 
Üniversite ve sanayi kuruluşlarının Ar-
Ge odaklı işbirlikleriyle bilgi alışverişi 
yaparak, yeniliklerin öncülüğünü yap-
malıyız. Bu şekilde tasarımı en üst dü-
zeye çıkararak, nitelikli yapılar üretme-
ye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DAN ÖNEMLİ MESAJLAR
Açılış 

konuşmalarını 
izleyin
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Sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve 
toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımak 
için, inşaat malzemesi sektörünün bu hedefi 

sahiplenmesini ve iyi uygulamalar yaygınlaştırılarak 
sektörün katkısını artırmayı anahtar olarak gören 
Türkiye İMSAD, Zirve konuşmalarının ardından 
“Sürdürülebilirlik Sözü”ne imza attı. Bu bildirge 
ile Türkiye İMSAD üyeleri “Türkiye İMSAD Sür-
dürülebilirlik İlkeleri”ni benimseme sözü verirken; 
Su Yönetimi, Enerji Yönetimi Verimliliği ve İklim 
Değişikliği, Sorumlu Üretim, İşgücü ve İstihdam ile 
Ürünler ve Sistemler parametrelerine uyumluluk 
vaadinde bulunmuş oldu. 
7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ne 36 kurum 
sponsor ve destekçi olarak katkıda bulundu. Ku-
rumlar, etkinlik esnasında fuaye alanındaki stand-
larıyla yer alarak, Zirve katılımcılarıyla bir araya 
gelme imkanı buldular.

KAPAK – 7. ULUSLARARASI İN AATTA KALİTE ZİRVESİ 

 Sürdürülebilirlik için imzalar atıldı 

Zirve konuşmalarının ardından 
"Sürdürülebilirlik Sözü"ne imza 
atan Türkiye İMSAD üyeleri, 
bu bildirge ile “Türkiye İMSAD 
Sürdürülebilirlik İlkeleri”ni 
benimseme sözü verdi.

Türkiye İMSAD 
Sürdürülebilirlik 

Sözü, Türkiye 
İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı F. 
Fethi Hinginar ve 
Sürdürülebilirlik 

Komitesi 
Yönetim Kurulu 

Koordinatörü Bora 
Tuncer tarafından 

imzalandı.
 

7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi bu yıl da interaktif 
olarak gerçekleşti. Gün boyu canlı yayınlanan Zirve’ye aynı 
zamanda katılımcılar da #imsadzirve hashtag’iyle görüş ve 

sorularını paylaşarak katkıda bulundular.
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YOUR GATEWAY TO 
MEGA CONSTRUCTION

IN AFRICA

Book Your Space Now!
www.project-egypt.com

Your Gateway to Africa  
and the world:

The International Trade Exhibition  
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Building Materials & Equipment  
for Egypt & Africa

Cairo International 
Convention & Exhibition 
Center (CICC), Cairo - Egypt

11 -14  
FEBRUARY 2016

ENT ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.  
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Tel: 90 212 210 0 368
Fax: 90 212 210 0 364
info@entfairs.com
www.entfairs.com
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Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde yapılan Zirve’nin 
“Değişen Dünya: Yeni Sanayi Devrimi, Sürdürülebilirlik, 
Değişim” konulu 1. Oturumu’nda, yeni sanayi devrimi, 

sürdürülebilirlik ve değişim konuları işlendi. Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Murat Kansu, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Derneği Başkanı (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı 
Canan Ercan Çelik ile Hürriyet/Radikal Ekonomi Yazarı Uğur 
Gürses’in katıldığı birinci oturum inovasyon ve sürdürülebilir 
yaklaşımlar üzerinde yükseldi.
“Sürdürülebilirlik” kavramını, “İnsanın yaşam gereksinimleriyle 
dünyadaki doğal kaynaklar arasında belli bir uyumun sağlanması 
bunun belli bir program dahilinde ekonomik çevresel sosyal bo-
yutlarda hayata geçirilmesi” olarak tanımlayan Canan Ercan Çelik, 
2050’de 9 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun çoğunun 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağına, kente göçün artarak de-
vam edeceğine ve en önemlisi iklim değişikliğinin yarattığı sorun-
ların hepimizin yaşamını daha çok etkileyeceğine dikkat çekti. 
Çelik, teknoloji ve malzemelerin bu durumu önlemeye yönelik 
fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, “Aynı konforu daha az tüke-
terek, kaynakları daha iyi kullanarak yakalama imkanımız var. İş 
dünyasının da buna yönelik bir önceliği ve ana stratejisi haline 
getirme eğilimi bulunuyor. Ayrıca bu konuda bazı zorunluluklar 
da var” dedi. 

 Sürdürülebilirlik kavramı 

 geleceğimizi şekillendirecek 

Zirve'nin “Değişen Dünya: Yeni 
Sanayi Devrimi, Sürdürülebilirlik, 

Değişim” konulu 1. Oturumu'na katılan 
konuşmacılar, dünyamızın geleceğinin 

“sürdürülebilirlik” kavramının 
önemsenmesinde olduğunu belirttiler.

KAPAK – 7. ULUSLARARASI İN AATTA KALİTE ZİRVESİ 

1

2
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ÇELİK: “ULUSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
STRATEJİSİ HAYATA GEÇİRİLMELİ”
Sosyal politikalar gözden geçirilmediği ve küresel 
çevresel bileşenler olan iklimi, ozon tabakasını, 
ekolojik yaşam çeşitliliğini gözetmediğimiz tak-
dirde ulusal ve bölgesel kalkınmanın sürdürü-
lebilirliğinin de bir soru işareti olarak kalacağını 
ifade eden Çelik, “Ülkemizin küresel ekonomide 
yerini sağlamlaştırabilmesi için kurumsal ve ulu-
sal sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçirilme-
si gerektiğine inanıyoruz. 7. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi gibi, kalkınma açısından kritik bir 
sektör olan inşaat sektörünün liderlerini bir araya 
getiren bir platformun sürdürülebilirliği günde-
mine taşıması son derece önemli ve sevindirici bir 
adım” şeklinde konuştu. Canan Ercan Çelik, inşa-
at sektörünün sürdürülebilirlik konusuna verdiği 
önemin giderek artmaya başladığını ve bu konu-
daki örneklerin çoğaldığını vurguladı.

KANSU: “İNŞAAT SEKTÖRÜ
İNOVASYONLA KABUK DEĞİŞTİRİYOR”
İnşaat sektörünün inovasyonla ortaya çıkan yeni 
malzemelerle sürekli kabuk değiştirdiğini ve ge-
liştiğini söyleyen Microsoft Türkiye Genel Müdü-
rü Murat Kansu da, “Sektöre baktığımızda, yapı 
malzemeleri üretimi ve dağıtımı ile başlayan ve 
hem mühendislik & mimarlık hem de inşaat alan-
larındaki becerimizle Türk firmalarının uluslara-
rası alanda ciddi oyuncular olmaya başladıklarını 
gözlemliyoruz. Toplam kalite vazgeçilmez. Fir-
malar en az fire ile en mükemmel ürünü, en hız-
lı şekilde müşterilerine, tam zamanında sunacak 
mükemmel bir tedarik zinciri kurmalı; değişken 
ekonomik şartlarda şirketin rotasını ve kaynak-
larını optimumda dengelemeliler. Teknolojinin 
rekabette en önemli araçlardan biri olduğu günü-
müzde ERP/CRM çözümleri firmanızın en önemli 
kaynağı insan gücünüz ile süreçlerinizi ve tekno-
lojiyi bir araya getiren sistemlerdir. Bu çözümleri 
başarı ile uygulayan firmalar pazarda fark yaratıp, 
rekabette öne çıkacaklardır” diye konuştu. 

GÜRSES: “TÜRKİYE’NİN BİR DİZİ
REFORM YAPMASI LÂZIM”
Hürriyet/Radikal Ekonomi Yazarı Uğur Gürses de 
sürdürülebilirlik meselesinin Türkiye için önem-
li bir konu olduğunu belirterek, Türkiye’nin kat 
edeceği daha çok yol olduğunu söyledi. Rekabette 
öne geçmek için Türkiye’nin kaynaklarının ye-
tersiz olduğunu vurgulayan Gürses, “Türkiye’nin 
temel sorunu bu. Bunu aşmanın yolu da uzun 
vadeli kaynak sağlamaktan geçiyor. Uzun vadeli 
kaynağın gelmesi için de Türkiye’nin bir dizi re-
formlar yapması lâzım. Bu reform içi boş bir şey 
değil. Temel reformlar var ve en önemlisi eğitim 
ve hukuk reformu” şeklinde konuştu.
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1- Microsoft Türkiye Genel 
Müdürü Murat Kansu

2- Hürriyet/Radikal Ekonomi 
Yazarı Uğur Gürses

4- İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği Başkanı (SKD 
Türkiye) Yönetim Kurulu 
Başkanı Canan Ercan Çelik

3

4

3

1. Oturumu İzleyin
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Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri NSMH Kurucusu Nevzat 
Sayın, Özyeğin Üniversitesi, Makina Bölüm Başkanı/Ener-
ji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. Pınar 

Mengüç ve Kentsel Strateji Proje Geliştirme ve Danışmanlık Ku-
rucu Ortağı, Şehir Plancı A. Faruk Göksu, Zirve’nin ikinci oturu-
muna katıldı. Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen 
“Değişen İhtiyaçlar: Dünyadaki Değişimin Yapılaşmaya/Yapılara 
Etkileri” konulu ikinci oturumda Türkiye’deki mevcut durum ve 
dünyadaki gelişmeler ele alındı.

GÖKSU: “AKILLI KENTLER YARATMALIYIZ”
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu, yaptığı konuşmada 
kentlerin geleceğe hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Kentleri-
mizin pek çoğunun kompakt gelişimi ile kontrolsüz büyümenin 
ortaya çıkardığı sorunların bugün başta ulaşım, standartları dü-
şük çevreler, açık alan yetersizliği gibi önemli sorunların yanı sıra 
kentlerin yönetim sorununu da ortaya çıkardığını belirten Göksu, 
“Kentlerimizin kontrolsüz büyümesi akıllı büyüme ve akıllı kent 
kavramının önemini son yıllarda gündeme taşımıştır. Akıllı kent 
kavramının en temel ilkesi iyi yönetim ve kaynakların etkin kulla-
nımıdır. Maalesef, yerel yönetimler akıllı kent kavramını teknoloji 
odaklı projeler olarak algılamakta ve akıllı bina ölçeği olarak ele 
almaktadır. Aksine bölge ve kent sistematiği içinde vizyon, tasarım 
ve sosyal etki temalarının öncelikli ele alındığı yeni kent yönetim 
modelleri tartışmaya açılmalıdır” diye konuştu.

 Kontrolsüz kentleşme 

 sorununa ‘akıllı kent’ çözümü 

Zirve’nin “Değişen İhtiyaçlar: Dünyadaki 
Değişimin Yapılaşmaya/Yapılara Etkileri” 
konulu ikinci oturumunda, Türkiye’nin 

kentleri kurgularken dünyadaki gelişmeleri 
takip etmesi gerektiğinin altı çizildi.
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PROF. DR. MENGÜÇ: “NANOTEKNOLOJİK 
İLERLEMELER ÇIĞIR AÇACAK”
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. M. Pınar Mengüç de, eldeki malzemeye daya-
nan geleneksel mühendislik tasarımlarının de-
ğiştirilerek, malzeme tasarımından yola çıkan bir 
anlayışa dönüşmesi gerektiğine değinerek, şunları 
söyledi: “Özellikle nanoteknolojideki ilerlemeler 
yeni malzemelerin istediğimiz özelliklerde üretil-
mesine imkan verebiliyor. Bence bilimsel olarak 
üst düzeyde yapılacak olan çalışmaların kullanı-
cıya taşınması ile enerji kullanımında, harman-
lanmasında ve verimliğinde oldukça köklü deği-
şiklikler bekliyor olacağız. Bu değişiklikler tüm 
dünyada binalarda ve endüstriyel uygulamalarda 
bir çığır açma yolunda. Aynı gelişmeleri ülkemiz-
de de yaygınlaştırmamız bu konulardaki bilgi biri-
kimini ve üniversite-sanayi işbirliklerini arttırarak 
gerçekleşecektir.”

SAYIN: “YURT DIŞINDAKİ 
MODELLERİ ÖRNEK ALMALIYIZ”
Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri NSMH Kuru-
cusu Nevzat Sayın da yeni yüzyılda kentlerin 24 
saat yaşayan ve yaşama çalışma alanı birlikteliğini 
içeren bir yapıyla kurgulandığını belirterek, “Yani 
kent içinde kentler oluşturuluyor. Şimdi bizim de 
kendi dinamiklerimize özgü yeni semt modelleri 
yeni planlamalar geliştirmemiz lâzım. Türkiye’de 
ilk kez 90’larda başlayan süreçte gayrimenkul 
sektörü ile finans sektörü buluştu. Bu iki devin 
buluşması kentlerimizi hızlı bir dönüşüm süreci-
ne soktu. Ama keşke yapmasaydık, keşke yıkma-
saydık diye tartışmalar yapıyoruz. Keşke deme-
mek için kent senaryolarını, her kentin hikayesini 
yeniden yazarak uzun vadeli, yurt dışı örneklere 
bakarak bir takım senaryolar yazmamız gerekiyor” 
diye konuştu.
Özellikle büyükşehirlerde artık mahalle kavra-
mının kaybolmaya başladığını vurgulayan Sayın, 
“Mahalle ne demek? Çocukların sokakta oynadık-
ları, insanların bu sokakta alışveriş yapması de-
mek. Bir mahalle aidiyet demek. Öbür tarafta ise 
siteler var. Şimdi gelişen kentlerde bunun her ikisi 
de olmalı. Önemli olan bunun dengesinin çok iyi 
kurgulanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
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1- Özyeğin Üniversitesi, 
Makina Bölüm Başkanı/
Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi Direktörü Prof. Dr. 
Pınar Mengüç

2- Kentsel Strateji Proje 
Geliştirme ve Danışmanlık 
Kurucu Ortağı, Şehir Plancı 
A. Faruk Göksu

4- NSMH Kurucusu Nevzat 
Sayın

4

3

A. Faruk Göksu: 
“Kentlerimizin kontrolsüz 
büyümesi akıllı büyüme 
ve akıllı kent kavramının 
önemini son yıllarda 
gündeme taşıdı."

2. Oturumu İzleyin



32   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   ARALIK 2015

7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin üçüncü oturumun-
da malzeme sektöründen beklentiler gündeme taşındı. “De-
ğişen Beklentiler: Malzeme Sektöründen Beklentiler” konu-

lu oturuma GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk 
Sur, Ural Mühendislik İstanbul Grup Direktörü Süha Öneş ve Ön-
cüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Üyesi Önder Kaya konuk oldu.

SUR: “MALZEME ÜRETİCİLERİ
YEŞİL MALZEMELERE YÖNELMELİLER”
Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda 
konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Sur, 
her konuda olduğu gibi inşaatta da zaman içinde tüketici alışkan-
lıklarının değiştiğini söyledi. Dünya nüfusunun hızla arttığını vur-
gulayan Sur, “Var olan nüfusun yüzde 50’sinde kentleşme, diğer 
yarısında kırsallaşma hakim. 2020 yılında kentleşme oranı yüzde 
70’leri bulacak, bu da kaynakların gitgide azalacağının göstergesi. 
Kaynakların azalması ise yeşil bina ihtiyacının artmasına yol aça-
cak, bu da yeşil binaların değerini artıracak. Yabancı yatırımcılar 
bunun farkında olacaklar ki, yeşil binaya çok daha fazla yatırım 
yapıyorlar. Bu algıyı Türkiye’de oluşturmak için inşaat sektörüne 
çok iş düşüyor. Malzeme üreticileri yeşil ve doğayı destekleyen 
malzemelere yönelmeli” diye konuştu. 

Yeşil binalar için yeşil 

malzeme üretimi artacak 

Zirve'nin “Değişen Beklentiler: Malzeme 
Sektöründen Beklentiler” konulu 3'üncü 

oturumunda yeşil malzeme ve yeşil binanın 
önemine dikkat çekilerek, inşaat malzemesi 

sektörünün de bu konuya odaklanması 
gerektiği belirtildi. 
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ÖNEŞ: “STANDARTLAR, GELİŞEN
MALZEMELERE YETİŞEMİYOR”
Ural Mühendislik İstanbul Grup Direktörü Süha 
Öneş de, bir malzemenin ekonomik olması tanı-
mını “Kullanıldığı bina içinde fonksiyonunu doğ-
ru şekilde yerine getirebildiği ve bu açıdan bir ka-
zanım sağladığı zaman, o malzemenin ekonomik 
olduğunu, katma değeri olduğunu söyleyebiliriz” 
şeklinde yaptı. 
Malzeme üreticilerinin yeni teknolojilerle birlikte 
çok değişik ürün yelpazesi sunmaya başladığını 
ifade eden Öneş, “Ülkemizde malzeme sektörün-
de dünya standartlarında malzemeler üretiliyor. 
Dünya piyasaları ile rekabet etmek için malze-
mecilerimiz bu konuda doğru atılımlar yapıyor-
lar. İyi malzeme doğru kullanıldığında ekonomik 
oluyor. İyi veya kötü taklit kullanıldığında sadece 
ucuz oluyor kimseye bir yararı olmuyor. Bu ka-
dar geniş ürün yelpazesi içinde standartlar gelişen 
malzemelere yetişemiyor. Malzemeyi ne kadar iyi 
üretirseniz üretin bir standardı olmadıktan sonra 
verimli olmaz” dedi.
Üniversiteler ve malzeme üreticileri arasında Ar-
Ge işbirliği olduğunu vurgulayan Öneş, “Devletin 
de bu konuda biraz arka çıkması gerektiğini düşü-
nüyorum. Yeşil bina kavramına yönelik devletimiz 
üstüne düşeni yapıp, teşvik mekanizması uygula-
malı” değerlendirmesinde bulundu.

KAYA: “DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN
BİNA YAPMAK GEREKİYOR”
Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Üyesi Önder 
Kaya da uzun yıllar sağlam kalacak yapılar üret-
mek için doğru malzeme kullanmanın önemine 
dikkat çekerek, “Bunun için de malzemenin doğ-
ru bir standartta üretilmiş olması lâzım” vurgusu 
yaptı. Daha az enerji tüketen daha sürdürülebilir 
bina yapmak gerektiğini ifade eden Kaya, “Mal-
zeme firmaları ile mimarların daha fazla işbirliği 
yapması gerekiyor. Rekabet edebilmek için bizim 
birlikte birtakım yeni ürünler üretmemiz malze-
mecilerin de bu konuda mimarlara destek olması, 
birlikte yatırımcıya bunu kabul ettirebilmemiz ve 
yeni ürünleri deniyor olmamız lâzım” şeklinde 
konuştu.
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Haluk Sur: “Kaynakların 
azalması yeşil bina ihtiyacının 
artmasına yol açacak, bu 
da yeşil binaların değerini 
artıracak. Malzeme üreticileri 
yeşil malzemelere yönelmeli.”
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Zirve’nin son oturumda, değişim ve gelecek yönetimi yerel 
yönetimler açısından ele alındı. Oturuma, Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin 

Halebak ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, proje üretmenin önemi-
ne değinerek, “Türkiye’de bir proje üretmek boşa giden bütçe ve 
zaman olarak algılanıyor. Ama unutmamak gerek ki bir projeniz 
yoksa iyi bir eser ortaya çıkaramıyorsunuz” dedi.

BAHÇECİ: “PROJE YARIŞMALARINA
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Kırşehir Belediyesi olarak proje yarışmalarına büyük önem verdik-
lerini vurgulayan Bahçeci, “Kırşehir Selçuklu döneminden kalma 
bir medreseye sahip. Onun için bir platform projemiz var. Yarış-
mayla yapacağız. Ahi Evran Külliyesi bizim için çok önemli bir 
proje. Yarışma açmadık ama 3 proje alternatifli çalıştık, bunların 
içinden de bütün paydaşlarla toplanarak seçim yaptık. Hazırlığı 3 
yıl sürdü, yaklaşık 3 yıldır da inşası devam ediyor” bilgisini verdi.
En büyük amaçlarının belediye mücavir alanında yaşayan insan-
ların mutluluğunu sağlamak olduğunu belirten Bahçeci, şunları 
söyledi: “Öncelikle şehrin potansiyelini ve tarihini çok iyi bilmek 
gerekiyor ve buna göre gelecekle ilgili projeksiyon ihtiyaçlarını 

 Yerel yönetimler anlattı: 

 “Değişimi ve Geleceği Yönetmek” 

Zirve’nin “Değişimi ve Geleceği Yönetmek” 
konulu son oturumuna katılan Kırşehir Belediye 

Başkanı Yaşar Bahçeci, Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin Halebak ve Tuzla Belediye 

Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hayata geçirdikleri 
inovatif projeler hakkında bilgi verdi.
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da belirliyoruz. Şehri biz yönetiyoruz ama şehrin 
diğer paydaşlarıyla da paylaşarak hedefler koyu-
yoruz. Vatandaşın bize ulaşabilmesi son derece 
önemli. Kararlarımızı verirken halkla bütünleşe-
mezsek kendimize doğru bir istikamet çizemeyiz.”

HALEBAK: “KENTLERİMİZDE
BOŞ ALAN YARATMALIYIZ”
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ise, 
Lüleburgaz’da 17 yıldır meydan yaratabilme kav-
gası verdiğini belirterek, “Meydanlarla ilgili pro-
jeler getirip ‘buraya bina yapalım’ şeklinde çok 
cazip teklifler sunuyorlar. Aslında binaya ortak 
olursak para alacağız,  ama biz hayır diyoruz. Bu-
gün belediye başkanları olarak bizim en önemli 
meselemiz yapıyı yaptırmak değil kentimizde in-
sanların yaşayabileceği dolaşabileceği boş alanlar 
yaratmamızdır” diye konuştu.
Yerel yönetimlerin mali yönden güçlendirilmesi 
gerektiğini söyleyen Halebak, “Avrupa Birliği ül-
kelerinde toplanan vergilerden yerel yönetimlerin 
aldığı pay yüzde 25’in altında değil” dedi. Başkan 
olarak en büyük hayalinin mutlu bir kent yarat-
mak olduğunu ifade eden Halebak, şunları söyle-
di: “Artık biz kentlerimizde iyi ve yüksek yaşam 
standartlarını geliştirmeliyiz. Bugün Dubai dünya-
nın en modern kenti ama Dubai’de yaşamak iste-
yen dünyada kaç kişi var? Biz mutlu olacağımız 
kentleri yaratmak istiyoruz.”

DR. YAZICI: “ TÜRKİYE İMSAD İLE 
BİRLİKTE GÜVENLİ YAPILAR 
EĞİTİM MERKEZİ YAPIYORUZ”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, Tuzla’da 
gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. 
Tuzla Marinası ve Şelale Park projelerinin önemli 
konsept projeler olduğunu söyleyen Yazıcı, “Eği-
tim kenti olmak ve deniz deyince akla Tuzla’nın 
gelmesi” gibi bir misyon üstlendiklerini belirtti. 
Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Marina projemiz 
bu şekilde gelişen bir projeydi ve sadece marina 
değil tema parkıyla ve akvaryumuyla farklı bir 
proje oldu. 520 bin metrekarelik bir proje ve şu 
anda yüzde 80 oranında tamamlandı. Bir diğer 
projemiz olan Şelale Park da yüzde 60 oranında 
bitti. Şelale Park’ın bir özelliği var, eğitim par-
kı olarak dizayn ettik. Bazı teknolojilerin, deniz, 
hava ve kara araçlarının tanıtıldığı, birçok deneyin 
yapılabileceği bir bilim merkezinde olması gere-
ken her şeyi içine koyarak bu parkı yapıyoruz. Biz 
bu projede bir deprem simülasyonu düşündük. 
Bu arada Türkiye İMSAD’la tanıştık ve projelerini 
bize sundular. Biz deprem simülasyonu olarak dü-
şünürken Türkiye İMSAD çok daha geniş bakarak 
bu işi bir güvenli yapı merkezi şekline dönüştür-
dü. Şelale Park içine inşa edilecek eğitim merkezi 
için Türkiye İMSAD ile bir protokol imzaladık. 
Yakın zamanda çalışmalara başlayacağız.” 
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2016’daki önemli 
buluşma:

SBE16 ISTANBUL 
Konferansı

Türkiye İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 Ekim 2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek SBE16 ISTANBUL 
Konferansı’nın tanıtımını, konferanslar serisinin uluslara-

rası direktörü Nils Larsson yaptı.
Zirve’de Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD’ın organizatörlü-
ğünde gerçekleştirilecek SBE16 ISTANBUL Konferansı’nın da 
lansmanı yapıldı. 2000 yılından bu yana dünyada 50’den faz-
la ülkede yapılmakta olan The Sustainable Built Environment 
Conference Series çerçevesinde SBE16 ISTANBUL Konferansı, 
13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ana te-
ması “Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıl-
lı Şehirler için Entegre Çözümler” olarak belirlenen konferansa 
ilişkin bilgiyi konferanslar serisinin uluslararası direktörü Nils 
Larsson verdi. İklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorun-
larından biri olduğunu belirten Larsson, Türkiye’nin de bundan 
etkileneceğini söyledi. Yüzyıl sonlarına doğru Türkiye’de sıcaklık 
artışının çok agresif olacağını vurgulayan Larsson, “Türkiye’nin 
güneyi yüzyıl ilerledikçe daha az yağış alacak” dedi.
Kaynak tüketimi konusunun çok önemli olduğunun altını çizen 
Larsson, “Çok fazla arazi kullanımı, binaların çok büyük olması, 
tarımsal alanların azalması önemli bir sorun. İhtiyaç duyulma-
yan büyük binalar üretiliyor. Doluluk ile ilgili sorun var. Sermaye 
açısından ciddi bir yatırım yapılıyor ama bu boşa gitmiş oluyor” 
diye konuştu.

Türkiye’nin yüksek enflasyonlu bir ortamdan düşük 
enflasyona geçmesinin toplumsal ve sosyal değişmeyi 
de beraberinde getirdiğini belirten Bilgi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Levent Erden, “Yüksek enflasyonlu ortamda 
hayal edemezdiniz çünkü hayal ettiğiniz şeyi yapma şansı-
nız yoktu. Cebinizdeki 100 lira, ertesi gün 99 lira oluyordu. 
Oysa şimdi insanlar hayal kurabiliyor” dedi.
Türkiye’deki en önemli dönüşümlerden birinin de 2004 yı-
lında gerçekleştiğini vurgulayan Erden, bireysel bankacılıkla 

birlikte “Önce al, sonra öde” devrinin başladığını, tüketici 
kredilerinin ortaya çıktığını ve sistemin bireyi keşfettiğini 
ifade etti. Artık insanların kendini daha çok önemsediğini 
vurgulayan Erden, şu tespitlerde bulundu: “Eskiden hep bi-
rinin sizi nasıl gördüğü, nasıl beğendiği, ne dediği önemliy-
di. Bugün kişinin kendisini nasıl gördüğü önemli. Her şeyi 
kendimiz için yapmaya başladık. Diğer yandan şehirleştikçe 
her tarafta kuyruk olmaya başladı, yetişemiyoruz. Artık çok 
çabuk değişen bir dünyada yaşıyoruz.”

 “Tüketici, alışkanlıklarıyla 
birlikte değişiyor” 

Reklam sektörünün duayen isimlerinden Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Erden, Zirve'de 
yaptığı özel sunumda değişen tüketici alışkanlıkları hakkında örnekler verdi. 
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Havadan lazer taramalarıyla 
üç boyutlu harita teknolojisi

Zirve’de kent kurgusu yapılırken yararlanılan yeni teknolo-
jilerden biri olan “Havadan Lazer Taramalarıyla 3 Boyutlu 
Harita” konusunu BİMTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Arif Peyami 

Başkaya anlattı. Son dört senedir dünyada yeni olan lazer tarama 
teknolojileri kullanarak İstanbul’un 3 boyutlu haritasını yaptıkla-
rını belirten Başkaya, “Bu 3 boyutlu haritada hassasiyet ülke koor-
dinatlarında 1,7 santimetre ile 3 santimetre arasında. Yaptığımız 3 
boyutlu haritadan ürettiğimiz kent modelinde aynı şekilde metrik 
ve geometrik hassasiyet 1.7 santim ile 3 santim arasında. Bütün 
binaların bu data üzerinden ölçüleri alınabiliyor, ağaçların boyları 
ölçülebiliyor ve bu 3 boyutlu bir platform niteliği gösteriyor” dedi.
3 boyutlu kent modeli platformunu oluşturduktan sonra kentin di-
ğer unsurlarını da bu platforma dahil ettiklerini vurgulayan Başka-
ya, bu kapsamda Ulaşım A.Ş.’ye bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tasarımcılar Pınar Demirdağ ve Viola Renate, yaptıkları 
özel sunumda inşaat sektöründeki ve onun ötesindeki 
günümüz zorluklarının üstesinden gelinmesi için ih-

tiyaç duyulan yeni tasarım sistemlerini masaya yatırdı. İkili 
sosyal ve gezegensel angajmanları arttırmak ve sürdürülebi-
lir, yaşama dönük geleceğin çözümlerine yönelik vizyonel 
bakış açılarını katılımcılarla paylaştı. Dünyadaki yeni trend-
leri incelediklerini belirten ikili, geleceğin trendini “gerçek 
lüks” olarak isimlendirdi. Pınar&Viola, bu tanımı şöyle açık-
ladı: “Bizce gerçek lüks 2015 yılında ve sonraki yıllarda belli 
bir amaca yönelik bir hayat sunmak, daha adil daha insancıl 
bir geleceğe yatırım yapmaktır. Gerçek lüks vericilikle başlar. 
Karşınızdaki kişinin iyiliği önemlidir. 2015’te gerçek lüks ye-
niliklerin geri dönüşümünden gelecek.”

Firmaların yaptığı çeşitli projelerden bahseden ikili, Ro-
ma’daki ünlü Aşk Çeşmesi’nin yenileme çalışmalarına lüks 
bir markanın sponsor olduğunu belirterek, “Böylece bu şir-
ket içinde bulunduğu şehri sahipleniyor. Oraya bir kuruş 
atıp karşılığında aşk bekleyen insanları sahipleniyor” yoru-
munu yaptı.
Gerçek lüksteki en önemli değerlerden birinin de doğa oldu-
ğunu vurgulayan Pınar&Viola, Türkiye’de yaptıkları bir pro-
jeden örnek verdi. Bir firma için daha önce hiç yapılmamış 
bir porselen çalışması yaptıklarını belirten ikili, “Türkiye’de-
ki mermerlerden 11 örnek topladık ve bunu işledik. Seramik 
yüzeyini oluştururken Nasa’nın Mars’tan gönderdiği fotoğ-
raflardan ilham aldık. Güzel bir koleksiyon ortaya çıktı” diye 
konuştu.

 Pınar&Viola: “Geleceğin 

 trendi ‘gerçek lüks’ olacak” 
Zirve'de ilk oturumun ardından Avrupalı tasarımcılar Pinar&Viola tarafından yapılan “Future Human 

Habitat” konulu özel sunumda inşaata sanat çerçevesinden bakış açısı yorumlandı. 
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 Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda 

Kalite Ödülleri 
sahiplerini buldu
Türkiye İMSAD ve Arkitera Mimarlık 
Merkezi işbirliği ile bu yıl ilki 
düzenlenen Kentsel Tasarımda Kalite 
Ödülü, 26 Kasım’da 7. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi kapsamında 
Tarabya Otel’de yapılan ödül töreninde 
sahiplerini buldu. 

Kentsel mekan kalitesinin ve yaşanılabilirlik düzeyinin arttırıl-
masını desteklemek amacıyla Türkiye İMSAD tarafından bu 
yıl ilk kez düzenlenen Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü’nü Ga-

ziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel 
Tasarım ve Mimari Fikir Projesi ile projenin mimarları Büşra Al, İlker 
İğdeli ve Berrin Özdemir ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kazandı. 
Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fi-
kir Projesi Yarışması’nı düzenleyen Söke Belediyesi’ne ise Jüri Özel 
Ödülü verildi. Ödüller, 26 Kasım’da 7. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi kapsamında Tarabya Otel’de yapılan ödül töreninde sahiple-
rini buldu. 
Yarışmada planlama ve mimariden bağımsız olmayan, kentsel öl-
çeğe vurgu yapan kentsel tasarım projeleri değerlendirmeye alındı. 

7. ULUSLARARASI İN AATTA KALİTE ZİRVESİ 



Yard. Doç. Dr. Bahar Aksel, Yard. Doç. 
Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. Zekai 
Görgülü, Ersen Gürsel, Prof. Dr. Celal 
Abdi Güzer ve Semra Teber’den oluşan 
jüri heyeti tarafından değerlendirilen 
projeler arasında yarışmanın kazananı 
Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri 
Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasa-
rım ve Mimari Fikir Projesi ile projenin 
mimarları Büşra Al, İlker İğdeli ve Ber-
rin Özdemir ile birlikte yarışmayı açan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İz-
mir Büyükşehir Belediyesi adına ödülü 
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Suphi 
Şahin aldı. 
Kentin önemli bir bölümünde mevcut 
olan imar planının yürürlüğünü durdu-
rarak, yarışma yöntemi ile kentsel tasa-
rımla yeni bir planlamanın oluşmasına 
fırsat tanıyan ve kısıtlı olanaklarla bu 
süreci gerçekleştirerek “Söke Belediyesi 
İmar Planlamasına Esas Kentsel Yeni-
leme Eksenli Fikir Projesi Yarışması”nı 

düzenleyen Söke Belediyesi’ne ise Jüri 
Özel Ödülü verildi. Söke Belediyesi’nin 
kazandığı ödül Söke Belediye Başkan 
Yardımcısı Mine Aşçı’ya takdim edildi.  

SUPHİ ŞAHİN: “KENTSEL 
DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL OLARAK 
YAKLAŞIYORUZ”
Ödüle ilişkin açıklamada bulunan İz-
mir Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanı Suphi Şahin, 
kentsel dönüşümün yalnızca eski bina-
ların yıkılarak yenileriyle değiştirilmesi 
olmadığına dikkat çekti. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüme 
bütüncül bir bakış açısı ile yaklaştığını 
vurgulayan Şahin, kentin master planı-
na, hedeflenen vizyonuna ve stratejik 
planına uyumlu kentsel dönüşüm proje 
ve uygulamalarının geliştirilmesinin he-
deflediğini vurgulayarak, proje süreci 
ile ilgili şu bilgileri verdi: “İzmir’de üst 
ölçekli plan kararları ile tespit edilen 
11 bin 200 hektarlık konut alanı bu-
lunmakta olup, bunun yaklaşık yüzde 
40’lık bölümünü oluşturan 4 bin 700 
hektarlık alanın sağlıklaştırma ve ye-
nilemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
2006 yılında kentsel dönüşüm ve yeni-
leme proje çalışmalarına, vatandaşların 
can ve mal güvenliği düşünülerek Ka-
difekale ve Yeşildere gibi ‘Afete Maruz 
Bölgeler’den başladı. Bu bölgelerde ta-
mamlanan projelerin yanı sıra pek çok 
mahalle ve bölgeyi kapsayan 287 hek-
tarlık alanda, yerinde dönüşüm hedefi 
ile çalışmalar sürdürülüyor. Aktepe ve 
Emrez mahalleleri bu hedef doğrul-
tusunda yürütülen en büyük projeler. 
Burada kentsel tasarım ve mimari fi-
kir projelerinin ulusal bir yarışma ile 
elde edilmesi kararı alındı ve süreç 10 
ayda tamamlandı. 2 aşamada yapılan 
yarışmaya 31 proje ekibi katıldı. İkinci 
aşamaya kalan 10 adet projeden ise jüri 
üyelerinin değerlendirmesi ile 5 eşdeğer 
ve 5 mansiyon ödüle layık bulundu.”

BÜŞRA AL: “KENTSEL 
TASARIMDA KALİTE ÖDÜLÜ 
DEĞERLİ BİR PLATFORM”
Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Ka-
lite Ödülü Başarı Plaketi alan Mimar 
Büşra Al ise yarışmaya ilişkin şunla-
rı söyledi: “Kentsel Tasarımda Kalite 
Ödülü düşüncesi için Türkiye İMSAD’a 
teşekkür etmek istiyoruz. Başvurdu-

Yepyeni bir kentsel doku yaratıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel 
dönüşüm çalışmaları sürdürülen Gaziemir 
Aktepe ve Emrez Mahalleleri’nin içinde 
bulunduğu kentsel dönüşüm alanının mimari 
proje çalışmaları için Türkiye’de örnek teşkil 
edecek bir yöntem izlendi. Bu alanda yaşayan 
vatandaşlar için insan haklarına saygılı ve 
yaşam kalitesi yüksek bir kentsel çevre 
üretilmesi için ulusal çapta bir proje yarışması 
açıldı. Yarışmacılar alan ile ilgili olarak farklı 
alternatif yol çözümlemeleri, konut tipolojileri 
ve çevresiyle etkileşim içinde olan yepyeni bir 
kentsel doku sundular.
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ğumuz projenin içeriğinin ödüllendirilmiş olması 
da bizim için çok değerli. Bilindik yıkarak yapma, 
rant için kentsel dönüşüm, yüksek katlı yapılar elde 
etme gibi negatif jenerik kavramlara karşı duran ve 
yerinde dönüşüm kendi yerine ait tipolojilerin üre-
tilmesi, her değdiği kent dinamiğine ayrı cevap ve-
ren, yer ile ilişki kuran ve tüm canlıların tasarımın 
odağında olduğu bir master plan çalışmasını değerli 
bulmaları ve ödüllendirmelerini büyük bir saygıyla 
karşılıyoruz. 
Söylemi ve prodüksiyonu ‘insan ve canlı’ üzerine 
kurulu bir işin bu ortamda değerli bulunması çok 
sevindirici. Türkiye İMSAD’ın yarışması, Türkiye’de 
henüz yeni sayılabilecek kentsel tasarım kavramı 

üzerine yarışmayla üretilmiş işleri önemseyen ve 
ödüllendiren bir ortam sağlıyor. Türkiye İMSAD 
Ödülü, daha önce ödüllendirilmiş olan Türkiye mi-
marlık ortamındaki kentsel tasarım yarışmaları ka-
tılımcıları arasında düzenlenmesi, seçilenler arasın-
dan seçilme şansını sağlaması bakımından oldukça 
önemli bir yer ediniyor.”
Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödü-
lü Jürisi tarafından yapılan değerlendirmede de, 
“Türkiye’de kentsel tasarımda kalite, vazgeçilmez 
bir beklenti ve ön koşuldur. Kentsel dönüşüm kent-
sel çevrenin standartlarını ve yaşam kalitesini artır-
mak için yeni araştırmalara ve yaklaşımlara zemin 
oluşturan bir fırsat olarak görülmelidir” denildi.

Kentsel Tasarımda 
Kalite Ödülü’nü 

Gaziemir Aktepe ve 
Emrez Mahalleleri 
Kentsel Dönüşüm 

Alanı Kentsel Tasarım 
ve Mimari Fikir Projesi 
ile  kazanan projenin 

mimarları Büşra Al, 
İlker İğdeli ve Berrin 
Özdemir ‘e plaketle-

rini Türkiye İMSAD 
Başkanı F. Fethi 
Hinginar verdi.

“Yarışmayla Yap” projesini geliştiren Arkitera 
Mimarlık Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Yılmaz, projenin 2012 yılında hayata 
geçtiğini belirterek, projenin Türkiye’de 
mimarlık ve tasarım dallarında açılan proje 
ve fikir yarışmalarının sayısının ve niteliğinin 
artmasını, aynı zamanda kamuoyunda kentsel 
çevre ve mimarlık kültürü oluşmasını amaç-
ladığını söyledi. Yılmaz, 2016 yılında da yeni 
yarışmalar düzenleyeceklerini belirtti.

Yarışmanın bir diğer jüri üyesi Dr. Semra Teber 
Yener ise,  “Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü’ ile 
Türkiye İMSAD’ın, kentlerimizin geleceği ile 
ilgili ne kadar önemli, olumlu ve stratejik bir 
girişimde bulunduğunun altını çizmek isterim. 
‘Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü’ yarışmasının, 
konusunun içerdiği önem ile orantılı olarak, 
gelecek senelerde hızla gelişip, yaygınlaşarak 
ülkemizin kentleşmesine olumlu katkılarda 
bulunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü yarışma-
sında jüri üyeliği yapan Yard. Doç. Dr. Ece 
Ceylan Baba da, “Türkiye İMSAD, kentsel 
dönüşüm kavramının nitelikli ve kentlisi ile 
bütünleşik olabilmesi adına büyük bir adım 
atıp, konuyu sahipleniyor. Söz konusu ödül 
ile Türkiye’de bu kavramın farkındalığının 
artırılması ve tasarımcı-yatırımcı-yerel ve üst 
yönetimler üçgeninde girişimlerin cesaret-
lendirilmesi amaçlandı” dedi.

“KENTLERİMİZİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”
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BACADER
sektör 
dernekleriyle
birlikte 
anonim şirket 
kuracak

SEKTÖREL GÜÇ / BACADER

BACADER Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Gedik (solda) 

ve Genel Koordinatör 
Muammer Akgün
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Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla Gedik, Türkiye'de baca imalatçıları ve 
uygulayıcıları, kazan ve basınçlı kap sanayicileri ile baca ve yağlı 
kanal temizleyicileri sektör dernekleriyle işbirliği içinde bir anonim 
şirket kurmayı hedeflediklerini söyledi. 

Baca imalatçılarını tek çatı altında toplayıp, 
ürün kalitesini geliştirmek amacıyla 2006 
yılında kurulan Baca İmalatçıları ve Uygu-
layıcıları Derneği (BACADER), sektördeki 

diğer derneklerle birlikte bir anonim şirket kurma-
yı hedefliyor. BACADER Yönetim Kurulu Başkanı 
Atilla Gedik, “Bu şirketle baca, kazan ve baca te-
mizleme sektörünü bir araya getirmeyi amaçlıyo-
ruz” dedi. BACADER Yönetim Kurulu Başkanı Atil-
la Gedik ve Genel Koordinatör Muammer Akgün 
ile BACADER’i ve faaliyetlerini konuştuk.

 
BACADER ne zaman ve hangi amaçla 

kuruldu?
Atilla Gedik: BACADER, 2006 yılında baca 

imalatçılarını tek çatı altında toplayarak ürün ka-
litelerini geliştirmek, piyasaya kaliteli ürün ve hiz-
met sunmak amacıyla kuruldu. Dernek kuruldu-
ğunda 15 üyesi vardı. Şu anda üye sayımız 25.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

Atilla Gedik: BACADER baca üreticilerini tek 
çatı altında toplayıp, üretici sorunlarına çözüm 
bulma, ürünün son kullanıcıya sunum aşamasın-
da, montaj aşamasında gerekli niteliklere sahip 
olması ve eğitim eksiklerini giderme konusunda 
faaliyetler yürütüyor. Bünyemizde baca imalatı 
yapan ve imal edilmiş bacaların montajını yapan 
uygulayıcı firmalar var. 

Muammer Akgün: Derneğimiz,  sektörle ilgili 
standart ve yönetmelikler için bakanlıklara görüş 
bildirir, sektörü bu anlamda çok ciddi takip edi-
yoruz. Bakanlıklarla olan süreçleri takip edip, ko-
nuyla ilgili bütün paydaşlarımızla birlikte ortak 
hareket tarzı benimseyerek standartlar ve yönet-
melikler kapsamında doğru işlerin yapılması için 
katkılarımızı ortaya koyuyoruz. Bu konuda son 
olarak Binaların Yangından Korunması yönetme-
liğinin revizyon çalışmalarında katkılarımız oldu. 

“SEKTÖR DERNEKLERİ İLE
İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”
Önümüzdeki dönemde ne gibi çalışmalar 

yapmayı hedefliyorsunuz?
Atilla Gedik: Biz şu anda BACADER’in 6’ncı 

dönem yönetimindeyiz. Yönetim kurulumuzun 
hedefleri arasında sektörümüzde üretilen ürünle-
rin son kullanıcıya doğru hizmetler sunulmasını 
sağlamak var. Bu konuda paydaş derneklerimizle 

işbirliği yapmak istiyoruz. KBSB Derneği ve TÜBA-
DER bunlardan ikisi. Her iki dernekle de protokol 
imzaladık ve faaliyetlerimizi birlikte yürütüyoruz. 
Koordineli bir çalışma olmazsa son kullanıcıya 
doğru ürünü sunamayız.  Binaların tasarımı sıra-
sında bacayı da baştan tasarlamak önemli. Örneğin 
binalar tasarlanırken, kullanılacak yakıta uygun ta-
sarlanmamış oluyor. Bu durumda mevcut şaftlara 
zoraki paslanmaz çelik uygulamak zorunda kalıyo-
ruz. Bu durumda sağlıklı bir baca ürünü sunmuş 
olunmuyor. Öncelikle mimarın bacayla ilgili bilgi-
lendirmeyi mutlaka sağlıklı yapması lâzım. Sektör 
temsilcileri tarafından mimarlarımıza mutlaka bil-
gilendirme yapılması gerekiyor. Aynı şekilde me-
kanik tasarımcılara, mühendislere belli noktalarda 
imalat aşamasında karşılaşabileceğimiz sorunla-
rı dile getirmemiz lâzım ki, tasarımları ona göre 
yönlendirsinler. Bununla ilgili hibe programlarına 
başvurularımız oldu. Ayrıca bacacı mesleğinin se-
viye 2, seviye 3, seviye 4 gibi meslek standartlarını 
oluşturduk. Bunlarla ilgili çalışmalarımız aktif ola-
rak devam ediyor. Eğitimler BACADER tarafından 
veriliyor. En önemli projelerimizden bir tanesi de 
ilgili derneklerin oluşturacağı bir anonim şirket 
kurmak.  Bu şirketin amacı, eğitim, personel bel-
gelendirme, baca kontrolü, ürün belgelendirme, 
akredite laboratuvar hizmetleri ve bilirkişi hizmet-
leri olacak.  

Bu şirket ne zaman faaliyete geçecek?
Atilla Gedik: Şu anda imzalamış olduğumuz 

protokollerle ilk aşamayı tamamladık. 2016 yılının 
ilk çeyreğinde şirketi hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Sektörün sorunları nelerdir?
Atilla Gedik: Sektörün sorunları çok fazla. 

Öncelikle ürünü baca standardına göre üretebil-
mek çok ciddi bir alt yapı gerektiriyor. Makine 
ekipmanı, doğru hammaddeyi tedarik edebilmek, 
ardından bunu doğru bir şekilde üretmek, üretim 
atölyesi ya da fabrikasının doğru bir değerlendir-
me sürecinden geçmesi, ürettiğiniz ürünün CE ya 
da TSE belgelendirme sürecinin doğru olması ge-
rekiyor. Ve her şeyi doğru üretseniz dahi bu sefer 
bunun doğru montajının yapılması şart. Dört dört-
lük bir baca üretseniz bile bunu ehil olmayan bir 
personele monte ettirdiğinizde yine piyasaya yanlış 
ürün vermiş oluyorsunuz. Türkiye’de sıkıntılarımız 
üretim aşamasında başlıyor. Doğru hammaddeyi 
baca şartlarını karşılayacak standartlara uygun üre-
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tim noktasında eksikliklerimiz var. Fabrika üretim 
kontrol noktasında kamu kuruluşlarıyla işbirliği 
yaparak daha etkin denetimlerin yapılması gerekir. 
En büyük problemimiz de belge veren kuruluşların 
kolay belge veriyor olması. Mesela CE belgesi en 
yakın Avrupa ülkesi olan Bulgaristan’dan çok kolay 
tedarik edilebiliyor.  Bulgaristan’da bu işi sektör ha-
line getirmiş, daha ürünü test etmeden hatta ürü-
nü görmeden belge veren kuruluşlar var. Maalesef 
o belgeyle üretim yapan firmalarımız mevcut. Bu 
durum sektörün büyümesini engelliyor ve altını 
çizerek söylüyorum son kullanıcıya doğru ürünün 
sunulmasına engel oluyor. 

Bu konuyu biraz daha açar mısınız?
Atilla Gedik: Üretim proseslerini doğru yap-

maya çalışan bir fabrikanın harcayacağı para ve 
mal edeceği ürünle, sahte belge ve eksik ekipmanla 
ürettiği ürünün son kullanıcıya sunan bir firma dü-
şünün. Bu durum haksız rekabet yaratıyor. Bu da 
sektörün gelişmesine engel oluyor. Sektör gelişme-
yince, ihracat da yapamıyor. Çünkü ürün kalitesi 
yetersiz. Bu sektörün en büyük sorunu. Diğer bir 
problem de doğru ürün ürettiniz, Avrupa’ya ihraç 
edecek kalitede bir alt yapınız ve fabrikanız var. Fa-
kat bu sefer o ürünü doğru monte edecek elemanı-
nız yok. Piyasada bunu bulamıyorsunuz. Kalifiye 
eleman eksikliği var. Bu nedenle BACADER’in ön-
derliğinde Baca Montaj Personeli (seviye 3) ve Baca 
Kontrol personeli (seviye 4) eğitimlerini başlattık 
ve devam etmekteyiz. 

Muammer Akgün: BACADER olarak meslek 
standartları oluşturduk, bu standartların yayınlan-
masını sağladık. Resmi Gazete’de yayınlandıktan 
sonra eğitimlere başladık ve şu ana kadar yaklaşık 
500 civarında sektör çalışanını eğittik. Bunlardan 
yaklaşık 400’ü belgelendirilmiş durumda Baca 
Montaj Personeli ve Baca Kontrol Personeli olarak 
çalışıyor. Ancak sektörün ihtiyacı neredeyse 10 bin. 

O nedenle sahada yapılan işler maalesef kontrol 
edilemiyor. Ayrıca Türkiye’de genellikle sadece gaz 
dağıtım sektörünün etkin olduğu bölgelerde baca 
sektörünün boyutu tahmin edilebiliyor. Onun ha-
ricinde diğer yakıtlarda bacaların kim tarafından ve 
nasıl yapıldığı meçhul.

Atilla Gedik: Doğalgaz kullanımının yaygın-
laşmasıyla baca sektörü ciddiye alınmaya başladı. 
Çünkü yanlış baca yüzünden ölümler arttı. Zehir-
lenme ve ölümlerin sebebi çoğu zaman yanlış baca 
uygulamalarıdır. 

“DENETİM YETERSİZ”
Sektörün ne kadarı denetim altında?
Atilla Gedik: Doğalgazdan yararlanan konut 

sayısı belli. Onun dışında kalanlar hâlâ katı yakıtla 
ısınıyor. Doğalgazda denetim var ancak katı yakıtta 
yok. Denetimsiz kısım yaklaşık yüzde 80’den fazla. 
Katı yakıtların bacasının temizlenmesi, yapımı fark-
lı bir teknik gerektiriyor. Eski usullerle yapılan uy-
gulamalar halen devam ediyor. Çok basit bir örnek 
vereceğim: Baca tuğlası diye bildiğimiz tuğla var. 
Baca olarak hiçbir standardı olmayan hiçbir stan-
dartta yer almayan bir malzeme olarak hâlâ baca 
malzemesi olarak kullanılıyor. Tüm uyarılarımıza, 
yapı denetim firmalarına yaptığımız yazışmalara 
rağmen devam ediyor. Oysa standartlarda tanımla-
nan dört tip baca var. Birisi zaten Türkiye’de yok. 
O da beton baca. İkincisi paslanmaz çelik baca. Do-
ğalgazla beraber gelen en yaygın baca tipi. Diğeri 
seramik baca. Bir diğeri de plastik baca. Bu dördü 
baca cidar malzemesidir. 

Üyeleriniz sektörün yüzde kaçını kapsıyor?
Muammer Akgün: Yüzde 30-40 bandında 

diyebiliriz. Sadece baca üreticileri arasında ora-
nın yüzde 40 belki biraz daha üzerinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Ama tam sayısını bilmek mümkün 
değil. 

Atilla Gedik: Boru yapma kabiliyetine sahip 
bir atölye, yaptığı kanalın baca olduğunu düşüne-
bilir. Oysa onun öyle çok standardı var ki, baca ile 
ilgili yaklaşık 30 tane standart, 4 tane de yönetme-
likte tanımlanmış durumdadır. Baca üretmek için 
çok ciddi alt yapıya ve ekipmana ihtiyaç var. 

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Atilla Gedik: Biz geleceğe umutlu bakıyoruz. 

Sektör kendine doğruyu örnek alacaktır. Bütün bu 
bahsettiğimiz çabalar meyvelerini veriyor. Biz üye-
lerimiz arasında kendi öz denetimimizi yapıyoruz. 
Nitelikli eleman sayısı 5 yıl öncesine kadar yokken 
şimdi 500 rakamına yaklaştı. Bunun hedefimiz 
olan 10 bin rakamına yavaş yavaş ulaşacağını umut 
ediyoruz. 2020 yılında sektör biraz daha disipline 
olmuş olur. 
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“Türkiye İMSAD, Türkiye’nin inşaat 
sektöründeki en büyük lokomotifi. 

Üyelerine yol gösteriyor. Bence kaliteyi 
üretecek olan Türkiye İMSAD üyeleridir, 

denetleyecek ve ileriye götürecek olan da 
yine Türkiye İMSAD üyeleridir. Bizim gibi 

küçük çaplı derneklere hibe programlarını 
Türkiye İMSAD kanalıyla vermelerini arzu 

ediyorum. Türkiye İMSAD’ın gelişmesi için 
üyesi olan küçük derneklerin gelişimine 
katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum.” 

Atilla Gedik: “Türkiye 
İMSAD üyelerine 

yol gösteriyor”

SEKTÖREL GÜÇ / BACADER
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“Azimle mücadele 
eden, iş hayatında 
başarılı olur”

PROFESYONEL BAKIŞ / BORA YILDIRIM
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Başarıya giden yolun çalışma ve mücadele azminden geçtiğini belirten 
Sika Türkiye Genel Müdürü Bora Yıldırım, “Ben hayatımda sevdiği bir iş 
için çok çalışan ve dönemsel zorluklar karşısında bile pes etmeden azimle 
mücadele eden birinin başarısız olduğunu hiç görmedim” diyor.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.’de 2000 yılında 
Satış & Pazarlama Müdür Yardımcısı ola-
rak göreve başlayan Bora Yıldırım, çeşitli 
kademelerde çalıştıktan sonra 2009 yı-

lında Sika Türkiye Genel Müdürlüğü ve 10 ülke-
den oluşan Türkiye Bölgesi’nin Bölge Müdürlüğü 
görevine atandı. Başarıya giden yolun çalışma ve 
mücadele azminden geçtiğini belirten Yıldırım ile 
iş hayatını ve başarı öyküsünü konuştuk.

Öncelikle bize iş hayatına başlama 
sürecinizden bahseder misiniz?
İnşaat mühendisiyim, sonrasında pazarlama ve 
üretim yönetimi ile ilgili yüksek lisans yaptım. İş 
hayatına saha mühendisi olarak başladım, kısa bir 
süre şantiyecilik deneyiminden sonra yapı kimya-
salları sektörüne satış mühendisi olarak geçtim. 
Yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyim.

Sika’da kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu 
andaki görevinize ne zaman atandınız? 
2000 yılından bu yana Sika bünyesinde görev 
yapmaktayım. Başladıktan sonra 2007 yılına ka-
dar Satış & Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak 
hem yurt içi bayi dağıtım kanalı hem de ihracat 
faaliyetlerinin sorumluluğunu yürüttüm. 2006 
yılı sonunda ise global organizasyonumuzda bir 
değişikliğe gidildi ve şirketimiz dört ana müşteri 
grubu bazında iş birimlerine ayrılarak yeni bir ya-
pılanma içine girdi. Ben de bu değişiklikle birlikte 
bayi dağıtım kanalından sorumlu İş Birimi Müdü-
rü olarak görev aldım. 2008 yılında ise Türkiye’de 
sürdürdüğüm göreve ilave olarak Sika içinde o 
zamanlar yeni kurulmuş olan IMEA bölgesin-
de (Hindistan, Ortadoğu ve Afrika) yine dağıtım 
kanalından sorumlu İş Birimi Müdürü olarak 
görev yapmaya başladım. Bu görevin benim için, 
Sika’nın merkez yönetimi tarafından Sika Türkiye 
çalışanlarından birine Türkiye pazarı haricinde 
verilen ilk yurt dışı yönetim sorumluluğu olması 
nedeniyle de sembolik bir anlamı vardır. Bu gö-
rev kendi adıma çok önemli ve faydalı bir tecrübe 
oldu. Çünkü birbirinden çok farklı kültürleri ve 
pazar yapılarını içeren bir bölgede görev yaptım. 
Bir yanda Hindistan, diğer yanda Ortadoğu ülke-
leri ve öbür tarafta Güney Afrika gibi ülkelerin ol-
duğu bir bölgede görev yapmak, benim için seya-
hat yoğunluğu açısından fiziksel olarak ve kültür 
çeşitliliği nedeniyle düşünsel olarak oldukça zor-
layıcı ancak bir o kadar da keyifli ve öğreticiydi. 

2009 yılında ise Sika Türkiye Genel Müdürlüğü 
ve 10 ülkeden oluşan Türkiye Bölgesi’nin Bölge 
Müdürlüğü görevine atandım. Halen aynı göreve 
devam etmekteyim. 

“SİKA’DA ÇALIŞMAK  
BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir 
duygu?
Profesyonel hayatta bir şirkette çok uzun süreler 
çalışmanın doğruluğu veya yanlışlığı dünyada da 
tartışmalı bir konu ve bana göre bunun tek bir 
doğru cevabı yok. Çünkü bu konu durumsal ola-
rak değerlendirilmeli. Benim açımdan Sika gibi 
konusunun global lideri olan asırlık bir organi-
zasyonun içerisinde, girişimci ruhu ön planda tu-
tarak belli prensip ve değerlerden taviz vermeden 
oluşturulan bir ortamda çalışmak büyük bir şans. 
Sürekli olarak hedefler koymak, bunların peşinde 
koşmak ve koşarken de eğitim süreci ile destek-
lenen ve çalışanın kişisel iş tatminini sağlayabilen 
bir ortamda olmak kişinin motivasyonun sürek-
liliğini sağlayabiliyor diye düşünüyorum. Bu du-
rumda da insan çalışma süresinden ziyade çalışma 
hayatının kalitesine odaklanabiliyor, nitekim bu 
benim için de geçerli. 

“DÖNEMSEL ZORLUKLAR
KARŞISINDA PES ETMEMEK GEREKİR”
Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? 
Gençlere neler tavsiye edersiniz?
Ben bu anlamda sırlara pek inanmam ancak çok 
inandığım iki kavram var; çalışmak ve mücadele 
azmi. Ben hayatımda sevdiği bir iş için çok çalışan 
ve dönemsel zorluklar karşısında bile pes etme-
den azimle mücadele eden birinin başarısız oldu-
ğunu hiç görmedim.

Uzun yıllar bu sektörde çalışmış biri olarak 
sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizin altyapı ve şehirleşme ihtiyaçlarına bağ-
lı olarak inşaat sektörünün büyük bir potansiyel 
taşıdığını ve önümüzdeki 10 yıl boyunca sektörel 
büyümemizin inşaat sektörünün büyümesinden 
daha fazla olacağını öngörüyoruz.

Biraz da Sika’dan bahsedelim. Sika’nın 
kuruluşundan bu yana geçirdiği aşamaları 
kısaca anlatabilir misiniz?
Bu yıl 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sika, 

Sika Türkiye Genel 
Müdürü Bora Yıldırım, 
“Benim açımdan Sika 
gibi konusunun glo-
bal lideri olan asırlık 
bir organizasyonun 
içerisinde, girişimci 

ruhu ön planda 
tutarak belli prensip 

ve değerlerden taviz 
vermeden oluştu-
rulan bir ortamda 

çalışmak büyük bir 
şans” diyor.

PROFESYONEL BAKI  / BORA YILDIRIM



5 kıtada 90’dan fazla ülkede 130 şirket, 17 bin ça-
lışan ve yarattığı 5,5 milyar İsviçre Frangı (SFR) 
cirosu ile faaliyet gösterdiği yapı kimyasalları ve 
endüstriyel üretimde kullanılan özel yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık ürünlerinde lider konumda bulunu-
yor. Şu anda dünyada 91 ülkede üretim yapıyor ve 
ürünleri 160’dan fazla ülkede pazarlanıyor. Yaklaşık 
25 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren Sika Türkiye, 
1995 yılında Türkiye sektöründe ISO 9001 kalite 
belgesi alan ilk kuruluş oldu. 28 Ekim 2003 tari-
hinde ise ISO 9001 2000 versiyonunu alarak kali-
teye ve kaliteli üretime verdiği önemi gösterdi. Şu 
anda ülkemizde konusunda en büyük üretim kapa-
sitesine sahip olan Sika, 2020’li yılların ihtiyaçlarını 
karşılama düşüncesi ile yeni yatırımlara yönelerek, 
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde yer alan 20 
bin metrekarelik fabrikasını 2007 yılında devreye 
aldı. 2003 yılı itibarıyla Orta Asya ve Hazar Böl-
gesi sorumluluğu da Sika Türkiye’ye verildi, 2010 
yılında ise çimento katkıları bölge laboratuvarının 
kuruluşuyla Türkiye, EMEA Bölgesi’nin Ar-Ge mer-
kezi oldu. Türkiye’de elde edilen bu başarılı çıkış 
Sika Türkiye’ye 2011 yılında “Dünyanın En İyi Sika 
Şirketi Ödülü”nü kazandırdı. 2012 yılında likit 
ürünlerin üretimine başlayan ikinci fabrikamız olan 
Tarsus tesisi, 2014 yılında toz grubu ürünlerinin de 
üretimine başladı. 

2018 YILINA KADAR
YÜZDE 50 CİRO ARTIŞ HEDEFİ
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? 
Yaklaşık 25 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren Sika 
Türkiye, biri İstanbul diğeri Tarsus’ta yer alan en 
güncel teknolojiye sahip toplamda 510 bin tonluk 
üretim tesisi, 7 bölge ofisi 200 çalışanı ve 2014 
yılındaki takriben 200 milyon TL’lik cirosu ile hi-
tap ettiği inşaat ve endüstriyel imalat sektörlerinde 
kendi konusunda ilk sırada yer alıyor. Global or-

ganizasyonumuzun bir yansıması olarak sekiz adet 
“hedef pazar” olarak adlandırdığımız ürün grubu-
na odaklı bir çalışma yürütmekteyiz. Söz konusu 
hedef pazarlar; beton ve çimento katkıları, su ya-
lıtımı, çatı yalıtımı, zemin kaplamaları, yapıştırıcı 
ve sızdırmazlık ürünleri, yenileme ürünleri, ince 
yapı işleri ürün grubu, endüstriyel yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık ürünleridir. Pazar payımız her hedef 
pazar için farklılık göstermekte ancak genel olarak 
yorumlarsak her hedef pazarda ilk üç içinde yer 
aldığımızı söyleyebilirim. İhracatımızın ağırlığı ise 
seneden seneye değişkenlik göstermekle birlikte ci-
romuzun yüzde 10’u ile 15’i arasında.
Diğer yandan grubumuzun 2010 yılında aldığı bir 
kararla Sika Türkiye Ar-Ge organizasyonu aynı za-
manda Türkiye’nin içinde bulunduğu EMEA (Av-
rupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin içindeki diğer 
Sika şirketlerine de hizmet veren “Teknoloji Merke-
zi” konumuna getirildi. Ben de Sika Türkiye Genel 
Müdürlüğü görevime ilave olarak “Türkiye Bölgesi” 
olarak adlandırdığımız bu coğrafyanın bölge müdü-
rü olarak görev yapmaktayım. Türkiye Bölgesi’nin 
içinde Türkiye haricinde Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Kazakistan ve KKTC bulunuyor.

Sika’nın gelecek dönemdeki hedefleri nelerdir? 
Yeni yatırım planı var mı?
Bugünlerde önümüzdeki 3 yılın plan ve stratejileri-
ni çalışıyoruz. Hem şirketimizin hem de içerisinde 
bulunduğumuz pazarın potansiyelini değerlendire-
rek 2018 yılına kadar ciromuzu yüzde 50 artırmayı 
planlıyoruz. Diğer yandan inorganik büyüme fırsat-
larını da değerlendireceğiz. Bu büyümeyi gerçek-
leştirmek için de kendimize sekiz adet hedef pazar 
alanı belirledik ve tüm pazara hitap etmek yerine 
söz konusu hedef pazarlara odaklanarak pazar pa-
yımızı arttıracağız.

Sika, 5 kıtada 
90’dan fazla ülkede 

130 şirket, 17 bin 
çalışan ve yarattığı 

5,5 milyar İsviçre 
Frangı (SFR) cirosu 

ile faaliyet gösterdiği 
yapı kimyasalları 

ve endüstriyel 
üretimde kullanılan 

özel yapıştırıcı 
ve sızdırmazlık 

ürünlerinde lider 
konumda bulunuyor. 
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“İyi bina ancak 
doğru malzeme 

kullanarak 
ortaya çıkar” 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / HAN TÜMERTEKİN
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Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığı projelerle mimarlık camiası 
için önemli bir isim olan Han Tümertekin, bir yapının kaliteli ve kullanışlı 
olması için doğru malzeme kullanmanın önemine dikkat çekiyor. 
Tümertekin, “Yapıda malzemenin hayati önemi var, her yapı için ona en 
uygun malzemeyi kullanmak gerekir” diyor.

Mimarlık ve İnşaat Dünyası’nın bu sa-
yımızdaki konuğu ünlü mimar Han 
Tümertekin oldu. Gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında yaptığı proje-

lerle mimarlık camiası için önemli bir isim olan 
Tümertekin, 1986 yılında kurduğu “Mimarlar ve 
Han Tümertekin” mimarlık ofisinde çalışmalarını 
başarıyla sürdürüyor. Bir yapının kaliteli ve kul-
lanışlı olması için doğru malzeme kullanmanın 
önemine dikkat çeken Tümertekin, “Doğru mal-
zeme her yapıya göre değişir. O malzemeyi bütün 
içinde nasıl kullandığınıza göre de değişir” diyor. 
Han Tümertekin’le Kuruçeşme’deki ofisinde çalış-
maları ve mimarlık üzerine keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik. 

Eğitiminizden ve iş hayatına atılma 
sürecinizden bahseder misiniz? 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne 
1976 yılında girdim ve 1982 yılında mezun ol-
dum. Okulun 6 yıl sürmesinin iki nedeni vardı. O 
dönemde olaylar vardı ve olaylar nedeniyle yete-
rince eğitim yapılamamıştı. Teknik Üniversite öğ-
rencileri senato kararıyla bir yıl kaybettiler. İkinci 
yılı da ben Nezih Erdem’de yaptığım bir projede, 
bitirmiş olmama rağmen tatmin olduğumu his-
setmediğim için son anda projeyi vermekten vaz-
geçtim. Hiç unutmam bu kararımı Nezih Erdem’e 
açıkladığımda “Farkında mısın bir yıl kaybedecek-
sin” dedi. “Evet, ama ben geçmişimde böyle bir 
proje bırakmak istemiyorum” diye cevap verdim. 
O da çok duygulandı ve “Sen şimdi mimar oldun” 
diyerek bana sarıldı. Üniversitede öğrenciyken bir 
grup arkadaşımla katıldığım bir uluslararası proje 
yarışmasını kazandık. Marsilya’da o yarışmanın so-
nuçlarının tartışılacağı kolokyuma davet edilmiş-
tim. Oradan dönerken rastlantılar sonucu Paris’te 
liseden abimin sınıf arkadaşı olan bir tanıdığıma 
rastladım. Onun çalıştığı mimarlık bürosunda bir 
süre çalıştım. Bir süre son derece rastlantısal ola-
rak Paris’te mimarlık bürolarında çalışma imkanı 
buldum. Sonra Türkiye’ye döndüm. Döndükten 
sonra Reşit Soley’le birlikte 1983-1986 yılları ara-
sında bir büromuz vardı. 1986’dan sonra da ba-
ğımsız olarak bu büroyu kurdum. Büronun adı 
önce Mimarlar Tasarım’dı, sonra resmi adı “Mi-
marlar ve Han Tümertekin” olarak değişti. 

“STRAZBURG’DA BÜRO AÇTIK”
Şu an sadece İstanbul’daki ofiste mi faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Hayır, bir süredir Strazburg’da da bir ofisimiz 
oldu. Strazburg’da Türk Dışişleri Bakanlığı için 4 
binadan oluşan 10 bin metrekarelik bir projeyi ha-
yata geçirmekle meşgulüz. Çok büyük ve önemli 
Fransız inşaat şirketleri arasında bir ihale yapıl-
dı ve sonunda kazanan şirket şubat ayından beri 
şantiyeyi harekete geçirdi. Şu anda inşaat devam 
ediyor. Bu süreç içinde Strazburg’da da “Atölye 
Han Tümertekin” adı altında bir büromuz oldu. 
Avrupa Birliği’nde imza yetkisine sahip bir büro. 

Ağırlıklı olarak çalıştığınız alanlar nelerdir?
Mimarlığın her alanında çalışıyoruz. Kamu ile 
özel arasında bir ayrım yaparsak aslında son yıl-
larda hemen hemen eşit ağırlıkta gibi. Ben daha 
kariyerimin ilk günlerinde iki önemli karar aldım. 
Bunlardan ilki, bir tür yapının uzmanı bir mimar 
olmamak... İkincisi de, çok sayıda insanın çalıştığı 
büyük bir büroya sahip olmak istemedim. Bu ikisi 
de benim kariyerimin çok başında hislerimle hare-
ket ettiğim fakat kısa bir süre sonra net bir karara 
dönüşmüş olan iki eğilim. 

“BÜYÜK BİR BÜRO
YARATICILIĞI KÖRELTİR”
Peki, bu kararınızdan memnun musunuz?
Evet, çok memnunum. Büyük bir büronun yara-
tıcı faaliyeti ne yazık ki yönetim faaliyetiyle bir-
likte zorlanıyor. Ben birlikte çalıştığım insanlarla 
göz göze, doğrudan insani temasa daha yatkın 
biriyim. Dolayısıyla benim adıma iş üreten fakat 
yüzünü bile görmediğim tanımadığım biriyle, ya-
ratıcı bir eylem geliştirmem mümkün olmuyor. 
Büyük bir büro olduğunuz zaman bu ilişkiyi ku-
ramıyorsunuz. Tek bir dalda çalışmama prensibim 
konusunda da şunu söyleyebilirim: İnsanoğlunun 
kolay olana alışmak ve kendini kolaydan yana 
yönlendirmek gibi çok tehlikeli bir eğilimi var. Siz 
eğer benzer yapı türleriyle meşgulseniz kaçınılmaz 
olarak daha önce yaptığınız bazı projelerden bazı 
verileri alırsınız. Kalkıp uğraşacağınıza, “Bak işte 
orada çözmüştük, iyiydi de, memnun da kalınmış-
tı. Daha önceki bu eski çözümü alıp buraya ne-
den uygulamayalım?” diyebilirsiniz. Ama benim 
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Han Tümertekin, 
yarışma ve ödülle 

meşgul olmadığının 
altını çizerek 

“Kullanıcılarının 
memnun oldukları 
bir yapı yapmışsak 

ve kullanıcılar bunu 
bize defalarca ifade 

etmişse gerçekten en 
büyük ödül bu” diyor.
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sürekli diri tutmaya çalıştığım tarafım her yeni 
tasarım sorununa o sorunun ihtiyaç duyduğu çö-
zümü geliştirmek. “Arşivde bulunan çözümlerden 
hangisi buna uyar?” diye bakmak değil. Nerede-
yiz, karşımızda nasıl bir sorun var, bunu düşün-
mek gerekir. Geçmişte biriktirilen bilgi tabii ki bir 
işe yaramalı ama birebir kullanıma sunulmamalı. 
Bir arkadaşım benim mimarlığımdan söz ederken 
çok kullanışlı bir tarif yapmıştı. “Sen bir projeye 
başlarken ne yapacağını bilmiyorsun ama nasıl ya-
pacağını biliyorsun” demişti. Kendimi çok iyi ifade 
edebileceğini düşündüğüm bir tanım bu. Her sefe-
rinde ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama o 
yapıyı nasıl ortaya çıkaracağımı biliyorum. 

Bu zamana kadar yaptığınız projelerden 
bahseder misiniz?
Kariyerimin başında daha çok iç mekan tasarla-
dım. İlk başlarda Rolex dükkânları ve ona benzer 
pek çok gelişmiş ayrıntıya sahip iç mekan tasa-
rımları yaptım. Zaman içinde de yapılar tasarlar 
oldum. Fakat yine yaptığım yapıların büyük bir 
kısmı özel evlerdi. Kariyerimde ilerledikçe daha 
kamusal, çok sayıda insanın kullanımına sunula-
cak yapılar tasarlamaya başladım. Kamusal olma-
yan yapı türlerinden dünya çapında da tanınan 
yapım, 2004 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü 
kazandığım Asos yakınlarındaki bir köydeki B2 
Evi. Sonra aynı köyde SM Evi projesini gerçekleş-
tirdim. İstanbul’da çeşitli özel evler yaptık. 90’lı 
yılların başında yapılan ancak şu anda yıkılan Tak-
sim Sanat Galerisi, benim kendimi kamusal alan 
olarak test ettiğim ilk yapıydı. Daha sonra da hem 
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Strazburg’daki AB 
Daimi Temsilciliği, 

konsolosluk, 
konsolosluk rezidans 

ve konsolosluk 
hizmet binasından 

oluşan 4 binalık 
kompleksin 

mimari projesini 
Han Tümertekin 

hazırladı. Kompleks, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Strazburg Misyon 
Binaları adıyla anılıyor.

2

1

HARVARD’DA HOCALIK YAPTI
Han Tümertekin, “Bu yarıyılda yapmıyorum ama daha önce Harvard’da hocalık yaptım, Lozan ve 
Paris’te de hocalık tecrübem oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yıllarca çalıştım. Bilgi Üniversitesi’nin 
de mimarlık master programının kurucuları ve hocalarındanım. Ama son bir yıldır profesyonel 
ritmim gereği pek eğitime zaman ayıramıyorum. Hocalık yapmak istememin birinci nedeni mimarlık 
eğitiminde yanlış bir şey gördüğüm için o yanlışı mümkün olduğunca azaltma çabası. İkincisi de 
tabii ki sürekli genç ve taze dimağlarla ilişki içinde kalarak kendimi diri tutmak” diyor.
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kamuya hem özele yapı tasarladım. Bü-
ronun üretimi bir yanda özel bir yan-
da da kamusal yapılar şeklinde devam 
ediyor.

Şu an üzerinde çalıştığınız 
projeler neler?
Strazburg’daki AB Daimi Temsilciliği, 
konsolosluk, konsolosluk rezidans ve 
konsolosluk hizmet binasından oluşan 
4 binalık kompleksin mimari projesini 
hazırladık. Türkiye Cumhuriyeti Straz-
burg Misyon Binaları adıyla anılıyor. Bir 
yıl kadar önce Ulan Batur’da Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği binasının 
projesini biz yaptık. Şu anda inşaatla-
rı süren ve Arnavutköy Belediyesi için 
tasarlamış olduğumuz kültür merke-
zi, aynı yönetim kompleksi içinde yer 
alan nikah salonu, hükümet konağı 
yine Dışişleri Bakanlığı için Ankara’da 
Diplomasi Akademisi bunlar kamusal 
alandaki projelerimiz. Bunun yanı sıra 

Alaçatı’da iki tane ev, Bademli Dikili’de 
zeytinyağı fabrikası, İstanbul’da üç ayrı 
noktada büyük konut yerleşmeleri ve 
Bodrum’da iki villa grubu devam eden 
projelerimiz arasında yer alıyor. İlk ak-
lıma gelenler bunlar.
 
Yurt dışında başka projeniz var mı?
Şu sıralar çok yeni olan İtalya’da bir 
proje üzerinde çalışıyoruz. Siena ya-
kınlarında bir proje bu. Bir şarap üreti-
cisinin şarap tadımlarının yapılacağı bir 
binayı tasarlayacağız.

Mimaride kaliteli malzeme 
kullanmanın önemi nedir?
Hayatın pek çok alanında olduğu gibi 
benim için bütünün iyi ve kaliteli ol-
ması önemli. Dolayısıyla bileşenlerin 
her birinin dünyanın en iyi bileşeni 
olması onları bir araya getirdiğinizde 
dünyanın en iyi yapısını yapacağınızın 
garantisini vermez. Hatta genelde kötü 
çıkar. Malzeme tabii ki çok önemli bir 
şey. Mimarlık sonunda fiziksel bir varo-
luş, bir bina yapıyorsunuz. O bina yer 
çekimine karşı duruyor ve bütün doğa 
koşullarına direnmek zorunda. Ayrıca 
kullanıcıların kullanım şekillerine de 
direnmek zorunda. Son derece somut 
bir durumla karşı karşıyayız. Doğru 
malzeme kullanmak önemli ve doğru 
malzeme her yapıya göre değişir. Ve o 
malzemeyi o bütün içinde nasıl kullan-
dığınıza göre de değişir. Benim yaklaşı-
mım bütünü bir arada iyi işleyen yapı 
yapmak ve onun gerektirdiği malzeme-
leri kullanmak. 

Mimaride yeni trendler nelerdir?
Uzunca bir süredir mimarlık bilgisa-
yar programlarıyla yapılıyor. Bilgisayar 
programları üzerinden tasarımın ilerle-
tilir olmasının gündelik hayatın ve so-
mut dünyanın gerçeklerinden pek çok 
mimarı kopardığına tanığız. Ekranın 
başında son derece yetkin bilgisayar 
programlarıyla müthiş iyi bir yapı yap-
tığınızı sanma ihtimaliniz çok yüksek. 
Mimarlık dünyasının bir süredir ciddi 
bir sorunu bu. Nitekim bazı okullar ar-
tık mimarlık eğitiminin ilk sınıflarında 
elle çizime yönelmeye başladılar. Çün-
kü mekanı hissetmek için, dokunmaya 
hatta kalemin sesine bile ihtiyaç oldu-
ğunu söyleyebilirim. Elinizin hareketi 
doğrudan o mekanın boyutları hakkın-
da size bilgi verir. 

MİMARLIK VE İN AAT DÜNYASI / HAN TÜMERTEKİN

1- 1958 yılında İstanbul’da doğan 
Han Tümertekin, 1982 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 
yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nde 
de yüksek lisansını tamamladı. Han 
Tümertekin, Türkiye başta olmak üzere, 
Hollanda, Japonya, Kanada, İngiltere 
ve Fransa‘da projeler gerçekleştirdi. 
2004 yılında, B2 Evi ile Ağa Han 
Mimarlık Ödülü‘ne layık görüldü.

2- Ağa Han Mimarlık Ödülü alan B2 Evi
3- Çimtaş Yönetim Binası
4- İstanbul Galata’da bulunan 2F binası

4

3



Liman kentleri için 
dönüşüm örneği:

KOPENHAG
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Danimarka'nın başkentinde 70'li 
yıllardan bu yana süren kentsel 
dönüşüm çabaları, insanı merkeze 
alan yaklaşımıyla genel bir mihenk 
taşı olmasının yanı sıra, 20. Yüzyıl'da 
işlevsel hale gelen liman bölgesinin 
yeniden yaşama döndürülmesinde 
sergilediği performansla da liman 
kentleri için başarılı bir örnek 
oluşturuyor.

Kopenhag’ın ana alışveriş sokağı Stroget, 1880’lerde kentin kamusal 
yaşamının merkeziydi. Ancak 1960’lara gelindiğinde otomobiller 

Kopenhag’ı tamamen sararken, Stroget’in canlı ruhunu da yok 
etmişti. 1968’de, yani Stroget, Avrupa’daki ilk uygulamalardan biri 

olarak yaya yolu haline getirildikten 6 yıl sonra bir kez daha kentin 
kalbi haline geldi. Günümüzde ise kaldırım kafeleriyle çevrilmiş olan 

Stroget, hiç olmadığı kadar popüler. Kopenhag merkezi, günümüzde 
1962’ye göre üç kat daha fazla insan tarafından kullanılıyor.
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Kentsel dönüşüm süreçleri konusunda 
önemli bir altbaşlık da liman bölgelerin-
deki özel işlevli tarihi yapıların dönüşümü 

ve bu sürecin kenti ve kentlilerin yaşam biçimini 
ne şekilde etkilediğiyle ilgili. Zira depo, ticaretha-
ne, gemi yapımı gibi ticaret eksenli olan bu yapı-
lar, 20. Yüzyıl’da ekonomik ve kültürel koşulların 
değişimiyle birlikte işlevsiz kalarak atıl duruma 
düştü. Bizde de İstanbul, İzmir gibi tarihi liman 
kentlerinde yaşanan bu soruna dünyadaki her 
liman kenti kendine özgü cevaplar verirken, İs-
kandinav kentleri örnek oluşturabilecek çözüm-
ler buldu. Oslo, Bergen ve Helsinki’nin yanı sıra 
özellikle de Kopenhag’da kentin liman bölgesin-
de yer alan bazı yapıların ve liman bölgesinin dö-
nüşümü önem taşıyor. 

İskandinav kentlerindeki başarı, Türkiye’de 
olduğu gibi çağın gerekleri ile işlevsizleşmiş eski 
yapılar arasındaki çelişkinin, öncelikle bu yapıla-
rın korunması, ardından yeni bir işleve kavuştu-
rulması ilkesiyle giderilmiş olmasında yatıyor. Bu 
yeni işlev ise geçmiş kültürün yeni kuşaklar tara-
fından algılanabilmesini en iyi sağlayacak biçim-
de tasarlanmış. Bazı mahalleler adeta açık müze 
biçiminde tasarlanırken, yapılar ise otel vb. gibi 
farklı kimliklere büründürülmüş. Ancak vurgu-
lamak gerekir ki, tek tek yapıların ötesinde ger-
çek başarı, bu yapıların komşu binalarla, yollar-
la, doğayla, deniz kıyısı etkinlikleriyle, yayalarla 
kurduğu ilişkilerde yatıyor. Tüm bu çalışmalarda 
oluşturulmaya çalışılan kentsel örgü;

• İlkesel olarak insanların liman kıyısına ka-
dar kesintisiz ulaşmasını,
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• Liman kıyısında eğlence ve kültürel etkinlik 
alanlarının geliştirilmesini,

• Tarihi yapıların dönüştürülerek, koruma 
altına alınmasını,

• Ve bu yapıların, modern yapılar ve modern 
meydan düzenlemeleriyle kurduğu tematik bir-
liktelikleri güçlendirmeyi hedefliyor.

KOPENHAG’IN KENTSEL MEKANLARI
Kopenhag’a gelecek olursak, bu kent, tek 

tek yapıların ötesinde başarılı kamusal mekan-
lar yaratılmasında ilginç deneyimler sunuyor. Bu 
bağlamda Kopenhag, kentsel yaşamda neler olup 
bittiğini araştırabileceğimiz bir laboratuvar nite-
liğinde adeta. Konu önemli çünkü kentlerdeki 
kamusal mekanlar bir zamanlar insanların yaşa-
mında bir gereklikti; insanlar sokakları, meydan-
ları, pazarları ve parkları, kalitesine ve çekicili-
ğine bakmaksızın kullanmak zorundaydı. Oysa 
günümüzde bu durum değişti ve bu mekanlar 
yalnızca birer tercih konusu oldu. Özel araçların, 
alışveriş merkezlerinin, evlerdeki eğlence imkan-
larının artışı ve evde kalmayı cezbeden diğer pek 
çok özendirici unsurla birlikte artık insanlar ka-
musal alanlara zorunluluktan değil tercih ettikle-
ri için çıkıyor. Bu da yeni bir gereksinimi, kent-
sel mekanların tatminkar ve davetkar yapılması 
gereğini ortaya çıkarıyor. Artık ortalama kamusal 
mekanlar insanların ziyaret etme zahmetine kat-
lanmayacağı mekanlar haline gelirken, buna kar-
şın mükemmel olanlar insanları kendisine çek-
meye devam ediyor, kentsel canlılığı ve toplum 
hissini besliyor. Bu nedenle çağımızda kamusal 
mekanların planlanması, toplumsal değişimler 
sonucu ortaya çıkan tümüyle yeni bir alan.

Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademi-
si Mimarlık Fakültesinden araştırmacılar 1968, 
1985, 1995 ve 2005’te kentteki kentsel mekan-
lardaki değişimleri detaylı bir biçimde araştırdı. 
Böylece Kopenhag, kentsel yaşamdaki gelişmele-
rin ve devam eden değişikliklerin anlaşılabilmesi 
için on yıllık süreler halinde kamusal yaşamın 
haritasının çıkarıldığı dünyadaki ilk kent oldu. 

Kopenhag, 1950’lerdeki özel araçların büyük 
ölçekli istilasından sonra yayalar için daha iyi ko-
şullar sağlamaya yönelik çaba gösteren kentlerin 
başında geliyor. Sokak ve meydanların yaya gü-
zergahı haline dönüştürülmesi ilk olarak 1962’de 
gerçekleşti. Kentsel mekanlardaki bu ilk iyileştir-
melerden sonra çok sayıda sokak ve meydan yaya 
kullanımı için dönüştürüldü. Bundan dolayıdır 
ki, Kopenhag bugün kentsel yaşamın karakterini 
toplumsal yapıdaki değişikliklere adapte ederek, 
kamusal mekanlarını dönüştürmede en başarı-
lı kentlerden birisi konumunda. Kent artık araç 
trafiği ile insan odaklı kentsel yaşam arasındaki 
dengeyi olabildiğince kurmuş durumda. 
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1- “Red Square”, “Black 
Market” ve “Green Park” 
olmak üzere üç farklı 
tema üzerine kurulan 
kentsel park “Superkilen”, 
çeşitli pop eserler ve 
kültürel kalıntılarla dolu. 

2- Sluseholmen bölgesinde 
yapay bir göl içerisinde 
oluşturulan konutlar, 
Venedik tarzında 
yapılmış deniz doğru 
çıkışları ve ahşapla - 
suyun zıtlaşmasından 
doğan güzellikleriyle 
dikkat çekiyor. 

1

2



KATILIMCILIĞIN EN GÜZEL ESERİ: 
HOLMBLADSGADE 

Sosyal sorunların yaşandığı bir çöküntü 
alanı olan Holmbladsgade bölgesinde koşulları 
iyileştirmek için 1990 yılından bu yana gelişmiş 
bir toplu taşıma sistemi, kamusal mekânlar, 
kültür ve spor tesislerini katalizör olarak 
kullanmaya dayalı olan bir proje yürütülüyor. 
Güzel bir peyzaj ve mimarlık projelerini 
sosyal programlarla birleştirmeyi amaçlayan 
proje kapsamında inşa edilen yeni bir metro 
istasyonu, eski bir binanın yenilenmesiyle elde 
edilen yeni bir kütüphane ve bahçeler, spor 
alanları, paten alanı ve amfitiyatro gibi kamusal 
alanlar, kentin bu bölgesindeki yaşama canlılık 
veriyor. Ayrıca bölgedeki kumsal alanına yapılan 
yeni düzenleme, bir rekreasyon alanı olarak 
öne çıkıyor. Tüm bu yapılan projelerde halkın 
katılımının sağlanması ve de gençlerin katılımı 
için de bir gençlik kurulu kurulması programın 
önemli bir özelliği. 

KENTSEL MEKANLARIN TARİHSEL 
DÖNÜŞÜMÜ

Uzun dönemli tarihsel perspektifte görüle-
ceği üzere kentsel mekanlar her zaman üç ana 
fonksiyona hizmet etti; buluşma mekanı, pa-
zar alanı ve bağlantı mekanı... Buluşma meka-
nı olarak kentler her türlü bilginin sosyal değiş 
tokuşu için fırsatlar sundu. Pazar alanı olarak 
da kentler mal ve hizmetlerin ticari alışverişini 
kolaylaştıran bir yapıya büründü. Ve son olarak 
kamusal mekanlar kentin tüm fonksiyonlarına 
erişmeye ve bağlantıya imkan verdi. Bu doku 
ilk kentsel yerleşimlerde tespit edilebildiği gibi 
aydınlanma dönemi ve sanayi çağındaki kentler 
kadar, Ortaçağ, Rönesans ve barok kentlerinde, 
Antik Yunan ve Roma kentlerinin kalıntılarında 
daha açıkça görülebiliyor. Bu nedenle 1900’deki 
Kopenhag; günümüz Asya, Afrika ve Güney 
Amerika kültürlerindeki sokak yaşamıyla pek 
çok ortak özelliği paylaşıyor. 

Günümüz refah toplumlarında insanların 
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kentsel mekanı kullanımı ise boş zaman aktivite-
leri tarafından belirleniyor. Örneğin yaya yolları, 
1960’larda kentsel mekanların insanların yaşam-
larında bir zorunluluktan sadece eğlenceliyse 
kullanılan bir seçeneğe dönüşmesi yüzünden or-
taya çıktı. Kopenhag’da yeni dokuların 68’lerde 
ortaya çıkması da bir rastlantı değildi. Öğrenci 
ayaklanmaları, hippi hareketi ve ilk sokak kafe-
lerinin açılması, insanları kültürel ve politik et-
kinlikler için sokağa çıkarmıştı. Kentsel mekan-
dan keyif alınabilmesine imkan verecek şekilde 
merkezdeki araç otoparklarının kademeli olarak 
azaltılmasıyla bu trend güçlendirildi. 

1970’lerde ve 1980’lerdeki anket araştırma-
larında insanlara kent merkezine neden gittikle-
ri sorulduğunda cevapları alışverişti. Aynı soru 
2005’te sorulduğunda ise cevapları daha çok 
“kentte olmak için” şeklinde değişti. Bugünler-
de kent yaşamı, başlı başına bir amaç ve değerli 
bir etkinlik. Son 40 yıl içerisinde Kopenhag’da-
ki kent yaşamının gelişimine bakıldığında kent 
merkezinin çok daha fazla kişi tarafından kul-
lanıldığı ve dükkanların genellikle kapalı oldu-
ğu hafta sonları ve akşamları bile bu bölgelerde 
daha fazla vakit geçirildiği görülüyor. İnsanların 
evde kalmayı tercih ettiği kış mevsiminde bile ar-
tık çok daha fazla kullanım söz konusu. 

ULAŞIM SORUNU BİSİKLETLE ÇÖZÜLDÜ 
Kopenhag’da bisiklet kullanımı otomobil 

kullanımının yerini almış durumda. 1970’ler-
deki petrol krizinden sonra Kopenhag kentte 
bisiklet kullanımını cesaretlendirmeye yönelik 

kesin bir hamlede bulundu ve bisiklet yolu ağları 
oluşturuldu. Kente araba ile girmek yavaş yavaş 
zorlaştı; insanlar park edecek yer bulamayın-
ca da araba kullanmamaya başladı. Alınan tüm 
bu önlemler sonucunda tüm kent meydanları 
araçtan arındırıldı ve 1990’dan itibaren kent-
te bisiklet kullanan sayısı ikiye katlandı. Evden 
işe seyahatlerde insanların yüzde 36’sı bisikleti, 
yüzde 23’ü otomobili, geriye kalan çoğunluk-
sa toplu taşımayı ya da yürümeyi tercih ediyor. 
Artık kente araçlardan çok bisikletler girerken, 
trafikteki sorun “bisiklet yollarındaki tıkanıklık” 
derecesine düşmüş durumda! Tabii böylece oto-
mobillerin yarattığı çevre kirliliği de minimuma 
düşerken, kent merkezi 20 yıl öncesine göre yaz 
mevsiminin herhangi bir gününde dört kat daha 
fazla insan çekmeye başladı. 

BİSİKLET KÖPRÜSÜ
Nüfusun neredeyse yarısının bisikletle ulaşımı 
tercih ettiği Kopenhag’da bisikletlilere yönelik 
ulaşım projeleri hiç bitmiyor. Trafikte bisik-
letlilere şerit ayırmak yerine havadan ulaşımı 
sağlayacak bir asma yol ile sadece bisikletlilere 
ait bir yol inşa edildi. “Cycle Snake” isimli bu 
yol projesi, yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 
4 metre genişliğinde ve yerden 1 kat yüksekli-
ğinde. Kentteki bir rıhtımın üzerinde tasarlanan 
asma bisiklet yolu, hem rıhtımdaki dar yolda 
yavaş hareket etmek zorunda olan bisikletlilerin 
trafiğini hızlandırmayı hem de rıhtımda boylu 
boyunca gezinmek isteyen yayaların hareketini 
rahatlatmayı amaçlıyor. 
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LİMAN KENTİ VE ADMİRAL HOTEL 
Admiral Hotel’in başına gelenler de liman 

yapılarında yaşanan kentsel dönüşüm çalışma-
larına başarılı bir örnek. Kopenhag limanında-
ki yapıların doğum tarihi, benzeri birçok kent-
te olduğu gibi 18. ve 19. Yüzyıllara dayanıyor. 
Nitekim Admiral Hotel de 18. Yüzyıl’a tarihle-
niyor. Admiral Hotel, liman kıyısındaki Kraliyet 
Sarayı’nın yakınında, büyük yolcu gemilerinin 
kalkış bölgesinde (ve modern opera binası ile 
karşı karşıya) bulunuyor. 1787 yılında kraliyet 
ailesi tarafından kurutma fırınları da olan büyük 
bir mısır kurutma deposu olarak inşa edilen bu 
yapı, yüzyıllar boyunca bütün tarihsel olaylara 
tanıklık etmiş... Limanın en önemli bölgesinde 
yer alan yapıyı özgün kılan mimari unsur ise 
büyük kesitli ahşap kolon ve kirişlerin Kuzey 
Almanya - Polonya bölgesindeki büyük orman-
lardan getirilmiş olması. Böyle bir ticaret ilişkisi 
çok normal, çünkü 18. yüzyıl, Danimarka ile dış 
dünya arasındaki ticaretin çok yoğun olduğu bir 
dönem.

Örnek yapımız, 19. Yüzyıl’ın başında (1801-
07), yine ticaret nedeniyle ve İngiliz Amiral Lord 
Nelson tarafından başlatılan Kopenhag Savaşı’na 
tanıklık etmesinin ardından yüzyılın sonlarına 
dek orijinal işlevini sürdürmüş. 1978 yılına dek 
süren restorasyon çalışmalarının sonucunda ta-
mamlanan Admiral Hotel Dönüştürme Projesi, 
Avrupa’nın kültürel ve doğal tarih mirasının ko-
runmasına dönük “Avrupa Nostra” uluslararası 
organizasyonundan bir diplomaya da hak kazan-
mış bir proje.

Otelin giriş katındaki lobi, resepsiyon, bar ve 
restoran gibi genel mahaller ile yatak katlarında-
ki holler ve odaların iç tasarımı, dönüştürmenin 
en güzel örneklerini barındırıyor. Otele girildi-
ğinde ilk dikkati çeken büyük ahşap kolonlarla 
dönemin ticaret ve harp gemilerine ait maketler, 
yakın çevrenin geçmiş tarihini anımsatma konu-
sunda müzenin işlevine yakın görsel bir görevi 
yerine getiriyor. Otelin giriş cephesi, Kopenhag 
merkezi ve kraliyet yapılarına, arka cephesi ise 
liman ve opera binasına bakıyor. Otelin arkasın-
daki yaya arteri hem büyük yolcu gemilerinin 
kalkış noktası, hem de eski limanı algılayabile-
ceğiniz tarihi gemilerden oluşan bir açık müze 
niteliğinde... 

Admiral Hotel’in 
giriş katındaki lobi, 
resepsiyon, bar ve 
restoran gibi genel 
mahaller ile yatak 
katlarındaki holler ve 
odaların iç tasarımı, 
dönüştürmenin en 
güzel örneklerini 
barındırıyor.

KENTLER & MİMARİ



64   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   ARALIK 2015

ODE Yalıtım, Eskişehir 
tesisiyle hedef büyüttü

2017 yılında faaliyete geçecek 
Eskişehir tesisiyle üretim 

kapasitesini artıracak olan ODE 
Yalıtım, bölgesel bir güç olmayı 

hedefliyor. ODE Yalıtım Genel 
Müdürü Ali Türker, “Eskişehir tesisi 

devreye girdikten sonra yeni 
kapasitelerle hem ihracatta hem 
de yurt içinde ciddi bir büyüme 

hedefliyoruz” diyor.

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan ODE Yalıtım, sektö-
rün başarılı oyuncuları arasındaki yerini 2016 yı-
lında faaliyete geçecek olan Eskişehir tesisiyle daha 
da sağlamlaştıracak. ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali 

Türker, “Eskişehir’de inşaatı süren yeni yatırımla özellikle 
kauçuk köpüğü ve membranda kapasite artışı gerçekleştire-
ceğiz. Şu anda Avrupa’da kauçukta önemli üretim merkez-
leri Almanya ve İtalya’da yer alıyor. Yaptığımız yatırımlarla 
Almanya ve İtalya’dan Çin’e kadar olan bölgede en büyük 
kapasiteye sahip tesis olmayı planlıyoruz. Sadece Türkiye’de 
değil, bölgesel anlamda bir güç olma hedefimiz var” diyor. 
Ali Türker ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

ODE Yalıtım ne zaman kuruldu? Şirketin gelişim aşama-
larından kısaca bahsedebilir misiniz?
1985 yılında İstanbul’da kurulan ODE Yalıtım, bu yıl 
30’uncu yaşını kutluyor. 1989 yılına kadar enerji nakil hat-
larına ağırlık veren ve ayrıca taahhüt işleri de yapan şirket, 
1989’dan itibaren sadece yalıtım konusuna odaklandı. 1995 
yılına kadar ithalat yapmaktayken aynı yıl itibariyle Çorlu’da 
ODE Flex markası ile ilk üretimine başladı ve üretici kimli-
ğini kazanmış oldu.

SÖYLE İ / ALİ TÜRKER
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ESKİŞEHİR’E 100 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM
Şirketin üretim tesisleri nerede bulunuyor?
Bugün Çorlu’da farklı iki kampüste devam ediliyor. Sırayla 
sayarsak bir kampüste Rflex markası ile elastomerik kauçuk 
köpüğü; diğer kampüste de Isıpan markası ile XPS, MEMB-
RAN markası ile bitümlü su yalıtım örtüleri ve son olarak da 
Starflex markası ile cam yünü üretiliyor. Tüm bunlara ilave-
ten de yaklaşık 1.5 sene önce Eskişehir’de 75 dönüm bir arsa 
aldık. Orada yeni yatırımlarımız için bina inşaatımız devam 
ediyor. 2016 yılında 60 bin metrekare kapalı alana sahip te-
sisimizin devreye girmesini hedefliyoruz.

Ne kadarlık bir yatırım bu?
Kurlarla sürekli olarak değişiyor ama yaklaşık olarak 100 
milyon TL civarında bir yatırım olacak.

Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir?
Biz ürettiğimiz tüm ürünlerde Türkiye’de pazar payı anla-
mında ilk 2’de yer almayı hedefliyoruz. Şu anda cam yünün-
de pazarda ikinci sıradayız. Yaklaşık yüzde 35-38 arasında 
bir pazar payımız olduğunu öngörüyoruz. Membranda yüz-
de 12-15 arası bir pazar payımız var. Bu oranla da pazar lide-
ri olduğumuzu tahmin ediyoruz. XPS’de ise yaklaşık yüzde 
12’lik bir pazar payıyla 4’üncü sırada geldiğimizi söyleyebi-
lirim. Kauçukta ise yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde bir pazar 
payı ile pazar lideri olduğumuzu tahmin ediyoruz. İhracat 
olarak da cam yünü ve kauçukta çok etkiniz. Bugün cam 
yününde ve kauçukta toplamda 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Son 3 yılda şirket olarak TL bazında yüzde 75 büyüdük. 

“İHRACATIN PAYINI YÜZDE 30’A 
ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”
Şirketin yurt içi satış ve ihracat oranı nedir?
Üretimimizin yüzde 85’ini yurt içinde satıyoruz. İhracat ora-
nımızı 3-4 yıl içinde yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Yeni ülkelere açılmayı planlıyor musunuz?
Eskişehir’de yapacağımız yeni yatırımla özellikle kauçuk 
köpüğünde bir kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Hatta Es-
kişehir’deki yeni tesisimizdeki kauçuk kapasitemiz Türkiye 
pazarının yaklaşık iki katı olacak. Bu sebepten dolayı bu 
üründe ağırlıklı olarak ihracat yapmayı planlıyoruz. Çin ile 
Almanya ve İtalya arasındaki bölgede en büyük kapasiteye 
sahip tesis olmayı planlıyoruz. Yani sadece Türkiye’de değil,  
bölgesel anlamda bir güç olma hedefimiz var.
 
Sektörün özellikleri neler? Türkiye’nin bu alanda dünya-
daki yeri nedir?
Şu anda dünyada yalıtım pazarında kullanılan ürünlerin aşa-
ğı yukarı hemen hemen hepsi Türkiye’de de üretiliyor. Ka-

SÖYLE İ / ALİ TÜRKER



lite anlamında da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. 
Tek eksiğimiz bu ürünlerin tüketim miktarlarının 
gelişmiş ülkelere göre biraz daha düşük kalması. 
Çok basit bir örnek vermek gerekirse, Almanya’da 
yapı yalıtımında duvarlarda 20 santim kalınlığında 
ısı yalıtımı yapılıyor. Bizde ise henüz 5-6 santimde. 
Yani aynı metrekareye ısı yalıtımı yaptığınız zaman 
onlardaki kullanım bizden dört kat daha fazla. Pa-
zar dört kat daha büyük. Türkiye’nin ısı yalıtım an-
lamında katedeceği daha çok yol var. Geçmişe göre 
ısı yalıtım kalınlıklarının arttığını söyleyebiliriz ama 
henüz istediğimiz oranda değil. Bu anlamda, hem 
üreticiler hem de STK’lar olmak üzere, sektör ola-
rak bir özeleştiri yapmamız gerekiyor diye düşünü-
yorum. 1998’de yürürlüğe giren TS 825 Isı Yalıtım 
Yönetmeliği ile bayağı bir ivme yakalandı ama bu 
büyümeyi istikrarlı şekilde devam ettiremedik.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ben pozitif düşünüyorum. Ama bu gelişim kısa va-
dede olmaz. Bu ivmeyle devam edersek belki de bir 
10 sene sonra pazar iki katına gelebilir. 

Türkiye’de binalarda yalıtıma yeteri kadar önem 
veriliyor mu?
Yaklaşık olarak yüzde 80’e yakın binada ısı yalıtımı 
yapılmadığı biliniyor. Bu anlamda baktığımızda ısı 
yalıtımının önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. 
Doğru detayda doğru ısı yalıtım malzemesi, stan-
dartlara uygun şekilde kullanılmalı. 

“2015 ZOR BİR YIL OLDU”
2015 yılı firmanız için nasıl geçti?
2015 yılı kolay bir yıl değildi. Gerek iki tane se-
çim yaşamamız gerekse pazar ve piyasadaki dur-
gunluk, özellikle inşaat sektörünün durgunluğu, 
bizi etkiledi. İhracatta bazı ülkelerdeki belirsiz-
likler ve kaos bizi negatif etkiledi. Örnek vermek 
gerekirse Ukrayna, Rusya, Lübnan gibi çeşitli coğ-
rafyalarda beklemediğimiz gelişmeler oldu. Rusya 
ve Azerbaycan’da devalüasyon yaşandı. Lübnan’da 
siyasi bir belirsizlik var. O anlamda baktığımızda 
ihracat açısından da bu sene çok fazla değişkenlerin 
olduğu bir sene oldu. Biz 2015’i kapasite kullanım 
anlamında geçen seneki miktarlarımıza yakın bir 
oranda bitiriyoruz. Yaklaşık 2 senedir kapasite kul-
lanım oranı anlamında yüzde 90’ların üstünde bir 
trend yakaladık. Bu yıl agresif büyüme hedeflerimiz 
yoktu. Pazar ve piyasadaki değişkenlik bizi biraz et-
kiledi ama miktarsal anlamda hedeflerimizi yıl sonu 
itibariyle yakalayacağımızı söyleyebilirim. Özellikle 
Eskişehir tesisi devreye girdikten sonra yeni kapa-
sitelerle hem ihracat anlamında hem de yurt içinde 
daha ciddi bir büyüme hedefi bizi bekliyor. Çalış-
malarımızı buna göre yapıyoruz.

2016 yılı hedefleriniz arasında neler yer alıyor?
2006 yılı bizim için 2015’ten çok farklı bir sene ol-
mayacak. Miktarsal olarak tüm üretimlerimizde he-
deflerimizi tutturmaya çalışacağız. Ama 2017’de bu 
anlamda hedeflerimizde ciddi bir büyüme olacak.
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“Türkiye İMSAD’la çok verimli çalışmalarımız var. Şirketimizin 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2 dönem Türkiye İMSAD 
Başkanlığı yaptı. Türkiye İMSAD o dönemlerde başlayan ve hâlâ 
devam eden çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye İMSAD’ın 
şemsiye dernek olarak tüm sektörü kapsamasını son derece 
önemli buluyoruz.  Türkiye’de inşaat sektörüne gereken önem 
verilmiyor. Bu anlamda Türkiye İMSAD bu algıyı yukarı taşımayı 
hedefleyen, sektörün konsensüs içinde çalışması amacıyla faydalı 
faaliyetler yürüten bir dernek. Gönlümüz bunun daha da ileri 
gitmesini arzu ediyor. Türkiye İMSAD’ın rolü ve önemi bizce çok 
büyük. Biz de elimizden gelen desteği vermeyi hedefliyoruz.”

Ali Türker: “Türkiye İMSAD’ın 
rolü ve önemi çok büyük”

Son 3 yılda şirket 
olarak TL bazında 

yüzde 75 büyüyen 
Ode Yalıtım, bugün 

cam yününde ve 
kauçukta toplam 
75 ülkeye ihracat 

yapıyor.
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Kale Kilit, Avrupa’nın 
en büyük entegre 
kilit üretim tesisini kuruyor
Kale Endüstri Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Sedat Özgür,  
Kale Kilit'in, Çerkezköy'de 250 

milyon TL yatırımla yaptığı 
Avrupa'nın en büyük entegre 

kilit üretim tesisini 2016 yılının 
ilk yarısında tamamlamayı 

planladığını söyledi.

Kilitten çelik kapı ve kasaya, elektronik kilitten 
geçiş kontrol ve alarm izleme sistemlerine ve si-
gortadan pencere sistemlerine kadar güvenlikle 
ilgili her alanda entegre ürün ve hizmetler sunan 

Kale Kilit, Çerkezköy’deki yeni yatırımıyla hedef büyüttü. 
Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Öz-
gür, Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisini 2016 
yılının ilk yarısında tamamlamayı planladıklarını belirterek, 
bu yatırımla her ürün grubunun şu anki yıllık üretim kapa-
sitesini 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Sedat Özgür ile Kale 
Kilit’i ve faaliyetlerini konuştuk. 

Kale Kilit ne zaman kuruldu? Şirketin bugüne kadarki 
gelişim sürecini kısaca anlatır mısınız?
Markamızın macerası 1953 yılında küçük bir üretim atölye-
sinde başladı. 1957 yılında Bahçelievler, Eski Londra Asfaltı 

SÖYLE İ / SEDAT ÖZGÜR
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üzerinde 1640 metrekarelik kendi yerine taşınan atölyemiz, 
artan işçi sayısı ve makine teçhizatı ile üretime devam ederek 
1958 yılında Kale Kolektif Şirketi adını aldı. Bu dönemde 
asma kilit üreten firmamız yeni yatırımlarla büyümeye de-
vam etti. 1963 yılında Kale Madeni Eşya Fabrikası’nı kur-
duk ve 1965 yılında Türkiye’nin ilk kasa kilidini ürettik. 
1974 yılında ise Türkiye’nin ilk kilit ihraç eden şirketi ol-
duk. Kısa zamanda da ihraç pazarlarımızı genişleterek sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da aranılan bir kilit markası haline 
geldik. 1979 yılında ise artan taleple birlikte Güngören’de 
Türkiye’nin ilk entegre kilit fabrikasını kurarak Kale Kilit ve 
Kalıp Sanayi A.Ş. unvanı ile yeni bir yolculuğa başladık. 1980 
yılında Türkiye’nin ilk master sistem barel imalatı, 1987 
yılında ise yine Türkiye’nin ilk oto emniyet (baston) kilidi 
üretimini Kale Kilit olarak gerçekleştirdik. Firmamız bugün 
yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana yayılan, Türkiye’nin 
ilk entegre teknolojik kilit fabrikasında, 2 bine yakın çalışa-
nıyla yoluna devam ediyor.

YIL SONUNDA CİRODA
YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFİ
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? Ürün çeşidi, 
pazar payı, iç satış ve ihracat rakamları hakkında bilgi 
verir misiniz?
Kale Endüstri Holding olarak, kilitten çelik kapı ve kasaya, 
elektronik kilitten geçiş kontrol ve alarm izleme sistemlerine 
ve sigortadan pencere sistemlerine kadar aklınıza gelebilecek 
güvenlikle ilgili her alanda entegre ürünler ve hizmetler su-
nuyoruz. Fransa, Çin, Güney Afrika ve Kolombiya gibi bir-
birinden çok farklı coğrafya ve kültürlerde yer alan 100’den 
fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bugün dünyadaki en önem-

li kilit üreticilerinden biriyiz. Kale Endüstri Holding olarak, 
Türkiye dışında Rusya, Suudi Arabistan ve Cezayir’de pazar 
lideriyiz. Afrika’nın neredeyse her ülkesinde ürünlerimiz sa-
tılıyor, Güney ve Orta Amerika da etkin olduğumuz pazarlar. 
2014 yılında üretim kapasitemizi günlük 100 bin adet kilit 
ve 50 bin adet silindire çıkararak cirosal olarak yüzde 20 
büyüme gerçekleştirdik. 2015’e girerken hedeflerimizi daha 
da yükselttik. 2015 yılı sonunda ise bu rakamların çok daha 
üstüne çıkarak yaklaşık cirosal yüzde 30’luk büyüme yaka-
lamayı öngörüyoruz. 

“Firmamızın içinde bulunduğu sektör genel özelliği itibarıyla 
değişen ancak bu değişimi gösterirken çeşitli sorunlarla da 

karşılaşılan bir sektör. Dolayısıyla sektörel anlamda hizmet 
sağlarken gelişmeleri öncesinde takip etmek öncelikli 

hedefimiz. Bu noktada Türkiye İMSAD, biz ve bizim gibi 
sektörün önde gelenlerini bir araya toplayan, güncel 

raporlamaları takip edebildiğimiz ve işbirlikleri oluşturmamızı 
sağlayan etkin bir platform. Üyeliğimiz ile başlayan süreç 

ile birlikte gerek firmamız adına gerekse sektörel anlamda 
katkılarının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 

son dönemde gerçekleştirdiğimiz inşaat yatırımlarına, Türkiye 
İMSAD’ın yayınladığı raporların ışık tuttuğunu da paylaşmak 

isterim. Ayrıca periyodik olarak devam eden aylık gündem 
toplantılarındaki konuklar hem ekonomik hem sosyal hem 

de siyasal anlamda firmaların gelecek stratejilerini belirlerken 
önemli derecede katkı sağlıyor.”

Sedat Özgür “Türkiye İMSAD 
yatırımlarımıza ışık tutuyor”



MERDİVEN ALTI ÜRETİM BÜYÜK SORUN
Sektörün sorunları nelerdir?
Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri yıllardır 
süren merdiven altı üretim. Yurt dışından ucuz ve ka-
litesiz mallarla üretilen ve ucuza satılan ürünler hem 
üreticileri hem de tüketicileri mağdur ediyor. Düşük 
fiyatla satılan markasız ürünler satış sonrası hizmet 
ağına sahip olmayan firmaların kalitesiz hizmeti sebe-
biyle atıl hale geliyor. Standart dışı ve ucuz fiyatlı satış 
yapan firmalar dolayısıyla markalı ürün satan üreticiler 
fiyat konusunda haksız rekabete maruz kalıyor. Sektö-
rümüzde haksız rekabetin ve tüketicilerin mağduriye-
tinin önlenmesi için markalı ürünlerin alınması ve adı 
bilinen ve geniş hizmet ağına sahip markalara rağbet 
edilmesi gerekiyor. Bu sebeple Kale olarak sektörde tü-
keticide marka algısını yükseltecek ve markalı ürünler 
tüketmeye yönlendirecek bilinçlendirme çalışmalarına 
imza atacağımızı paylaşabiliriz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörümüzde kayıt dışı üretim kontrol altına alındığı 
takdirde önümüzdeki 5 yılda katlanarak bir büyüme 

gerçekleşmesini öngörüyoruz. Üründen ve satış sonra-
sı hizmetlerden memnun kalan müşteriler ve firmalar 
pazarın büyümesine birebir katkıda bulunuyor. Yurt 
dışından gelen talepler ise gösteriyor ki önümüzdeki 
yıllarda bu talebi karşılamak üzere yeni oyuncular pa-
zara girecek ve var olan markalar operasyonlarını ge-
liştirecek. Biz de Kale Endüstri Holding olarak, ürün-
lerimizi daha geniş coğrafyaya ihraç etmek ve dünya 
çapında markalaşmak üzere yatırımlarımıza ve Ar-Ge 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

2015 yılı firmanız için nasıl geçiyor?
2015 yılının ilk dönemini beklentilerin ötesinde bir 
başarı çizgisiyle tamamladık. Bu yıl iş ortaklarımızı 
bir çatı altında toplamak hedefi çerçevesinde “Kale 
Anahtarcılar Kulübü”nü kurduk. 2015’in ilk altı ayın-
da özellikle güvenlik alanında alarm ve kamera izleme 
hizmeti veren Kale Alarm markasıyla büyük bir atılım 
gerçekleştirdik. Ek olarak; Kale Endüstri Holding’in 
2015’in ilk altı ayındaki önemli bir atılımı da “Yepyeni 
bir Kale” mottosu oldu. Köklü bir şekilde ürünleriy-
le güvenilirliği kanıtlamış grubumuz bu güvene yeni 
dönemin gereklerini de ekleyerek imajından, tanıtım 
yöntemlerine, pazarlamaya ve sosyal sorumluluk pro-
jelerine kadar pek çok alanda yeniliklere imza attı.

YENİ TESİS 2016 YILINDA 
HİZMETE GİRECEK
Yeni yatırım planı var mı? Varsa anlatır mısınız?
Şu an odaklandığımız en büyük yatırımımız kuşkusuz 
Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma 
özelliğini taşıyan ve Kale Endüstri Holding bünyesin-
deki tüm ürünlerin tek bir çatı altında birleştirileceği 
fabrikamızın inşaatı. Yaklaşık 250 milyon TL  yatırımla 
gerçekleştirdiğimiz fabrikamızın 2016 yılının ilk yarı-
sında tamamlanmasını planlıyoruz. Çerkezköy Kapaklı 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yaklaşık 100 bin 
metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda günde 170 
bin adet kilit ve 75 bin adet silindir üretmeyi hedef-
liyoruz. Buna göre her ürün grubunun şu anki yıllık 
üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak. Şu anda bütün 
çalışmalarımız bu tesis üzerinde yoğunlaştı. Bu tesis 
Kale Kilit için önemli bir atılım olacak. 

Gayrimenkul sektöründeki yatırımlarınızdan bah-
seder misiniz?
Güvenlik alanındaki yatırımlarımıza ek olarak gayri-
menkul alanında da yeni projeleri değerlendiriyoruz. 
Bu alanda 2014 yılında Kale Kilit arazisi üzerinde Av-
rupa Konutları Kale projesini Artaş İnşaat ile başlat-
tık. 2016 yılı içerisinde proje teslimatlara başlayacak. 
Bunun haricinde kentsel dönüşüm projelerini takip 
ediyor, yatırım ve işbirlikleri için uygun lokasyonları 
araştırıyoruz. Kendi arsalarımızın değerlendirilmesi 
konusunda da inşaat firmalarıyla ortaklık görüşmele-
rimiz sürüyor.
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Ambargolar kalktı
inşaat sektörünün yeni rotası 

İRAN
İran ile P5+1 

ülkeleri arasındaki 
nükleer anlaşma 
ve ambargoların  

kalkması 
Ortadoğu’nun 

jeopolitik 
dengelerini 

değiştirecek denli 
hayatî gelişmeleri 

beraberinde getirdi.

İHRACAT KAPILARI / İRAN
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 
İran’ın nükleer programının kısıtlanmasına 
karşılık bu ülkeye yıllardır uygulanan eko-
nomik yaptırımların hafifletilmesine yönelik 

anlaşmayı kabul etmesi, bu ülkeyle ticaretimize ivme 
kazandıracak.

Ambargonun kalkmasıyla inşaat sektörünün İran’a 
turizm ve konut projeleri yapması ve Türkiye’den İranlı 
yatırımcılara konut satışı gerçekleştirilmesi gündeme 
geldi. Ayrıca İran’ın ambargo nedeniyle yurt dışında 
dondurulmuş olan 100 milyar dolar tutarındaki nakit 
parasının serbest kalması ile inşaat sektöründe İran-
lı yatırımcılara olan satışlarda artış bekleniyor. İnşa-
at sektörü rotasını İran’a çevirirken, yıllardır biriken 
talep nedeniyle İran’da büyük turizm ve toplu konut 
projeleri gibi önemli yatırım fırsatları ortaya çıktı. İran 
inşaat sektöründeki markaların ambargonun kalkması 
sonucunda piyasaya girmesiyle de inşaat malzemelerine 
olan talebin artabileceği, inşaat malzemeleri sektöründe 
ticaret ağının ve hacminin genişleyeceği, inşaat sektö-
ründe rekabetin artacağı ve sektörün ivme kazanacağı 
öngörülüyor. Ambargonun kalkması sonucunda artan 
yatırımların etkisiyle, sınır komşusu olan İran ve Tür-
kiye arasındaki inşaat malzemeleri dış ticaret hacminde 
de artış olabileceği düşünülmekte.

Doğu komşumuz 
İran'a uygulanan BM 

ambargosunun kaldırılması, 
Türk inşaat sektörünü de

heyecanlandırdı. 
Ambargonun kalkmasıyla 
İran ve Türkiye arasındaki 

inşaat malzemeleri dış 
ticaret hacminde artış 

yaşanması öngörülürken, 
inşaat sektörünün İran'da 
turizm ve konut projeleri 

yapması da gündeme geldi.

İHRACAT KAPILARI / İRAN



Sonuç olarak ambargonun kaldı-
rılması neticesinde, İranlı yatırımcı-
ların serbest kalan kaynaklarının bir 
kısmını inşaat sektörüne aktarması 
mümkün. Bu durum ülkemizdeki ko-
nut yatırımlarının yanı sıra İran’da tu-
rizm, toplu konut ve altyapı projeleri 
ile inşaat malzemelerine olan talebin 
de artmasını sağlayacak. Öte yandan 
ambargonun kalkmasıyla, İranlı inşa-
at malzemesi firmalarının girdi mali-
yetlerindeki karşılaştırmalı üstünlüğü 
sonucu, küresel pazarlarda ülkemiz 
payının azalmasına yol açma ihtima-
li sektörün dezavantajı olarak ortaya 
çıkıyor. Bu çerçevede İran da ülkesi-
ne yatırımları çekmek amacıyla İran 
Yatırımlar, Ekonomik ve Teknik Yar-
dımlar Kurumu (OIETAI) aracılığıy-
la girişimlerde bulunmakta, yatırım 
yapılabilecek sektörlere ve projelere 
ilişkin bilgi vermekte. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
web sitesinden de konuya ilişkin ola-
rak bilgi veriliyor ve İran’da mevcut 
durumda inşaat ve inşaat malzemeleri 
sektörü alanındaki mevcut projelere 
ilişkin dosya ilgililerin bilgisine sunu-
luyor. 

MÜTEAHHİTLER İÇİN 
FIRSATLAR VAR

Kalifiye işgücü, deneyim ve ileri 

teknoloji gerektiren doğalgaz ve pet-
rol sektörüne ait inşaatlar dışında, 
altyapı projelerini yerel firmaların 
gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, 
devlet yabancı firmalara spesifik ko-
nular dışında proje vermiyor. Yabancı 
firmalar daha çok doğalgaz, petrol ve 
petrokimya sanayi, yol yapım projele-
ri, turizm sektörüne ait inşaat proje-
leri ve teknik müşavirlik alanlarında 
faaliyet gösteriyor.

550 adet barajı bulunan İran, önü-
müzdeki yıllarda 501 adet yeni baraj 
yapımını hedefliyor. Bu çerçevede, 
baraj inşası konusunda tecrübeli ve 
uluslararası başarılara sahip Türk mü-
teahhitlik firmaları için İran’da büyük 
iş fırsatları bulunuyor. 

Dünya petrol rezervlerinin yüzde 
10.6’sına, doğalgaz rezervlerinin ise 
yüzde 16.8’ine sahip olan İran ekono-
misi büyük ölçüde hidrokarbon kay-
naklarına göre şekilleniyor. Nitekim 
ülkenin sahip olduğu ihracat gelirinin 
yaklaşık yüzde 80’i petrol ve petrol 
ürünlerinden kaynaklanıyor.

Döviz girdilerinin yüzde 80’ini 
petrol gelirlerinden elde eden İran’da 
genel olarak ekonomiyi devletin; yüz-
de 40’ını doğrudan, yüzde 45’ini ise 
“Bonyad” olarak adlandırılan, dini 
liderlik makamına karşı sorumlu bir 
tür İslami esaslı vakıflar aracılığı ile 

İran İslam 
Cumhuriyeti’nin 

başkenti ve en 
büyük şehri Tahran, 

hareketli ve kalabalık 
bir şehir. Ülkenin 

ekonomi, politika 
ve sanayi merkezi 

konumundaki 
başkentin, bundan 
200 yıl önce küçük 

bir köy olduğunu 
düşünmek zor. 

Geleneksel İran 
mimarisi ile yapılmış 

evlerin çoğu sarı 
tuğladan yapılmış ve 

üzerlerinde sıva ve 
boya olmadığından 

tüm şehre hakim 
olan bir sarı renk göz 

çarpıyor.
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elinde tuttuğu söylenebilir. Kalan yüz-
de 15’lik kesim ise, siyasal yelpazede 
muhafazakâr olarak tanımlanabilecek 
bir noktada duran İran özel sektörünün 
(bazaar) elinde bulunuyor.

EKONOMİSİ 2014’TE 
YÜZDE 1.5 BÜYÜDÜ

Petrol ve petrol ürünleri gelirlerinin 
yüksekliğine (2011 yılında 114,7 mil-
yar ABD Doları) rağmen, hızla büyüyen 
nüfus baskısı, enflasyon ve işsizliğin 
artması, yaygın yoksulluk, temel ihti-
yaç malzemelerine uygulanan sübvan-
siyonların bütçe üzerinde giderek artan 
yükü, verimsiz, büyük ve hantal kamu 
sektörü, devlet monopollerinin (bon-
yad) denetimindeki belirsizlikler İran 
ekonomisinin karşılaştığı en büyük so-
runlar olmaya devam ediyor.

İran’ın 2014 yılı itibarıyla GSYH’sı 
yaklaşık 403 milyar dolar civarında 
bulunuyor. 2012 ve 2013 yıllarında sı-
rasıyla yüzde 6.6 ve yüzde 1.9 daralan 
İran ekonomisi 2014 yılında yüzde 1.5 
oranında büyüme kaydetti. Kişi başına 
düşen gelir 2011 yılında 7 bin 200 do-
lar iken, kısıtlamaların etkisiyle düşüş 
gösterdi ve 2014 yılında 5 bin 165 do-
lar olarak gerçekleşti. Benzer şekilde, 
İran’ın ihracatında 2011 yılından sonra 
düşüş eğilimi görülüyor. 2011 yılında 
yaklaşık 131 milyar dolar olan ihracat, 
2014 yılında 64 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

2014 yılında toplam ihracat 64 mil-
yar dolar olurken, bunun yaklaşık 51 
milyar dolarını mineral yakıtlar ve yağ-
lar oluşturdu. Söz konusu faslın İran’ın 
toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 
79 olarak görülüyor. İkinci sırada 3,2 
milyar dolar ile plastikler yer alırken; 
üçüncü sırada 2,3 milyar dolar ile or-
ganik kimyasallar geliyor. İran’ın dün-
yadan ithalatında ilk sırayı 8,1 milyar 

dolar ile elektriksiz makineler alırken, 
bunu 5,4 milyar dolar ile elektrikli ci-
hazlar, 4,9 milyar dolar ile hububat ta-
kip ediyor.

İran’ın ihracatına ülke bazında ba-
kıldığında, ilk sırada ihracatının yüzde 
43’ünü gerçekleştirdiği Çin’in yer aldığı 
görülüyor. Çin’i 11,2 milyar dolar ile 
Hindistan ve 9,8 milyar dolar ile Tür-
kiye takip ediyor. İran’ın ithalat part-
nerleri incelendiğinde de ihracatına 
benzer bir sıralama görülüyor. İran’ın 
ithalatının yaklaşık yüzde 44’ünü Çin 
oluştururken, Çin’i 4,4 milyar dolar ile 
Hindistan, 4,2 milyar dolar ile Güney 
Kore ve 3,9 milyar dolar ile Türkiye ta-
kip ediyor.

YABANCI YATIRIM 4,5 MİLYAR 
DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Hâlihazırda dış ticaret fazlası veren 
İran’da 12 Kasım 1985 tarihinde yayın-
lanan tek maddelik bir yasa ile karşılık-
lılık şartına bağlı olarak yabancı şirket-
lerin pazarlama ve satış ofisi açmaları 
hakkındaki yasak kaldırıldı. 1993 yı-
lında Serbest Bölgeler Kanunu, Haziran 
2002 yılında ise, yeni Yabancı Yatırımı 
Teşvik Kanunu yürürlüğe sokularak 
yabancı sermaye ülkeye çekilmeye ve 
özel sektöre dinamizm kazandırılmaya 
çalışıldı.

İran, ekonomik ve sosyal sorunları-
nı çözmeye yönelik olarak özelleştirme 
plânları yaparken, ayrıca büyük oranda 
ithal ikamesine dayanan ekonomiyi ve-
rimli bir şekilde yapılandırmak, petrol 
gelirlerine bağımlılıktan kurtararak, 
petrol dışı malların ihracatını artırmak 
ve çeşitlendirmek istiyor.

İslâm devrimi sonrasını izleyen 20 
yıl boyunca hemen hemen hiç yaban-
cı sermaye çekemeyen İran, 2000 yılı 
Mart ayında yürürlüğe konulan 3. ve 
4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile birlik-

1- Eski adı Şah Sarayı olan 
İmam Sarayı ve İmam 
Meydanı

2- Tahran’ın güneyinde, Erg 
Meydanı’nın yakınında 
eski Tahran surlarının 
sınırları içerisinde Kaçar 
Hanedanı dönemine ait 
Gülistan Sarayı
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NÜFUS 73,6 MİLYON (2010) 78,1 MİLYON (2014 TAHMİNİ)

DİL FARSÇA

ETNİK YAPI FARSLAR (%61), AZERÎ TÜRKLERİ (%16), KÜRTLER (%10), 
LURLAR (%6), BELÛCÎLER (%2), ARAPLAR (%2)

YÖNETİM BİÇİMİ          İSLÂM CUMHURİYETİ

PARA BİRİMİ RİYAL

BAŞKENT TAHRAN

ÖNEMLİ ŞEHİRLER TAHRAN (7,7 MİLYON), MEŞHED (2,4 MİLYON), İSFAHAN (1,6 
MİLYON), TEBRİZ (1,4 MİLYON), ŞİRAZ (1,2 MİLYON)

YÜZÖLÇÜMÜ 1.648.195 KM2

TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER

1

4

İHRACAT KAPILARI / İRAN

2



te bu durumu nispeten değiştirerek, yabancı 
yatırımlar için ülkede elverişli bir yatırım ik-
limi yaratmak suretiyle belirlenen hedeflerin 
altında da olsa yabancı yatırımı ülkeye çek-
meyi başardı. Bu çerçevede yabancı yatırım-
lar için sınırlamalar ve ithalât vergileri azaltıl-
makta, serbest ticaret bölgeleri yaratılmakta. 
Ülkede yabancı yatırımlar, petrol, doğalgaz 
ve madencilik sektörlerinde yoğunlaşmış bu-
lunmakla birlikte, çeşitli sanayi dallarında da 
yatırımlar teşvik ediliyor.

2006 yılında 4,2 milyar dolar olan doğru-
dan yabancı yatırımlar, küresel krizin başlan-
gıcıyla birlikte gerilemeye başlayarak, 2009 
yılında 1,8 milyar dolara kadar geriledi. 2011 
yılında ise doğrudan yatırımlar artış trendine 
girerek, 2014 yılında 4,5 milyar dolara kadar 
yükseldi.

Yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi 
konusunda Haziran 2002’de yayımlanan Ya-
bancı Yatırımı Teşvik ve Destekleme Kanunu 
çerçevesinde; devletin kararları doğrultusun-
da ortaya çıkabilecek şirket zararları ile ana 
sermaye ve kârların yurt dışına transfer edil-
mesi devlet garantisi altına alındı. Yabancı ser-
mayenin bir İran şirketi ile ortaklığı belli bir 
yüzde ile sınırlandırılmayıp, yabancı serma-
yenin ülkeye giriş ve çıkışında serbest piyasa 
kurunun geçerli olması garanti altına alındı. 
Yabancı şirketler için vergiler yüzde 60’lardan 
yüzde 20’lere indirildi. Ayrıca yatırım yapılan 
bölgelere göre 5 ilâ 10 yıllık vergi muafiyeti 
dönemleri öngörülüp, makine ve teçhizat gibi 
yatırım mallarının ülkeye girişi gümrük vergi-
sinden muaf tutuldu.

Diğer taraftan, yatırımın İranlı bir ortakla 
gerçekleştirilmesi halinde ülkenin ihtiyaçları 

Tebriz kenti Iran’da 
yaşayan 18 milyon 

Türk Azeri için 
kültürel ve ekonomik 

başkent. Şehirde 
tamamıyla Türkçe 

konuşuluyor. Arada 
bir kaç Fars ile 

karşılaşsanız da 
burada yaşayan 

Farslar Türkçe 
biliyorlar. 1.5 

milyonluk bu şehir 
hem yükseklik hem 

iklim olarak Erzurum’a 
benziyor.
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YILLAR İHRACAT İTHALAT
İKİLİ 

TİCARET 
HACMİ

İKİLİ
TİCARET 
DENGESİ

2000 235.785 815.730 1.051.515 -579.945

2001 360.536 839.800 1.200.336 -479.264

2002 333.962 920.972 1.254.934 -587.010

2003 533.786 1.860.683 2.394.469 -1.326.897

2004 813.031 1.962.059 2.775.090 -1.149.028

2005 912.940 3.469.706 4.382.646 -2.556.766

2006 1.066.902 5.626.610 6.693.512 -4.559.708

2007 1.441.190 6.615.394 8.056.584 -5.174.204

2008 2.029.760 8.199.689 10.229.449 -6.169.929

2009 2.024.863 3.405.986 5.430.849 -1.381.123

2010 3.044.177 7.645.008 10.689.185 -4.600.831

2011 3.589.635 12.461.532 16.051.167 -8.871.898

2012 9.921.602 11.964.779 21.886.381 -2.043.177

2013 4.192.776 10.383.117 14.575.893 -6.190.341

2014 3.886.735 9.833.329 13.720.064 -5.946.594

2014* 2.077.588 6.803.822 8.881.411 -4.726.234

2015* 2.448.438 4.368.612 6.817.050 -1.920.174

TÜRKİYE - İRAN TİCARETİNİN SEYRİ 
(MİLYON DOLAR)

İHRACAT KAPILARI / İRAN
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2010 2011 2012 2013 2014 2015*

GSYİH (MİLYAR 
DOLAR) 467,790 592,038 587,209 511,621 425,326 415,087

REEL GSYİH 
BÜYÜME HIZI (%) 6.6 3.7 -6.6 -1.9 4.3 2.2

KİŞİ BAŞINA 
GSYİH* (PPP, 

DOLAR)
18,417 17,892 17,214 16,647B 16,716 16,867

TÜKETİCİ 
FİYATLARI 

ENFLASYONU 
(ORT; %)

10.2 20.6 26.0 39.3 17.2A 15.6

CARİ İŞLEMLER 
DENGESİ (MİLYAR 

DOLAR)
27,554 58,507 23,423 27,965 23,426 9,946

DÖVİZ KURU 
(LARİ: DOLAR) 
(ORTALAMA)

10,353 11,165 12,260 24,774 27,138A 31,060

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

KAYNAK: ECONOMİST, INTELLİGENCE UNİT

İHRACAT KAPILARI / İRAN

göz önünde bulundurularak İran ban-
kalarından düşük faizli uzun vadeli, ya-
tırımın yüzde 80’ine varacak oranlarda, 
kredi temin etme imkânı da bulunuyor.  

İran, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
2014-2015 döneminde hedef ülkeler-
den biri olarak belirlendi. Türkiye ile 
İran arasında 1996 yılında 1 milyar 
dolar civarında olan dış ticaret hacmi, 
2008 yılı itibarıyla 10 milyar doları aştı. 
Türkiye aleyhinde seyreden dış ticaret 
dengesi, İran’dan doğalgaz ithalatı ile 
birlikte son yıllarda daha da arttı ve 
2013 yılı itibarıyla 14.6 milyar doların 
üzerinde gerçekleşti. 2014 yılında ise 
13,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmine 
ulaşılmasına rağmen iki ülke arasında-
ki dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 
ilerlemekte. 

Dışa kapalı ekonomik yapısı, uy-
guladığı dış ticaret kontrolleri, yüksek 
gümrük tarifeleri, tarife dışı engeller, 
bankacılık ve ödemeye ilişkin sorun-
lar, iki ülke arasındaki ulaşım ağlarının 
yetersizliği ve sınır kapılarında karşıla-
şılan sorunlar gibi engeller nedeniyle 
2003 yılına dek İran ile ticari ilişkileri-
mizin boyutu istenen düzeyde gerçek-
leşmedi. Benzer sebeplerle İran paza-
rında Türk firmaları ile rekabet edecek 
Avrupa firmalarının sayısı da sınırlı. 
Böyle bir ortamda Türkiye’nin İran ile 

coğrafi ve kültürel bağlarını kullanarak 
pazarda mevcut Türk malı imajını daha 
da geliştirmesi ve diğer ülkelere kıyasla 
rekabet avantajı kazanması mümkün 
görülmekte. 

İHRACAT POTANSİYELİ OLAN 
BAŞLICA SEKTÖRLER

2014 yılında Türkiye’nin İran’a ih-
racatında önem arz eden başlıca ürün 
grupları; altın, çelik profil, lif levha, 
otomotiv yan sanayi ürünleri, tütün 
ürünleri, sentetik iplik, inşaat aksamı, 
plastik levha ve elektrik motorları başta 
olmak üzere çok çeşitli sanayi ürünleri 
sayılabilir. 24 Mayıs 2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı (EİT) Ticaret Anlaşması, 
İran ile Türkiye arasındaki ticaretin 
artırılması ve bölgede ekonomik enteg-

rasyonun sağlanması yolunda önemli 
bir husus olup; Van Gölü Kuzey Geçişi 
Projesi’nin ilerleyen yıllarda tamamlan-
ması ile iki ülke arasındaki taşımacılı-
ğın süresinin kısalması ve taşınan yük 
miktarının artması, böylece bölge içe-
risinde ticaret ve yatırım koridorlarının 
geliştirilmesi mümkün gözüküyor.

İran ekonomisi bir dönüşüm ya-
şıyor. Özellikle turizm, enerji, banka-
cılık, petrokimya, telekomünikasyon, 
ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde 
büyük fırsatlar sunuluyor. İran’ın tu-
rizm altyapısı uluslararası standartlarda 
geniş bir turist kitlesini ağırlamak için 
yeterli değil. İran’ın turizm altyapısının 
oluşturulmasında, özellikle havaalanı, 
karayolu, otel ve konaklama tesislerinin 
inşası, modernizasyonu ve işletilmesi 
konusunda iş imkanları mevcut. 

1983 yılında İran’da faaliyetlerine başlayan Türk müteahhitleri ve müşa-
virlik firmaları, 20 yıl aradan sonra 2004 yılından itibaren İran pazarına 

yeniden girdi. Tahran’da çoğu ithalat ve ihracat ile ilgilenen 100’e yakın 
Türk firması faaliyet gösteriyor. Tebriz’de 2005 yılında kurulan, ülkenin ilk 
ve tek Serbest Yabancı Yatırımcı Bölgesi’nde Türk işadamlarına ait 38 yatı-
rım bulunmakta olup; bunların ikisi yüzde 100 Türk sermayesi ile kuruldu.

TÜRKİYE-İRAN YATIRIM İLİŞKİLERİ
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Siz, dergimizde bu satırları okurken, 64. 
Hükümet’in Ekonomi Yönetimi tara-
fından revize edilmiş olan ‘yeni’ 2016-

2018 Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri 
çoktan açıklanmış olacak. 
Gel gelelim, bir iktisatçı olarak hissiyatım, 
daha önce, 14 Ekim’de bu köşede okuduğu-
nuz yazımda da vurguladığım üzere, ‘revize’ 
OVP’de de, yine net ihracatın 2016-18 dö-
neminde Türkiye’nin büyümesine katkısının 
negatif veya en iyimser tahminle ‘sıfır’ olarak 
yine öngörülmüş olmasından endişe duyu-
yorum. Küresel ticaret yeterince büyüyor, 
tersine daralıyor olsa da, küresel mal ticareti 
içerisinde Türkiye’nin ihracatının topu topu 
yüzde 0.9’luk payı olduğu dikkate alındığın-
da, Türkiye’nin küresel ticaretten pay alama-
yacağını varsaymak, kabul edebileceğim bir 
yaklaşım değil. Türkiye bir Çin olsa, zaten 
dünya ekonomisinin kaldırabileceği kadar, 
satabileceği tüm malı satıyor, deriz.
Ama, hem Avrupa Birliği’ne, hem de dünya-
ya, toplam ticaretlerinin yüzde 1 ve altında 
bir payla mal satarken, “Türkiye ihracatını 
arttıramaz, payını artıramaz” dersek, hem 
ihracatçımıza haksızlık yapmış oluruz; hem 
de Türkiye için son derece yanlış bir makro 
modelin içine sürükleniyoruz, anlamına gelir. 
Bu nedenle, Ekonomi Yönetimimizin net ih-
racatın büyümeye katkısını 2016-18 dönemi 
için ne negatif, ne de ‘sıfır’ olarak kurgulamak 
gibi bir lüksü yok; hakkı da yok. Bu durum-
da, ihracatımızı arttırmak adına, elimizdeki 
tüm imkanları seferber etmemiz gerekiyor. 
Türkiye ve her ülke 5 temel maliyet kalemi 
üzerinden küresel rekabet içerisinde; ham-
madde maliyetleri, işgücü maliyetleri, enerji 
maliyetleri, finansman maliyetleri ve Ar-Ge 
ile inovasyon maliyetlerine dikkat etme-
li. Türk ihracatçısı için, bu 5 temel maliyet 

kaleminin tümünde, onun ihracatını arttıra-
bilecek imkanlar ne olmalı; en ufak imkana 
kadar, en ufak maliyet azaltıcı tedbire kadar 
düşünmemiz ve hayata geçirmemiz gereki-
yor. Ekonomi Yönetimimizdeki 6 bakanlığı-
mıza da, ciddi manada, ihracatı destekleyici 
inovatif çözüm bulmak konusunda görev 
düşüyor.

TL’DEKİ POZİTİF AYRIŞMAYA DİKKAT
Türkiye ile İsrail arasında bir anlaşma ola-
sılığının hız kazanması, Suudi Arabistan’ın 
‘İslam Askeri İttifakı’ oluşturması, Rusya’nın 
söylemini sertleştirmesi, İran’ın girişimleri, 
Doğu Akdeniz’de, ülkelerin 32 savaş gemi-
sinin, birbirlerine tehlike oluşturacak kadar 
dar bir alana sıkışmış olmaları, Türkiye’nin 
terör ile mücadelesi ile birleşince, 2016 yı-
lının ilk 6 ayı için, Türk ekonomisinin yapı 
taşlarını daha da güçlendirecek, ‘yeni model’, 
‘yeni format’ makro ve mikro ekonomik re-
formların önemine bir kez daha işaret ediyor. 
Türkiye’nin, Brezilya, Arjantin, Meksika, Gü-
ney Afrika, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, 
Endonezya gibi ülkelerden pozitif ayrışması 
uluslararası siyasetten veya bölgesindeki ge-
nel politik havanın yumuşak olmasından 
kaynaklanmayacak. Ekonomik ve siyasi ça-
palarını nasıl şekillendirdiği ile doğrudan 
bağlantılı olacak. Bu nedenle, AB ve NATO 
şemsiyesi ne kadar önemliyse, ekonomide 
de ses getirici ve uluslararası alanda merak 
uyandıran makro ve mikro reformlarla an-
cak, Türkiye pozitif ayrışabilir.
Aksi durumda, dolar-TL kurunun 2016 yılı 
sonunda 3,30 TL düzeyini bulabileceğinin, 
hatta sınırlı sayıda uluslararası ve ulusal 
düzeydeki finans kurumu ekonomistinin 
tahminlerinde, dolar kurunda 3,50 TL’lerin 
zikredildiği bir ortamda, iş dünyasının yeni 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danı manı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Ekonomi Yönetimimizin net ihracatın büyümeye katkısını 
2016-18 dönemi için ne negatif, ne de 'sıfır' olarak 

kurgulamak gibi bir lüksü yok; hakkı da yok. Bu durumda, 
ihracatımızı artırmak adına, elimizdeki tüm imkanları 
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Büyümemizde 
‘ihracatın’ katkısı şart
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projelere, işine, yeni yatırımlara odaklan-
masının birinci yolu, döviz kurlarına belir-
li bir istikrar kazandırılmasından geçiyor. 
Türkiye’nin siyaset alanında kozları güçlenin-
ce, bir anda 3 TL’yi test eden dolar kurunun, 
bir anda 2,91 TL düzeyine geldiği de görülü-
yor. Yıl bitmeden, 64. Hükümet’in, sanayi, ti-
caret ve ihracat kesimine yönelik açıklayacağı 
tedbir ve reformlar, iş dünyasındaki güveni 
artırması açısından, son derece anlamlı ola-
caktır. FED’in kararı açıklandıktan sonra, Gü-
ney Afrika’nın Randı yüzde 0.8, Brezilya’nın 
Real’i yüzde 0.26 değer kaybederken, Mek-
sika Pesosu yüzde 0.76, Hindistan Rupisi 
yüzde 0.84, Endonezya Rupisi yüzde 1.31 
değer kazanırken, Türk Lirası yüzde 2.02 
değer kazandı. Son 1 yıl içerisinde, 48.14 
dolardan 71.8’e gelmiş ve gün içi 80 Ruble’yi 
bile görmüş olan dolar-Ruble kuru, FED ka-
rarı sonrası, yeniden 71 Ruble’ye dayanmış 
durumda. TL’nin neden pozitif ayrıştığını iyi 
anlamamız gerekiyor. Ama, bu arada, ihracat-
ta rakibimiz olan ülkelerin para birimlerine 
değer kaybettirme metotlarını da yakından 
takip etmemiz gerekmekte.

TCMB FAİZ ARTIRMAMALI
Küresel ticarette zorlaşan koşullar ile, parası-
na değer kaybettiren, ilk devalüasyon operas-
yonunu ağustosta yapan Çin oldu ve üstüne 
parasının değerini sepet kura bağladı. Yani, 
dolardaki değer artışından korumak adına 
adım attı ve Çin’in bu adımı, bir anda 1994’de 
başlayan ‘Asya Kirizi’ni hatırlattı uluslararası 
piyasalara... Arjantin Pesosu, hükümetin ser-
best dalgalanma taahhüdü ile birlikte yüzde 
29 değer kaybetti. Azerbaycan’ın serbest dal-
galanma kararı Manat’ın 20 yılın en düşük 
seviyesine inmesine neden oldu. Kazakistan 
para birimi Tenge, gelişen piyasalardaki satış 
dalgasının sabit kur rejimlerini zorlaması ile 
birlikte yüzde 23 düştü. Mısır, rezervlerinin 
azalması ile birlikte Pound’u 2015 yılında 3. 
kez devalüe etti. Sri Lanka, gelişen piyasa pa-
ralarının zorlanması ile birlikte sabit kur re-
jimini hafifletti. Devalüasyon ateşi, Rupin’in 
17 ayın en düşük seviyesine inmesi ile birlik-
te Pakistan’a da sıçradı. Vietnam, Yuan’daki 
düşüşle birlikte, para birimi Dong’u bu yıl 
üçüncü kez devalüe etti. Sözün özü, TCMB 
politika faizine şimdilik dokunmamalı.

2015’DE BÜYÜME YÜZDE 3.5-3.8’İ 
YAKALAYABİLİR
Ekim ayı sanayi üretim verisi ve beklenenden 
iyi gelen 3. çeyrek büyümesi, yılın son çey-
reğinde de büyüme verisinin beklenenden 
yüksek çıkabileceğini ihtimalini güçlendiri-

yor. Yeniden teyit ettiğim temmuz-eylül veri-
leri ışığında ve 10 yıldır izlediğim bir iptidai 
metotla yaptığım hesaplamaya göre, 10 Ara-
lık perşembe günü açıklanan 3. çeyrek GSYH 
büyümesi için şahsi tahminim yüzde 2.6 ile 
2.8 arasındaydı. Bu basit tahmin yöntemiyle, 
3. Çeyrek Büyüme tahminim, en kötü 2.2; en 
iyi 3.8; yüzde 70 olasılık ile 2.6 ile 2.8 arası 
olarak şekillenmişti. Açıklanan yüzde 4’lük 
büyüme en iyi büyüme tahminime yakın çık-
tı. En iyi tahminime göre, paylaştığım beklen-
timi 1 puan daha aşağı bir tahmine çektiğim 
için kızdım. 1 Kasım seçimleri öncesi, AK 
Parti için yüzde 49’u görüp, bunu açıklaya-
mayan kamuoyu araştırma şirketlerinin du-
rumuna düştük.
Tarımda yüzde 5 katma değer artışı beklen-
timize katılmayanlar vardı. Bizim iyimser 
gözüken beklentimizi de aşarak, tarım sek-
törü 3. çeyrekte, 2014’e göre yüzde 11.1’lik 
bir artış yakaladı ve yüzde 4 büyüme oranına 
katkı sağladı. Türk halkının 2014 yılına göre, 
günlük hayatındaki tüketim harcamalarının 
da yüksek seyretmesi ve ekonomiyi destekle-
yen kamu harcamaları ile yüzde 4 yakalanmış 
gözüküyor. Eğer, ekim ayı itibariyle yüzde 4.6 
artışa işaret eden sanayi üretim verisi, kasım 
ve içinde bulunduğumuz aralık ayında da 
yüksek çıkar ise, 2015 yılının son çeyreğin-
de de yüzde 3.5 ile 4 civarı bir performans 
yakalamış bir çeyrek büyüme ile birlikte, yılı-
nın bütününde 3.5 ile 3.8 arasında bir büyü-
meyle 2015 yılını göğüslediğimizi şimdiden 
düşünebiliriz. Bu arada, 2015 yılı için yüzde 
3’ün altında büyüme öngören tüm uluslara-
rası finans kurumları, derecelendirme kuru-
luşları, hatta IMF dahi, Türk ekonomisinin 
büyümesi ile ilgili ‘ters köşeye’ yattılar.

2016 SONU KUR TAHMİNİ 3,10 TL
18 Aralık Cuma günü, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ( TCMB), 100’e yakın eko-
nomiste sorarak oluşturduğu ve 79 ekono-
mistin cevapladığı Beklenti Anketi’nin Ara-
lık ayı versiyonunu açıkladı. Son Beklenti 
Anketi’nde, 2015 yılı büyüme beklentisi ise 
yüzde 3’ten 3.2’ye yükselmiş. Beklenenden 
yüksek çıkan 3. çeyrek büyüme verisi sonra-
sı, birçok ekonomistin tahmini yüzde 3.4 ile 
3.6 arasında yükselmiş iken, TCMB beklenti 
anketinde tahminler daha kötümser kalmış. 
2015 yıl sonu dolar-TL kur beklentisi ise, bir 
önceki kasım anketinde 2.93 TL iken, aralık 
ayındaki son ankette 2.94 TL olmuş. Bunun-
la birlikte, İsrail ile anlaşmaya varıldığına dair 
yeni bir haber ve kalan 10 günde sakin bir 
ekonomi-politik atmosfer, dolar-TL kurunun 
yılı 2,88 TL düzeyinde bile kapatmasına se-

bep olabilir. Yine, ekonomistlerin aralık ayı 
için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 
bir önceki kasım ayı anketinde yüzde 0.22 
iken, aralık anketinde yüzde 0.07’ye gerile-
miş. Yani, yılın son ayına yönelik enflasyon 
beklentisi kısmen iyileşmiş.
Buna rağmen, ekonomistlerin  2015 yıl sonu 
TÜFE beklentisi yüzde 8.53’e yükselmiş gö-
züküyor, ki kasım ayı anketinde yıl sonu enf-
lasyon tahmini yüzde 8.36’ydı. Aynı ekono-
mistlerin 2016 ocak ayı TÜFE beklentisi ise, 
kasım ayı anketinde yüzde 0.89 iken, aralık 
ayı anketinde yüzde 0.94’e yükselmiş. Yani, 
79 ekonomist, 2016 yılına daha kuvvetli bir 
enflasyon ile gireceğimizi düşünüyor. Ekono-
mistlerin 2016 yılı şubat ayına yönelik TÜFE 
beklentisi ise yüzde 0.58. Söz konusu 79 
ekonomistin 12 ay sonrası, yani bir anlam-
da 2016 yıl sonu TÜFE beklentisi ise, yüzde 
7.42’den yüzde 7.56’ya, 2017 yıl sonu, yani 
24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklenti-
lerinin ortalaması ise yüzde 6.84’ten yüzde 
6.86’ya yükselmiş. Yani, TCMB’nin, yüzde 5 
enflasyon hedefinin piyasalar ve ekonomistler 
nezdinde hiç bir kredibilitesi yok. Piyasaların 
merak ettikleri bir başka husus ise, neredeyse 
tümünün süresi dolan TCMB üst yönetimine 
nasıl bir atama yapılacağı.
Ekonomistlerin bu yıl sonu için dolar kuru 
beklentilerinin ortalaması kasım anketinde 
2,9256 TL düzeyinde şekillenmiş iken, aralık 
ayı anketinde 2,9394 TL’ye yükselmiş. 2016 
yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 3,0741 
TL’den, 3,1044 TL’ye yükselmiş gözüküyor. 
Yani, 79 ekonomist, gelecek yıl sonu için 
3.3 TL’lerden söz etmemekte. Benim kendi 
dolar-TL kuru tahminim ise, tüm 2016 yılı 
ortalaması olarak 3,08 TL, yıl sonu için ise 
3,16-3,20 TL olarak şekillendi. Bu arada, da-
yanma mücadelesi veren ihracat, buna kar-
şılık daha hızlı daralan ithalat ile, kasım ayı 
anketinde 37,4 milyar dolar olarak şekillen-
miş olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 
ise, aralık ayı anketinde 36,3 milyar dolara 
kadar gerilemiş. 2016 yılı sonuna yönelik 
cari açık beklentilerinin ortalaması da, 41,1 
milyar dolardan, 39 milyar dolara gerilemiş. 
Yani, 79 ekonomist, 2016 yılında da ağır bir 
cari açık sorunu beklemiyor. Ekonomistler, 
GSYH büyümesi konusunda daha kötümser 
kalmışlar. 2015 yıl sonu büyüme tahminini 
yüzde 3’ten, 3.2’ye yükseltmişler. Ben ise, 3.4 
ile 3.6 arası bir büyüme bekliyorum. 79 eko-
nomistin 2016 yılı büyüme tahminleri ise, 
yüzde 3.3’den 3.4’e çıkmış. Yani, ekonomist-
lerimiz büyüme konusunda halen temkinli 
gözüküyor.
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Türkiye İMSAD bünyesinde 2013 
yılı Eylül ayından itibaren üye-
lerin ve sektör temsilcilerinin 

katılımı ile hazırlanmaya başlanan ve 
yayılma endeksi yöntemi ile oluşturu-
lan İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeks-
leri, 2015 yılı Ocak ayından itibaren 
kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. 
2015 yılında on iki ay boyunca hazırla-
narak sektör ve kamuoyu ile paylaşılan 
endeksler inşaat malzemeleri sanayin-
deki bir yıllık gelişimi ve performansı 
önemli ölçüde yansıtıyor.            

ENDEKSİN AMACI
İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeks-
leri’nin amacı Türkiye ekonomisinde 
ve imalat sanayinde üretim, yatırım, 
istihdam ve ihracat alanlarında çok 
önemli bir pay alan inşaat malze-
meleri sanayindeki gelişmeleri ve 
beklentileri yakından izlemek, 
gelişme ve beklentileri endeks-
ler temelinde düzenlemek, ge-
lişme ve beklentileri öncelikle 
sektör temsilcileriyle, sonrasın-
da sektörün tüm paydaşları ve 
ekonomi yönetimiyle ve nihayet 

kamuoyu ile paylaşmak, böylece 
sektörün içindeki ve dışındaki tüm 

aktörler için yol gösterici nitelikte, 
sürekli ve düzenli bir bilgi seti yarat-
maktır. 2015 yılında bu amaca büyük 
ölçüde ulaşıldığını düşünmekteyiz.  

2015 YILINDA TÜRKİYE’DEKİ 
GELİŞMELER  
İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi 
oluşturulduğu dönemdeki siyasi, dış 
politik, toplumsal ve ekonomik geliş-
melerden etkilenmekte ve bunlara bağ-
lı olarak şekillenmekte. Bu çerçevede 
2015 yılındaki gelişmeler değerlendi-
rildiğinde önemli gelişmeler yaşandı.  
Öncelikle bir yıl içinde gerçekleştirilen 
iki genel seçim, ekonomide uzun sü-
reli bir belirsizlik ve bekle-gör dönemi 
yarattı. Bu süreçten inşaat sektörü ile 
inşaat malzemeleri sanayi de etkilendi. 
Dış politika alanında Suriye, Rusya ve 
Irak gelişmeleri belirleyici oldu. Ya-
şanan büyük çaplı terör eylemleri ile 
Güneydoğu Anadolu’daki eylemler ve 
gelişmeler de olumsuz etkiler yarattı. 
Ekonomi yaşanan bu olumsuz geliş-
melere rağmen yılın ilk dokuz ayında 
yüzde 3.4 büyüme gösterdi. Ekonomi 
ilk çeyrekte yüzde 2.5 büyüme sonra-
sı ikinci çeyrekte yüzde 3.8 ve üçüncü 
çeyrekte ise yüzde 4.0 büyüdü. İnşa-
at sektörü ise 2015 yılının ilk dokuz 
ayında sadece yüzde 0.4 büyüdü. İlk 
çeyrekteki yüzde 2.8 küçülmenin ar-
dından ikinci ve üçüncü çeyreklerde 
inşaat sektörü yüzde 1.9 büyüdü.  
İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri 
de bu gelişmeler çerçevesinde yıl bo-
yunca ilk çeyrekte aşağı yönlü, ikinci 
çeyrekte yukarı yönlü, üçüncü çeyrek-
te aşağı yönlü ve dördüncü çeyrekte ise 
daha çok yatay bir eğilim gösterdi.    

İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Endeksleri 

2015 yılı değerlendirmesi

Türkiye İMSAD Ekonomi Danı manı/ 
Ekonomi ve Strateji Danı manlık 

Hizmetleri Ba kanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi özellikle güven kaybı 
ve beklentilerdeki bozulma ile birlikte hızla geriledi ve 2015’in 

üçüncü çeyrek sonunda 96.6 puana kadar düştü. Böylece Bileşik 
Endeks, ölçülmeye başlandığı 2013 yılı Ağustos ayından beri 

ilke kez 100 puanın altına indi.
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik En-
deksi, inşaat malzemeleri sanayinde 

ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin 
bileşimi ile oluşturulan ve sanayinin ge-
nel durumunu ortaya koyan endekstir. 
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik En-
deksi 2014 yılını 103,6 puan seviye-
sinden kapattı. 2015 yılı genelinde 5,7 
puan düşerek yıl sonunda ise 97,9 pu-
ana geriledi. Bileşik Endeks, inşaat sek-
törünün küçüldüğü ilk çeyrekte gerile-
yerek ilk çeyrek sonunda 102,5 puana 
indi.  İkinci çeyrekte ise ekonomide ve 
inşaat sektöründeki toparlanma ile en-
deks 103,9 puana yükseldi. Haziran 
ayı seçimleri sonrasında ikinci bir se-
çim kararı alınması ve terör eylemleri 
sonucu Bileşik Endeks özellikle güven 
kaybı ve beklentilerdeki bozulma ile 
birlikte üçüncü çeyrekte hızla geriledi 
ve üçüncü çeyrek sonunda 96,6 puana 
kadar düştü. Böylece Bileşik Endeks, 
ölçülmeye başlandığı 2013 yılı Ağustos 
ayından beri ilke kez 100 puanın altına 
indi. Gerçekleştirilen ikinci seçim ar-
dından güvenin artması ve beklentile-
rin iyileşmesi ile birlikte Bileşik Endeks 

de olumlu tepki verdi, ancak Rusya ger-
ginliğinin başı çektiği jeopolitik riskle-
rin artması, FED etkisi ve hükümetin 
ekonomi politikalarına ilişkin kaygılar 

ile faaliyetler zayıfladı, beklentiler ve 
güven ise durağanlaştı. Yıl sonuna doğ-
ru Bileşik Endeks yönünü yine aşağı 
çevirdi.            

İnşaat Malzemeleri Sanayi Faaliyet 
Endeksi, inşaat malzemeleri sana-

yinde sürdürülen faaliyetlerin seviyesi-
ni içinde bulunulan ay itibariyle tespit 
eden ve ortaya koyan endekstir. Endeks 
sanayideki üretim, iç satış, ihracat, is-
tihdam, ciro, iç ve dış pazarda müşteri 
gelişmeleri, satış fiyatları ile tahsilat hızı 
göstergelerinin ölçülmesinden oluşur.
Faaliyet Endeksi, 2014 yılını 123,6 
puandan kapattı. 2015 yıl sonunda ise 
5,7 puan artarak 129,3 puana ulaştı ve 
2015 yılında artış gösterdi. Faaliyet En-
deksi ekonominin zayıfladığı ve inşaat 
sektörünün küçüldüğü ilk çeyrekte ge-
riledi, Mart ayında ise toparlandı. 
Faaliyet Endeksi, yıl içindeki artışını 
ikinci çeyrekte gerçekleştirdi ve ikinci 
çeyrek sonunda 131,5 puana kadar çık-
tı. Haziran ayı seçimleri ardından siyasi 
belirsizlik süresinin uzaması ve bekle-
gör dönemine geçilmesi ile birlikte faa-
liyetler durağan ve gerileyen bir eğilime 
girdi. Faaliyet Endeksi üçüncü çeyrek 
sonunda 128,1 puana kadar indi. 

Son çeyrekte ise faaliyetlerde topar-
lanma çabası görüldü. 2015 yılı gene-
linde faaliyetlerin sürükleyicisi sınırlı 

kalmakla birlikte iç satışlardaki artışlar 
oldu. İhracat geriledi. Üretim ve istih-
dam ise zayıf bir gelişme gösterdi.              

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYET ENDEKSİ

BİLEŞİK ENDEKS AĞUSTOS 2013=100

FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Güven En-
deksi, inşaat malzemeleri sanayinde 

faaliyet gösteren firmaların ekonomi 
ve sektöre yönelik duydukları güven 
seviyesini tespit eden ve ortaya koyan 
endekstir.    
Endeks ekonomiye, inşaat sektörüne, 
inşaat malzemeleri sanayine, iç pazara 
ve ihracat pazarına duyulan güveni öl-
çer.   
2015 yılında yaşanan siyasi, dış politik 
ve ekonomik gelişmeler güvenin önemli 
ölçüde azalmasına ve güven endeksinin 
gerilemesine yol açtı. Güven Endeksi, 
2014 yılını 87,2 puandan kapattıktan 
sonra 2015 yılında 14,3 puan birden 
gerileyerek 72,9 puana indi. Güven En-
deksi yıl boyunca geriledi. Sadece Ka-
sım seçimleri sonrası bir artış gösterdi. 
En yüksek kayıp ekonomiye ve inşaat 
sektörüne olan güvende yaşandı. İnşa-
at malzemeleri sanayi ile iç pazara olan 
güven daha sınırlı ölçüde geriledi. 2015 
yılı güvenin önemli ölçüde kaybedildiği 
bir yıl oldu.      

İnşaat Malzemeleri Sanayi Beklenti 
Endeksi, inşaat malzemeleri sana-

yinde faaliyetlerin önümüzdeki üç ay-
lık dönemde hangi seviyede olacağına 
ilişkin beklentileri tespit eden ve ortaya 
koyan endekstir.
Beklenti Endeksi; Türkiye ekonomisi, 
inşaat sektörü, inşaat malzemeleri sa-
nayi, üretim ve yatırım beklentileri ile 
alınan iç ve dış siparişlerin seviyesini 
ölçer.   
Beklenti Endeksi, 2014 yılını 96,0 pu-
andan kapattıktan sonra 2015 yılında 
6,6 puan geriledi ve 89,4 puana indi. 
2015 yılında yaşanan gelişmeler bek-
lentileri de olumsuz etkiledi ve beklenti 
endeksi ilk çeyrekten sonra Nisan-Ey-
lül döneminde geriledi. Kasım seçimleri 
sonrası beklentilerdeki iyileşme Rusya 
olayı ve ekonomiye ilişkin kaygılar ile 
yeniden yönünü aşağı çevirdi.
İnşaat malzemeleri sanayinde beklenti-
ler Türkiye ekonomisine ilişkin olarak 
daha çok kayba uğrarken, sektöre ve 
pazarlara ilişkin beklentilerde temkinli 
iyimserlik hakim oldu.                

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ GÜVEN ENDEKSİ

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BEKLENTİ ENDEKSİ

GÜVEN ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100

BEKLENTİ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100
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Afrika’da 
inşaat sektörü
canlanacak
10. Uluslararası Türk-Afrika Kong-
resi, Senegal’in başkenti Dakar’da 
gerçekleşti. Kongrede konuşan 
Türk Eximbank Uluslararası Krediler 
Bölümü Daire Başkanı Ali Koray 
Erden, dünya nüfusu içindeki 
Afrikalı sayısının arttığını belirterek, 
“Dünyada tarım sektöründe 
kullanılabilecek arsaların üçte biri 
Afrika’da bulunuyor. Öte yandan 
Afrika hızla şehirleşiyor. 2050’de 
Afrika halkının yüzde 50’sinin 
şehirlerde yaşayacağı tahmin edi-
liyor. Bu da bölgede inşaat, altyapı 
ve ulaşım gibi alanlarda çok sayıda 
fırsat doğacağını gösteriyor” diye 
konuştu.

Euro Bölgesi’nde 
inşaat üretimi 
eylülde azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı 
verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mev-

simsellikten arındırılmış inşaat üretimi bu 
yılın eylül ayında bir önceki aya göre yüz-
de 0.4 azaldı. İnşaat üretimi, geçen yılın 
eylül ayına kıyasla da yüzde 1.8 azaldı. 
28 üyeden oluşan Avrupa Birliği’nde 

(AB) ise mevsimsellikten arındı-
rılmış inşaat üretimi, söz konusu 

dönemde aylık bazda değişmezken 
yıllık bazda yüzde 0.6 artış gösterdi. 
Daha önce Euro Bölgesi’nde ağus-
tos ayına ilişkin yüzde 0.2 azaldığı 
açıklanan aylık inşaat üremi verisi 

yüzde 0.5 artışa, AB’de ise inşaat 
üretimi verisi aynı dönemde yüzde 1.2 

azalıştan yüzde 0.2 azalışa revize edildi.

İngiltere’de konut fiyatları rekor kırdı
İngiltere’de konut fiyatları, satışa çıkan gayrimenkuldeki kıtlık ve zengin alıcılardan gelen güçlü 

talebin etkisiyle eylül ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rightmove Plc’in web 
sitesinden açıkladığı verilere göre Londra’da fiyatlar Ağustos ayına göre yüzde 2.2 yükselerek 

620,003 Sterlin’e (964,000 dolar) geldi. Ulusal çapta fiyatlar yüzde 0.9 artış ile 294,834 Sterlin oldu. 
Ülke genelinde ortalama 2,550 Sterlin olan yükseliş 13 yılın en sert artışı olarak kaydedildi. Right-

move Direktörü Miles Shipside, “Alım yapılabilecek güce sahip olanlardan gelen talep yüksek seyri 
sürdürüyor ancak arz sıkılaşmış durumda. Piyasaya giren emlak geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre yüzde 6 düşük” dedi.

ABD’de konut 
başlangıçları 
beklentiyi aştı
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 
verilere göre, konut başlangıçları 
kasımda önceki aya oranla yüzde 
10.5 artarak 1 milyon 173 bine 
çıktı. Ekimde yüzde 11 gerileyen 
veriye ilişkin kasım beklentisi yüz-
de 6.6 artış veya 1 milyon 130 bin 
yönündeydi. Veriler, ayrıca inşaat 
izinlerinin kasımda yüzde 11 artışla 
1 milyon 289 binle beklentileri 
aştığını ortaya koydu. Gelecek 
aylardaki konut başlangıçları için 
ipucu sağlayan inşaat izinlerine 
yönelik beklenti yüzde 1 düşüş ya 
da 1 milyon 150 bin adet olarak 
belirlenmişti.

DÜNYA TURU



Türk inşaat firmalarına
Rusya darbesi
Türkiye’nin angajman kuralları çerçevesinde Rus uçağını düşürmesiyle başlayan 
Türkiye-Rusya krizi bu ülkede iş yapan Türk inşaat firmalarını da zora soktu. Türkiye’ye 
yönelik yaptırımlara başlayan Rusya’nın hedefinde ülkede 30 milyar dolarlık yatırıma 
devam eden inşaat sektörü var. Dünyaca ünlü Türk müteahhitlik firmaları diken üstünde. 
Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Türk inşaatçılara genel bir taciz var. 
Polis şantiyelere baskın düzenliyor. Çoğunluğu mühendis 10 bine yakın Türk çalışan zor 
durumda” dedi.

Çin’de 
konut fiyatları 
yükseldi
Çin’de konut fiyatları Eylül ayında 17 aydan 
bu yana ilk kez hükümet tarafından takip 
edilen 70 önemli şehrin yarısından fazlasında 
yükseliş gösterdi. Fiyatların artış gösterme-
sinde konut alım kısıtlamalarının gevşetil-
mesi ve faiz oranlarında yapılan indirim etkili 
oldu. Ulusal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 
verilere göre birinci el konut fiyatları 39 şe-
hirde yükseliş gösterdi. Ağustos’ta bu rakam 
35’di. Fiyatlar 21 şehirde geriledi. Ağustos’ta 
bu sayı 25’di. Fiyatlar 10 şehirde değişiklik 
göstermedi. Hükümet 2009’dan bu yana en 
yavaş ekonomik genişleme ile mücadele için 
teşvik edici önlemler aldı. Çin refah seviyesi 
daha düşük olan bölgelerde toparlanmayı 
desteklemek adına 30 Eylül’de ilk kez konut 
alacak kişiler için geçerli olmak üzere ödene-
cek minimum miktarı düşürdü. 

Japonya’da 
konut başlangıç
rakamlarında 
düşüş
Japonya’da konut başlangıç-
ları beklentilerin aksine düşüş 
gösterdi. Japonya Arazi, Altyapı ve 
Nakliye Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamaya göre, tüm konut 
başlangıçları Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 dü-
şüşle 77 bin 153 oldu. Analistlerin 
beklentisi yüzde 2.9 artış olacağı 
yönündeydi. Müstakil konut baş-
langıçlarının yüzde 2.4 artışla 24 
bin 830 olduğu ayda, kiralık konut 
başlangıçları yüzde 2.6 düşüşle 32 
bin 757, çoklu konut başlangıç-
ları yüzde 9.5 düşüşle 18 bin 838 
olarak açıklandı. Aynı ayda inşaat 
siparişleri yüzde 25.2 düşüşle 875,4 
milyar yen seviyesine geriledi. 

DÜNYA TURU



Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Andrew Leach’in kaleme 
aldığı ve Hayrullah Doğan’ın Türkçe’ye kazandırdığı “Mimarlık Tarihi Nedir?” 

raflardaki yerini aldı. Kitap, mimarlık tarihi üzerine yazan ve mimarlık tarihçilerinin 
çalışmalarını inceleyenlerin karşılaştığı kavramsal sorunlara bir giriş niteliği taşıyor. 
Mimarlık tarih yazımına ilişkin yaklaşımların değerlendirildiği kitapta, tarihsel mi-
marlık bilgisinin oluşma, toplanma ve yayılma yolunu biçimlendiren temel sorunlar 
ortaya konuyor. Modern mimarlık tarihinin kendi sınırları ve retorik, analitik ve ta-
rihselci gelenekler irdelenerek, 20. ve 21. Yüzyıl’daki mimarlık tarihçilerinin karşılaş-
tıkları çatışmalar ele alınıyor.

Kitap, birbirini izleyen tarih süreçleri ışığında Osmanlı mimarisini, plan tipolojile-
ri, işlev, üslupsal ayrıştırma biçimindeki bilindik metodolojilerle ele almak yerine; 

yazı, yazılı belge, dil ve görme biçimlerine bağlı olarak sorguluyor. Bu bakış açısıyla, 
gelenekselleşen tasarım yaklaşımlarının ve mimarlık düşüncesinin ortaya çıkardığı il-
kelerin ulaştığı son nokta, Osmanlı’nın son dönemlerinden geriye yönelik bir değerlen-
dirmeyle kaleme alınmış.

“İnşaat Muhasebesi&İlgili Vergi Mevzuatı Uygulamaları Rehberi” konulu çalışmanın, 
inşaat faaliyetinde bulunan işletmelerin yöneticilerine, 3568 sayılı yasa kapsamında 

muhasebe/denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarına, meslektaşlarımıza, stajyer-
lere, çalışma konumuzla ilgili sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak niteliğinde olması 
amaçlanıyor. Çalışmayla ilgili konular ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınıp, her konu ilgili 
vergi mevzuatı/konuya ait özelgeler ve muhasebe yevmiye defteri kayıtlarını içeren örnek 
uygulamalarla destekleniyor. Ayrıca, inşaat faaliyetindeki somut uygulamalar dikkate alına-
rak, çalışmamızın son bölümünde muhasebe kayıtları ve ilgili vergi mevzuatı hükümlerini 
içeren kapsamlı örnek uygulamalara yer veriliyor.

Mimarlık, mühendislik, şehircilik, peyzaj tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, arkeoloji, 
kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayınları’ndan çıkan Tan 

Oral imzalı “Başımı Sokacak Bir Yerim Olsun Yeter” isimli kitap Türk Ytong A.Ş.’nin katkıla-
rıyla yayın dünyasına kazandırıldı. Bu kitap yapı sektörüne önemli bir bakış açısı kazandırır-
ken, mizahın gücünden yararlanıyor. Kitapta, mimar ve karikatürist Tan Oral’ın, kelimelerden 
destek almaksızın, pratik zeka ve kara kalemden güç alan yaratıcı çizgilerle ortaya koyduğu, 
son 50 yılda ülkemizde yaşanan “inşa etme” maceramızın mimarlık, kentleşme, çevre ve insan 
ilişkileri bağlamında kritiklerini içeren çok özel bir seçki bulacaksınız.
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KİTAPLIK

Yazar: Andrew Leach  /  Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları

Yazar: Oya Şenyurt   /  Yayınevi: Doğu Kitabevi

Yazar: YMM& Öğretim Görevlisi Recep Selimoğlu  /  Yayınevi: MuhasebeTR Yayınları

Yazar: Tan Oral  /  Yayınevi: Yapı Endüstri (YEM)

MİMARLIK TARİHİ NEDİR?

OSMANLI MİMARİSİNİN TEMEL İLKELERİ 

İNŞAAT MUHASEBESİ VE VERGİ UYGULAMALARI REHBERİ KİTABI

ÜLKEMİZDE “İNŞA ETME” SÜRECİNİN SON 50 YILINA ELEŞTİREL BAKIŞ!
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