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Çorlu tesislerimizde üretilen Isıpan, Membran, Starflex ve R-flex ürünlerimiz; uluslararası onaylı ve 
Avrupa standartlarıyla uyumlu, 4 Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Declaration (EPD) 
Belgesi ile taçlandırıldı. Bu belgelerle sektörde bir ilki gerçekleştirerek, ürettiği tüm ürünlerine 
EPD Belgesi alan tek firma olduk. Global bir marka olma vizyonuyla çevreye olan duyarlılığımızı 
somutlaştırarak Avrupa’daki sayılı üretici arasına girmeyi başardık. 
ODE olarak geleceği yalıtıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz.
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Değerli Türkiye İMSAD üyeleri ve sektör 
paydaşlarımız;

Uzun yıllardır çeşitli dönemlerde yönetim 
kurullarında görev aldığım Türkiye İMSAD’ın 
yaklaşık iki yıldır Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak sektörümüze hizmet etmekten duyduğum 
memnuniyeti sizlerle paylaşmak isterim. Gerek 
etkinliklerimizde gerekse de dergimiz aracılığıyla 
sizlere derneğimizin faaliyetleri ve sektörümüzdeki 
gelişmelere ilişkin bilgileri ve değerlendirmelerimizi 
aktarmaya özen gösterdim. 

2015 yılı şubat ayında görevi devraldığımızda, 
sürdürülebilir ve büyümeye odaklı bir yönetim 
anlayışıyla, bir önceki yönetim döneminde 
planladığımız/başladığımız projelerimizi 
tamamlamak şiarıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda 
tamamlandığında ülkemiz ve sektörümüz için çok 
önemli bir proje olacak olan Güvenli Yapılar Eğitim 
Merkezimizin hayata geçirilmesi için önemli aşamalar 
katettik. Tuzla Belediyesi Başkanı Sayın Dr. Şadi 
Yazıcı’nın da desteği ve katkılarıyla Tuzla Belediyesi 
sınırları içerisinde projenin inşa edilmesi için bir 
protokol imzaladık. İnşallah, 2017 yılı içerisinde 
Eğitim Merkezimizi tamamlayarak, ülkemize ve 
sektörümüze kazandırmayı arzuluyoruz. 

Türkiye İMSAD olarak, 2015 yılında 
“Değişen Dünya Gelişen Malzeme” temasıyla 
gerçekleştirdiğimiz 7. Zirvemizde, 2016’da hayata 
geçirmeyi planladığımız konferansımızın bir anlamda 
hazırlığını da yapmış olduk. Sürdürülebilirlik 
konusunda yapı sektörüne yönelik dünyanın 
en prestijli etkinliklerinden biri olan SBE 
Konferanslar Serisi’ni ülkemizde ilk kez Türkiye 
İMSAD organizasyonuyla düzenlemiş olmaktan 
duyduğumuz mutluluğu bir kez daha burada 
sizlerle paylaşmak isterim. 30 yılı aşkın süredir 
inşaat sektörü içerisinde olan biri olarak gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim ki, “Uluslararası SBE16 
İSTANBUL Konferansı”, gerek içeriği, gerekse de 
konuşmacı ve katılımcı profiliyle sektörümüzdeki 
en başarılı ve faydalı etkinliklerden biri oldu. 
Özellikle kamudan, özel sektörden, üniversitelerden 
ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın çıktıları 
ülkemizin ve sektörümüzün geleceği için büyük 
önem taşımaktadır. “Modern dünyaya ve trendlere 
entegrasyon, mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi 
ve nitelikli, sürdürülebilir yapılaşma için gerekli 
planlamanın tüm taraflarca yapılması” gibi kritik 
konuların ele alındığı çalıştayda sunulan çözüm 
önerileri, ülkemizin iktisadi ve toplumsal kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmesi sürecinde inşaat 
sektörünün yol haritası niteliğindedir.

Türkiye İMSAD’ın her dönemde en önemli 
gündem maddeleri olan, “binalarda enerji 
verimliliği” ve “yüksek kaliteli ve katma değerli 

ürün üretimi” konuları, yarın da aynı önemle ve 
inançla derneğimizin ana gündemini oluşturacaktır. 
Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri de yakından takip 
etmekteyiz. AB’de 2030 yılına kadar uygulanacak 
politikalar da büyük önem taşımaktadır. Örneğin, 
AB artık binalarda sadece “Enerji Verimliliği”ni değil, 
“Temiz Enerji” kullanımını da hedefine almıştır. 
Bizim de gündemimize, enerji verimliliği kadar -hatta 
daha da önemli hale gelen- “temiz enerjili evler” 
konusunu taşımamız gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemize ve sektörümüze katkı sağlamak için 
düzenlediğimiz etkinliklerimize, yayınladığımız 
raporlarımıza, yurt dışı faaliyetlerimize ek olarak, 
“güvenli ve kaliteli yapı” bilincinin ilkokul 
sıralarından itibaren öğrencilerde oluşması amacıyla 
hayata geçirmeyi planladığımız Güvenli Yapılar 
Eğitim Merkezimiz, tamamlanıp faaliyetlerine 
başladığında, derneğimizin bu kapsamda 
yaptığı çalışmalar için bir mihenk taşı olacaktır. 
Eğitim Merkezimizin bir an önce tamamlanarak 
faaliyetlerine başlaması için inanıyorum ki, tüm 
üyelerimiz ve paydaşlarımız bugüne kadarki 
desteklerine ve katkılarına devam edecektir. 

Ben bu kapsamda, özellikle son iki yıldır 
yürüttüğüm yönetim kurulu başkanlığım 
döneminde, ülkemizin içinden geçtiği zor günlere 
karşın derneğimize olan desteğini ve inancını 
esirgemeyen tüm üyelerimize, komitelerimizin 
başarılı faaliyetlerine katkı koyan tüm üye 
kuruluşlarımızın profesyonel kadrolarına teşekkürü 
bir borç biliyorum. 

Her platformda dile getiriyorum, burada da 
tekrar etmek isterim; inşaat sektörü, Türkiye’nin 
temel sektörüdür; ekonominin lokomotifidir ve 
ekonomiyi ayakta tutmaktadır. İnşaat malzemeleri 
sanayi de Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından 
biridir. Son dönemdeki gerilemeye rağmen, 
hâlâ Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan ve 
ülke ekonomisine en çok katma değer sağlayan 
sektörlerinden biridir. Bu sektörün büyümesi, 
istihdamın artması, döviz girdisinin artması, 
dolayısıyla Türkiye’nin büyümesi demektir.

Ülke olarak 2016 yılında menfur darbe 
girişiminin yanı sıra üzücü terör olayları yaşadık. 
Tüm bu olumsuz gelişmeler bizim sanayiciler olarak 
üretme arzumuzu yitirmemize neden olmamıştır, 
olamayacaktır da. İnşaat malzemesi sanayicileri 
olarak, 2017 yılına umutla bakıyoruz. Üretmeye, 
yatırımlarımıza devam edeceğiz.

2017’nin dünyada ve ülkemizde barış, hoşgörü, 
iyilik ve sevginin hakim olduğu bir yıl olmasını 
diliyorum. 

2017 yılına 
umutla bakıyoruz
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Türkiye İMSAD olarak, Türkiye’de ilk kez ger-
çekleştirdiğimiz SBE16 İSTANBUL Konferansı’nı, 
katılımcılardan aldığımız geri bildirimlere göre 
başarıyla tamamladık. Konferans esnasında ve son-
rasında gelen yorumlar bizleri oldukça mutlu etti. 

2000 yılından beri 50’den fazla ülkede dü-
zenlenen Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansları 
serisinin Uluslararası Direktörü Nils Larsson da, 
konferansın kapanışında yaptığı değerlendirmede, 
“konular ve araştırmalar bakımından alışılagelmişin 
dışında bir konferans” olduğunu ifade etti. 

Gerçekten de, “Akıllı Metropoller - Sürdürüle-
bilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre 
Çözümler” gibi, geniş perspektifli ve -görece, akıllı 
şehirler bağlamında- ülkemiz için yeni sayılabilecek 
bir konuda üç günlük bir etkinlik düzenlemek, 
üstelik özel sektörden, kamudan, akademiden, 
STK’lardan bildiriler beklemek biraz iddialı bir 
girişim oldu. Ancak konferansı ilk duyurduğumuz 
tarihten itibaren gelen bildiri sunma talepleri bizleri 
de şaşırttı. İlk kez düzenlenecek bir konferans için 
180’in üzerinde bildiri başvurusu geldi. Bunların 
113 tanesi Bilim Komitesi’nin değerlendirmesi 
sonucu kabul gördü ve 109 tanesi konferansta 
sunuldu. Japonya’dan, Singapur’dan, Kanada’dan, 
Avrupa ülkelerinden, İran’dan Azerbaycan’dan 
SBE16 İSTANBUL’a katılım oldu. Konferans da-
hilinde düzenlenen “Sürdürülebilir Yapılı Çevreye 
Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı”nda, konu bağlamında sorunlar tespit 
edildi, çözüm önerileri sunuldu. İlgili bakanlıklar-
dan, özel sektörden, üniversitelerden ve STK’lardan 
temsilcilerin katılımıyla düzenlenen bu kapsamlı 
çalıştayın sonuçlarını basılı materyal olarak sektörle 
paylaşacağız. Sonuç raporunu, www.imsad.org’dan 
da indirebilirsiniz. 

Konferansın Türkiye’de, Türkiye İMSAD 
organizasyonuyla gerçekleştirilebilmesi için Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının teşviki 
ve yönlendirmesiyle başlayan süreç, konferansın 
düzenlenmesiyle nihayete kavuşmadı. 

SBE Konferanslar serisi, üç yıllık döngü ile 
gerçekleştiriliyor. İlk yıl bölgesel konferanslar için 
hazırlık yapılıyor; ikinci yıl bölgesel konferans-
lar ve üçüncü yıl global konferans düzenleniyor. 
Türkiye İMSAD, bu konferansı düzenlemek için 
yola çıktığında, 2016’da bölgesel, 2020’de global 
konferansın Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefini 
güdüyordu. (SBE16 İSTANBUL’un da dahil olduğu 
döngünün global konferansı 5-7 Haziran 2017’de 
Hong Kong’da düzenlenecek.) Bölgesel konferan-
sın başarıyla tamamlanmasının ardından şimdi 
ikinci hedefimiz olan 2020’de düzenlenecek global 

konferansa odaklandık. Yani SBE Konferanslar 
serisi süreci, Türkiye İMSAD için devam ediyor. Bir 
sonraki döngünün Türkiye’de düzenlenmesi için 
girişimlerimize başladık. 

Nils Larsson, konferansın kapanış konuşma-
sında, “SBE16 İSTANBUL, tüm konferans serileri 
içinde alışageldiğimizin dışında kaldı, beklentile-
rimizi aştı” demişti. Bir sonraki döngünün global 
konferansının Türkiye’de düzenlenmesi için 
Nils de oldukça istekli ve bu temenniyle ayrıldı 
Türkiye’den… Şimdi SBE16 İSTANBUL’da sunulan 
birbirinden değerli bildiriler içinden seçilen bildir-
ler, 2017’de Hong Kong’daki global konferansta 
sunulacak. Muhteviyatları açısından oldukça ilgi 
çekici olan bu bildirilerin de projeksiyonların 
Türkiye’ye yönelmesine vesile olacağı kanaatinde-
yiz.      Bundan sonraki gelişmeleri üyelerimizle ve 
paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 

*****

SBE16 İSTANBUL Konferansı ile ilgili kapsamlı 
bir haber dosyası hazırladık bu sayımızda. Konfe-
ransı kaçıranlar veya tüm oturumları takip edeme-
yenlere haberimize göz atmalarını öneririm. 

Öte yandan, bir süredir dünyadan mimari 
açıdan “gösterişli” yapılara dergimizde yer vermek 
istiyorduk, bu sayı “Kültür Merkezleri”yle başladık. 
Gerçekten her biri gidip görülesi bu yapılarla ilgili 
haberimizin de ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Kentler ve Mimari’de yine muazzam bir dönü-
şümün fotoğrafını yansıtmaya çalıştık: Hiroşima… 
Atom bombasının yarattığı manevi tahribatı aşmak 
her ne kadar zorsa da, Hiroşima’nın şehircilik an-
lamında yeniden doğuşu takdire şayan nitelikte… 
Gerçekten de, bu haber için en yerinde başlık oldu: 
“Küllerinden doğan şehir: Hiroşima”

Bu yılı, İhracat Kapıları bölümümüzde Arap 
Coğrafyasına ayırmıştık; yılın son sayısında Suudi 
Arabistan’ı mercek altına aldık. 

Yapı malzemelerinin tarihsel serüvenini anlat-
maya devam ediyoruz. Yine ilginç bir konu: Tarihte 
Pencereler… Neden ve nasıl çıktı ortaya? Evrim 
süreci nasıl gelişti? Tarihte hangi dönemde, ne tür 
pencereler tercih edildi? Yanıtı Yapı Tarihi’nde… Ve 
daha nicesi… 

Bu vesileyle; 2016 ülkemiz ve bölgemiz için 
zor bir yıl oldu. Yaşanan acılar kolay unutulmaz, la-
kin 2017 ile açılacak yeni sayfanın aynı berraklıkla 
kapanması temennisiyle… 

Sevgiler…

Bölgesel tamam 
hedef global…
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İMSAD’DAN
- “2017 yılında teşvikler ekonomiyi canlandıracak”
- Türkiye İMSAD Başkanı Hinginar, NART Risk Management 

Forumu’nda konuştu
- Türkiye İMSAD, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı yayınlandı
- Türkiye İMSAD’dan ev alacaklara uyarı: “Yangın 

danışmanlığı hizmeti alın”
- Türkiye İMSAD’ın kurumsallığı tescillendi
- Türkiye İMSAD, geleceği iyileştirmek amacıyla İkinci 

Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

KAPAK KONUSU
Uluslararası SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda 
inşaatın yol haritası çizildi

ÖZEL RÖPORTAJ / PROF. DR. ZİYA AKINCI
“Ticari uyuşmazlıklarda hızlı ve güvenilir çözüm için
sözleşmenize ISTAC’ı ekleyin”

SEKTÖREL GÜÇ / TÜYAK
“Yangın güvenliği sektörünü Uzakdoğu ürünleri baltalıyor”

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGÜR ÜZELTÜRK
“Şirketlerin başarısının anahtarı çalışanlardır”

MİMARLIK & İNŞAAT DÜNYASI / 
BRIGITTE WEBER
“Türkiye’de kaliteli malzeme üretiliyor, o yüzden yerli 
malzeme kullanıyorum”

KENTLER & MİMARİ
Küllerinden doğan şehir: Hiroşima

SÖYLEŞİ / MÜNİR İSKER
Tepe Betopan, yeni tesisiyle ihracata odaklanmaya
hazırlanıyor

SÖYLEŞİ / EMRULLAH ERUSLU
Eryap’ın 2017 gündeminde yatırım ve kapasite artışı var
 
MİMARİDE KÜLTÜR MERKEZLERİ
Mimariyi sanatla buluşturan yapılar: Kültür Merkezleri

İHRACAT KAPILARI / SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan’ın konut atağı yeni fırsatlar doğuracak

YAPI TARİHİ
Tarihe açılan pencere

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

DÜNYA TURU
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Danışma Kurulu
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PROF. DR. KEREM ALKİN
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PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
RÜZGARLIBAHÇE MAH.  ÇINAR SOK. 
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KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 
Tel: 0216 322 23 00
Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  
www.sbeistanbul.com

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Genel Yönetmen Yardımcısı
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Görsel Yönetmen
Hakan KAHVECİ
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Esra TİRYAKİ

Grafik & Sayfa Tasarım
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Fotoğraf Editörü
Eren AKTAŞ

Kurumsal Satış Yöneticisi 
Özlem ADAŞ
Tel: 0212 440 27 65

İletişim
Tel: 0212 440 27 63 - 0212 440 29 68
ajansd@dunya.com
www.ajansdyayincilik.com

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

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

“Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar 

ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” konusuyla 

gerçekleştirilen SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda; 

akıllı şehir, akıllı bina, akıllı malzeme, akıllı ulaşım, 

ekolojik hassasiyet gibi pek çok konu masaya yatırıldı. 

Konferans kapsamında düzenlenen çalıştay, çarpıcı 

sonuçlarıyla inşaat sektörü için kamu, özel sektör, 

üniversite ve STK’ları bir araya getirmeyi zorunlu kılan 

referans yol haritasını ortaya koydu. 

Uluslararası 
SBE16 İSTANBUL 

Konferansı’nda 
inşaat sektörünün 
yol haritası çizildi
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“2017 yılında teşvikler 
ekonomiyi canlandıracak”

Türkiye İMSAD 2016 yılı 4’üncü Gündem Buluşmaları’nda 
konuşan Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar:

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen 2016 yılının 4’üncü Gündem 
Buluşmaları’nda 2017 yılı beklentileri, olası riskler ve fırsatlar değerlendirildi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, hükümetin ekonomiyi 
canlandırmak için açıkladığı teşvik paketlerine dikkat çekerek, “2017 yılına 

umutla bakıyoruz. Üretmeye, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
(Türkiye İMSAD) yılda dört kez çeyrek periyotlar-
da düzenlediği Gündem Buluşmaları’nın 2016 yı-

lındaki son toplantısı, 15 Aralık Perşembe günü Ortaköy 
Feriye’de gerçekleştirildi. “2017: Riskler-Fırsatlar-Teşvik-
ler” konulu toplantıda; 2016 yılı inşaat ve inşaat malze-
mesi sektörlerinin beklentisi ve gerçekleşen durum değer-
lendirildi. Toplantıda Türkiye ekonomisi, inşaat ve inşaat 
malzemesi sektörleri için 2017’nin nasıl bir yıl olacağı, iç 
ve dış pazarlarda fırsatların nasıl değerlendirilmesi gerek-
tiği, teşvik paketleri ve sektörün teşvik paketlerinden nasıl 
yararlanacağı, yatırım planları ve fırsatlar gibi konular ele 
alındı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi 

Hinginar’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Gündem 
Buluşmaları’na Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. 
Dr. Kerem Alkin, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hiz-
metleri Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel ve Bali Müşavirlik 
Yönetici Ortağı Yasemin Bali Çetin katıldı.

HİNGİNAR: “2016’YI KAYIP YIL
OLARAK GÖRMÜYORUM”

2016’nın, siyasi ve ekonomik gelişmeler açısından ko-
lay bir yıl olmadığını belirten Türkiye İMSAD Başkanı F. 
Fethi Hinginar, “Tüm olumsuz gelişmelere karşın 2016’yı 
kayıp yıl olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bir 
durağanlaşma dönemi olarak adlandırabiliriz” dedi. 

İMSAD’DAN
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TÜİK’in üçüncü çeyrek verilerini açıklarken milli ge-
lir hesaplama sisteminde revizyona gittiğine dikkat çeken 
Hinginar, “TÜİK’in milli gelir hesaplamalarında yaptığı re-
vizyonla birlikte inşaat sektöründe yüzde 7,4 büyüme ger-
çekleştiğini görüyoruz. Her ne kadar üçüncü çeyrekte in-
şaat sektörü büyümesi yüzde 1,8’de kaldıysa da, bildiğiniz 
gibi ilk iki çeyrekte, özellikle de ikinci çeyrekte yakalanan 
büyüme ivmesi bu artışta etkili oldu. Bu artıştaki ana etke-
nin ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhangazi Köprüsü 
ile 3’üncü Havalimanı inşaatı gibi büyük ölçekli kamu pro-
jeleri olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. 

“İFLAS ERTELEME OLMADI 
OLACAĞINI ZANNETMİYORUM”

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 0,5’lik 
küçük bir artış olduğunu vurgulayan Hinginar, dönem 
dönem gazetecilerden gelen “İflasını beklediğiniz firmalar 
var mı?” sorusuna dikkat çekerek, “İnşaat malzemesi sek-
töründeki firmaların birçoğu köklü firmalar. Şu ana kadar 
sektörde ve Türkiye İMSAD üyeleri arasından herhangi bir 
iflas erteleme başvurusu olmadı, yakın dönemde de olaca-
ğını zannetmiyorum” dedi. 

Başkan Hinginar, alınan toplam yapı ruhsatlarının met-
rekare bazında ilk 9 ayda yüzde 6,1 arttığını belirterek, “Bu 
veriler de gösteriyor ki, tüm gelişmelere karşın inşaat sek-
töründe, 2017’de de projelere devam edilecek. Ayrıca son 
9 ayda alınan konut yapı ruhsatları yüzde 10,1 artarken, 
konut dışı bina yapı ruhsatlarında yüzde 5’lik bir gerileme 
olduğunu görüyoruz. Yani konut dışı yapıların inşasında 
2017’de bir frene basma görebiliriz” değerlendirmesinde 
bulundu.

“KAMPANYALAR VE FAİZ ORANLARININ 
DÜŞÜRÜLMESİ, OLUMLU HAMLELER”

Yılın ilk 10 ayında konut satışlarının yüzde 2,4 arttığı 
bilgisini veren F. Fethi Hinginar, şöyle konuştu: “Menfur 

darbe girişiminin ardından, Emlak Konut başta olmak üze-
re GYODER’in de öncülüğünde gayrimenkul firmalarının 
geliştirdiği kampanyaların ve bankaların kredi oranlarını 
düşürmesinin, tüm yaşanan olumsuz gelişmelere karşın 
konut satışlarındaki hareketlilikte etkili olduğunu söyleye-
biliriz. Biz, konut sektöründeki bu kampanyaların oldukça 
önemli ve doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz, destekli-
yoruz. Bankaların da faiz oranlarını düşürmesi önemli bir 
gelişme. Bu kampanyaların uzun soluklu olması durumun-
da, 2017 itibarıyla konut satışlarına pozitif katkısının daha 
yüksek olacağı kanaatindeyiz.”

“İHRACAT 15 MİLYAR DOLARIN 
ALTINDA KALACAK”

Yılın ilk 9 ayında inşaat malzemesi sektörü ihracatının 
yüzde 12,2 düşerek 11.4 milyar dolara gerilediğine işaret 
eden Hinginar, bu konuda da şunları söyledi: “Geçen yıl 
ihracatımız 17 milyar dolara gerilemişti ve bu yılı da yak-
laşık aynı tutarla tamamlarız diye öngörüyorduk, fakat son 
veriler ışığından hareketle değerlendirecek olursak, ihra-
catımız bu yılın sonunda 15 milyar doların dahi altında 
kalacak gibi gözüküyor. Mevcut pazarlardaki gelişmeler-
den en çok etkilenen sektörlerin başında inşaat ve inşaat 
malzemesi sektörleri geliyor. Geçen yıla göre, bu yılın ilk 9 
ayında yurt dışı müteahhitlik işlerinde tutar olarak yüzde 
66,2, proje adedi olarak da yüzde 34,8 gerileme yaşanmış 
durumda. 2013’te 21 milyar doların üzerinde olan inşa-
at malzemesi ihracatının aradan geçen üç yılın ardından 
bugün 15 milyar dolara gerilediğinden söz ediyoruz. Her 
fırsatta dile getiriyoruz. Bu sadece sektör olarak bizim kay-
bımız değil, ülkemizin kaybıdır. Bu pazarların kaybedilmiş 
olması sektör olarak bizim başarısızlığımız değil, tamamen 
bu ülkelerde yaşanan savaşların etkisi. Yeni pazarlara yö-
nelik çalışmalarımız devam ediyor, ancak oralardan da kısa 
vadede büyük ölçekli geri dönüşler beklemiyoruz. Burada 
en sıcak pazar Afrika. Oradaki gelişmeleri dikkatli takip 
edip, fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.”

 
“2017’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 5-6 BÜYÜR”

Her yıl sektör olarak bir siyasi ve ekonomik kriz bek-
lentisinden bağımsız olarak değerlendirmede bulundukla-
rını dile getiren Hinginar, siyasi gelişmeler ışığında bakı-
lırsa 2017 yılında bir referandumun ülkemizi beklediğini 
söyledi. TÜİK’in milli gelir hesaplama yöntemindeki reviz-
yona da değinen Hinginar, “Türkiye ekonomisinin 2016 
yılını yüzde 2,5’luk bir büyümeyle kapatacağını öngörü-
yoruz. İnşaat sektörünün ise, yılı yüzde 6-7 arasında bir 
büyümeyle kapatacağını düşünüyoruz. 2017 yılında ise 
Türkiye ekonomisinin yüzde 3-3,5, inşaat sektörünün ise 
yüzde 5-6 seviyelerinde büyüyeceğini öngörüyoruz” şek-
linde konuştu.

İnşaat malzemeleri sanayinin Türkiye’nin en güçlü sa-
nayi kollarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Hingi-
nar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde yaşanan geri-
lemelere karşın, inşaat sektörü hâlâ Türkiye’nin en yüksek 
ihracat yapan ve ülke ekonomisine en çok katma değer 
sağlayan sektörü. İnşaat sektörü büyüdükçe beraberinde 
ekonomiyi de büyütüyor. İnşaat malzemesi sanayicileri, 
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Gündem Buluşmaları 
toplantısında konuşan 

Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. 

Kerem Alkin,  küresel 
ekonomi ve Türk 

ekonomisi hakkında 
değerlendirmede 

bulunurken, Türkiye 
İMSAD Ekonomi 

Danışmanı Dr. Can 
Gürlesel de TÜİK’in yeni 

milli gelir hesaplama 
yöntemi ve bunun inşaat 

sektörüne yansımalarını 
anlattı. 

2017 yılına umutla bakıyor. Hükümetin son 
dönemde ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı 
tedbirler ve teşvik paketleri önemli ve kıymetli. 
İnanıyorum ki, açıklanan bu tedbirler ve teşvik 
paketleri 2017 yılında ivedilikle hayata geçirilirse, 
ekonomimize olumlu yansımasını da göreceğiz.”

PROF. DR. ALKİN: “MAYISTAN SONRA 
BİR RAHATLAMA OLABİLİR”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin de toplantıda yaptığı konuşmada, 
dünyada gelişmekte olan ekonomiler ağırlıklı yeni 
bir büyüme trendi olduğunu belirterek, “Gelişmiş 
ekonomilerin dünya ekonomisindeki büyüme 
trendine artık pek katkı sağlayamadığı bir periyo-
dun içindeyiz. Donald Trump bunu değiştirecek 
mi birlikte göreceğiz. Gelişmekte olan ekonomi-
lerin büyüme performansı çok önemli. Türkiye 
de pek neşeli bir dönemden geçmiyor. Dünya 
ekonomisi açısından çok umutlu olduğumuz bir 
periyoda girmediğimizi ifade etmek lâzım” dedi.

Dolardaki artışla ilgili değerlendirmede bulu-
nan Prof. Dr. Alkin, “Şu anda dış dünya ile ilgili 
gelişmeler TL üzerinde yüzde 40, iç olaylar yüzde 
60’lık bir etkiye sahip. Her ne kadar politik olarak 
bunun tersi söylense de öyle değil. Vatandaşı teb-
rik etmek lâzım. 17 milyar dolar döviz mevdua-
tı bozduruldu. Vatandaş üzerine düşeni yapıyor. 
Döviz arzını ve TL’nin cazibesini artıracak tedbir-
leri fazlalaştırmak lâzım. 2017 yılı mayıs ayından 
sonra bir rahatlama dönemine girmeyi temenni 
ediyorum. Referandum olup olmayacağı belli de-
ğil. Benimki tamamen iyi niyet temennisi” diye 
konuştu. Türkiye’de şu anda kredilerin mevduata 
oranının yüzde 124,5’e ulaştığına dikkat çeken 
Prof. Dr. Alkin, bu oranlar normalleşmeden daha 
fazla kredi beklemenin zor olduğunu vurgulaya-
rak, “Eğer büyük projelere kullandırılan krediler 

menkul kıymetleştirilerek bankalara tekrar nakit 
olarak sokulursa belki bu durum reel sektöre kul-
landırılan kredi imkanını artırabilir” değerlendir-
mesinde bulundu. 

DR. GÜRLESEL: “TÜİK’İN 
REVİZYONU İLE RAKAMLAR DEĞİŞTİ”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel, TÜİK’in milli gelirde yaptığı reviz-
yona değinerek yeni yöntemin BM’nin önerdiği ve 
AB’nin kullandığı bir yöntem olduğunu söyledi. 
Gürlesel, “Uluslararası alanda bu yöntemin değiş-
mesinin ana sebebi teknolojik gelişmeler ve ilerle-
meler nedeniyle daha önce ekonomik büyümenin 
içine katılmayan Ar-Ge harcamalarının, tekno-
lojik, inovatif yeniliklerin özellikle yazılım gibi 
konuların ekonomik büyümeye katılması şeklin-
de ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Onlar daha çok bunu 
karşıladılar. Bizde biraz daha farklı” diye konuştu.

Eski hesaplamayla 2016’da cari fiyatlarla 2.14 
trilyon TL’lik bir milli gelir büyüklüğü olacağını 
belirten Dr. Gürlesel, “Yeni hesaplamayla milli 
gelir 2.58 trilyon TL’ye ulaştı. Arada cari fiyatlar-
la yüzde 19’luk bir milli gelir büyümesi ile karşı 
karşıyayız. Bu fark nereden geldi? Bu farkın yüzde 
80’i bizim kayıt dışı diye bildiğimiz işlerin kayıt 
içine alınmasıyla oldu” bilgisini verdi. Yeni hesap-
lama ile büyümenin son altı yıllık ortalamasının 
yüzde 6,6’ya geldiğini belirten Dr. Gürlesel, bu 
senenin ise eski metodla 2,2, yeni metodla 2,5’lik 
bir büyüme ile kapatılacağının görüldüğünü söy-
ledi. Dr. Gürlesel, “2016’da eski yöntemle 206 
milyar TL olarak kapanacağını düşündüğümüz 
inşaat harcaması büyüklüğü 446.7 milyar TL’ye 
geldi. Yani yaklaşık yüzde 150 artmış oldu. Bu; 
inşaat malzemesi üretiminin de bir anda TL cin-
sinden 2.5 katına çıkması varsayımına dayanıyor” 
diye konuştu.

İMSAD’DAN



ARALIK 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   11

Bali Müşavirlik Yönetici 
Ortağı Yasemin Bali 
Çetin, Gündem 
Buluşmaları’nda 
yaptığı konuşmada, 
sanayicilere yönelik 
teşvik paketleri, 
bölgelere ve konulara 
göre uygulanan teşvik 
türleri hakkında bilgi 
verdi.

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları top-
lantısına konuk konuşmacı olarak katılan 
Bali Müşavirlik Yönetici Ortağı Yasemin 

Bali Çetin, “Her krizin fırsata dönüştürülmesi 
mümkün. Türk sanayicisi geçtiğimiz 40 yılda 
birçok krizi fırsatlarla beraber karşıladı” dedi. 

Sanayicilere yönelik teşvik paketleri, bölge-
lere ve konulara göre uygulanan teşvik türleri 
hakkında bilgi veren Yasemin Bali Çetin, “30 
yıldır konuşmacı olarak hiçbir yere bu kadar il-
giyle davet edilmedim. Acaba niye bu kadar çok 
dinlenmek istiyorum diye düşündüm. Bence iki 
nedeni var: Birincisi öyle veya böyle hükümetin 
şu anda yaşanan derin sıkıntıları gerçekten gör-
mesi ve bunlara karşın birbiri ardına çok önemli 
tedbirleri devreye sokması. Kiminin yönetme-
likleri hazırlanmadığı için henüz daha uygula-
maya geçmedi ama bunların hepsi kanunlaşmış 
başlıklar. İnsanlar öğrenmek istiyor. İkincisi de 
Türk insanının müthiş enerjisi ve pes etmeme 
gücü” diye konuştu.

Türkiye’nin teşvik paketleri açısından altı 
bölgeye ayrıldığını vurgulayan Yasemin Bali 
Çetin, söz konusu teşvikleri; genel teşvik uygu-
lamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük 
ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların 
teşviki ve cazibe merkezleri olarak sıraladı.

“CAZİBE MERKEZLERİ
FIRSATLAR SUNUYOR”

Sanayiciyi belki de en çok mutlu edecek 
uygulamanın cazibe merkezleri olduğunun altı-
nı çizen Yasemin Bali Çetin, cazibe merkezleri 
hakkında şu bilgileri verdi: “Cazibe merkezleri 
az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını can-

landırmak amacıyla bu bölgeye bir takım yatı-
rımların kazandırılması amacıyla yürütülmekte. 
Cazibe merkezleri programında, danışmanlık 
desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği, 
anahtar teslim fabrika binası yapım desteği var. 
Faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli iş-
letme kredisi desteği, üretim tesislerini bu böl-
geye taşımak isteyen firmalara taşınma desteği 
var ve bu ilk defa uygulanıyor. Telekomünikas-
yon alt yapısına verilecek destekleri kapsayan 
çağrı ve veri merkezleri yatırım desteği ile veri 
merkezleri için enerji desteği var. Bunun alt 
yönetmelikleri şu anda hazırlanıyor. Niye alt 
yönetmelik diyorum çünkü burada Kalkınma 
Bankası’na ciddi manada fonksiyon yükleniyor. 
Firmalar yatırım teşvik belgesi almak üzere Eko-
nomi Bakanlığı’na müracaat edecek, ardından 
da Kalkınma Bankası’na aktarılan kredilerden 
faydalanmak suretiyle faizsiz yatırım kredisi 
desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği ala-
cak.”

“5 CAZİBE BÖLGESİNDE
HER YIL 80 FABRİKA KURULACAK”

Önümüzdeki 4 yıl içinde 62 milyar liralık 
inşaat harcaması öngörüldüğünü ifade eden Ya-
semin Bali Çetin, “Her yıl 5 cazibe bölgesinde 
80’er tane fabrika kurulması yasalaştı. Ayrıca 
burada hastanelerin kurulması da öngörülüyor. 
15 yeni hastane, 67 bin konut yapılacak. Dola-
yısıyla burada bayağı bir hacim yaratılacak. Bu-
rada amaç inşaat sektörüne de dokunmak ama 
bir yandan da bu bölgeye yatırımları çekmek” 
diye konuştu.

“Her krizin fırsata dönüşmesi mümkün”

İMSAD’DAN
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NART Sigorta tarafından bu yıl 
12’ncisi düzenlenen NART 
Risk Management Forumu, 

18 Ekim 2016 Salı günü Milli Reasü-
rans Binası Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar da 
etkinlikte bir konuşma yaptı. “Orta ve 
Yakın Doğu, Afrika, Güney Amerika 
Ülkelerinde İnşaat ve Endüstriyel 
Risklerin Yönetimi” konusunun 
tartışıldığı Forum’da konuşan Başkan 
Hinginar, Türkiye inşaat malzemesi 
sektörünün Afrika pazarına yönelik 
çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, bu 
kapsamda Türkiye İMSAD’ın faali-
yetlerini aktardı. Başkan Hinginar 
şunları söyledi: “Türkiye İMSAD ola-
rak, Afrika’daki etkinliğimizi artırmak 
istiyoruz. Bunu sağlayabilecek güçte 
bir sektörüz ancak özellikle o pazarda 
tahsilatlar konusunda temkinli olmak 
gerekiyor. Birçok sanayici, sigorta 
maliyetlerinden ötürü, riskli pazara 
girmektense o pazardan uzak durmayı 
tercih edebiliyor. Tabi bu, doğru-
dan ihracat pazarımızı da etkiliyor. 
Sanayi ile sigorta şirketlerinin ortak 
çalışmalarıyla özellikle ihracatçıların 

Türkiye İMSAD Başkanı Hinginar,  NART Risk 
Management Forumu’nda konuştu

alacaklarının güvence altına alınması 
konusunda yeni ürünler geliştirilebilir, 
bir takım kolaylaştırıcı mekanizmalar 
geliştirilerek, şirketlerin ‘ihracat sigor-
tasına’ yönelimi artırılabilir.” Yapının 
üretim sürecinde oluşabilecek ihmal-
lerin ve hataların önüne geçmek için 
bir yöntem olarak da, yapıların her 
türlü malzemeden ve uygulamadan 

kaynaklı hatalara karşı sigortalanması 
gerektiğini belirten Başkan Hinginar, 
“Konuta yönelik böyle bir sigorta sis-
teminin geliştirilmesi, yapı denetimine 
katkı sağlayacak, tüketicileri konut 
alımında cesaretlendirecek ve ülkemiz 
sigorta sektörü için de yeni bir ürün, 
yeni bir pazarlama alanı yaratacaktır” 
diye konuştu. 

Türkiye İMSAD İş Sağlığı ve Gü-
venliği Komitesi’nin çalışmaları 
kapsamında hazırlanan Türkiye 

İMSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı 
yayınlandı. Türkiye İMSAD İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kitapçığı, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınması gereken 
temel önlemlere ilişkin gerekli bilgileri 
içeriyor. Kitapçıkta iş sağlığı ve güven-
liği konusundaki temel unsurlardan, 
işverenin yükümlülüklerinden, çalışma 
ortamında ergonomiye kadar birçok 
gerekli bilgi yer alıyor. 

Türkiye İMSAD, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kitapçığı yayınlandı

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 
Hinginar, ülkemiz, sektörümüz ve her 
şeyden önce insan hayatı hususunda 
asla ihmal kabul etmeyen “iş sağlığı ve 
güvenliği” konusuna Türkiye İMSAD 
olarak, geçmişte olduğu gibi gelecek-
te de yüksek değerde önem vermeye 
devam edeceklerini söyledi. Hinginar, 
“Bu yayının, inşaat ve inşaat malzemesi 
sektörleri başta olmak üzere sanayi ku-
ruluşlarının yöneticilerinin, personelle-
rinin başucunda bulundurması gereken 
bir yayın olduğuna inanıyorum” dedi.
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Adana’da bir yurt binasında 
meydana gelen yangın nede-
niyle yaşanan facia binaların 

yangına karşı güvenliğini yeniden 
gündeme getirdi. Türkiye İMSAD Ya-
pısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu 
açıklamasında, “Her büyük yangından 
sonra hemen birkaç suçlu arıyoruz, 
buluyoruz. Ancak kısa süre sonra her 
şey unutuluyor ve ileride aynı hatalar 
tekrarlanıp duruyor. Hâlbuki alınan 
önlemlerin sürekliliği ve sürdürüle-
bilirliği sağlanmalı. Son olayla ilgili 
kamuoyuna yansımış hataları sınıflan-
dıracak olursak bunları; yönetmelik-
lere uymama, tasarım hatası, malzeme 
hatası ve işletme hatası gibi başlıklar 
altında özetleyebiliriz” denildi.

BİNALARDAKİ PASİF VE AKTİF
YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Adana’daki yangın faciasından 
dersler çıkarılmasını isteyerek çok 
katlı binalardan ev alacakları “Yangın 
güvenliği konusunda danışmanlık hiz-
meti alın” şeklinde uyaran Türkiye İM-
SAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma 
Grubu tarafından yapılan açıklamada, 
şöyle denildi: “Binalarda pasif ve aktif 
yangın güvenliği önlemleri, mimari ve 
statik projeler ile elektrik ve mekanik 
proje safhasında hayati rol oynuyor. 
Burada pasif yangın önlemleri derken 

Türkiye İMSAD’dan inşaatlarda “Yangın 
danışmanlığı hizmeti alın” uyarısı

iki temel öğe kastediliyor. Birincisi, 
yapısal olarak binanın taşıyıcı sistemle-
ri yangına dayanıklı ve yangın riskinin 
en aza indirilmesine yardımcı olacak 
şekilde projelendirilmeli; ikincisi ise 
yangın anında binadaki insanların en 
uygun şekilde tahliye edilmelerine ve 
yangına müdahale edeceklerin kolayca 
müdahale etmesine olanak sağlayacak 
şekilde tasarım yapılmalı. Aktif yangın 
önlemleri ise esas olarak bir yangı-
nı en kısa zamanda tespit ve ihbar 
edecek donanımlar ile yangının en 
kısa zamanda söndürülmesine olanak 
sağlayacak sistemleri içeriyor. Tasarım 
safhasında, yangın güvenliği tasarımı-
nın hayati önem taşıdığı göz önüne 
alınarak, mutlaka pasif ve aktif yangın 
önlemleri konusunda yetkin yangın 
güvenliği danışmanlarından destek 
alınmalı. Türkiye’de yangın mühendis-
liği olmadığına dikkat çeken Türkiye 
İMSAD Yapısal Yangın Çalışma Grubu 
bu konuda da çalışmalar yürütüyor.”

Projelerin işlevsel olarak hayata ge-
çirilebilmesi için, inşa edilecek binanın 
kullanım amacına, tehlike sınıfına ve 
bina yüksekliğine uygun yangın gü-
venlik tedbirlerinin alınması, yangına 
karşı tepki ve yangın dayanım testleri 
yapılmış sertifikalı malzeme seçiminin 
son derece önemli olduğu vurgulanan 
açıklamada, şöyle denildi: 

DOĞRU UYGULAMA 
VE DENETİM ŞART

“İnşaat safhasında pasif ve aktif 
yangın güvenlik sistemlerinin imalat 
ve montajları yetkin kişi ve kurum-
lar tarafından yapılmalı. Bunun için 
meslek standartlarının geliştirilmesine 
ve yetkin kişi ve kuruluşların bel-
gelendirilmesine ihtiyaç bulunuyor. 
Bu amaçla, proje, imalat ve montaj 
safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar 
tarafından kontrollerinin sağlanması ve 
yapım sürecinin tasarıma uygun olarak 
gerçekleştirilmesi şart.”

BİNA SAKİNLERİNE
YANGIN EĞİTİMİ VERİLMELİ

Binadaki yangın merdivenlerinin 
kuralına uygun yapılmış olsa dahi 
sonradan kural dışı kullanımı veya 
tadilatlar yapılması durumunda işlevini 
yitireceği ifade edilen açıklamada, şu 
görüşler dile getirildi: “Bu nedenle 
binanın kullanım amacına uygun ve 
yangın güvenliğini tehdit etmeyecek 
şekilde kullanılmasının denetlenme-
si sağlanmalı. Ayrıca bina kullanımı 
safhasında da yangın kaçış yollarının 
doğru kullanımı dahil temel yan-
gın güvenlik konularında binadaki 
kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda 
ne yapacakları ve nasıl davranacakları 
konusunda bilinçlendirilmeli.”

Türkiye İMSAD, 
Adana’daki yangın 
faciasından dersler 

çıkarılmasını isteyerek 
çok katlı binalardan 

ev alacakları, “Yangın 
güvenliği konusunda 

danışmanlık hizmeti 
alın” şeklinde uyardı.
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Türkiye İMSAD’ın kurumsallığı tescillendi

Kobirate Uluslararası Kredi 
Derecelendirme ve Kurumsal 
Yönetim Hizmetleri, Türkiye 

İMSAD’a “Sivil Toplum Kuruluşlarında 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” 
derecelendirme metoduna göre 10 
üzerinden 8.25 notunu verdi. 
Türkiye İMSAD bu derecelendirme-
ye göre değerlendirilen ilk sektörel 
dernek oldu. Kobirate Uluslararası 
Kredi Derecelendirme ve Kurumsal 
Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin, 2015/ 2 
Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelen-
dirmesi Metodolojisi’ne uygun olarak 
Türkiye İMSAD Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uygunluğunun derecelen-
dirmesi; dernek belgeleri üzerinde 
yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer 
ile yapılan görüşmeler, derneğin resmi 
internet sitesi, 2014-2015 yıllarına ait 
mali tabloların incelenmesi ve diğer in-
celemeler neticesinde sonuçlandırıldı.
Kuruluşundan bu yana geçen 32 yılda, 
Türk inşaat sanayini yurt içinde ve yurt 
dışında temsil eden sivil toplum örgütü 
Türkiye İMSAD, 32 sektör derneği, 80 
sanayici firma ve 11 paydaş kurum 

üyeleriyle birlikte pazarda 
21 binden fazla noktaya 
etkin bir şekilde ulaşıyor. 

SEKTÖREL SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI 
ARASINDA BİR İLK
Sektörel sivil toplum 
kuruluşları arasında Kurumsal Yöne-
tim Derecelendirme raporuna ilk kez 
başvurarak kurumsallığını tescilleyen 
bir not alan Türkiye İMSAD, rapora 
göre 10 üzerinden 8.25 alarak yöne-
timde şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sürdürülebilirlik standartlarına sahip 
olduğunu kanıtladı. Kobirate’in bölüm 
bazı değerlendirmelerine göre Türkiye 
İMSAD; pay sahiplerinden 95.3, ka-
muoyu aydınlatma ve şeffaflıktan 72.9, 
menfaat sahipleri bölümünden 79.5, 
yönetim kurulundan ise 81.5 puan aldı. 
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendir-
mesi ve Kredi Derecelendirmesi işlemle-
ri konularında yetkilendirilmiş kuruluş 
Kobirate, firmaların yönetim yapılarını, 
yönetilme biçimini, pay sahipliği ve 
menfaat sahipliğini ilgilendiren düzen-
lemeleri değerlendiriyor. 

Şeffaf ve doğru bilgilendirmenin 
kurumsal yönetim ilkelerine uygun 
yapılıp yapılmadığını denetleyen 
Kobirate, kurumsal yönetimi en geniş 
anlamda değerlendirerek kurumun 
yönetimini düzenliyor. Pay Sahiple-
ri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, 
Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu 
olmak üzere 4 ana başlıkta toplam 302 
kriterde hazırlanan Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu, bağımsız ana-
listlerin farklı kaynaklardan elde ettiği 
bilgiler ve şirketlerin sağladığı veriler 
ışığında hazırlanıyor. Kurumların genel 
kurul raporları, kamuya açık bilgi ve 
belgeleri, yönetim kurulu tutanakları, 
dava dosyaları vb. kaynakların ince-
lendiği not, genel anlamda kurumların 
hissedarları karşısındaki şeffaflığını 
derecelendiriyor. 

Türkiye İMSAD, sürdürülebilirlik 
sözü kapsamında hazırlanan ikin-
ci “Sürdürülebilirlik Raporu”nu 

açıkladı. Türkiye İMSAD Sürdürülebi-
lirlik Komitesi’nin çalışmaları kapsa-
mında hazırlanan rapor, Türkiye İMSAD 
sanayici üyelerinin iki yıllık süreçteki 
sürdürülebilirlik performansını de-
ğerlendiriyor. Sektörde sürdürülebilir 
büyümeyi teşvik etme anlayışı doğrultu-
sunda sektörün çevresel, ekonomik ve 
sosyal konulardaki performansını şeffaf 
bir biçimde ortaya koyan Türkiye İM-
SAD, bu çalışma ile sektörün gelişimine 
destek olmayı hedefliyor. 

Türkiye İMSAD’ın inşaat malzeme-
leri sektörünün ve bu sektörde faaliyet 

gösteren şirketlerin, başarı sağlamasında 
etkili olabilmek amacıyla hazırladığı 
Sürdürülebilirlik Raporu hakkında 
açıklama yapan Türkiye İMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 
şunları söyledi: “Türkiye İMSAD olarak 
hedefimize giden yolda bizlere, üyele-
rimizle birlikte kurguladığımız ‘Sürdü-
rülebilirlik Sözü’müz rehberlik ediyor. 
İlk kez, 2013 Sürdürülebilirlik Rapo-
rumuzda açıklamıştık.İlki gibi, Küresel 
Raporlama Girişimi G4 ilkelerine uygun 
olarak hazırlanan ve 2014-2015 yılları 
performansımızı yansıtan ikinci Sürdü-
rülebilirlik Raporumuzu sektörümüz ve 
paydaşlarımızla paylaşmaktan kıvanç 
duyuyorum.”

Türkiye İMSAD, geleceği iyileştirmek amacıyla 
İkinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
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Uluslararası 
SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nda 
inşaat sektörünün 
yol haritası çizildi

Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD 
organizasyonuyla düzenlenen dev buluşma
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Türkiye İMSAD, inşaat sektörü için geleceği planlayan önemli 
bir organizasyona imza atarak, Uluslararası SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’nı başarıyla gerçekleştirdi. 

Türkiye’de ilk kez, Türkiye İMSAD organizasyonuyla düzenlenen Sür-
dürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi’nin (The Sustainable Bu-
ilt Environment Conference Series) İstanbul ayağı SBE16 İSTANBUL 
Konferansı, 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The Bosp-
horus İstanbul’da yapıldı. “Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı 
Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols-
Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) 
temasıyla hayata geçirilen SBE16 İSTANBUL Konferansı, Türkiye’de 
yapı malzemesi üreticilerinden bilim insanlarına, uygulayıcılar ve mi-
marlardan müteahhitlere, akademisyenlerden devlet kurumlarına ve 
STK’lara kadar toplum, inşaat sektörü ve çevrenin tüm paydaşlarını 
bir araya getirdi. 

ÜÇ GÜN SÜREN KONFERANSA BÜYÜK İLGİ
Üç gün süren konferansa Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkeden 

40 davetli konuşmacı katıldı. Akıllı şehir, akıllı bina, akıllı malzeme, 
akıllı ulaşım, ekolojik hassasiyet, kalifiye işçi, ithalat ve ihracat, kent-
sel doku, kaynak verimliliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, 
performans göstergeleri ile sosyal, kültürel ve finansal yaklaşımlar gibi 
pek çok konunun masaya yatırıldığı konferans boyunca 28 oturumda, 
40 farklı konu başlığı ele alındı, 109 bildiri sunuldu. 

İnşaat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları, bildiriler, oturumlar ve 
katılımcılarıyla yılın en etkili organizasyonlarından biri olan Konfe-
rans, alışılagelmişin dışında organizasyonu ve içeriğiyle konferanslar 
serisine yeni bir boyut kattı. Türkiye İMSAD, AB ülkeleri gibi üyele-

ri ile birlikte emisyon salımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında 
azaltma sözü verirken, konferans çerçevesinde yapılan “Sürdürülebilir 
Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlık-
lı çalıştay çarpıcı sonuçlarıyla inşaat sektörü için kamu, özel sektör, 
üniversite ve STK’ları bir araya getirmeyi zorunlu kılan referans yol 
haritasını ortaya koydu. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE KONFERANSLAR SERİSİ
Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapıl-

makta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi (The Sus-
tainable Built Environment Conference Series), CIB Uluslararası Bina 
Araştırma ve İnovasyon Konseyi, FIDIC-Uluslararası Müşavir Mü-
hendisler Federasyonu, iiSBE-Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
İnisiyatifi ve UNEP-Birleşmiş Milletler Çevre Programı Teknoloji, En-
düstri ve Ekonomi Bölümü Sürdürülebilir Bina ve İklim İnisiyatifi gibi 
uluslararası büyük oluşumların inisiyatifinde organize ediliyor. Üç 
yıllık döngü ile gerçekleştirilen SBE Konferansları çerçevesinde ilk yıl 
hazırlık yapılırken, ikinci yıl bölgesel ve ulusal konferanslar ve son yıl 
global konferans düzenleniyor. Bu yıl ise Türkiye ile birlikte 21 farklı 
ülkede 21 konferans düzenleniyor. 

Bu tarihe kadar bir kısım konferans sona ererken, geri kalanlar yıl-
sonuna kadar tamamlanacak. Global Konferans ise 5-7 Haziran 2017 
tarihinde Hong Kong’da “Yapılı Çevremizi İnovasyon ve Entegrasyon 
ile Dönüştürmek: Fikirleri Aksiyona Çevirmek (Transforming Our 
Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas 
into Action)” temasıyla düzenlenecek. Uzmanlardan oluşan bir kurul 
tarafından bölgesel ve ulusal konferansların içinden en iyi bildiriler 
seçilecek ve Global Konferans’ta sunulacak.

“Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 

Şehirler için Entegre Çözümler” konusuyla gerçekleştirilen 

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda; akıllı şehir, akıllı bina, 

akıllı malzeme, akıllı ulaşım, ekolojik hassasiyet gibi 

pek çok konu masaya yatırıldı. Konferans kapsamında 

düzenlenen çalıştay, çarpıcı sonuçlarıyla inşaat sektörü için 

kamu, özel sektör, üniversite ve STK’ları bir araya getirmeyi 

zorunlu kılan referans yol haritasını ortaya koydu. 
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SBE16 İSTANBUL’da, Türkiye İMSAD ‘çevreci vaadi-
ni’ açıkladı. Konferansın açılışında konuşan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 

önümüzdeki yıllarda “Sıfır veya sıfıra yakın enerjili yeşil 
bina” yaklaşımının giderek zorunlu hale geldiğini belirte-
rek, “Türkiye İMSAD olarak, biz de bu sürecin içinde yer 
alacağız ve AB ülkeleri gibi, üyelerimizle birlikte emisyon 
salımımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmak 
için çalışacağız. Bugün burada Türkiye İMSAD olarak bu-
nun sözünü veriyoruz” dedi. 

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın açılış konuşmasını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar 
yaptı. iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built 
Environment) Direktörü Nils Larsson ve TOKİ Başkan Ve-
kili Mehmet Özçelik’in de açılış konuşmacıları arasında yer 

aldığı konferansın özel sunumlar bölümünde, Schneider 
Elektrik Akıllı Şehirler Global Direktörü Gordon Falconer, 
BPIE (The Buildings Performans Institute Europe -Avrupa 
Bina Performansı Enstitüsü) Direktörü Oliver Rapf, ECO 
Platform Başkanı Sven Olof Ryding ve Iwamura Atelier Inc. 
Kurucusu Kazuo Iwamura birer sunum gerçekleştirdi.

“ÜLKELER VE SANAYİCİLER STRATEJİ 
BELİRLEMEDE ÇOK DİKKATLİ OLMALI”

Hızla artan dünya nüfusunun şehirleşmeyi de artırdı-
ğına, bununla birlikte yaşlanan nüfus nedeniyle kalabalık 
ailelerin yerini yalnız yaşayanların aldığına dikkat çeken 
Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, bu durumun da 
plansız kentleşmenin en önemli nedenlerinden biri oldu-
ğuna değindi. Hinginar, “Plansız kentleşme ve sanayileşme 

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda
Türkiye İMSAD’dan çevreci taahhüt
Önümüzdeki yıllarda sıfır veya sıfıra yakın enerjili yeşil bina yaklaşımının 
giderek zorunlu hale geldiğini belirten Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar,  
“Türkiye İMSAD olarak, bu sürecin içinde yer alacağız. AB ülkeleri gibi, 
üyelerimizle birlikte emisyon salımımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltmak 
için çalışacağız. Türkiye İMSAD olarak bunun sözünü veriyoruz” dedi. 
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başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıların yaşamı-
nı giderek daha olumsuz etkilemekte. Özellikle gıdaya ve 
enerjiye ulaşmada sıkıntılar kitlesel göçlere ve ne yazık ki 
mevcut ve muhtemel savaşlara yol açmakta. Bu nedenler-
le tüm ülkelerin ve sanayicilerin strateji belirlemede çok 
dikkatli olmaları gerekiyor” diyerek, Aralık 2015’te Paris’te 
gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde alınan ka-
rarları hatırlattı. Sera gazları emisyonunu azaltıcı sorum-
lulukların Türkiye inşaat sektörü açısından büyük önem 
taşıdığının altını çizen Hinginar, önümüzdeki dönemde 
sıfır veya sıfıra yakın enerjili binalar, yeşil binaların giderek 
zorunlu hale geleceğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin 2008 yılında kabul ettiği yönetmeli-
ğe değinen Hinginar, “Bu yönetmelik, Avrupa’da 2019 yı-
lından itibaren bütün kamu binalarında ve bundan iki yıl 
sonra da bütün yeni binalarda sıfıra yakın enerjili binalar 
yapılmasını zorunlu kılıyor. Aynı zamanda tüm AB üyesi 
ülkelerin emisyon salımının da 2030 yılına kadar yüzde 40 
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SBE konferanslarının tarihçesine değinen iiSBE (International Initiative 
for a Sustainable Built Environment) Direktörü Nils Larsson, 2000 yılında 
başlayan ve her üç yılda bir yapılan organizasyonun bugün sürdürülebilir 
bina ve inşaat konusunda dört farklı uluslararası organizasyon tarafından 
sahiplenilen bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Larsson, “Paris’te ilk kez 
binalar konusunda bir bölüm açıldı. Binalar sera gazı ve karbon salımı 
için önemli bir kaynak noktasıdır. Umarım bu etkinlik her şeyi başlatan 
sürdürülebilir bir diyalog olur” diye konuştu.  

Nils Larsson: “Gelecek akıllı binalar
ve şehirlerle şekillenecek”
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Akıllı kent veya yaşanabilir şehirler gibi kavramların ortak paydasının 
insan mutluluğu ve sağlıklı bir ortamda yaşama arzusu anlamına geldiğini 
söyleyen TOKİ Başkan Vekili Mehmet Özçelik, “Yüksek katlı modern 
binalar ve dev kuleler bugün büyük şehirlerin gerçeği olmakla birlikte, 
ideal kentlerin hedeflediği bir kentsel ortamı göstermiyor. TOKİ olarak, 
kent kavramında konut boyutunun önemli bir tarafında duruyoruz. Konut, 
insanların barınma ve yaşam alanı olarak kullandığı, bireylerin yaşamsal 
ihtiyaçlarını giderdikleri, sosyal ilişkilere girdikleri temel bir yaşam 
boyutudur” diyerek, yatay yapılaşmanın, dayanışma kültürünün esas 
alındığı ve farklı gelir gruplarını buluşturan mahalle kültürünün geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de önemli olduğuna dikkat çekti.

TOKİ Başkan Vekili Mehmet Özçelik:
“Mahalle kültürü gelecekte de sürmeli”

oranında azaltılması hedefleniyor. Bu konuları artık bizim 
de ülkemizde ciddiyetle değerlendirmemiz zorunlu hale 
geldi. Biz de Türkiye İMSAD olarak, üyelerimizle birlikte 
emisyon salımımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında 
azaltma yönünde çalışacağımızı ben burada bir Türkiye 
İMSAD sözü olarak veriyorum ve eminim ki bugün ve ge-
lecekteki Türkiye İMSAD yönetimleri bu sözümüzün ta-
kipçisi olacaktır” diye konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İNŞAAT
SANAYİSİNDEKİ EN BÜYÜK TEMSİLCİSİYİZ”

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin gelişmesini ve 
sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, iklim değişikliği, 
enerji verimliliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağ-
lamak ve inşaat sanayiinde bu konularda işbirliğinin arttı-
rılması, farkındalığın sağlanması amacıyla birçok çalışmaya 
imza attıklarını belirten Hinginar, şunları söyledi: “Türkiye 
İMSAD inşaat sektöründe ülkemizin en büyük mesleki si-
vil toplum kuruluşu. Üzerimize düşen sorumlulukları sa-
hipleniyor ve en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Bugüne kadar bir sivil toplum kuruluşu tarafından Küresel 
Raporlama Sistemi olan GRI4 rehberine göre hazırlanan ilk 
sürdürülebilirlik raporumuzu 2014 yılında yayınladık. Bu 
konferans esnasında da ilk kez ikinci raporumuzu kamu-
oyuyla paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl, 7’ncisini gerçekleştir-
diğimiz İnşaatta Kalite Zirvemizde, yine Türkiye İMSAD 
olarak ‘Su yönetimi, enerji verimliliği ve iklim değişikliği, 
sorumlu üretim, işgücü ve istihdam ile ürünler ve sistem-
ler’ parametrelerine uyumluluk kapsamında Sürdürüle-
bilirlik İlkelerimizi açıkladık ve ‘Sürdürülebilirlik Sözü’ 
verdik. Bunun yanında, Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu 
Malzeme Komitelerimizin ortak çalışmayla Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde ‘Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Dön-
güsü’ dersini hayata geçirdik. Bu yıl Yıldız Teknik Üniver-
sitesi ile birlikte Okan, Özyeğin ve Yaşar Üniversiteleri’nde 
de derslere devam edilecek. Ayrıca Anadolu Buluşmaları, 



Son dönemde üzerinde en çok çalışılan çevresel yapılanmalar arasında 
yer alan neredeyse sıfır enerjili binalar konusunda dünyadan örnekler 
veren BPIE (The Buildings Performans Institute Europe) Avrupa 
Bina Performansı Enstitüsü Direktörü Oliver Rapf, binalardaki enerji 
tüketimini azaltmak için çok önemli gereksinimler bulunduğunu ancak 
bu tür gereksinimlerin hükümetleri ve yatırımcıları tek başına zorladığını 
ifade ederek, başarının bir formül geliştirmekte olduğuna dikkat çekti. 
Neredeyse sıfır enerjili binaların yaklaşımında koşullar, paydaşlar ve 
uzun vadeli stratejinin tanımının iyi belirlenmesi gerektiğini vurgulayan 
Rapf, “Geleceğin binasında olmazsa olmaz kriterler var. Öncelikle enerji 
etkin olmalı. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerjisini depolayabilme 
imkanı olmalı. Diğer yandan var olan taleplere cevap verebilmeli, iklim 
değişikliğinin getirdiği sorumlulukları yerine getirebilmeli ve başka 
sektörlerle ilişki kurarak yeni gelişmelere entegre yapıda olmalı” diye 
konuştu.

Akıllı şehir inşa etmenin en ideal yolunu boş sayfa yaklaşımı ile açıklayan 
konferansın ana konuşmacılarından Schneider Elektrik Akıllı Şehirler 
Global Direktörü Gordon Falconer, “Bu yöntem genellikle zordur. İşin 
sırrı, kamunun geliştiricileri akıllı şehir teknolojilerini ve düşünce tarzını 
uygulamaları için teşvik etmesidir” dedi. “Akıllı şehir” kavramının şehir 
gelişimi için önemli olan bir takım temel unsurları içerdiğini vurgulayan 
Falconer, “Bunların arasında, akıllı şehir ifadesinden ne anlaşıldığı, böyle bir 
kavrama neden ihtiyaç duyulduğu ve kimler tarafından oluşturulabileceği 
gibi temel sorular yer alıyor. Bu açıdan, öncellikle akıllı şehir oluşturmak 
için planlama ilk adım olmalı ve daha sonraki adım olan tasarımda akıllı 
şehir teknolojilerinin önemli olduğu unutulmamalı” dedi.

Oliver Rapf: “Yapı, farklı sektörler ve 
yaşam entegresyonu kurulmalı”

Gordon Falconer: “Akıllı şehirler için 
planlama ilk adım olmalı”

Sürdürülebilirlik Paylaşım Günleri ve Gündem Buluşma-
ları toplantılarımızda da sektörümüzle ilgili ekonomik ve 
çevresel etkiler, iş sağlığı ve iş güvenliği, binalarda enerji 
verimliliği konularında sektörümüz mensuplarına dönük 
etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Kısacası Türkiye İM-
SAD olarak sektörümüzde sürdürülebilirliğin en büyük 
temsilcisiyiz.”

400 PARTNER KURUMA 15 TEMMUZ MEKTUBU
Son dönemde ülkemizde yaşanan üzücü terör olayları 

ve son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi milli irade ve de-
mokrasimizi hedef alarak girişilen menfur darbe kalkışma-
sı nedeniyle ülkemize yabancıların gelmekten çekindiğini 
belirten Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, Türki-
ye İMSAD’ın 400’den fazla yabancı partnerine ve kuruma 
Türkiye’deki normalleşme süreci hakkında bilgi veren bir 
mektup gönderdiklerine ve konferansa pek çok ülkeden 
konuşmacı ve dinleyicinin katılımını sağladıklarına dikkat 
çekti. Konferansın açılış oturumunda yer alan diğer konuş-
macılar da akıllı bina ve şehir tasarımına çeşitli organizas-
yonlar ve çalışmalar kapsamında farklı bakış açıları getirdi.
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Başkan Hinginar: “En başarılı
konferanslardan biri oldu”

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın başarısına değinen 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hingi-
nar, “Bugüne kadar gördüğüm sektörümüzdeki en başarılı 
çalışmalardan biri oldu. Türk inşaat sektöründe hep söy-
lediğimiz gibi sadece inşaat malzemesi değil, yapı kalitesi-
nin ve ona bağlı olarak da insanlarımızın yaşam kalitesinin 
yükselmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle SBE16 
İSTANBUL Konferansı bu konuda son yıllarda yapılan en 
başarılı ve etkin çalışma oldu” dedi. İnşaat sektörünün tüm 
katmanlarını bir araya getiren bir Türkiye yapısı ekolünün 
daha iyi olması konusunda bir tartışma ve fikir geliştirme 
ortamı yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Hinginar, “Bu 
çalışmalarla bu amacımıza bir ölçüde ulaştık. Umarım Tür-
kiye İMSAD’ın çabaları örnek alınır ve bu tip konferansla-
rın etkinliği artırılır” diye konuştu. 

Nils Larsson: “SBE16 İSTANBUL 
beklentilerimizi aştı”

iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built 
Environment) Direktörü Nils Larsson da, Sürdürülebilir 
Yapılı Çevre Konferanslar Serisi’nin İstanbul ayağını ko-
nular ve araştırmalar bakımından “Alışılagelmişin dışında 
bir seri” olarak yorumladı. Larsson, “Gerek konuşmacılar, 
gerek sunulan yüzlerce bildiri, sektörün tüm birimlerinden 
katılan profesyonellerce yapılan çalıştay ve ortaya çıkan 

Konferansa ilişkin değerlendirmeler
sonuçlar, gerçekten de tüm konferans serileri içinde alışa-
geldiğimizin dışında kaldı, beklentilerimizi geçti. Özellikle 
çalıştay sonuçlarına dair söylenecek tek şey ise ‘mükemmel 
özet’ olur. Dileğimiz burada çıkan sonuçların bir yol hari-
tasıymışçasına sektörün tüm birimleri tarafından önemle 
ele alınması, uygulanmasıdır. Çünkü sağlıklı bir yaşam için 
sürdürülebilir sonuçlar almanın tek yolu bu” dedi.
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BUILDINGPOLICY BİNA  POLİTİKALAR

BUILDING  BIM  BUILDING INFORMATION  TECHNOLOGIES 
BİNA  YAPI BİLGİ MODELİ / YAPI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Oktay Alptekin’in yaptığı “Building-Policy” başlıklı 
oturumda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral, 
Türkiye’nin 2021’e kadar sera gazı salımını yüzde 20 azalt-
mayı hedeflediğini belirterek, “2017 Mayıs ayı itibarıyla yeni 
binalara Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. 

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi H. Yener Gür’eş’in yaptığı “Building-BIM-
Building Information Technologies” konulu 

oturumda konuşan TAV İnşaat-Mühendislik ve Tasarım 
Direktörü Ahmet Çıtıpıtoğlu, “Yapı bina modellemesinin 
uygulaması” konulu sunum yaptı. TAV havalimanlarının 

Enerji Kimlik Belgesi düzenleyen kurum ve kuruluşların sa-
yısı artacak. Ülkemize özgü yeşil bina sertifika sistemi olacak” 
dedi. “Düşük karbon ekonomisi” kavramı hakkında bilgi 
veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Tuğçe Sönmez 
Saner de, “Düşük karbon ekonomisi kavramı; üretilen bir 
değerin, tüketiciye ulaştırılmasında ve tüketim sonrasındaki 
aşamalarda atmosfere en az miktarda sera gazı salımı verecek 
şekilde bir ekonomik yapının oluşturulmasıdır” diye konuş-
tu. Yeşil bina projeleri ile ilgili bilgi veren Dr. Duygu Erten, 
Türkiye’de 150’nin üzerinde LEED, 50 BREEAM onaylı bina 
bulunduğunu belirtirken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığı Temsilcisi Oğuz Kürşat Kabakçı, “Türkiye’de Bulunan 
Farklı Bina Türlerinde Yerinde Üretim Olanaklarının Enerji 
Verimliliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi” konusunda bir 
sunum yaptı. Nilay Özeler Kanan ise, ısı yalıtımı konusunda 
15 uzmanla 3 kitap hazırlandığını belirterek, kitapların öneri 
sunup yöntemi tanıtarak teknik bilgiler verdiğini vurguladı. 
Gülsu Ulukavak Harputlugil de “BEP-Building Energy Per-
formance” projesi ile ilgili bildiri sundu. 

250 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirten 
Çıtıpıtoğlu, “TAV inşaat dünyanın en büyük hava limanı 
inşaatını yapan firma. Büyük projelerde BIM Building 
Information Modelling (Yapı Bilgi Modeli) şartı zorunlu 
hale geldi” dedi. Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde 
devletin BIM’i desteklediğini belirten Daniel Kazado ise, 
“Amerika lider, Rusya BIM’i zorunlu kıldı. İstanbul’un 
bütün metro projelerinde BIM süreçlerinin kullanılması 
zorunlu” diye konuştu. BIM hakkında bilgi veren Müge 
Sümerol da, “BIM şartnamesi bütün dünya için kabul 
edilir olacak. Enerji ve su faaliyetleri, karbon ayak izi 
ortak olacak. Her projenin bir BIM yöneticisi olması 
lazım. Sadece inşaat sektöründe değil, mimarlar tasarım 
yaparken yönetmeliğin içinde BIM olduğunu düşünüp 
tasarlamalı” dedi. Mehmet Taylan Demir, otel binaların-
daki sistemi anlatırken, Dinç Demirel hastane binaları 
hakkında, İbrahim Kıvanç da firmalarda veri kullanımı 
konusunda sunum yaptı.

SBE16 İSTANBUL kapsamında üç günde 22 bildiri oturumu, bir özel sunum, 
iki sohbetli oturum, bir çalıştay, bir panel ve özel konuşmacı oturumları 
gerçekleştirildi. 109 bildirinin sunulduğu oturumlarda, sürdürülebilir yapılı çevre 
ile ilgili konular “şehirler, binalar ve malzeme” ana başlıkları altında ele alınarak; 
sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı ve yeşil binalar/şehirler gibi pek 
çok konuda yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut 
durum, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı ve görüşe açıldı.

28 oturumda 109 bildiri sunuldu

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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MATERIAL  PRODUCTION TECHNICS & TECHNOLOGIES 
MALZEME  ÜRETİM TEKNİKLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

BUILDING  DESIGN BİNA  TASARIM

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Denetim Kurulu 
Üyesi Muhammed Maraşlı’nın yaptığı “Material-
Prodoction Technics & Technologies” başlıklı 

oturumda konuşan Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldırım, firma olarak 
daha az emisyona neden olan yeşil malzemeler geliştirmeye 

Konferans kapsamında gerçekleştirilen ve mode-
ratörlüğünü Prof. Dr. Deniz İncedayı’nın yaptığı  
“Building-Design” başlıklı oturumda Mimarlar ve 

Han Tümertekin’in kurucusu ünlü mimar Han Tümertekin, 
projeleri hakkında bilgi verdi. Tümertekin, Ege’de Assos 
yakınlarındaki B2 Evi’ndeki sürdürülebilir uygulamaların-

başladıklarını belirterek, “Global bir müşteri ağımız var. Dört 
yıl üst üste en iyi Ar-Ge merkezi seçildik. Kompostla ilgili 
mükemmeliyet merkezi açtık. Kompostun ham maddesin-
den başlayarak tüm ürünlerin prototipini kurduk” dedi. 
Burcu Akyüz Akman, korozyon oluşumunu geciktiren sıcak 
daldırma galvaniz hakkında bilgi vererek, “Korozyon, yüzeyi 
korunmayan metallerin sonucudur. Yapının bütünlüğünü 
tehlikeye sokar. Çevre kirliliğine neden olur. Sermaye kay-
bına neden olur. Dünyada korozyon kaybının maliyeti 5 tril-
yon dolardır. Korozyon doğal bir oluşumdur. Önleyemeyiz 
ama sıcak daldırma galvanizle geciktirebiliriz” diye konuştu. 
Engelsiz Mutfak projesini anlatan Timur Erbil, firmalarında 
sürdürülebilirlik konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş-
birliği yaptıklarını ve ürünlerde yüzde 100 geri dönüşümlü 
malzemeler kullanıldığını söyledi. Tarık Günalp Türkiye’nin 
ilk çimento içerikli levhası hakkında bilgi verirken, Uğur Çe-
lik Kayalı da gazbeton ürününün sürdürülebilirliğe katkısını 
“Yalıtım, hafiflik, çevre dostu, yanmazlık” şeklinde özetledi.

dan, “Binanın yapımında tamamen yerel malzemeler kulla-
nıldı. Çelik taşıyıcıların arasına yerel taş ile duvar örüldü” 
şeklinde örnek verdi. Demet Kılıç, sıfır karbon salımı ile 
yüzde 90 geri dönüşümlü ürünler elde etmenin amaçlan-
dığı Eko Konteyner projesi hakkında sunum yaparken, 
Ferhat Hacıalibeyoğlu, Bornova belediye binasının yapım 
biçimini anlattı. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimi altında üç şekilde 
gerçekleştiğini vurgulayan Seçkin Kutucu, “Sürdürülebilir 
sosyal kentler ve toplum için kapalı yerleşkeler yerine açık 
kent kavramı üzerinde daha fazla düşünülmeli. Sosyal ve 
kültürel donatılar için yeterli açık alanlar ve süreklilikler 
için alanlar bırakılması gerekiyor. Alternatif ulaşım ve çev-
re dostu yaşam alanları olmalı. Bu bisiklet yollarıyla, park 
alanlarıyla mümkün. Kentleşme ile ilgili politikaların olması 
gerekiyor” diye konuştu. Mete Sezer ise “Küresel ısınmaya 
karşı zorunlu önlemler devletler tarafından alındıkça zaten 
her mimar yeşil binalar üretmek zorunda kalacaktır” dedi.

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
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SMART TALKS I 

BUILDING  LIGHTING BİNA  AYDINLATMA

URBAN  POLICY KENT  POLİTİKALAR

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian’ın 
yaptığı “Smart Talks I” oturumunda konuşan YEM 
Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, “Sürdürü-

lebilirlikte yapı malzemeleri belirleyici rol oynar. İhraca-
tı desteklediğimiz noktada sürdürülebilirliğe de destek 
oluruz. Yapıda, inovatif ürün ödüllerinde sürdürülebilir 
olmayı teşvik ediyoruz. Turkey Built’e katılanlar fuarda ilk 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sermin Onaylıgil’in yaptığı 
“Building-Lighting” başlıklı oturumda Seven Lights 
firmasının kurucusu Mustafa Seven, master plan 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Derya Oktay’ın 
yaptığı Urban-Policy başlıklı oturumda ko-
nuşan Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü 

kez yeniliklerini tanıtıyorlar. 2015’ten bu yana iş modelleri 
geliştiriyoruz, ‘Konuk ülke projesi’, ‘Konuk bölge projesi’ 
gibi” diye konuştu. Özyeğin Üniversitesi Enerji Çevre ve 
Ekonomi Merkezi (EÇEM) hakkında bilgi veren Ruşen 
Can Acet de, çalışmanın amacının hem enerji verimliliğinin 
yükseltilmesi, hem de binalarda konfor olduğunu belirtti. 
Ekolojik vatandaşlık terimini anlatan Buket Asilsoy, “Ener-
ji, su, sürdürülebilirlik, ulaştırma; ekolojik vatandaşlığın 
ana görevi. Çevresel davranışları ölçtüğümüzde ekolojik 
etkinliğin temeli, su muhafazası, enerji ve yeşil tüketimdir” 
dedi. “Yenilikçi ve Çevreci Bir Ürün Olarak Termostatik 
Teknolojili Batarya Geliştirilmesi” konulu sunum yapan 
Ahmet Hamdi Topçu, proje ile suyun yapılarda kont-
rollü kullanımını sağlamanın amaçlandığını söyledi. Elif 
Esra Aydın, belediye binalarında yüzde 20 enerji azaltımı 
projesini anlatırken, Tuğçe Çıngay ucuz maliyetli karbon 
azaltımı konusunda bilgi verdi. Çimen Özburak ise “Enerji 
kaynakları bina ile yerleşik olursa sürdürülebilir olur” dedi.

stratejisini anlattı. Seven, “İşin özünde bütünsel bir yaklaşım 
var. Bu işlem için öncelikle bir altyapı çalışması gerekiyor. 
İlk önce kural kitabı oluştururuz. Örneğin spor stadyumu 
nasıl aydınlatılır? Aydınlatmada kullanılan datalar ticari bir 
kurumun dataları olmamalı. Aydınlatmada peyzaj alanları 
çok önemli” diye konuştu. Feride Şener Yılmaz, mimari 
aydınlatmada ilk tasarım aşamasının çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Gün ışığı bitmeyen bir kaynaktır ve bunun 
kontrolü önemlidir. Kontrol için çeşitli araçlar bulunur” dedi. 
Lale Erdem Atılgan, konutlardaki LED kullanımıyla ilgili bir 
anket düzenlediklerini belirterek, “Bu ankete 711 kişi katıldı. 
Katılanların yüzde 63’ü LED nedir bilmiyor. Yüzde 66.3’ü 
lambaları yapı marketten alıyor. Yüzde 99.2’si lamba alırken 
ışık rengine dikkat ediyor” bilgisini verdi. 

(WSEIN) Başkanı Gökhan Yıldırım, dünyadaki sürdü-
rülebilirlik uygulamalarını anlattı. Oturumda Özgür 
Köylüoğlu, yeşil kentsel dönüşümün sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirliğe katkısı hakkında konuştu. Serkan Yıl-
dız, sosyal sürdürülebilirliğe katkı veren bir yapılı çevre 
için kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkate alınması 
gereken tasarım unsurları hakkındaki bildirisini sundu. 
Emre Ilıcalı, sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında 
Türkiye’deki uygulamaları, Kerem Ercoşkun, ülkemizin 
kentsel dönüşüm çalışmalarının SWOT analizini, İlker 
Kahraman ise bölgesel sürdürülebilirlik değerlendirme 
araçlarının ülkemizdeki kullanım alanlarını anlatan 
bildiriler sundu.



SMART TALKS II 

MATERIALS  ECO APPLICATIONS MALZEME  EKO UYGULAMALAR

URBAN  SMART AKILLI ŞEHİRCİLİK

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Figen Beyhan’ın yaptığı 
“Smart Talks II” oturumunda konuşan Tuncer 
Çakmaklı Mimarlık’ın Kurucusu Tuncer Çakmak-

lı, “Ana konumuz; akıllı ve sağlıklı yaşamak. İstanbul’da kişi 
başına 6 metrekare yeşil alan düşüyor. Amacımız insanların 
açık alanlarda kuş sesleri içinde akıllı yaşamasını sağlamak” 
dedi. İç hava kalitesinin insan sağlığına etkileri konusunda 

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Denetim Kurulu 
Üyesi Muhammed Maraşlı’nın yaptığı “Materials-
Eco Applications” başlıklı oturumda konuşan Koç 

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Oktay Alptekin’in yaptığı “Urban-Smart” 
başlıklı oturumda konuşan Regional Environmental 

Centre (REC) Turkey Başkanı Rıfat Ünal Sayman, 1990’dan 

bilgi veren Barbaros Batur, “Araştırmalara göre kötü hava ka-
litesi yaşamı bir yıl kısaltıyor. Mekanik olan binalar yeterince 
havalandırılmadığı için hastalığa sebep oluyor. Bu binalarda 
sıcaklık ve nem kontrolü olmalı” diye konuştu. Çağlar Be-
kiroğlu, “An innovative financial business model leading 
stakeholders towards energy efficient building envelope 
components” konulu projeyi anlatarak, projenin amacının 
düşük çevresel etki ve maliyet elde etmek olduğunu söyledi. 
“Enerji kullanımı düşük konut tasarımına yönelik bir yak-
laşım” konulu sunum gerçekleştiren Serpil Fatma Bahçeci, 
enerji etkin yapı elde etmek için yapılan çalışmaları anlattı. 
Talas projesini anlatan Özlem Emir Ercoşkun, “Modern im-
kanlara sahip turizm yönetimi kapsamında çeşitli çözümler 
geliştirip, Talas’ı geniş çevrelere tanıtabiliriz” dedi. Arzu 
Cilosun Kunduracı, ofis yapılarında manuel aydınlatmayı 
anlatırken, Atiye Bıçak Girne antik liman ve tarihi çevrenin 
sürdürülebilirliği projesi, İpek Yaralıoğlu da “Kuzey Kıbrıs’ta 
ekolojik konaklama tesisleri için sürdürülebilirlik” konu-
sunda sunum yaptı.

Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Can 
Erkey, konutlarda yalıtımla enerji tüketiminin yüzde 20 
azaltılabileceğini belirterek, “1.5-2 milyar dolarlık tasarruf 
elde edilebilir” dedi. Muammer Akgün de, üretim süreci 
boyunca gereken enerji miktarını yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlamanın yapı malzemelerinin karbon ayak izini 
artıracağından, tüm yapının da karbon ayak izinin artacağını 
belirtti. Bir ton çimento üretiminin bir ton CO2 salımına 
sebep olduğunu vurgulayan Muhittin Tarhan ise, “Çimento 
üretiminde CO2 salımını azaltılabilir” diye konuştu. M. Ber-
ker Yurtseven, aydınlatmada enerji tasarrufu ile ilgili bilgi 
verirken, binaların karbon salımının yüzde 40’ından sorumlu 
olduğunu vurgulayan Selçuk Özdil ise, “Çelik bu açıdan çok 
önemli bir yapı malzemesi” dedi.

bu yana 17 ülkede faaliyet gösteren REC’in 2004’ten beri 
Türkiye’de faaliyette olduğunu söyledi. Türkiye’de iklim de-
ğişikliği kaynaklı afetlerin son 20 yıldır sıklığı ve şiddetinin 
arttığını vurgulayan Sayman, “Paris Antlaşması, küresel ısın-
mayı 2 derecede tutmayı amaçlıyor. 100 milyar dolar ülkelere 
aktarılacak. Türkiye’nin bu fondan faydalanmasını isteriz” dedi. 
“Enerji verimliliğinde akıllı şehirlerin önemi” konulu bir su-
num yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Oğuz 
Kürşat Kabakçı ise, “2023’e kadar elektrik enerjisi yoğunluğu-
nu yüzde 20 azaltmayı amaçlıyoruz. Güneş enerjisi 2050’de 
en çok kullanılan enerji olacak” diye konuştu. İbrahim Kara, 
“Suyun yüzde 17’si, enerjinin yüzde 40’ı, orman ürünlerinin 
yüzde 25’i inşaat sektörü tarafından kullanılıyor” derken, Deniz 
Gerçek sağlık birimleri ile ilgili yapılan bir araştırmayı anlattı. 
Ebru Acuner de akıllı şehirler kavramını açıkladı.
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BUILDING  ENERGY / EMISSION BİNA  ENERJİ VE EMİSYONLAR

URBAN  URBAN AREA ASSESMENT KENT  KENTSEL ALAN DEĞERLENDİRMESİ

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi H. Yener Gür’eş’in yaptığı “Building-Energy/
Emission” başlıklı oturumda konuşan Enerji Ba-

kanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, 2023 
yılında Türkiye’de binalardaki enerji yoğunluğunu 2011 
yılı verilerine göre yüzde 20 azaltmanın hedeflendiğini 
söyledi. Ulusal Enerji Eylem Planı hazırladıklarını belirten 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülay Altay’ın yaptığı “Ur-
ban-Urban Area Assesment” başlıklı oturumda ko-
nuşan FutureBuilt Program Yöneticisi Birgit Rusten, 

FutureBuilt programı hakkında bilgi verdi. Bu programın 

Can, “2023 hedefi olan asgari bir milyon binanın ısı yalıtımı 
ve enerji sistemi içermesi, eylem planında yer alıyor. Enerji 
Kimlik Belgesi, sera gazı kontrolü, birincil enerji kullanımını 
azaltmak ve yerinde üretim amaçlanıyor” diye konuştu. 

Enerji yönetim sistemleri hakkında sunum yapan Enes 
Akgün ise, “Enerji verimliliği tasarrufları yüzde 10 artırır. 
Sürekli iyileştirme, garanti altına alınır. Yükümlülüklere 
uyum, maliyet azaltma, enerji tedariğinde güven, üst yöne-
timin katılımı, çalışanların iş performansı gerekir” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Nurdan Yıldırım, “Isıtma-soğutma sistemleri farklı kul-
lanılsa enerji verimliliği ne olurdu?” konusunu örneklerle 
anlatırken, Birol Kılkış da enerjinin doğru kullanımı hakkın-
da bilgi verdi. Hasan Heperkan, “Yaklaşık sıfır enerjili bina 
(nZEB), enerjinin büyük oranını yenilenebilir kaynaklardan 
sağlar” derken Arif Hepbaşlı ise Macaristan’dan bir alışveriş 
merkezi örneğinde “exergoeconomic evaluation” konulu 
bildirisinin sunumunu yaptı.

çevre dostu binalar ve şehirler geliştirmek için yapıldığını 
belirten Rusten, “Amaç karbon ayak izini yüzde 50 azaltmak. 
Oslo karbon ayak izini azaltmak anlamında önemli bir şehir 
oldu. FutureBuilt’in üç temel noktası, enerji verimliliği, ula-
şım ve sürdürülebilir maddeler. Binalarda düşük karbonlu 
beton kullanılıyor. Bu da karbon oranını yüzde 30 azaltıyor” 
dedi. Sanayideki enerji verimliliğine değinen Osman Kipoğlu 
da, “Türkiye’de CO2 emisyonunda yüzde 141’lik artış var.  
Bu nedenle enerji verimliliğini amaçlıyoruz” diye konuştu. 
Eko-şehirde çevrenin korunması gerektiğini vurgulayan Sa-
har Asadollahi ise, “Her ülkenin kendi eko-şehir stratejisini 
geliştirmesi gerekiyor” dedi. Özge Yılmaz, şehirlerde sürdü-
rülebilirliğin zorluklarından bahsederken, Gülfem İnaner 
de önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik konusunun daha 
öncelikli olacağını söyledi.

BUILDING  INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY BİNA  İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’nın yap-
tığı “Building- Indoor Environmental Quality” 
başlıklı oturumun konuk konuşmacısı UCL 

University Collage London Enerji Enstitüsü Direktörü 
Prof. Robert Lowe, “Yapılı çevrede, enerji talebini azalt-
mak için yaratıcı ve koordineli çözümler ve aksiyonlar 
gerekmektedir” dedi. 

Taner Yönet, binalarda havalandırma yöntemlerini 
anlattı. Açık pencerenin kontrolsüz şekilde içeri hava, 
toz, polen, kir ve gürültü girmesine sebep olduğunu be-
lirten Yönet, “Bu nedenle pencereleri 24 saat açık şekilde 
bırakıp ortamı havalandıramayız. Bunun için de merkezi 
fan ile klima etkisi yaratmalı ve merkezi mekanik ha-
valandırma kullanmalıyız” diye konuştu. Güven Fidan 
ise Özyeğin Üniversitesi’nde sınıflarda yapılan ve hava 
akımı ve pencere özelliklerinin ısısal konfora etkilerini 
inceleyen bildirisinin sunumunu yaptı. 



CONTEXT  ENVIRONMENT BAĞLAM  ÇEVRE

KAZUA IWAMURA, JAPONYA’DAKİ UYGULAMALARI ANLATTI

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Oktay Alptekin’in yaptığı “Context-Environment” 
başlıklı oturumda konuşan ve Türkiye’de yılda 

ortalama 1 milyar doların üzerinde afet kayıpları olduğunu 
belirten Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başka-
nı Murat Sungur Bursa, “1999 Marmara Depremi sonrası ya-
şanan gelişmelere bakıldığında afet yönetim sisteminde de-

SBE16 İSTANBUL konferansı kapsamında Iwamura Atelier Inc. Kurucusu 
Kazua Iwamura da Japonya’daki sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili 
bilgi verdi. Japonya’da doğal afetlerin sık yaşandığını, ev içi kazaların 

ğişikliğe gidilmesi gerekir. Deprem sonrası onarım yapmak 
ya da yıkılanı inşa etmek yerine önlem alınmalı. Güvenilir 
İstanbul için Stratejik Afet Yönetimi uygulanmalı. ISMEP 
projesi ile kamu binalarının güçlendirilmesi ve yeniden ya-
pılandırılması amaçlandı. 2 milyar 28 milyon dolarlık proje 
kapsamında bin 55 okul güçlendirildi, 510 milyon Euro’luk 
hastane sıfırdan yapıldı” dedi. Seyfi Şahin afet yönetim 
sisteminde geçici barınma alanlarının yer seçimi ile ilgili 
bir sunum yaparken, Emine Erdoğmuş sürdürülebilirlikte 
ahşap malzemenin önemini anlattı. İsmail Talih Güven da 
Değirmendere’deki yapılara yönelik bir araştırmayla ilgili 
bilgi vererek, “Değirmendere Bölgesi için deprem risk ana-
lizi yapıldı. Çalışma alanında bulunan 3 bin 456 adet ya-
pının yerbilimleri verileri ile tehlike analizleri yapıldı. Elde 
edilen sonuçlara göre bin 502 adet yapı yüksek riskli olarak 
belirlendi” diye konuştu. Oturumun son konuşmacısı İlhan 
Selim Kural mimarlık eğitim sistemi hakkında eleştirilerini 
dile getirdiği bildirisini sundu.

trafik kazalarının üç katı olduğunu belirten Iwamura, “Bunlara günlük felaketler 
demekteyiz. Yıllık rakamlarda kazara ölümler ve trafik kazalarından ayrı olarak 
banyoda boğulma özellikle 65 yaş üstü yaşlılarda sık görülüyor. Banyoda 
boğulmalar, iç mekan ısı derecesi farkının yüksekliğinden kaynaklanıyor. Çünkü 
insanlar soğuk havada çok sıcak su ile banyoya giriyor. Bu banyodan çıkınca 
ani ısı şokuna girmelerine sebep oluyor. Isı izolasyonu iyi olursa bu çeşit kazalar 
önlenebilir. Termal izolasyon sağlamak alternatif çözüm. Tüm bunlara sürdürülebilir 
çözümler bulunmalı” diye konuştu. Japonlar’ın her zaman afetler ile karşı karşıya 
olduğunu vurgulayan Iwamura, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu göz önünde 
bulundurarak, konut ve toplumu nasıl planlamalıyız ve sürdürülebilir olması gerekir? 
Bu soru ile ilgili Business Continuity Plan (BCP) bize bir ipucu verir. Biz burada; 
esnek, sürdürülebilir konut ve bütünsel planlama tasarımına dikkat çekmek için 
‘Business’ yerine ‘Life’ kelimesini kullandık. ‘İş Hayatı’ yerine ‘Hayat Planı’ demeliyiz. 
Holistik bir plan ile konutlarımızı konumlandırmalıyız. Pek çok çözüm var. Bazısı 
pahalı, bazısı ekonomik. Zemin güvenliği, enerji, yangın önleme, hayat desteği vs. 
şeklinde bu liste uzuyor. Bununla ilgili bir el kitabı yayımladık.”

SMART TALKS III 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Leyla Tanaçan’ın 
yaptığı Smart Talks III oturumunda Doç. Dr. 
Berat Z. Haznedaroğlu, şu bilgileri verdi: “Alg-

ler, karbon nötr bina tasarımlarında kullanılıyor. Alg 
kullanımının avantajlarını, ‘Tarım alanına ihtiyaç ol-
maması, hızlı büyümesi, gübreye ihtiyaç duymaması, 
su ihtiyacını denizden karşılaması, CO2 yakalaması’ 
şeklinde sıralayabiliriz.”  

Didem Kale, “Doğramada enerji tasarrufu önemli” 
derken, Yasin Engin “Çimentonun döngüsünde ener-
jiyi daha verimli kullanabiliriz” diye konuştu. Merve 
Tuna Kayılı, yapı malzemesi seçiminde oluşum enerjisi 
dikkate alınarak seçim yapılması gerektiğini belirtir-
ken, Merve Yeliz Yılmaz alüminyumun geri dönüşüm 
enerjisinin çok yüksek olduğunu söyledi.Hande Muğ-
lalı da karbondioksidin ısı artışına neden olduğunu ve 
azaltılması gerektiğini vurguladı.
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BUILDING  RATING TOOLS / BEST PRACTICES
BİNA  DERECELENDİRME ARAÇLARI / İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

URBAN / BUILDING  ICT KENT / BİNA  ICT

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Denetim Kurulu 
Üyesi Muhammed Maraşlı’nın yaptığı “Building-
Rating Tools/Best Practices” başlıklı oturumda 

konuşan Avcı Mimarlık’ın kurucusu mimar Selçuk Avcı, 
“Sürdürülebilirlikte etik, ekonomi, ekoloji bizi yönlen-
diren konular” dedi. Organik mimarinin senelerdir nasıl 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız’ın yaptığı 
“Urban/Building-ICT” başlıklı oturumda konuşan 
Schneider Elektrik Kanal Direktörü Ümit Deveci, 

dünyada üç büyük trend olduğunu belirterek, “Bunları; 

çalıştığını anlamak için tarihi Harran Evleri’nin incelenmesi 
gerektiğini vurgulayan Avcı, Harran Evleri’ndeki malzeme-
lerin doğasını anlayarak toprağın, kilin, taşın yasam şart-
larını nasıl iyileştirmeye çalıştırdığının altını çizdi. 1990’lı 
yıllardan bu yana yeşil bina programlarının geliştirildiğini 
vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Esra 
Turan ise, “Türkiye LEED’de ilk 10 arasında. Türk Standart-
ları Enstitüsü ve ÇEDBİK, binalar için sertifika sistemleri 
geliştirdi. Yeşil binalar sisteminde sürdürülebilir, güvenilir, 
erişebilir ve gönüllü olmak önemli” dedi. Tarihi binaların 
iklim ve çevre açısından sürdürülebilir olarak inşa edildiği-
ni belirten Duygu Erten, “Tarihi binaların yenilenmesinde 
enerji verimliliğine odaklanılmalı” derken, Nail Pehlivan 
Antalya’da bulunan LEED sertifikalı Gloria Sports Are-
na’daki uygulamayı anlattı. Yasemin Somuncu da, binalarda 
enerji sertifikasyonu için sadece ısıtma ve soğutmaya değil, 
çevre ve enerjiye bakılması gerektiğini vurguladı. 

kentleşme, dijitalleşme, sanayileşme olarak sıralayabiliriz. 
40 yıl içinde enerji ihtiyacı yüzde 40 artacak. Karbon emis-
yonumuzu iki katı azaltmamız, üç kat verimlilik sağlamamız 
gerekiyor” dedi. Akıllı şehir kavramı üzerinde duran Amaç 
Güvendik, çevre kirliliği, operasyon zorlukları, güvenlik, 
enerji ihtiyacı ve kısıtlı kaynakların akıllı şehirleşmenin 
önemini ortaya koyduğunu söylerken, Dilara Akgün ise led 
tabanlı armatürlerin kapalı mekanlardaki konumlandırma 
sistemlerindeki kullanımı hakkında sunum yaptı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Sistemler Genel Müdürlüğü tem-
silcisi Süleyman Salih Birhan, akıllı kentler stratejisi ve eylem 
planını anlattı. Yine bakanlık temsilcisi Cem Güllüoğlu, 3B 
Topoğrafyası projesini anlatırken, Özge Yılmaz, “ İnşaat ürün-
lerinin ayak izini azaltmamız gerekiyor” dedi. Gülfem İnaner 
sürdürülebilirlik konusunun daha öncelikli olacağını söyledi.

MATERIAL, BUILDING  EPD & LCA MALZEME, BİNA  EPD VE LCA

Moderatör lüğünü ÇEDBİK Başkanı  Se l -
çuk Özdil’in yaptığı “Material, Building-
EPD&LCA” başlıklı oturuma konuşmacı ola-

rak katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, belediye 
olarak yaptıkları projeleri anlattı. EPD hakkında bil-
gi veren Nurşah Serter, uluslararası EPD sisteminin 
İsveç’te 1999 yılında kurulduğunu belirterek, EPD’nin 
yararlarını anlattı.Melike Sucu bildiri sunumunda özel 
çimentolardan “beyaz çimento” için çevresel ürün dek-
lerasyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Nuray Benli Yıldız, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
Yöntemi (YDD) ile ilgili bilgi verirken, Yaşam Döngüsü 
Analizi’ni anlatan Başak Yüncü ise amacın çevresel etki-
yi ölçmek, eko-yenilikçi projeler için kapı oluşturmak, 
yeşil bina projelerini desteklemek olduğunu söyledi. 
Dr Hüdai Kara da kaynak verimliliği potansiyelinden 
bahsetti.



ÖZEL OTURUMLAR: KALEBODUR, EPD TÜRKİYE, TEPE BETOPAN  

Konferansın ikinci günü çeşitli özel oturumlar ger-
çekleştirildi. Prof. Dr. Celal Abdi Güzer ve Aydan 
Volkan’ın katıldığı “Kalebodur Mimarlarla Konuşu-

yor” başlıklı oturum beğeni topladı. EPD Türkiye tarafından 
gerçekleştirilen Çevresel Ürün Deklarasyonları hakkında dü-
zenlenen çalıştayda Sven-Olof Ryding, Nils Larsson, Doç. Dr. 
İlker Kahraman, Dr. Hüdai Kara ve Selçuk Özdil konuşmacı 

MATERIAL  FUTURE TECHNOLOGIES MALZEME  GELECEK TEKNOLOJİLERİ

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Birol Kılkış’ın yaptığı 
“Material-Future Technologies” başlıklı oturumda 
konuşan Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve 

Ekonomi Merkezi Direktörü M. Pınar Mengüç, sürdürüle-

bilir bina uygulamalarını “Basit inovatif coherence, karışık 
inovatif coherence, yenilikçi fikirlerin bileşik uygulaması” 
başlığında özetledi. Enerji kaynaklarından bahseden Mu-
ammer Akgün ise, “Dünyanın her yerinde temiz içme suyu 
problemi mevcut. Su ve enerji ihtiyacını bağımsız düşünmek 
mümkün değil. Güneş enerjisi kullanılarak desalinasyon ile 
içme suyu üretilir. Yoğuşma gizli ısısından yararlanılarak 
içme suyu üretilir. Güneş havuzları ile içme suyu üretilir. 
Rüzgar türbini ve tarlası ile enerji üretilir. Dalga ve gelgit; 
gelecek vaad eden bir sistem. Merkez kaç kuvveti ile oluşan 
bir enerjidir ve maliyeti yüksektir. Jeotermal enerji dünyada 
geniş kullanılır” dedi. Serkan Yıldız, “Yenilik” kavramı üze-
rinde dururken, Andaç Yakut klima sistemlerindeki enerji 
verimliğinden bahsetti. Rüya Kılıç Demircan ise, “Sürdürü-
lebilirlik, koruma ile kullanma arasındaki dengeyi bulmaya 
çalışır” değerlendirmesinde bulunarak, tarihi yapılardaki 
onarımların sürdürülebilir olması üzerinde durdu.
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olarak katıldı. EPD sertifikasına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı 
oturumun sonunda Türkiye’de EPD alan bazı kurumlara 
düzenlenen mini törenle sertifikaları takdim edildi. 
Tepe Betopan’ın düzenlediği “Kuru Duvar Sistemlerinde 
Kullanılan Çimento Esaslı Panellerin Geleceği ve Önemi” 
oturumuna konuşmacı olarak A. Münir İsker ve Prof. Dr. 
Lütfullah Gündüz katıldı.
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SMART MOBILTY AKILLI ULAŞIM

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız’ın yaptığı 
Smart Mobilty (Akıllı Ulaşım) konulu oturumda 
Prof. Hediye Tüydeş Yaman (ODTÜ), konuşmacı 

olarak yer aldı. Hakan Çakır ve Serkan Çakır, “Ulaşım, Ge-

lecekteki Ulaşım Sistemleri İçin İstenen Mimari Tasarımlar” 
konusunda sunum yaptı. Mert Özkaynak, Burak Onur ve 
Murat Demirdüzen de “Akıllı Ulaşım Modeli”ni anlattı.  
Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, oturumun sonunda ortaya çıkan 
kanıyı şu şekilde özetledi: “Türkiye’nin yakın gelecekte 
hızla hayatına girecek olan Akıllı Şehirlerin vazgeçilmez 
ihtiyacı olan Akıllı Ulaşım platformunun Kamu, Üniver-
site ve Sanayi iş birliği ile  hızlıca uygulamaya alınması 
gerekmektedir.  Dijitalleşen ulaşımda birey ve teknoloji 
etkileşiminin başlatılarak, gelişim için gerekli deneyim ve 
geri bildirim döngüsünün kurulması ile yaşayan bir eko-
sistemin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ekosistemin 
hayata geçirilmesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı’ önemli bir referans 
olarak ele alınmalıdır.” 

BUILDING  DESIGN REQUIREMENTS BİNA  TASARIM GEREKSİNİMLERİ

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nil Türkeri’nin yaptı-
ğı oturumda Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Fa-
ruk Göksu, konuşmacı olarak yer aldı.Elif Yüksel, 

“Türkiye’de tasarlanan vejetasyonlu cephe sistemlerinin 
tipleri” konulu sunum yaptı. 

A Nuri Bulut ise “Bina tasarımında yenilikçi bir yaklaşım 
olarak pasif evler ve ekonomiye katkı” konusunda konuştu. 
Pasif evler konusunda Türkiye’deki uygulamalar hakkında 
detaylı bilgi verdi. Gülçin Büyükozan da, “QFD tabanlı 
sürdürülebilir bir yapı çerçevesi: Üniversite Binaları için 
Başvuru” konulu sunum yaptı.

BUILDING  RENEWABLE ENERGY  BİNA  YENİLENEBİLİR ENERJİ

Moderatörlüğünü BACADER Genel Koordinatörü 
Muammer Akgün’ün yaptığı “Building-Renewable 
Energy” konulu oturumda konuşan Siemens Rüzgar 

Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Teknik Satış Müdürü Mahir 
Tosun, yenilenebilir enerji ile dışa bağımlılığın azaltıldığını 
belirterek, “Asıl amacımız doğalgaza olan bağımlılığı azalt-

mak” dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi 
Oğuz Kürşat Kabakçı, tasarımcıların bina tasarlarken sürdü-
rülebilir bina analizi yapmak için bir araca, yazılıma ihtiyacı 
olduğunu düşündüklerini belirterek, “Renewable Energy” 
projesini anlattı. Şu anda yazılım aşamasında olduklarını 
vurgulayan Kabakçı, “Böylelikle mimar ve mühendisler 
ne gibi konularda tasarruf edileceğini o binaya uygun bir 
senaryo seçip tamamlamış olacak” dedi. Nazanin Moazzen 
Ferdos ise rüzgar tutucuların binaların enerji performansı 
üzerindeki etkilerini İran iklim koşulları çerçevesinde an-
lattığı bildirisinin sunumunu yaptı. Şehirlerde sürdürüle-
bilirliğin zorluklarından bahseden Özge Yılmaz, “Sera gazı 
emisyonları kentlerde çok yüksek rakamlara çıkıyor. İnşaat 
ürünlerinin ayak izini azaltmamız gerekiyor. Amaç düşük 
karbonlu sürdürülebilir inşaat malzemesi geliştirmek (yeşil 
beton vs.)” derken, Gülfem İnaner de önümüzdeki yıllarda 
sürdürülebilirlik konusunun daha öncelikli olacağını söyledi.
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Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Sürdürülebilir Ya-
pılı Çevre SBE16 İSTANBUL Konferansı kapsamında 
gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş 

Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nda, in-
şaat sektörü için yol haritası niteliğinde çözümler ortaya 
kondu. 

Konferans planlanırken, bu kadar önemli konuların bu 
çapta ele alındığı konferansın yalnızca bir akademik çalış-
ma olarak kalmaması, kamunun ve ilgili sektörlerin de ey-
leme dönük sonuçlar çıkarabilmesine katkıda bulunması 
hedeflendi. Bu doğrultuda, konferansta elde edilen sonuç-
ların daha yararlı hale getirilebilmesi düşüncesiyle düzen-
lenen Çalıştay’da sürdürülebilir yapılı çevre ile ilgili sanayi, 
kamu ve üniversitelerin odaklanmasına gerek duyulan ko-
nular belirlendi.

Çalıştay sırasında Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşen 
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde alınan kararlar ve sera 
gazları emisyonunu azaltıcı sorumlulukların Türkiye inşaat 

Sürdürülebilir yapılı çevre için
yapılması gerekenler belirlendi
“Sürdürülebilir Yapılı Çevre” ile ilgili sanayi, kamu ve üniversitelerin 
odaklanmasına gerek duyulan konuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen 
“Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı” başarıyla gerçekleştirildi. Çalıştay’da konunun muhatabı tüm tarafların 
temsilcileri bir araya gelerek, konuyu tüm boyutlarıyla tartışmaya açtı, çözüm 
önerilerini sundu.

KAPAK – SBE16 İSTANBUL KONFERANSI

sektörü açısından önemi, önümüzdeki dönemde sıfır veya 
sıfıra yakın enerjili binalar ile yeşil binaların giderek zorun-
lu hale gelebileceği göz önünde bulunduruldu. 

YEDİ MASADA YEDİ TEMEL KONU ELE ALINDI
Bunun için Türkiye İMSAD’ın tüm paydaşlarının kat-

kılarından da yararlanarak, önce ele alınacak konular be-
lirlendi. Çalıştayın belirli bir düzen içinde mümkün olan 
en çok disiplini ve konuyu kapsayacak şekilde yürütüle-
bilmesi için incelenecek konu sayısı 7’ye indirildi. 7 temel 
konu; 100 katılımcı ile 7 çalışma grubunda irdelendi ve 
değerlendirildi. 

Sürdürülebilir yapı çevre ile ilgili konuların, uzmanları 
tarafından serbestçe tartışıldığı Çalıştay, sorunların ve çö-
züm önerilerinin belirlenmesi açısından son derece yararlı 
oldu. İleride de üniversite, kamu ve sektör temsilcilerinin 
katılımıyla benzer çalışmaların yapılmasında yarar olacağı 
değerlendirildi. 
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1- Bütünleşik Tasarım (Building Information Modelling - BIM)
Dünya bütünleşik tasarıma gidiyor. Önceden üç boyutlu olarak yapılan tasarımlar, artık 
zaman, tahmin (maliyet, kalite planı, fabrikasyon, değer mühendisliği, prefabrikasyon 
çözüm tahminler), sürdürülebilirlik ve tesis işletmesi boyutlarını da kapsamakta; böylece 
ekonomi, çevre ve sosyal sürdürülebilirlik açısından en uygun çözümler kolaylıkla 
üretilebilmekte. Böylece BIM, gerek zaman gerek gerçek harcamalar açısından büyük 
avantaj sağlamakta. Bu sisteme entegre olabilmek için sanayiciler de ürünlerini BIM 
sistemiyle uyumlu olarak üretmek zorunda. Bunun Türkiye’de de uygulamaya geçirilmesi 
için;
- Bütünleşik tasarımın ortak tanımı apılarak bir yol haritası hazırlanmalı. Kamu, yapı 
sektörü, üniversite, STK, odalar eşgüdüm ve işbirliği sağlamalı. Yönetmelikler, standartlar, 
şartnameler ve sözleşmeler uyumlu hale getirilmeli.
- Güncel teknolojik altyapının izlenmesi geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı ve desteklenmeli. 
- Tanıtım, bilinçlendirme ve profesyonel eğitimler yapılmalı.
- Yasal, finansal destek ve teşvikler geliştirilmeli ve uygulanmalı.
- Bina proje, inşaat, işletme izleme ve geri bildirim süreçleri, değer zincirinin geliştirilmesi 
yönünde uygulamaya alınmalı.

2- Mevzuat
- Yönetmeliklerin kendi aralarındaki ve yönetmeliklerin standartlarla arasındaki çelişkiler 
ortadan kaldırılmalı, TSE, üniversiteler ve sektörün standartlarının geliştirilmesine ilişkin 
çalışmalar teşvik edilmeli. 
- Yapı Kanunu ve kapsayıcı bir Bina Yönetmeliği hazırlanmalı, eksik yönetmelikler ve 
standartlar belirlenmesi, aralarındaki koordinasyonun sağlanması için geniş katılımlı 
komisyonlar teşkil edilmeli.
- Kanun ve yönetmeliklerin uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla yeni bir denetim sistemi 
geliştirilmeli, bu sistemin kendi kendini de denetleyebilmesi için sigorta sistemiyle entegre 
edilmeli, mevzuatı destekleyici kılavuz/rehber dokümanların hazırlanması teşvik edilmeli.
- Kamu birimleri arasındaki koordinasyon artırılmalı.

3- Sürdürülebilir Yapılı Çevre Sertifikasyonu (Bina - Çevre - Denetim)
- Enerji ve su konularının sertifika içindeki önemi belirlenerek, izlenebilirliği sağlanmalı, 
bunun için gerekli düzenlemeler yapılmalı, enerji simülasyon sistemi geliştirilmeli ve 
bilinçlendirme programı yürütülmeli.
- Genelge ve yönetmeliklerle birbirini destekleyen teşvik ve dolaylı yaptırımlar dikkate 
alınarak sertifika sistemine entegre edilmeli, sertifika bazlı ekonomik kazançlar sağlanmalı 
ve net olarak açıklanmalı, kullanıcı ve yatırımcılar sertifika almayı arzu eder hale getirilmeli.
- Kamuoyunun sertifikaya ilişkin bakışı tespit edilmeli ve bu konuda bilincin geliştirilmesi 
sağlanmalı, sertifikalı binaya talebin artması için toplumsal farkındalık yaratılmalı.
- Yeşil bina değerlendirme kredi puanları tekil olarak düşünülmeyip, çevre ile ilişkisi net 
olarak belirlenmeli.

4- Malzeme Sertifikasyonu - Çevresel Ayakizi - Performans
- Ürünlerin çevresel performanslarının sınıflandırmasının yapılabilmesi için referans değerler 
verilmeli, ilgili veri tabanları hazırlanmalı, malzeme bilgi sistemindeki eksikler giderilmeli.
- Güçlü STK’lar oluşturularak, bu konuda araştırma ve çalışmalar yapılmalı, geniş 
katılımlı arama toplantıları düzenlenmeli, çalışmaların sonunda ilgili yasa ve yönetmelikler 
hazırlanmalı. 

Çalıştay masalarında ele alınan konular ve öneriler
- Konuyla ilgili olarak devlet ihalelerine yeşil satın alma şartları getirilmeli.
- Atık malzemelerin değerlendirilmesi, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü konusunda 
çalışmalar artırılmalı.
- Sektörlerin Ar-Ge’ye bakışı değiştirilmeli ve Ar-Ge destekleri artırılmalı.
- Malzeme sertifikasyonu konusunda eğitimler düzenlenmelidir.

5- Finansal Araçlar Geliştirilmesi
- Enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin artması için toplumun bilgilendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalı, bu konuda kamu ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapmalı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ölçme, değerlendirme ve doğrulama ile ilgili 
bir yönetmelik çıkarılmalı, enerjinin kullanımındaki verimliliğe göre enerji tüketim bedelleri 
belirlenmeli, benzer teşvikler emlak vergileri için de düşünülmeli.
- Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) şirketlerine hazırladıkları projenin sonuçlarının riski de 
belirli oranda yüklenmeli, kredi başvurularında bankaların ekspertiz raporu istemesi zorunlu 
hale getirilmeli ve bu raporu düzenleyecek kuruluşlar (EVD’ler ve benzeri kuruluşlar) 
belgelendirilmeli.
- Geçmiş döneme ilişkin tüketim bilgileri kayda alınmalı ve enerji kullanımı ülke veri tabanı 
hazırlanmalı.

6- Binalarda Enerji Verimliliği, Yenileme (Renovation), Kapsamlı Yenileme (Deep 
Renovation)
- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayımlanması hızlandırılmalı, önümüzdeki 2-3 yıl 
içinde BEP değerlerinin belirlenmesi için bir denetim kurumu teşkil edilmeli, denetleme 
kriterleri geliştirilmeli, bina sahipleri bunun zorunluluğu konusunda bilgilendirilmeli ve 
bilinçlendirilmeli.
- Mevcut bep.gov.tr yazılımı güncellenmeli, yalıtım dışındaki kalemler için de puanlama ilave 
edilmeli, binalar fonksiyonlarına göre kategorize edilmeli.
- Sıfır enerjili ve artı enerjili binalar konusunda hedefler belirlenmeli, pasif bina standardı 
oluşturulmalı.
- Tadilat/yenileme tanımında yalnızca yapının renovasyonu anlaşılmamalı, enerji de bir 
kalem olarak düşünülmeli ve enerji verimliliği sağlayan ekipmanlara yönlendiren teşvik/
zorunluluklar tanımlanmalı.
- Bina sektörüne yönelik enerji konularını koordine etmek üzere Bakanlık, STK, özel sektör, 
üniversiteler ve finans sektörünün de içinde yer alacağı bir üst otorite (Enerji Enstitüsü, 
Enerji Ajansı gibi) oluşturulmalı.

7- Kentsel Dönüşümle İlgili Yapı Sektörüne Yönelik Sistemsel Sorunlara İlişkin 
Öneriler
- Uzun vadeli şehir planları, altyapı ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmalı, ortak yaşam alanları 
artırılmalı ve bina yoğunluğu azaltılmalı.
- Uygulama için gerekli teknik şartname, performans standardı vb. tamamlanmalı.
- Kentsel dönüşümü koordine etmek üzere, kamu, yerel yönetim, kullanıcı, yapıcı gibi 
paydaşlardan oluşan bir koordinasyon kurumu oluşturulmalı.
- Kentsel dönüşüm atıklarının değerlendirilmesi için önlemler alınmalı, kentsel dönüşümün 
salt kazanç olmaktan çıkarılıp etik değerlerin korunacağı bir sistem oluşturulmalı.
- Bu konuda her seviyede bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmeli, 
denetimlerin etkinliği sigorta işbirliği ile artırılmalı.
- Yetkin mühendislik hayata geçirilmeli, mesleki sorumluluk sigortası geliştirilmeli.



“Ticari uyuşmazlıklarda
hızlı ve güvenilir çözüm için
sözleşmenize ISTAC’ı ekleyin”

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı:

ÖZEL RÖPORTAJ  / PROF. DR. ZİYA AKINCI
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Bir yılı aşkın süredir faaliyetini sürdüren İstanbul Tahkim 
Merkezi (ISTAC), ticari uyuşmazlıklarda etkili bir çözüm merkezi 
oldu. Türkiye İMSAD dergiye özel röportaj veren ISTAC Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, özellikle inşaat sektöründe 
taahhüt işi yapan firmalara çağrıda bulunarak, “Sözleşmelerine 
ISTAC’ı mutlaka eklesinler. Çünkü ISTAC ticari uyuşmazlıklarda 
hızlı, güvenilir ve pahalı olmayan çözüm sunuyor” dedi.

ÖZEL RÖPORTAJ  / PROF. DR. ZİYA AKINCI

İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak 
2015 yılı kasım ayında kurulan İstanbul Tahkim 
Merkezi (ISTAC), sadece Türkiye’nin değil bölge-

nin de en önemli tahkim merkezi olmayı hedefliyor. 
ISTAC’ın avantajlarını iş dünyasına ve hukukçulara 
duyurmak için çalıştıklarını belirten ISTAC Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “ISTAC ilk aşamada 
özellikle Türkiye’deki yatırımcıları, Türkiye’de iş yapan 
veya Türkiye ile iş yapan yabancı yatırımcıları yoğun bir 
şekilde kapsama alanına almak istiyor” diye konuşuyor. 
Prof. Dr. Akıncı ile ISTAC ve faaliyetlerini konuştuk.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ne zaman, hangi 
amaçla kuruldu?

ISTAC, 6570 sayılı kanunla İstanbul Finans Merkezi 
projesinin bir parçası olarak kuruldu. 2015 yılı kasım 
ayından bu yana faaliyetteyiz. ISTAC’ın üç tane ana 
hedefi var. Birincisi ticari uyuşmazlığı hızlı bir şekilde 
çözmek, ikincisi uyuşmazlığın uzmanlar tarafından çö-
zülmesini ve daha iyi bir yargılama sağlamak, üçüncüsü 
de iş dünyasına pahalı olmayan bir çözüm sunmak. 

ISTAC’IN SUNDUĞU ÜÇ ÖNEMLİ AVANTAJ
Bu hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Bu üç hedef de gerçekleşti. ISTAC Türkiye’ye ilk 
defa seri tahkim dediğimiz bir yöntemi getirdi. Uyuş-
mazlık hakeme gelmesinden itibaren üç ay içerisin-
de çözümleniyor ve tıpkı kesinleşmiş bir mahkeme 
kararı gibi icraya konulabiliyor. Bu iş dünyası için 
hayal edilmesi bile zor bir şeydi. Çünkü ülkemizde üç 
ayda ancak duruşma günü veriliyor, senelerce süren 
yargılamalar oluyor. Ama ISTAC’daki seri tahkimde 
üç ay içinde temyizi söz konusu olmayacak şekilde 
kesin olarak uyuşmazlık çözümleniyor. Bunun da çok 
önemli iki faydası var. Birincisi yargılama çok hızlı bi-
tiyor, ikincisi taraflar yargılamanın çok hızlı biteceğini 
bildiği için iş dünyasına bu çok önemli bir disiplin ge-
tiriyor. İyi işadamını destekleyen bir sistem. Kompleks 
davalarda ise uyuşmazlık 6 ayda çözülüyor. Şu anda 6 
ayda biten uluslararası bir tahkim davamız var.

ISTAC’ın uyuşmazlıklarda hızlı çözüm sunmanın 
yanında başka ne gibi avantajları var?

Önemli avantajlardan biri uyuşmazlığın uz-

man kişilerce çözümlenmesi. İstanbul Tahkim 
Merkezi’nde uyuşmazlıklar hakem dediğimiz özel 
kişilerce çözümleniyor. Bu kişiler uyuşmazlık hangi 
alanda çıkıyorsa o alanın uzmanı olan kişiler. Mesela 
inşaat hukukuyla ilgili bir tahkimde inşaat alanında 
uzman hakem görevlendirilir. Bu taraflar için çok 
büyük bir imkan. Bunun iki tane önemli avantajı 
oluyor. Birincisi uyuşmazlığı çözecek kişi sektörü 
ve konuyu bildiği için tarafların argümanlarını ti-
cari hayata uygulamasını fevkalade iyi biliyor. Bu 
daha adil, daha doğru kararlar verilmesini temin 
ediyor. İkincisi uyuşmazlığı çözecek kişi zaten uz-
man olunca bilirkişiye gerek kalmıyor. Türkiye’deki 
yargılamalarda en önemli sorunlardan bir tanesi her 
davada bilirkişi raporlarının sunulması. Bu hem 
sağlıklı değil, hem yargılamayı çok uzatıyor. Hal-
buki zaten uyuşmazlığı çözecek kişi uzman olduğu 
zaman bilirkişiye gerek olmuyor. Çok çok özel bilgi 
gerektiren bir husus varsa da, uzman olan hakem 
sadece o bilgiyi son derece dar bir soruyla soruyor, 
cevabını alıyor ve kararını veriyor. Uyuşmazlığı çöze-
cek hakemlerin uzman olması çok büyük bir avantaj. 
Üçüncü avantaj ISTAC, taraflara pahalı olmayan bir 
çözüm yolu sunuyor. Daha hızlı ve uzman kişilerin 
çözümü olunca herkesin aklına bu hizmetin pahalı 
olacağı geliyor. Kesinlikle böyle değil. ISTAC’da kü-

“İnşaat sektöründe tahkim çok çok önemli. İnşaat 
projeleri uzun döneme yayılan projeler. Süre uzun 
oldukça taraflar arasında ihtilaf çıkma ihtimali de artıyor. 
Artık çok rekabetçi bir ortam var. Sektördekiler çok 
düşük kâr marjlarıyla rekabet etmek durumunda. 
Dolayısıyla her talep son derece önemli. Sektördekilerin 
hak arama yönteminin hızlı ve adil olması gerekiyor. 
ISTAC taraflara çok hızlı bir yargılama imkanı sunuyor. 
Ama daha da önemlisi sektörü bilen hakemlerin 
uyuşmazlığı çözmesine imkan verdiği için, taahhüt 
sektöründeki kişileri en iyi anlayabilecek hakemler 
uyuşmazlığı çözüyor. Bütün bunların yanı sıra pahalı 
olmayan bir çözüm yolu. Bundan sonra tek yapmak 
gereken bunu mümkün olduğu kadar taahhüt 
sektörüne iyi anlatmak.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜ 
BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”
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çük ve orta davalar dahil olmak üzere 
uyuşmazlık daima mahkemelerden 
daha ucuza çözümleniyor. Bu çok 
büyük bir imkan. Hatta orta ve büyük 
davalarda ISTAC mahkemelerden çok 
daha ucuz oluyor. Büyük davalarda 
bu onda bir nispetine iniyor. 

“SÖZLEŞMEYE MUTLAKA
ISTAC’I YAZSINLAR”
Başvuru şartları nedir?

ISTAC’a başvurabilmek için en 
önemli şey sözleşmeye, “Bu sözleş-
meden doğan uyuşmazlık İstanbul 
Tahkim Merkezi’nde tahkim yoluyla 
çözülecektir” diye yazılması. Taraflar 
sözleşmeye bunu yazmazsa ISTAC’a 
başvurmaları mümkün değil. Bunu 
yazmak çok kolay. Web sitemizde ör-
nek tahkim şartımız var, onu kopyala-
yapıştır yoluyla sözleşmelerine yaza-
bilirler veya bizimle irtibat kurarlarsa 
biz de tahkim şartını nasıl yazacakları 
konusunda onlara yardımcı oluruz.

Firmaların çoğu bunu bilmiyor de-
ğil mi?

Maalesef bilmiyor. “ISTAC’a başvur-
mak istiyoruz” diye bizi arıyorlar ama 
daha önce sözleşmelerine yazmadıkları 
için ancak karşı taraf da kabul ediyorsa 
ISTAC’a başvurabiliyorlar. Ama ka-
bul etmiyorsa sonradan başvurmaları 
mümkün değil. Sözleşmeye yazarlarsa, 
diğer taraf mahkemeye gitse dahi mah-

kemeye itiraz edildiğinde mahkeme 
hemen dosyadan el çekiyor. Dosyayı 
ISTAC’a yolluyor.

“ISTAC’IN KARARLARI
MAHKEME KARARI GİBİDİR”
Alınan kararların bağlayıcılığı nedir?

Bu usul kanunumuzda yazar. 
ISTAC’ın aldığı karar sonucunda tıp-
kı mahkeme kararları gibi ilamlı icra 
yoluyla icraya gidilir. ISTAC’dan çıkan 
kararlar verildiği andan itibaren ke-
sinleşmiş mahkeme kararları gibi icra 
edilir. Başka bir deyişle bir tarafın “Ben 
bu kararları kabul etmiyorum” deme 
imkanı yok. Çünkü ilamlı icradan bah-
sediyoruz. 

Yargılayacak hakemleri nasıl belir-
liyorsunuz?

Hakemleri taraflar tamamen anlaşa-
rak seçebilirler. Eğer tek hakem varsa ve 
taraflar tek hakemle anlaşamazlarsa o 
durumda ISTAC divanı hakemi atıyor. 
ISTAC’ın milli ve milletlerarası olmak 
üzere iki tane divanı var. Milletlerarası 
divanımızda dünyanın en saygın, en 
ünlü hakemleri var. Milyarlarca dolarlık 
davalara bakmış, devletleri yargılamış 
hakemler bunlar. Yine milli tahkim di-
vanımızda da İstanbul’dan Ankara’dan 
çok kıymetli hocalarımız var. Kendi 
alanlarında uzmanlar, uygulamada tah-
kimi gayet iyi biliyorlar. Uzmanlık ala-
nına göre hakemleri bunlar belirliyor.

ISTAC’a hangi tür uyuşmazlıklar için 
başvurulabiliyor?

Ticari ilişkilerin hemen hemen 
hepsinde ISTAC’a gelinebilir. Kanunu-
muzda çok az istisna var. Gayrimen-
kullerin mülkiyeti ile alakalı ihtilaflar, 
Türk hukukunda tahkim dışında bı-
rakılmış. Ama onun dışında her türlü 
inşaat sözleşmesi, ticari kira sözleşmesi 
bunlar hep tahkime uygun alanlar. İsta-
tistiklere baktığımızda şu anda en çok 
satım sözleşmelerinin geldiğini görüyo-
ruz. Ama tahmin ediyorum ki özellikle 
kamu şartnamelerinden sonra ağır-
lıklı alanımız inşaat olacak. Taahhüt 
sektörü bizim gözbebeği sektörümüz. 
Taahhüt sektöründeki bütün kurum-
lara ve iş dünyasına işbirliğine hazır 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

KAMU KURUMLARINDA 
ISTAC SÖZLEŞMESİ
Şu ana kadar kaç dava aldınız?

ISTAC’ın kuralları bir seneden beri 
yürürlükte. Normalde bu tür tahkim 
merkezlerinin 4-5 sene sonra dava al-
ması beklenir. Çünkü ilk önce kuru-
luşunuzu tamamlayacaksınız, sonra 
kendinizi tanıtacaksınız, sonra eğer sizi 
benimserlerse sözleşmelere yazmaya 
başlayacaklar. Bu sözleşmelerden uyuş-
mazlık çıkarsa merkeze gelecek, bu da 
uzun bir süreç. Ama ISTAC’a çok kısa 
süre içinde davalar gelmeye başladı. 
Şu anda 6 tane davamız var. Daha da 

ÖZEL RÖPORTAJ  / PROF. DR. ZİYA AKINCI
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önemlisi çok önemli gelişmeler oldu. 
Türkiye’de özellikle taahhüt alanındaki 
devasa projelerin hepsi, örneğin Üçüncü 
Havalimanı, Mersin’den Kıbrıs’a su te-
mini projesi gibi projeler, sözleşmelerine 
ISTAC’ı eklediler. Bu çok önemli bir şey. 
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakanlık, 
kamu kurumlarının mal ve hizmet alım-
larında ISTAC’ı kullanmaları konusun-
da bir genelge yayınladı. Biz de kamu 
kurumu avukatları için çok büyük bir 
konferans düzenledik. 

Artık kamu kurumları, Enerji Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaş-
tırma Bakanlığı gibi icracı bakanlıklar 
sözleşmelerine ISTAC’ı yazacaklar. Hatta 
Kamu İhale Kurumu yönetmeliğinde de 
gerekli düzenlemeler yapılacak. Dola-
yısıyla özellikle taahhüt sektörü bun-
dan sonra kamunun şartnamelerinde 
çok yoğun bir şekilde ISTAC’ı görmeye 
başlayacak. Aynı şekilde bazı bankalar 
standart sözleşmelerinde ISTAC’ı kul-
lanacaklarını belirttiler. ISTAC sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın önemli bir 
merkezi olarak hepimizin göğsünü ka-
bartacak.

 
Dava duruşmaları nerede görülüyor?

Bizim eski Levent adliyesinin bina-
sında kendi yerimiz, duruşma salonları-
mız var. Çoğu zaman davalar için ücret-
siz olarak duruşma salonlarımızı tahsis 
ediyoruz. İngilizce, Almanca, Fransızca 
servis veriyoruz. Dolayısıyla alt yapı ola-
naklarımız çok çok iyi. ISTAC’da online 
dava açmanız dahi mümkün. Hiç oda-
nızdan kalkmadan davanızı açıyorsu-
nuz. Web sitemizde adeta bir formu 
doldurur gibi dava dilekçenizi yazabi-
liyorsunuz. Gönder tuşuna bastığınızda 
dava açılmış oluyor. Hatta harcınızı da 

kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Bu 
kadar kullanıcı dostu bir sitem. Baş-
vuru için de davanın miktarı ne olursa 
olsun başvuru harcı 300 TL. Yargılama 
sonrasında bizim yine web sayfamızda 
tarifemiz var, orada davanın miktarını 
yazarak ne kadar bir ücrete mal olacağı-
nı kolayca görebiliyorsunuz.

“ISTAC’IN ALDIĞI KARARLARIN
TEMYİZİ SÖZKONUSU DEĞİL”
Alınan kararlar kesin karar mı oluyor?

ISTAC’ın aldığı kararların temyizi 
söz konusu değil, sadece iptal davası 
açılabilir. Ama iptal davası icrayı dur-
durmuyor. Ayrıca iptal sebepleri kanun-
da çok sınırlı. Nedir bunlar? Örneğin 
tahkim şartının olmaması, diğer tarafa 
tebligat yapılmaması gibi. Yani uyuş-
mazlığın esasına girilmiyor. Başka bir 
deyişle hakemler doğru mu yanlış mı 
karar verdi diye ikinci bir yargılama 
söz konusu değil. Sadece usuli itiraz 
yapılabilir. Tahkim şartı var mı, yok mu 
diye. Dolayısıyla hakemin verdiği karar 
kesin, bağlayıcı ve hemen icra edilebilir 
nitelikte oluyor.

ISTAC’ın arabuluculuk faaliyeti de 
var. Bu konu hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Arabuluculuk daha önce de olan ve 
kanunla düzenlenen bir faaliyet. ISTAC 
arabuluculuk hizmeti de veriyor. Arabu-
luculuk hizmetinde taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın mahkemeye veya tahkime 
gitmeden arabulucu dediğimiz kişinin 
yardımıyla, sulh yoluyla çözümlenmesi-
ne gayret ediliyor. Eğer taraflar sulh ol-
maya istekli ve hazırlıklı ise bu takdirde 
çok kısa bir süre içinde uyuşmazlıklarını 
arabuluculuk yoluyla çözebilirler. Ara-

daki fark ise eğer taraflar sulh olmazsa 
o zaman tekrar ISTAC’a gelebilir veya 
mahkemeye gidebilir. Yani arabulucu-
lukta eğer taraflar sulh olmazsa kesin 
bir karar çıkmayabilir. Ama ISTAC’da 
bir taraf, “Ben bağlı olmak istemiyorum” 
diyemez. 

ISTAC, uluslararası tahkimde ne du-
rumda?

As l ında  ISTAC yur t  d ı ş ında 
Türkiye’den daha çok tanınıyor. Çün-
kü çok büyük bir ilgi çekti. Bunun da 
sebebi şu; bizim bölgemizde Dubai Tah-
kim Merkezi çok gelişmiş ve bilinen bir 
tahkim merkezi. Ama Türkiye’nin ne 
Dubai ile ne de Dubai Tahkim Merke-
zi ile kıyaslanması mümkün değil. Biz 
Dubai’den çok daha iddialı bir ülkeyiz. 
Çok geç kaldık bunu kabul ediyoruz 
ama ISTAC çok iyi başladı ve herkes 
ISTAC’ın dünyanın sayılı merkezlerin-
den biri olmasını bekliyor. Özellikle biz 
kendi içimizde güçlendikçe milletle-
rarası anlamda da çok ciddi bir çekim 
noktası olacağız. Üçüncü Havalimanı 
gibi projeler, ISTAC’ın uluslararası bir 
merkez olmasını müjdeliyor. 

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
nedir?

Bizim en önemli hedefimiz ISTAC’ın 
avantajlarını iş dünyasına ve hukukçula-
ra duyurmak. ISTAC ilk aşamada özellik-
le Türkiye’deki yatırımcıları, Türkiye’de 
iş yapan veya Türkiye ile iş yapan yaban-
cı yatırımcıları yoğun bir şekilde kapsa-
ma alanına almak istiyor. Kamuda çok 
iyi bir ilerleme kat ettik. Kısa ve orta 
vadede çok mesafe alacağımıza inanı-
yorum. ISTAC dünyanın önemli tahkim 
merkezlerinden biri haline gelecek. 

ÖZEL RÖPORTAJ  / PROF. DR. ZİYA AKINCI

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGILAMA TUTARLARI

UYUŞMAZLIK 
MİKTARI (TL)

MAHKEME İSTANBUL 
TAHKİM MERKEZİ

100.000.000 6.831.000 TL 813.300 TL

50.000.000 3.415.500 TL 663.300 TL

25.000.000 1.711.540 TL 463.300 TL

10.000.000 683.100 TL 343.300 TL

5.000.000 341.548 TL 218.300 TL

1.000.000 71.980 TL 58.300 TL

500.000 37.860 TL 30.800 TL

300.000 20.492 TL 19.800 TL



42   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2016

SEKTÖREL GÜÇ / TÜYAK

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı 
ile aynı çatı altında faaliyet gösteren Türki-
ye Yangından Korunma Derneği (TÜYAK), 

Türkiye’de yangına karşı önlem bilincinin gelişme-
si için çalışarak, yangından korunma sektörüne yol 
gösteriyor. TÜYAK Dernek Yönetim Kurulu Baş-
kanı Filiz Mumoğlu, yangın güvenliği sektörünün 
uluslararası kuruluşlardan onay alarak kaliteli üre-
tim yaptığını ancak Uzakdoğu’dan gelen taklit mal-
ların haksız rekabet yarattığını söyledi. Mumoğlu 
ile TÜYAK’ı ve sektörün sorunlarını konuştuk.  

 
TÜYAK ne zaman kuruldu?

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, 

TÜYAK Yönetim 
Kurulu Başkanı Filiz 

Mumoğlu, TÜYAK’ın 
yangından korunma 

bilincinin oluşması 
için faaliyetlerini 

sürdürdüğünü 
söyledi.

Türkiye’de toplumda yangından korunma konu-
sunda farkındalık yaratmak, kamu kuruluşları, 
öğrenciler, sektör paydaşları, uygulamacılar ya da 
tasarımcılarla bir çatı altında bir araya gelebilmek 
amacıyla 1992 yılında kuruldu. Daha sonra yasal 
mevzuat dolayısıyla vakfa üye alınması zorlaşınca 
2003 yılının aralık ayında Türkiye Yangından Ko-
runma Derneği kuruldu. Şu anda aynı çatı altında 
faaliyet gösteriyorlar.

Derneğin kaç üyesi var? Üye profiliniz nasıl?
Üye sayımız sürekli artıyor. Bu yıl 120’yi geçti. 

Vakıfta da 70 üye var. Vakıf üyelerimizin bir kıs-
mı dernekte de aktif görev alıyorlar. Üyelerimiz 

“Yangın güvenliği 
sektörünü Uzakdoğu 
ürünleri baltalıyor”
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Türkiye’de yangın güvenliği sektöründe faaliyet gösteren yerli üreticilerin 
uluslararası onay alabilen kaliteli üretim yaptığını belirten Türkiye Yangından 
Korunma Derneği (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Mumoğlu, “Ancak 
Uzakdoğu ülkelerinden gelen taklit ve onaysız ürünler haksız rekabet yaratarak 
sektörü baltalıyor” dedi. 

SEKTÖREL GÜÇ / TÜYAK

arasında yangından korunma sektörüne hizmet veren tüm malzeme 
satıcıları, uygulamacılar, tasarımcılar, danışmanlar, projeciler bunun 
yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler var. 

“SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ”
TÜYAK’ın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Ben 2016 yılının Mart ayında başkan oldum, yeni yönetim kuru-
lumuz ile birlikte yeni çalışmalara imza atacağız. Derneğimiz kurul-
duğu günden bu yana yangından korunma konusunda bir takım ya-
yınlar hazırlayıp basılmasına yardımcı oluyor. Bunlardan en önemlisi 
Yangından Korunma Yönetmeliği. Bunun basımını sadece TÜYAK 
gerçekleştiriyor ve hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanıyor. 
Yönetmelik dönem dönem güncelleniyor. Bunun yanı sıra çeşitli 
konularda el kitaplarımız, uygulama kılavuzlarımız var. Ayrıca eği-

tim faaliyetleri ve çeşitli seminerler düzenliyoruz. 
Yangından korunma konusunda 2016 yılı itiba-
rıyla ayda bir olmak üzere bir dizi seminer başlat-
tık. Önce İstanbul’da yapıyoruz. Zamanla Ankara 
ve İzmir’de de düzenleyip diğer  illere de yaymayı 
düşünüyoruz, çünkü talep alıyoruz. Beklediğimi-
zin üzerinde bir katılımla karşılaştık. 

Bunun yanı sıra iki yılda bir düzenlediğimiz 
bir sempozyumumuz var. En son 2015’te sağlık 
yapıları temalı gerçekleştirdik. Sempozyumla 
birlikte bir sergi de oluyor. 9-10 Kasım 2017’de 
“Yangında Can Güvenliği ve Risk Yönetimi” ko-
nusunda bir sempozyum düzenleyeceğiz ve bu 
sempozyum ilk defa uluslararası kapsamlı olacak. 
Sempozyum sırasında sadece bildiri sunumları 
değil, katılmak isteyenler için çeşitli eğitimler de 
veriyoruz.

Kamu kurumları ile ne gibi çalışmalarınız var?
Kamu kurumlarına da destek oluyoruz. Son 

olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizden bayın-
dırlık birim fiyat tarifelerinin güncellenmesi ko-
nusunda 2016 başında bir çalışma istedi. Çalışma 
hâlâ devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 
olan çalışmalarımız da sürüyor. Mesleki Yeterli-
lik Kurumu, Haziran ayı itibarıyla 40 meslek için 
Mesleki Yeterlilik Kurumu sertifikalı olma koşulu 
getirdi. Bu sayı giderek artacak ancak içlerinde 
bizim sektörümüzü ilgilendiren çok fazla meslek 
tanımı yok. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilişkile-
rimizde önce bu meslek tanımlarının yazılması, 
TÜYAK’la işbirliği içinde onaylanması ve sonra-
dan da bunların eğitimlerle ve sertifikalandırıla-
rak mesleki yeterlilik tanımının içine sokulması 
konusunda bir çalışma içerisindeyiz. 

Türkiye’de yangın güvenliği ile ilgili yönetme-
lik, yasa ya da standartlar ne durumda? 

Yangın güvenliği konusunda ilk yönetme-
lik 1992 yılında çıktı. Yönetmeliğin basımında 
TÜYAK’ın çok büyük katkısı oldu. Yönetmelik 
çıktıktan ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan son-
ra TÜYAK olarak eski yönetimlerimiz, yönetim 
kurullarımız ve başkanlarımız il il dolaşarak yö-
netmelik tanıtım toplantıları düzenlediler. Yönet-
melik dönem dönem güncelleniyor. Yangından 
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korunma yönetmeliği olmadan önce çok başıboş 
bir durum vardı. Şu an biraz daha düzene girmiş 
durumda. Yangından korunma yönetmeliğinin 
nasıl uygulanması gerektiği konusunda belediye-
ler ve itfaiyeler bilgilendirilmeye devam edilmeli.

“YANGIN YÖNETMELİĞİ 
UYGULAMALARI YETERLİ DEĞİL”
Yeni bina yapımında yangın güvenliği konu-
sundaki standartlar uygulanıyor mu?

Yönetmelikte her şey açık. Yapının yüksekli-
ğinden tutun kullanım amacına göre yapılması 
gerekenler belli. Ancak yeterli değil, eksikler var. 
Uluslararası yönetmeliklerle aynı düzeyde değil 
ama yavaş yavaş revize edilerek, çeşitli eklemeler 
yapılarak daha iyi duruma gelecektir. 

Yönetmelikte en önemli konu tanımlar. Yö-
netmelik var ama anlaşılmayan noktalar da olu-
yor. Biz TÜYAK olarak hâlâ yönetmelikle ilgili 
olarak tasarım ve uygulamaya yönelik sorular alı-
yoruz. Daha anlaşılabilir ve ifadelerin daha açık 
olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sektörle nasıl bir işbirliği içindesiniz?
Sektörün önde gelen yerli-yabancı firmaları 

üyelerimiz arasında yer alıyor. Bizim bu dönem 
çalışmalarımızdan gayet memnunlar, destek olu-
yorlar. Onlardan gelen talepler ve öneriler doğ-
rultusunda çalışmalarımıza yön vermeye çalışı-
yoruz. 

Türkiye’de yangın güvenliği sektörünün duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yerli üreticilerimiz büyük gelişme kaydetti-
ler. Birçok üretici, FM, UL gibi uluslararası onay 
kuruluşlarından üretimlerini onaylatıyorlar. 

“Türkiye İMSAD inşaat sektörünü çatısı altında 
toplayan bir kuruluş. Biz de TÜYAK olarak Türkiye 

İMSAD üyesi olmanın doğru olacağına karar verdik. 
Hem bakanlıklar hem de sektörle ilişkiler için bizim 
gibi çalışan diğer dernekleri de tanımak ve ilişkileri 

güçlendirmek istedik. Türkiye İMSAD’daki çeşitli 
komitelerde bizim yönetim kurulu üyelerimiz 

de görev yapıyor. Mevzuat ve yönetmelikler 
konusunda dirsek temasında bulunarak TÜYAK 

olarak görüşümüz sunup, yangın sektörüne 
nasıl katkı sağlanabileceği konusunda çalışmalar 

yapıyoruz.”

“Türkiye İMSAD, inşaat
sektörünün çatı derneği”

SEKTÖREL GÜÇ / TÜYAK

Bu kolay bir iş değil, çok uzun ve zahmetli bir 
süreç. Ama şunu gururla söylemeliyiz ki, yerli 
üreticilerimiz de artık uluslararası onayları alı-
yorlar. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışına ih-
racat yapmak için de bu onaylara sahip olmaları 
gerektiğinin bilincindeler. Dolayısıyla bu onay-
ları almak için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu 
da bizim için çok sevindirici. Sektör büyüyen 
bir sektör ama bu sektöre ket vuran şey onaysız 
malzemeden oluşan ithal ürünler. Bizim en çok 
savaştığımız konulardan biri bu. Onaysız mal-
zeme kullanımına karşı tavır almak. Maalesef 
Uzakdoğu’dan getirilen ithal ürünlerin bir kısmı 
öyle. Ünlü markaların taklitleriyle çok karşıla-
şıyoruz. Bu yüzden başı ağrıyan çok sayıda son 
kullanıcı da var. Bunu önlemek için bir takım 
çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu da ancak dev-
letin desteği ile olur.

Yerli üreticiler haksız rekabetle karşı karşıya 
yani...

Aynen öyle. Sadece yerli üretici için değil, 
Türkiye’de iş yapan yabancı üretici için de böy-
le. Onlar da haksız rekabetle baş etmek zorunda 
kalıyorlar. Çünkü bir başka firma bu taklit ürün-
leri getirip piyasada satabiliyor. Taklit ürün satışı 
yabancı üreticiyi de zarara sokuyor. Bir haksız 
rekabet oluşuyor.

“KALİFİYE ELEMAN SORUNU VAR”
Sektörün diğer sorunları neler?

Diğer bir sorun kalifiye eleman olmaması. 
Meslek tanımlarının yazılması ve sertifikalandı-
rılması gerekiyor. Eğer bu olursa, yakın zamanda 
daha kalifiye bir sektör profili ile karşı karşıya 
kalacağız diye düşünüyorum. Bence sektörün şu 
anda en büyük problemi bu. 

TÜYAK olarak önümüzdeki dönemde hedef-
leriniz nedir?

Eğitim seminerlerimizi artırarak talep gelen 
tüm illere ve Türkiye geneline yaymayı amaçlı-
yoruz. Sempozyum çalışmalarımıza ağırlık veri-
yoruz. 2017 sempozyumu bu yıl ilk defa ulusla-
rarası olacak. Çünkü son yıllarda yurt dışından 
çok fazla bildiri ve sunum gelmeye başladı. Sem-
pozyum ile birlikte açılan sergi sektörün tek top-
lanma noktası diyebilirim. 

2015 yılındaki sempozyumu iki günde bin 
500’ü aşkın kişi ziyaret etti. 2017’de bu sayının 
çok daha artacağını düşünüyorum. Ayrıca ba-
kanlıklarla ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile olan 
çalışmalarımız da devam ediyor. Uluslararası si-
vil toplum kuruluşları ile olan bağlarımızı güç-
lendirmeye çalışıyoruz.





“Şirketlerin başarısının
anahtarı çalışanlardır”

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGÜR ÜZELTÜRK
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Işıklar Grubu’nda 23 yılı aşkın süredir çalışan ve 2013 yılından bu yana Işıklar 
Yapı Ürünleri Genel Müdürü olan Özgür Üzeltürk, şirketlerin başarısının 
anahtarının çalışanlar olduğunu belirterek, “İş dünyasında çalışanları 
yüzünden, doğru bir yatırımı yanlışa, yanlış bir yatırımı da doğruya çevirmiş 
pek çok örnek var” diyor.

İ
nşaat malzemesi sektörünün başarılı yönetici-
lerinden Özgür Üzeltürk, uzun yıllar çalıştığı 
Işıklar Grubu’nda zirveye yükselmiş bir isim. 

Ürün Sorumluluğu, Ürün Müdürlüğü, Pazarla-
ma Müdürlüğü, Dış Ticaret Müdürlüğü görev-
leri sonrasında 2013 yılından bu yana Işıklar 
Yapı Ürünleri Genel Müdürlük görevini yürüten 
Üzeltürk ile Işıklar Holding’deki iş serüvenini ve 
çalışma hayatına bakışını konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz ve iş haya-
tına başlama sürecinizden bahseder misiniz?

İlk, orta ve lise eğitimimi Samsun’da ta-
mamladıktan sonra 1992 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. Bir yıllık Marmara Üniversitesi 
İşletme eğitiminin ardından 1993 yılında Işıklar 
İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.’de reklam ve pazarla-
ma uzmanı olarak işe başladım.

Işıklar Grubu’nda kaç yıldır görev yapıyorsu-
nuz? Şu andaki görevinize ne zaman atandınız?

23 yılı aşkın bir süredir Işıklar Grubu’nda 
çalışmaktayım. Ürün Sorumluluğu, Ürün Mü-
dürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü, Dış Ticaret Mü-
dürlüğü görevleri sonrasında 2013 yılından bu 
yana Genel Müdürlük görevini sürdürüyorum. 

“YILLAR İÇİNDE
SEKTÖRÜ ÇOK İYİ TANIDIM”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir 
duygu? Işıklar’daki iş hayatınızı değerlendir-
diğinizde neler söylemek istersiniz?

Öncelikle kurumsal ve sektöründe lider bir 
şirketin vermiş olduğu güven duygusu söz ko-
nusu. Türkiye pazar payında liderliğin yanı sıra 
çevre ülkeler arasında klinker tuğla üretimin-
de söz sahibi olan bir şirkette çalışmak, başarı 
hedeflerinizi kendiliğinden oluşturuyor. Bir ta-
raftan ülke sınırları içinde rekabet yaşarken di-
ğer taraftan dünyada farklı rakiplerle çalışmak 
zorunda kalıyorsunuz. Uzun yıllar çalıştığınız-
da sadece kendi şirketinizi değil, sektörü hatta 
rakiplerin gelişimini veya başarısızlıklarını da 
yakından takip etmiş oluyorsunuz. Bu da size 
örnek teşkil ediyor, atacağınız stratejik adımla-
rınızı belirliyor. Uzun yıllar aynı şirkette farklı 
farklı departmanlarda belirli sürelerde çalıştı-
ğımdan yılların nasıl geçtiğini anlamadım. He-
men hemen tüm görevlerimde, tedarikçi firma-

larımız, stratejik iş ortaklarımız sektöründe çok 
güçlü firmalar olduğundan, yalıtımdan seramik 
sektörüne, enerjiden kimya sektörüne kadar 
geniş kapsamlı çalışmalar yapmamız benim bu 
alanlardaki tecrübelerimi artırdı. Birlikte çalıştı-
ğım firmaların yönetim anlayışları, mali strate-
jileri gibi pek çok önemli değerlerini inceleme 
şansım oldu. Ortak çalışmalarımızda, özellikle 
yabancı firmaların çalışma prensiplerinden çok 
yararlandım.  

Şirketimde beni en mutlu eden ve uzun yıllar 
çalışmamda beni her zaman heyecanlandıran ve 
teşvik eden iki konu var; marka değerinin her 
koşulda korunması ve bireysel başarı projelerine 
destek olunması. Yeni giren bir arkadaşımızdan 
en üst yöneticiye kadar bireysel veya takım ola-
rak talep ettiği çalışmalar ve projeler varsa bu 
yakından ve ciddiyetle değerlendirilir, büyük 
oranda da destek olunur. Doğal olarak  bireysel 
ve takım olarak elde edilen başarılar şirket veri-
mini ve gelişimini artırıyor.

“EKİP ÇALIŞMASI 
BAŞARIYI GETİRİR”
İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleri-
niz nelerdir?

İş yaşantımda ekip çalışmasının başarıyı geti-
ren en önemli faktör olduğuna inananlardanım. 
Bu nedenle tüm çalışanların birbirine yakın ve 
yardımcı olması, bölüm içi ve bölümler arası 
ilişkilerin düzgün ve destekleyici olması için çok 
fazla yönlendirici çalışmalarımız oldu. Bireysel 
hedeflerimiz yanında her zaman ekip olarak he-
deflerimiz var, çalışmalarımızda, başarılarımızla 
ekip olarak sevinirken, başaramadıklarımızdan 
ve hatalarımızdan ders çıkarmak için yine ekip 
olarak birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hedefleri-
mizi belirlerken ulaşılabilir ve gerçekçi olmasına 
dikkat ediyoruz. Hedefleri yakalamak için inatla 
ve azimle gerçekleşen tüm çalışmaları eksiksiz 
yapmaya çalışıyoruz.      

Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? Genç 
yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

Tabii ki işinizi çok sevmeniz gerekiyor. Ka-
rarla ve istekle yapılan her işin muhakkak başarı-
ya ulaşacağına inanıyorum. Hangi işi sevdiğinizi 
ve bu işe olan yeteneğinizi anlayabilmek de çok 
önemli. Benim şansım lise yıllarında ileride ne 
olmak istediğimi bilmekten geliyor. Bu neden-

Işıklar Yapı 
Ürünleri Genel 
Müdürü Özgür 

Üzeltürk,
iş yaşantısında 

ekip çalışmasının 
başarıyı getiren 

en önemli faktör 
olduğuna  inan-
dığını belirterek,  
“Bireysel hedef-
lerimiz yanında 
her zaman ekip 

olarak hedefleri-
miz var” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGÜR ÜZELTÜRK
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le inşaat mühendisliği ve sonrasında 
yapı malzemesi konusundaki eğiti-
mimle birlikte çok sevdiğim bir işim 
oldu. Gençlerin iletişim becerileri son 
yıllarda teknolojinin de hızlı büyüme-
siyle çok fazla arttı. Sadece ülkemizde 
değil dünyada iş yapma, çevre edin-
me becerileri var. Bu nedenle ufuk-
ları çok açık, girişken ve cesaretliler. 
Bence iş yaşantılarındaki hedeflerini 
belirlemeleri ve bu yolda inatla çaba 
sarf etmeleri onları başarıya ulaştıra-
caktır. Hedeflerini de ülke sınırlarıyla 
değil dünya çapında belirlemeleri çok 
önemli.

 
Şirketlerin başarısında çalışanların 
rolü nedir?

Başarının anahtarı çalışanlardır. 
İş dünyasında çalışanları yüzünden, 
doğru bir yatırımı yanlışa, yanlış bir 
yatırımı da doğruya çevirmiş pek çok 
örnek var. Şirketlerin varlığını oluştu-
randır çalışanlar... Pek çok şirketi, si-
zinle muhatap olan ve o şirketi temsil 
eden çalışanıyla eşleştiririz.

“HOBİLERİME VAKİT 
AYIRIYORUM”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata 
vakit ayırabiliyor musunuz? Hobi-
leriniz var mı?

Aileme ve sosyal hayata vakit ayı-
rabiliyorum. İş hayatındaki başarının 
ve sürekliliğin arkasında huzurlu bir 
ailenin çok büyük önemi var. Ailem, 
arkadaşlarım ve dostlarımla geçirdiğim 
vakitler benim için çok değerli. Yöneti-
cilerimizin ve şirketlerimizin başarısın-
da da “önce insan” faktörü çok dikkate 
alınmakta ve bu konudaki eğitimler ön 
plana çıkmakta. Hobilerim ise yelken, 
serbest dalış, bisiklet ve doğa sporları. 
Çok yoğun zamanlarımız haricinde 
mümkün olunca hobilerime zaman 
ayırmaya çalışıyorum. Hobilerim, bir 
süreliğine beni yoğun iş yaşantısından 
uzaklaştırırken aynı zamanda dinç ve 
enerjik olarak hafta başında yoğun iş 
temposuna hazırlıyor.

Biraz da Işıklar Tuğla ve sektör-
den bahsetmenizi isterim. Işıklar 
Tuğla’nın sektördeki yeri nedir?

Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürmekte olan Işık-
lar İnşaat Malzemeleri A.Ş., Bartın’da 
klinker tuğla, zemin ve cephe için 
terra cotta üreten üç fabrika ve bu 
ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında 

satışını sağlayan İPAŞ’›n (Işıklar Pazar-
lama A.Ş.) organizasyonundan oluşu-
yor. Şirketimiz, altı bölge müdürlü-
ğü ile hizmet veriyor. Yurt genelinde 
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, 
Karadeniz, Güney ve Doğu Anadolu 
Bölge Müdürlükleri bulunuyor. Mi-
mar ve mühendis ağırlıklı satış kad-
rosuyla projelerde ürünlerin satışını 
ve doğru kullanılmasını sağlıyoruz. 
İhracat bölümümüz, pek çok ülke-
ye ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. 
Uluslararası projelerde Işıklar klinker 
ürünlerinin kullanılmasıyla birlikte 
ülkemize önemli ölçüde döviz girdisi 
sağlanıyor. Işıklar İnşaat Malzemeleri, 
2012 yılı itibarıyla ürün gamına çatı 
sistemlerini de dahil ederek, zemin ve 
cephedeki tecrübesini, kalitesini ve 
gücünü beklenildiği gibi çatı sistemle-
rinde de kullanıcısına sunuyor.

“TUĞLA SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞİ PARLAK”
Türkiye’de tuğla sektörünün duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Toprak sektöründe faaliyet gös-
teren firmaların önemli avantajları 
olduğunu ve gelecek yıllarda önemli 
oranda pazar paylarını artıracakla-
rını düşünüyorum. Doğal malzeme-
ye olan talep her geçen gün artıyor. 
İnsanoğlunun varlığından bugüne 
kadar pişmiş toprak, en önemli yapı 
malzemesi oldu. Tuğla yapının her 
detayında yerini güçlendiriyor. Tuğ-
la, sağlıklı, yanmayan, nefes alabilen, 

ısı depolayabilen, güvenli ve sürdü-
rülebilir yapısı sayesinde her geçen 
gün daha fazla projede yer buluyor. 
Pişmiş toprağın, özellikle çağdaş ya-
lıtım malzemeleriyle olan mükem-
mel birlikteliğine en büyük örneği 
ekoklinkeri, bu yıl yeni ürün gamı-
na kattık. Bu ürünümüzde, mineral 
yünü tuğla boşluklarına yerleştire-
rek, duvarlarda ısı ve ses yalıtımı ya-
pan, mantolamaya gerek duymayan 
çağdaş duvar sistemleri oluşturduk, 
geleneksel malzemeyi, çağdaş çözü-
me kavuşturduk. Duvarların yüksek 
teknik kapasitesine sahip olmasında 
önemli rolü yine toprak sanayicile-
rinin oluşturacağına inanıyorum. 
Binaların farklı tiplerinde farklı du-
var çözümlerinin olması gerektiği 
ortada. Geleneksel ve standart pa-
zarlama yöntemleri yerine, çağdaş ve 
akılcı duvar tipleriyle, yapı statiğine 
uygun duvar çözümleri konusunda 
öneri getirmek için çalışmalarımız 
yoğunlaşmış durumda. Eğitim faali-
yetlerine çok önem veriyoruz. Üni-
versitelerde genç mimar ve mühen-
dislere, meslek lisesi öğrencilerine, 
çağdaş yapılarda tuğla uygulamaları 
konusunda eğitimlerimiz de devam 
ediyor. Her yıl binlerce öğrenciye 
sektörümüzü ve ürün lerimizle bir-
likte çağdaş yapılarda tuğla kulla-
nımını anlatıyoruz. Çağdaş yapının 
çatı, duvar ve zemin detaylarında 
toprağın getirdiği büyük avantajları 
ele alıyoruz.
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / BRIGITTE WEBER

Türkiye’de imza hakkına sahip ilk yabancı mimar olan Brigitte Weber, 
projelerinde yerli ve doğal malzeme kullanmaya özen gösterdiğini belirterek, 

“Türkiye’de kaliteli malzeme üretiliyor. Türk ürünleri uluslararası geçerli sertifikaya 
sahipse niye dışarıdan malzeme getirilsin?” diyor.

“Türkiye’de kaliteli 
malzeme üretiliyor
o yüzden yerli malzeme 
kullanıyorum”
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diğimde kıştı ve beyaz karın kirlendiğini ilk defa 
İstanbul’da gördüm. Kömür kokusu ve hava kir-
liliği vardı. “Ben burada yapamam” dedim. Daha 
sonra İstanbul’a bir de yazın geldim ve işte o za-
man aşık oldum İstanbul’a. Büyükada’da kalmış-
tık, “Buraya hemen taşınabilirim” diye düşündüm. 
O yazın ardından 1995 yılının nisan ayında da 
İstanbul’a taşındım ve o gün bugündür Türkiye 
ikinci vatanım oldu. Arif Suyabatmaz ile bir ofis 
açtık ve 3 yıl birlikte çalıştık. Daha sonra ayrılma-
ya karar verdik.

İLK BÜYÜK PROJESİ TRUMP TOWERS
Daha sonra ne gibi çalışmalar yaptınız?

O dönemde bir süre iç mimari projeleri yap-
tım. Teknik üniversitede 9 yıl okumuş bir insana 
sadece iç mimarlık yapmak yeterli gelmiyor. An-
cak ben iç mimarlık yapmak zorundaydım çünkü 
Türkiye’de mimarlık yapma hakkım yoktu. 2005 
yılında ise Türkiye’deki ilk yabancı mimar olarak 
bütün hakları kazandım. Bu benim için çok bü-
yük bir gelişmeydi. Çünkü senelerce Ankara’daki 
bürokrasi ile boğuşmak zorunda kaldım. Biliyor-
sunuz doktorlar, avukatlar, mimarlar herhangi bir 
yerde çalışamazlar, denklik belgeleri vs. gerekiyor. 
O sıralar AB ile yakınlaşma çabaları vardı ve bir 
kaç kanun değişti. Bu da benim için büyük şans 
oldu, kanun değişikliği sanki benim için yapıl-
mıştı. Çünkü o dönemde benden başka hiç kimse 
bütün şartları sağlayamazdı. Yasal şartlar oluşunca 
2005’te Brigitte Weber Architects’i kurdum. Ve te-
sadüfen Trump Towers projesi başladı. İmza hakkı 
kazandığım için ilk büyük mimari projem Trump 
Towers oldu. Bütün hakları, Doğan Holding’den 
bu teklif gelmeden bir ay önce kazanmıştım. Belki 
bu yasa bir ay gecikse Trump Towers’ı ben yap-
mayabilirdim.

Yaptığınız diğer projeler neler?
Trump Towers’dan sonra Ankara’da Next Le-

vel Karma projesini yaptık. Trump Towers 260 
bin metrekarelik bir proje idi, Next Level 240 bin 
metrekarelik bir proje oldu. Ofisimiz İstanbul’da 
ama şu an ağırlıklı olarak Ankara’da çalışıyoruz. 
Çeşitli konut, ofis projeleri ve spor tesisleri de 
yaptık. 

Ortağınız var mı?
Hayır ortağım yok, ofiste 15 kişi çalışıyoruz.

“ANKARA’DA YENİ BİR 
KONUT PROJESİNE BAŞLADIK”
Özellikle hangi konsept üzerine çalışmalar ya-
pıyorsunuz?

Ağırlıklı olarak konut projeleri üzerinde ça-
lışıyoruz. Hem mimari proje hem de iç mimari 
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Brigitte Weber kimdir?
Avusturya doğumlu olan Brigitte Weber 1994 yılında Viyana Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü yüksek mimar olarak tamamladı. 
1995 yılında Türkiye’ye gelerek Suyabatmaz Mimarlık kurucu 
ortaklığında çeşitli proje ve uygulamalar yapan Brigitte Weber, 
Türkiye’de imza hakkına sahip ilk yabancı mimar olarak 2005 yılında 
“Brigitte Weber Mimarlık” adı altında kendi ofisini kurdu. Çeşitli 
mimari ödüllerin yanında Mies van der Rohe 2013 ödülüne Trump 
Towers ile aday gösterildi ayrıca 2014 yılında  Avusturya Cumhuriyeti 
tarafından  Altın Liyakat nişanına layık görüldü. Weber, 2015 yılından 
bu yana İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdürüyor. 

Yaklaşık 22 yıldır Türkiye’de yaşayan Avusturyalı mimar Bri-
gitte Weber, 2005 yılında “Brigitte Weber Architects” adıyla 
kurduğu ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de imza 

hakkına sahip ilk yabancı mimar olan Weber, Trump Towers pro-
jesi ile adını duyurduktan sonra büyük ölçekli konut projelerine 
imza attı. “Türkiye ikinci vatanım” diyen Weber ile projelerini ve 
mimari yaklaşımını konuştuk. 

Sohbetimize sizi tanıyarak başlamak isteriz. Eğitim hayatınızı 
ve Türkiye’ye geliş sürecinizi anlatabilir misiniz?

1964 Avusturya doğumluyum. 1994 yılında Viyana Teknik 
Üniversitesi mimarlık bölümünü yüksek mimar olarak tamamla-
dım. Avusturya’da çeşitli mimarlık bürolarında çalıştığım dönemde 
Türk meslektaşım Arif Suyabatmaz’la tanıştım. O zaman 29 yaşın-
daydım ve kendi ofisimi açmak istiyordum. Bu düşüncemi Türk 
arkadaşımla paylaştığımda o da benimle aynı fikirde olduğunu 
söyledi. Ama o dönemde Avusturya’da ofis açmak çok zordu. Çün-
kü diplomadan sonra beş yıl birinin yanında çalışma mecburiyeti 
vardı. Belki altı yıl beklemek zorunda kalabilirdim. Bir gün arkada-
şım, “Biz niye Türkiye’de ofis açmıyoruz? Ben orada bütün haklara 
sahibim, ofis açabilirim” önerisinde bulundu. Ben Türkiye’yi hiç 
bilmediğimi belirterek, bu öneriye ilk başta pek sıcak bakmadım. 
Sonra Türkiye’yi ziyaret ettim ama açıkçası çok beğenmedim. Gel-
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hizmeti sunuyoruz. Bu da hem bizim için hem de 
müşteri için büyük bir avantaj. Çünkü ilk günden 
itibaren ne yapacağımızı bilerek her şeyi milimetrik 
hesaplayarak projeyi geliştiriyoruz.

Yeni projeleriniz olacak mı?
Şu anda 140 bin metrekarelik Next Level Çayyo-

lu projemiz devam ediyor. Yine Ankara’da 400 bin 
metrekarelik yeni bir konut projesine başladık. 

“TÜRKİYE’DE YABANCI MİMAR OLMAK ZOR”
Türkiye’de yabancı bir mimar olmanın ne gibi 
zorlukları bulunuyor?

Öncelikle bürokrasi ile çok uğraşmak zorunda 
kalıyorsunuz. Ama benim şansım kanunun o dö-
nemde çıkması ve o kriterlere uygun olmamdı. Yok-
sa prosedürler nedeniyle yabancı mimarın çalışması 
çok zor. Türkiye’de çok fazla yabancı mimar oldu-
ğunu da sanmıyorum. Gelen de Türk ortaklarıyla 
açtığı ofisi bir süre sonra kapatıyor. Ben ise 22 sene-
dir burada yaşıyor ve çalışıyorum. Buraya yerleştim 
ve bitirdiğim projeler var. Dolayısıyla insanlar bana 
güveniyorlar. Ama yabancı mimarlara karşı tabii ki, 
“Acaba gider mi?” diye bir endişe var. 

Bir projeyi ele alırken neyi ön planda tutuyorsu-
nuz? 
En önemli şey projeyi kimin için yaptığımız. Proje-
leri müşteri için yapmıyoruz, son kullanıcı için yapı-
yoruz. Bazı projelerde müşteri son kullanıcı oluyor, 
bazılarında ise müşteri bir araç oluyor. Bazen son 
kullanıcıyı tanımıyoruz. Konut projesi yapıyoruz 

Ağırlıklı olarak konut 
projeleri üzerinde 

çalıştıklarını belirten 
Brigitte Weber, 

“Projelerimizde doğal 
malzeme kullanmaya 

özen gösteriyoruz 
ve yerli malzeme 

kullanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü malzemenin 

yurt dışından ve uzun 
mesafeden ithali 

transfer açısından 
düşündüğünüzde 

ekonomik ve çevreci 
olmuyor” diyor.

3

2

1
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ama orada kim oturacak bilmiyoruz. 
Müşteriler kızmasınlar onları ikinci 
plana atıyoruz diye, ama biz onlara 
bilgimizle ve son kullanıcıyı memnun 
etmek için hizmet ediyoruz. Çünkü 
son kullanıcıyı memnun edersek, yatı-
rımcı o daireyi çok daha kolay satıyor. 
Ancak tabii ki büyük kararları müşte-
riyle birlikte vermemiz gerekiyor. 

Sizce bir yapının sürdürülebilir ol-
ması için en önemli unsunlar neler-
dir?

Maalesef yatırım projelerinde 
yüzde yüz yeşil bina yapmak çok 
zor. Çünkü yatırımcı projeden para 
kazanmak istiyor. Son kullanıcı ta-
lep etmiyorsa ve o bilinçte değilse, 
yatırım maliyetini artıramıyorsunuz. 
Yeşil bina yapmanın maliyeti yüksek. 
Bu sonra satış fiyatına da yansıtılacak. 
Eğer o bilinç son kullanıcıda yoksa o 
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1- Kemerburgaz Binicilik Tesisleri 
2- Next Level Çayyolu
3- Kemerburgaz Binicilik Tesisleri 
4- Next Level 
5- Trump Towers 
 
Fotoğraflar: Cemal Emden
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zaman o binaya yeşil bina diye faz-
la para vermek istemez. Bu nedenle 
önce son kullanıcıyı bilinçlendirmek 
için çalışmak lazım. Özel projeler-
de ise yeşil bina yapmak daha kolay. 
Isınma, soğutma parasını kendileri 
ödedikleri için enerji verimli bina is-
tiyorlar. 

“TAŞI NEDEN İTHAL EDİYORUZ? 
BENCE BU ÇOK YANLIŞ”
Kaliteli malzeme kullanmanın bu 
noktadaki önemi nedir?

Kaliteli bir bina yapmak için önce 
yapı elemanlarından başlamak lazım. 
Tecrübeli ve iyi mühendislerle birlik-
te çalışmak gerekiyor. Özellikle Tür-
kiye içinde tecrübeli olması lazım. 
Çünkü her ülkenin farklı bir iklimi 
var. Biz kendi yöntemlerimizi bul-
mak zorundayız. Yapı elemanlarını 
da ona göre tasarlamamız gerekiyor. 
Malzeme konusunda dış cephe çok 
önemli. Cephe tasarlarken sadece 
güzel gözükmesini değil, ısıtma, so-
ğutma konusunda verimli olmasını 
önemsiyoruz. Biliyorsunuz mantola-
ma ve ısı yalıtımı Türkiye’ye çok geç 
geldi. Hâlâ birçok binada mantolama 
yok. Ayrıca insanlar enerji verimliliği 
konusunda pek bilinçli değiller. Son 
kullanıcının bilinçli olması lazım. Biz 
projelerimizde doğal malzeme kul-
lanmaya özen gösteriyoruz ve yer-
li malzeme kullanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü malzemenin yurt dışından ve 
uzun mesafeden ithali transfer açısın-
dan düşündüğünüzde ekonomik ve 
çevreci olmuyor. Malzeme minimum 
mesafeden temin edilmeli. Bu ülkede 
doğal malzemeler var, neden bunla-
rı kullanmıyoruz? Mesela taşı neden 
ithal ediyoruz? Bence bu çok yanlış. 
Türkiye’de her şey üretiliyor, teknolo-
ji de var. Bir Türk ürünü uluslararası 
geçerli bir sertifikaya sahipse, o zaman 
o malzeme niye dışarıdan getiriliyor? 
Malzeme ve işçiliğin yanı sıra servis 
de önemli. Türkiye’de her şey var ama 
bunu şantiyeye getiren, orada uygu-
layan firma size beş sene sonra pro-
fesyonel bir servis verecek mi bilmi-
yorsunuz ve orada sıkıntı yaşanıyor. 
Türkiye’de kaliteli malzeme üretiliyor 
ama servis ve uygulama problemleri 
yaşanıyor. Ayrıca Türkiye’de kalifiye 
eleman sorunu var. 



Küllerinden doğan şehir

Hiroşima

KENTLER & MİMARİ / HİROŞİMA
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Hiroşima için, “haritadan silinen bir şehrin 
yeniden mükemmel denebilecek şekilde 
inşa edilmesine göstereceğimiz en iyi örnek” 
diyebiliriz. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya atılan 
atom bombası 140 bin kişinin ölümüne yol 
açarken, 13 kilometrekarelik bir alan tamamen 
yerle bir oldu. Böylesi bir yıkım bölgeyi 
kaçınılmaz bir yeniden yapılandırmayla karşı 
karşıya bıraktı. Bu dönüşümün odak noktasında 
ise Danbara Kentsel Dönüşüm Projesi yer aldı.
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İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük facialardan 
biri, 6 Ağustos 1945’te Japonya’nın Hiroşima 
kentine dünyada ilk kez atom bombası atılma-

sıyla yaşanırken, günümüzdeki modern görüntü-
süne baktığımızda Hiroşima’yı “Küllerinden doğan 
şehir” olarak nitelendirmek pek de yanlış olmaz...

Hiroşima’ya atılan atom bombasının neden 
olduğu yıkımın ardından Hiroşima’yı eskisinden 
daha da güzel bir kente dönüştürmek için yeniden 
inşa süreci başladı.

Hiroşima kentsel dönüşüm projesi, dünyanın en 
güzel ve endüstriyel olarak üretici şehrini yaratmak 
için uygulanırken; aynı zamanda yeşillikleri, nehir-
leri ve kültürü ile dünya barışına hizmet verecek 
örnek bir yerleşim yeri oluşturmak amaçlandı. Bu 
kapsamda şehrin en eski bölgelerinden birinde, iyi 
planlanmış, yaratıcı ve etkili bir biçimde gerçekleş-
tirilen Danbara Kentsel Dönüşüm Projesi öne çıktı.

70 BİN BİNA YIKILDI
Projenin ayrıntılarına geçmeden önce 6 Ağus-

tos 1945 günü saat 8.15’e dönmek gerekir. O gün 
dünyanın ilk nükleer silahının kalabalık bir şehir 
üzerinde yarattığı patlama, hiçbir askeri saldırının 
sebep olmadığı boyutta ve şiddette yıkıma sebep 
oldu. O yılın sonuna kadar, tahmini olarak 140 bin 
kişi nükleer bomba sonucu hayatını kaybederken, 
yaklaşık 13 kilometrekarelik bir alan patlama so-
nucu harap oldu. Geleneksel olarak inşa edilmiş 
binalardan en dayanıklı betonarme binalara kadar 
toplam 70 bin yapı yıkıldı veya bombanın ardından 
oluşan patlamalar/yangınlar sebebiyle ciddi ölçüde 
hasar gördü. Tüm bunlar şehri bütünüyle aciz bıra-
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Bugün parkları ve 
modern binalarıyla 

yaşanılabilir şehirler 
arasında yer alan 

Hiroşima, 71 yıl önce  
meydana gelen facianın 
izlerini silmiş görünüyor. 
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kırken, ileride gerçekleşmesi gereken yeniden inşa 
sürecini neredeyse imkansız hale getirmişti. An-
cak savaş sonrası dönemde Hiroşima, Japonya’nın 
başlıca büyük şehirlerinden biri haline dönüşmeyi 
başardı.

EN AZ HASAR GÖREN 
BÖLGE DANBARA OLDU

Kentin 2 kilometre güneydoğusunda bulunan 
Danbara bölgesi, Hijiyama isimli, bölgenin batısın-
da bulunan ve 1945’teki nükleer patlamada şehre 
siper olan 70 metrelik küçük bir tepe ile çevrili 
durumda idi. Şehir merkezinin çoğu harabeye dö-
nüşürken, Hijiyama tarafından korunan Danbara 
bölgesi yalnızca küçük bir yapısal hasara uğradı. 
Patlamadan hemen sonra birçok insan buraya sı-
ğındı; böylece bölge, şehrin yeniden inşasından 
önce devlet ve ticaret için büyük bir merkez hali-
ne geldi. 74 hektarlık bu bölge, içinde 20 bin kişi 
barındırıyordu. Şehrin bomba yüzünden hasar 
görmüş bölgeleri yeniden inşa edildikçe Danbara 
nüfusu azaldı ve bölge nüfusunun yarıya düşme-
siyle nispeten terk edilmişliği ve kentsel tesisle-
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rin olmayışıyla dikkat çekmeye başladı. Danbara, 
karman çorman ve yıkık dökük ahşap binaların 
arasından geçen eski caddelerden ve ara sokak-
lardan oluşan bir labirent olarak kaldı. Buraya 
yangın önleme hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin 
ve karayolu ulaşım sistemlerinin yeterli biçimde 
sağlanması adeta imkansızdı. Gençler, daha çeki-
ci yaşam koşulları arayışıyla bölgeyi terk etti; bu-
nun sonucu olarak bölgedeki her dört kişiden biri 
60 yaşının üzerinde idi. 4 bin 19 konutun yüzde 
98’i ahşap yapılardan oluşuyordu; bunların yüzde 
40’ı ise 1945 yılından önce inşa edilmişti. Konut 
varlığının yüzde 77’sinin yıkık dökük veya yeter-
siz kalitede olduğu resmi olarak kabul edilmişti. 
Bölgede genel kanalizasyon sistemi, modern tra-
fik değerlerini taşıyabilecek kapasitede olmayan 
bir yol şebekesi, halkın kullanabileceği parklar ve 
açık alanların olmaması gibi daha başka ciddi ye-
tersizlikler de vardı. Halka açık dinlenme alanları 
olmadığından, çocukların oyunlarını yalnızca yol 
kenarlarında oynamaktan başka çaresi yoktu.

PROJENİN AYRINTILARI
 Danbara bölgesinin yeniden gelişimi, fiziksel 

ve çevresel anlamda iyileştirmelerin yanı sıra; şeh-
rin bu bölgesindeki endüstriyel ve kültürel tesisle-
ri de geliştirecek biçimde, bölgenin yeniden yaşa-
mak ve çalışmak için cazip bir yer haline gelmesi 
amacıyla tasarlandı. 1973 yılında onaylanan proje, 
1983 yılında başlatıldı ve 1995 yılında tamamlan-
ması planlandı. Yeniden gelişim projesinin yatırım 
maliyetleri büyük ölçüde hükümet (yüzde 38), Hi-
roşima şehri (yüzde 57) ve başka özel kaynaklar 
(yüzde 5) tarafından karşılandı.

Projenin önemli noktaları ise şöyle sıralanabi-
lir: “Danbara’nın en yoksul bölgelerini tamamen 
yeniden düzenleyecek; yollar, parklar, kanalizas-
yon ve oturmaya elverişli konutlar gibi birçok 
konuda gerekli iyileştirmelere olanak verecek bir 
arazi düzenleme programı. Yıkık dökük ve yetersiz 
kalitedeki konutların ortadan kaldırılmasına, ihti-
yaç sahiplerinin yararlanması için kamu konutları-
nın satın alınması ve inşa edilmesine yönelik tasar-
lanmış bir yerleşim bölgesini iyileştirme programı. 
Parklar, yeşil alanlar ve diğer çevresel imkanlar için 
alanların sağlanması. Şehrin bu belirli bölgesinin 
olumlu biçimde diriltilmesini sağlamak için yer-
liler ile Hiroşima Belediyesi arasında sağlanacak 
işbirliği ihtiyacı.”

PROJE NASIL HAYATA GEÇİRİLDİ?
Arazi düzenleme programını hayata geçirmeye 

bölgenin güney ucundan başlandı ve küçük parça-
lar halinde kuzeye doğru ilerlendi. Bu yenileştir-
me döngüsü, yeniden gelişimi tek parçaya yoğun-
laşmış faaliyet dönemleri halinde tamamlayarak, 
en düşük düzeyde rahatsızlık ve en üst düzeyde 
verimlilik sağlayacak şekilde planlandı. Bu süreç 

Atom bombasının 
ardından enkaza dönen 
Hiroşima’da Atom 
Bombası Kubbesi’nin 
ayakta kalan iskeleti, 
o kara günü yansıtan 
tarihi bir anıt olarak 
duruyor. 
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Hiroşima Barış Anıtı 
Parkı, bugün dünyada 
savaşa karşı barışın en 
önemli simgelerinden 

biri oldu.

esnasında bölge sakinleri, çalışmalar yapılırken 
yakınlardaki geçici yerleşim yerlerine taşınarak, 
çalışmalar tamamlandığında yaşadıkları yere geri 
döndüler. 

Kamu konutları: Bölgeyi yeniden canlandır-
ma hedefi doğrultusunda şehrin yetkili makam-
ları, ihtiyaç sahipleri veya yetersiz nitelikteki ko-
nutların imhası sonucu yerinden edilen kimseler 
için kamu konutları sağlanmasına yönelik çalış-
malara başladı. 1980’li yıllar boyunca, yeniden 
gelişim alanlarına yakın kamu konutlarının inşa-
sı toplamda 570 konut birimine tekabül ediyor-
du. 1993 yılına kadar ilave edilen 169 adet ko-
nut, toplam kamu konutu sayısını 739’a çıkardı. 
Bu konutlar ağır betondan yapılma, yüksek kali-
teli, çevredeki yerleşim bölgesine kolayca uyacak 
biçimde tasarlanmış iki-üç katlı apartmanlardan 
oluşuyordu. Yapılarda tercih edilen mimari, yük-
seklik, biçim, renk ve kullanılan malzemeler, bu 
tip konutların belirli bir yeniden gelişim anlayı-
şını, yani Danbara görüntüsünü yansıtması ama-
cıyla seçildi. Danbara görüntüsü özü itibarıyla 
kiremit çatılar ve küçük, bodur binalarla özdeş-
leşen yöresel bir Japon tarzını anımsatıyor; ancak 
daha çağdaş bir görünüm elde edecek biçimde 
değişiklikler yapılmış yollar üzerinde bulunuyor 
ve hem ikamet hem de ticaret amacıyla kullanı-
labiliyor. 

Özel sektör inşaatı: Proje alanındaki 461 
adet bina özel sektör tarafından inşa edildi. Kat-
ları yedi ile on arasında değişen bu binalar ge-
nellikle ana yollar üzerinde bulunuyor ve hem 
ikamet hem de ticaret amacıyla kullanılabiliyor.

Yol, kanalizasyon ve yerleşim altyapısı: 
Danbara’nın endüstriyel ve konutsal açıdan geli-
şimine olanak tanımak amacıyla 4 bin 761 met-
reden fazla ana yolun ve 10 bin 457 metreden 
fazla tali yolun geliştirilmesine yönelik planlar 
çizildi. Projedeki ana yol, bölgenin kuzey ve gü-

neyini iki eşit parçaya ayırarak 36 metrelik ge-
nişliğiyle yoğun trafik akışına yardımcı olacak 
şekilde tasarlandı. Bu esas ana yol bağlantı yolla-
rı ile birleştiğinde ortaya çıkan kapsamlı yol ağı, 
trafik sıkışıklığını büyük ölçüde gidererek yaya 
güvenliğini arttırdı. 

Mahalle imkanları: Danbara bölgesinde-
ki başlıca ihtiyaçlardan biri, küçük çocuklar ve 
yetişkinler için eğlenebilecekleri ve dinlenebile-
cekleri tesislerin kurulması idi. 1995 yılına ka-
dar Danbara’ya 5 park, 2 yeşil alan ve 13 çocuk 
bahçesi yapıldı. Parkların ve çocuk bahçelerinin 
tamamı, bölgenin geleneksel özelliklerini yansı-
tacak biçimde tasarlandı.

Sosyal merkezler: Sosyal merkezler, yeni-
den geliştirilen bölgede beraberlik ve halk ruhu 
oluşturup, bu ruhu koruyabilmek açısından ol-
dukça önemli yerler. Bölge sakinlerinden oluşan 
yerel komiteler, gruplar ve kulüpler bu merkez-
leri düzenli toplantılarını yapmak için kullanı-
yor; aynı zamanda bu yerler dolaylı olarak sosyal 
ve kültürel toplantılar için de tercih ediliyor. Bu 
şekilde 7 merkez yapıldı. Binalar, tipik Japon ta-
sarımlarının tarzını yansıtıyor. 

PROJEYE HALKIN KATKISI
Bölgenin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandı-

rılması süreci halkla birlikte yürütüldü. Mülk sa-
hipleri evlerini, iş yerlerini ve dükkanlarını yeni-
den inşa ederken farklı farklı mimari tarzların bir 
arada nahoş bir görüntü yaratmasını engellemek 
için, bölge sakinleri belediye ile birlikte çalışarak 
özel binaların, yolların, kamu konutlarının ve 
çevre düzenlemelerinin tasarımını kapsayan ana 
hatlar belirledi; bölgeyi her yönden olabilecek 
en güzel hale getirebilmek için işbirliği yaptılar. 
Kurulan 21 adet sivil komiteden 12 tanesi, bir-
kaç ortak planlama kararının alınışına katıldı ve 
onay verdi. 
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Deshio’da yapılan 
düzenleme ile 
konutların birçoğu, 
depreme dayanıklı 
olacak biçimde 
tasarlanmış çelik 
takviyeli ve ateşe 
dayanıklı binalardan 
oluştu.

Danbara’da program dahilinde yeniden 
geliştirilen mahallelerin tipik bir örneği 
de Deshio oldu. Deshio’daki arazi dü-

zenleme çalışmalarından önce, bölge 267 adet 
küçük ve yoğun biçimde dizilmiş yapı ile doluy-
du. Kentsel gelişim çalışmalarından sonra 154 
bina kalırken, binaların fiziksel olarak kapladı-
ğı alan (her binanın alanı 81 m2’den 115 m2’ye 
çıkacak şekilde) yüzde 40 arttı. Benzer biçimde 
binaların 143 m2’lik toplam yüzölçümleri 2.5 kat 
artarak 358 m2’ye yükseldi. Daha önceden sıkı-
şık oturma koşullarıyla öne çıkmış olan bir böl-
gede yaşanan bu değişimler, oturanların yaşam 
kalitesini oldukça artırdı. Yetersiz nitelikteki ko-
nutların yok edilmesi, havalandırma konusunda 
daha fazla iyileştirmelere, günışığından faydalan-
ma imkanına ve emniyetin sağlanmasına olanak 
verdi. Konutların birçoğu, depreme dayanıklı 
olacak biçimde tasarlanmış çelik takviyeli ve ate-
şe dayanıklı binalardan oluştu. Yangın sıçrama-
larına karşı bir önlem olarak ise binalar aralıklı 
biçimde yerleştirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ
Mahalledeki imkanlar: Toplam tali yolları 

yüzde 70 artırarak, bin 51 metreye çıkaracak 
planların düzenlenmesi tüm bölgeyi kapsayan 
kanalizasyon sistemine ek olarak Deshio’daki 
diğer imkanları da iyileştirdi. Her konutun ge-
nel yollara ulaşımı sağlandı. Ayrıca önceleri bu 
şekilde tesisler yokken, yapılan iki adet park ve 
bir adet sosyal merkezin bölgedeki gençlerin ve 
yetişkinlerin ihtiyacını karşılaması hedeflendi. 

KENTLER & MİMARİ / HİROŞİMA

Demografi: Deshio’nun nüfus profilinde ya-
şanan dalgalanmalar, Danbara’da yaşanan olayla-
rın ve olması beklenenlerin bir yansıması oldu. 
Yeniden gelişim Deshio nüfusunu olumlu etkile-
di ve bölgede nüfus artışı yaşandı. Danbara gene-
linde yeniden gelişimin, insanları ve işletmeleri 
bölgeye geri çağırması hedeflendi. 

İşletme ve perakendecilik faaliyetleri: İş-
letmeler ve perakende satış yerlerinin artmış ol-
ması, yeniden düzenlemenin ardından bu bölge-
ye duyulan güveni gösterdi. 

1981-1990 yılları arasında işletme sayıları 
19 kat büyüyerek 117’ye çıktı; işçi sayıları 50 
kat arttı ve her bir dükkanın satışlarında yüzde 
47’lik bir artış gerçekleşti.

Danbara’da örnek  
bir mahalle: Deshio
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Tepe Betopan, yeni tesisiyle
ihracata odaklanmaya 

hazırlanıyor
Türkiye’de sektör liderliğini devam 
ettirmek istediklerini belirten Tepe 

Betopan Genel Müdürü Münir İsker, 
“Yurt içindeki büyüme ve gelişime 

paralel olarak yurt dışı hedef pazarlara 
yönelik marka bilinirliği ve ihracatı 

artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurulduğu 1984 yılında Türkiye’nin ilk çimentolu 
yonga levha üretim tesisini faaliyete geçiren Tepe 
Betopan, o günden bu yana yenilikçi ürünler ile 

sektöre öncülük ediyor. Modern fibercement teknolojisine 
sahip yeni tesisinde üretmeye başladıkları en yeni ürün olan 
TepePAN ile Türkiye ve yakın coğrafyada tek, dünyada ise 
sayılı üreticilerden biri konumunda bulunduklarını belirten 
Tepe Betopan Genel Müdürü Münir İsker, ihracat pazarla-
rında da hedef büyüttüklerini söyledi. Münir İsker ile şirketi 
ve faaliyetlerini konuştuk. 

Tepe Betopan ne zaman kuruldu? Şirketin kuruluşu ve 
bugüne kadar olan süreci kısaca anlatır mısınız?

Bilkent Holding kuruluşu olan Tepe Betopan Yapı Malz. 
San. ve Tic. A.Ş. Ankara Beytepe’de, 1984 yılında Türkiye’nin 
ilk çimentolu yonga levha üretim tesisini kurup, Betopan® 
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tescilli markasıyla üretime başladı. Tepe Betopan, 1984 yı-
lında prefabrik yapı sektöründe hizmet vermek amacıyla 
Türkiye’de yerli üretimin olmadığı yapı levhası sektörüne 
çimentolu yonga levhayı üreterek girdi ve ülkemize ithal 
ikamesi bir ürün kazandırdı. Kuruluşumuz, bünyesinde 
yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün gamını artırdı 
ve plus teknolojisini aileye kazandırarak, desenli ürünler-
le dış cephe giydirme alanına da hizmet vermeye başladı. 
Bugün ise modern fibercement teknolojisine sahip yeni te-
sisimizde, üretmeye başladığımız en yeni ürünümüz olan 
TepePAN ile Türkiye ve yakın coğrafyada tek, dünyada ise 
sayılı üreticilerden biri konumunda bulunuyor. Çimentolu 
levhalar, selüloz elyaf takviyeli ve çimentolu yonga levhalar 
olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kendi alanında bir ilki başaran 
firmamız, her iki ürünü tesislerimizde üreterek, prefabrik 
sektörü, hafif çelik sektörü ve inşaat sektörünün hizmetine 
sunmakta.

YENİLİKÇİ VE FARKLI ÜRÜNLER
Ürün çeşitliliği, üretim tesisleri ve kapasitesi hakkında 
bilgi verir misiniz?

Tepe Betopan, 1984 yılında, o günün ihtiyaçlarını 
karşılayacak biçimde 25 bin metreküplük bir kapasite ile 
kuruldu. 1999 yılında modern teknoloji sistemleri kulla-
nılarak revizyona girdi ve kapasitemiz 35 bin metreküpe 
çıktı. 2008 yılında ise Arhavi’de bulunan makine hattının 
Ankara’daki tesislere taşınmasıyla üretim ve sevkiyat gücü 
tek noktada toplanarak, yıllık üretim kapasitesi 67 bin 500 
metreküpe çıkarıldı. Tepe Betopan A.Ş. olarak çimento-
lu yonga levha Betopan®’ın yanında, 2001 yılında kendi 
geliştirdiğimiz ve patentini aldığımız üretim yöntemi ile 
üretmeye başladığımız Betopanplus® ile teknolojiyi geliş-
tiren firmalar arasındaki yerimizi aldık. Betopanplus®’ın 
gelişmiş özellikleriyle dış cephede kullanımında verdiği 
olumlu sonuçlar nedeniyle, yüzeyine ahşap dokusu verilen 
Yalıpan® ve taş dokusu verilen Taşonit® markalı ürünle-
rin tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. Kendine özgü do-
kuları olan bu levhaların farklı tasarımlarla uygulanması 
ile farklı dış cephe görünüşleri elde edilmeye başlandı. Dış 
cephe levhaları ve giydirme sisteminin gördüğü ilgi ve bü-
yüyen talep üzerine, 2011 yılı ortalarında çizgisel dekora-
tif dokulara sahip Monolin®, Frapan®, Fugalin®, kesme 
taş dokulu Tuğpan®, şaşırtmalı tuğla desenli Tuğlapan® 
markalı yeni yüzey dokulu ürünleri de tasarlayıp üretimine 
başlayan Tepe Betopan®, dünyada kendi sistemini gelişti-
rerek kendine ait farklı ürünler üretebilen nadir firmalar-
dan biri konumunda bulunuyor.

“İHRACAT PAZARLARINDA DAHA 
ETKİN OLACAĞIZ”
Şirketin iç pazar ve dünyadaki yeri nedir? İhracat pa-
zarlarıyla ilgili değerlendirmede bulunur musunuz?

Türkiye’de ilk ve hâlâ en büyük çimento yonga levha 
üreticisi olan Tepe Betopan’ın yakın coğrafyada da önemli 
bir ağırlığı var. Dünya ölçeğinde de ilk beş üretici arasında 

SÖYLEŞİ / MÜNİR İSKER

yer alıyor. Ürünlerimizin temel kullanım alanları prefabrik 
yapı sektörü ve inşaat sektörü. Türkiye pazarının büyük-
lüğünden ihracat yapmaya fırsat bulamıyoruz. Gelişimimiz 
ve kapasite artıran yatırımlarımız iç piyasanın talebine 
yönelik oldu. Yeni üretim tesisinin devreye girmesi ve ka-
pasite artışıyla birlikte yakın coğrafyada ve talebin olduğu 
diğer coğrafyalarda daha fazla bulunacağız. Bunun yanı 
sıra yurt dışındaki Türk inşaatçılar da bizim ürünlerimizi 
kullanıyor. Ürün gruplarımız içinde dış cephe levhaları da 
var. Bugüne kadar çok fazla değerlendirmediğimiz yakın 
coğrafyaya bu alanda ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak 
İngiltere, Avustralya, Cezayir, Azerbaycan olmak üzere 
40’ın üzerinde ülkeye ihracatımız var. Firmamız, yurt için-
deki büyüme ve gelişimine paralel olarak yurt dışı hedef 
pazarlarına yönelik belirlediği satış, pazarlama stratejileri 
ve Turquality marka programının verdiği destek ile etkin 
büyümeyi gerçekleştirmeyi, marka bilinirliği ve ihracatını 
artırmayı hedefliyor.

2016 yılı sektör ve şirketiniz için nasıl geçti?
2015 ve 2016 yılı belirsizlikler anlamında birbirine ben-

zerlik gösterdi. Mikro ve makro düzeydeki siyasi gelişme-
ler devamlılığını sürdürdü. İhracatta hedef pazarımız olan 
yakın coğrafyadaki ülkelerle ilgili ihracat hedeflerimizde 
revizelere gidildi, özellikle ihracatta stratejiler ve hedef pa-
zarlar değişiklik gösterdi. Sektörümüzdeki gelişmelere ba-
kıldığında 2016 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi ağırlıklı ortalama olarak yüzde 1,8 arttı. 2015 yılı 
boyunca dalgalanma gösteren ve ağırlıklı ortalama olarak 
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yüzde 0,7 büyüyen sanayi üretiminin 
2016 yılına görece olarak daha iyi bir 
başlangıç yaptığı görüldü. Öte yandan 
yapı ruhsatı sayısında daralma var ancak 
konut satışları umut verici. Bu konuda 
son dönemdeki faiz indirimlerinin et-
kisi olduğunu söyleyebiliriz. Şirketimiz 
ise Betopan fabrikamızdaki istikrarı de-
vam ettirirken, Tepepan fabrikamızdaki 
kapasite artışı ile büyüme hedeflerini 
gerçekleştirdi. 2017 yılı için de benzer 
büyüme hedefleri planlamaktayız.

“AMACIMIZ SEKTÖR
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK”
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
neler? Yeni yatırım planı ya da proje 
var mı?

2014 yılı itibarıyla 32 milyon dolar-
lık yatırımla, 65 bin metrekarelik alanda 
yapmış olduğumuz Fibercement yatı-
rımımızın kapasitesini artırarak, sektör 
liderliğimizi devam ettirmek öncelikle 
hedeflerimiz arasında bulunuyor. Dünya-
da devlet destekli ilk ve tek markalaşma 
programı olan Turquality marka progra-
mına dahil olan firmalar arasındayız. İhra-
catta hedeflerimiz büyük, 2017 yılındaki 
hedefimiz yeni kapasite artışları ile Türki-
ye’deki marka gücümüzü, küresel pazar-
larda da sürdürerek sektörde bu anlamda 
da lider firma olmak. Bir diğer hedefimiz 
de inovasyon ve Ar-Ge noktasında, bütçe 
ve çalışmalarımızı artırarak sektöre ve ül-
kemize yeni ürünler kazandırmak.

“Türkiye İMSAD bizim tarzımızla ve 
yönetim ilkelerimizle örtüşen, inşaat 

malzemeleri sanayicilerinin önemli 
bir temsilcisi konumunda. Bizim gibi 

kaliteyi ve güveni önemseyen bir dernek. 
Üyelerinin birçoğu kendi alanlarının en 

iyi sanayicileri arasında bulunuyor. Biz de 
kendimizi bu ailenin önemli bir parçası 

olarak görüyor, tüm etkinliklerde bir arada 
olmaya gayret ediyoruz. Türkiye İMSAD’ın 

gerekliliğine inanıyoruz. Türkiye’de 
sanayicilik zor, sürdürebilirlik zor... Türkiye 

İMSAD gibi kuruluşlar bu zor süreçte 
sanayicilere destek oluyor. Başta bizimle 

birlikte olan tüm paydaşlara ve Türkiye 
İMSAD ailesine bu vesile ile teşekkürlerimi 

sunarım.”

“Türkiye İMSAD, zor 
süreçte sanayicilere 

destek oluyor”

Enerji verimliliği için binalarda ısı 
yalıtımı son derece önemli. Türki-
ye’deki yapıları değerlendirdiğinizde 
bu konuda neler söylemek istersiniz?

Yalıtım yapılan bir cephede ileride 
işçilik hataları sebebi ile sorunlar çıka-
bilir. Dolayısı ile bizim mekanik mon-
taj tekniğimizi bu konuda ileriye dö-
nük bir yatırım gibi görmek mümkün. 
Ürünün kalitesi, yalıtım kapasitesi gibi 
özelliklerinin yanında en büyük avantaj 
bu... 

Binayı kaliteli bir ürünle, tek bir 
seferde mimari katma değeri ile birlik-
te yalıtımlı hale getirmiş oluyorsunuz. 
Türkiye’de mantolama ve yalıtıma ihti-
yaç arttıkça, bunu karşılayan ürünlerin 
hem bir standarda sahip olması, hem 
de yüksek kalitede olması gerekiyor. 

Çevreci faaliyetleriniz var mı? 
Doğa ile uyumlu malzemelerden 

üretilen Tepe Betopan ürünleri çevre-
sine, doğaya ya da insana karşı zarar-
lı etkenleri bünyesinde barındırmaz. 
Kesinlikle asbest içermez. Binalarda ısı 
ve ses yalıtımı sağlayarak ekonomik ve 
ekolojik faydalar da sunar. Ürünleri-
mizin yanında yeni kurduğumuz fab-
rikamız Amerikan Yeşil Bina Konseyi 
(USGBC) tarafından geliştirilmiş olan 
LEED sertifikası “Altın” kriterlerine 
göre inşa edildi. Bu yatırımımızla, sek-
törde yine öncü bir konum elde etmiş 
durumdayız.



www.deceuninck.com.tr
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Eryap’ın 2017 gündeminde
yatırım ve kapasite artışı var
Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, 

5 yıllık stratejik plan çerçevesinde 
önümüzdeki yılın ikinci yarısında 

Bonus|Wooler taş yünü yatırımını 
hayata geçireceklerini belirterek, 

“Yeni yatırımla mevcut kapasitemizi 
yüzde 130 oranında artıracağız” 

dedi.

Temelleri 2001 yılında atılan Eryap Grup; polimer dış 
cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalı-
tım malzemeleri ve polimer kapı-pencere sistemleri 

üretiyor. “Dört Hayati Yalıtım” şeklinde adlandırılan ısı, su, 
ses ve yangın yalıtımı alanında ürünler üreten Türkiye’deki 
tek üretici olduklarını belirten Eryap Grup CEO’su Emrul-
lah Eruslu, şirketin 2017 yılında yeni yatırımlarla büyümeyi 
hedeflediğini söyledi. Emrullah Eruslu ile Eryap Grup’u ve 
faaliyetlerini konuştuk. 

Eryap Grup ne zaman kuruldu? Şirketin kuruluşundan 
bu yana geçirdiği süreçle ilgili bilgi verir misiniz?

Eryap Grup olarak, 2001 yılında 35 kişi ile Gaziantep’te 
sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştire-
rek, American Siding markamızla üretime başladık. 2001 
yılından bu yana artan ürün gamımızla inşaat sektörünün 
lokomotiflerinden biri olan yalıtım alanında öncü ve ye-
nilikçi kimliğimizle üretim yapıyoruz. 2005 yılında İstan-
bul Silivri’deki ikinci tesisimizde Bonus|Pan markalı XPS 
Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası üretimine başladık. 
Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanla-
rının sağlanabilmesi için ürün portföyümüzü genişleterek, 
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2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesisimizde 
Bonus|Focus Membran markalı bitümlü su yalıtım örtüle-
rinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe 
de yerimizi aldık. 2009 yılı sonunda Bonus |Manto Isı Ya-
lıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve 
Pencere Sistemleri, 2011 yılında BonusI Focus Shingle Çatı 
Kaplama Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu 
Bonus|Wooler marka taş yünü ürününü pazara kazandıra-
rak sektördeki öncü konumumuzu sürdürmekteyiz.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Gaziantep, İstanbul ve Sakarya’da toplam 150 bin met-

rekareyi bulan üç üretim tesisimiz var. Bu tesislerimizde 
polimer dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yan-
gın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı-pencere sistemleri 
üretimini gerçekleştiriyoruz. 

“40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”
Firmanızın Türkiye pazarındaki yerini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Eryap Grup olarak, “Dört Hayati Yalıtım” şeklinde ad-
landırılan ısı, su, ses ve yangın yalıtımı alanında ürünler 
üreten Türkiye’deki tek üretici olmamız bizi rakiplerimiz-
den ayrıştıran en büyük ve önemli faktör. Bunun yanı sıra 
ürünlerimizin gerek üretim aşamasında, gerekse satış ve 
sonrası hizmetlerinde ulusal ve uluslararası kalite stan-
dartlarında hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde bini aşkın 
noktada ve yurt dışında hizmet veren bayi yapılanmamız 
ile yapı sektörü profesyonellerine ve nihai tüketiciye ulaş-
maktayız. 

SÖYLEŞİ / EMRULLAH ERUSLU

Hedeflerinizi gerçekleştirme anlamında 2016 yılı şirke-
tiniz için nasıl geçti?

Yılın ilk üç çeyreğinde 2015 yılına benzer bir perfor-
mans ortaya koyduk. Yalnız son çeyrekten bir hayli umut-
luyuz. Belirlediğimiz hedefleri birebir yakalamak için bu 
çeyrekte elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edi-
yoruz.

Ülkemizin içinden geçtiği durumu göz önünde bulun-
durursak, hem Eryap Grup olarak hem de ülkemiz adına 
çok da kötü bir yıl geçirdiğimizi düşünmüyoruz. Ve 5 yıl-
lık planlarımızı aksatmadan hayata geçirmeye devam edi-
yoruz.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da satışlarınız var. İh-
racat haritanızda kaç ülke bulunuyor ve bu ülkelerdeki 
etkinlikleriniz neler? 

Eryap Grup olarak yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyo-
ruz. Bilhassa, Winer markalı kapı-pencere sistemleri ve 
American Siding markalı dış cephe sistemlerinde ihracat-
ta istikrarlı bir satış grafiği yakaladık. Yalıtım ürünlerinin 
hacimli olması nedeniyle ihracatımız sınırlı. Buna rağmen, 
2013 yılı ihracat performansımızla İklimlendirme Sana-
yi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından Plastik Borular ve 
Bağlantı Elemanları Grubu ve Yalıtım Malzemeleri dalında 
olmak üzere iki ayrı kategoride başarılı ihracatçı ödüllerini 
almaya hak kazandık. 

Yine 2014 ve 2015 yıllarında da bu iki kategoride 
ödül alarak başarımızın tesadüfi olmadığını ve her zaman 
önemsediğimiz her alandaki sürdürülebilirliği burada da 
kanıtlamış olduk. Önümüzdeki yıllarda daha büyük başa-
rılar elde etmeyi hedefliyoruz.
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SÖYLEŞİ / EMRULLAH ERUSLU

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR 
UMUT VERİCİ”
Sektörün şu anki durumu ve geleceği 
ile ilgili bir değerlendirmede bulunur 
musunuz?

Ülkemizde yalıtım yeterince anlaşı-
lamamış olmakla birlikte, 10 yıl öncesi 
ile karşılaştırıldığında enerji verimliliği 
konusunda toplumsal bilinç düzeyimi-
zin ciddi ölçüde ilerleme kaydettiğini 
görüyoruz. Bununla birlikte yalıtım sek-
törü de büyük bir aşama kaydetti. İnşa 
edilen yeni binaların Enerji Kimlik Bel-
gesi alma zorunluluğu ve mevcut bina-
ların 2017 yılına kadar bu belgeye sahip 
olması şartı, ısı yalıtımı alanında faaliyet 
gösteren şirketleri de hareketlendirdi. 
Bir önceki hükümetimizin 10. Kalkınma 
Planı-Öncelikli Dönüşüm Programları 
Eylem Planı’nda Enerji Verimliliği bö-
lümünde yer alan, binalarda ısı yalıtımı 
ile enerji tasarrufu öngörüleri binaların 
enerji verimliliği için çok önemli ve se-
vindirici bir gelişme.  Türkiye’deki 15 
milyon yalıtımsız bina nedeniyle her yıl 
oluşan 10 milyar dolarlık zarar bu eylem 
planının uygulanması ile azalacak. Yeni 
eylem planı ile bu binaların ısı yalıtımı 
konusunda teşvik edilmesi, vatandaşın 
bilinçlendirilmesi ve kamu binalarında-
ki iyileştirmeler ile büyük oranda enerji 
kaybının önüne geçilmesi sağlanacak. 

Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden kı-
saca bahseder misiniz?

Her üç tesisimizde bulunan Ar-Ge 
ekiplerimiz sürekli daha faydalı ürünler 
üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor-
lar. Yurt içi ve yurt dışındaki sektörümüz 
ile ilgili tüm gelişmeleri, yeni ürünleri, 
sistemleri sürekli takip etmekte ve üre-
timimizi de geliştirmeye yönelik sürekli 
iyileştirme faaliyetleri sürdürmekteler. 

“İnşaat malzemeleri sanayicilerinin çatı 
örgütü olan Türkiye İMSAD’ın 2017 

yılında daha etkin ve başarılı işlere imza 
atması için elimizden gelenin fazlasını 
yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Bilhassa 2 yıldır gerileyen ihracatımızın 
toparlanabilmesi için sektörümüzün 
tüm oyuncularının bir araya gelerek 
bir çalıştay düzenlenmesinin faydalı 

olduğunu düşünüyorum. Kamu ilişkileri 
tarafında daha hızlı netice alabilecek 

çalışmalara öncülük edilmesi gerekiyor. 
Yine geçtiğimiz yıllarda başlatılan 

ancak istenilen sonuçlara ulaşılamayan 
Anadolu’daki üreticilerle temasa geçerek 

onların  üye yapılması konusu yeniden 
gündeme getirilmeli.”

“Türkiye İMSAD  
2017’de daha 
başarılı işlere 
imza atmalı”

Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra Er-
yap Grup olarak bu bilinçle çevreyi 
ve atmosferi korumayı hedefliyor, tüm 
üretim süreçlerimizde bu sorumluluğu 
benimseyerek gereken hassasiyeti gös-
tererek ürünlerimizi üretiyoruz. Hızlı 
değişen pazar beklentilerini yüksek 
kalite standartlarıyla karşılayan doğaya 
dost yalıtım ürünlerimiz ile enerji ta-
sarrufuna ve sürdürülebilir kalkınmayı 
üretim süreçlerimizdeki sürdürülebilir-
lik anlayışımız ile desteklemekteyiz. 

2017’DE BÜYÜMEYE DEVAM
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
neler? Gündeminizde yeni yatırım 
planı var mı?

5 yıllık stratejik planımız çerçevesin-
de kapasite artışına giderek, önümüz-
deki yılın ikinci yarısında planlarımız 
dahilinde olan Bonus|Wooler taş yünü 
yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Bu yeni 
yatırımla mevcut kapasitemizi yüzde 
130 oranında artırmış olacağız. Bununla 
beraber yeni yılda yeni yönetim merke-
zimize taşınacağız. 3 bin metrekareye 
yakın inşaat alanına sahip yeni merke-
zimizde, daha verimli ve etkin bir şekil-
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine 
2017 yılında İç Anadolu Bölgesi’nde 
iki farklı noktada bulunan lojistik ve 
bölge müdürlüklerimizi tek bir nokta-
da toplayarak verimliliğimizi artırmayı 
amaçlıyoruz. Uzun süredir çalışmalarını 
sürdürdüğümüz bayi portalımızı da yine 
yeni yılda aktif hale geçirerek, operas-
yonel süreçlerimizi hızlandırıp bilgiye 
erişilebilirliği kolaylaştıracağız. En kıy-
metli sermayemiz olan insan kaynağını 
güçlendirebilmek adına önemli çalışma-
lar yapıyoruz. Yurt dışı pazarlarımızda 
mevcut etkin olduğumuz ülkelerde faa-
liyetlerimizi artırarak, yeni pazar arayış-
larımızı devam ettireceğiz.





MİMARİDE KÜLTÜR MERKEZLERİ

Mimarların mesleki bilgilerinin en güzel 
örneğini yansıttıkları kültürel ve sanatsal 
yapılar, inşa edildikleri dönemin yapım 
anlayışına ışık tutarken aynı zamanda 
mimarinin sanatla buluşmasına da 
tanıklık ediyor.

Kültür merke
Mimariyi sanatla buluşturan yapılar
Sidney Opera Binası
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Kültürel ve sanatsal yapılar, geçmişten gü-
nümüze en güzel mimari eserler arasında 
yer alır. Kültür merkezi yapılarının amacı-

nı; “Toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere 
ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik 
taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde 
bir araya getirmek, bu faaliyetlerin yapılmasında 
odak noktası olmak ve özel kültür faaliyetlerine 
örnek teşkil etmek” şeklinde özetleyebiliriz.
Eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için 
kurulmuş olan bu yapıların aynı zamanda geçmiş-
le ilgili kültürel değerlerin gelecek nesillere tanıtıl-
ması ve öğretilmesinde aracı rol üstlenmesi hedef-
lenir. Bunun yanı sıra çağdaş sanatların tanıtılması 
ve yaşatılmasına imkân tanıyan kültür merkezleri, 
geleneksel kültür etkinliklerinin temsilinde de 
önemli bir rol üstlenir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kültür merkezlerinin 
çok güzel örneklerini görmek mümkün. Yapıldığı 
dönemin mimari anlayışına göre şekillenen tiyat-
ro, opera ve bale salonlarının en güzel örneklerini 
şöyle sıralayabiliriz:

MİMARİDE KÜLTÜR MERKEZLERİ

ezleri
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La Scala 
(Milano-İtalya)

3 Ağustos 
1778’de hizmete 

giren bina, 200 
yıldan fazla bir 
süredir hizmet 

veriyor.

Paris Operası (Paris- Fransa) 
Palais Garnier, 3. Napolyon’un emriyle yapıldı ve 1875 yılında hizmete açıldı. Yapımı 14 
yıl süren bina, mimar Charles Garnier’in yaptığı ilk bina olma özelliğini taşıyor.

Royal Albert Hall (Londra-İngiltere) 
Tamamen bağışlarla yapılan binayı 1871 yılında Kraliçe Victoria hizmete 
açtı. Royal Albert Hall, o günden bu yana yılda yaklaşık 350 etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor.

Oslo Operası 
(Oslo-Norveç)

Norveç Parlamentosu’nda 
gerçekleşen uzun 

tartışmalardan sonra 1999 
yılında binanın yapımına 

karar verildi. 2003’te 
başlayan inşaat 2007’de 

bitti ve bina 12 Nisan 
2008’de hizmete açıldı.

C

Roy Thomson Hall 
(Toronto-Kanada)
Kanadalı mimar Arthur 
Erickson ve Mathers 
& Haldenby ortaklığı 
tarafından tasarlanan 
bina 1982’de hizmete 
açıldı. Binaya, yapımı 
için en büyük miktarı 
bağışlayan (4.5 milyon 
Kanada Doları) Thomson 
Corporation’ın isteği 
üzerine Roy Thomson’un 
adı verildi.

70   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2016



ARALIK 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   71

MİMARİDE KÜLTÜR MERKEZLERİ

Auditorio de Tenerife 
(Kanarya Adaları-

İspanya) 
Modern İspanyol 

mimarisinin en iyi 
örneklerinden olan ve 
2003 yılından bu yana 

hizmet veren binayı 
Santiago Calatrava Valls 

tasarladı.

Sahne Sanatları Ulusal 
Gösteri Merkezi 

(Pekin-Çin)
Fransız mimar Paul 

Andreu’nun tasarladığı 
binanın yapımına 2001’de 

başlandı ve 2007 yılında 
hizmete açıldı.

Radio City Music Hall 
(New York-ABD)

1932 yılında hizmete 
açılan bina, Rockefeller 

Center’da yer alıyor. Konser 
salonunun kendine özgü 
dekoru 1978 yılında New 

York şehrinin kültür mirası 
olarak tescil edildi.

Kopenhag Konser 
Salonu (Kopenhag-
Danimarka)
Mimar Jean Nouvel’in 
tasarladığı bina, 17 Ocak 
2009’da hizmete açıldı. 300 
milyon dolara mal olan 
bina şu anda dünyanın en 
pahalı opera binası olma 
özelliğini taşıyor.
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Walt Disney 
Konser Salonu (Los 
Angeles-ABD) 
Walt Disney’in eşi 
Lillian Disney, 1987 
yılında Los Angeles 
halkına 50 milyon 
dolar bağışlayarak, 
yeni bir gösteri 
merkezi yapılması 
projesine ilk tuğlayı 
koydu. Yapımına 
1999’da, Lillian’ın 
ölümünden 2 yıl sonra 
başlanan bina 2003’de 
hizmete açıldı.

Casa da Música (Porto-Portekiz)
2001 yılında Avrupa Kültür Başkenti projesi için kullanılmak üzere Hollandalı 
mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan bina ancak 2005’in ilk aylarında 
bitirilebildi. Konser salonunun açılışı 14 Nisan 2005’de Lou Reed konseri ile yapıldı.

Esplanade (Singapur)
2 bin kişilik salon 12 Ekim 2002’den bu yana 

hizmet veriyor.

Macaristan 
Devlet Operası 
(Budapeşte-
Macaristan)
1884 yılında hizmete 
giren Macaristan 
Devlet Operası, 
Avusturya-Macaristan 
İmparatoru Franz 
Joseph tarafından 
yaptırıldı ve inşası 
9 yıl sürdü. Bina, 
1980’de 4 yıl süren 
bir restorasyonla 
yenilendi ve hizmete 
girişinin 100’üncü yılı 
olan 1984’de tekrar 
kapılarını açtı.

Carnegie Hall (New 
York-ABD)

William Burnet Tuthill’in 
mimarlığını yaptığı 

bina, hayırsever Andrew 
Carnegie tarafından 

1891’de yaptırıldı.

Bolşoy Tiyatrosu (Moskova-Rusya)
Mimar Joseph Bové tarafından tasarlanan bina, 1825’de hizmete 
girdi fakat zaman içerisinde birçok defa tadilata uğradı. Son 
yenileme ise 2011 yılında tamamlandı ve 6 yıl süren operasyonun 
688 milyon dolarlık maliyeti Rusya’da büyük tartışmalara yol açtı.
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ıldı.

Palacio de Bellas Artes 
(Mexico City-Meksika)

19. Yüzyıl’da inşa edilen 
eski opera binası, daha iyi 

bir konser salonu yapılmak 
üzere 1904’te yıkıldı. Fakat 
araya Meksika bağımsızlık 
mücadelesi girince 1913 

yılında yapılması öngörülen 
bina yapılamadı. Federico 

Mariscal’ın tasarladığı 
şimdiki binanın yapımına 
1932’de başlandı. 1934’te 

hizmete giren bina hâlâ 
hizmet vermeye devam 

ediyor.

Türkiye, kültür merkezleri konusunda dünyayla 
kıyaslandığında oldukça geride. Son yıllarda 

Türkiye’deki belediyelerin kültür-sanat fonksiyonlarına 
hizmet edecek çok amaçlı yapılar yaptırdığını belirten 
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbul SMD) 
Başkanı Prof. Dr. Ertun Hızıroğlu, “Belediyeler, 
çok fonksiyonlu yapılarda nikâh salonu ve farklı 
toplantıların gerçekleştirildiği toplantı salonlarını ana 
ihtiyaç olarak belirliyor. Bu tür yapıları ayırdığımızda 
tiyatro, opera, sinema, sahne sanatları, konser salonu, 
sergi galerisi gibi salt sanat ve kültür fonksiyonlara 
hizmet edecek yapıların çok da fazla üretilmediğini 
söyleyebiliriz” diyor. Belediyelerin bu tür yapıların bir 
kısmını yarışma ile bir kısmını ise doğrudan ihale 
yöntemi ile ürettiğini vurgulayan Hızıroğlu, “İnşaat 
yapımı, projesinden önce ihale ile elde edilen yapıların 
mimari kalitesi, proje yarışması ile elde edilenlerle 
çoğunlukla eşdeğer olmuyor. Dünyadaki kültür ve 
sanat yapıları ise bulundukları yerler için prestij yapısı 
olarak görülür. Bu nedenle tasarımlarına son derece 
önem verilir ve çoğunlukla mimari proje yarışmaları ile 
tasarlanır” diye belirtiyor. 

Türkiye’de de faaliyet gösteren inşaat firması Emaar, Dubai’de dünyanın en büyük kültür 
merkezini yapacak. Guardian’ın haberine göre, Dubai’de planlanan opera alanı 4 yıl 

sonra dünyanın en büyük kültür merkezi olacak. Merkezin mimari planları ortaya çıktı. 2 
bin metrekarelik ve 2 bin kişilik opera binası, klasik bir Birleşik Arap Emirlikleri teknesi gibi 
gözükecek ve kültür alanının kalbinde yer alacak. “Placido Domingo” ve bale severler için 
“Buzda Fındıkkıran” şimdiden gösterimi belirlenen programlar arasında yer alıyor.

Azerbaycan Devleti’nin düzenlediği mimari yarışmayı kazanan ünlü mimar Zaha Hadid’in 
konsept tasarımını; Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun detay tasarımını 

yaptığı Haydar Aliyev Kültür Merkezi, DİA Holding adlı Türk firması tarafından 3,5 yılda 
inşa edildi. 2012 yılında tamamlanan ve 205 milyon Euro’ya mal olan yapı; içinde konser 
salonu, konferans salonu, kütüphane, müze, sanat galerilerini barındırıyor. Mimarisi 
Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’nin yükselişini yansıtan yapı, Heydar 
Aliyev’in doğumunun 89’uncu yıl dönümü ve Heydar Alivey Vakfı’nın faaliyete başlamasının 
8’inci yıl dönümü nedeniyle 5 Kasım 2013’te düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

“İstanbul SMD Başkanı 
Ertun Hızıroğlu: Türkiye’de 
sanatsal faaliyetlerin yapıldığı 
kültür merkezi sayısı az”

Dünyanın en büyük 
kültür merkezi Dubai’ye yapılıyor

Bakü’de postmodern
mimarinin simgesi



Suudi 
Arabistan’ın

İHRACAT KAPILARI / SUUDİ ARABİSTAN

konut atağı yeni
fırsatlar doğuracak
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Körfez ülkeleri içinde inşaat 
sektörünün en hızlı büyüme 

kaydettiği ülkelerden olan Suudi 
Arabistan’da Konut Bakanlığı’nın 60 
milyar SAR tutarındaki projeler için 
düğmeye basması, Türk müteahhit 
ve inşaat malzemesi üreticileri için 

fırsatlar sunuyor. Saudi Aramco şirket 
yetkililerinin geçtiğimiz eylül ayında 

görüşmeler yapmak için ülkemizi 
ziyaret etmesi, Türk müteahhitlik 
firmalarıyla gelecek dönemde de 

büyük projelerde çalışma isteklerini 
göstermesi açısından önem taşıyor.

İHRACAT KAPILARI / SUUDİ ARABİSTAN

Günlük 10 milyon varilden fazla üretim ile 
dünyanın en büyük ham petrol üreticisi 
olan Suudi Arabistan, sahip olduğu rezerv-

ler sayesinde 90 yıl daha petrol gelirlerini sürdüre-
ceği tahmin edilse de, ekonomide petrolün ağırlığı-
nı azaltmayı hedefliyor. 

Petrolden sonra Suudi Arabistan’ın ikinci en bü-
yük sektörünü inşaat sektörü oluştururken, Körfez 
ülkeleri içinde, bugüne kadar inşaat sektörünün en 
hızlı büyüme kaydettiği ülkelerden biri olan Suudi 
Arabistan, Türk müteahhitleri ve inşaat malzeme-
si üreticileri için de önemli bir pazar konumunda 
bulunuyor. 

72 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE
Ülkede 2030 Vizyonu ve 2020 Ulusal Dönü-

şüm Programı çerçevesinde önemli yatırım hedef-
leri ve bu planın hayata geçmesi için 270 milyar 
SAR (72 milyar dolar) bütçe ayrılırken, bu tutardan 
en yüksek payı yaklaşık 60 milyar SAR ile Konut 
Bakanlığı’nın alması inşaat yatırımlarının hızlanaca-
ğını gösteriyor.
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2001 yılından sonra ülkenin alt ve üst yapı 
ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak müteahhit-
lik sektörü Suudi Arabistan ekonomisinin par-
layan sektörü oldu. 2015 yılının son çeyreğinde 
yeni projelerde bir miktar yavaşlama olmasına 
rağmen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 60 milyar 
dolar (223,4 milyar SAR) tutarında projeye baş-
landı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 1,2 
oranında artışı ifade ediyor. 2015 yılında inşaat 
projelerinin sektörel dağılımına bakıldığında ise; 
en önemli payın yüzde 36,6 (yaklaşık 82 mil-
yar SAR) ile petrol ve gaz sektörüne ait olduğu 
görülüyor. Yine ülkenin önemli bir ihtiyacı olan 
konut sektörüne dönük projeler ise 2015 yılında 
30,5 milyar SAR ve yüzde 13,7 oranındaki payı 
ile ikinci sırada yer alıyor. 

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
17 MİLYAR DOLARLIK 
PROJE ÜSTLENDİ

Türk müteahhitlerinin yurt dışında en 
çok proje üstlendiği 6’ncı ülke olan Suudi 
Arabistan’da müteahhitlerimiz 1976 yılından 
bugüne kadar 17 milyar dolarlık 306 adet proje 
aldı. Ülkede gerçekleştirilen bu projelerde su dö-
nüşümüne yönelik projeler başı çekiyor. 

Su işlerinin ardından konut projeleri ile pet-
rokimya tesisleri Türk müteahhitlik firmalarının 
en fazla yer aldığı proje tiplerini oluşturuyor. Ay-
rıca önemli demiryolu ve havalimanı projeleri de 
Türk müteahhitlerinin proje portföyü içerisinde 
yer alıyor. 

İHRACAT KAPILARI / SUUDİ ARABİSTAN

Dünyanın en 
büyük petrol 

üreticisi olan Suudi 
Arabistan, petrole 

dayalı ekonomisini 
çeşitlendirmeye 

çalışıyor.

Shuqaiq Su Taşıma Sistemi Projesi, Al 
Ra’idah Konut Projesi, Prens Muhammed Bin 
Abdulaziz Havalimanı ve Medine Tren İstasyo-
nu Projeleri Türk müteahhitlerinin üstlendiği 
önemli projeler arasında bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Suudi Arabistan 
ekonomisine darbe vursa da, ülkede yatırımlar 
devam ediyor. 

Petrol ve doğalgaz projelerinin ağırlığı kamu 
şirketi olan Saudi Aramco’ya ait olup, konut 
sektöründe İçişleri Bakanlığı projeleri önemli 
bir yere sahipken, Bakanlığı yine Saudi Aramco 
şirketi takip ediyor. Bu anlamda, Saudi Aramco 
şirketinin geçtiğimiz eylül ayında görüşmeler 
gerçekleştirmek için ülkemize ziyarette bulun-
ması, Türk müteahhitlik firmalarıyla gelecek 
dönemde de büyük projelerde çalışma istekleri-
ni göstermesi açısından önem taşıyor. Türk mü-
teahhitleri için her zaman önemli bir pazar olan 
Suudi Arabistan piyasasının gelecek dönemde 
de ağırlığını artırması ve yeni fırsatlar sunması 
bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DA 200’ÜN 
ÜZERİNDE TÜRK FİRMASI VAR

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu 
Sıralaması’nda 189 ülke arasında 82’nci sıra-
da yer alan Suudi Arabistan’da 200’ün üzerin-
de Türkiye sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. 
Türkiye’nin Suudi Arabistan’da yaptığı yatırım 
tutarı ise yaklaşık 642 milyon dolar civarında. 
TCMB ve Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

DEVLETİN ADI SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

BAŞKENTİ RİYAD

YÖNETİM BİÇİMİ MONARŞİ

RESMİ DİLİ ARAPÇA

DİNİ İSLAM

PARA BİRİMİ EMİRLİK DİRHEMİ (AED)

YÜZÖLÇÜMÜ 2 MİLYON 149 BİN 690 KM²

NÜFUSU 30,4 MİLYON KİŞİ

ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA 
ULUSLARARASI KURULUŞLAR

BM, ARAP LİGİ, KİK, İİT, OPEC, IBRD, IMF, DTÖ, IEF, IAEA, UNESCO, 
IMO, ICAO 

YIL İHRACAT İTHALAT

2010 2.217.646 1.380.601

2011 2.763.476 2.001.529

2012 3.676.612 2.171.043

2013 3.191.482 2.014.870

2014 3.047.134 2.343.144

2015 3.472.514 2.117.220

2015* 1.895.040 1.025.032

2016* 1.722.051 932.787

Kaynak: TÜİK, * Ocak-Haziran

Türkiye-SA Dış Ticaret 
Göstergeleri (Bin ABD Doları)

GSYİH (NOMİNAL) 646 MİLYAR $ 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 55.576 $  (SAGP) - 21.261 $  (NOMİNAL)

GSYİH BÜYÜME HIZI (REEL) YÜZDE 3,5

ENFLASYON ORANI YÜZDE 2,2

TOPLAM REZERVLER 616,418 MİLYAR $

İHRACAT 202,269 MİLYAR $ 

İTHALAT 154.991 MİLYAR $  

ÜLKEYE GİREN YATIRIM TUTARI 8 MİLYAR $ (AKIM) - 216 MİLYAR $ (STOK) 

YURT DIŞINA ÇIKAN YATIRIM TUTARI 5 MİLYAR $ (AKIM) - 45 MİLYAR $ (STOK)

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,4 

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA 
KOLAYLIĞI SIRALAMASI 82/189 (2016)

GSYİH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI TARIM (YÜZDE 2,3), SANAYİ (YÜZDE 46,9), 
HİZMETLER (YÜZDE 50,8)

İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER 
HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ (YÜZDE 77), 
PLASTİKLER VE MAMULLERİ (YÜZDE 7,1), ORGANİK 
KİMYASALLAR (YÜZDE 4,8) 

İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER 

KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE 
ALETLER (YÜZDE 15,8), MOTORLU KARA TAŞITLARI 
(YÜZDE 14,7), ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLAR 
(YÜZDE 11,4), DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA (YÜZDE 3,4) 

İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER 
ÇİN (YÜZDE 18,3), ABD (YÜZDE 14,1), HİNDİSTAN 
(YÜZDE 13), GÜNEY KORE (YÜZDE 11,9), TÜRKİYE 
(YÜZDE 1,3) (15.) 

İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER 
ÇİN (YÜZDE 15,2),  ABD (YÜZDE 13,8), ALMANYA 
(YÜZDE 7,8), GÜNEY KORE (YÜZDE 6,6), İNGİLTERE 
(YÜZDE 5,8), TÜRKİYE (YÜZDE 2,4) (12.) 

BAŞLICA SANAYİ DALLARI 

HAM PETROL ÜRETİMİ, PETROL ARITIMI, PETRO-
KİMYASALLAR, AMONYAK, ENDÜSTRİYEL GAZLAR, 
SODYUM HİDROKSİT, ÇİMENTO, GÜBRE, TİCARİ 
GEMİ ONARIMI

BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM BUĞDAY, ARPA, DOMATES, KAVUN, HURMA, 
NARENCİYE, TAVUK, SÜT

MADENLER VE YERALTI KAYNAKLARI PETROL, DOĞALGAZ, ALTIN, ÇİNKO, BAKIR, KROM, 
MAGNEZYUM, VOLFRAM, DEMİR, ALÜMİNYUM

Kaynak: Dünya Bankası, Economist Intelligence Unit.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2015)

İHRACAT KAPILARI / SUUDİ ARABİSTAN

Türkiye’de tekstil, gıda, bankacılık, 
dış ticaret, gayrimenkul ve turizm 
sektörlerinde faaliyet gösteren yak-
laşık 700 Suudi firmasının ülkemize 
yaptığı yatırımların miktarı 2 milyar 
dolar civarında bulunuyor. 

2014 yılı itibarıyla Türkiye’ye gi-
ren Suudi Arabistan kaynaklı doğru-
dan yatırım tutarı 10 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 
2015 yılı geçici verilerine göre 17 mil-
yon dolar oldu.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Suudi Arabistan-Türkiye ikili tica-

ret hacmi, 2014 yılında 6,9 milyar do-
lar, 2015 yılında ise 6,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Bu ülkeden ithala-
tımızın yaklaşık yüzde 90’ı ham petrol 
ve petrole dayalı kimyasal ürünlerden 
oluşuyor. İhracatımızda halı, işlen-
miş petrol ürünleri, elektrik panoları, 
inşaat demiri ve mobilya gibi ürün 
grupları öne çıkıyor.

2011-2015 dönemi ihracatında 
öne çıkan ürün gruplarındaki geliş-
meler incelendiğinde; özellikle inşaata 
dönük uzun demir-çelik ürünleri ih-
racatında gerileme olduğu, buna kar-
şın işlenmiş ve işlenmemiş doğal taş, 
yine demir-çelikten diğer inşaat aksa-
mı ihracatı artış kaydettiği görülüyor.

2015 yılında Suudi Arabistan’a 
yaptığımız ihracat bir önceki yıla göre 
yüzde 14 artarak yaklaşık 3,5 milyar 
dolara ulaştı. Aynı dönemde Suudi 
Arabistan’dan yaptığımız ithalat ise 
yüzde 22,3 azalarak 3 milyar dolar 
oldu. Bu rakamlara göre 2009 yılın-
dan bu yana ilk defa 2015 yılında Su-
udi Arabistan’la dış ticaretimiz fazla 
verdi.
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zorunluluğu doğdu. Bu amaçla, yağlı bezler ve 
hatta ince mermer tabakalar kullanıldı. Romalı-
lar, Pompei’nin M.S. 79 yılında yok olmasından 
önce camı buldular. Pompei harabeleri arasında 
rastlanan bronz çerçevelerin içine 52 cm genişli-
ğinde, 45 cm yüksekliğinde ve 1 cm kalınlığında 
camlar takılmıştı. 

Ortaçağ’da ise Roma İmparatorluğu’nun yı-
kılmasından gotik mimarinin gelmesine kadar 
roman stil hüküm sürdü. Küçük ve dar olan bu 
devir pencerelerinin ilk örnekleri çok dar ve yu-
varlak tepeli yarıklar şeklinde yapıldı. Bu yarık-
lar duvarın ortasında yer alır, içe ve dışa doğru 
şevli yapılırdı. Daha sonraları bu şev içeriye daha 
çok ışık alabilmek için olabildiğince dik yapıla-
rak pencere dış duvara alındı. Normal pence-
relerin bu denli dar yapılmasının nedeni, camı 
pencerede kullanmamaları, her ne kadar camı 
biliyorlarsa da büyük yüzeylerde kullanmak için 
üretmemeleri ve korunma amacıydı. Bu devrin 
daha gelişmiş örneklerinde iç içe yarım daire 
şeklinde kemerler ve yanlarında kademeli olarak 
içe çekilmiş yuvarlak söveler görülür. Genellikle 
ortada geniş açıklık, yanlarında ise yalancı kör 
arkadlar bulunurdu. Rozas denilen yuvarlak 
pencerelere ilk defa bu devirde rastlanır. 

GOTİK MİMARİDE PENCERE
13’üncü yüzyılda ise, maddenin inkarı, me-

kanın mistik etkisi ve Ortaçağ’da yapı kuralla-
rının da değişmesiyle gotik mimari ortaya çıktı. 
Hristiyan dini ile ilgili inançların anlatımı pen-
cerelerde vitraylarda sağlanarak, romanesk dev-
rinde bir taş halka niteliğinde olan rozas, gotikte 
giderek büyüyüp incelerek bir dantel görünümü-
ne büründü. Aynı süre içinde cam yerini tutan 
taş işçiliği birçok değişiklik göstererek, giderek 

Barok mimariye 
güzel bir örnek olan 
Ihlamur Kasrı’ndaki 

pencereler de o 
dönemi yansıtıyor.

daha dekoratif ve karışık bir hale geldi. Modern 
mimari dışında hiçbir devirde boşluk gotikte 
olduğu kadar olağanüstü bir değere ulaşmadı. 
Böylece pencere, bir Ortaçağ binasının tarihini 
bulmak veya tarif etmek için en iyi kanıt oldu. 
Erken Gotik döneminde (13’üncü yüzyıl), dar 
sivri kemerli grup halinde pencereler yapıldı. 
Geometrik Gotik (13’üncü yüzyıl) döneminde 
duvarların incelmesi ve pencerelerin büyümesi, 
pencere önlerine taş şebekelerin konması fikri, 
grup pencerelerin bir kemer içinde toplanması 
ile birlikte oldu. Bu devrin en güzel örnekleri 
Lincoln Katedrali’nde bulunuyor. 

14’üncü yüzyıldaki Dekoratif Gotik döne-
minde ise taş şebekenin taş yüzleri daha da da-
ralarak, açıklık dikeyde daha çok sayıda ışıklığa 
bölündü, üst kısım daha çok işlenerek alev bi-
çimli şekiller oyuldu. Yine bu devirde romanesk 
ile başlayan ve gotik yapılarda doruğa yükselen, 
özellikle kapı üstlerinde içleri vitraylarla süslü 
rozas, gül pencereler de bolca kullanıldı. 

Perpandiküler Gotik (15’inci Yüzyıl) döne-
minde pencereler yatay kayıtlarla da bölünerek, 
tepeler sivri kemer veya dört merkezli basık 
kemerlerle çevrildi. Pencere büyüyerek, ışıklık 
sayısı giderek çoğaldı. Renkli cam ve pencerele-
rin gotik katedrallerde kazandığı önem, evlerde 
çok daha kısıtlı oldu.

AÇILIR PENCERELER
1500’LÜ YILLARDA KEŞFEDİLDİ

Pencerelerde açılım sistemi ise, M.S. 1’inci 
yüzyılda gerçekleştirilen pencere boşlukları-
na cam sabitlenmesi işleminden tam 1500 yıl 
sonra keşfedildi. M.S. 1500 yıllarında, bölüm-
lenmiş boşlukların ayrı fonksiyonlar gerçek-
leştirebilmesinin keşfedilmesi ile pencerelerde 
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açılabilir kanatlar ortaya çıkmaya başladı. Bö-
lümlenmiş bu açıklıklardan en yükseği sabit ola-
rak yapılıyordu ve alt bölüm, dıştan günümüzün 
kepenklerine benzer biçimde, dışa açılan ve bazı 
saydam bölümleri bulunan kanatlara sahipti. El-
bette o günün koşullarında pencere kasası yapı-
mı için en uygun materyal ağaçtı. Tarih sayfası-
nın tanıklık ettiği ilk pencere sistemi bu yüzden 
ahşap pencere modelleri oldu.

Rönesans döneminde ise İtalya’nın öncülük 
ettiği barok mimari etkili oldu. Barok mimarinin 
zengin renkli formu, ruhundaki heyecan, his ve 
cüreti Avrupa’nın güneyindeki Latin ırklara daha 
uygun geldi, kuzey ise Britanya, Kuzey Almanya, 
Hollanda ve İskandinavya stili daha çekingen ve 
isteksiz karşıladı. Barok akımın en önemli karak-
teristiği eğri hattın serbest şekilde kullanılması 
idi. Zengin süslemelerin en fazla görüldüğü yer 
olan pencerelerde açılmayan boşluklar içine hey-
keller yerleştirilerek yalancı pencereler yapıldı, 
dev çift kolonlar plastrlar, kırık alınlıklar ve bur-
ma sütünlar pencereleri süsledi.

17’nci yüzyıl sonunda klasiğe yeniden ilgi 
duyulmaya başlanırken, eski Yunan ve Roma 
eserleri değer kazandı. Ne var ki bütün bunlar 
pencerenin özüne yeni bir şeyler eklemedi. Ca-
mın pencerelerde kullanılması, 18’inci yüzyıl 
sonundan itibaren her türlü yapıda yaygınlaştı. 
19’uncu yüzyıl sonlarında “art nouveau” adıyla 
oluşan akım da sadece pencere bezemesinde et-
kili olabildi.

DEMİR DOĞRAMA VE
ALÜMİNYUM PENCERELER

Betonarme inşaat tekniklerinin geliştirilmesi 
ile konut yapımı bir devrim geçirirken, pence-

Tarihi M.Ö. 6000 
yıllarına kadar uzanan 

Efes Antik Kenti’nde, 
günümüze ulaşan 

en eski pencere 
örneklerini görmek 

mümkün.  
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re açıklıklarının büyük bırakılmasını engelleyen 
taş ve tuğla yapı tekniklerinin kısıtlamalarından 
kurtulmak söz konusu oldu. Bu, pencerelerde 
çok büyük ölçülere ulaşılmasını ve ağacın artık 
bu açıklıkları geçmeye yetmemesini beraberinde 
getirdi. İlk olarak 19’uncu yüzyılda kullanılma-
ya başlanan demir doğramalar, duvarlara rakip 
olacak boyutlara ulaşmışsa da uygulama alanları 
konutlara kadar inmedi ve endüstriyel yapılar ile 
sınırlı kaldı. Onun yerini daha hafif ve işlenmesi 
kolay olan alüminyum aldı. Ancak alüminyu-
mun yüksek termal iletkenliği, mekanik birleş-
tirme sorunları gibi nedenlerle zamanla kullanı-
mı gittikçe azaldı.

PVC’NİN BULUNUŞU İLE
BAŞLAYAN DEVRİM

20’nci yüzyılda bilim ve teknolojideki geliş-
meler, malzemelerin getirdiği olanaklar (ahşap 
konstrüksiyon yerine betonarme karkasın uy-
gulanması, betonun verdiği açıklık imkanı ile 
cephe genişliğinde pencerelerin yapılması) yeni 
bir ortam oluşmasına neden olurken, modern 
mimari bir anlamda evrenselliğe ulaşarak gele-
neksel yapım tekniklerine bir çizgi çekildi. Yaşa-
nan bu gelişmelerin ardından, yeni bir malzeme 
olarak PVC pazara girdi. “Polivinilklorid” adlı 
sentetik malzemenin kısaltılmış adı olan ve ilk 
sentezlenen plastiklerden olan PVC, 1835 yılın-
da Fransız kimyager Henri Victor Regnault ta-
rafından sentezlendi, ticari olarak kullanımı ise 
1938 yıllarında başladı. Tasarım, fonksiyon, ma-
liyet ve kolay şekillendirilebilme özelliği ile kısa 
sürede yaygınlaşan PVC pencereler zaman içinde 
o kadar çeşitlendi ki, farklı serilerin birbirlerine 
uyumluluğu ve modüler yapıda tasarlanmaları 

Teknolojideki 
gelişmeler cam 

giydirme bina sayısını 
artırırken pencereler 

de bu teknolojiye 
adapte oldu.

sayesinde sürekli geliştirilebilir bir sistem hali-
ne geldi.

Geçmişten bu yana kullanılan pencere çeşit-
lerini tek kanatlı, çift kanatlı, kemerli, stüdyo, 
sabit, cumba, giyotin, sürme, vasistas, bahçe 
ve özel tasarımlı pencere olarak sıralayabiliriz. 
Günümüzde pencerelerde ahşap, bir metalürji 
ürünü olan alüminyum, petrol bazlı ürün olan 
PVC kullanılmaya devam ediyor. Bu malzeme-
ler hammadde kaynakları, kullanım yerleri, es-
tetik görünümleri, imalat süreçleri ve çevreyle 
ilişkilerine göre birbirlerine üstünlük göstere-
biliyor. 

PENCERELERİN ISI
YALITIMINDAKİ ÖNEMİ

Pencerelerin ısı yalıtımı ve enerji verimlili-
ği konusunda da önemi büyük. Binalardaki ısı 
kayıplarının yüzde 40’ı dış duvarlardan, yüzde 
30’u pencerelerden, yüzde 17’si kapılardan, 
yüzde 7’si çatılardan ve yüzde 6’sı döşemelerden 
gerçekleşiyor. Tek camlı pencerelerden kaynak-
lanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen 
kaybın yaklaşık yüzde 20’si civarındayken, çift 
cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebiliyor. 
Ülkemizde 1970’lerde kullanılmaya başlanan 
çift cam üniteleri iki cam arasında hapsedilen 
kuru ve durgun hava sayesinde bina ısısının 
pencerelerden dışa kaçışını yarı yarıya azalttı.

Isı yalıtımını daha da iyileştirmek için ter-
cih edilen üçlü yalıtım camı üniteleri ısı kaybını 
önlemede daha etkili oluyor. Yüksek binalarda 
ve rezidans tarzı yapıların dış cephelerinde kul-
lanılan cam giydirme sistemine de adapte olan 
pencereler, teknolojideki gelişmelerle geleceğe 
açılıyor.
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2016 yılı, 2008 yılı sonbaharında patlak 
veren son küresel finans krizinin dün-
ya ekonomisi üzerindeki etkilerinin 

bir ölçüde de olsa azalacağının ümit edildiği 
bir yıldı. Ancak, 2015 yılının son para po-
litikası toplantısında ABD Merkez Bankası 
(FED) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dahi, 
2016 yılı için 3 kez faiz artıracağını belirtme-
sine rağmen, 2016 yılının bütününde sadece 
bir kez, o da yılın son toplantısı olan 13-14 
Aralık 2016’daki toplantıda faiz artırabildi. 

Tüm bir 2016 yılı, yine dünya ekono-
misi adına küresel vasat büyüme ve küresel 
ticarette zayıf seyrin devamına yönelik tar-
tışmaların devam ettiği bir yıl oldu. Küresel 
büyüme ve ticaretteki kırılganlık, küresel 
emtia fiyatlarını da etkilemekte. Tüm bir yıl 
boyunca 40 ile 50 dolar arasındaki bantta 
hareket eden varil ham petrol fiyatı, önde 
gelen OPEC üyesi olan ve olmayan petrol 
üreticisi ülkelerin aralık ayında üretimlerini 
bir miktar kısma kararı almaları sonrasında, 
uzunca zamandan beri ilk kez 50 doların 
üzerini gördü.

FED dışında, yıl boyunca Avrupa Mer-
kez Bankası (ECB), Japon Merkez Bankası 
(BOJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) gibi 
önde gelen merkez bankaları, tarihlerinin en 
düşük para politikası faiz oranını sürdürerek 
ve her ay yüklü miktarda tahvil alıp, piya-
saya karşılık para sürerek, genişletici para 
politikasına devam ettiler. Bu süreçte, dünya 
ekonomisinde “negatif faiz” politikası uygu-
lanan ülke sayısı arttı ve bu ortamda yaşa-
yan dünya nüfusu 500 milyona ulaştı. 2016 
yılı biterken, Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB), 2017 yılı mart ayı sonunda bitirmesi 
beklenen tahvil alım programını, 80 milyar 
euroluk aylık alım kotasını 60 milyar eu-

roya çekse de, 2017 yılının sonuna kadar 
uzatması, euro-dolar paritesi üzerinde aşağı 
yöndeki baskıyı artırdı. Nitekim, 13-14 Ara-
lık 2016’daki, 2016 yılının son FED toplan-
tısından çıkan kararlarla birlikte, euro-dolar 
paritesi 14 yıldan beri ilk kez 1,05 doların 
altına geriledi ve 2017 yılının ilk 6 ayında 
euro-dolar paritesinin 1,04-1,00 bandına 
gerileyeceği; hatta, paritenin 1 doların altına 
dahi inebileceği konuşuluyor.

IMF ABD İÇİN İYİMSER, EURO
BÖLGESİ İÇİN KÖTÜMSER

IMF, 2016 yılında yüzde 1,6 büyümesi-
ni beklediği ABD ekonomisinin, 2017’de iyi 
bir toparlanma ile büyümesini yüzde 2.2’ye 
çıkarmasını bekliyor. ABD’nin seçilmiş 45. 
Başkanı Donald Trump’ın seçimler esnasında 
bahsettiği ekonomik vaatler hayat bulur ve 
ABD ekonomisinde kamu harcamalarının da 
etkisi ile büyüme IMF’in hedefi olan yüzde 
2,2’nin üzerine çıkarsa, yüzde 2,5 ile 2,7 ara-
sı bir büyüme ve yüzde 2’nin bir hayli üzeri-
ne çıkacak bir enflasyon, FED’i, 2016 yılının 
son toplantısında açıkladığı, 2017 yılında 
3 kez faiz artırabileceğine dair öngörüsünü 
gerçekleştirmeye zorlayabilir.

Bu da, dünya ekonomisinde ABD Doları 
cinsinden borçlanma maliyetlerinin de bekle-
nenden daha yüksek artması ve Türkiye gibi 
önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden 
bir miktar daha sermayenin, ABD’ye doğ-
ru çıkması anlamına gelecektir. Türkiye’nin 
büyüme hedefi için yabancı kaynağa, dünya 
ekonomisinden sermaye girişine ihtiyacı ol-
duğu dikkate alındığında, böyle bir gelişme 
2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 
büyüme hedefini yakalamasını zorlayabilir.

IMF’nin ABD için sergilediği iyimserlik 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

IMF, 2016 yılında yüzde 1,6 büyümesini beklediği 
ABD ekonomisinin, 2017’de iyi bir toparlanma ile 

büyümesini yüzde 2,2'ye çıkarmasını bekliyor. IMF’nin 
ABD için sergilediği iyimserlik Euro bölgesi için söz 

konusu görünmüyor. Euro bölgesinde 2016 yılı 
sonunda yüzde 1,7'yi yakalaması beklenen büyüme 

oranı, 2017 yılında yüzde 1,5'e çekiliyor.

2017’de de küresel 
toparlanma yavaş seyredecek
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Euro bölgesi için söz konusu görünmüyor. 
Euro bölgesinde 2016 yılı sonunda yüzde 
1,7’yi yakalaması beklenen büyüme oranı, 
2017 yılında yüzde 1,5’e çekiliyor. Buna 
rağmen, son dönemde AB’ye ihracat hacmi-
ni kısmen artırmayı başarmış olan Türkiye, 
2017 yılında da, sınırlı ölçüde de olsa, AB’ye 
yönelik ihracat hacmini bir miktar daha artı-
rabilir. Diğer bir büyük ve önemli bir ekono-
mi olan Çin ise, ekonomisindeki yeniden ya-
pılanma, transformasyon sancılarını çekmeyi 
sürdürüyor.

Bu nedenle, 2016 yılını büyüme oranın-
da yüzde 6,6 ile bitirmesi beklenen Çin’in, 
2017 yılında yüzde 6,2 büyümesi beklen-
mekte. Bu da, 2017 yılında da küresel em-
tia fiyatlarında yukarı yönde bir hareketin 
beklenenden erken olacağını teyit etmekte. 
Küresel ekonomik büyüme tahminleri dünya 
ekonomisinde büyük sıçrama beklenmediği-
ne işaret ediyor. IMF’nin tahminleri doğru çı-
karsa, dünya ekonomisi 2016 yılında yüzde 
3,1, 2017’de ise yüzde 3,4 oranında büyü-
yecek. Bu oranlar IMF’nin temmuz ayındaki 
tahminlerini revize etmediğini de gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN 2017 BÜYÜME 
ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 3 İLE 4,4 ARASI

IMF, Türkiye büyüme beklentisini 2016 
için yüzde 3,8’den yüzde 3,3’e, 2017 için 
yüzde 3,4’ten yüzde 3,0’a düşürdü. IMF 
ekonomistleri tarafından hazırlanan rapor-
da, Türkiye’nin büyüme beklentilerinin aşağı 
yönlü revize edilmesine menfur darbe girişi-
mi ve terör olayları nedeniyle artan belirsizlik 
gerekçe gösterildi. Türkiye ekonomisi 2015 
yılını, yüzde 4’lük büyümeyle IMF beklen-
tilerinin üzerinde tamamlamıştı. Kuruluşun 
Türkiye’ye yönelik 2015 büyüme tahmini 
ise, aynı yılın ekim ayında yayınlanan DEG 
raporunda yüzde 3 olarak tahmin edilmişti.

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanıp, Ba-
kanlar Kurulu’nca onaylanan 2016-2018 
Orta Vadeli Programı’nda da, 2016 büyüme 
tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 3,2’ye, 2017 
için yüzde 5’ten yüzde 4,4’e düşürüldü. 
2018 ve 2019 için de yüzde 5 büyüme tah-
mininde bulunuldu. 2016 TÜFE tahmini 
yüzde 7,5’te kalırken, 2017 TÜFE tahmini 
yüzde 6’dan yüzde 6,5’a yükseltildi. 2018 ve 
2019 için TÜFE tahmini ise yüzde 5 olarak 
öngörüldü. OVP’de 2016 cari açık/GSYH 
hedefi yüzde 3,9’dan yüzde 4,3’e, 2017’de 
3,7’den yüzde 4,2’ye, 2018’de yüzde 3,5’ten 
yüzde 3,9’a yükseltildi. 

İşsizlik oranı, bu sene için yüzde 10,2’den 
yüzde 10,5’e, 2017’de yüzde 9,9’dan yüzde 
10,2’ye, 2018’de yüzde 9,6’dan yüzde 10,1’e 
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yükseltilirken, işsizliğin 2019’da da yüzde 
9,8 olacağı öngörüldü.

IMF raporunda, Türkiye’de işsizliğin 
önceki tahminlere kıyasla daha hızlı iyileşe-
ceği beklentisi paylaşılmış. IMF, Türkiye’deki 
işsizlik oranına yönelik 2016 ve 2017 tah-
minlerini yüzde 10,2’ye çekti. Bu oranlar, bir 
önceki DEG raporunda sırasıyla yüzde 10,8 
ve yüzde 10,5 olarak açıklanmıştı. IMF’nin 
DEG raporunda yer alan diğer projeksiyon-
lara göre, Türkiye’de cari açığın GSYH’ya 
oranı 2016’da önceki yıla kıyasla 0,1 puan 
azalarak yüzde 4,4’e gerileyecek. Kuruluş, 
cari açığın gelecek sene ise yüzde 5,6’ya yük-
selmesini bekliyor. Raporun en son nisan 
ayında yayımlanan bir önceki versiyonunda, 
cari açığın GSYH’ya oranının 2016’da yüzde 
3,6’ya ve 2017’de yüzde 4,1’e düşeceği ön-
görülmüştü.

POLİTİK KIRILIMLAR ABD DOLARI’NA
KARŞI DEĞER KAYBINI 
KATMERLEŞTİRİYOR

15 Temmuz menfur darbe girişiminin he-
men öncesindeki gün, 14 Temmuz perşem-
be günü, dolar kuru 2,88 TL düzeyindeydi. 
Menfur darbe girişimi ile dolar 3,08 TL dü-
zeyini görse de, 15 Ağustos ile 22 Eylül arası, 
dolar kurunun yeniden 2,94-2,92 TL ban-
dında hareket ettiğini gördük. Türk halkının 
darbe girişimi sonrası, TL’ye sahip çıkması, 
16 milyar dolar DTH bozdurması, yabancı-
ların ağustos ve eylül aylarında hisse senedi 
ve tahvil almak için net sermaye girişi ger-
çekleştirmesi, dolar-TL kurunda yumuşama 
sağladı. 23 Eylül’den sonra, süregelen terör 
eylemleri, Türkiye-AB ilişkilerinde gözlenen 

gerginlik, 21 Ekim Cuma günü Moody’s’in 
Türkiye’nin “yatırım yapılabilir ülke” notunu 
kırması, siyasi tartışmalar, dolar-TL kurunu 
3,59 TL ile rekor bir düzeye getirdi. 22 Eylül 
ile 5 Aralık arasında başlayan hafta arasında, 
dolar kuru yüzde 23 yükseldi; yani TL yüzde 
23 değer kaybı yaşadı.

Donald Trump’ın, ABD’nin 45’inci Baş-
kanı olarak seçilmesi sonrasında, ABD’nin 
ekonomi politikalarının değişeceği, doların 
giderek güçleneceği beklentisiyle ve ABD 
tahvillerinin değerinin faiz oranlarının yük-
selmesi ile gelişmekte olan ülkelerden çıkan 
para nedeniyle, 11 Kasım ile 13 Aralık ara-
sında, önde gelen gelişmekte olan ülkeler 
arasında en yüksek değer kaybını yüzde 6,79 
ile Türk Lirası yaşamış durumda. Buna kar-
şılık, Trump’ın seçilmesinin ilk günlerinde 
değer kaybı yaşayan ülke paraları toparlan-
dılar; hatta kısmen değer artışı bile yaşadılar. 
Görünen o ki, Moody’s’in not kırması, terör 
olayları, Trump’ın gelmesi gibi faktörlerin bir 
araya gelmesi, Türk Lirası’nın daha fazla de-
ğer kaybı yaşamasına sebep oldu.

16 Aralık 2011 ile 24 Mayıs 2013 arası, 
Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2,2 değer 
kazanmış iken, bu defa 24 Mayıs 2013 ile 13 
Aralık 2016 arası Türk Lirası’nın dolar karşı-
sında yüzde 87,6 değer kaybettiği görülüyor. 
Aynı dönemde, Brezilya Reali’ndeki değer 
kaybı yüzde 63, Rusya Rublesi’ndeki değer 
kaybı ise yüzde 94,5. Yani, Kırım’ı ilhak 
eden, Ukrayna’yı ablukaya alan Rusya’nın, 
ABD ve AB ambargoları ve çöken petrol fi-
yatları nedeniyle para birimi Ruble’de, aynı 
dönemde, Türk Lirası’ndan daha fazla değer 
kaybı yaşandığı görülüyor.
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Milli gelir hesaplamasında daha 
güncel bir yöntem kullanma-
ya başladık ve bu yeni yön-

tem ile yapılan hesaplamalara dayanan 
milli gelir büyüklükleri açıklandı. Yeni 
yöntem ve açıklanan veriler inşaat sek-
törüne ilişkin büyüklüklerde de önemli 
değişikliklere yol açtı.

Uluslararası alanda milli gelir 
hesaplama yöntemlerinde zamanla 
yenileme ihtiyacı ortaya çıkıyor  

İktisadi faaliyetler ve ilişikiler çeşit-
lendikçe milli geliri oluşturan yeni un-
surlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
uluslararası düzeyde milli gelir hesap-
lama yöntemleri zamanla yenilenmek-
tedir. Tüm dünyada en son 2010 yılını 
temel alarak oluşturulan yeni bir yön-
tem kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni 
yöntem daha çok teknoloji faaliyetleri 
alanındaki yeniliklerin yarattığı katma 
değeri milli gelire ilave etmeyi sağ-
lamaktadır. Bir başka deyişle yeni 
yöntem yeni iktisadi faaliyetleri de 
ölçerek milli gelire eklemektedir. 
Böylece ülkelerin milli gelirlerin-
de yüzde 2 ile 5 arasında artışlar 
ortaya çıkmıştır.

Türkiye de bu yeni yöntemi 
kullanmaya başladı

Türkiye’de de milli gelir he-
saplamasını yapan Türkiye İs-

tatistik Kurumu (TÜİK) bu yeni 
yöntemi kullanmaya başlamıştır. 

Böylece özellikle Avrupa Birliği ile 
uyum sağlanmıştır. Yeni yöntemin kul-
lanılması ile hesaplanan yeni milli gelir 
eski milli gelire göre temel alınan baz yıl 
için yüzde 10,79 artmıştır.  Ancak bu 

artışın sadece 0,79 puanı yeni yönteme 
geçiş ile sağlanmıştır. Bunun dışındaki 
artışların tamamı Türkiye’nin ölçmediği 
veya kayıt dışı nedeniyle ölçemediği ik-
tisadi faaliyetlerin de milli gelir hesabına 
katılması ile sağlanmıştır. Artışın 2,87 
puanı kamunun savunma sanayi üretim 
katkısından, 7,97 puan ise kayıt dışının 
hesaplanmasından gelmiştir. Ancak bu-
rada sıkıntı yaratan kayıt dışının hangi 
kriterler ile hesaplanarak milli gelire da-
hil edildiğidir. Milli gelirde cari fiyatlar-
la 2016 yılında ortaya çıkan yüzde 19,5 
oranında artışa yol açan bu kriterlerin 
açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  
Sonuç olarak milli gelirimiz yeni yön-
tem ile değil ama daha çok yeni yönte-
me geçerken kayıt dışında kalan ve he-
saba katılmayan iktisadi faaliyetlerin de 
milli gelire dahil edilmesi ile artmıştır. 

Türkiye’nin milli geliri 835 milyar 
dolara yükseldi 

Yeni milli gelir hesaplaması ile bir-
likte Türkiye’nin birçok ekonomik gös-
tergesi de yenilenmiştir. Milli gelir 2016 
yılında eski yöntem ile 715 milyar dolar 
olacakken yeni yöntem ile 835 milyar 
dolara ulaşmıştır. Milli gelir üretim ve 
harcama yönleri ile hesaplanmaktadır.  
Bir başka deyişle milli gelir artışı hem 
harcamalarda hem de gelirler tarafında 
da artışa yol açmıştır. Ancak bu artışlar 
öylesine yüksek olmuştur ki, sektörler 
için bilinen pazar büyüklükleri katlan-
mıştır. Örneğin, giyim ve ayakkabı har-
camaları 60 milyar TL’den 110 milyar 
TL’ye yükselmiştir. Birçok göstergede 
ise iyileşmeler ortaya çıkmıştır.  Örne-
ğin, cari açığın milli gelire oranı artan 
milli gelir nedeniyle 2016 yılı için yüzde 

Milli gelir revizyonu 
ve inşaat sektörü 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Yeni milli gelir hesaplaması ile birlikte Türkiye’nin birçok 
ekonomik göstergesi de yenilendi. İnşaat sektöründe 

daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir 
hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli 

gelir içindeki payı yükseldi.

EKONOMİK PERSPEKTİF
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4,8’den yüzde 4,1’e inmiştir. Kamu ve 
bütçe açıkları ile borçlarımızın milli ge-
lire oranı da yine artan milli gelir nede-
niyle azalmıştır. Ancak milli gelir hesap-
lanmasına ilişkin tereddütler ortadan 
kalktıktan sonra oranlardaki iyileşmeler 
kabul görecektir. 

Yeni hesaplama ile birlikte birçok 
tartışılan konu farklı boyut kazandı  

Türkiye ekonomisi için yüzde 3’lere 
düşen ortalama ekonomik büyüme, orta 
gelir tuzağı ve düşük tasarruf oranları 
gibi yapısal ekonomik sorunlar bulun-
maktaydı ve hükümet de bu yapısal 
sorunların çözümü için sürekli önlem-
ler almaktaydı. Ancak yeni hesaplama 
yöntemi ile son beş yılın ekonomik bü-
yüme ortalaması yüzde 6,5’e, kişi başı 
milli gelir 11 bin doların üzerine ve 
yurtiçi tasarruflar da yüzde 25’e yüksel-
di. Böylece daha önce yapısal olarak ad-
landırdığımız sorunlar yeni hesaplama 
yöntemi sonrası kağıt üzerinde ortadan 
kalkmış oldu. Ancak bu alanlarda da 
yine önemli tereddütler oluştu ve henüz 
tam bir inandırıcılık sağlanamadı.

Yeni yöntem ile milli gelirde yaşanan 
artışın önemli bölümü inşaat sektö-
ründen kaynaklandı

Yeni kullanılmaya başlanan hesap-
lama yöntemi ile milli gelirde 2015 yılı 
için sağlanan cari fiyatlarla yüzde 19,5 
artışın büyük bölümü kayıt dışında 
kalan inşaat faaliyetlerinin milli gelire 
dahil edilmesinden kaynaklanmıştır. 
Yapılan revizyon ile inşaat harcamaları 
genişlemiş ve inşaat sektöründeki bü-
yüme hızları yükselmiştir. Buna bağlı 
olarak inşaat sektörünün milli gelir için-
deki payı da artmıştır.  

Toplam inşaat harcamaları 2015 yı-
lında eski yöntem ile 175,1 milyar TL 
olarak ölçülmüş iken revizyon sonrası 
inşaat harcamaları büyüklüğü 379,9 
milyar TL’ye yükselmiştir. 2016 yılın-
da ise inşaat harcamalarının 450 milyar 
TL’ye yaklaşacağı öngörülmektedir. 

Yeni hesaplama yöntemi ile geç-
miş yıllara ait inşaat sektörü büyüme 
oranları yukarı yönlü revize edilmiştir. 
2016 yılına ilişkin çeyrek verileri de ye-
nilenmiştir. İnşaat sektöründe büyüme 
üçüncü çeyrekte yavaşlamış ve 2016 yılı 
üçüncü çeyreğinde yüzde 1,4 olmuştur. 
Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyüme-
ler yüzde 5,1 ve yüzde 15,7 olarak re-

DÖNEM İNŞAAT
GAYRİ 

MENKUL
GSYİH

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,38 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015Q1 2,1 3,5 3,5

2015Q2 9,4 2,1 7,2

2015Q3 3,7 2,1 5,9

2015 / 9 3,7 2,6 5,5

2015 Q4 7,9 1,8 7,4

2015 4,9 2,4 6,1

2016Q1 5,1 4,3 4,5

2016Q2 15,7 5,2 4,5

2016Q3 1,4 3,7 1,8

2016 / 9 7,4 4,4 2,4

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME %                    

vize edilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz 
ayında inşaat sektörü yüzde 7,4 büyü-
müştür. 2015 yılı ilk dokuz ayında ise 
inşaat sektörü yüzde 4,9 büyümüştü. 
Gayrimenkul sektöründe ise büyüme 
2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 
olmuştur. 

Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyü-
meler yüzde 4,3 ve yüzde 5,2 olarak re-
vize edilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz 
ayında gayrimenkul sektörü yüzde 4,4 
büyümüştür. 2015 yılı ilk dokuz ayında 
ise gayrimenkul sektörü yüzde 2,4 bü-
yümüştü.  

İnşaat sektörünün milli gelir
içindeki payı arttı

İnşaat sektöründe daha önce kayıt 
dışında kalan faaliyetlerin milli gelir 
hesaplarına katılması sonucu inşaat 
sektörünün milli gelir içindeki payı da 
yükselmiştir. 2015 yılında cari fiyatlar-
la inşaat sektörünün milli gelir içinde-
ki payı yüzde 4,4’den revizyon sonrası 
yüzde 8,2’ye yükselmiştir. 2016’da pa-
yın yüzde 8,5 olacağı öngörülmektedir. 

Kamu ile özel sektör ayrımı kalktı
Milli gelir hesaplamalarında kamu 

ile özel sektörün sabit sermaye yatı-
rımları ile inşaat harcamaları eski he-
saplama yönteminde ayrı görülüyordu 
ve böylece kamu ile özel sektör perfor-
mansı ayrı değerlendirilebiliyordu. An-

cak yeni yöntem ile yapılan hesaplama 
ve açıklamada kamu ile özel sektörün 
sabit sermaye yatırımları ve inşaat sek-
törü harcamaları ayrımı yer almamak-
tadır. Böylece inşaat sektöründe sürük-
leyici iki kesimin performanslarını ayrı 
izleme ve değerlendirme olanağı da 
kalmamıştır.



Astley Kalesi, lüks
bir villaya dönüştü
İngiltere’de bulunan yıllardır çürümeye terk edilmiş 
Astley Kalesi lüks bir villaya dönüştürüldü. Kalenin 
aslına uygun olarak tuğla ve ahşap malzeme 
kullanarak yapılan antik kalede etrafı açık olan 
odalar muhafaza edildi. Yıllarca çürümeye bırakılmış 
bölgede yaşayanların girmeye korktuğu kale yıllar 
sonra lüks bir yapı oldu. Güneş ışığından yararlanı-
labilecek şekilde yapılan evde kalenin tarihi yapısını 
bozacak bir detay bulunmuyor.

Küresel ekonomide 
Çin emlak balonu tehdidi

Çin’deki emlak balonunun patlaması halinde küresel ekonominin 
bütününün sarsılması söz konusu. Analistler, Çin’in gittikçe ar-
tan borç yükü ve potansiyel emlak balonu için alarm zilleri 
çaldığını belirtiyor. Bu tür bir gelişme Asya’daki büyümeyi 

çarpıcı bir biçimde yavaşlatabilir, balonun patlaması 
halinde ise küresel ekonominin bütününün sarsılması 
söz konusu. Fortune’da yer alan haberde, Çin Merkez 
Bankası araştırma bürosu baş ekonomisti Ma Jun’un 

eylül ayında yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin 
emlak spekülasyonunun önüne geçmesi için 

adım atması gerektiğini belirttiğine dikkat 
çekiliyor. Çin’deki mevcut emlak fiyat-

larının şu anda Japonya’nın emlak 
balonundan daha pahalı, küresel 

mali krizin patlak vermesinden 
hemen önceki ABD’deki konut 

fiyatlarına yakın bir seviyede olduğu 
öngörülüyor.

İngiltere’de inşaat üretimi son 4 yılın en düşüğünde
İngiltere’de inşaat sektörü üretimi yılın üçüncü çeyreğinde son dört yılın en zayıf performansını göstererek yüzde 1,1 
geriledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, inşaat sektörü üretimi bu yılın son çeyre-

ğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 geriledi. Veriler İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış kararı aldığı haziran 
ayından bu yana üç aylık dönemi kapsaması açısından önem taşıyor. İngiltere’nin önde gelen inşaat malzemeleri üreti-
cisi firmalarından SIG tarafından yapılan değerlendirmede, “Bazı inşaat projeleri ertelendi. AB referandumu döneminde 

yavaşlamanın ardından İngiltere’deki ticari koşullar bir miktar gevşedi, fakat rekabet arttı” ifadelerine yer verildi.

ABD’de konut 
fiyatları rekor kırdı
ABD’de konut fiyatları eylül ayında, 10 
yıldan daha uzun bir süre önce kırılmış 
olan bir rekoru geride bıraktı. Konut 
fiyatları, Büyük Bunalım’dan bu yana ya-
şanmış en kötü dönemi kapatma nok-
tasına geldi. S&P CoreLogic Case-Shiller 
ABD Ulusal Konut Fiyat Endeksi’ne göre 
fiyatlar eylül ayında Temmuz 2006’daki 
tepe noktasının yüzde 0,1 üzerine çıktı. 
Eylül ayında Ulusal Konut Fiyat Endeksi 
geçen yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde 5,5 arttı. Konut fiyatları 2012’den 
bu yana yüzde 27 toparlandı.

DÜNYA TURU
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Rusya’da resmi konut fiyatları belirlendi
Rusya İnşaat Bakanlığı, yeni konut metrekare ortalama piyasa satış fiyatlarını belirledi. Birçok 
bölgede resmi konut fiyatlarına zam geldi. Rossiyskaya Gazeta’nın haberine göre, Moskova’da 
konutların ortalama metrekare piyasa satış fiyatı 90 bin 400 ruble olarak belirlendi. Bu rakam bir 
önceki çeyreğe göre değişmedi. İkinci sırada 60 bin 49 rubleyle St. Petersburg geliyor. Sahalin 
55 bin 513 rubleyle üçüncü, Moskova bölgesi (Podmoskovye) 54 bin 262 rubleyle dördüncü 
sırada. Konut fiyatlarının en ucuz olduğu yerler ülkenin Kuzey Kafkasya bölgeleri. İnguşetiya, 25 
bin 500 ortalama konut metrekare fiyatıyla bu sıralamada lider

Kudüs’te 7 bin yeni 
konut inşa edilecek 
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs’te 7 bin yeni 
konut inşa etmeye hazırlandığını belirtti. Filistin Dışiş-
leri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 
yeni planıyla Doğu Kudüs’ü Filistin çevresinden ayır-
mayı, Yahudi yerleşim birimlerini artırmayı ve daha 
fazla toprak ele geçirmeyi hedeflediği kaydedilerek, 
“İsrail hükümeti Kudüs’te 7 bin yeni konut inşa etme-
ye hazırlanıyor” denildi. İsrail Savunma Bakanlığı’nın, 
Batı Şeria’da Filistinlilerle karşılaşmaları azaltmak için 
Yahudi yerleşim birimlerine özel yollar açma konusu-
na yoğunlaştığının aktarıldığı açıklamada, “Yerleşim 
birimleri yapmaya devam etmenin, siyasi çözüm 
kapılarını nihai olarak kapatmak olacağı” vurgulandı.

Dünyanın en eski 
şirketi 1400 yıllık
Dünyada birçok devletin ömrün-
den daha uzun bir geçmişe sahip 
firmalar bulunuyor. Kore bankası 
Bank of Korea’nın 41 ülkede yap-
tırdığı araştırmaya göre 5 bin 586 
şirket, 200 yılı aşkın geçmişe sahip. 
Bunların 3 binden fazlası Japon-
ya’da, 837 tanesi ise Almanya’da 
yer alıyor. Yapılan araştırmada en 
eski şirketin Japonya’daki inşaat 
şirketi Kongo Gumi olduğu ortaya 
çıktı. Yaklaşık bin 400 yıl önce 
tapınak inşaatı yapmak için kurulan 
şirket, 2006 yılına kadar kendi 
adıyla yaşadı. 578 yılında kurulan 
Osaka merkezli şirket, 10 yıl önce 
ekonomik krize girdi ve Takamutsu 
Construction firması tarafından 
satın alındı. 
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