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Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilir büyüme vizyonunu, 
çevresel ve toplumsal değer üreten ekonomik büyüme anlayışını tüm paydaşları 
ile birlikte inşa ediyor. 

İnşaat malzemesi sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu olan Türkiye İMSAD 
2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nu siz değerli paydaşlarımızla paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 Rehberi kapsamında 
hazırladığımız bu raporla, sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir ilki gerçekleştir-
miş bulunuyoruz. İnşaat Malzemesi sektör derneğine ait GRI G4 kapsamında 
hazırlanan raporumuzla, bizle aynı tutkuyu paylaşan diğer derneklerin de yollarına 
ışık tutmayı hedefliyoruz. 

Karşılaşılan sosyal, çevresel ve ekonomik baskılar, hızla değişen regülasyonlar, 
farkındalığı artan müşteriler, sivil toplum, yatırımcılar ile diğer paydaşların talep ve 
beklentileri, bilginin hızla yayıldığı ve küreselleştiği günümüzde, işletmeleri her 
zamankinden daha fazla risk ve tehlikelere açık hale getiriyor. Bu kapsamda, 
üyelerimiz sürdürülebilir bir yönetim anlayışını tüm iş süreçlerine entegre etmeye 
çalışırken, Türkiye İMSAD sektörün gelişimine ve paydaşların beklentilerine bağlı 
olarak en temel konuları, trendleri ve gelişmeleri pro-aktif olarak analiz ediyor. Bu 
çerçevede sürdürülebilirlik liderliğine giden yolda yeni ürün, süreç ve iş modelleri-
nin geliştirilmesi, risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme ve karlılık için üyelerimizin 
çalışmalarını gururla takip ediyor, benzer uygulamaların tabana yayılması için 
sektörümüze liderlik yapmayı amaçlıyoruz.   
 
Sürdürülebilirlik liderliği yolculuğumuzda küresel bir vizyon ile hareket ederken, 
tekil çözümler yerini, katılımcı ve dönüştürücü sektörel bir değişime bırakıyor. 

Türkiye İMSAD olarak, inşaat malzemesi sanayinin geleceği için sürdürülebilirlik 
yaklaşımımızı ve önceliklerimizi beş temel alanda kurguluyoruz. Sektörel yaklaşı-
mımızı; enerji ve doğal kaynak kullanımının azaltıldığı, karbon salımlarının 
mümkün olan en aşağı seviyeye çekildiği, sektöre sağladığımız ekonomik değerin 
ve sosyal faydanın katlanarak arttığı, sürekli gelişen bir inovasyon anlayışının 
yerleştiği, malzeme kullanımında verimlilik artarken tüketimin ve atıkların azaldığı 
ve tüm paydaşlarımızın bu sürdürülebilir değişimde yanımızda olduğu bir temel 
üzerine inşa ediyoruz.

Hedeflerimize giden yolda olası risklerin bizleri beklediğini biliyoruz fakat iyi yöneti-
len risklerin fırsatlara dönüşebileceğine inanıyoruz. ‘Tasarım, malzeme, üretim, 
uygulama ve denetim’ aşamalarının doğru olarak uygulanmasını, küresel ekono-
mi ile rekabet etmemize olanak verecek yeni yasa, yönetmelik ve standartların 
geliştirilmesini hedefleyen bir kurum olarak sektörümüzü tehdit eden riskleri, 
fırsatlara dönüştüreceğimizden eminiz. Aynı zamanda, deprem riski taşıyan ve 
niteliksiz konut stokuna sahip olan ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve gelecek 
20 yıl içerisinde ekonomimizin lokomotifi olacağı öngörülen kentsel dönüşümün, 
iyi kurgulandığı takdirde sektörümüzün sürdürülebilirliği için çok ciddi bir kaldıraç 
etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye İMSAD olarak sektörümü-
zü ülkemiz için birlikte çalışmaya davet ediyor, bu yolda harcanan emeklerin 
sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutmasını diliyoruz. 

Geleceğe uzanan yola baktığımızda gelişimin ve değişimin ayak izlerini görüyoruz. 
Hedeflerimizden aldığımız güç ve özgüven ile yıllardır üstlendiğimiz öncülük görevi-
ni gelecekte de sürdüreceğiz, yeniden daha büyük hedeflere beraber yürüyeceğiz.

Dündar Yetişener
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine doğru ilerlemesi yolunda, ihracat 
gücü en yüksek sektör olan inşaat malzemesi sanayini, sürdürülebilirlik hedefleri-
ne siz paydaşlarımızın desteğiyle ulaştırmak en büyük arzumuz.

Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ciddi olarak tehdit eden sorunlar, 
küresel anlamda çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutuyla yaşanmaktadır. Bu 
sorunların inşaat malzemesi sektörü için de büyük risk oluşturduğunun bilinci ve 
sorumluluğuyla hareket eden Türkiye İMSAD olarak, sürdürülebilirlik stratejimizi 
oluşturarak hayata geçirmek bizim için önemli bir iş hedefi haline gelmiştir.

Sektörün ve derneğin ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırlarken siz paydaşlarımızla 
birlikte temellerini attığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yine siz değerli paydaşla-
rımızın desteğiyle geliştireceğiz. Beş temel alanda şekillenen sürdürülebilirlik 
uygulamalarımız çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele için enerji verimliliğini 
önemsiyor, doğal kaynak ve sera gazı azaltım çalışmaları ile yenilenebilir enerji 
girişimlerini destekliyor, toplum için sosyal ve ekonomik değer yaratan dernek 
anlayışıyla inovasyonun önemini vurguluyoruz. 

Türkiye İMSAD’ın ilk sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında değerli katkılarıyla 
bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilir büyüme vizyonunun ve üyelerinin sürdürülebilirlik 
çalışmalarının bir yansıması olan bu raporun etkisinin siz değerli paydaşlarımızın 
katkısıyla gelişerek büyüyeceğine inanıyoruz. 

Hakan Gürdal
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
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Raporlama Yaklaşımımız
Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve sektörü sürdürülebilir bir geleceğe 
taşımak için ilk sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık.

Raporumuz, Türkiye İMSAD’ın ve üyelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki performanslarını 
şeffaf, hesap verebilir ve açık şekilde sunmaktadır. İnşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilirliğine 
örnek olması açısından raporda, Türkiye İMSAD üyelerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirdiği 
iyi uygulamalara yer verilmiştir. Raporda yer alan iyi uygulama örnekleri sürdürülebilirlik kriterleri çerçeve-
sinde bağımsız jüri tarafından iki aşamada seçilmiştir.

Sektör özelinde sürdürülebilirlik konularını belirlemek için Küresel Raporlama Girişimi’nin “Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?” başlıklı raporundan yararlanılmıştır. Rapor 
içeriğini belirleyecek sürdürülebilirlik konuları, Türkiye İMSAD ve Türkiye İMSAD’ın paydaşlarının önceliği-
ne göre derecelendirilmiş ve iki taraf için de en yüksek önemde olan sürdürülebilirlik konuları “öncelikli 
konular” olarak belirlenmiştir. Öncelikli konuların belirlenmesinde Türkiye İMSAD’ın tüm üyelerini ve 
paydaşlarını kapsayan ayrıntılı bir paydaş analizi ve katılımı süreci yürütülmüştür. Paydaşların beklenti ve 
fikirleri doğrultusunda ve Türkiye İMSAD vizyonunda belirlediğimiz öncelikli konular raporun iskeletini 
oluşturmuştur.

GRI Standart Açıklamalar
G4-18, 19
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Öncelikli Konuların Analizi
Önceliklendirme matrisi, Türkiye İMSAD'ın sürdürülebilirlik raporlamasının temelini oluşturan stratejik  önceliklerini 
belirleyerek, kurumun paydaşlarının beklenti ve taleplerine cevap veren başarılı bir rapor içeriğinin geliştirilmesinde 
önemli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Türkiye İMSAD’ın öncelikli konuları 5 adımda belirlenmiştir.

1. Paydaşların Tanımlanması ve Haritalandırılması
Türkiye İMSAD’ın paydaşları gruplandırılarak tanımlanmış ve paydaşların haritalandırması yapılmıştır. 
Paydaş ilişkilerinin yönetimi, ilişkilerin geliştirilmesi ve paydaşlar üzerinde değer yaratan dernek yapılan-
masını geliştirmek için yapılan bu çalışma, Türkiye İMSAD için önemli bir değerlendirme aracı olmuştur.  
"Paydaş Haritası”nda tüm iç ve dış paydaşların ilgi alanları, Türkiye İMSAD özelinde etki gücü ve Türkiye 
İMSAD'tan beklenti ve talepleri ile ortak değer yaratma potansiyeli açısından paydaşlar analiz edilmiştir. 

Paydaş haritasına göre Türkiye İMSAD ile derinlemesine görüşme ve odak grup toplantıları yapılacak 
paydaşlar belirlenmiştir. Önceliklendirme yapılırken paydaşların diğer aktörlere göre piyasadaki ağırlıkları 
ve rolleri fazla olan aktörler göz önünde bulundurulmuş ve birincil paydaş olarak belirlenmiştir. Birincil 
paydaşlar dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlar ikincil paydaş olarak tanımlanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları

Üye Şirketler

Üye Dernekler

Türkiye İMSAD’ın Ortak Çalışma/
İşbirliği Yaptığı Kuruluşlar

Türkiye İMSAD’ın Üye Olduğu 
Dernekler, Kuruluşlar

Özel Sektör

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Akademik Kuruluşlar

Ticaret ve Sanayi Odaları

Katılımcı Üyeler

ÇalışanlarTedarikçiler

Şekil.1. Türkiye İMSAD Paydaş Grupları

GRI Standart Açıklamalar
G4-18, 24, 25, 26



2. Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi
İnşaat Malzemesi sektörünü etkileyen ve sektörden etkilenen sürdürülebilirlik konuları belirlenmiş, Küresel Raporlama 
Girişimi’nin (GRI) “Sustainability Topics for Sectors:  What do stakeholders want to know?” başlıklı raporu ve yine GRI’ın 
G4 rehberi çalışmamıza yardımcı olmuştur. Raporlarda bulunmayan “Kentsel Dönüşüm, İnovasyon” gibi başlıklar da 
sektörün öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında alabileceği öngörülerek eklenmiştir. 
Temelde 24 sürdürülebilirlik konusu belirlenmiş olup, bu konuların alt başlıkları da değerlendirmede yer almıştır.

3. Paydaş Analizi Saha Çalışması*
Paydaş katılımının sağlanması, bir kuruluşun sürdürülebilirliği ve başarısı açısından 
yaşamsal önemde bir unsurdur. Paydaş analizi ve katılımı, bir kuruluşun ilgili paydaşlarıy-
la net bir amaç çerçevesinde, istenen sonuçlara ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir.
Türkiye İMSAD, Sürdürülebilirlik Raporu’na önemli bir girdi sağlamak amacıyla, 2013 
Kasım ayında uluslararası kabul görmüş AA1000SE standardına uygun olarak paydaş 
analizi saha çalışması gerçekleştirmiştir.

Saha çalışması kapsamında paydaşlardan veri ve görüş toplama işlemi iki şekilde 
tasarlanmıştır: “Aktif Danışma” ve “Pasif Danışma”. Veri toplama süreci, AccountAbility 
tarafından yayımlanan AA1000 Paydaş Katılım Standardı (2011) prensipleri esas 
alınarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Bu çerçevede, paydaş analizi saha çalışmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: 

* Derinlemesine/ Yüz Yüze Görüşmeler 
* Odak Grup Toplantıları 
* Online Anket

Saha çalışmaları sonucunda elde edilen çıktılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

• Türkiye İMSAD paydaşlarının Türkiye İMSAD hakkında algı, beklenti ve fikirleri 
• Sürdürülebilirlik hakkında bilgi düzeyleri 
• Sektör özelinde öncelik verdikleri sürdürülebilirlik konuları 
• İşbirliği isteklilikleri 
• Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu için altyapı oluşturması 
• Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemesinin nasıl bir strateji ve 
   ne tür gereçlerle hayata geçirilebileceği 
• Paydaşlara yönelik farklı iletişim stratejilerinin belirlenmesine katkı

“Yapı sektörü, iklim değişikliği konusunda eylem planı yapılabilecek sektörlerden biri. 
Yapının kullanımındaki enerji verimliliği göz ardı edilmemeli.”
[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]

Saha çalışmasının en önemli bölümlerinden biri, paydaşların sürdürülebilirlik açısından hangi alanları öncelikli gördüğünün 
saptanması olmuştur. Değerlendirmeler, soru formunu online olarak dolduranlar ile odak grup veya yüz yüze görüşme 
yapılan paydaşların verdikleri yanıtların toplu olarak ele alınması ile yapılmıştır. Saha çalışmasının öncelikli alanları 
saptamaya yönelik sorularına verilen yanıtların istatistikî bağlamda değerlendirilmesi, paydaşların önceliklerinin anlaşılma-
sını sağlamıştır.

Öncelikli konu alanlarından Enerji Verimliliği/Enerji Kullanımı büyük çoğunlukla yüksek önem derecesi olan konu olarak 
görülmüştür. Bu sonuç paydaşların, “Sürdürülebilirlik Kavramı Size Neler İfade Ediyor?” sorusuna verdikleri yanıtlar ile 
(özellikle Yüksek Verimlilik ve Çevre Koruma seçenekleri ile) uyum göstermektedir. Paydaşlar, potansiyel enerji darboğazı-
nın, enerjide dışa bağımlılığın, bunun cari açık olarak yansımalarının farkındadır. Paydaşlar, Enerji konusunu hem verimlilik 
hem de inovasyon ile yakın ilişkili olarak değerlendirmişlerdir.

GRI Standart Açıklamalar
G4-18, 26, 27



Paydaşlar arasından kentsel dönüşüm konusunu yüksek önemde görenlerin oranı çok yüksektir. Bizzat görüşülen 
paydaşlar, ayrıntılı konuşmalar sırasında bu süreç ile ilgili çeşitli sorularını ve eleştirilerini dile getirmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği başlığının önem derecesini yüksek olarak gören paydaşların oranı yüksektir ve paydaşlar 
genel olarak, malzeme üretimi süreçlerinde iş kazalarının görece düşük olduğunu ve güvenlik düzeyinin yüksek 
olduğu görüşündedir.

Paydaşların önemli bir kısmı, doğa koruma ile çevre yönetimini birbiri ile yakından ilişkili olarak değerlendirmiştir. 
Bunun yanı sıra, doğal kaynak kavramı, sadece malzeme üretim süreçleri ile sınırlandırılmayıp modern malzemelere 
alternatif olarak geleneksel doğal malzemelerin yapı elemanı olarak yeniden kullanılmalarının değerlendirilmesi de 
gündeme getirilmiştir.

Yüksek ve Orta derecelerinde verilen yanıtlar bir arada ele alınarak paydaşların tercihlerine bakıldığında, en yüksek 
önem atfedilen başlıklar içinde, doğal süreçler niteliğine sahip olan İklim Değişikliği ve Su Kullanımı, Atık Yönetimi 
başlıklarının; beşeri nitelikte ise İstihdam, Eğitim ve Öğretim, Çalışan Verimliliği ve Memnuniyeti başlıklarının ön 
plana çıktığı görülmüştür.

Alınan yanıt ve görüşlerde zaman zaman sektörün kârlılığının sürdürülmesi ile sektörün genel anlamda sürdürülebi-
lirliği algısının iç içe geçmiş olduğu görülmektedir. Benzer biçimde, dile getirilen bazı konular da, malzeme sektörü-
nün -sürdürülebilirlik sorunu olmasa bile- karşı karşıya bulunduğu ve başka alanları da ilgilendiren sorunlardır. 
Bunların içinde standardizasyon, sertifikasyon, nitelikli malzeme üreticisine karşı haksız rekabet oluşturan üreticiler 
gibi faktörler başta gelmektedir. 

Paydaşların bir bölümü ayrıca, sektör açısından öncelikle çözülmesi gereken bazı sorunların, farklı sosyal sorunların 
çözümüne de katkı sağlayacağının bilincindedir.

“Renove etmek en doğru yol. Kentsel dönüşümün çok iyi yönetilmesi gerekiyor. 
Kontrolsüz yapı, krizi oluşturur, ekonomiye zarar verir.”
[Odak Grup Toplantısı, Dernekler]

Raporlama Yaklaşımımız

“Nitelikli iş gücü sıkıntısı sorununu, göçü engelleyebilmek adına da çözmek önemli.”
[İstanbul Sanayi Odası]

“Doğal malzemeler kullanılarak, kerpiç, samandan ev, mevcut sürdürülebilir malze-
melere yönelmek önemli. Malzemeleri dışarıdan alıyoruz, yerel malzeme kullanmak 
önemli. Bunlara uygun standartlar hazırlanması, kamuda bunun teşvik izninin kolay-
laştırılması gerekiyor.”
[Türkiye İhracatçılar Meclisi]
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“İnovasyonu teşvik ederek sürdürülebilirlik teknolojilerine ağırlık verilmesi, inovasyon 
teşvikiyle ürün maliyetlerinin düşürülmesi konusu önemli.”
[SEDEFED]

Türkiye İMSAD’tan Beklentiler

Saha çalışmasında “Türkiye İMSAD’tan sürdürülebilirlik konusunda üyelerine ve paydaşlarına yönelik olarak beklentile-
riniz nedir?” sorusuna “Sürdürülebilirlik konularında paydaşlarını bilgilendirme, bilinçlendirme, örnek olma, köprü 
oluşturma” ve “Sektörün sürdürülebilirliği ve itibarına yönelik bir rapor hazırlanması, kamuoyunda gündem ve farkında-
lık yaratılması” yanıtlarının en öncelikli olarak verildiği göz önüne alındığında paydaşların, sektörün sürdürülebilirliği ve 
Türkiye İMSAD arasında sıkı bir ilişki gördüğü ve Türkiye İMSAD’ın bu sahada öncü bir misyon üstlenmesini bekledikle-
ri görülmüştür.

Bunların dışında paydaşların tavsiyeleri arasında öne çıkanlar şu şekildedir: 

İnovasyon: Paydaşların önemli bir bölümü, sürdürülebilirlik ile inovasyon arasında yakın bir bağ olduğunu düşünmekte-
dir. İnovasyon, gerek üretim süreçlerinin optimizasyonu (daha az enerji ve malzeme kullanımı) gerek inşaat malzemele-
rinin kullanıldıkları süre boyunca daha verimli olmaları açılarından önemli görülmüştür.

Kısmen inovasyon başlığı altına da girebilecek bu alanda, gelenek-
sel malzeme kullanımının yeniden canlandırılması, teşvik edilmesi 
ve bu konuda standartlar oluşturulması çalışmalarında Türkiye 
İMSAD’ın aktif rol alması önerilmiştir.

Neredeyse bütün paydaşlar tarafından hemfikir olarak vurgulanan 
bir sorun alanı - sadece inşaat malzemeleri sektörüne özgü 
olmamakla birlikte - nitelikli insan gücü sıkıntısıdır. Bu bağlamda 
hem malzeme üretimi sürecinde çalışanların hem de malzemelerin 
uygulamasını üstlenen işçilerin niteliklerinin artırılması gerektiği ve 
Türkiye İMSAD’ın bu süreçte öncülük etmesi önerilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Türkiye İMSAD’ın mimarlık fakülteleri ile işbirliği 
yaparak sürdürülebilir yapılar doğrultusunda mimarların algısı ve 
becerisi konusunda kapasite artırma çalışmaları yapması da 
önerilmiştir.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışan diğer kuruluşlar ve STK’lar ile 
işbirliği yapılarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin birbirine destek 
olması, sürdürülebilirlik konusundaki iyi örneklerin daha geniş bir 
kitleye tanıtılması/yaygınlaştırılması, bu doğrultuda birlikte lobi 
çalışmaları yürütülmesi, iş dünyasında ve toplumda farkındalık 
yaratacak projeler yapılması, - analiz laboratuvarları gibi - sektörün 
ortak ihtiyacını karşılayacak bir çalışma için bir araya gelinmesi da 
gelen öneriler arasında olmuştur.

Geleneksel Malzemeler

Nitelikli İnsan Gücü

Üniversiteler

İşbirlikleri

GRI Standart Açıklamalar
G4-26, 27
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Destek ve İşbirliği 

Yüz yüze görüşme yapılan paydaşların hepsi, Türkiye İMSAD’ın 
sürdürülebilirlik konusunda böyle bir öncülük üstlenmesini 
takdirle karşılamış ve sektör açısından çok yararlı sonuçları 
olacağını sözlü olarak ifade etmiştir. Online verilen yanıtların 
irdelenmesi de, yüz yüze görüşmeler ile tutarlıdır. Paydaşların 
Türkiye İMSAD hakkındaki bilgisi kapsamlı, algısı pozitif, sürdürü-
lebilirlik konusunda Türkiye İMSAD’tan beklentileri de yüksektir. 
Buna paralel olarak, paydaşların sürdürülebilirlik kavramına 
ilişkin algılarına yönelik sorular ile sürdürülebilirlik konusundaki 
bilgi düzeylerine ilişkin beyanları da; paydaşların sürdürülebilirlik 
kavramını, hem Türkiye İMSAD yaklaşımı ile uyumlu hem de 
sürdürülebilirlik temel ilkeleri ile paralel bir şekilde yorumladıkları-
nı göstermektedir. 
Paydaşlar, Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik alanında yapacağı 
girişimlere katkıda bulunmak, Türkiye İMSAD ile işbirliği yapmak 
konusunda isteklidir. Özel şirket vasfındaki paydaşlar bunu ticari 
açıdan da olumlu yorumlamaktadır. Kamu kurumu vasfındaki 
paydaşlar ise, sürdürülebilirlik uygulamalarının bakanlıklar ve 
benzeri üst düzey kurumlarda benimsenmesi ve hayata 
geçirilmesi gibi konularda, Türkiye İMSAD benzeri kuruluşların 
sunacağı bilimsel temelli ve yetkin çalışmaların hayati bir 
referans olacağını beyan etmiştir. 
Bu bulgular ışığında, farkındalık düzeyi yüksek ve işbirliğine istekli 
paydaşların, Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik girişimlerini anlam-
lı bir düzeyde destekleyeceği ve Türkiye İMSAD’ın bu süreçte kat 
edeceği ilerlemeyi hızlandıracağı anlaşılmaktadır.

Sektörü Etkileyen Faktörler

Paydaşlar, sektörün en çok hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, hızlı tüketim artışı gibi paramet-
relerden etkilendiği düşünmektedir. İktisadi parametreler arasında ise haksız rekabet ve kayıt dışı ekono-
mik aktörler ön plana çıkmaktadır.

*Paydaş analizi saha çalışması bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir.

GRI Standart Açıklamalar
G4-26, 27



4. Türkiye İMSAD Konu Önceliklendirme Çalıştayı
Saha çalışmasını takiben Türkiye İMSAD’ın öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirlemek adına Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu’nun da katılımıyla “Önceliklendirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 
Her bir sürdürülebilirlik konusu iki kriter ışığında değerlendirilmiştir: 

I) Konunun Paydaşlar Açısından Önemi
Bu bölüm, Türkiye İMSAD'ın temel paydaşları hakkında sürdürülebilirlik konularına olan yaklaşımı ve 
konuları hangi önemde derecelendirdiği yönündeki algısıyla ilgilidir.
Her bir konunun uluslararası ya da yerel paydaşlar açısından önemi, paydaşlar üzerindeki pozitif, negatif 
ve nötr etkileri değerlendirilmiştir.

II) Konunun Türkiye İMSAD Açısından Önemi
Bu bölüm, Türkiye İMSAD'ın sürdürülebilirlik konularına olan yaklaşımını ve kurumsal stratejisine göre 
konuları hangi önemde derecelendirdiğini göstermektedir.
Konunun günümüzde ve gelecekteki finansal etkisi, sektörün faaliyetleri ve derneğin/sektörün itibarı ve 
marka değeri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmuştur.

Çalıştayda; inovasyon, istihdam, kentsel dönüşüm, doğal kaynakların kullanımı, enerji, eğitim ve 
yaratılan ekonomik değer öne çıkan başlıklar olmuştur. Kentsel dönüşümde paydaş katılımının önemine 
değinilerek bu konuda yapılacak planlamanın hayati öneme sahip olduğu vurgulanmıştır.

“Bir çatı altında toplanıp farklılıktan değer yaratarak tüketiciyi bilinçlendirmeliyiz.”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

GRI Standart Açıklamalar
G4-18, 26
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5. Önceliklendirme Matrisi
Türkiye İMSAD’ın paydaşlarına yönelik gerçekleşen paydaş analizi ve katılımı saha çalışması ve Türkiye 
İMSAD üst yönetim kadrosuyla gerçekleştirilen konu önceliklendirme çalıştayı sonrası “Önceliklendirme 
Matrisi” elde edilmiştir. Yüksek derecede önceliklendirilen sürdürülebilirlik konuları çevresel, sosyal ve 
ekonomik alanda belirlenmiştir. Paydaşlar ve Türkiye İMSAD için yüksek derecede önemli olan konula-
rın kesiştiği bölüm, Türkiye İMSAD’ın “Öncelikli Konu Alanlarını” oluşturmuştur. Enerji Kullanımı/Verim-
liliği, Sera Gazı Azaltımı, Doğal Kaynak ve Su Kullanımı, Atık Yönetimi, Yaratılan Ekonomik Değer, 
İstihdam, Eğitim&Öğretim, Toplum için Değer Yaratma, Kentsel Dönüşüm ve İnovasyon öncelikli 
konular olarak belirlenmiş olup, bu konular raporda beş temel başlık altında toplanmıştır.

Sosyal Sürdürülebilirlik Konuları 
Önceliklendirme Matrisi

GRI Standart Açıklamalar
G4-18, 19
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İstihdam
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Öncelikli Konular ve Kapsamları

Belirlenen öncelikli konuların kapsamları, her bir konu için ayrı olarak değerlendirilmiştir. Eneri kullanımı, sera 
gazı salımları, su ve atık kullanımı başlığındaki göstergeler, bu konulara olan etkileri nedeniyle Türkiye İMSAD 
sanayici üyeleri kapsamında verilmiştir. Türkiye İMSAD sanayici üyeler için öncelikli olan konular ile ilgili veri 
girişine katılım %33 oranındadır.

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu 2013 yılını (01 Ocak- 31 Aralık 2013) kapsamaktadır. Bazı gösterge-
lerde 2012 ve 2011 yılı verileriyle karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Rapora yönelik öneri, yorum ve sorularınız için info@imsad.org e-posta adresine yazabilirsiniz.

GRI Standart Açıklamalar
G4-19, 20, 21
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CO2

Enerji ve Karbon
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu potansiyel enerji sıkıntısı, enerjide %90 oranın-
da dışa bağımlılık ve bunun cari açık olarak yansıması sektörün önemli sorunla-
rından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme oranının 
da enerjiye olan talebi artırması beklenmektedir. Türkiye İMSAD, İnşaat 
Malzemeleri sektörünün yoğun enerji tüketimine sahip bir sektör olmasının 
bilincinde olup, enerji ve karbon yönetimine büyük önem vermektedir. Üyelerini, 
enerji verimliliği, sera gazı ve enerji azaltımı konusunda bilinçlendirip, bu 
konuda olumlu adımlar atmaları konusunda teşvik etmektedir. 

Türkiye İMSAD’ın bu kapsamdaki hedefleri şunlardır: 
• İnşaat malzemelerinin üretimi ve taşınması sürecindeki verimlilik,
• Malzeme niteliklerinin inovasyonla yükseltilerek verimliliğin artırılması,
• Enerji kullanımının ve sera gazı salımlarının azaltılması 

Bu hedefler doğrultusunda çevreye olan etkinin minimize edilmesinin yanında 
yüksek yakıt fiyatları ve giderek azalan fosil yakıtların tedarik riski göz önüne 
alındığında, üretim maliyet ve risklerinin de azaltılması düşünülmektedir.

Enerji Tüketimi

*Hesaplamalarda bir şirketin 2013 yılı verileri olmadığı için 2013 yılı 
için de 2012 verisi kullanılmıştır.  
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Türkiye İMSAD üyelerinin 
enerji tüketimleri
Toplam enerji tüketimi, TJ

Bünyesinde çimento, cam, seramik gibi karbon yoğun sektörleri barındıran Türkiye İMSAD üyelerinin enerji 

tüketimlerinde referans yılı olan 2011’e göre % 3,4 artış gerçekleşmiştir. 
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Türkiye İMSAD üyelerinin 
doğrudan enerji tüketimleri
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Türkiye İMSAD üyeleri enerji tüketimlerini azaltma hedeflerine bağlı olarak yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına 
yönelmişlerdir. Bu çalışmaların başında atık ısı geri kazanım projeleri gelmektedir. 

Türkiye İMSAD üyelerinin 
dolaylı enerji tüketimleri

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2011 2012 2013

7.961
8.224

7.864

Dolaylı enerji tüketimi, TJ

Doğrudan enerji tüketimi, TJ



CO2

Enerjinin sürdürülebilir üretim 
ve tüketiminin sağlanması için 
bir yandan enerjiyi verimli 
kullanmak diğer yandan ise 
yenilenebilir kaynaklara 
yönelmek gerekmektedir.

Çimsa, atık ısıdan enerji geri kazanımı projesi ile, fosil 
yakıtlı kaynaklardan tasarruf sağlarken, küresel ısınmaya 
neden olan sera gazların salımını da enerji tasarrufu ile 
azaltmayı hedefleyerek, Çimsa Mersin Fabrikası 1. ve 2. 
Üretim hatları için 2010 yılında Japonya’nın önde gelen 
Marubeni Corparation kuruluşu ile atık gazlardan elektrik 
üretim projesi anlaşması imzalanmıştır. 2011 yılında 
yatırımına başlanan ‘Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi’ 
2012 Nisan ayında devreye alınmış ve elektrik üretimine 
başlanmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 22,5 
milyon dolardır. Bu projeyle 1. ve 2. tesis üretim 
hatlarından gelen atık gazların elektrik enerjisine 
dönüştürülerek, bu iki hatta harcanan elektriğin 
%50’sinin üretilmesi hedeflenmiştir. Nisan 2012’de 
devreye alınan tesisten yıl sonuna kadar 32 milyon 
kWh/yıl elektrik üretilmiştir. CO2 salımında ise 15.850 
ton azalma sağlanmıştır. 2013 yılında ise tesisteki 
elektrik üretimi, 49 milyon kWh/yıl olmuş ve CO2 
salımında 24.507 ton tasarruf sağlanmıştır.

Enerji Geri Kazanımı

Türkiye İMSAD üyelerinin 
atık ısıdan enerji üretimleri
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Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. bünyesinde Bursa - Yenişehir 
OSB’de düz cam, kaplamalı cam ve lamine cam üretiminde faaliyetini sürdürmekte-
dir. 6 MW kurulu türbin gücüne sahip olan tesis, cam fırınlarının kapasite kullanımına 
bağlı olmak üzere 3.5 - 5 MW aralığında elektrik üretimi yapmaktadır.
Projenin elde edilen fiili sonuçlara göre iki yılda maliyetini karşılayacağı hesaplanmış-
tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafın-
dan her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Projesi (SANVER 2013) kapsamın-
da gerçekleştirilen yarışmada, Trakya Yenişehir Cam Fabrikası 'Atık Isı Enerji Üretim 
Projesi' ile Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP) kategorisinde 
"En Başarılı Endüstriyel İşletme" ödülünü almıştır.

Atık Isı Enerji Üretim Projesi

Sera Gazı Salımları
Türkiye İMSAD sanayici üyelerinin %28’i 
Sera gazı salımlarını uluslararası standartlara 
uygun hesaplamaktadır.

Sera gazı yönetimi kavramı Türkiye’de şirketlerin günde-
mine yeni yeni girmeye başlasa da inşaat malzemeleri 
üreticilerinin bir kısmı gönüllü olarak bu konuda 
çalışmalara başlamıştır. Türkiye İMSAD üye şirketlerin 
%28’i uluslararası standartlara uygun sera gazı salım 
hesaplamaları yapmakta, üç şirket ise 2014 yılında 
konu ile ilgili çalışmalara başlayacaktır. 



2012 Nisan ayında yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetme-
lik kapsamında yapı malzemeleri üreticilerinin bir kısmı, özellikle yoğun enerji 
tüketimi olan sektörler, sera gazı salımlarını hesaplamak, izleme planı hazırlamak, 
doğrulatmak ve düzenli olarak raporlamak zorunda olacaktır. 2016 yılında, 2015 yılı 
sera gazı salımlarının ilk defa raporlanması planlanmaktadır. 
Şirketlerin sera gazı salımlarına baktığımızda enerji tüketimlerindeki artışa rağmen 
CO2 eşdeğeri (CO2e) salımlarında azalma olduğu gözlenmektedir. Bunda kullanılan 
yakıtlarda salım değeri düşük yakıtlara geçişin etkili olduğu görülmektedir. 
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Türkiye İMSAD üyelerinin
enerji tüketimi ve CO2e salımları

Sektörde birçok firma enerji verimliliği yatırımları, alternatif yakıt ve girdi kullanımıyla 
CO2e salımlarını azaltmayı hedeflemektedir. Sera gazı çalışmalarının sürdürülebilirli-
ğini sağlamak üzere ISO 14064 belgesi alan firmalar artmaktadır.  

Türkiye İMSAD üye şirketlerinin enerji tüketimleri 2011 yılına göre 

%3,4 arttığı halde sera gazı salımları %1,2 azalmıştır. 

Enerji tüketimi (TJ) ve CO2e emisyonları, bin ton



Enerji ve Karbon

TÜRKİYE İMSAD SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013  20-21

 *CO2 salımı hesaplamalarında bir şirketin süreçten kaynaklı salımları, enerji tüketiminden 
kaynaklanan salımlarına oranlanarak, yaklaşık olarak hesaplanmıştır.  
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CO2

Türkiye İMSAD üyelerinin 
dolaylı CO2e salımları

Türkiye İMSAD üyelerinin 
yenilenebilir/atık ısı geri kazanımı 
CO2e salım azaltımı
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Yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısı geri kazanımı sayesinde üretilen 
elektrik sonucu şebekeden kullanılmayan enerjinin sera gazı salım karşılığı 
aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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Emisyon Faktörleri Birim CO2 CH4 N2O CO2e

Kömür (Linyit) kg CO2e/TJ 101.000 210 465 101.675

Petrokok kg CO2e/TJ 92.800 63 186 93.049

Fuel-oil kg CO2e/TJ 74.100 63 1.860 76.023

Doğal Gaz kg CO2e/m3 1,9365 0,0007 0,0011 1,938

LPG kg CO2e/kg 2,8777 0,0010 0,0014 2,880

LNG kg CO2e/m3 2,3619 0,0023 0,0068 2,371

Dizel kg CO2e/litre 2,6248 0,0022 0,0066 2,634

Benzin kg CO2e/litre 2,2164 0,0026 0,0565 2,275

Elektrik (şebeke) kg CO2e/kWh 0,5299 0,0002 0,0016 0,532

Enerji Yoğunluğu
Türkiye İMSAD üyeleri çimento, seramik, cam, boya, kimyasallar, yapı malzemeleri ve mekanik 
malzemeler gibi çok farklı sektörlerden olduğundan üretilen ürünler ve özellikleri büyük farklılık 
göstermektedir. Bu nedenle enerji yoğunluğundaki değişimi izleyebilmek için toplam tüketilen 
enerjinin ve toplam sera gazı salımlarının ciroya (bilanço değeri üzerinden üretimden gelen 
toplam satış değeri) oranı enerji yoğunluğu hesaplamalarında kullanılmıştır.

Türkiye İMSAD üyelerinin 
enerji yoğunlukları 
TJ / milyon $
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Türkiye İMSAD üyelerinin 
CO2e* yoğunlukları
Ton CO2e / milyon $
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Enerji 
Verimliliği 
Yapı malzemelerinin önemli bir bölümünün üretimi 
esnasında yoğun enerji kullanılmaktadır. İklim 
değişikliği nedeni ile oluşan baskılar yanında 
enerji kaynaklarının giderek azalması ve aynı 
zamanda fiyatlarının artması, üretim sektörünü 
birincil enerji kullanımını azaltmaya ve yerine 
alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya yönelt-
miştir. Yapı malzemeleri üretiminde daha az enerji 
tüketen, daha verimli ekipmanlar kullanılması, 
kırma, yanma ve öğütme, süreç optimizasyon 
çalışmaları ve enerji geri kazanım yatırımları ile 
enerji azaltımları büyük önem kazanmıştır.
Türkiye İMSAD üyeleri daha az enerji tüketen 
modern üretim süreçleriyle enerji kullanımından 
kaynaklanan salımları en aza indirmeyi amaçla-
maktadır. Bu sebeple Türkiye İMSAD üyelerinin 
%44’ü ISO 50001 enerji yönetim sistemini uygula-
maya geçmiş, üç şirket ise 2014 yılında bu 
uygulamaya geçmeyi planlamaktadır. Enerji yöneti-
cilerinin bulunduğu şirketlerin %28’inde enerji 
yönetim birimi bulunmaktadır.

*Sera gazı yoğunluk hesaplamala-
rında Kapsam 1 (doğrudan) ve 
Kapsam 2 (dolaylı) sera gazı 
salımları kullanılmıştır. Kapsam 3 
diğer dolaylı ve biyojenik sera gazı 
emisyonları yoğunluk hesaplamala-
rına dahil edilmemiştir. Hesaplama-
larda CO2, CH4 ve N2O salımların-
dan oluşan CO2 eşdeğeri değerler 
kullanılmıştır. Küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) katsayıları 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) kaynaklarından 
alınmıştır.

Fark ( cagr ile hesaplandı )%8
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Türkiye İMSAD üyelerinin

 %44’ü 
ISO 50001 EYS 

uyguluyor.

Türkiye İMSAD üyelerinin 

%28’inde
enerji yönetim 

birimi bulunmaktadır.

Geleneksel ısı yalıtım sıvaları yaklaşık %25-30 oranında Portland 
çimentosu içermekte ve ısı yalıtım levhaları üzerine yaklaşık 4,5 
kg/m2 sarfiyat ile uygulanmaktadırlar. Ecotech sıva geleneksel ısı 
yalıtım sıvalarından çevresel etki olarak iki konuda farklılaşmaktadır: 
Öncelikle uygulama sonrası m2 başına %30-35 daha az çimentoya 
ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca yüksek dolgu yeteneği sayesinde aynı 
uygulama metrajı için %30-35 daha az kuru ürüne ihtiyaç duyduğun-
dan nakliye aşamasından kaynaklanan sera gazı salımlarını 
azaltmaktadır. Ecotech sıva yaklaşık 3 kg/m2 sarfiyatı ve ağırlıkça  
%30 çimento muhteviyatı ile sadece çimentodan kaynaklı olarak kg 
başına 830 kg CO2-eşdeğerinde karbon ayak izine sahiptir. Ecotech 
sıva ayrıca hafif yapısı sayesinde nakliyeden kaynaklı sera gazı 
salımlarında da yaklaşık %35’lik bir tasarruf sağlamaktadır.

Ecotech Sıva – Betek



CO2

Kaldırmalı Sürme Sistemi

Mevcut durumda Türkiye'de kullanılan ve her 
sene yapılan yeni konutlarda kullanılacak 
olan sürme sistemlerin yerine Hebe-Schiebe 
sistemi kullanılması durumunda 213,6 
milyon $ karşılığı enerji tasarrufu sağlanabi-
lecektir. 
Standart sürme doğramalarda ve eski ahşap 
doğramalarda hava kaçağı değeri 3 m³/mh 
iken Hebe-Schiebe sisteminde bu değer 
sürme dışındaki diğer pencere sistemlerinde 
olduğu gibi 0,3 m³/mh’dır. Bu durum 
infiltrasyon yoluyla gerçekleşen ısı kaybının 
azalmasını dolayısıyla kışın ısıtmadan yazın 
soğutmadan daha fazla tasarruf edilmesini 
sağlayacaktır. %100 yerlidir, geri dönüştürü-
lebilir, stabilizatör olarak çevreye zararlı 
kurşun elementi yerine kalsiyum-çinko 
kullanılmıştır. 

Cephe Orta Projesi
Son dönemde artan yüksek katlı binalardaki 
gerek artan rüzgâr hızlarını gerekse artan 
boyutlardan kaynaklanacak statiği sağlaya-
rak istenilen sınırlar içinde sehim yaparak 
pencerenin hava ve su performansını garanti 
altına alan cephe ortakayıt ve cephe çift 
kanat bini profilleri yapılmıştır. Geleneksel 
kutu ya da bağ profili çözümünde hem 
görsel çirkinlik hem de ekstra maliyet 
unsurları getirilen çözümle ortadan kaldırıl-
mıştır.

Sera gazı hesaplamaları WRI’ın GHG protokolü metodolojisine uygun gerçekleştirilmiştir. 
Referans yıl olarak tam ve güvenilir verilere erişimin olduğu 2011 yılı belirlenmiştir. Her şirket 
için kuruluş sınırlarının kontrol yaklaşımı ile ele alındığı ve operasyonlar itibariyle tüm kontrol 
edilen faaliyetlerden kaynaklanan salımların sera gazı envanterine dâhil edildiği kabul edilmiş-
tir. Faaliyet sınırları kapsam 1 (doğrudan) ve kapsam 2 (dolaylı) salımlar olarak belirlenmiştir. 
Hesaplamalarda CO2, CH4 ve N2O salımlarından oluşan CO2 eşdeğeri salımlar kullanılmıştır. 
Küresel ısınma potansiyeli (GWP) katsayıları IPCC kaynaklarından alınmıştır. IPCC salım 
faktörü değerleri, çimento sektörüne özel WBCSD Cement Sustainability Initiative salım 
faktörleri kullanılmıştır. Şebeke elektrik emisyonu 2011 yılı TEİAŞ verileri kullanılarak hesap-
lanmıştır. Kullanılan enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve TEP çevrim katsayıları 27 Ekim 
2011 tarihli 28097 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanı-
mında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve 
Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları tablosundan alınmıştır.



Tuzla’da sektörünün Avrupa’daki ilk Leed Gold 
Sertifikalı yeşil binasını yapan WILO Türkiye çevre 
dostu tesisiyle; enerji tasarrufu yapmakta, doğayı 
korumakta, çalışanlarına konforlu bir yaşam alanı 
sunmaktadır. Tesiste enerjiden %24, su 
kullanımından ise %50 tasarruf sağlanmaktadır. 
Binanın %80 oranında gün ışığıyla aydınlatılması 
ciddi oranda elektrik tasarrufu sağlarken, sıcak 
su ihtiyacı ise çatıdaki güneş enerjisi sisteminden 
elde edilmektedir. Binada gün ışığı alan yaşam 
alanlarının oranı yüzde 85’i, manzara gören 
yaşam alanlarının oranı ise %92’yi bulmaktadır. 
Binada ayrıca yüksek verimli filtrelere sahip 
klimalar sayesinde Amerikan Isıtma Soğutma 
İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE) 
standartlarına göre %30 daha fazla taze hava 
sağlanmaktadır. Kullanım yoğunluğu yüksek olan 
toplantı odaları, yemekhane gibi alanlarda ise 
CO2 sensörleri ile hava kalitesi kontrol edilmekte-
dir.
WILO Türkiye’nin yeşil bina projesinde inşaat 
maliyetlerinin %30’unu geri dönüştürülmüş 
malzemeler oluşturmuştur. Böylece doğal 
kaynaklar da korunmuş, inşaat sırasında çıkan 
atığın %93’ü yeniden değerlendirilme amacıyla 
atık tesislerine iletilmiştir.

Yeşil Bina Uygulamaları
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Doğal Kaynak Kullanımını 
Sınırlıyoruz

İnşaat malzemesi sektörü doğal kaynak kullanımının yoğun olduğu bir sektördür. Sektörün 
doğada bıraktığı ayak izini ve yüksek üretim maliyetlerini azaltmanın ilk adımı sürdürülebilir 
doğal kaynak kullanımının benimsenmesidir.
AB ülkelerinde 1989 yılında yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Direktifinin tanımına göre; 
sürdürülebilir malzemeler yenilenebilir, daha dayanıklı, kullanımında ve olası bir yangın 
durumunda güvenli, uzun ömürlü, insan sağlığına zarar vermeyen, zehirli maddelerden 
arındırılmış, enerji tasarrufu ve ısı muhafazası yapan, gürültü kirliliğine karşı koruma 
sağlayan ve hammadde olarak geri dönüştürülebilen malzemelerdir.
Türkiye İMSAD, doğal kaynakların sorumlu tüketimi konusuna hassasiyetle yaklaşmakta ve 
inşaat malzemesi üretim süreçlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar 
yürütmektedir. Ülkemizde bu tür uygulamaların yaygınlaşması ile inşaat malzemesi sektörü 
daha nitelikli, inovasyon odaklı ve güvenli hale gelecektir. Standartlar ve denetim mekaniz-
maları sayesinde yapı sektörünün önemli sorunlarından bir tanesi olan düşük kalite 
sorununun da önüne geçilerek, doğal afetlere karşı daha dayanıklı binalar inşa edilebilecek-
tir. Bunların yanı sıra, inşaat malzemelerinin geri dönüşümü maliyet tasarrufu konusunda 
önemli bir adım olacaktır. Özellikle, kentsel dönüşüm projelerinde açığa çıkan atıklar 
yeniden değerlendirilerek, tekrar kullanılması durumunda yapılacak altyapı inşaatları için 
hammadde sağlayabilecektir.
Bu bağlamda Türkiye İMSAD, sürdürülebilirlik prensiplerinin inşaat malzemesi sektörünün 
bütünü tarafından benimsenmesinde önemli rol sahibidir. Bu vizyonla hareket ederek, 
2011 yılında Türkiye İMSAD bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Sürdürüle-
bilirlik komitesi çevre, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının yaratılması, işbirlikleri 
kurulması ve sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalığın arttırılması için her ay toplanmaktadır. 
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Türkiye İMSAD “Güvenli Yapılar Yol Haritası-1” Raporu’nu yayımlayarak Türkiye’de arzu edilen 
sürdürülebilir sistemin oluşması, yapı kültürünün geliştirilmesi ve güvenli yapıların inşa edilmesi 
yolunda önemli bir ilk adım atmıştır. İnşaat malzemesi üreticisi firmalar, sektör dernekleri, üniversi-
teler, akademisyenlerden oluşan geniş bir çalışma grubu tarafından hazırlanan raporun amacı;  
tasarım, malzeme, üretim, uygulama ve denetim aşamalarının doğru uygulanması ve mevcut 
olmayan yasa, yönetmelik ve standartların tamamlanmasını sağlamaktır. 

Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu diğer 
yandan, Türkiye’de yapıların bir kısmının güvenli 
olmama nedenleri, denetim, yapı kanunu ve 
yönetmeliği gibi konulara değinmiştir. Isı, su, ses 
ve yangın yalıtımı gibi bina güvenliği, doğal kaynak 
kullanımı ve enerji tasarrufu açısından önem 
taşıyan konularda çeşitli öneriler getirmiştir. 
‘İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm 
Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE Raporu’nda, 
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılıp 
yeniden yapılacak ya da iyileştirilecek bina stoku 
için yenilikçi inşaat malzemelerine ihtiyaç 
duyulacağı belirtilmiştir. İşte bu ihtiyacı analiz 
etmek ve öneriler geliştirmek amacıyla Türkiye 
İMSAD, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
‘İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm 
Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE’ araştırması 
yürütmüştür. Raporda kentsel dönüşümün inşaat 
malzemesi sektörüne olası etkileri analiz edilerek 
yenilikçi ürünlerin durum tespiti yapılmıştır. 
“Kentsel Dönüşüm Perspektifinde İnşaat 
Malzemeleri Sanayinde ARGE Çalışmaları” projesi 
Mart 2013’te tamamlanmıştır. Türkiye İMSAD 
Çevre Dostu Malzeme Teknik Komitesi çevre, 
küresel ısınma, ekoloji, enerji kullanımı ve 
verimliliği, zehirli karışımlar, atıklar ve geri 
dönüşüm gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. 
Çevre Dostu Binalar/Malzemeler ve ilgili 
yönetmelikler ve EPD Belgesi’nin alımı 
konularında yapılması gerekenler hakkında 
üyelere yardımcı olmak amacıyla, 2014 yılı 
içerisinde eğitim faaliyetlerini kapsayan projelerin 
hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.



Akçansa, üç çimento fabrikasında izin ve lisanslar çerçevesinde atıkları 
alternatif hammadde ve yakıt olarak kullanmaktadır. 
Fabrikalarında gerçekleştirilen 10,5 milyon dolarlık arıtma çamuru, 
atıktan türetilmiş yakıt ve ömrünü tamamlamış lastik sistemleri 
yatırımları sayesinde 2013 yılında 100.000 ton atık enerji kaynağı 
olarak değerlendirilmiştir. 
Yılda 45.000 ton evsel arıtma çamuru fosil yakıtlara alternatif olarak 
kullanılarak, yılda ortalama 17.000 ton kömür tüketimini önlemektedir. 
Yanma sırasında oluşan %35-40 oranındaki kül sıfır atık oluşturmakta-
dır. Arıtma çamurları çoğunlukla düzenli depolama sahalarında bertaraf 
edilmektedir. Depolama sırasında metan gazı ortaya çıkmaktadır. Proje 
kapsamında biyokütle sayılan arıtma çamuru kullanımının CO2 etkisi 
nötr kabul edilmektedir. Doğal kaynaklar; grit, pirit külü, mermer 
artıkları, döküm kumu, demir ve by-pass tozu, tufal, alçı kırığı, demir ve 
yüksek fırın cürufu, hafriyat toprağı gibi alternatif hammadde ve 
minerallerle ikame edilmektedir. Her yıl toplam hammaddenin yaklaşık 
%4’ünü oluşturan 408.018 ton alternatif hammadde üretimde 
değerlendirilmektedir. Bu uygulama sayesinde doğal kaynaklar verimli 
kullanılmış, etkin atık yönetimi yapılarak sera gazı salımı azaltılmıştır.

Atıkların Kaynak Olarak Kullanımı

2030 Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu Hedefleri çerçevesinde Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi 
sektöründe inovasyon faaliyetlerini tetikleyen unsurları belirlemiştir. Bu unsurlar arasında başta alternatif 
hammaddelerin kullanımı, atık yönetimi ve atıkların geri dönüştürülmesi ile ürün bazlı inovasyonların 
hayata geçirilmesi yer almıştır. İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik 
ve ARGE raporundaki anket, sektördeki eğilimlerin ve beklentilerin çevreyi korumak yönünde geliştiğini 
göstermektedir. “Hammaddeler için Avrupa İnovasyon Ortaklığı” adlı eylem planı dâhilinde Avrupa 
Komisyonu; atık toplanması ve işlenmesi tekniklerinin geliştirilmesi, ısı yalıtımı ve daha iyi tesisat 
sistemlerinin yapılmasını teşvik etmektedir.
İnşaat malzemesi sektörü çok çeşitli hammaddelerin kullanıldığı bir sektördür. Türkiye İMSAD üyeleri de 
bu çeşitliliği yansıtmaktadır. Farklı hammaddelerin kullanılması sebebiyle yapılan azaltımları veya doğal 
kaynaklardaki geri dönüşüm oran ve yöntemlerini kıyaslamak mümkün olmamakla beraber, üyelerin 
yapısındaki bu çeşitlilik aynı zamanda, Türkiye İMSAD bünyesinde birçok farklı ama her biri kendi alanında 
oldukça başarılı projelerin iyi uygulama örnekleri olarak paylaşılmasına olanak sağlamıştır. 



Sektörde kullanılan malzeme ve doğal kaynak 
çeşitliliğine rağmen inşaat malzemesi üreticisi 
şirketlerin büyük çoğunluğunun faaliyetlerinde 
su çok önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda 
çok çeşitli hammaddeler kullanarak üretim 
yapılan sektörde ortak kullanılan en temel doğal 
kaynaktır. Yapı malzemeleri üretiminde su hem 
hammadde olarak, hem de süreçlerde yoğun 
biçimde kullanılmaktadır. 
İklim değişikliğine bağlı olarak temiz su kaynak-
larındaki azalma, kirlilik ve nüfusla beraber artan 
su talebi karşısında iyice baskı altında kalan su 
rezervleri tüm sektörlerde su kullanımı konusun-
da bilincin artmasına neden olmuştur. Şirketler 
üretim süreçlerinde, tesislerde ve ofislerde 
tüketilen su miktarını tespit ve takip ederek, 
çeşitli yöntemlerle bu miktarları azaltım yoluna 
gitmektedir. Su tasarrufunda, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanım küçük oranlarda büyük 
değişimlere neden olmaktadır. Türkiye İMSAD 
su kullanımını önemsemekte ve inşaat malze-
mesi üretimindeki sürdürülebilirlik bilincinin bu 
anlayışla yeniden şekillenmesi için gayret 
göstermektedir.
Üretimde kullanılan suyu arıtarak tekrar 
değerlendiren teknolojilerin sektör içinde kullanı-
lıyor olması, suya ve doğal kaynaklara verilen 
önemin arttığını göstermektedir. 
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Türkiye İMSAD üyelerinin su kullanımı verileri incelendiğinde 2013 yılında kullanılan toplam su 
hacmi 9.078.787 m3 iken arıtılan toplam su hacminin, kullanılan toplam su hacmine oranının 
%39,3 ve tekrar kullanılan toplam suyun, kullanılan toplam su hacmine oranının %7,5 olduğu 
görülmektedir.
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Türkiye’de ilk defa yoğuşmalı kombilerin su yerine aynı 
koşulları oluşturarak hava ile test edilebilecek şekilde 
tasarımı yapılmış ve üretimde su kullanımı gerekliliği 
ortadan kaldırılmıştır. 2011 yılında öncelikle Nitromix 
kombi üretiminde devreye aldığımız test standı 
sayesinde 3.000 ton su tasarrufu yapmış 
bulunmaktayız. Bununla birlikte, 2016 yılına kadar diğer 
ürünlerimizde de devreye alacağımız bu sistem 
sayesinde yıllık 15.000 ton su tasarrufu sağlanması 
hedeflenmektedir.

Nitromix Kombi
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Blue Life, sürdürülebilirliğin üretim, ürün 
geliştirme, atık, hammadde gibi çevresel 
özellikleriyle ilgili ölçme, raporlama ve iyileştirme 
adımlarını içeren, aynı zamanda diğer çevresel 
sistemlerin içermediği tasarım, satış, pazarlama, 
İK ve diğer tüm bölümlerin kapasitelerini 
geliştiren Bütünsel Sürdürülebilirlik Yönetim 
Sistemidir. 2010 yılından itibaren kullanıma 
alınan sistem, 2.500 çalışan için tüm 
lokasyonlarda hayata geçirilmiştir. ISO yönetim 
sistemleri, kalite ve verimlilik projelerinde sektöre 
öncülük eden EYAP, Blue Life anlayışının hayata 
geçmesi ile verimlilikten sürdürülebilirliğe 
bütünsel bir adım atmış oldu. Blue Life anlayışına 
ek olarak üretim tesislerimizde Yalın üretim, 
6sigma ve TPM projeleri geliştirilmektedir. 

• Dünyada seramik sağlık gereçleri için Çevresel 
Ürün Beyannamesi sahibi ilk markadır.
• Türkiye’de FSC sertifikalı banyo mobilyaları 
üreten ilk markadır. 
• Türkiye’de banyo mobilyaları için Çevresel Ürün 
Beyanı çalışmalarına başlayan ilk markadır. 
• Çevresel Ürün Beyannamesi sahibi Türkiye’nin 
ilk ve tek armatür üreticisidir.
• Türkiye’de sektöründe ilk defa Avrupa Su Etiketi 
sertifikasını alarak, su tüketimi konusunda son 
kullanıcıyla doğrudan iletişime geçmiştir.

Blue Life

Günümüzün artan taleplerini karşılayabilmek adına hızlanan üretim ve tüketim süreçleri doğal 
kaynakların daha yoğun kullanımını gerektirmektedir. Ek olarak artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan 
atıklar, miktarları ve zararlı içerikleri sebebiyle çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Sektör 
genelindeki farkındalığın artmasında aktif rol alan Türkiye İMSAD üyeleri, atıkların çevre ve insan sağlığı 
için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomik bir girdiye dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Türkiye 
İMSAD, çevreye gösterdiği hassasiyetle sektör bünyesindeki çevre bilincinin şekillenmesinde görev alıp 
atık yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. 



• Toz Alçı fabrikamızda üretim sırasında çıkan süreç atıkları sisteme geri 
döndürülerek doğal kaynak kullanımı azaltılmakta, yıllık 700 ton civarında 
atık kaynağında azaltılmaktadır.
• Alçı Levha fabrikamızda üretim sırasında çıkan tıraşlama tozları süreç 
içerisine geri döndürülerek,süreçten çıkan atık miktarı yaklaşık %20, 
kimyasal kullanımı da 650 ton civarında azaltılmaktadır.
• Alçı levha fabrikamızda üretimde kullanılan alçı taşı miktarı %4,5, 
doğalgaz kullanım miktarı %3,6 ve su tüketim miktarı %4,3 azaltılmıştır. 
Üretim verimi %1 oranında artırılmıştır.
• Fabrikalarımızda yapılan çalışmalar sonucunda elektrik tüketiminde 
%14,5, doğal gaz tüketiminde %4,5, CO2 salımında %2,3 azaltma 
gerçekleştirilmiştir.
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İnovasyon
Sürdürülebilirlik, inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinde tetikleyici olan 
başlıca unsurlardan biridir. Sürdürülebilirlik lensi altında sektörün büyüme ve gelişmesi incelendiğinde; 
sektörü şekillendiren belirleyici unsurların, içinde bulunduğumuz dönem ile beraber değiştiği ve geliştiği 
gözlemlenmektedir. 

İnşaat malzemesi sanayi bu sürece iki açıdan uyum sağlamakta ve destek vermektedir. İlki 
sürdürülebilir binalar ve bu binalar için gerekli inşaat malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, ikincisi 
ise inşaat malzemesi sanayinde üretimin sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu ve çevre dostu süreçler 
içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bunun için de üretim teknolojisi alanında teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye’de enerji tüketiminin %30’unun binalarda tüketilen enerji kaynaklı olması, yapı malzemesi 
ürünlerinin de enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik inovatif olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

2012 yılında yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin ana amaçları arasında sanayi sektöründe 
enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak en başta göze çarpmaktadır. Bunun yanında inşaat 
malzemeleri sektörü ortaya koyduğu yenilikçi, çevre dostu ürünler ile binaların enerji taleplerini ve 
karbon salımlarını azaltma, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, sürdürülebilir çevre dostu binaları 
yaygınlaştırma stratejik amacına hizmet etmektedir. Bu hedef, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
(ETKB) 2010-2023 strateji belgesinde yer alan enerji tüketimi yüksek binaların enerji bağımlılıklarını ve 
karbon salımlarını azaltmaları, yenilenebilir enerjiye dayanan çevre dostu binaların yaygınlaştırılması 
hedefi ile örtüşmektedir.
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Türkiye İMSAD bu anlayıştan yola çıkarak 2013 yılında Türkiye’de inşaat sektörü ve inşaat malze-
mesi sanayinin durum tespitini yapmak, kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemelerinin sektöre 
olası etkilerini belirlemek ve yine kentsel dönüşüm perspektifinde inşaat malzemesi sanayisinde 
teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini ölçerek öneriler geliştirmek ve inovasyona teşvik etmek üzere 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçeve-
sinde Yenilikçilik ve ARGE” projesini yürütmüştür. İnşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovas-
yon faaliyetlerinin öncelikli alanlarına ilişkin olarak Avrupa İnşaat Teknolojileri Platformu’nun belirle-
diği alanlar ve bunlara ilişkin olarak ortaya konulan temel performans kriterleri önemli bir yol gösteri-
ci niteliğindedir. Sektörün inovasyon faaliyetlerindeki öncelikli alanları 2030 vizyonu kapsamında 
ortaya konulmuştur.

Türkiye İMSAD üyelerinin büyük bir bölümü, her yıl ARGE çalışmalarına önemli oranda bütçe 
ayırmaktadırlar. Türkiye İMSAD‘ın sanayici üye şirketleri, inovasyonun öneminin bilincinde olarak, 
bilim kuruluşları ile ortaklıklar çerçevesinde, kendi bünyelerinde ARGE çalışmaları gerçekleştirmek-
tedirler. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünler için patent alınmakta ve uluslararası sertifikas-
yonlara başvurulmaktadır. Farklı alanlarda farklı amaçlarla geliştirilen ürün ve sistemlerin; maliyet ve 
enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı, ürün ömrü, çevre dostu malzemeler kullanılarak imal edilmiş 
olması ve/veya doğada bıraktığı ayakizinin az olması gibi kriterler nedeniyle sektörde sürdürülebilir 
uygulamalar geliştirilmesi için yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.

2010 yılında başlayan proje ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 
seramik sağlık gereçleri arıtma tesisi çıkışındaki atık çamurun 
tamamını karo üretiminde alternatif hammadde olarak 
kullanmaya başladı. 

Proje gerçekleşmeden önce çimento sektöründe alternatif 
hammadde yapımında kullanılan atık çamurun tamamı, seramik 
sağlık gereçleri tesislerinde geri dönüştürüldü. Bu geri dönüşüm 
projesi sayesinde Türkiye'de ilk defa endüstriyel mutualizm 
olarak adlandırılabilecek -sanayide karşılıklı fayda sağlayan- bir 
sistem kurulmuş oldu. 

Bu sayede aylık 600 ton olacak şekilde, proje başlangıcından 
bu yana da her yıl 7.200 ton hammadde tasarrufu 
sağlanmaktadır. Ton başına 60 TL olmak üzere yıllık 432 bin TL 
maliyet avantajı gerçekleşmektedir. Ayrıca bu proje ile her yıl 25 
tonluk karbon tasarrufu sağlanmaktadır.

Seramik Sağlık Gereçleri Karoya Dönüşüyor



Jotun, enerji sarfiyatını düşürerek soğutma maliyetlerinde tasarruf sağlayan yeni nesil dış cephe boyası 
Jotashield Extreme’i geliştirmiştir.
Jotashield Extreme’in, bağımsız test kuruluşları tarafından onaylanan testte, kızılötesi ışınları standart boyalara 
kıyasla iki kat daha fazla geri yansıttığı tespit edilmiştir. Böylece binanın iç ortam sıcaklığının 5oC, yüzey 
sıcaklığının ise 20oC daha serin olmasını sağlamaktadır.
Sayıları gittikçe artan kompleks inşaat projelerinin işletmeye geçtiğinde iklimlendirme harcamaları ve enerji 
tüketimleri oldukça yüksektir. Jotashield Extreme, iki kat ısı yansıtım özelliği ile hem elektrik sarfiyatlarında 
düşüş hem de soğutma maliyetlerinde avantaj sunmaktadır. Jotashield Exteme %100 saf akrilik bağlayıcıya 
sahip dış cephe boyasıdır. En zorlu hava şartlarına karşı bile yüksek performans göstererek on yıllık koruma 
sunmaktadır. Böylece yapının daha seyrek periyotlarda boyanmasını sağlayarak maliyet avantajı sağlamakta, 
uzun dönemli çözümler sunmaktadır. Hem düşük uçucu organik bileşikler (VOC) oranına sahip olması hem de ısı 
yansıtım özelliğiyle soğutma maliyetlerini ve "Kentsel Isı Adası Etkisi"ni düşürmesi gibi özellikleri nedeniyle 
çevreci bir üründür. Formülasyonunda kurşun, civa, krom, kadmiyum gibi zararlı bileşenler içermemektedir.

Binanızı Serin Tutan Boya!

Grafikte, standart boya 
ve Jotashield Extremile 
boyanmış iki test 
duvarı karşılaştırıldığın-
da yansıtılan “Yakın 
Kızılötesi” değerleri yer 
almaktadır.
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İzocam tarafından üretilen camyünü ve taşyünü (mineral yünler), dünyada 
bilinen en güvenilir ürünler arasında yer alıyor. Üretimlerinin yüzde 80’inde 
kum, bazalt, doğal mineraller ve geri dönüşümlü camlar kullanılmaktadır. 
Bina kullanım ömrü (yaklaşık 50 yıl) boyunca mineral yünler, üretimi sırasında 
kullanılan enerjinin ve sera gazı salımının 100 katı kadar enerji tasarrufu 
sağlamakta ve salım azaltmaktadır. Sağlık açısından da güvenilir olan İzocam 
camyünü ve taşyünü ürünleri, ulusal ve uluslararası standartlara 
uygunluklarının yanında EUCEB belgesine sahiptirler. Atıkların ve geri 
dönüşümlü ürünlerin yönetimi ile birincil hammaddelerin tüketimi 
azaltılmaktadır. Bina ömrü tamamlandığında İzocam ürünleri kolaylıkla 
sökülebilmekte ve bütün malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşümde 
kullanılabilmektedir. İzocam, oda iç yüzeylerinde homojen sıcaklık sağlayacak 
doğru kalınlıkta ürün seçimi ve doğru uygulamaları ile iç yaşam konforunu 
arttırmaktadır. Günümüzde en çok şikayet edilen konulardan biri olan gürültü 
ile ilgili düzenlemeler ve akustik konfor da İzocam ürünleriyle 
sağlanabilmektedir. Yangın güvenliği ve enerji kullanımındaki tasarruf, 
kullanım aşamasında elde edilen diğer kazançları oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Mineral Yünlerle Yalıtım
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Prefabrik Yapı A.Ş., ekolojik ve sürdürülebilir yapılar 
kapsamında; taşınabilir, estetik, güvenli ve ekonomik 
çözümü Sıfır Karbon Salımlı Mars Konteynerleri ile 
gelecek nesillere yaşanılabilir alanlar sunmaktadır. 
Mars Konteynerin tüm enerji ihtiyacı, bir dış kaynağa 
ihtiyaç duymaksızın, çatısına 28˚’lik açı ile yerleştirilmiş 
fotovoltaik paneller aracılığı ile karşılanmaktadır. Hafif 
çelik üretim teknolojisi uygulanan yapılarda ısıtma ve 
soğutma için daha az enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Konteynerin yıllık soğutma 546,9 kWh, ısıtma 860 
kWh, aydınlatma 453,8 kWh ve ekipman 595,9 kWh 
olmak üzere toplamda 2456,6 kWh’lik bir enerji 
gereksinimi olmaktadır. Fotovoltaik panelleri yılda 2900 
kWh’lik enerji üreterek tüketimden fazla bir enerji arzı 
sağlıyor. A sınıfı değer aralığı 0-39 olan Mars 
Konteynerleri’nin EP değeri ise 19,37. %118 oranında 
yenilenebilir enerji kullanılan Mars Konteynerler, sıfır 
karbon salımı gerçekleştirmektedir. Hammaddesi, 
üretimi ve kullanımı kadar çevre dostu olan Mars 
Konteynerleri’nin ev ve ofis seçenekleri vardır.

Isıcam Konfor T, Trakya Cam'ın temperlenebilir ısı ve 
güneş kontrol kaplamalı camı TRC Coolplus T serisi 
camlar kullanılarak üretilen yalıtım camı ünitesinin 
markasıdır. Bünyesinde bulunan temperlenebilir Solar 
Low-E kaplamalı cam TRC Coolplus T sayesinde; kışın 
sıcağı içeride tutarak, ısı kayıplarını standart çiftcama 
göre %50 azaltır, yakıt giderlerinden tasarruf sağlar. 
Yazın içeri giren güneş ısısını standart çiftcama göre 
%40 azaltır ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlar. 
Tek kaplama ile ısı ve güneş kontrolü sağlarken 
şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez. 
Düşük yansıtmalı kaplaması sayesinde iki yönlü 
bakışta şeffaf görüntü vermektedir. TRC Coolplus T 
düzcam üzerine hat dışı kaplama teknolojisiyle ince 
bir metal/metaloksit tabakanın uygulanmasıyla elde 
edilmektedir. Temperlenebilme özelliği sayesinde 
yaşanılan mekânlarda emniyet ihtiyacını 
karşılamaktadır.
Isı ve güneş kontrol kaplamalı cam TRC Coolplus T, 
"TS EN 1096 Cam -Yapılarda Kullanılan- Kaplamalı 
Cam" standardına uygun üretilmekte olup TSE Ürün 
Uygunluk Belgesi sahibidir ve CE logosu taşımaktadır.

Sıfır Karbon Salımlı Mars Konteyner

Temperlenebilir 
Solar Low-E Kaplamalı 
Isı ve Güneş Kontrol Camı
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Yarattığımız
Ekonomik Değer

Türk ekonomisinin lokomotifi olarak önemli katkı 
sağlayan inşaat sektörü, yüksek rekabet gücüyle 
uluslararası pazarda yer almaktadır.
İnşaat sektörünün tasarımcılar, müteahhitler ve 
inşaat malzemeleri olmak üzere üç önemli unsuru 
bulunmaktadır. Sektörün üç büyük aktöründen biri 
inşaat malzemesi sanayinin üst çatı örgütü Türkiye 
İMSAD, kurulduğu 1984 yılından bu yana gerek ülke 
genelinde gerekse sektör özelinde “sürdürülebilir 
büyümeyi” amaçlamaktadır. Bu amaçla inşaat 
sektöründe kuralların oluşmasına ve uygulanmasına 
katkı sağlamayı ve toplum bilincini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. 
Türkiye İMSAD, Türkiye için değer üreten, istihdam 
sağlayan, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı 
koyan inşaat malzemesi sanayisinin gelişiminde 
aktif rol alan bir kuruluş olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 

İnşaat sektöründe 2011 yılında ortalama istihdam 1,68 milyon kişi olmuştur. 2012 yılında ortalama istihdam 1,65 
milyon olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise inşaat sektöründe ortalama çalışan sayısı  1,78 milyon ile en yüksek 

seviyesine ulaşmıştır. İnşaat sektörü toplam istihdamın %7,0’sini oluşturmaktadır. Bu istihdam 
ailelerle birlikte toplam nüfusun %7,5’ini doğrudan etkilemektedir. 

2011 2012 2013

1,68 milyon
kişi 1,65 milyon

kişi

1,78 milyon
kişi

İnşaat sektöründe istihdam (milyon kişi)

Yıllar Bazında İnşaat 
Sektöründeki İstihdam Değerleri



Yarattığımız Ekonomik Değer

TÜRKİYE İMSAD SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013  46-47

Türk İnşaat Malzemesi Sanayisi yarattığı katma değer itibariyle toplam imalat sanayi içinde son üç yıldır 
yüzde 17 pay almaktadır.
Türk İnşaat Malzemesi Sektörü, 2011 yılında 19,7 milyar dolar, 2012 yılında 21,1 milyar dolarla ve 
2013 yılında ise 21,3 milyar dolar ihracat ile ihracat liderliğini yapmaktadır. Sektörün toplam ihracattaki 
payı ise yüzde 14 seviyesindedir.  

Buna ilave olarak inşaat malzemesi sektörü cari açığa yüksek bir net katkı sağlamaktadır. 2011 

yılında net katkı 10,9 milyar dolar, 2012 yılında 12,6 milyar dolar olurken, 2013 yılında 

yine 10,9 milyar dolar net katkı sağlamıştır.  

Türkiye İMSAD’ın 2015 yılı ihracat hedefi 40, 2023 yılı ihracat hedefi ise 100 milyar dolar 
olarak belirlenmiştir.

2011 2012 2013

19,7 milyar $

21,1 milyar $
21,3 milyar $

İnşaat sektöründe ihracat (milyar $)

Yıllar Bazında İnşaat
Sektöründeki İhracat Değerleri

2011 2012 2013

51,8 milyar $

52,5 milyar $

54,8 milyar $

İnşaat malzemesinin yurtiçi pazar büyüklüğü (milyar $)

Yıllar Bazında İnşaat Malzemesi 
Sektörünün Yurtiçi Pazar 
Büyüklüğü Değerleri



İnşaat malzemesi sanayinde yurtiçi pazar büyüklüğü 2011 yılında 51,8 milyar dolar, 2012 yıında ise 
52,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılında yurtiçi pazar büyüklüğü 54,8 milyar dolar 
olmuştur.  Bu pazarın 48,5 milyar doları yeni, 6,3 milyar doları ise yenileme pazarıdır. Yenileme pazarının 
yüzde 11-12 arasında değişen payı bulunmaktadır.
Türkiye İMSAD, sektörel ekonomik verilerin açıklandığı ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı Türkiye 
İMSAD Ekonomi Toplantıları ile sektörün ekonomik nabzını tutmakta ve paylaşılan ortak bilgiyi 
zenginleştirmektedir. 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, inşaat sektörünün gelişimine, sürdürülebilirliğine katkı verebilmek 
amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Sektörün gelişimi için Dünya’daki güncel konuların yer verildiği, sektöre 
yön verecek gelecek trendlerinin konuşulduğu zirve, sektörü ve tüm paydaşlarını bir araya getiren, inşaat 
sektörünün en büyük etkinliklerinden biridir. Yapılan etkinlik, 2011 yılından itibaren Karbon Nötr olarak 
düzenlenmektedir. 
Türkiye İMSAD’ın her ay düzenli olarak üyeleri ile paylaştığı Aylık Ekonomi Raporları da sektörün dönemsel 
gidişatının takip edilebilmesi, istatistikî verilerin tüm sektör çalışanları, paydaşları ile paylaşılabilmesi ve bir 
farkındalık yaratabilmesi için önem taşımaktadır.

Diğer bir çalışma olan ve 2013 yılında 
temelleri atılan Türkiye İMSAD İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endeksi; Türkiye 
ekonomisinde ve imalat sanayinde 
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat 
alanlarında çok önemli bir pay alan 
inşaat malzemeleri sanayindeki, 
gelişmeleri ve beklentileri yakından 
izleme ve bunları endeksler temelinde 
düzenleme amacına sahiptir. Yine bu 
gelişme ve beklentileri öncelikle sektör 
temsilcileriyle, sonrasında sektörün 
tüm paydaşları, ekonomi yönetimiyle ve 
nihayet kamuoyu ile paylaşmak, 
böylece sektörün içindeki ve dışındaki 
tüm aktörler için yol gösterici nitelikte, 
sürekli ve düzenli bir bilgi seti yaratmayı 
amaçlamaktadır. 

GRI Standart Açıklamalar
G4-26, 27
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Gelirler 

İşletme maliyetleri 

Çalışan ücretleri ve sağlanan diğer faydalar

Sermaye sağlayıcılara yapılan ödemeler 

Devlete yapılan ödemeler 

Toplumsal yatırımlar

Üyelik aidatları, ekonomi toplantıları, web sitesi 
reklam, dergi, konferans sponsorluk + 2012 Devir

Personel giderleri 
(Ücret, SSK, yol, yemek, ek vergiler - brüt)

Kuruma sermaye sağlayanlara yapılan tüm mali ödemeler
İşletme içinde dağıtılan fon dengesi

Brüt vergi devlete ödenen

Sosyal sorumluluk-Toplumsal sorumluluk projeleri 
(Kamu spotları, Kalkınma Ajansı Projeleri, AB Fonları)

Faaliyet giderleri

2.360.000 TL

1.250.000 TL

670.000 TL

-

13.000 TL

200.000 TL

227.000 TLKorunan ekonomik değer 

Türkiye İMSAD Dağıtılan Ekonomik Değer 

2011 2012 2013

4.7 milyar $

%4

4.4 milyar $

4.2 milyar $

Toplam ciro ($)

Toplam Ciro Değerleri

2011 2012 2013

153 milyon $ 146 milyon $

223 milyon $

Toplam Vergi Değerleri
Toplam vergi ($) %21
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Küresel ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla 
ele alınarak ancak insan odaklı kalkınma anlayışıyla mümkün olabilmektedir. 
Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planı’nda da yer alan toplumun refahını artırma hedefi, 
hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve 
huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmak ancak sürdürülebilirliği merke-
ze alan bir yaklaşımla mümkün olabilmektedir.
Türkiye İMSAD bu anlayışla, İnşaat malzemesi sektöründe sürdürülebilir ekonomik 
büyüme vizyonu yolunda ilerlerken, toplumsal değer yaratan dernek anlayışıyla çalışmala-
rını yönlendirmektedir. 

Kentsel Dönüşüm

Türkiye İMSAD bünyesinde, sektörün kalitesini 
yükseltmek ve topluma değer katmak vizyonu doğrul-
tusunda faaliyet gösteren ve ülke gündemini de 
yakından ilgilendiren, Kentsel Dönüşüm ve Yapı 
Güvenliği Komitesi kurulmuştur. Kentsel Dönüşüm ve 
Yapı Güvenliği Komitesi, inşaatlarda kullanılan malze-
melerin güvenliği, binaların daha sağlam hale 
getirilmesi, çağdaş, dayanıklı ve doğal afet durumla-
rında güvenli yapıların inşa edilmesi için inşaat malze-
mesi üreticisi şirketler, sektör dernekleri, üniversite-
ler, akademisyenlerden oluşan geniş bir çalışma 
grubu tarafından hazırlanan Güvenli Yapılar Yol Harita-
sı-1 Raporu’nu yayımlamıştır. Bu rapor sektörün 
gelişimi için bir kılavuz olarak değerlendirilebilir. 
Rapor, aynı zamanda üyelere ve sektörde çalışan 
diğer firmalara güvenli yapı zinciri olarak adlandırılan 
süreçleri uygulama ve denetleme konusunda yardım-
cı olmak amacıyla yayımlanmıştır ve 5 Aralık 2013 
tarihinde düzenlenen 5. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde sektörle ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Türkiye İMSAD aynı zamanda Ulusal Bina Yönetmeli-
ği’nin hazırlanması için üniversiteler, ilgili bakanlıklar, 
meslek kuruluşları, STK ve oda temsilcilerinden 
oluşan sivil bir platform oluşturmak için çalışmalar 
yürütmektedir.

Topluma Kattığımız 
Değer

Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi 
Türkiye İMSAD, 2014 yılında yapımına başlanması planlanan Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi ile 6 - 13 yaş 
arası çocuklarda, meslek lisesi ve yüksekokul öğrencilerinde konuyla ilgili farkındalık yaratmayı hedeflemek-
tedir. Merkez bünyesinde enerji verimliliği ile ilgili bölümlere de yer verilecektir.

GRI Standart Açıklamalar
G4-27
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Yapı malzeme sektörü hem beyaz hem mavi yakalı çalışanlar için önemli derecede istihdam potansiyeli-
ne sahiptir. Bu çerçevede Türkiye İMSAD, çalışmaya ilişkin temel hak ve bildirgeleri içeren Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Bildirgesi ilkelerini önemsemekte olup geliştirmek ve gerçekleştirmek gayesindedir. 

Bu ilkeler:
• Çalışma hayatına ilişkin temel haklar
• Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması 
• Örgütlenme özgürlüğü
• Toplu pazarlık
• Fırsat ve muamele eşitliği
• Ayrımcılığın engellenmesi
• Minimum çalışma yaşı, çocuk işçiliğine etkin biçimde son verilmesidir.

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, üretimin yoğun olduğu ve bu anlamda iş sağlığı ve 
güvenliğine önem verilmesinin birincil öncelikte olduğu sektörlerin başında gelmektedir. 
Risklerin en aza indirilmesi için Türkiye İMSAD profesyonellerinin ve üyelerinin iş sağlığı 
ve güvenliği konularında bilincinin arttırılması amacıyla risk analizi ve değerlendirme 
çalışmaları ve bilgilendirme etkinlikleri yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikaları kapsamında üye şirketler üretim tesislerinde var olan riskleri 
belirlemekte, çalışan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden durumları takip ederek ölçmekte ve bu 
konuda önlemler almaktadırlar. Sanayici üye şirketlerin faaliyet alanlarına özel geliştirilmiş meslek 
hastalıklarını, kazaları ve bunlardan doğabilecek hasarı en aza indirmeyi amaçlayan İSG sistemlerinin 
yanı sıra fabrika ve işyerlerinde OHSAS 18001, TS 1800 ve ISO 14001 yönetim sistemleri de 
uygulanmaktadır.



Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde de yer alan aynı zamanda, Türkiye İMSAD paydaşlarının da 
Türkiye İMSAD’tan beklentilerinin arasında olan Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum konusu insanla 
beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Türkiye İMSAD’ın Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum kapsamında insanı merkeze koyan toplumsal 
değeri artıran anlayışı, üyelerinin çalışmalarında da görülmektedir. Türkiye İMSAD bu konuda-
ki iyi uygulamaların yaygınlaşmasını desteklemektedir.

Türkiye’de 2011 yılında ilk olarak alışveriş merkezlerinde başlayan Kids’ Lab 
projesi, 2013 Mart ayından itibaren ayda dört gün olmak üzere İstanbul 
Modern'de yeniden ziyaretçileriyle buluşmaktadır. Etkinliklerde, hayatın içinden 
deneylerle 6-12 yaş grubu çocukların kimyayı güvenli yollarla daha yakından 
tanımaları, görerek, dokunarak deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. Kids’ Lab’i 
ziyaret eden çocuklar, özel eğitmenler eşliğinde, zararsız maddelerle interaktif 
deneyler yaparken, bilimsel konularda farkındalıklarını geliştirmektedir. 

Kids’ Lab Projesi

BASF, “81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı” projesiyle 
81 lisenin kimya laboratuvarını yenilemek üzere 
Milli Eğitim Bakanlığı’yla hibe protokolü imzala-
mıştır. 2011 yılından beri başarıyla devam eden 
projede, 81 lisedeki laboratuvarın dekorasyonu 
ve donanımı BASF tarafından yenilenmiştir. 
BASF’nin projesi, bugüne kadar eğitim olanakla-
rından nispeten daha az yararlanan şehirlerdeki 
liselerde gerçekleşmektedir. Bugüne kadar 40 
okulun laboratuvarlarını yenileyen BASF, 81 kimya 
laboratuvarının yenilenme ve donatım çalışmaları-
nı 2016 yılının sonuna kadar tamamlayacaktır.

81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı

GRI Standart Açıklamalar
G4-27
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Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfı (KSV) 1991 yılından bu yana ana faaliyet alanlarından biri olan 
Meslek Edindirme Kursları ile binlerce genci meslek sahibi yapmıştır. 
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği Seramik Yer ve Duvar Karosu 
Kaplamacılığı Meslek Kursları’nın staj çalışmalarını Anadolu’daki köy 
okullarında gerçekleştirmiştir. Böylece kursiyerlerin mesleklerindeki ilk 
işleriyle, bu sosyal sorumluluk projesi içinde yer almalarını sağlama-
nın yanı sıra, bölgelerindeki köy ilkokullarının hijyenik bir ortama 
kavuşması sağlanmıştır. Bugüne kadar 15 ilde 27 köy okulunun 
tuvaletlerinin yenilendiği projede yetişip tekrar bu zincire dahil olan 
ustalar sayesinde, toplam 2.075 ilkokul öğrencisi, daha sağlıklı 
ortama kavuşmuştur. KSV’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol 
çerçevesinde yürütülen bu kurslarla gençlerimiz, AB kriterlerine uygun, 
kalifiye seramik ustası olmaktadır. KSV, bugüne kadar gerçekleştirdiği 
meslek edindirme kurslarıyla yaklaşık 4.500 işsiz genci meslek sahibi 
yapmıştır; geliştirme ve uyum kurslarıyla da inşaat sektörüne 3.800’e 
yakın vasıflı usta kazandırmıştır.

İlk İşim Okullarda Değişim

Eğitim ve sağlık konularında devlete verilecek desteğin çok büyük önem taşıdığı 
bilinci ile kurulmuş olan Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı, kuruluşundan 
itibaren amacı doğrultusunda yoğun faaliyetlerde bulunmuştur. Çalışmalarımız 
her geçen yıl daha çok hizmet vermek ve daha büyük projeleri gerçekleştirmek 
sureti ile devam etmektedir. Sağlık alanında, yapılan en önemli kalıcı eserimiz, 
1998 yılında Uzunçiftlik’te yaptırılarak vakfımız tarafından Sağlık Bakanlığı'na 
bağışlanan İzmit Devlet Hastanesi’ne bağlı Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’dir. Bir diğer önemli eserimiz ise, sanayi bölgesi olan Kocaeli’nin önemli 
bir ihtiyacına cevap vermek için Vakfımız tarafından 2009 yılında yaptırılarak 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışlanan Yanık Ünitesi’dir.   
Eğitim alanında da, 30. Yıl Nuh Çimento Lisesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Meslek Yüksekokulu, Hereke’de yer alan 1988 Nuh 
Çimento Teknik, Endüstri ve Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 
gibi birçok kalıcı eser Vakfımız tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na ve 
ilgili kurumlara bağışlanmıştır. Vakfımız, her eğitim döneminde ortalama 700 - 
750 adet yüksek öğrenim öğrencisine burs vermektedir.

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı



Dünyanın en saygın piyano virtüözleri arasında yerlerini alan Güher & Süher Pekinel’in 
vizyonları ışığında ve Onduline Avrasya’nın desteğiyle, 2010 yılı başında Türkiye’nin klasik 
müzik alanında genç yeteneklerini keşfetmek amacıyla “Dünya Sahnelerinde Genç 
Yetenekler” projesi başlatılmıştır.  
Proje, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Eskişehir’de bulunan konservatuvarlardan 
Pekinel’lerin jüri oluşturarak yapmış olduğu seçimler ile başlatılmıştır. Konservatuvarların 
piyano, keman, çello, flüt, klarinet bölümü öğrencileri arasından toplam 10 yetenekli genç 
belirlenmiştir. Seçilen müzisyenlere, Avrupa ve Amerika’nın tanınmış akademilerinde 
günümüzün saygın pedagog ve müzisyenlerinden eğitim almak üzere veya master kursları 
ve yarışmalara katılmaları amacıyla burslar verilmiştir. 2011‘de İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
düzenlenen konserlerde bursiyerler başarılarını seyirci karşısında da kanıtlayıp ve kısa 
sürede birçok uluslararası yarışmada birincilik elde etmişlerdir. Halen Türkiye ve dünyada 
birçok önemli orkestrada solist olarak konser vermeye devam etmektedirler.

Güher ve Süher Pekinel’lerle Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler

2010 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası lojmanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ortak bir 
çalışma sonucunda düzenlenerek ‘Akçansa Mesleki Eğitim Merkezi’ olarak eğitime hazır hale getirilmiştir. 
Akçansa Mesleki Eğitim Merkezi’nde 200’ün üzerinde öğrenciye kaynakçı, elektrikçi, tornacı, berberlik, 
elektronik, aşçılık gibi mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmektedir. Böylelikle çevrede bulunan 
firmalara ve işletmelere işgücü sağlanmaktadır. Ayrıca yörede yaşayanlara da meslek edindirme yöntemi ile iş 
imkanı sağlanarak çift taraflı kazanç yaratılmaktadır.

Akçansa Mesleki Eğitim Merkezi 

Türkiye İMSAD üyeleri, Türkiye'deki inşaat malzemesi sanayinin gelişmesine paralel olarak, sektörde yüksek standart-
ların yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacındadır. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi; hem inşaat malzemesi 
üretiminin sürdürülebilirliği, hem de düzenli yerli üretimin garantisi için büyük önem taşır. 

GRI Standart Açıklamalar
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Ytong Akademi, sektördeki insan kaynağının kalitesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir 
sosyal sorumluluk projesidir. Akademi çalışmaları; meslek lisesi ve üniversite öğrencileri, 
mimar, mühendis, müteahhit ve inşaat ustalarına yönelik olarak ayrı içeriklerle planlan-
maktadır. Enerji verimliliği, deprem ve yangın güvenliği gibi konularda seminerler, fabrika 
gezileri ve ürün uygulama eğitimleri bu çalışmaların başlıcalarıdır. Akademi kapsamında 
dört üniversitemizde kredili ve seçmeli olarak Gazbeton Uygulamaları Dersi de verilmekte-
dir. Eğitimlerin ücretsiz olduğu Ytong Akademi'de her yıl 1.000'in üzerinde profesyonele 
ve 3.000'in üzerinde öğrenciye ulaşılmaktadır.

2012 yılında yayımlanan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ve MYK 
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 
dâhilinde; İnşaat Boyacısı, mesleğinde 
yeterli olduğunu belgelemek zorundadır. 
Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucu; 
TS- EN ISO /IEC 17024 Personel 
Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için 
genel şartlar standardı 11UY0023-3 
İnşaat Boyacısı kapsamında DYO Boya 
Fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş./DYO 
Akademi Bölümü, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TURKAK) tarafından Akredite 
Sınav Merkezi olarak onaylanmıştır. 
Belgelendirme Sistemi; adil, eşitlikçi, 
bağımsız, güvenilir bir yapıda oluşturul-
muştur. Yeterlilik kriterleri dünya 
genelinde kabul gören uluslararası 
standartlara göre belirlenmektedir. 
11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Ulusal 
Yeterlilikleri kapsamında, Sınav ve 
Belgelendirme hizmetleri yaparak, 
DYO-Mesleki Yeterlilik Kurumu -TURKAK 
onaylı, yeterlilik belgesi verilecektir.

Dyo Akademi

Ytong Akademi
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Türkiye İMSAD üyeleri, ARGE çalışmalarının desteklenmesi, akademik kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim 
programlarının hazırlanması ve modern ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin kazanımı konularında yoğun bir 
şekilde eğitim çalışmaları yapmaktadırlar. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda olmak üzere çoğu Türkiye 
İMSAD çalışanı, doğal kaynak kullanımı ve teknik bilgiler alanlarında da eğitim görmektedir. 
Türkiye İMSAD, sektördeki eğitimlerin; personel değişim hızını azaltmada, kaliteli üretimin artmasında, 
sektördeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinde ve işgücü kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir 
katkı sağlayacağına inanmaktadır.

Diğer yandan, uzun vadede yenilikçi, farklı ve kaliteli üretimin önkoşulu kalifiye işgücüne yapılacak yatırımlardan 
geçmektedir. Eğitimler ve performans değerlendirmeleri bu amaçla kaliteyi ve motivasyonu artıran yöntemler 
olarak Türkiye İMSAD'ın amaçları doğrultusunda büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye İMSAD çalışanlarının tümüne performans ve kariyer değerlendirilmesi yapılmaktadır.
2013 yılında Türkiye İMSAD'ın sanayici üyelerinde çalışan beyaz ve mavi yakalı çalışanların 

%89.9'u performans ve kariyer değerlendirmelerine tabi tutulmuştur.

2013 yılı Türkiye İMSAD sanayici üyelerinin personel değişim hızı %13’tür.
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Türkiye İMSAD Üyeleri Çalışan Başına 
Ayrılan Eğitim Saati Ortalaması



Türkiye İMSAD, kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle kamu spotu çalışması hazırlamıştır. “Sesimi 
Duyan Var mı?” başlıklı reklam filmiyle yanlış malzeme kullanımının olası 
sonuçları gözler önüne serilerek güvenli ve sağlam binaların önemine dikkat 
çekiliyor.

Türkiye İMSAD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle kamuoyunu 
enerji kullanımı ve verimliliği konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
amacıyla “Enerjimizi Boşa Harcamayın” kampanyası hazırlanmıştır.

Enerjimizi Boşa Harcamayın

Toplumsal Fayda
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Türkiye İMSAD, üniversite ve sanayi işbirliklerini desteklemektedir. Bu kapsamda İMSAD 
tarafından geliştirilen modele göre çeşitli üniversitelerde farklı sektör temsilcilerinin verdiği 
derslerden oluşan programlar yürütülmekte, kaliteli eğitim anlayışını desteklemek ve sektör 
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgileri öğrencilerle paylaşabilmek amacıyla dersler 
verilmektedir.

Sesimi Duyan Var mı?

Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sektörünün öncelikli konu alanlarında 
çeşitli faaliyetler düzenleyerek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli 
bir rol üstlenmektedir. 2013 Kasım ayında gerçekleştirilen paydaş analizi 
saha çalışmaları sonucunda paydaşlarının büyük çoğunluğunun Türkiye 
İMSAD’ı sektör ve sektörün sürdürülebilirliği için önemli bir bilgi ve başvuru 
kaynağı olarak algıladığı görülmüştür. Bu bilinçle hareket eden Türkiye 
İMSAD; raporlar, konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları, basın 
bültenleri, dergiler, sosyal medya, kamu spotları gibi araçlarla paydaşlarıyla 
iletişime geçerek kapasite geliştirme ve farkındalık artırma yolunda 
ilerlemeye devam etmektedir. 
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Türkiye İMSAD Hakkında
Kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat 
sanayisini yurtiçi ve yurtdışında temsil eden 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) bir sivil toplum örgütüdür. 
2006 yılında sektör derneklerini ve paydaş 
kurumları da üyeliğe kabul ederek yeniden 
yapılanmıştır. Bu yapılanma sonucunda, 
sektörü hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
daha güçlü temsil eden Türkiye İMSAD, kar 
amacı gütmeyen bir çatı kuruluştur. Sektör 
lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte 
21.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağına 
sahiptir.

Türk inşaat malzemeleri sanayisinin itici gücü 
olan, Türk inşaat malzemeleri sanayisinin 
bütününü büyüten, kuralların oluşturulmasına 
ve uygulanmasına katılan, sektöre ve firmalara 
değer katabilen bir örgüt olma vizyonunu 
benimseyen Türkiye İMSAD, Türk inşaat malze-
meleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı 
yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en 
yüksek değeri yaratma misyonuna sahiptir. 
İnşaat sektörüne büyüyen, karlı ve sürdürülebi-
lir bir gelecek sağlamak, toplum bilincini 
geliştirmek, etik kurallara uygun iş yapmayı 
özendirmek, bütünün çıkarlarını gözetmek, 
sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek 
Türkiye İMSAD’ın başlıca hedefleri arasında yer 
almaktadır. Türkiye İMSAD 2014 yılı itibariyle 
vizyonuna, misyonuna ve hedeflerine uygun bir 
girişim ile inşaat malzemesi sektöründe 
sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk dernek 
olmuştur. 

Türkiye İMSAD 2013 yılında kentsel dönüşüm, 
inovasyon ve çevre değerlerini yansıtan yeni 
logosu ve İstanbul Kavacık’taki yeni ofisiyle 
hizmetlerine devam etmektedir.

GRI Standart Açıklamalar
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Türkiye İMSAD’ın 
Sektörel Kapsama Alanı
Ahşap Ürünleri
Alçı ve Alçı Ürünleri
Alüminyum
Asansör
Aydınlatma
Bağlantı Elemanları
Bims ve Bims Ürünleri
Boru
Boya
Cam
Çatı ve Cephe Kaplama
Çimento
Demir - Çelik
Zemin ve Duvar Kaplamaları
Gazbeton

Hazır Beton
Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Mekanik Tesisat 
İskele - Kalıp Sistemleri
Bina Otomasyon Sistemleri
Kireç
Hazır Mutfak ve Donanımları
Pencere, Kapı ve Aksesuarları
Prekast Beton Sistemleri
Prefabrikasyon
Seramik 
Vitrifiye ve Armatür
Tuğla ve Kiremit
Yapı Kimyasalları
Yalıtım Malzemeleri
Diğer



EUbuild EE
Türkiye İMSAD, Türk inşaat sektörünün AB’ye 
uyumu konusunda 2007-2009 yılları arasında 
gerçekleştirdiği EUbuild Projesi’nin başarılı 
performansının ardından, 2011 yılında da ikinci 
kez Avrupa Komisyonu’ndan fon desteği almıştır. 
Komisyona sunulan 200 proje içinde fon almak 
üzere seçilen 12 proje arasına giren ‘EUbuild EE 
Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Projesi’, 
binalarda enerji verimliliği konusunda finansman 
araçlarının ve mekanizmalarının geliştirilmesini 
hedefliyor.

İMSAD EUbuild EE’nin de liderliğini üstlenirken, 
proje ortakları arasında Arnavutluk Enerji Verimlili-
ği Merkezi (ECC), Avrupa İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Konseyi (CEPMC), Saraybosna Kanto-
nu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji 
Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İşverenler 
Federasyonu (MEF) ve Belgrad Ticaret Odası 
(BCC) yer almaktadır. EUbuild EE projesinin iştirak-
çi üyeleri ise Belçika, Fransa, Avusturya, Norveç, 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan ve Türkiye’den oluşan 47 kurum ve 
kuruluştan oluşmaktadır.

EUbuild
Avrupa Komisyonu ile aday ülke olarak sektöre 
yönelik çalışmalar yapan Türkiye İMSAD’ın 2007 
yılı sonunda Avrupa Komisyonu’na sunduğu 
“İnşaat Malzemeleri Sektöründe AB’ye Uyum ve 
İşbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık 
Yaratma” projesi finansal olarak desteklenmiştir.  
Çalışmalarına Ocak 2008’den itibaren başlanan 
ve 2009 yılının Haziran ayında başarıyla tamamla-
nan proje, Hırvatistan’da düzenlenen Komisyon 
Sonuç Konferansı’nda örnek proje olarak yer 
almıştır. 

Uluslararası Faaliyetlerimiz



Üye Olduğumuz 
Dernekler
• CPE, Avrupa İnşaat Malzemesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
• ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu Üyesi
• DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kurucu Üyesi
• İhracat ve Yurtdışı Müşavirlik, Müteahhitlik Koordinasyon Kurulu Üyesi 
• İTBAK, İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi 
• SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
• TOBB KOBİ Müteahhitlik Meclisi Üyesi
• TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstişare Komisyonu Başkan Yardımcılığı 
• YAD, Yapı Araştırma Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
• YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi Üyesi

Türkiye İMSAD Hakkında
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Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, 
yürütme kurulu ve genel sekreterlik organlarından 
oluşan Türkiye İMSAD yönetimi, ülke ve sektör 
gündemine yönelik çalışma yapmak ve bu doğrultu-
da hareket etmek amacıyla yönetim kurulu toplantı-
larını her ay düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

Türkiye İMSAD
Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu

Yürütme Kurulu

Genel Sekreter

Hukuk Müşaviri Mali Müşavir

Kurumsal İletişim
Yöneticisi

İdari İşler
Yöneticisi

Mali İşler
Yöneticisi

Teknik
Yönetici

Üye İlişkileri
Yöneticisi

İş Geliştirme
Yöneticisi
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Türkiye İMSAD hem üye profili, hem organizasyon yapılanması, hem de kurumsal kimliği ile Türkiye’de dernekçilik 
alanında yenilikçi bir yapı ortaya koymaktadır. Sanayici üyelerin yanında sektör derneklerini de üye profilinde 
bulunduran Türkiye İMSAD, “katılımcı üye” başlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilişkili faaliyet gösteren paydaş 
kurumlara da ulaşmaktadır. Örneğine az rastlanan bu yapıyla, Türk inşaat sanayisinin tüm paydaşları aynı çatı 
altında bir araya getirilmektedir. 

Kurduğu geniş üye yapılanması ile Türkiye İMSAD, 18.000’den fazla noktaya aynı anda ulaşabilen bir ağa 
sahiptir. 2013 yılında yeni katılan 7 Sanayici, 1 Dernek ve 1 Katılımcı üyeyle, Türkiye İMSAD 76 sanayici 
kuruluş, 29 sektör derneği, 8 katılımcı üye ile toplam 231 üye sayısına ulaşmıştır. Bünyesinde İSO 
Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayici kuruluşu arasında yer alan üyeleri de bulunan Türkiye İMSAD, tüm üye 
yapısıyla birlikte asgari 1 milyon 500 bin çalışan istihdam etmektedir. İnşaat malzemesi sektörü, 
aileleriyle birlikte toplam Türkiye nüfusunun %7,5’ini doğrudan ilgilendirmektedir. İmalat sektöründeki payı 
%17’ye yaklaşan Türk inşaat malzemesi sanayisi, aynı oranı sanayi katma değerinde de korumaktadır.

Türkiye İMSAD üyeleri arasından teknik 
anlamda yetkin kişiler ve akademisyenle-
rin katılımıyla oluşturulan teknik komiteler 
ve çalışma grupları, 2013 yılının son 
çeyreğinde yapılanmasını tamamlayarak 
faaliyetlerine başlamışlardır. Başkan, 
başkan yardımcısı ve sekretaryasını 
belirleyen komiteler, 2014 yılı iş planlarını 
oluşturarak uzun, orta ve kısa vadeli 
hedeflerini belirlemişlerdir. Komiteler ve 
çalışma gruplarının çalışma planları 
arasında yer alan başlıklar aşağıda belirtil-
miştir:

• Türkiye İMSAD’ın kamudan gelen 
talepler veya sektör tarafından önemli 
görülen konularda yasalar, teknik şartna-
meler, yönetmelikler gibi konularda teknik 
hizmet ve destek vermesi,
• Mevcut doküman ve uygulamalardaki 
sektörle ilgili geliştirme ve revizyonlarda 
gerektiğinde incelenerek görüş oluşturul-
ması,
• Malzeme tarifleri, spesifikasyonları ve 
teknik şartnamelerinin sağlıklı hazırlanma-
sına katkı koyulması,
• Malzeme ve/veya montaj standartları-
nın hazırlanması.

Sanayici Üyeler

Katılımcı Üyeler Sektör Çalışanları

Sektör Derneği Üyeler

21.000 Üretici



Üye İlişkileri
Yöneticisi

İş Geliştirme
Yöneticisi

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi, Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, 
enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına katkı vermek ve inşaat sanayisinde bu 
konularda gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın arttırılması ve bilgi verilmesi amacıyla 2011 yılında faaliyetleri-
ne başlamıştır.

Türkiye İMSAD Pazar Geliştirme Komitesi
2013 yılında kurulan ve çalışmalarına başlayan Pazar Geliştirme Komitesi’nin temel görevi; sektörü büyütmek, 
gelişme ve sektörde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan komitede şu konulara öncelik 
verilmektedir:

• Sektör üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının teminine ve alacaklarının güvenliğine ilişkin yasal değişiklik ve 
uygulamaya yönelik yeni ürünlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,
• Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat malzemecilerine yönelik finansal çözümler üretilmesine yönelik öneriler 
geliştirmek,
• Haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve pazarı olumsuz etkileyen diğer problemlerin çözümüne dair çalışmalar 
yapmak,
• İç ve dış pazarda büyük proje ve ihaleleri takip etmek, bu projelere katılabilmek için gerekli ulusal ve uluslararası 
finansal destekleri araştırmak,
• Konut finansmanı sistemine (Mortgage) ilişkin yeni düzenlemelerde sektörün büyümesine yönelik öneriler 
geliştirmek ve düzenlemelere destek vermek,
• Pazarın hem iç, hem de dış pazarda büyümesine katkı sağlayacak fuar, tanıtım vb. toplantıları düzenlemek, 
düzenlenmesine katkı sağlamak.

Türkiye İMSAD Dış Ticaret Komitesi
Türkiye İMSAD’ın vizyonu doğrultusunda, sektörün yurtdışı önceliklerini takip etmek, uluslararası organizasyonlar ve 
kurumlarla sürdürebilir, kalıcı işbirlikleri kurmak amacıyla kurulan Dış Ticaret Komitesi, 2013 yılında da görevine 
devam etmiştir. Komite toplantılarına gündem konularıyla doğru orantılı olarak, sektörden paydaş ve işbirliği içerisin-
de olunan kurumlardan uzmanlar davet ederek potansiyel ülkelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
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İnşaat Malzemesi Satınalma Şartnameleri Teknik Komitesi
Komisyonda, özellikle kamuda sektörle ilgili satınalma şartnamelerine esas genel teknik konular ele alınmakta, 
genel yasa ve mevzuatlar değerlendirilerek görüş oluşturulmaktadır. TOKİ vb. kurumların teknik şartnameleri, satın 
alma ve malzeme temin süreçleri ile ilgili çalışmalar gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliğinde içerisinde yürütülecek-
tir.

Yapı Malzemesi Yönetmeliği Komitesi
1 Temmuz 2013’ten başlayarak Avrupa’da ve Türkiye’de yürürlüğe girmesi beklenen ve 89/106/EEC Yönetmeli-
ği’nin yerini alan 305/211 sayılı Yapı Malzemesi Yönetmeliği konusunda çalışmaktadır.

Türkiye İMSAD Teknik Kurulu
İnşaat malzemelerinin geni kapsamı ve çeşitliliği sebebiyle bilimin kolları, bilinen her türlü formatta inşaat malzeme-
leri içinde mevcuttur. Bu geniş açının dışında da teknik hususlar, tasarım ve üretim süreçleri ile montaj ve kullanım 
süreçleri içinde değişik şekillerde mevcuttur. Türkiye İMSAD, bu geniş konuyu teknik komisyonlar ve çalışma grupları 
altında ele almaktadır. 2013 yılı içerisinde kurulan ve çalışmalarına başlayan Teknik Kurul, kendisine bağlı tüm 
komite ve çalışma gruplarını koordine etmek ve elde edilen sonuçları dernek yönetimi ve ilgili taraflara sunarak, 
Türkiye İMSAD görüşünün oluşturulması ve duyurulması amacıyla kurulmuştur.

Çevre Dostu Malzeme Teknik Komitesi
Çevre, iklim değişikliği, ekoloji, enerji kullanımı ve verimliliği, zehirli karışımlar, atıklar ve geri dönüşüm gibi konularda 
çalışmalar yapmaktadır. Çevre Dostu Binalar/Malzemeler ve ilgili yönetmelikler ve EPD Belgesi’nin alımı konusunda 
neler yapılması gerektiği ile ilgili üyelere yardımcı olunabilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde eğitim faaliyetlerini 
kapsayan projelerin hayati geçirilmesi hedeflenmektedir.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı Revizyonu 
Komitesi
Revizyon aşamasında olan standartla ilgili komite ve çalışma grupları koordinasyonunda görü oluşturulması amacıy-
la kurulmuştur. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı Revizyonu Komisyonu’nun altında Pencere, Dış Kapı 
ve Cam Çalışma Grubu yer almaktadır. Pencere, Dış Kapı ve Cam Çalışma Grubu, standart revizyonu ile ilgili görüş 
oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
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GRI İçerik İndeksi*
Genel Standart Göstergeleri

GENEL STANDART AÇIKLAMALARI

STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1
KURUMSAL PROFİL
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12

G4-13

G4-14
G4-15
G4-16
BELİRLENEN ÖNCELİKLİ KONULAR VE SINIRLAR
G4-17

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
PAYDAŞ KATILIMI
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
RAPORLAMA PROFİLİ
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

YÖNETİŞİM
G4-34
ETİK VE BÜTÜNLÜK
G4-56

2,3

60
60,61
60
60
60
60
49,69
69
N/A
100 civarında tedarikçiye sahip olan Türkiye 
İMSAD, etik değerlere uygun çalışan kurumsal 
firmalarla çalışmaktadır. 5000 TL ve üzeri satın 
alma süreçlerinin tamamı konu özelinde belirlenen 
üç tedarikçiden alınan üç farklı teklifi değerlendire-
rek gerçekleştirilmektedir.
Türkiye İMSAD 2013 Faaliyet Raporu
(http://imsad.org/docs/frap_2013.pdf, 
sayfa 23,24 ve 25)
64,65
62
63

60 + Türkiye İMSAD 2013 Faaliyet Raporu  
(http://imsad.org/docs/frap_2013.pdf, 
sayfa 113,114,115,116)
4,5,6,10,11,12
4,11,12,13
13
13
Kurumun ilk sürdürülebilirlik raporudur.
Kurumun ilk sürdürülebilirlik raporudur.

5
5
5,6,7,8,9,10,48
6,7,8,9,48,52,54,56,59

13
Kurumun ilk sürdürülebilirlik raporudur.
13
info@imsad.org
70,71
N/A

64,65,66,67

Türkiye İMSAD 2013 Faaliyet Raporu
(http://imsad.org/docs/frap_2013.pdf, sayfa 22)
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Yapılmadı

Yapılmadı

Dış DenetimSayfa Numarası/Doğrudan Kaynak



Yönetim Yaklaşımları (DMA) ve Göstergeler

SPESİFİK STANDART AÇIKLAMALARI

EKONOMİK
EKONOMİK PERFORMANS
G4-DMA
G4-EC1
ÇEVRESEL
ENERJİ
G4-DMA
G4-EN3
G4-EN5
SU
G4-DMA
G4-EN8
G4-EN10
SALIMLAR
G4-DMA
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN18
ATIK
G4-DMA
G4-EN23
SOSYAL
İŞ UYGULAMALARI VE İNSANA YAKIŞIR İŞ
İSTİHDAM
G4-DMA
G4-LA1
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA11

46,48
49

16
16,17,18,68
23

30,32,33
34,69
35,69

16,19,20
21,24,26,68
22,23,26,68
23,24,26,68

30,32,36
37,69

46,52,53
46,69

52,56,58
58
58

Dış DenetimSayfa Numarası Verilemeyen Bilginin Açıklaması

GRI İçerik İndeksi*
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*Rapor, GRI İçerik İndeksi "Temel" seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır.
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Raporlama Danışmanlığı

www.S360.com.tr



Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği – İMSAD
Rüzgarlıbahçe Cad. Çınar Sok. No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz
Tel: +90 216 322 23 00    Faks: +90 216 322 10 68
info@imsad.org
www.imsad.org


