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2022 yılında kalkınmadaki dinamo 
rolünü üstlenmeye devam edeceğiz
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

2022 yılının ilk sayısından sizleri 
selamlamanın heyecanını taşıyoruz. 
Heyecanlıyız çünkü Türkiye İMSAD Dergi’miz 
2022 yılından itibaren yayın hayatına dijital 
olarak devam edecek.  Günümüzde giderek 
artan internette geçirilen zaman, bilgiye kolay 
erişilebilirlik, daha fazla kişiye ulaşım gibi 
faktörlerin yanı sıra dernek olarak çevreye 
karşı olan sorumluğumuz ve sürdürülebilirliğe 
verdiğimiz önem de bu kararı vermemizde 
etkili oldu. Herkes adına hayırlı olmasını 
dileriz…

Bildiğiniz gibi, pandeminin olumsuz 
etkilerinden normalleşmeye doğru geçiş 
yaptığımız bir dönemde Rusya’nın Ukrayna’ya 
yönelik başlattığı savaş, bizlere güçlü toplum, 
güçlü ülke olmanın önemini bir kez daha 
hatırlattı. Yakın coğrafyamızda telafisi olmayan 
kayıplar yaşanıyor. 21’inci yüzyılda ne yazık 
ki bir insanlık dramına tanık oluyoruz. Bunun 
için çok üzgünüz…

Dinamiklerin hemen her gün değiştiği, 
yoğunlaştığı, belirsizliklerin hakim olduğu 
bir süreç içindeyiz. Rusya, Ukrayna, AB 
ve ABD’nin taraf olduğu savaşta, ülkemiz 
arabuluculuk misyonuyla önemli bir 
sorumluluk üstlendi.

Öte yandan savaş dünya ticaret ve tedarik 
dengelerini de değiştiriyor. Rusya’nın enerji 
ve tarım tedarikindeki güçlü konumu, 
Ukrayna’nın yine tarım ürünlerindeki gücü, 
mevcut dengelerin, tedarik zincirlerinin 
değişmesine neden oldu. Uygulanan 

ambargo ve kısıtlamalar ile savaşın ülke 
ekonomilerine olan etkileri de artık 

iyiden iyiye hissediliyor. Bu değişimi 
içeride ve dışarıda nasıl yönetmemiz 
gerektiği konusu, üzerinde 
durmamız gereken kritik bir konu. 
Ülke olarak tüm bu zorlukları en az 
kayıpla aşmayı diliyoruz.    

2021 yılını sektörümüz 
açısından değerlendirecek olursak, 
Türk inşaat malzemesi sanayisi 
olarak global pazarlardaki 
yüksek performansımızı daha 
da ileriye taşıyıp yeni rekorlara 
imza attık. Sektör olarak 2021 

yılında ihracatımız yüzde 46,2’lik 
bir artışla 30.8 milyar dolar 

seviyelerine ulaştı. Ton olarak yüzde 
8’lik artışla yaklaşık 65 milyon ton 

ihracat gerçekleştirdik. İhracat birim 
fiyatı ise 0.35 dolar/kg’dan 0.48 dolar/

kg’a yükseldi. Ton bazında sadece 
yüzde 8 artarken, dolar bazında yüzde 

46 artış, ürün portföyündeki değişiklikten 
ya da karlılık artışından değil, dünyadaki 
emtia ve enerji fiyatları dolayısıyla 
artan maliyetlerimizin etkisiyle daha 
yüksek fiyatlarla satmak zorunda kalmış 
olmamızdan kaynaklandı. Diğer taraftan 
ülkemizin artan rekabet gücüyle beraber 
yüzde 8’lik tonaj artışı aslında bizim gerçek 
performansımızı yansıtıyor. Ülkemizde 
dolar bazındaki aşırı büyüme rakamlarının 
bir kısmı, emtiaya bağlı sanal büyümeleri 
gösteriyor.

2021 yılında inşaat malzemeleri sanayi 
üretim artışı ise 2020 yılına göre miktar 
bazında yüzde 19,6 olurken, cari fiyatlarla 
büyüme yüzde 19 olarak gerçekleşti. 
Sektörümüzün cari açığa pozitif katkısı 
2021’de yüzde 358 oldu.

İnşaat sektöründe ise; 2021 yılına 
büyüme ile başlayarak ilk iki çeyrekte de 
büyüme kaydedilmesine rağmen, üçüncü 
çeyrekte yüzde 5,9, son çeyrekte yüzde 3,9 
küçülme yaşandı. 2021 yılını yüzde 0,9 
küçülerek tamamlayan inşaat sektöründe 
son dört yıldır üst üste daralma yaşanıyor.

Sektör, 2018 yılında yaşanan 
finansal dalgalanmalar nedeniyle yüzde 
1,9 küçülme kaydetmiş, 2019 yılında 
ekonomide uygulanan dengeleme 
politikaları ile yüzde 8,6 daralmış, 2020 
yılında etkili olan pandemi sebebiyle ise 
yüzde 5,5 küçülme yaşamıştı.

Toplam inşaat harcamaları 2021 yılında 
yüzde 39,5 artarak 874.76 milyar TL olarak 
gerçekleşti. İnşaat harcamalarındaki bu 
genişleme fiyat artışlarından kaynaklandı.

Genel ekonomi ile inşaat sektörü 
büyümelerinde gördüğümüz negatif 
ayrışma, 2021 yılında da devam etti. 
Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 
11 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,9 
küçüldü. 

2021 yılında iç pazar büyüklüğümüz 
63.3 milyar dolar oldu ve 30.8 milyar dolar 
dış pazar büyüklüğümüzle birlikte toplam 
pazar büyüklüğümüz 94.1 milyar dolara 
ulaştı. Böylece sektörümüz 2019 ve 2020 
yıllarından sonraki en yüksek toplam pazar 
büyüklüğünü yakaladı. Yenilemeye olan 
ilgi 2020’de olduğu gibi 2021’de de devam 
etti. 

Dünyanın dört bir yanına ürünlerini 
ulaştıran inşaat malzemesi sanayisi 
olarak, 2022 yılında da, sahip olduğumuz 
kalite ve potansiyeli korumaya özen 
göstererek üretimi sürdürecek, ülkemizin 
kalkınmasındaki dinamo rolünü 
üstlenmeye devam edeceğiz.   
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 Dergimizin 49. Sayısı’ndan herkese 
merhaba,

Son günlerin popüler manşeti 
Metaverse başlarda hepimize oldukça 
yabancı bir kavramken şimdilerde 
artık hem firmaların, hem de kamunun 
gündeminde yerini aldı. Fakat 
Metaverse’ü tam olarak anlamlandırmak 
adına biraz daha zamana ihtiyaç 
olduğu aşikar. Her ne kadar zamana 
ihtiyaç olsa da Metaverse son dönemde 
popülerliğini giderek artırarak medyanın 
ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. 

Metaverse ile dijitalde bulunan tüm 
dünyaların birleştirilmesiyle bir sanal 
paylaşım alanı oluşturulması hedefleniyor. 
Metaverse’ün sorunsuz bir şekilde hayata 
geçerek yaygınlaşması için sayısız yeni 
teknoloji, protokol, şirket, yenilik ve keşif 
gerekiyor. Henüz emekleme aşamasında 
olan Metaverse, endüstriler için de 
fiziksel zaman ve mekan kısıtlamalarının 
dışında, yeni dönüşümsel fırsatlar sunma 
potansiyeline sahip.

İnşaat sektörü açısından bakacak 
olursak, inşaat malzemelerinin 3D 
tanıtımlarının yapılması, yeni malzeme 
tespit ve üretimine katkı sağlanması, 
malzeme kullanımında ortaya çıkabilecek 
sonuçların test edilmesi ve doğru 
malzeme seçimiyle sürdürülebilirlik 
amaçlarına katkı sağlayarak selektif bir 
ortam oluşturulması da Metaverse’ün 
olası avantajlarından olarak düşünülüyor.

Metaverse ek donanımlar başta 
olmak üzere bilişim teknolojilerinde bazı 
yeniliklerin toplumda yaygınlaşmasını 
gerektirse de, alışılagelen internet 
kullanımının ötesinde yeni deneyimler 
sunabildiği ölçüde insanların merakını 
cezbetmeye devam edecek gibi 
görünüyor. Dolasıyla bizler de 2022’nin 
ilk sayısında geleceğin dünyasında 
tüm dengeleri baştan yazacak ve 
inşaat sektörünü doğrudan etkileyen 
Metaverse konusunu masaya 
yatırdık ve konunun uzmanlarından 
değerlendirmelerini aldık. 

Dergimizin diğer içerikleri için 
bu sayımızda Profesyonel Bakış 
köşemizin konuğu Grundfos 
Türkiye ve Orta Asya Bölge Genel 
Müdürü Burak Gürkan ile çok 
değerli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Kendisiyle bir araya gelerek iş 
hayatını, çalışma prensiplerini ve 

Metaverse, geleceğin dünyasında 
tüm dengeleri baştan yazacak
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Grundfos’u konuştuk. Burak Gürkan, 
“Dünyanın büyük sorunlarına bu 
kadar önem veren global bir şirkette 
çalışmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyduğumu söyleyebilirim” dedi.

Özel Röportaj bölümümüzde Türk 
müteahhitlik sektörünün yurt içi ve 
yurt dışı pazarlarda gelişmesi için 70 
yıldır çalışan Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Eren ile bir araya geldik. İnşaat 
malzemeleri ihracatında son yıllarda 
izlenen atılım ve yakalanan başarının 
son derece kıymetli olduğunu belirten 
Erdal Eren, Türk müteahhitleri olarak 
da yurt dışında üstlenmiş olduğumuz 
projelerde Türk malzemelerini tercih 
ederek, bu başarıya katkı sağlıyoruz” 
dedi.

Sektörel Güç köşemizde Bims 
Sanayicileri Derneği (BSD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen’i 
ağırladık. Hammadde ve blok üretimi 
ile birlikte ülke ekonomisine yaklaşık 
10 milyar TL katma değer, 20 bin kişiye 
istihdam sağlayan bir sektöre hitap 
ettiklerini belirten Sonugelen, “Hemen 
hemen her sektörde yaşanan merdiven 
altı üretimi olarak adlandırılan standart 
dışı ürünler ve haksız rekabet, en 
büyük sorunlarımızın başında geliyor” 
ifadelerini kullandı.

Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemiz 
için röportaj gerçekleştirdiğimiz İpek 
Baycan Architects’in Kurucusu İpek 
Baycan daha çok iç mekan projeleri 
yaptıklarını vurgulayarak, “Dinamik bir 
ekip ile konsept tasarımından, detay 
çözümü ve uygulamaya bir projenin 
her aşamasında aktif rol alıyoruz” dedi.

Söyleşi sayfalarımızda ise Şişecam 
Satış Genel Müdür Yardımcısı Ebru 
Şapoğlu’nu, TİS Teknolojik İzolatör 
Sistemleri Genel Müdürü Uğurcan 
Özçamur’u, Selena Türkiye Genel 
Müdürü Bülent Güler’i konuk ettik. 
Konuklarımızla 49. sayımız için 
firmalarının faaliyetlerini ve gündemi 
değerlendirdik. 

İnternette geçirilen zamanın artması 
ve dernek olarak çevreye karşı olan 
sorumluğumuzdan hareketle artık 
yayın hayatına dijital olarak devam 
edecek olan dergimizin çok daha geniş 
kitlelere ulaşması dileğiyle… Keyifli 
okumalar…
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İnşaat sektörü Öte Evren Metaverse’te yerini alıyor
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“Yurt dışı projelerde Türk malzemelerini tercih ederek

sektöre katkı sağlıyoruz”
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YAPI TARİHİ / KİLİT
Güvenlik ihtiyacı ile ortaya çıkan 
‘Kilit’in 4 bin yıllık serüveni

MAKALELER

DÜNYA TURU



Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (Türkiye İMSAD) Adına

İmtiyaz Sahibi

TAYFUN KÜÇÜKOĞLU

Yazı İşleri Müdürü/Sorumlu Müdür

AYGEN ERKAL

Yayın Koordinatörü

ESMA KOCABAŞ

Danışma Kurulu

DOĞAN HASOL 

PROF. DR. KEREM ALKİN

PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU

PROF. DR. ZERRİN YILMAZ

DR. YILMAZ ARGÜDEN

DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Yayın Türü/Aralığı

YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri

RÜZGARLIBAHÇE MAH. FERAGAT SOK. 

NO:3 KAT:5 DEMİR PLAZA 

KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 

Tel: 0216 322 23 00

Web: www.imsad.org 

E-mail: info@imsad.org  

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen

Gürhan DEMİRBAŞ

Editör

Esra TİRYAKİ

esra.tiryaki@dunyaeko.com

Görsel Yönetmen

Erdal BAYRAKTAR

Grafik & Sayfa Tasarım

Ömer OZAN

Fotoğraf Editörü

Gülhan KIRDI

Pazarlama Müdürü

Sait RAVANOĞLU

sait.ravanoglu@dunyaeko.com

Tel: 0212 285 10 12 - 0212 285 10 14 Dahili 1137

Proje ve İş Geliştirme Uzmanı  

Özlem ADAŞ

ozlem.adas@dunyaeko.com

İletişim

Tel: 0212 285 10 12 - 0212 285 10 14

ajansd@dunyaeko.com

www.ajansd.com.tr

NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. Dergimizde 
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belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.

Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 

ücretsiz, süreli yayınıdır. 

İnsanların dijital avatarları aracılığıyla 

nesnelerle, çevreyle ve birbirleriyle etkileşime 

girdiği üç boyutlu bir sanal ortamı ifade eden 

Metaverse'ün 5-10 yıl içinde küresel ekonomiye 

8 trilyon dolar kazandıracağı öngörülüyor. 

Birçok firma şimdiden Metaverse'te yerini 

alırken, inşaat ve gayrimenkul sektörü açısından 

ise sanal arsa satışlarında yaşanan talep 

patlaması ile başlayan süreç, konut satışları 

ile devam ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında 

talebin artmasıyla yaklaşık 10 milyon sanal 

gayrimenkulün satılması bekleniyor. 

Biz de bu sayımızda Metaverse'ün hayatımıza 

ve inşaat sektörüne yansımalarını, uzmanlar ve 

sektör temsilcilerinin görüşlerine yer vererek, 

kapsamlı bir şekilde ele aldık.

İNŞAAT 
SEKTÖRÜ  

ÖTE EVREN

YERİNİ ALIYOR
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“İnşaat malzemesi sanayisinin 
ihracattaki büyümesi 

2022 yılında da sürecek”
“2022’ye Girerken Sektör Değerlendirmesi” başlıklı 48’inci Gündem Buluşmaları’nda 

konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2021 yılı 
ihracatımızın yüzde 48’lik artışla 30 milyar dolara ulaşacağını ve tonaj açısından da 
yüzde 9’luk bir büyüme sağlamayı bekliyoruz. 2022’de de ihracattaki büyümemizin 

devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. 

İMSAD’DAN

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 48’inci kez 

düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, 
Demirdöküm’ün katkılarıyla 6 Ocak 
Perşembe günü online olarak gerçek-
leştirildi. Dünya Gazetesi (NBE) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın 
moderatörlüğünü yaptığı “2022’ye Gi-
rerken Sektör Değerlendirmesi” baş-

lıklı toplantının konuşmacısı Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu oldu. 

İnşaat malzemesi sanayicileri, iş 
dünyasından isimler ve sektör profes-
yonelleri tarafından ilgiyle takip edilen 
toplantıda; ‘2021 yılını sektör nasıl 
geçirdi?’, ‘Yeşil Mutabakat sektörümüz 
açısından neden önemli?’, ‘2021’de te-
darik zincirinde neler oldu?’, ‘2021’de 

küresel ticaret her şeye rağmen böl-
gesel ticarete galip gelmişti, 2022’de 
hangisi öne geçecek?’ başlıklı konular 
ele alındı. 

“ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILA 
DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM 
DAMGA VURACAK”

Toplantının moderatörü Hakan 
Güldağ, dünyada büyük bir dönüşüm 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
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İMSAD’DAN

yaşandığına dikkat çekerek, “Belki ko-
ronavirüs bu anlamda bir rol çaldı ama 
zaten daha öncesinde de bu büyük dö-
nüşümün işaretleri gelmeye başlamıştı. 
Şimdi ise Covid-19 tüm dünyada bu 
konuda bir alarm işlevi görmüş oldu. 
Bugün iki dönüşümle karşı karşıyayız. 
Muhtemelen önümüzdeki 10 yıla diji-
tal ve yeşil dönüşüm damga vuracak” 
diye konuştu. 

“YENİLEME, 2022’DE AZALARAK 
DA OLSA DEVAM EDECEK”

Konuşmasına sektörün son döne-
mini değerlendirerek başlayan Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “İnşaat malzemesi 
sanayisi 2021’i yüzde 20’lik bir bü-
yüme ile tamamlayacak. İnşaat sek-
törünün ise yılı büyüme kaydetme-
den tamamlayacağını görüyoruz. ‘Bu 
yüzde 20’lik büyüme nereden geldi?’ 
diye baktığımız zaman, bunun yüzde 
10’unun yenileme, yüzde 10’unun 
da ihracat tarafından geldiğini gö-
rüyoruz. Buradan 2022’ye bakmaya 
başladığımızda ise Covid-19 etkisinin 
azalmasıyla beraber yenileme alışkan-
lıklarının devam edeceği ama 2020 
ve 2021’deki kadar etkin olmayacağı 
kanaatindeyiz. İnşaat sektörünün bü-
yüme hareketine başlayacağını, ihra-
cattaki büyümemizin de devam ede-
ceğini öngörüyoruz” dedi. Sektörün 
ihracatının son dönemde hızla arttığı-
nı vurgulayan Küçükoğlu, 2021’deki 
ihracat gelişmelerinin başından bu 
yana güçlü bir yükseliş gösterdiğini 
ifade etti. Son üç yıldır, yani 2018, 

“KÜRESELLİKTEN 
BÖLGESELLİĞE

DOĞRU BİR DÖNÜŞÜM 
OLACAK”

Bölgesel ticaret konusundaki son ge-

lişmeleri değerlendiren Tayfun Küçü-

koğlu, şunları dile getirdi: “Pandemi 

dönemiyle beraber ticaret savaşları-

nın çok daha netleştiğini, emtiaların 

ülkelerin birbiriyle rekabetinde de 

kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 

tedarik zincirindeki alternatif lojistik 

çözümleri arama, alternatif tedarik 

bölgeleri oluşturma gibi konular kalıcı 

olacak. Şimdi AB kendi içinde Yeşil 

Mutabakat ile beraber çevresinde bir 

alan oluşturuyor. RCEP ile birlikte 15 

ülkenin oluşturduğu dünya ticaretinin 

üçte birini kapsayan en büyük bölge-

sel ticaret anlaşması yapılıyor. Son 30 

yıla damgasını vuran ve inanılmaz bir 

süratle gerçekleşen globalleşmenin 

yerini bölgeselleşmeye bıraktığını, 

küresellikten bölgeselliğe doğru 

bir dönüşüm olacağını ve ülkemizin 

öneminin daha fazla artacağını çok 

net söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadeli 

baktığımız zaman gelecek 10 yılda 

muazzam gelişmeler yaşayabileceği-

mizi öngörüyoruz.”

yanında ortalama 7 milyar dolarlık 
ithalatımız oldu. 2020’de ihracatta 
60 milyon tonla rekor kırdık. 2021’e 
geçtiğimiz zaman 21 milyar dolarlık 
ihracatımızın yüzde 48’lik artışla 30 
milyar dolara ulaşacağını ve tonaj 
açısından da yüzde 9’luk bir büyüme 
sağlayacağımızı düşünüyoruz” ifade-
lerini kullandı.

“İHRACATTA SEKTÖRÜMÜZÜN
BÜYÜMESİNDE ÜÇ TEMEL 
FAKTÖR VAR”

İnşaat malzemesi sanayisinin bü-
yümesinde üç temel faktör olduğu-
na dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu, 
şunları söyledi: “Bu faktörlerden ilki 
pandemi nedeniyle ülkemizin coğrafi 
olarak kazandığı stratejik öneminin 
daha da artması, ikincisi sektörümü-
zün çok güçlü rekabet potansiyeli, 
üçüncüsü ise emtia, enerji ve lojis-
tikte döviz bazındaki fiyat artışının 
birim ihracat fiyatımızı artırması. Üç 
temel faktörün ihracatımızın rekor 
seviyeye çıkmasında önemli kaldıraç 
olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman 
belirttiğimiz gibi geleceğe yönelik 
öngörülerimizi ancak bugünü doğ-
ru değerlendirebilirsek yapabiliriz. 
Dolayısıyla emtia, enerji ve lojistik 
fiyatlarında oluşabilecek bir denge-
lenmenin ihracatımıza olası etkisini 
de göz ardı etmemeliyiz. Sektörü-
müzün rekabet gücü ve ülkemizin 
coğrafi konumunun önemi burada en 
önemli stratejik avantajları oluşturu-
yor. Bu avantajları büyüterek geleceğe 
taşımamız gerektiğine inanıyoruz.”

2019 ve 2020’de yaklaşık 21 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri-
ni dile getiren Küçükoğlu, “Bunun 
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“Savaşın etkisiyle emtia ve enerji 
maliyetleri ile ilgili sorunlar ağırlaştı”
‘2021 Değerlendirmesi - 2022 Beklentileri’  başlıklı 49’uncu Gündem Buluşmaları’nda 

konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Bugün 
üretimde çok yüksek maliyet artışları söz konusu. Döviz kurundaki artış, yüksek enerji 

maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki artışlar sektörümüzü oldukça zorladı. 
Savaş da mevcut olan bu sorunları daha da ağırlaştırdı” dedi.

T
ü r k i y e  İ n ş a a t  M a l z e m e s i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 49’uncu kez 

düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, 17 
Mart Perşembe günü Demirdöküm, GF 
Hakan Plastik ve İzocam’ın katkılarıyla 
online olarak gerçekleştirildi. Açılışını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü 
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi 
Erdoğan’ın yaptığı ‘2021 Değerlendirmesi 
- 2022 Beklentileri’ başlıklı toplantı, inşaat 
malzemesi sanayicileri, iş dünyasından 

is imler ve sektör profesyonel ler i 
tarafından ilgiyle takip edildi. Toplantının 
konuşmacısı Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, dünya 
ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri, 
Rusya - Ukrayna Savaşı’nın etkilerini ve 
inşaat sektöründeki son durumu tüm 
yönleriyle değerlendirdi.

“İKİ YILDIR İSTİKRARSIZLIK 
TEMEL SORUNUMUZ”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu konuşma-

sında, “İki senesini tamamlayan Co-
vid-19 döneminde etkili olan emtia, 
enerji, lojistik maliyetlerindeki yükseliş, 
tedarik sorunlarındaki dalgalanma ve 
öngörülemezlik tam dengeleme süre-
cine girerken, bu kez Rusya-Ukrayna 
savaşı etkisini beklenmedik şekilde gös-
terdi. İstikrarsızlık ve öngörülemezlik 
son iki yıldır temel sorunumuz. Coğrafi 
konum ve güçlü potansiyeli ile ülke-
mizin pandemi döneminde yakaladığı 
rekabet avantajını sektör olarak daha 
etkin değerlendirmeliydik. Döviz kur-

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
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larındaki değişim ve ekonomimizdeki 
beklenmeyen istikrarsızlıklar daha bü-
yük gelişim fırsatlarının önüne geçti” 
değerlendirmesini yaptı.

“Gerçekleştirdiğimiz başarıları doğru 
okuyamazsak, gelecek başarılara doğru 
yönlenemeyiz, stratejilerimizi doğru ge-
liştiremeyiz” diyen Küçükoğlu, “Sektör 
olarak 2021 yılında ihracatımızı yüzde 
46,2’lik bir artışla 30.8 milyar dolar se-
viyelerine ulaştırarak yeni bir rekora 
imza attık. Ton olarak yüzde 8’lik artışla 
yaklaşık 65 milyon ton ihracat gerçek-
leştirdik. İhracat birim fiyatı ise 0.35 do-
lar/kg’dan 0.48 dolar/kg’a yükseldi. Ton 
bazında yüzde 8 artarken, dolar bazında 
yüzde 46 artış, ürün portföyündeki de-
ğişiklikten değil, dünyadaki emtia ve 
enerji fiyatları dolayısıyla artan maliyet-
lerimizin etkisiyle daha yüksek fiyatlarla 
satmak zorunda kalmış olmamızdan 
kaynaklandı. Diğer taraftan ülkemizin 
artan rekabet gücüyle beraber yüzde 
8’lik tonaj artışı aslında bizim gerçek 
performansımızı yansıtıyor. Ülkemizde 
dolar bazındaki aşırı büyüme rakam-
larının bir kısmı, emtiaya bağlı sanal 
büyümeleri gösteriyor” diye konuştu.

Sektörün toplam pazar büyüklüğü-
nün 94.1 milyar dolara ulaştığını ifade 
eden Tayfun Küçükoğlu, 2021 yılında 
üretim artışının, 2020 yılına göre mik-
tar bazında yüzde 19,6 olurken, cari 
fiyatlarla büyümenin yüzde 19 olarak 
gerçekleştiğini söyledi ve inşaat sektörü 
küçülürken, inşaat malzemeleri sektö-
rünün kaydettiği büyümede yenileme 
pazarındaki güçlü talep ve ihracat per-
formansının etkili olduğunu açıkladı.

“SAVAŞ, ARA MALZEME VE EMTİA 
İTHALATINDA RİSK YARATTI” 

Savaşın odağındaki Rusya, Ukrayna 
ve Belarus’a inşaat malzemesi ihracatı-
nın 2021 yılında 937 milyon dolar yani 
toplam ihracatın yüzde 3’ü olduğunu 
söyleyen Küçükoğlu, “Bu oranı başka 
pazarlarda telafi etme gücümüz çok 
yüksek. Ana riskimiz ara malzeme ve 
emtia ithalatı tarafında olacaktır” dedi.

Yakın coğrafyamızdaki savaşın dün-
ya ticaret ve tedarik dengelerini değiş-
tirdiğini kaydeden Küçükoğlu, “Uygula-
nan ambargo ve kısıtlamalar ile savaşın 
ülke ekonomilerine olan etkileri de artık 
iyiden iyiye hissediliyor. Bu değişimi, 
içeride ve dışarıda nasıl yönetmemiz 
gerektiği konusu, üzerinde durmamız 

gereken çok önemli stratejik bir konu. 
Ülke olarak tüm bu zorlukları en az 
kayıpla aşmayı diliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“EKONOMİDE KARTLARIN 
YENİDEN DAĞITILACAĞI 
BİR YIL OLACAK”

Toplantının moderatörü Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Ferdi Erdoğan, art arda yaşanan 
beklenmedik olumsuzluklar nedeniy-
le sektör olarak büyük bir şaşkınlık 
içinde olduklarını belirterek, şunları 
söyledi: “Henüz 2021’de elde ettiğimiz 
başarının mutluluğunu yaşayamadan 
yılın başından itibaren neler olduğu-
nu anlamaya çalışıyoruz. Pandemi 
sürecinde değişen dinamiklere göre 
strateji geliştirip, Covid-19 sürecinin 
sonuna geldiğimizi düşünürken, yeni 
ekonomi modeli, yüksek enflasyon, 
dalgalı kur ve yüksek faizle karşılaştık. 
Üzerine enerji fiyatlarındaki artış geldi. 
Bunun da üzerine İran’dan gelen ga-
zın kesilmesiyle arz güvenliği endişesi 
yaşadık. Şimdi de enerjinin en büyük 
tedarikçilerinden Rusya, Ukrayna ile 
savaşa girdi. Bununla ilgili etkileri ko-
nuşurken, bu kez artan kömür fiyat-
larını konuşmaya başladık. Tam Yeşil 
Mutabakat ile ilgili düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesinin arifesinde, ‘Sera 
gazı, karbon ayak izi, yeşil ekonomiyi 
nasıl planlayacağız, nasıl ölçeceğiz, 
hesaplayacağız?’ diye düşünürken, 
geldiğimiz nokta; termik santrallere 
bağlı, kömüre dayalı enerjinin daha 
yoğun kullanılacağı yönünde. Sektörü-
müzdeki yabancı sermayeli şirketlerde 
‘bekle-gör’ anlayışı hakimken, yerli 
şirketlerimizin, iyi geçen 2021’in et-
kisiyle temkinli ve umutlu olduklarını 
görüyoruz. 2022 herkes için zor bir 
yıl olacak gibi görünüyor. Ekonomide 
kartların yeniden dağıtılacağı, dengele-
rin değişeceği zor bir yıl olacak.” 

Konut fiyatlarıyla ilgili tartışmalara 
da değinen Ferdi Erdoğan, “Konut fiya-
tının tamamını malzeme oluşturmuyor. 
Malzeme maliyeti, arsa payı dahil inşaat 
maliyetinin yüzde 20 - 25’ini geçmez. 
Konut fiyatlarındaki artışı sadece inşaat 
malzemesi üzerinden anlatmak, konu-
tun bir anlamda komodite ürün gibi 
algılanmasına neden olur ki, büyük 
emeklerle meydana gelen yatırım için 
hem yanıltıcı olur, hem de değerli bir 

SAVAŞIN SEKTÖRE 
ETKİLERİ

Savaşın inşaat ve inşaat malzemeleri 

sektörüne etkilerinde değinen Dr. Can 

Fuat Gürlesel, “Türkiye’nin Rusya ve 

Ukrayna ile iki önemli ilişkisi var. Dış 

ticarette bu iki ülkeye toplam 8.5 mil-

yar dolar ihracat yapıyoruz. Rusya’ya 

hak ettiğimiz ihracatı yapamıyoruz. 

En önemli kayıp beklentilerinden biri 

de turizm alanında. Bu ülkelerden 

10 milyon kadar turist ve 8 milyar 

dolar kadar gelir bekliyorduk. Bu yıl 

daha düşük rakamlar göreceğiz gibi 

görünüyor. Yüksek dış ticaret açığı 

ile karşılaşabiliriz. Turizme yönelik 

yenileme pazarında da kayıplar 

yaşanacaktır” dedi.

İnşaat malzemeleri sanayisinde dış 

pazarda yüzde 10 büyüme hedefinin 

biraz altında kalınacağını öngör-

düklerini ifade eden Dr. Gürlesel, “İç 

pazarda bir kısım, parasının değerini 

koruyabilmek için konuta yönel-

meye başladı. İnşaat malzemeleri 

sanayisinde yüksek enerji, girdi ve 

lojistik maliyetleri, inşaat sektöründe 

ise yüksek girdi, finansman ve işgücü 

maliyetleri zorlayıcı olacak. Konut 

fiyatları ocakta yüzde 77,4 artış ile 

rekor hızda arttı. Malzeme endeksi 

yüzde 98,2, inşaat maliyeti yüzde 

79,9 arttı. Bu tabloya bakarak yeni, 

canlı bir inşaat pazarı beklemek zor 

olacak” değerlendirmesini yaptı.

İnşaat malzemesi sanayisinde ÜFE 

tahmininin ortalama yüzde 60’lar 

civarında olacağını söyleyen Dr. 

Gürlesel, 2023 yılı asgari ücret artışını 

en az yüzde 50 - 60 olarak öngördü-

ğünü açıkladı. Rusya’da alacakların 

tahsilatında sorunlar yaşanmaya 

başladığını, Rus bankalarıyla Türk 

bankaları arasındaki işlemlerin büyük 

ölçüde askıya alındığını belirten 

Dr. Gürlesel, “Ödemelerin ruble ile 

yapılmasıyla ilgili sıkıntılar var. Ruslar 

bugüne kadar ödemeye istekliydi. 

Süreç uzadıkça ‘Mali açıdan sıkıntıya 

girip ödeme yapamayabiliriz’ diyen-

lerin sayısı da artıyor. Ukrayna’da ise 

tahsilat tamamen durmuş durumda” 

diye konuştu.

İMSAD’DAN
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yatırım aracı olarak düşünülen konutun 
kendisine haksızlık olur” değerlendir-
mesini yaptı.

“2021 EKONOMİK OLARAK 
İYİ BİR YIL OLDU”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danış-
manı Dr. Can Fuat Gürlesel ise 2021 
yılının bir önceki pandemi yılına göre 
daha iyi geçtiğini söyleyerek, “2022’ye 
bazı sıkıntılara rağmen yine de iyimser 
beklentilerin ağır olduğu yapı içinde 
başladık ancak yakın bölgemizde bir 
savaşla karşı karşıya kaldık. Dünya eko-
nomisi 2020’deki küçülmenin ardından 
2021’de yüzde 5,5 ile oldukça iyi bir 
büyüme kaydetti ve kayıplarını telafi 
etti. Dünya mal ticaretinde de çok ciddi 
bir artış oldu, yüzde 22’ye yakın artışla 
22 trilyon dolara ulaştı. Türkiye eko-
nomisi de ihracata dayalı bir büyüme 
kaydetti. İhracat beklentilerin üzerinde 
arttı çünkü küresel tedarik zincirlerin-
deki değişimle birlikte Türkiye’deki 
tüm sektörlerde artan bir ilave talep 
oldu. İhracatımız arttı, yeni kapasite 
yatırımlarına ihtiyaç da arttı. Sanayimiz 
yılı kuvvetli kapattı. İhracata, sanayi 
büyümesine, yatırımlara dayalı yüzde 
11’lik bir büyüme yakalandı” tespitinde 
bulundu.

“BÜYÜMEDE YENİLEME 
PAZARININ ÖNEMLİ 
KATKISI VAR”

İnşaat sektörünün üst üste dört yıl-
dır küçüldüğüne dikkat çeken Dr. Can 
Fuat Gürlesel, “2020’de sektöre yönelik 
birçok destekle karşılaşmıştık ancak 
buna rağmen küçülme oldu. Türkiye 
ekonomisi büyürken, inşaat sektörü 
tarafında da bir büyüme beklentisi vardı 
ancak yılı yüzde 0,9 küçülme ile kapat-
tı. Buna karşın 2021’de pek çok ülkenin 
inşaat sektörlerinde önemli büyümeler 
kaydedildi. İnşaat malzemeleri sanayi-
miz de ihracat etkisiyle iyi bir büyü-
me gösterdi. Bu büyümede yenileme 
pazarının önemli katkısının olduğunu 
gördük” dedi.

Türkiye ekonomisi büyürken, inşaat 
malzemeleri sanayisi büyürken, inşaat 
sektörünün küçülmesini değerlendiren 
Dr. Gürlesel, “2017’de TÜİK’in yap-
tığı milli gelire yönelik düzeltmenin 
ardından inşaat sektörü ile ilgili büyüme 
rakamlarının çok yüksek negatife dön-
düğünü görüyoruz. İnşaat sektörünün 

büyümesinin hesaplanmasında teknik 
bir sıkıntı ile karşı karşıya olduğumuzu 
düşünüyorum” diye konuştu.

“SAVAŞ, 2022 BEKLENTİLERİNİ
BELİRSİZLİĞE YÖNELTTİ”

Pandemi önlemlerinin zayıflamasıy-
la 2022’ye yönelik ekonomik beklen-
tilerin yükseldiğine dikkat çeken Dr. 
Can Fuat Gürlesel, savaşın başlama-
sıyla mevcut tüm olumlu beklentilerin 
belirsizliğe yöneldiğini söyledi. Rusya 
ekonomisinin yaptırımlara karşı bir 
süre daha dayanma gücüne sahip oldu-
ğunu kaydeden Dr. Gürlesel, enerji dışı 
yaptırımların artmasının AB’yi, ABD’ye 
göre çok daha fazla etkileyeceğini, ar-
tan enerji fiyatlarının Avrupa’da hane 
halkının satın alma gücünü azaltacağını 
ifade etti.

Savaşın sonuçlarına yönelik olası 
senaryolara da değinen Dr. Gürlesel, 
“Rusya’nın Ukrayna’da tam hakimi-
yetini öngören savaşın en kötü senar-
yosunda, dünya ekonomisinin yüzde 
1 - 2 büyümesini, dünya ticaretinin ise 
22 trilyon dolar seviyesine düşeceğini 
tahmin ediyoruz. En iyimser olan ateş-

kes-barış senaryosunun gerçekleşmesi 
halinde ise dünya ekonomisinin yüzde 
4 büyümesini ve dünya ticaretinin 23.5 
trilyon dolar olacağını öngörüyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Küresel tedarik zincirleri, enerji 
fiyatları, emtia fiyatları, arz ve teda-
rik, navlun fiyatları gibi eğilimlerde de 
savaş nedeniyle değişimler olduğunu 
söyleyen Dr. Gürlesel, “Yeni kırılma ve 
bozulmalar, yüksek fiyatlara ek olarak 
ilave artışlar, gecikme ve sıkışıklıklar sa-
vaşın sonucu ne olursa olsun, Rusya’ya 
yönelik yaptırımlar süreceği için 2022 
yılı boyunca devam edecek. Güven bu-
nalımı nedeniyle zayıflayan ilişkiler 
hızla eski haline dönmeyecek. Rusya 
ve Avrupa arasındaki enerji akımlarında 
meydana gelen kopmalar yeni akım 
hatlarının, yeni ticaret iş birliklerinin 
oluşmasına neden olabilir” değerlen-
dirmesini yaptı.

“DAHA GÜÇLÜ DOLAR
DAHA YÜKSEK FAİZ”

2021’de pandemi etkisiyle dünya 
genelinde gelişen yüksek enflasyon ve 
para politikalarındaki değişimin ya-
şandığına dikkat çeken Dr. Gürlesel, 
“Yeni yıla yüksek enflasyonla başladık, 
savaşın etkileriyle ABD, Euro bölge-
si, İngiltere ve pek çok ülkede yüksek 
enflasyon görüldü ve büyük merkez 
bankaları sıkılaşma adımlarını atmaya 
başladı. Yani enflasyona karşı daha sıkı 
bir para politikasına geçiyoruz. Önü-
müzdeki aylarda daha güçlü dolar ve 
daha yüksek faizlerle karşılaşacağız. 
Paritelerde doların lehine gelişen bir yıl 
olacak” dedi.

17 Aralık’tan bu yana Merkez Ban-
kası rezervlerinin yaklaşık 8 milyar do-
lar azaldığını vurgulayan Dr. Gürlesel, 
şöyle devam etti: “Merkez Bankası savaş 
öncesi faiz indirmeyi hedefliyordu an-
cak savaş sonrası yakın dönemde faiz 
indirme olanağı kalmadı. Para Politikası 
Kurulu’nun son açıklaması da faiz artır-
masının mümkün olmadığını gösterdi. 
Bu yaklaşımı enflasyonu artıracak, Türk 
Lirası’nı zayıflatacak bir yaklaşım ola-
rak değerlendiriyorum. Gelişmiş ülke 
merkez bankalarının stratejilerini artık 
biliyoruz, bundan sonra kurlardaki be-
lirleyici etki Rusya - Ukrayna savaşı ve 
Türkiye’nin dış ticaret açığı olacaktır. 
2022 yılında yatırımlar için çok uygun 
bir ortam gözükmüyor.” 

“YEŞİL MUTABAKAT 
EN ÖNEMLİ 

GÜNDEMİMİZ OLMALI”

Savaş gündeme gelmeseydi, 2022’de 

sektörde ana konu olarak sanayi-

deki yeşil dönüşüme nasıl uyum 

sağlanacağının konuşulacağını 

söyleyen Dr. Can Fuat Gürlesel, “Yeşil 

Mutabakat, sanayimiz açısından en 

önemli gündem maddemiz olmalı. 

Dönüşüm finansman ihtiyacı, teşvik 

ve düzenlemeler için hızla harekete 

geçilmeli. Yeşil Mutabakat, sınırda 

karbon uygulaması, emisyon hesabı, 

sera gazı salımı gibi konularda 

temenninin ötesine geçmeli, fiiliyata 

dönüştürmeliyiz. 1 Ocak 2023’ten 

itibaren demir - çelik, çimento, alü-

minyum, gübre ve elektrik sektörleri, 

AB pazarında fiili vergi uygulamasıyla 

karşı karşıya kalacak. Bu sektörlerin 

genişlemesi de söz konusu. Dolayı-

sıyla rekabette zorluklar yaşanacak” 

vurgusunu yaptı.

İMSAD’DAN
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“44. Yapı Fuarı’na olan ilgi
sektörümüze umut verdi”

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a, firma ve dernek üyeleriyle katıldı. Bugün dünyadaki 
tüm dengelerin değiştiği bir sürecin içinde olduğumuzu belirten Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Tüm bu belirsizliklere rağmen Yapı Fuarı 
gibi büyük etkinlikler bizlere böyle sisli havalarda, birbirimizden güç alabileceğimiz, 

birbirimize  ‘göz’  olabileceğimiz fırsatlar sunuyor. İlk günden itibaren fuara gösterilen 
yoğun ilgi bu anlamda hepimizi mutlu etti, umut verdi” dedi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 

İMSAD’DAN
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İ
nşaat malzemesi sanayisinin çatı 
örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 

İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, bu yıl 44’üncü kez 
düzenlenen Yapı Fuarı-Turkeybuild 
Istanbul’un sektörün gelişimi ve 
dünyaya tanıtımı açısından en köklü 
buluşmalardan biri olduğunu söyledi. 
Yerli ve yabancı pazarların ihtiyacını 
anlayabilmek açısından fuarların çok 
önemli rolü olduğunun altını çizen 
Küçükoğlu, “Pandemi döneminin 
izlerini silmeye çalıştığımız bir 
dönemde sektör olarak bir başka 
zorlu sınavla karşı karşıya kaldık. 
Kurlardaki hareketlilik, maliyet 
artışları, enerji sıkıntısı, tedarik 
zorlukları derken şimdi de dünyadaki 
tüm dengeleri değiştiren savaşın 

etkileri altında işlerimizi sürdürmeye 
çalışıyoruz. Bugün inşaat malzemeleri 
sanayisinin üretiminde çok yüksek bir 
maliyet artışı söz konusu. Enerji ve 
yüksek maliyet konusu yıl boyunca 
hepimizin ilk gündemi olacak gibi 
görünüyor” dedi.

Türkiye inşaat malzemesi sanayisi 
olarak, 2021 yılını ihracat rekoru ve 
büyümeyle verimli şekilde kapattık-
larını hatırlatan Küçükoğlu, “Şimdi 
savaşın getirdiği yükler ve belirsizlik-
leri anlayıp önümüzü görmeye çalışı-
yoruz. Tüm bu belirsizliklere rağmen 
Yapı Fuarı gibi büyük etkinlikler biz-
lere böyle sisli havalarda, birbirimiz-
den güç alabileceğimiz, birbirimize 
‘göz’ olabileceğimiz fırsatlar sunuyor. 
İlk günden itibaren fuara gösterilen 
yoğun ilgi bu anlamda hepimizi mut-
lu etti, umut verdi” açıklamasını yaptı.

“ENERJİ, ÇEVRE VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KONULARINA 
ODAKLANACAĞIZ”

Fuarın bu yıl odağının enerji, 
çevre ve sürdürülebilirlik olduğu-
na dikkat çeken Tayfun Küçükoğ-
lu, “Bunlar, Türkiye İMSAD olarak 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
konular. Ülkemizde hem sanayi, hem 
de konut tarafında ‘Sıfır Enerji Bina-
lar’, ‘Yeşil Bina’, ‘Sürdürülebilir Şe-
hirler’ uygulamalarına daha da 
odaklanacağımız bir dönem 
bizi bekliyor. Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımızın geçtiğimiz 
ay düzenlediği ve Türkiye 
İMSAD olarak yer aldığı-
mız Türkiye’nin ilk İklim 
Şurası’nı, bu konudaki far-
kındalığı artırmak adına 
önemli buluyoruz. 
Yaklaşık bir yıl-
dır  yürüttü-
ğümüz Sür-
d ü r ü l e b i l i r 
K a l k ı n m a 
için STK’lar 
adlı AB pro-
jemizde, BM 
Sürdürüle-
bilir Kalkın-
ma Amaçları 
doğrultusun-
da  s ek tö r 

olarak neler yapabileceğimizi enine 
boyuna değerlendirdik. Ülkemizdeki 
toplam enerjinin yüzde 35’i konut 
ve hizmetlerde, yüzde 34’ü sanayide 
tüketiliyor. Öte yandan günümüzde 
yapı sektörü, su kaynaklarının yüzde 
16’sını kullanıyor. Şehirlerdeki hava 
kirliliğinin yüzde 23’ü, sera gazı üre-
timinin yüzde 50’si, su kirliliğinin 
yüzde 40’ı ve katı atığın yüzde 40’ı 
binaların sebep olduğu çevre sorun-
ları olarak karşımıza çıkıyor. Sektör 
olarak böyle bir tablo karşısında nasıl 
iyileştirmeler yapabiliriz konusuna 
çok çalışıyoruz” diye konuştu.

“ENERJİ TÜKETEN DEĞİL
ÜRETEN EVLER YAPABİLİRİZ”

Tayfun Küçükoğlu, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Bugün teknolojik im-
kanlarımız ve üretim kapasitemizle, 
Avrupa’da öne çıkan ‘Sıfır Enerjili 
Evler’in ötesinde, değil enerji tüke-
ten, enerjiyi üreten evler yapabiliriz. 
Sanayi ve konutlardaki su tüketimini, 
akıllı fabrika, akıllı bina, akıllı şehir 
uygulamaları ile kontrol altına ala-
biliriz. Hiçbir su, atık değildir; tüm 
suları geri kazanabiliriz. Hem yenile-
nebilir enerji kaynaklarımız, hem de 
bunları projelendirme imkanlarımızla 
gereken yeteneklere sahibiz. Türki-
ye İMSAD olarak doğaya verdiğimiz 
zararı hafifletmeye ve gezegenimizi 
iyileştirmeye yönelik tüm çalışmaları 

son derece önemsiyor ve destek-
liyoruz.” 

Türkiye İMSAD’ın 4 gün 
boyunca ziyaretçilerini ağırla-
dığı 44. Yapı Fuarı Turkeybu-
ild İstanbul’da buildingSMART 

Türkiye de standıyla yer alarak 
hem geçmiş, hem de gelecekteki 

faaliyetlerini anlatma imkanı 
yakaladı. Ayrıca Türki-

ye İMSAD’ın yerel 
irtibat noktası ola-
rak yürütmekte 
olduğu ‘Erasmus 
For Young Ent-
repreneurs - Yeni 
Girişimciler için 
Erasmus Progra-
mı’ ile ilgili de-
taylar Yapı Tech 
Garage  S t a r t 
-  Up Zone ’da 
paylaşıldı. 

İMSAD’DAN
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‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın  
önündeki engeller ve çözümler  

Diyalog Günü’nde tartışıldı
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Çevre Dostu 

Binalar Derneği (ÇEDBiK) ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu 
ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi 
kapsamında, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği 
alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim 

temsilcileri, ‘Diyalog Günü’nde buluştu.

A
vrupa Birliği Başkanlığı’nın 
koordinasyonu ve desteğiyle 1 
Nisan 2021’de Türkiye İMSAD 

ve ÇEDBİK tarafından yürütülmeye 
başlanan “Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar” isimli projede, sektör 
paydaşlarının bir araya gelmesi, Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 
hakkında daha iyi bir anlayış geliştir-
mesi ve SKA’ya ulaşmada aktif katı-
lımlarını teşvik etmeleri hedeflendi. 
15 ay olarak programlanan projede, 
Anadolu’daki sivil toplum kuruluşla-
rının daha aktif olmaları, karar alma 

İMSAD’DAN

süreçlerine daha kolay etki etmeleri-
nin yolunun açılması, sektörler arası 
iş birliğinin artırılması ve gelişimin 
desteklenmesine yönelik çalışmalar 
yapıldı.

Farklı illerde önce fiziksel, sonra 
da çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları’ baş-
lıklı eğitimlerde, kaynakların önemi 
vurgulanarak, kurumların topluma 
sadece ekonomik fayda sağlama ko-
nusunda değil, aynı zamanda sosyal 
ve çevresel açıdan da sorumlulukları 
olduğuna dikkat çekildi. Sürdürüle-

bilirlik ve iklim gündeminin; inşaat, 
çevre, mimarlık, enerji, enerji verim-
liliği ve sürdürülebilir kalkınma alan-
larına etkileri de bu toplantılarda tüm 
yönleriyle değerlendirildi. Farklı sek-
tör ve meslek temsilcilerinin katıldığı 
‘Savunuculuk’ başlıklı eğitimlerde ise 
bölgesel ve sektörel sorunlar, sektörler 
arası diyalog oluşturulmasıyla ilgili 
görüşler paylaşıldı. SKA’lar, inşaat alt 
sektörleri açısından değerlendirilerek, 
neler yapılabileceği, bu hedeflere ulaş-
mada yaşanan zorluklar tüm yönleriy-
le ele alındı.
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re büyük sorumluluk düşüyor. Bu 
yüzden bizler de üniversitelerin rolü 
olarak benimsediğimiz araştırma ve 
eğitim bağlamında çalışmalar yürü-
tüyoruz. Her yıl endeks ve raporlar 
yayımlıyoruz. Bu raporlardan biri de 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ra-
poru” dedi ve sunumunda bu rapora 
yer verdi.  

Açılış konuşmacılarından Abdul-
lah Gül Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak 
Uzal ise gerçekleştirdiği sunumda Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
inşaat sektörüne yansımalarını, bizleri 
nelerin beklediğini ve hangi alanlara 
öncelikli eğilmemiz gerektiğini, hem 
inşaat sektörü ve müteahhit faaliyetleri 
tarafında, hem de inşaat malzemeleri 
sanayisi tarafında değerlendirdi. 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Uzman Tuğçe Zeynep Çiftçiba-
şı Güç ile Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi’nden Selahattin 
Ciritci ‘Diyalog Günü’ formatı hak-
kında bilgilendirme yaptıktan sonra 
‘Sürdürülebilir Yaşam’, ‘Toprak, Hava, 
Su Kirliliği’, ‘Sera Gazı Azaltım’, ‘İn-
sana Yakışır Ekonomik Gelişme’ ve 
‘Dayanışma ve İş birlikleri’ başlıklı 5 
farklı masada gruplanan 17 SKA’ya 
ulaşmada yaşanan engeller ve çözüm 
önerileri katılımcılar tarafından masa-
ya yatırıldı. 

‘Diyalog Günü’nün ikinci yarısında 
ise UN-SDSN Türkiye Koordinatörü 
Bahar Özay’ın moderatörlüğünde ka-
tılımcılar söz alarak öğleden önceki 
oturumda tartışılan engeller ve çözüm 
önerileriyle ilgili kendi alanları açısın-
dan en önemli gördükleri sorunları 
değerlendirdi. 

‘Diyalog Günü’nde Türkiye’nin 
2053 Net Sıfır Hedefi ve Yeşil Kalkın-
ma Hamlesi ile uyumlu bir çerçevede 
Türk inşaat sektörünün büyümesi, 
ekonomik, sosyal ve çevresel boyut-
larıyla ele alındı. Toplantıda Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları’nın alt 
hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki 
engeller (mevzuat, işin niteliği, coğrafi 
koşullar, insan kaynağı, vb.) belirlene-
rek çözüm önerileri üzerinde duruldu. 
Ortaya çıkan sonuçlar raporlanarak 
kısa süre içinde kamuoyu ile payla-
şılacak.

İMSAD’DAN

Proje kapsamında 1 Nisan 2022 
tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
‘Diyalog Günü’nde ise yıl boyunca 
yapılan tüm çalışmalar ve eğitimler 
sonrası elde edilen bilgiler, SKA’ların 
önündeki engelleri belirleme ve çö-
züm önerileri geliştirilmesi amacıyla 
değerlendirildi. 

“DİYALOG GÜNÜ’NDE, SİNERJİ 
OLUŞTURMAYI AMAÇLADIK”

Toplantının açılışında konuşan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, ÇEDBİK 
ile yürüttükleri projenin kapsamı ve 
katılımcı çeşitliliği açısından sektörün 
ilklerinden olduğunu vurgulayarak, 
“17 küresel amacın tamamına etki 
eden inşaat sektörü, özellikle sürdü-
rülebilir şehirler, sürdürülebilir üretim 
ve tüketim, iklim, su, enerji ve alt yapı 
konularındaki amaçların gerçekleşti-
rilmesindeki en önemli sektörlerden 
biri olarak kabul ediliyor. Diyalog 
Günü’nde, inşaat, mimarlık, çevre ve 
enerji verimliliği sektörlerinde üretim 
ve hizmet gruplarında faaliyet gös-
teren STK’ların, yerel yönetimlerin 
ve ilgili kurumların uzmanlarını bir 
araya getirerek bir sinerji oluşturmayı 
amaçladık” dedi.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Son yıllarda yaşadık-
larımız, önlem almaz ve bazı değişim-
leri gerçekleştirmezsek, gezegenimi-
zin geleceğini tehdit edecek risklerin 
küçük bir örneğini teşkil ediyor. Tüm 
dünya olarak içinde bulunduğumuz 
durumu bu gözle değerlendirmeli, 
gerek bireysel, gerek sektörel, gerekse 

ülke bazında sorumluluk alarak, dün-
yamızı birlikte iyileştirmeliyiz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KONUSUNDA FARKINDALIĞI 
ARTIRMAK GEREKİYOR”

Açılış konuşmacıları arasında yer 
alan ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Dr. Emre Ilıcalı, “Sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerinde özel-
likle sürdürülebilirlik kısmında biraz 
geride kaldığımızı görüyoruz. Her-
kesin konunun bir tarafını tutması 
ilerlemeyi yavaşlatıyor. Oysa ortak 
bir paydada buluşup ortak akılla bir 
sinerji oluşturulması ve olayı farklı 
yönleriyle ele alacak, farklı yetkinlikte 
kişilerin bir araya gelmesi çok önemli. 
Bu proje, bu anlamda güzel bir yol 
haritası sunacaktır. Sürdürülebilirlik 
konusunun kurumsal sosyal sorumlu-
luk projesi olmaktan çıkması ve özel 
sektörde olmazsa olmaz ve iş yapış 
şeklini değiştirecek bir konu olduğu-
nun anlaşılması lazım. Konuyu tabana 
yaymak ve farkındalığı artırmak adına 
bu tür projelerin çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam-
boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve 
UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. 
Tamer Atabarut da gerçekleştirdiği 
açılış konuşmasında Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile ilgili bir sunum 
yaptı ve UN-SDSN’nin (Sürdürülebilir 
Kalkınma için Bilimsel Yaklaşımlar ve 
Çözümler Ağı) bu kapsamda yaptı-
ğı çalışmalara değindi. Dr. Atabarut, 
“Karbonsuzlaşma yolunda atılacak 
adımlarda, üniversitelere, kamu ku-
rumlarına ve Ar-Ge yapan şirketle-
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‘Türk-Singapur Firmaları Arasında
İnşaat Alanında İş birliği’ konulu

videokonferansta Türkiye İMSAD yer aldı

‘Ön Üretimli 
(Prekast) Beton 
Cephe Elemanları 
Montajcısı-
Seviye 3’ Ulusal 
Meslek Standardı 
yayımlandı

T
ürk Müteahhitler Birliği ile 
Singapor İş Federasyonu - 
SBF iş birliğinde 30 Mart ta-

rihinde videokonferans düzenlen-
di. Türkiye İMSAD Genel Sekreteri 
Aygen Erkal, konuşmacı olarak yer 
aldığı etkinlikte gerçekleştirdiği su-
numda dernek hakkında bilgileri ve 
Türk inşaat malzemesi sanayisine 
yönelik verileri detaylarıyla pay-
laştı. Etkinlikte ayrıca ulaştırma, 
enerji ve sağlık alt sektörleri başta 
olmak üzere inşaat ve proje finans-
manı konularında iş birliği imkan-
ları ele alındı.

T
ürkiye İMSAD Mesleki Eğitim Komi-
tesi ve Ulusal Meslek Standardı Çalış-
ma Ekibi katkılarıyla hazırlanan ‘Ön 

Üretimli (Prekast) Beton Cephe Elemanları 
Montajcısı-Seviye 3’ Ulusal Meslek Standar-
dı oluşturuldu. Standard, MYK Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylandıktan sonra 31729 
(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de 24 Ocak 
2022 Pazartesi günü yayımlanarak Meslek 
Standardı olarak yürürlüğe girdi.
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İnsanların dijital avatarları aracılığıyla nesnelerle, çevreyle ve 

birbirleriyle etkileşime girdiği üç boyutlu bir sanal ortamı ifade 

eden Metaverse'ün 5-10 yıl içinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar 

kazandıracağı öngörülüyor. Birçok firma şimdiden Metaverse'te 

yerini alırken, inşaat ve gayrimenkul sektörü açısından ise sanal arsa 

satışlarında yaşanan talep patlaması ile başlayan süreç, konut satışları 

ile devam ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında talebin artmasıyla yaklaşık 

10 milyon sanal gayrimenkulün satılması bekleniyor. 

Biz de bu sayımızda Metaverse'ün hayatımıza ve inşaat sektörüne 

yansımalarını, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin görüşlerine yer 

vererek, kapsamlı bir şekilde ele aldık.

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR
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P
andemi, savaş, kıtlık ve öngörülen 
yeni felaketler dünyanın girdiği 
kaotik sürecin devam edeceğine 

işaret ederken, sosyal medya platformu 
Facebook’un adını ‘Meta’ olarak değiş-
tirmesiyle duyurduğu ‘Metaverse’, dijital 
ortamda insanlığa mutluluk vadeden 
bir geleceği kurguluyor. Öyle ki, Sanal 
Gerçeklik gözlükleri, aparatları ve ya-
zılımları ile içine girilebilen, daha doğ-
rusu o dünyanın içindeymişiz duygusu 
veren bir siber mekan olan Metaverse’te 
istediğiniz şekilde oluşturacağınız dijital 
avatarınızla gerçek hayatta yapmanızın 
imkansız olduğu her şeyi yapabilecek, 
üstelik para bile kazanabileceksiniz. An-
cak bunun gerçekte böyle olup olmaya-
cağı, kimilerine göre hayatımıza girmesi 
için 5, kimilerine göre ise 10 yıl ve daha 
uzun bir süre olan Metaverse’ü şimdiden 
sorgulanan ve üzerinde en çok konuşu-
lan konulardan biri yaptı bile...

Peki, internetin ardından dünyanın 
en önemli buluşlarından biri olarak lan-
se edilen Metaverse nedir? Metaverse, 
‘evren’ anlamına gelen ‘verse’ ve ‘öte’ 
anlamına gelen ‘meta’ kelimelerinden 
oluşuyor. Yani ‘evrenin ötesi’ anlamına 

geliyor. Fiziksel gerçeklikle artırılmış sa-
nal gerçekliğin birleştiği ortak bir online 
dünyalar topluluğu... Basit anlatımıyla 
Metaverse; artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik ve karma gerçeklik ürünlerine 
ve hizmetlerine dayanan teknolojilerin 
birleşiminden oluşuyor.

Metaverse, insanların dijital avatarla-
rı aracılığıyla nesnelerle, çevreyle ve bir-
birleriyle etkileşime girdiği, paylaşımlı, 
kalıcı ve üç boyutlu bir sanal ortamı ifa-
de ediyor. İnternetin dönüşümünde bü-
yük rol alması beklenen Metaverse’ün, 
yakın gelecekte endüstrileri, ekonomile-
ri, toplumları, günlük yaşamı temelden 
ve yeniden yapılandırabilecek teknoloji-
lerden biri olması bekleniyor.

Metaverse, gerçek bir fiziksel varlık 
olmaksızın dokunsal ve duyusal olarak 
kullanıcıya ‘orada olma’ hissi verecek 
bir deneyim vadediyor. İstediğiniz fi-
ziksel özelliklere göre oluşturduğunuz 
sanal avatarınızla Metaverse dünyasında 
var olup, çalışabilecek, sosyal etkile-
şim kuracak kısacası gerçek hayattaki 
varlığınızı sanal hayatta istediğiniz gibi 
kurgulayabileceksiniz. Henüz emekleme 
aşamasında olan Metaverse, endüstriler 

için de fiziksel zaman ve mekan kısıt-
lamalarının dışında, yeni dönüşümsel 
fırsatlar sunma potansiyeline sahip.

METAVERSE, İLK KEZ
1992 YILINDA BİR
ROMANA KONU OLDU

Metaverse kelimesinin ilk ortaya 
çıkışı ise 1992 yılına uzanıyor. Meta-
verse terimini icat eden Neal Stephen-
son, ‘Snow Crash’ (Parazit) romanında 
distopik bir gelecek tasvir etmiş. Kah-
ramanların gerçek dünyanın tatsızlığın-
dan kaçmak için girdikleri üç boyutlu 
dijital dünyaya ‘Metaverse’ adını vermiş. 
Arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebi-
leceğiniz, seyahat edebileceğiniz, alışve-
riş yapabileceğiniz, çalışabileceğiniz bir 
ortam. Bu çok oyunlu çevrimiçi oyun 
pazarının, 2021 sonunda 23 milyar do-
lar olduğu öngörülüyor. Burada sadece 
oyun oynanmıyor, konser de izlenebi-
liyor. Geçen yıl bir oyun içinde verilen 
rap konserini aynı anda 12 milyon kişi 
izledi. Metaverse’ün bunlardan farkı ne 
peki? Bu soruyu şirket adını Meta ola-
rak değiştiren Facebook’un sahibi Mark 
Zuckerberg, “Metaverse, iki boyutlu in-
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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young’a (EY) göre, insan 
deneyiminin bir sonraki sınırı olarak da tanımlanan Metaverse’ün gelecekteki rotasında 
belirleyici olacak beş soru şöyle sıralanıyor:

1- Metaverse işletmeleri ve iş süreçlerini nasıl dönüştürecek?

Yakınsayan teknolojiler Metaverse’e giden yolu açarken, tamamen bağlantılı, üç 
boyutlu sürükleyici deneyimler, endüstriler için zengin bir fırsat ortamı oluşturacak. 
Bu da işletmeler için “Metaverse’e zamanında hazır olmak için bugün hangi stratejik 
yatırımları yapmak gerekir?” sorusunu gündeme getiriyor. Metaverse’ün müşteri 
etkileşimi için başlıca ortam haline gelebilmesinde henüz zamana ihtiyaç olsa da 
işletmelerin bunu kısa ve uzun vadeli hedeflerine dahil etmeye şimdiden başlamaları 
gerekiyor. Metaverse yeni pazarlar, yeni müşteri tercihleri, inovasyon modelleri, yetenek 
yönetimi ve yeni iş modellerinin yanı sıra yepyeni bir rekabet alanı anlamına da geliyor.

2- Düzenleyiciler Metaverse’e ne kadar hazır?

Halihazırda düzenleyiciler, mevcut dijital teknolojilerin olumsuz çıktılarını yönetmekle 
daha fazla meşguller. Kişisel verilerin toplanması, mahremiyet, ‘deep fake’ gibi zorlu 
başlıklar, toplumu olduğu gibi şirketlerin müşterileri ve çalışanlarıyla nasıl etkileşime 
girdiğini de önemli ölçüde etkiliyor. Metaverse, bu zorlukları büyütürken büyük 
olasılıkla aralarına yenilerini de ekleyecek. Metaverse’e giriş olanağı sağlayacak sanal ve 
artırılmış gerçeklik cihazları, etkileşime izin vermenin yanında yüz ifadeleri, tansiyon, 
göz hareketleri ve daha birçok kişisel verinin izlenmesine de olanak verecek. Bu da 
mevcut yasaların ve veri düzenlemelerinin, adil erişimden güvenlik, sorumluluk, 
IP, dijital haklar ve dürüst öz-temsil gibi yeni konulara kadar çok sayıda başlığın 
güncellenmesini gerektirecek.

3- Metaverse, deneyimleri nasıl yeniden şekillendirecek?

Kullanıcı deneyimini merkeze almak, günümüzde işletmeler için giderek farklılaştırıcı 
bir özellik haline geliyor. Metaverse’teki başarılı deneyimler, yeni müşteri davranışlarını 
ve beklentilerini anlamaya ve bunlara uyum sağlamaya bağlı olacak. Ayrıca, müşteriler 
birçok ekosistemi içeren Metaverse’ü deneyimlerken, güven konusu da daha bütüncül 
bir hale gelecek. Geleceğin en önemli teknoloji arayüzü olma yolunda ilerleyen 
Metaverse’ün teknoloji bağımlılığı ve zihin sağlığı üzerindeki olası etkileri üzerinde 
de düşünülmesi gerekecek. Bunun markaların müşteri yolculuğunu tasarlama ve 
uygulama biçimlerine yönelik etkilerinin yanı sıra, gelecekte müşteri katılımı ve 
sadakatinin nasıl tanımlanacağı sorusu da önem kazanacak.

4- Metaverse sürdürülebilirlik için hangi yeni boyutları açacak?

İnsanlığın önündeki en büyük varoluşsal önceliklerden biri olan sürdürülebilirlik, 
günümüzde şirketlerin ve hükümetlerin gündemlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu 
durumda bazı sorular öne çıkıyor. Bu küresel sorunla başa çıkmada Metaverse nasıl bir 
rol üstlenebilir? Metaverse, sanal ve dijital dünyaya fiziksel dünyadan daha fazla değer 
verilmesine neden olursa, böylesi bir durum çevrenin daha az önemsenmesine yol 
açabilir mi? Diğer yandan, Metaverse’ün teknolojik bir gerçeklik haline gelmesi, yeni ve 
çok kapsamlı bir alt yapıyı da gerektirecek. Ürün ve deneyim tüketiminin büyük ölçüde 
sanal veya dijitale kayması, fiziksel kaynak tüketimini ve sera gazı emisyonlarını önemli 
ölçüde etkileyebilir. Bu, potansiyel olarak daha az seyahate yol açabileceği için olumlu 
bir tablo olsa da, elektrik tüketimini potansiyel olarak artırabileceği de göz önünde 
bulundurulmalı.

5- Metaverse uygulamaları dünya çapında nasıl gelişecek?

Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde farklı kurallara tabi olarak çalışan internet, 
halihazırda oldukça parçalı bir yapıya dönüşmüş durumda. Teknoloji, küresel çapta yeni 
bir rekabet alanı haline geliyor ve Metaverse de bir istisna değil. Birlikte çalışabilirliği 
sağlamak için küresel ortak standartlar ortaya çıkacak olsa da, hükümetlerin 
Metaverse’e tıpkı bugün internete yaptıkları gibi müdahalelerde bulunmaları 
beklenebilir.

METAVERSE’ÜN ROTASINI TAYİN
EDECEK BEŞ KRİTİK SORU

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR

ternette barınan veya hayatlarımızda 
olup da dijitalleştirilebilecek olan her 
şeyi üç boyutlu hale getirip dijital bir ev-
rene aktaracak. Mesela siz bu boyutta iki 
boyutta etkileşiyorsunuz. Youtube’dan 
video izleyerek böyle etkileşiyorsunuz. 
Ancak bu durum Metaverse dünyasında 
olsaydı video anlatıcısı dijital bir ev-
renden size konuşma yapacak ve bu 
etkileşim üç boyutlu olacaktı. Biz de 
sanal gerçeklik gözlüklerimiz sayesinde 
orada, onunla bu anı paylaşıyor olacak-
tık. Hem anlatıcıyla, hem de diğer izle-
yicilerle dijital olarak etkileşebilecektik. 
Yani Metaverse, dünyanın gerçek bir 
kopyası olmak zorunda da değil. Hayal 
dünyalarında veya sanatsal tasarımlar-
dan da oluşabilir. Farklı gezegenler, ha-
yali dünyalar, her şey bu evrenin içinde 
olabilecek” şeklinde cevaplıyor.

Metavarse dünyasının ana alt yapı-
sını elbette yine internet oluşturacak. 
Yalnız bu bildiğimiz internetten daha 
farklı, ‘web 3.0’ yani merkeziyetsiz in-
ternet olacak.

Diğer yandan Metaverse, son dö-
nemde yükselen yeni teknolojileri bir 
araya getirerek onlara anlam katacak. 
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Mesela kripto paralar, sanal evrendeki 
ekonominin temeli olabilecek. Sanal 
dünyadaki avatarlarınızı gerçek ha-
yatta kendinizi süslediğiniz gibi süs-
lemek isteyeceksiniz. İşte bu anlamda 
NFT’ler harika bir kullanım alanı olacak. 
Metaverse’e daha da bağımlı hale geldik-
çe orada sahip olduklarımız da gerçek 
hayatta sahip olduklarımız kadar değerli 
ve önemli olacak. Çünkü simülasyon 
gücü arttıkça o dijital evreni, gerçekten 
ayırt etmekte zorlanacağız. NFT, sanal 
dünyada aldıklarımızın bize ait olduğu-
nu garanti edebilecek.

5-10 YIL İÇİNDE KÜRESEL
EKONOMİYE 8 TRİLYON DOLAR
KAZANDIRMASI BEKLENİYOR

Yakın geleceğin interneti diyebile-
ceğimiz yepyeni bir online etkileşim, 
yaşam, sosyalleşme alanı olacak Meta-
verse pazarının 5-10 yıl içinde küresel 
ekonomiye 8 trilyon dolar kazandıracağı 
öngörülürken, Metaverse evrenine dair 
keşfetme arzusu ve teknolojide geri-
de kalma korkusu, sektöre dair pazarı 
ve yatırımları büyütüyor. Birçok firma 
şimdiden Metaverse’te yerini alırken, 
özellikle turizm, eğitim, eğlence ve hat-
ta sağlık sektörü Metaverse üzerinden 
ciddi bir potansiyel yakalayacak. İnşaat 
ve gayrimenkul sektörü açısından bak-
tığımızda ise arsa satışlarında yaşanan 
talep patlaması ile başlayan sürecin, 
sanal konut satışları ile devam ettiğini 
görüyoruz. Yakın dönemde açıklanan 

istatistiklere göre, Türkiye’de çok fazla 
ilgi görmeye başlayan ve 20 binden fazla 
parselin satıldığı Metaverse evreninde 
sanal arsa satan platformlara olan ilgi 
her geçen gün artış gösteriyor. Uzman-
lara göre, 2022 ve 2023 yıllarında tale-
bin artmasıyla yaklaşık 10 milyon sanal 
gayrimenkulün satılması bekleniyor ve 
sanal emlak/gayrimenkul almak isteyen 
ülkeler sıralamasında Türkiye üst sıra-
larda yer alıyor.

Metaverse’ün inşaat ve gayrimenkul 
sektörüne olası etkilerini düşündüğü-
müzde; sanal gerçeklik gözlükleri takıldı-
ğında 3D deneyimin içinde var olmanın 
verdiği avantajın önemine dikkat çekmek 
gerekiyor. Yani 3D deneyim, aynı zaman-
da fiziksel dünyayla bağlantı kurmayı 
sağlıyor. Bu nedenle, inşaat projelerinin 
son halinin müşterilerin zihninde canlan-
ması için önceden üç boyutlu olarak tanı-
tımının yapılıp içinde gezilebilmesi, uzun 
süreler alan yatırımcı, çalışan, üçüncü 
parti toplantılarının üç boyutlu proje-
nin son hali üzerinden hızlıca yapılarak 
süreçlerin kısaltılabilmesi, mimarlarla 
kol kola verilerek satılan dairelerin son 
halinin yine üç boyutlu olarak müşteriye 
sunulabilmesi gibi sonuçlar; hem müşteri 
memnuniyetini artıracak, hem de süreç-
leri kısaltıp verimliliği artırarak uzun va-
dede inşaat şirketlerinin maliyetlerini de 
düşürecek. Önümüzdeki dönemde proje 
maketlerinin yerini alabilecek.

Yeni bir dijital dünya vadeden Meta-
verse teknolojisi, emlak ve gayrimenkul 

sektörüne yönelik ihtiyaçları da bera-
berinde getirecek. Sanal emlak uzmanı, 
risk yönetimi uzmanı ve emlak danış-
manlığı yöneticisi gibi meslek grupla-
rının Metaverse evreninde ilgi görecek 
meslekler arasında yer alması öngörülü-
yor. Metaverse ile birlikte yakın dönem-
de meta mimarlık mesleğinin oluşması 
bekleniyor, hatta daha şimdiden birçok 
ünlü mimari tasarım ofisinin bu alana 
yönelmeye başladığı, platformlardan 
bazılarının ünlü mimarlar ile çalışarak 
tasarlandığı biliniyor.

İNŞAAT MALZEMELERİNİN
3D TANITIMI YAPILABİLECEK

İnşaat malzemelerinin 3D tanıtım-
larının yapılması, yeni malzeme tespit 
ve üretimine katkı sağlanması, malze-
me kullanımında ortaya çıkabilecek 
sonuçların test edilmesi ve doğru mal-
zeme seçimiyle sürdürülebilirlik amaç-
larına katkı sağlayarak selektif bir ortam 
oluşturulması da Metaverse’ün olası 
avantajlarından. Bu şekilde, yeterince 
bilinmeyen veya kullanılmayan bazı 
malzemelere yönelik eğitimler düzen-
lenip, projelerde daha çeşitli ve doğru 
malzeme kullanımının sağlanmasına 
vesile olunabilecek.

Metaverse bir deneyim alanı olduğu 
için, projelerin pazarlanması, sunulması 
konusunda firmalar üzerinde düşünüp, 
bu alana yatırım yaparlarsa interaktif 
showroom alanları oluşturarak satış sü-
reçlerini geliştirebilecekler. 





26   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN  202226   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN  2022



NİSAN  2022   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   27NİSAN  2022   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   27

METAVERSE’TE SEKTÖREL
DURUM VE BEKLENTİLER

Yakın dönemde açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de çok fazla ilgi 
görmeye başlayan ve 20 binden fazla parselin satıldığı Metaverse evreninde 

sanal arsa satan platformlara olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor.

 Metaverse’te inşaat malzemelerinin 3D tanıtımlarının yapılabilmesi, yeni malzeme 
tespit ve üretimine katkı sağlanması, malzeme kullanımında ortaya çıkabilecek 

sonuçların test edilmesi ve doğru malzeme seçimiyle sürdürülebilirlik amaçlarına katkı 
sağlayarak selektif bir ortam oluşturulması mümkün olabilecek.

Yeni bir dijital dünya vadeden Metaverse’te 2022 ve 2023 yıllarında talebin artmasıyla 
yaklaşık 10 milyon sanal gayrimenkulün satılması bekleniyor ve sanal emlak/gayrimenkul 
almak isteyen ülkeler sıralamasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor.

Metaverse teknolojisi, emlak ve gayrimenkul sektörüne yönelik ihtiyaçları da 
beraberinde getirecek. Sanal emlak uzmanı, risk yönetimi uzmanı ve emlak 
danışmanlığı yöneticisi gibi meslek gruplarının Metaverse evreninde ilgi görecek 
meslekler arasında yer alması bekleniyor.

Yeterince bilinmeyen veya kullanılmayan bazı malzemelere yönelik eğitimler düzenlenip, 
projelerde daha çeşitli ve doğru malzeme kullanımının sağlanmasına vesile olunabilecek.

 Metaverse’teki mimari tasarım, fiziki yapılaşmadan farklı bir yaklaşıma kapı açıyor. 
Mimarların beklenmedik kadar geniş alanda, hiçbir kısıtlama olmaksızın ve sonsuz 
yaratıcılıkla mekânsal tasarım yapabilmeleri mümkün olabilecek.

Firmalar üzerinde düşünüp, bu alana yatırım yaparlarsa interaktif showroom 
alanları oluşturarak satış süreçlerini geliştirebilecekler.
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M
etaverse ‘Meta’ ve ‘Universe’ 
kelimelerinden türetilmiş. 
Meta’nın kelime anlamı; son-

rası, ötesi, değişiklik, değişim, alteras-
yon. Universe’ün manası ise ‘evren’. Me-
taverse, bir anlamda gerçek dünyanın 
değişim geçirmiş, sanal ve kurgulanmış 
hali yani üç boyutlu ‘Sanal, Kurgusal 
Evren’. İlaveten Metaverse’e ‘Sentetik 
veya varsayımsal yaşam’ da diyebiliriz.

Kısacası Metaverse, tam olarak Sa-
nal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) 
gözlükleri, aparatları ve yazılımları ile 
içine girilebilen, daha doğrusu o dün-
yanın içindeymişiz duygusu veren bir 
siber mekan, görsel olarak yaratılmış 
alternatif bir ‘fijital’ yaşamsal ortam. 
Fiziksel ve sanal dünyayı birleştiren 
yakın geleceğin interneti diyebilece-
ğimiz yepyeni bir online etkileşim, 
yaşam, sosyalleşme alanı. Gerçek za-
manlı bir diğer yaşam alanı, sanal bir 
başka hayat formu. Gerçek hayatın 
sanal izdüşümü.

Hiç kuşku yok ki öncelikle finans, 
iletişim, pazarlama, satış, eğitim, sağ-
lık, moda, sanat, eğlence, turizm, et-
kinlik, vb. gibi alan ve pazarlarda kul-
lanılacak. Gerçeğine yakın, üç boyutlu 
görsellikte, eş zamanlı ve sanal olarak 
her yerde bulunabilmenin, oralarda 
olanlarla etkileşime geçebilmenin, her 
işi yapabilmenin kolaylığı, ekonomik 
avantajları ve üstünlüğü tartışılamaz. 
Metaverse’ün asıl faydası ise dünyanın 
adeta bir çöplüğe dönüşmesine, sür-
dürülemez koşullara sürüklenmesine 
neden olan aşırı üretim ve tüketimin 
fizikselden dijitale taşınması olacak. 
Bir anlamda Metaverse, dünyayı ‘Sür-
dürülebilir Kapitalizm’e taşıyacak.

METAVERSE İLE
NELER YAPABİLECEĞİZ?

Ve tam anlamı ile gerçek Meta-
verse mümkün olduğunda; evinizde 
otururken giyinip kuşanmaya gerek 
kalmadan, yolculuk zaman ve mali-
yetine katlanmadan istediğiniz kılık 
ve görünümdeki avatarınızı seçerek, 
dünyanın herhangi bir yerindeki oku-

la, konsere, toplantıya veya herhangi 
bir etkinliğe katılıp normal hayatta ne 
yapacaksanız aynen o şekilde faaliyette 
bulunabileceksiniz. Alışveriş arzula-
rınız depreştiğinde fiziksel bir giysi, 
eşya almaksızın, dijitaldeki üç boyut-
lu versiyonunu üstelik de çok daha 
ucuza alıp bıktığınızda çöpe atmak ve 
dünyaya bir atık daha eklemek yerine 
sadece ‘delete/sil’ tuşuna basmak kadar 
zarar vereceksiniz.

Diyelim ki bir sağlık öğrencisisiniz, 
vücut organlarının, örneğin kalbin ya 
da karaciğerin her noktasına girerek, 
hatta damarlarında dolaşarak, evirip 
çevirerek kalbi, karaciğeri öğrenebi-
leceksiniz. Veya normal koşullarda 
Çin’deki bir moda haftasına katılma-
nız, alışveriş yapmanız imkansızken, 
Metaverse ile Şangay’da gerçekleşen 
defilelere katılıp, hatta beğendiğiniz 
kıyafet ya da aksesuarları avatarınızda 
deneyip, isterseniz sanal ya da ger-
çekten satın alabileceksiniz. Gideme-
yeceğiniz bir ülkedeki tüm turistik, 
tarihi yerleri gezebilecek, oralardaki 
beach-party’lere katılabilecek belki de 
birileriyle flört edeceksiniz. Normal 
koşullarda ev, arsa, tekne alamayaca-
ğınız bir bölgede/ülkede ev, tekne alıp 
tabii ki sanal eşyalarla, NFT sanat eser-
leriyle döşeyebilecek, paranız yeterse 
ünlü birine komşu olabileceksiniz. Ya 
da arsa, arazi alıp üzerine dilediğiniz 
evi inşa edecek, dilerseniz çiftlik ku-
rabileceksiniz. Belki de ünlü bir sanal 
alışveriş merkezinde dükkân, okul, 
etkinlik alanı açacaksınız.

Bunun gibi örnekleri uzatabiliriz. 
Hayallerimiz ne kadar genişse, Meta-
verse de o kadar büyük, çeşitli ve sı-
nırsız olacaktır. Şöyle düşünün; gerçek 
hayatta yapmamızın imkansız olduğu 
her şeyi Metaverse’te yapabiliriz.

METAVERSE’E TAM GEÇİŞ İÇİN
AŞILMASI GEREKENLER

Ancak birkaç ciddi sorun var. Tüm 
bunların gerçekten olması ve yaygın-
laşması, sahici bir Metaverse dene-
yiminden söz etmek için aşağıdaki 

UFUK TARHAN
Fütürist, Ekonomist,

Dijital Ajans Başkanı, Yazar

Metaverse’ün asıl faydası, 
dünyanın adeta bir çöplüğe 
dönüşmesine, sürdürülemez 

koşullara sürüklenmesine 
neden olan aşırı üretim ve 

tüketimin fizikselden 
dijitale taşınması olacak. 
Bir anlamda Metaverse, 
dünyayı ‘Sürdürülebilir 
Kapitalizm’e taşıyacak.

Metaverse, ‘Sürdürülebilir
Kapitalizme Geçiş’ yolu...

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR



NİSAN  2022   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   29

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR

unsurların da tam anlamı ile yaygın-
laşmış olması gerekiyor;

- Her şeyin (mekan, ortam, insan, 
eşya, süreçler) 3D tasarımının, avata-
rının yapılmış ve erişilebilir, kullanıla-
bilir, alınıp-satılıp kiralanabilir olması 
gerekir.

- Tamamen Web 3.0’a, Blockchain’e 
geçilmiş ve tüm alt süreçler yüzde 100 
dijitallemiş olmalı.

- Kripto varlıkların, paraların ya-
sallaşmış ve regüle edilmiş olması ge-
rekir.

- Dijital vatandaşlığa geçilmiş ve 
Metaverse’te yaşayacak, alışveriş yapa-
cak herkes dijital cüzdana, kripto para 
hesabına sahip olmalı.  

- Yapay zeka ve sanal robot kulla-
nımı yaygınlaşmalı.

- Sensörlerin, kameraların, ses ve 
görüntü teknolojilerinin daha da geliş-
mesi gerekli. Çünkü şu anda insanla-
rın bacakları sensörlerin yetersizliğin-
den dolayı görüntülenemiyor. Sensör 
teknolojileri ciddi boyut sıkıntıları 
yaratıyor.

- Sanal gerçeklik kasklarının, göz-
lüklerinin hafiflemesi, kolaylaşması, 
küçülmesi, pratikleşmesi ve kabiliyet-
lerinin gelişmesi gerekli.

- 5G’ye geçilmiş olunması şart. 
Çünkü bu sıralanan maddelerin ta-
mamı çok hızlı ve geniş bant inter-
net kapasitesi gerektirir. Hatta devasa 
kurumlarda ve şirketlerde kuantum 
bilişim alt yapısının avantajları da kul-
lanılabilir hale gelmeli.

- Yenilenebilir enerjiye geçiş büyük 
ölçüde tamamlanmış olmalı. Çünkü 
yukarıdaki tüm maddeler aşırı elektrik 
kullanımı demek.

- Ve tabii ki en önemli konu, 
tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi 
Metaverse’te de etik, ahlak, hukuk, 
ticari açılardan yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekliliği. Çünkü bunlar 
olmazsa insanlık için çok faydalı olabi-
lecek Metaverse gibi bir olasılık, kaotik 
bir cehenneme dönebilir.

Yukarıdaki eksikler nedeniyle he-
nüz Metaverse’ün şu anda zannedildiği 
gibi çok çabuk, hemen yaygınlaşması 

olanaksız görünüyor. Halihazırda Me-
taverse diye lanse edilen çalışmaların 
çoğu gerçek Metaverse değil. Sadece 
web’den ya da mobilden girilen göz-
lüksüz de bakılabilen, mouse’la ilerle-
nen, artırılmış gerçeklikle de görüne-
bilen ya da üç boyutlu ama bir düzlem 
üzerindeki görseller. Gençlerin zaten 
yıllardır oynadığı, alışık olduğu oyun-
ların türevleri gibi çalışmalar. Bunlar 
da çok da faydalı ve gerekli kuşkusuz. 
Alt yapı hazırlanıncaya kadar üst ya-
pıda koşacak 3D tasarımların, mater-
yallerin, iş modellerinin hazır edilmesi 
gerekiyor. Şu anda o aşamadayız da 
diyebiliriz.

Ancak neresinden bakarsanız yay-
gın ve gerçek Metaverse’e geçiş için 
daha 10-15 yıl var. Hal böyle iken 
çok hızlı başlayan Metaverse’te gay-
rimenkul, arsa, vb. ticaretinin henüz 
büyük bir balon olduğunu, dikkat 
edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. 
Henüz Metaverse’te ancak reklam, 
pazarlama, iletişim amaçlı çalışmalar 
yapılabilir.  
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S
on dönemde popülaritesi gün 
geçtikçe artan Metaverse kavra-
mı, herkesin merak ettiği, araş-

tırdığı ve hatta yatırım yaptığı bir ilgi 
alanı haline geldi. Günümüzde kulla-
nıcıların Metaverse’e yatırım yapma 
motivasyonlarını; arsa NFT’si satın 
almak, şirket alt yapılarını Metaverse’e 
taşımak, tanıtım araçlarını Metaverse’e 
taşıyarak efektif bir şekilde kullanmak, 
oyunlar yaratmak, NFT sergileri ta-
sarlamak, eğlence ve deneyim alanları 
yaratmak olarak söyleyebiliriz.

Öncelikle bugünün özellikle ül-
kemizde revaçta yatırım aracı olarak 
gündeme gelen arsa konusunu irde-
lemek doğru olur. Bu noktada arsa 
NFT’sinin fiziksel dünyadaki arsadan 
ayrıştığı konusunu da belirtmemiz ge-
rekir. Arsa NFT’sini belirli bir blokzin-
cir alt yapısında yer alan, koordinatları 
ve bir ID’si bulunan, maddi olmayan 
varlıklar olarak tanımlayabiliriz.

Herhangi bir varlığın değerinden 
bahsedebilmek için değeri oluşturan 
faktörler olan kıtlık, yararlılık, istek ve 
etkin satın alma gücünün mevcudiyeti 
söz konusu olmalı. Arsa yatırımını bu 
dört faktör özelinde irdelediğimizde;

-  Yararlılık; arsa açısından ince-
lendiğinde nasıl bir fayda üreteceği 
konusu şu anda herkesin hayalleri ve 
öngörüleri ile vücut buluyor. Yani bir 
belirsizlik söz konusu.

- Metaverse genelinde bir kıtlıktan 
bahsetmek çok mümkün gözükmü-
yor, kıtlık sadece platform özelinde 
söz konusu olabilir ki o noktada da 
‘life paper’ olarak da sözü edilen ‘white 
paper’ın incelenmesi, yatırım yapıl-
ması düşünülen platformdaki mevcut 
arsa NFT’si sayısının artırılmasına yö-
nelik nasıl bir öngörünün düzenlendi-
ği öğrenilmeli. Zira platformlar sanal 
ortamda oluşturulduğu için ‘white 
paper’da düzenleyici bir hüküm olma-
ması durumunda, talebe göre sayının 
artırılması durumu ile karşı karşıya 
kalınabilir. Ayrıca sonsuz sayıda Öte 
Evren tasarımı söz konusu olabilir ve 
her firma kendi Öte Evreni’ni dizayn 

edebilir ve hayata geçirebilir.
- Arsa özelinde talep, satın alma 

isteği mevcut.
- Satın alma gücü ile desteklenmiş 

istekli bir talebin mevcudiyetinden 
bahsetmek tabii ki mümkün.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşı-
lacağı üzere Metaverse’ün, ‘yararlılık’ 
ve ‘kıt olma’ kriterlerini karşıladığını 
söylemek pek mümkün değil.

Bu nedenle Öte Evren’de arsa için 
pazar değerinden ziyade fiyattan bah-
sedilmesi daha doğru olur.

D i ğ e r  t a r a f t a n  b u g ü n  i ç i n 
Metaverse’ün bu erken döneminde 
blokzincirden bağımsız olarak şirket 
toplantılarının Metaverse ortamında 
yapı lması  şekl inde vücut  bulan 
çalışmalara da tanık oluyoruz.

Yine şirket alt yapılarını Metaverse’e 
taşımak konusunu açtığımız zaman; 
prestij amacıyla bazı inşaat projelerinin 
taşındığını, gerçek dünyada inşa edilen 
bazı projelerin dijital versiyonlarının 
da Metaverse platformlarında oluş-
turulduğunu, ünlü markaların çeşitli 
platformlarda şubeler açtığını, kendi 
platformlarını yarattıklarını, merkez 
ofis binalarını taşıdıklarını görüyoruz.

Tüm bunları göz önüne alarak; 
Metaverse’ün inşaat ve malzeme sek-
törüne olası etkilerini düşündüğü-
müzde; sanal gerçeklik gözlükleri 
takıldığında 3D deneyimin içinde var 
olmanın verdiği avantajın önemine 
dikkat çekmek gerekecek. Yani 3D 
deneyim, aynı zamanda fiziksel dün-
yayla bağlantı kurmayı sağlar.

Bu nedenle, inşaat projelerinin 
son halinin müşterilerin zihninde 
canlanması için önceden üç boyutlu 
olarak tanıtımının yapılıp içinde gezi-
lebilmesi, uzun süreler alan yatırımcı, 
çalışan, üçüncü parti toplantılarının 
üç boyutlu projenin son hali üze-
rinden hızlıca yapılarak süreçlerin 
kısaltılabilmesi, mimarlarla kol kola 
verilerek satılan dairelerin son halinin 
yine üç boyutlu olarak müşteriye su-
nulabilmesi gibi sonuçlar; hem müş-
teri memnuniyetini artıracak, hem de 

BAKİ BUDAKOĞLU
Denge Gayrimenkul Değerleme ve

Danışmanlık A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı

Metaverse’ün olası avantajları 
arasında, inşaat malzemelerinin 

3D tanıtımlarının yapılması, 
yeni malzeme tespit ve 

üretimine katkı sağlanması, 
malzeme kullanımında ortaya 

çıkabilecek sonuçların test 
edilmesi ve doğru malzeme 
seçimiyle sürdürülebilirlik 

amaçlarına katkı sağlayarak 
selektif bir ortam oluşturulması 
da yer alıyor. Doğru bir stratejik 
planlama yapılırsa, Metaverse 
platformu inşaat ve malzeme 

sektörü için oldukça fayda 
sağlayacak bir deneyim alanı 

haline gelecek.

Doğru bir strateji ile Metaverse, inşaat
ve malzeme sektörü için faydalı olur
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süreçleri kısaltıp verimliliği artırarak 
uzun vadede inşaat şirketlerinin ma-
liyetlerini de düşürecek. Önümüzdeki 
dönemde proje maketlerinin yerini 
alabileceğini söyleyebiliriz.

META MİMARLIK MESLEĞİNİN
OLUŞMASI BEKLENİYOR

Yakın dönemde meta mimarlık 
mesleğinin oluşması beklenmekte, 
hatta daha şimdiden birçok ünlü mi-
mari tasarım ofisinin bu alana yönel-
meye başladığı, platformlardan ba-
zılarının ünlü mimarlar ile çalışarak 
tasarlandığı biliniyor.

Mesafeleri yok eden Metaverse ile 
farklı ülkelerden yatırımcıların ülkeler 
arası seyahat etmesine gerek kalmaya-
cak veya internet üzerinden gördükleri 
bir projeye yatırım yapıp sonrasında 
hayal kırıklığı yaşamalarının önüne 
geçilebilecek.

İnşaat şirketleri; tüm yerleşim 
planlamalarından, mimari projelerin 
farklı varyasyonlarına kadar, çok sayı-
da değişiklik veya yinelemeyi kendileri 
çeşitli yazılımlarla yapıp, üç boyutlu 
olarak deneyimleyebilecek, böylece 
ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu 
sağlayarak, maliyetleri optimize etmek 
suretiyle projenin son haline ulaşabi-
lecek.

İnşaat malzemelerinin 3D tanı-
tımlarının yapılması, yeni malzeme 
tespit ve üretimine katkı sağlanması, 
malzeme kullanımında ortaya çıkabi-
lecek sonuçların test edilmesi ve doğru 
malzeme seçimiyle sürdürülebilirlik 
amaçlarına katkı sağlayarak selektif bir 
ortam oluşturulması da Metaverse’ün 
olası avantajları arasında yer alıyor. Bu 
şekilde, yeterince bilinmeyen veya kul-
lanılmayan bazı malzemelere yönelik 
eğitimler düzenlenip, projelerde daha 
çeşitli ve doğru malzeme kullanımının 
sağlanmasına vesile olunabilecek.

Metaverse bir deneyim alanı oldu-
ğu için projelerin pazarlanması, su-
nulması konusunda firmalar üzerinde 
düşünüp, bu alana yatırım yaparlarsa 
interaktif showroom alanları oluştura-
rak satış süreçlerini geliştirebilecekler.

Öngörülerimizi toparladığımız za-
man; doğru bir stratejik planlama ve 
fizibilite yapılırsa, Metaverse platfor-
mu inşaat ve malzeme sektörü için 
oldukça fayda sağlayacak bir deneyim 
alanı haline gelecek.

Yatırımcıların mutlaka gözönün-
de bulundurması gereken husus, Öte 
Evren’in tasarım özelliklerinin varlığın 
değerini koruması ve ilerleyen dö-
nemde yükseltmesi anlamında büyük 
önem taşıdığı hususu.

METAVERSE PLATFORMU’NUN
SEÇİMİNDE BUNLARA DİKKAT!

Bununla birlikte yatırım yapılması 
düşünülen Metaverse Platformu’nun 
seçiminde;

- Blokzincir alt yapısının bulun-
ması,

- Bulunduğu blokzincirin alt yapı-
sının ilerleyen dönemde Metaverse’te 
yer alan diğer blokzincirler ile iletişim-
de bulunabilmesine imkan sağlayacak 
bir blokzincire dahil bir sanal evrende 
yer alması,

- Bulunduğu sanal evrenin etkin 
bir yönetim organizasyonuna sahip 
olması, kararların hızlı alınarak haya-
ta geçirilebilmesi, yeniliklere adapte 
olunabilmesi,

- Sanal evrende faaliyet gösteren 
kişi, kurum ya da kuruluşlar arasında 
yatayda mal ve hizmet tanıtım ve alım 
satımına imkan sağlanması,

- Sanal evren ikliminin ilgiyi sü-
rekli üzerine çekecek etkinliklerden 
beslenmesi,

- Bulunulan sanal ortamın siber 
güvenlik tehlikelerine karşı yeterli gü-
venlik alt yapısına sahip olması,

kriterleri ileride hayal kırıklığı ya-
şanmaması adına önem arz ediyor.
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T
eknoloji, global ve merkezi-
yetçi şirketlerin tekelindey-
ken artık şirketler, markalar, 

tüketicinin ve yaratıcı ekonominin 
arasında çok daha demokratik bir 
hale geliyor. Metaverse ile birlikte 
bağlanmanın, yaratıcılığın ve birlikte 
hareket etme kabiliyetlerinin hep-
si bir bütün oldu, üç boyutlu hale 
geldi. Yani ‘gerçek’ anlamda yaratıcı 
etkileşimin önündeki tüm engeller 
ortadan kalktı. Bu sebeple tarihte ilk 
kez bir teknoloji halka arz edilmeden 
halk tarafından talep ediliyor. Çünkü 
Blockchain teknolojisi, onun uzantısı 
olan NFT’ler yani belgeleyiciler ve 
merkeziyetsiz evrenlerin birleşimiyle 
artık birlikte üretip, birlikte tüke-
tebileceğiz. Metaverse; aidiyet gös-
tergelerini ‘sınırsız’ ve ‘çok boyutlu’ 
bir gerçeğe dönüştürüyor. İnsanlık 
olarak fiziksel aidiyet göstergeleri-
mizin neredeyse tamamı bir ekono-
mi oluşturuyor. Şimdi Blockchain 
teknolojisi ve Metaverse sayesinde 
dijital dünyadaki göstergelerimizin 
hepsi de NFT’ler ile birer göstergeye 
dönüşüyor; bu sayede de güçlü bir 
ekonomi oluşturuyor. Yaratıcı eko-
nominin yükselişindeki anahtar tam 
olarak burada başlıyor. Metaverse her 
geçen yıl hayatımızda daha çok yer 
ederek, yaşam tarzlarımızı daha da 
değiştirecek. 

METAVERSE, HAYATIMIZA
NE ZAMAN GİRECEK?

Metaverse aslında tam olarak ha-
yatımıza girdi. Çünkü Metaverse iş 
hayatı, yapay yaşam (yapay zeka vb. 
teknolojilere entegre yaşam) dijital 
yaşam, fiziksel yaşamların birleştiği 
çok katmanlı bir yolculuk. Fiziksel 
ve dijital kişiliklerimizin, mekanla-
rımızın, ticaretimizin, eğlencemizin 
harmanlanabildiği bir birleşik ger-
çeklik. Buna “Yeni Gerçeklik” de-
mek şu günlerde biraz iddialı olsa 
da yakın gelecekte bir psikomotor 
haline gelecek. Çocuklar oyun dün-

yası içerisinde, büyükler Blockcha-
in teknolojileri olan Coin’ler ya da 
NFT’ler ile zaten Metaverse deneyi-
mine adapteler. Teknoloji ve yaratı-
cılık eş zamanlı olarak geliştikçe bu 
deneyimler nesnesizleşmeye, yani 
cihazlardan, kullanıcı sayılarından, 
farklı platformlardan bağımsızlaşarak 
tek bir Metaverse ve sayısız deneyime 
dönüşecek.

MARKALARA DEĞER 
YARATMAYA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Web 1.0 döneminde domain 
(alan adı) alma yarışı vardı, çünkü 
geleceği parlak görünen tüm alan-
lar alınmaya, biriktirilmeye çalışı-
lıyordu. O dönemdeki sezgiler ve 
sıkıntılar şu an Metaverse evreninde 
de söz konusu. Kurumlar, firmalar 
ya da kişiler bu anlamda bir yarış 
içinde. Bizler sıcaklık haritası dedi-
ğimiz bir uygulama ile kriterlerimizi 
belirliyoruz. Arsa alımından ziyade 
markalara değer yaratmaya yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Çünkü aslında 
Metaverse kavramı bunu gerekti-
riyor. Arsa ya da emlakların değeri 
ya da değerlenme kriteri sizin nasıl 
etkin bir çalışma yapacağınızla il-
gili. “Markanızın bir aktivitesi var 
mı?”,  “Nasıl bir etkinlik ya da bir 
proje yapılacak?”, Metaverse kav-
ramının ilgilendiği sorular bunlar. 
“İnsanlar kendi arsalarını nasıl ge-
liştirecek?”, “Nasıl bir deneyimlerle 
diğer insanların karşısına çıkacak?”, 
“Hangi hayal gücünü Metaverse ev-
renine taşıyacak?”, bunları konuş-
maya başladığımız zaman gerçek an-
lamda Metaverse yerini bulacaktır. 
Ve bunlar konuşulduğu zaman hem 
emlak, hem de inşaat sektörü için 
yeni ihtiyaçlar, çözüm önerileri, pro-
jelendirme süreçleri başlayacaktır. 
Yani sonsuz bir dünyaya yolculuk 
yapacağımız bir mecranın mülkleri 
ve mülkiyetleri adına daha emekle-
me aşamasındayız diyebilirim.

 

CAN YURDAKUL
STANDBY ME Teknoloji Ajansı 

Kurucusu & CEO

Metaverse Union Kurucu Üyesi

Blockchain teknolojisi, onun 
uzantısı olan NFT’ler yani 

belgeleyiciler ve merkeziyetsiz 
evrenlerin birleşimiyle 

artık birlikte üretip, birlikte 
tüketebileceğiz. Metaverse; 

aidiyet göstergelerini ‘sınırsız’ 
ve ‘çok boyutlu’ bir gerçeğe 

dönüştürüyor. İnsanlık olarak 
fiziksel aidiyet göstergelerimizin 
neredeyse tamamı bir ekonomi 

oluşturuyor.

Metaverse; aidiyet göstergelerini ‘sınırsız’ 
ve ‘çok boyutlu’ bir gerçeğe dönüştürüyor
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M
etaverse; üç boyutlu tasarla-
nan ve deneyimlenen dijital 
evrenler bütünü. Mimarlık 

uzun zamandır bireysel beceri ve yeti-
lerle icra edilen (edilebilen) bir meslek 
olmaktan çıktı. BİM teknolojileri ve 
proje gelişim sürecinde toplanan, derle-
nen verilerin yorumlanması ve simülas-
yonlar ile canlandırmalar ve bu verileri 
yorumlayan görselleştirme yazılımları 
zaten uzun süredir Metaverse’ün geli-
şine ciddi işaretler veriyordu. Mimarın, 
çok hızlı ilerleyen bu süreç içinde üç 
boyutlu düşünme, mekan ve insan iliş-
kileri, mekan kurgusu ve algısı ile ilgili 
biriktirdiği deneyimler, eğitimleri ve 
akıl kütüphanesini Metaverse evreni 
içine taşıyan, aktaran yazılımlara ihti-
yacı olacak. Tabii ki sistemi destekleyen 
akıllı gözlükler ve mevcut yazılımların 
iyileştirilmesi son derece önemli bir yer 
tutuyor. Bütün bu çalışmalarda akse-
suar ve yazılımların kullanılmasında 
mimarın kendisinin bireysel katkısı da 
çok önemli. Mimarın bilgi ve meslek 
tecrübesini sisteme aktarabilmesi çok 
kıymetli.

Tabii bu durum son derece hızlı bir 
süreçle gelişiyor, ilerliyor ve ilerlemeye 
devam edecek. Bu durdurulamaz. Co-
vid-19 sürecinde, eğitimin dijitalleş-
mesinin ilk adımları atıldı, adaptasyon 
süreci de hızla devam ediyor. Mimar-
lık son 25-30 yılda eskiz ve cetvelden 
nerelere evrildi, hepimiz gözümüzün 
önünde gerçekleşen şeyleri izliyoruz. 
Bireysel yetenek ve el becerisi son dere-
ce önemliyken artık neredeyse kaleme 
değmeden mesleki eğitim tamamla-

nıyor. Önümüzdeki yıllar ne göstere-
cek? Hayal etmek güç... Ayrıca dijital 
evrende, gerçeklikte var olan kurallar 
yok. Limitsiz özgürsünüz. Buna bağlı 
olarak tasarım ne yönde gelişir? Nasıl 
uygulanır? Ne kadarı gerçekleşir? Bi-
lemiyoruz.

Diğer taraftan bu evren gerçekten 
mimara ihtiyaç duyacak mı? Gelişmiş 
dijital programlarla tasarım yapılacaksa, 
bunu mimarlık eğitimi almamış başka 
tasarımcılar da yapabilecek ki şu anda 
bu oluyor zaten. Mimara ihtiyaç azala-
cak. Ancak bu konunun gelişimi asla 
durmayacak. Çünkü çok fazla dijital 
sektör bu dünyayı oluşturmak için var 
güçleriyle çalışıyorlar ve daha iyi ça-
lışması için ne gerekiyorsa yapacaklar. 
Her kısmını ticarete çevirmek için binbir 
türlü yol düşünülüyor. Bunun önüne 
geçemeyiz. Aşırı talepkâr ve değişken 
bir sistem geliyor. Bu, çok fazla dijital 
tasarıma (meta yapılar) ihtiyaç olacak 
demektir. Bu da çok fazla iş anlamına 
geliyor. Mimarların hızla duruma adapte 
olmaları gerekiyor. Şimdiden, oldukça 
tanıdık bazı star mimarlık ofisleri sipa-
rişler almaya başladılar bile... Fakat iro-
nik olan şey, bu yapıların tasarlanması ve 
meta evrende yer alması için geleneksel 
mimarlık tekniklerine ve donanıma ihti-
yaç yok. Grafikerler, endüstriyel tasarım-
cılar ve hatta analistler dahi meta evren-
de tasarımın içindeler. Eninde sonunda 
bunun farkına varılacak ve asıl kırılma 
burada gerçekleşecek. Mimarlar olarak 
tüm alışkanlıklarımız, yaşama şeklimiz 
değişecek. Geleceğin bize getireceklerine 
hazırlıklı olmalıyız, evrilmeliyiz.

TAMER AKSÜT
İzmirSMD Yönetim

Kurulu Başkanı

Metaverse ile aşırı talepkâr ve 
değişken bir sistem geliyor. 

Bu, çok fazla dijital tasarıma 
(meta yapılar) ihtiyaç olacak 
demektir. Dolayısıyla bu da 

çok fazla iş anlamına geliyor.
Mimarların hızla duruma 

adapte olmaları gerekiyor. 
Şimdiden, oldukça tanıdık bazı 
star mimarlık ofisleri siparişler 

almaya başladılar bile...

Mimarlar, Metaverse ile gelecek
değişime hızla adapte olmalı

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR
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K
arşılığı dilimize ‘Öte Evren, Sa-

nal Evren’ gibi farklı şekilde veya 

olduğu şekliyle kullanılan Me-

taverse, yaşadığımız üç boyutlu fiziki 

evrenin dışında sayısal ortamda kamusal 

bir sanal evren vadediyor.

İnternet, farklı yerlerdeki bilgi ögele-

rinin paylaşım gereksinimi ile ortaya çı-

kan ve bilgi ögelerini birbirine bağlayan 

bir alt yapı. Metaverse ise bu alt yapıyı 

kullanarak bireylerin meta verilerinin 

de dahil edilebileceği ve bir üst seviyeye 

taşınacağı alan yaratma çabası.

Bu kamusal alanın en öncelikli ko-

nusu bilgi güvenliği. Sayısal ortamda sü-

rekli büyüyen bilgi kümeleri, blok zinciri 

(Block-Chain) ile kriptografi kullanılarak 

güvenliği artırılmış şekilde kayıt listele-

rine dönüştürülüyor. Elle tutulamayan 

ama var olduğunu bildiğimiz ve sahipli-

liğini kanıtlayabildiğimiz kripto paralar 

gibi NFT’ler de (Non-Fungable Token 

/ Takas Edilemez Jeton) sayısal defter-

lerde kaydedilmiş tekil varlıklar olarak 

bu kamusal evrende yerini alabiliyor. Bu 

büyük bir adım.  

Mimar, gereksinimler doğrultusun-

da, bilgi ve becerisini kullanarak yaşam 

alanları oluşturma çabası içindeki bi-

reydir. İlgili diğer disiplinlerle birlikte 

açık ya da kapalı yaşam alanlarının fiziki 

olarak yapımından önce, hataları en aza 

indirgemek amacıyla, tasarımını mo-

delleyerek gerçekleştirir. Bunun için çi-

zim, maket ya da bu amaçla geliştirilmiş 

bilgisayar yazılımları aracılığıyla farklı 

benzetim modellerini kullanır. Mimar, 

düşünce seviyesinden gerçekleştirme se-

viyesine kadar tasarımını en gerçekçi se-

viyede modelleyerek hem kendi tasarım 

tatminini sağlamak, hem de müşteriye 

ne sunabileceğini göstermek gayreti için-

dedir. Bunun yanı sıra, sanal gerçeklik 

(Virtual Reality-VR) veya artırılmış ger-

çeklik (Augmented Reality-AR) model-

lemesi ile bu mekanlarda dolaşabilmek 

de mümkün. Mesleki bir çözüm sonucu 

elde edilen sayısal modellemeler aslında 

Metaverse için de kullanılabilen model-

lere dönüşüyor. Yani mimar zaten çok 

boyutlu modellerle Metaverse’ün içinde.

Günümüzde yazılım alanının önemli 

bir bölümü oyun geliştirmeye yönelik. 

Hemen her stratejik oyun bir benzetim 

yani simülasyondur. Yaratılan oyunla-

rın büyük bölümü kendi yaşam algımız 

çerçevesinde ve bildiğimiz, tanıdığımız 

anlamda iç ve dış mekanlardan oluşuyor. 

Yani oyun yazılımları içinde mekânsal 

düzenlemeler bulunuyor. Mimarın ya-

rattığı tasarımlar da rahatlıkla Metaverse 

içinde yer alabilecek nitelikte.

Şu anda Metaverse içinde sanal arazi 

satışları yapılmaya ve bu araziler üzerine 

mimari tasarımlar sipariş edilmeye baş-

landı bile... Buradaki mimari tasarım, 

fiziki yapılaşmadan farklı bir yaklaşıma 

kapı açıyor. Mimarların beklenmedik 

kadar geniş alanda, hiçbir kısıtlama ol-

maksızın ve sonsuz yaratıcılıkla mekânsal 

tasarım yapabilmeleri mümkün olabi-

lecek. Bu nedenle Metaverse, tüm tasa-

rımcılar ve sanatçılar için hayal güçlerini 

sınırlamadıkları ve çok bakir bir alan 

olarak önlerinde duruyor.

Mimar, tasarladığı yaşam alanlarının 

çizimlerini ıslak imzalı olarak, ilgili ve 

yetkili kurumlara teslim ederek tescil et-

tirebilir. Böylelikle üzerinde eser hakkına 

(telif) sahip olmuş olur. Mimar, sayısal 

ortamda iki veya üç boyutlu tasarladığı 

yaşam alanlarının da tescilini istiyorsa, 

tasarımını blok zinciri ile kriptografik 

olarak NFT’ye dönüştürmesi gerekir. 

Böylelikle tasarım artık tescil edilmiş bir 

sanal değere dönüşmüş olur. Bu, kamusal 

alandaki önemli bir hukuki boyuttur. 

Bunun sağlanmış olması ile Metaverse 

içinde ve Metaverse için mimari tasarım 

yapmanın önünde hiçbir engel bulun-

muyor. Tüm tasarımcılar ve sanatçılar 

eserlerini, arkalarına NFT’yi de alarak, 

tescilli sanal varlıklara dönüştürecek ve 

bunları dileyene pazarlayabilecekler.

Bugün oyun dünyasında yaratılan 

avatarlar, Metaverse içinde onu yaratan 

ve kontrol eden oyuncunun hakimiyetin-

de. Bir sonraki adım bu avatarların yapay 

zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri 

işleme adımları ile Metaverse içinde ken-

di başlarına varlıklarını sürdürebilmesi. 

Asıl tartışılması gereken konu bu olacak.

A. ERKAN ŞAHMALI
Y. Mimar-TürkMMMB

Geçmiş Dönem Başkanı

Şu anda Metaverse içinde sanal 
arazi satışları yapılmaya ve 
bu araziler üzerine mimari 

tasarımlar sipariş edilmeye 
başlandı bile... Mimarların 
beklenmedik kadar geniş 
alanda, hiçbir kısıtlama 

olmaksızın ve sonsuz 
yaratıcılıkla mekânsal tasarım 

yapabilmeleri mümkün 
olabilecek. Bu nedenle 

Metaverse, tüm tasarımcılar ve 
sanatçılar için hayal güçlerini 
sınırlamadıkları ve çok bakir 

bir alan olarak önlerinde 
duruyor.

Metaverse’te sonsuz yaratıcılıkla
mekânsal tasarımlar yapmak mümkün

KAPAK - İNŞAAT SEKTÖRÜ METAVERSE’TE YERİNİ ALIYOR
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S
anal evren Metaverse, deneyimle-
yenin beklentileri doğrultusunda 
şekillenebilen kurgusal bir yapı-

ya sahip. Değiştirilebilir, sınırları da 
belirlenebilir. Gayrimenkul şirketleri 
daha önce 3D modellemelerle veya 
gerçek tasarımlarla alıcılara satın al-
maya yönelik gerek yüz yüze, gerekse 
telekonferansla cazip bir görüntü su-
nuyordu. Bu durum ilerleyen süreçte 
değişeceğe benziyor; yeni projelerin 
tanıtımları Metaverse’e taşınıyor. Gi-
yilebilir akıllı cihazların, VR gözlük-
lerin yaygınlaşmasıyla Metaverse’te 
gayrimenkul fuarlarının yapılması, 
satış ofislerinin açılması, emlakçılık ve 
lansman gibi aktivitelerin yaşanması 
hiç de şaşırtıcı olmayacak.

Konunun lokasyon detayı ise 
Metaverse’te belki de en dikkat çeken 
yön. Şöyle ki, daha önce hiç gidilme-
yen, görülmeyen veya belki de adı dahi 
duyulmayan bir bölge veya caddeden 
konut almak alıcıların tercihi haline 
gelebilir. Örnek olarak İstanbul’da 
veya Akdeniz’de bir bölgede konut 
veya tatil evi almak isteyen kişiler bu-
ranın nasıl bir yer olduğunu, diğer 
yerlere uzaklığını, gelecekteki halini 
deneyimleyecek, henüz satın almadan 
dahi komşularıyla sanal ortamda yüz 
yüze görüşüp çay, kahve içebilecek. 
Ayrıca Metaverse’te tasarlanan cad-
delerde gezen alıcılar, orayı beğenip 
oradan konut ya da iş yeri almak da 
isteyebilir. Hatta, istenilen konseptte 
tasarlanan yapıyı beğenmezse, onu 
imkan dahilinde değiştirip, yani yeni-
den tasarlatıp gerçek hayatta oradan ev 
sahibi olabilir. Mimari işlemler, cephe 
ve iç tasarımlar gibi müşterilere farklı 
ve sınırsız bitiş seçeneği sunulabilir. Bu 
da müşterilerin projelerinin bittiğinde 
nasıl olacağını görmelerini sağlayarak 
tüm süreçleri hızlandıracaktır. Meta-
verse tüm bu açılardan herkese görsel 
zenginlik ve cazip avantajlar sunan çok 
yeni ama henüz bilinmeyen bir dünya.

Bugün için gerçeküstü görünse 
dahi mimarlar ve tasarımcılar için yeni 
fırsatları beraberinde getirecek. Çünkü 

bu alanları geliştirmek veya iyileştir-
mek için mimarların ve tasarımcıların 
işe alınması gerekecek. Bu yeni dün-
yanın genişlemesiyle birlikte mimar 
ve meta mimar unvanları arasında bir 
ayrıma çok kısa bir süre içinde tanık 
olabiliriz. Sektörümüzde yeni iş alan-
larına kapı açılacak. Önceden mimarla 
çalışmayan gayrimenkul şirketi ola-
mazdı, ilerleyen yıllarda yazılımcılarla, 
meta mimarlarla çalışmayan kalmaya-
cak belki de… Geleneksel mimari ba-
rınma sağlamak ve günlük hayatımızı 
kolaylaştırmak için önemliyken, meta 
mimarlar yalnızca form ve estetiğe 
odaklanacaklar. Bu yeni dinamiklerin 
sektörümüze çok hızlı entegre olacağı 
kanaatindeyim.

Genele baktığımızda, şirketler 
ürünlerini kullanıcıları için günlük 
alışkanlıklardan satın alma tercihleri-
ne, giyim-kuşam farklılıklarına kadar 
birçok faktörü dikkate alarak burada 
sunmaya başladı. Her sektörden şir-
ketler kurgusal bu evrende ofis açmaya 
yönelerek kendilerini göstermek isti-
yor; yani pazarlama faaliyetleri doğ-
rultusunda ‘göründüğün kadar varsın’ 
misali kullanıcılarına, tüketicilerine 
ulaşmayı amaçlıyor.  

Fakat neyin nasıl yapılacağı henüz 
belirsizliğini koruduğundan temkinli 
hareket etmek gerekiyor.

Z. ALTAN ELMAS
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları

Derneği (KONUTDER)

Yönetim Kurulu Başkanı 

Yeni projelerin tanıtımları 
Metaverse’e taşınıyor. 

Giyilebilir akıllı cihazların, VR 
gözlüklerin yaygınlaşmasıyla 

Metaverse’te gayrimenkul 
fuarlarının yapılması, satış 

ofislerinin açılması, emlakçılık 
ve lansman gibi aktivitelerin 

yaşanması hiç de şaşırtıcı 
olmayacak.

Metaverse’te gayrimenkul fuarlarının yapılması
satış ofislerinin açılması şaşırtıcı olmayacak
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T
ürk müteahhitlik sektörünün yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda gelişmesi için 70 yıldır çalışan Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB), üyesi olan firmaların fa-

aliyetleri çerçevesinde tüm dünyada referans olarak kabul 
edilen uluslararası inşaat dergisi ENR’ın ‘Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde; Türkiye’nin 10 yılı 
aşkın süredir ilk üçte yer almasını sağlıyor. Türk müteahhitlik 
firmalarının uluslararası faaliyetlerinin başladığı 1972 yılından 
2022 yılı mart ayı sonuna kadar 131 ülkede 457.1 milyar dolar 
değerinde 11 bin 211 proje üstlendiğini belirten TMB Başkanı 
Erdal Eren, “Yurt dışında yıllık 20 milyar dolarlık yeni proje 
hedefi 2021’in Ekim ayı itibarıyla aşıldı ve 2021 yılı sonu iti-
barıyla bu rakam 30.7 milyar dolar oldu. Türk inşaat sektörü 
olarak, geçen yıl yurt içindeki sorunlarımızı bir miktar da olsa 
yurt dışındaki açılımlarla telafi ederek, ekonomimize istihdam 
ve döviz katkısı yapmayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde 
ise ne yazık ki küresel pazarda karşı karşıya kalabileceğimiz 
olası bir daralmayı, yurt içinde telafi edebilmemiz mümkün 
olmayacak” diye konuştu. Türkiye İMSAD Dergi’ye özel açık-
lamalarda bulunan Erdal Eren ile sektörün faaliyetlerinden, 
Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisine uzanan bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Sohbetimize başlarken TMB’nin geçmişi ve faaliyetleri 
hakkında kısaca bilgi almak isteriz.

Ülkemizin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan 
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), geçtiğimiz aylarda 70’inci 
kuruluş yıldönümünü geride bıraktı. Birliğimiz, inşaat sektö-
ründe ekonomik yönden verimli, rekabet gücü yüksek, toplu-
ma karşı sorumlu, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelişme 
sağlanmasına öncülük etmeyi hedefliyor. TMB, ülkemizin 
yanı sıra dünyanın dört bir yanında binlerce projeyi başarıyla 
gerçekleştiren üyeleriyle inşaat sektörünün çatı kuruluşudur. 

Üyelerimiz, yurt içi ve yurt dışında belli büyüklükteki 
projeleri gerçekleştirmiş, teknik ve mali yeterliliğe haiz, 
etik kuralları benimseyen firmalardan oluşuyor. TMB üye-
leri, yurt içindeki projelerin büyük kısmını, Türk müte-
ahhitlerin yurt dışında üstlendiği işlerin ise neredeyse ta-
mamını gerçekleştiriyor. Söz konusu firmaların pek çoğu 
küresel düzeyde tanınıyor. ‘Türkiye Müteahhitler Birliği 
üyeliği’ Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 
önemli bir referans. Tüm dünyada referans olarak kabul 
edilen uluslararası inşaat dergisi ENR’ın ‘Dünyanın En 
Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde; Türkiye, 
TMB üyesi olan firmaların faaliyetleri çerçevesinde 10 yılı 
aşkın süredir söz konusu ligin ilk üç sırasında yer alıyor. 
Birliğimiz de üyelerimizin faaliyetlerine destek olmak 
amacıyla ulusal ve küresel ekonomideki gelişmeler, mev-
zuat değişiklikleri, öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, 
öne çıkan pazarlardaki güncel durum, sektör başarılarının 
duyurulması gibi konuları içeren geniş bir yelpazede 
mevcut koşullara göre yüz yüze veya çevrimiçi temaslar 
ve toplantılar çerçevesinde yoğun biçimde çalışıyor.

“EN BÜYÜK PAZARIMIZ
YÜZDE 46’LIK PAY İLE BDT ÜLKELERİ”
Türk müteahhitleri yurt dışı pazarlarda önemli 
işlere imza atarak, Türkiye’nin yüz akı oluyor. Türk 
müteahhitlerinin en etkili olduğu pazarlar nereleri? 
Buralardaki iş hacmi nedir?

Türk müteahhitlik firmaları uluslararası faaliyetlerinin 
başladığı 1972 yılından 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar 
131 ülkede 457.1 milyar dolar değerinde 11 bin 211 
proje üstlendi. Firmalarımız bugüne kadar dünyanın 
dört bir tarafında havalimanlarından köprü ve tünellere; 
barajlardan şehir alt yapısına, konuttan endüstriyel tesis, 

"Yurt dışı projelerde
Türk malzemelerini tercih 

ederek sektöre katkı sağlıyoruz”
İnşaat malzemeleri ihracatında son yıllarda izlenen atılım ve yakalanan başarının 

son derece kıymetli olduğunu belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 

Erdal Eren, Türkiye İMSAD Dergi'ye yaptığı özel açıklamada, "Sektörümüz adına bu 

firmalarımızın dünyada Türkiye algısına pozitif katkılar veriyor olmasından büyük 

mutluluk duyuyoruz. Türk müteahhitleri olarak da yurt dışında üstlenmiş olduğumuz 

projelerde Türk malzemelerini tercih ederek, bu başarıya katkı sağlıyoruz" dedi.
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boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok çeşitli 
projeleri hayata geçirdi.

Türk müteahhitleri, özellikle Avrasya/ BDT 
coğrafyası ve Ortadoğu’da son derece faal olup; 
ayrıca Afrika’da büyük projelere başarıyla imza 
atıyorlar. Avrupa ülkelerinde de daha fazla sayıda 
katma değeri yüksek proje aldığımızı görüyoruz. 
Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre, bugüne 
kadar üstlenilen projelerin bölgesel dağılımını; 
210.3 milyar dolar ve yüzde 46’lık pay ile BDT 
ülkeleri, 113.9 milyar dolar ve yüzde 24,9’luk pay 
ile Ortadoğu, yüzde 17,8’lik pay ile Afrika ülkeleri 
oluşturuyor. Afrika pazarında 81.2 milyar dolar 
ve yüzde 5,5’lik pay ile Sahra-altı Afrika, yüzde 
12,2 ile de Kuzey Afrika yer alıyor. Bunun dışında 
34.4 milyar dolar ve yüzde 7,5’lik pay ile Avrupa 
pazarında, 13.2 milyar dolar ve yüzde 3’lük pay 
ile Asya Pasifik Bölgesi’nde, 3.9 milyar dolar ve 
yüzde 1’lik pay ile de Amerika’da faaliyetlerimiz 
bulunuyor. Ülke bazında bakıldığında ise Türk 
müteahhitlik firmaları için lider pazar Rusya Fede-
rasyonu. Ülkede bugüne kadar toplam 95.4 milyar 
dolarlık proje üstlenildi. Rusya’yı 49.8 milyar dolar 
ile Türkmenistan, 31.6 milyar dolar ile Irak, 29.5 
milyar dolar ile Libya ve 27 milyar dolar ile Kaza-
kistan takip ediyor.

Sektör, pandeminin devam ettiği 2021 yılında 
nasıl bir performans gösterdi?

Türkiye’nin en rekabetçi hizmet alanlarından 
olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında 
Covid-19 salgını sürecinde artan aşılama çalışma-

“Geçtiğimiz yıl yurt 

dışında müteahhitlik 

hizmetlerinde kısa 

vade yıllık yeni proje 

hedefi 30 milyar dolar 

olarak revize edildi, 

orta vadede ise bu 

rakamın 50 milyar 

dolar seviyesine 

çekilmesi amacı 

öngörüldü. Ancak 

Türk müteahhitlik 

firmalarının lider 

pazarı Rusya ile son 

dönemde üstlendiği

projeleri düzenli 

biçimde artırdığı 

Ukrayna

arasındaki gerilim ile 

ardından oluşan savaş 

hali, sektörün yurt dışı 

faaliyetleri üzerinde 

büyük belirsizlik 

yarattı.”

ları ve yüksek petrol fiyatlarının katkısıyla 2021 
yılında bir canlanma izlendi. Bu çerçevede yıllık 
20 milyar dolarlık yeni proje hedefi 2021’in Ekim 
ayı itibarıyla aşıldı ve 2021 yılı sonu itibarıyla 
da bu rakam 30.7 milyar dolar oldu. Salgın yılı 
2020’de 15.9 milyar dolar proje üstlenen sektör 
böylece yeni proje bedelini yaklaşık ikiye katladı. 
Rusya’da üstlenilen 11 milyar dolar büyüklükteki 
iş hacmi de yeni bir rekor oldu. Irak, 3.7 milyar 
dolarlık yeni proje bedeli ile en çok iş yapılan ülke-
ler listesinde ikinci sıraya yeniden yükseldi. Listede 
ayrıca son yıllarda dünyanın odağında yer alan bazı 
Sahra-altı Afrika ülkeleri de önemli ölçekte iş tutarı 
ile öne çıktı. Ülkemizin toplam inşaat malzeme-
leri ihracatının geçen yıl yüzde 45,7 artarak 30.8 
milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaşması da son 
derece sevindirici oldu.

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
BÜYÜK BELİRSİZLİK YARATTI”
TMB olarak 2022 yılı hedefiniz nedir? Sektör 
için hedef pazarlar hangi bölgeler?

Geçtiğimiz yıl yurt dışında müteahhitlik hiz-
metlerinde kısa vade yıllık yeni proje hedefi 30 
milyar dolar olarak revize edildi, orta vadede ise 
bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine çekilmesi 
amacı öngörüldü. Ancak Türk müteahhitlik fir-
malarının lider pazarı Rusya ile son dönemde üst-
lendiği projeleri düzenli biçimde artırdığı Ukrayna 
arasındaki gerilim ile ardından oluşan savaş hali, 
sektörün yurt dışı faaliyetleri üzerinde büyük be-
lirsizlik yarattı. Bizim için tüm ülkeler hedef pazar 
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“Ticaret 

Bakanlığımızın 

verilerine göre, 

bugüne kadar 

üstlenilen projelerin 

bölgesel dağılımını; 

210.3 milyar dolar 

ve yüzde 46’lık pay 

ile BDT ülkeleri, 

113.9 milyar dolar ve 

yüzde 24,9’luk pay 

ile Ortadoğu, yüzde 

17,8’lik pay ile Afrika 

pazarı oluşturdu.

olmakla birlikte özellikle Ortadoğu, Avrasya gibi 
aktif olduğumuz bölgelerdeki geleneksel pazar-
larımızın yanı sıra, son dönemde yeni potansiyel 
pazarlar olarak özellikle Sahra-altı Afrika ve Güney 
Asya/Pasifik ülkelerini yakından takip ediyoruz. 
Artan petrol fiyatları geleneksel pazarlarımız ve 
emtia üreticisi ülkelerde destekleyici olabilecek. 
Yurt dışı projelerimizde istihdam edilen Türk iş-
gücü sayısını, 25 - 30 binler seviyesinden yeniden 
100 bine çıkarmak, bir diğer temel hedefimiz. 
Yabancı ülke kaynakları ile işçimize iş imkanı 
yaratmanın, yapılacak sınırlı sayıda düzenleme ile 
mümkün olduğunu ilgili her mecrada anlatmaya 
devam ediyoruz.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sektörü 
nasıl etkiledi? Bu savaşın sektöre uzun 
dönemli yansımaları hakkındaki görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki toplam 
proje büyüklüğünden aldığı yüzde 21’lik pay ile 
Rusya Federasyonu, açık ara lider pazarımız ko-
numunda. Ülkede halihazırda süren yaklaşık 20 
milyar dolar değerinde projemiz olduğu hesapla-
nıyor. Son yıllarda AB fonlarının da katkısıyla alt 
yapı yatırımları hızlanan Ukrayna’da ise bugüne 
kadar 8.6 milyar dolarlık proje üstlendik. Ülkede 
yeni proje sayısı 2019’da 7, 2020’de 10 ve 2021’de 
34’e çıktı. Ukrayna’da halihazırda 2.5 milyar dolar 
değerinde devam eden projemiz bulunuyor. Dola-
yısıyla iki ülke de yurt dışı müteahhitlik hizmetle-
rimiz kapsamında son derece önemli.

Ülkemizin süreçte izlediği politika, üstlendiği 

arabuluculuk çok olumlu oldu. İlişkilerin bu yön-
de seyretmeye devam etmesini temenni ediyoruz. 
Çünkü hem insani olarak savaşın bir an önce sona 
ermesini diliyoruz, hem de inşaat sektörü olarak 
ne Rusya ne de Ukrayna pazarından vazgeçmemiz 
mümkün değil.

Savaş nedeniyle Ukrayna’daki faaliyetlerimiz 
durdu, aksine tercihi olmayan işçilerimizin ülke-
mize hızla transferi sağlandı. Rusya’da ise Avrupalı 
firmalarla gerçekleştirilen yatırımlar, Batı’nın aldığı 
yaptırım kararlarının hemen akabinde durdu. 
Rusya’daki projelerimizde özellikle ödemeler ko-
nusunda belirsizlikler söz konusu. Ruble ile yapıl-
makta olan projelerde kur kaynaklı önemli bir fiyat 
belirsizliği de yaşanıyor. Ekonomik faaliyetlerimiz 
tarafında ise sektörümüz adına süreci yakından iz-
liyoruz ve ilgili bakanlıklarımızla temas halindeyiz.

Öte yandan sektörümüzün önemli yatırımcı ol-
duğu turizmde de salgından toparlanma çabası bir 
diğer önemli konu olup, bu alanda da söz konusu 
gelişmeler neticesinde gelecek döneme ilişkin soru 
işaretleri ortaya çıktı.

Türk inşaat sektörü olarak, geçen yıl yurt için-
deki sorunlarımızı bir miktar da olsa yurt dışındaki 
açılımlarla telafi ederek, ekonomimize istihdam ve 
döviz katkısı yapmayı sürdürdük. Önümüzdeki 
dönemde ise ne yazık ki küresel pazarda karşı 
karşıya kalabileceğimiz olası bir daralmayı, yurt 
içinde telafi edebilmemiz mümkün olmayacak. 
Halihazırda yükselmekte olan girdi maliyetlerimiz 
savaşın etkileriyle ek maliyetlerle karşı karşıya kaldı 
ve bu seyrin sürebileceğine dönük endişelerimiz 
var. Dünyanın içinden geçtiği olağanüstü dönem 
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ve maliyet artışlarının sürmesi nedeniyle kamu 
müteahhitlerimize başlamamış veya yüzde 50’den 
az ilerlemiş işlerde şartsız tasfiye hakkı tanınması 
artık zaruri. Ayrıca dinamik formül içerecek yeni 
bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalı.

Müteahhitlerin yanı sıra, müşavirlik ve 
mühendislik firmaları ile inşaat malzemesi 
sektörü iş birliği, yurt dışı projelerde itici güç 
oluyor. Bu konudaki değerlendirmelerinizi 
almak isteriz.

Müşavir mühendislerimiz yurt dışında öncü 
güç olarak görev alarak projelerde yarattığımız 
katma değeri artırıyor. Dolayısıyla inşaat sektörü-
müzün gelişimi için teknik müşavirlik firmaları-
mızın daha fazla desteklenmesinin önemini her 
fırsatta vurguluyoruz. Bu çerçevede Türk 
müteahhitler olarak ana yüklenici oldu-
ğumuz işlerde kendi inşaat malzemele-
rimizi tercih ediyoruz. Nitekim geçen 
yıl yurt dışında yaklaşık 30 milyar 
dolarlık proje üstlenmemiz ile bir-
likte inşaat malzemesi ihracatı-
mız da rekor seviyeyi yakala-
dı. Ne mutlu ki; iş yaptığımız 
ülkeler, Türk müteahhitler 
sayesinde Türk mallarının 
kalitesiyle tanışıyor, ülke-
mizin ihracatına önemli 
katkılar sağlanıyor. Bu 

“Türk inşaat sektörü 

bir bütün olarak 

küresel piyasada 

kalite faktörüyle ön 

plana çıkıyor. İnşaat 

malzemelerinin 

ihracatında son 

yıllarda izlenen atılım 

ve yakalanan başarı 

son derece kıymetli.” “TÜRKİYE İMSAD, GELECEĞİN İNŞAAT
SEKTÖRÜ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

“Türkiye İMSAD, ülkemizin sürdürülebilir 
ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde 
ihtiyaç olan üretim ve ihracatın artırılması 

konusunda öne çıkan çatı kuruluşlarımızdan biri. 
Aynı zamanda yakın paydaşımız olan Türkiye İMSAD, 

değişen dinamikleri takip ederek gelişimi hedefleyen 
ve kalite tanınırlığını artıran çalışmaları ile geleceğin 
inşaat sektörü açısından büyük önem taşıyor. İnşaat 
sektörünün ülkemizde yapılanmasını tamamlaması, 

gelişimini sürdürmesi ve yurt dışında da rekabet gücünü 
artırabilmesi için Türkiye Müteahhitler Birliği - Türkiye İMSAD 

ortaklığıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Mevcut olan sağlam 
iş birliğimiz son derece önemli olup; her iki STK’nın ve üyelerinin 

her türlü başarısı doğrudan bir diğerine yansıyor. Dünyada 
hızlanan dijitalleşme ve yeşil ekonomiye geçişte sektörümüzü 

güçlendirecek, ekonomiye katkımızı artıracak, dünyayı yaşanabilir 
kılacak iş birliklerimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz.”

kapsamda küresel çapta yaşanan İnşaat 4.0 ve 
sonrası sürecine ayak uydurmak, rekabetçilik 
ve sürdürülebilir kalkınma için dijitalleşme ile 
yeşil ekonomiye yatırım yapmak sıradaki ortak 
görevimiz.

Türkiye inşaat malzemesi sektörü kaliteli 
üretimi ve gerçekleştirdiği ihracatla 
Türkiye’nin ihracat lokomotifleri arasında 
yer alıyor. İnşaat malzemesi sektörünün bu 
başarısı hakkında neler söylemek istersiniz? 
TMB olarak yurt dışı projelerde Türk 
malı ürünlerin kullanılması konusundaki 
yaklaşımınız nedir?

Türk inşaat sektörü bir bütün olarak küresel 
piyasada kalite faktörüyle ön plana çıkıyor. İnşaat 
malzemelerinin ihracatında son yıllarda izlenen 
atılım ve yakalanan başarı son derece kıymetli. 
Sektörümüz adına bu firmalarımızın dünyada 
Türkiye algısına pozitif katkılar veriyor olmasından 
büyük mutluluk duyuyoruz. Türk müteahhitle-
ri olarak da yurt dışında üstlenmiş olduğumuz 
projelerde mümkün mertebe Türk malzemelerini 
tercih ederek bu başarıya katkı sağlıyoruz. İnşaat 
sektörümüzün ülkemizin markalaşma sürecine 
verdiği desteği artırmak temel amacımız. İlerleyen 
dönemde müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımı-
zın rekabet gücünün yükseltilmesi, yurt dışında 
birlikte daha çok sayıda ve büyük çaplı projeler 
üstlenilmesi, bu sayede de alınan sözleşmelerde 
daha fazla söz sahibi olunması temel hedef. Böy-
lelikle projelerimizin ortalama bedelleri arttığı gibi 
projelerde de daha çok Türk malı kulla-
nılacak.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ

odaklı mimari ile 
sürdürülebilir bir yaşam...  

Doğa ve insan 

Enerji kaynaklarının minimum seviyede tüketilmesini sağlayan, yenilenebilir 
enerjiyi baz alan, doğa, teknoloji ve insanla uyumlu olan mimari üslup; 
kentlerde sürdürülebilir bir yaşam için giderek daha fazla önem taşıyor.

G
eleneksel yaygın mimari biçiminin gerek doğa, 
gerekse insan hayatı için oluşturduğu birçok teh-
didi önlemenin yolu sürdürülebilirlikten geçiyor. 

Sürdürülebilir mimari, doğal kaynakların korunmasını, 
ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanmasını, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin ko-
runmasını, hava ve su kalitesinin iyileştirilmesini ve çeşitli 

yöntemlerle peyzaj alanlarında yarı yarıya su tasarrufu 
sağlanmasını hedefliyor. Sürdürülebilir mimaride temel 
amaç, yapılar kullanılmaz hale geldiğinde bile sağlığımıza 
ve çevremize zarar vermeye devam etmelerini ve enerji kay-
naklarımızın tükenmesini önlemek. Dolayısıyla bu mimari 
anlayış, geleceğimizi kurtarmak için yapı sektöründeki en 
önemli yaklaşım olarak öne çıkıyor.  
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Londra'nın ilk ekolojik
yüksek binası: 30 St Mary Axe

Londra'nın ilk çevresel açıdan sürdürülebilir 

yüksek binası olan 30 St Mary Axe, 1992 

yılında Baltık Borsası'na İRA tarafından 

yapılan saldırıda büyük zarar gören Baltık 

Borsası binasının üzerine üç yıldan daha 

kısa bir sürede yapılarak, 2004 yılının Mayıs 

ayında hizmete girdi. Sürdürülebilirlik 

ilkelerini çalışmalarına entegre eden 

Norman Foster imzalı 180 metre 

yüksekliğindeki bina, 40 kattan oluşuyor. 

Bu boyuttaki çoğu gökdelenin enerjisinin 

yaklaşık yarısını tüketen binanın enerji 

tasarrufu sağlayan çift cidarlı cephesi, 

alüminyum profilli ve çelik çerçeveli 

camdan yapılmış. Doğal havalandırma 

ile mekanik soğutma ve havalandırma 

sistemleri daha az kullanılıyor ve yıllık 

yüzde 40 oranında enerji tasarrufu 

sağlanıyor.

İnovasyon, sürdürülebilirlik
ve teknolojiyi buluşturan yapı:

Cybertecture Yumurta Ofis Binası

Hindistan'ın Bombay kentinden bulunan 

Cybertecture Yumurta Ofis Binası; tasarım, 

inovasyon, sürdürülebilirlik ve teknoloji 

bileşenlerini bir arada bulunduran fütüristik 

mimarinin güzel bir örneğini yansıtıyor. 

Mimar James Law Cybertecture imzası 

taşıyan 32 bin metrekarelik yumurta 

şeklindeki ofis, 'kendi kendine yetebilecek 

bir organizma' olarak tasarlanmış. Gökyüzü 

bahçelerine, PV güneş paneli çiftliklerine, akıllı 

cam cephelere ve su geri dönüşüm sistemine 

sahip olan yapı, içme suyu geri dönüşümünü, 

yağmur suyu geri kazanım sistemini, atık su 

arıtma sistemlerini, filtreleme ve sulak alan 

hücre sistemini bir arada içeriyor. Bu sistemler 

uygulandığında, bina yüzde 20 efektif geri 

dönüşüm oranı elde ediyor.

Du¨nyadan su¨rdu¨ru¨lebilir ve

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ



NİSAN 2022   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   49

Depreme dayanıklı LEED Platinum 
sertifikalı kule: Torre Reforma

Mexico City'nin en yüksek binası olan Torre 

Reforma, büyük bir depreme dayanacak 

şekilde inşa edilmiş. 807 feet yüksekliğindeki 

kule, enerji tasarrufunda da oldukça iyi. 

Sürdürülebilirlik açısından LEED Platinum olarak 

derecelendirilen, yağmur suyu ve gri su geri 

dönüşümü özelliğine sahip bina, aynı zamanda 

doğal havalandırmaya da odaklanıyor. 

Rüzgar enerjisi ayrıca şebeke temelli elektrik 

gereksinimlerini azaltmak için de kullanılıyor. 

Projedeki mühendislik firması, kulenin 

inceliğinin içeri giren doğal ışık miktarını en 

üst düzeye çıkardığını ve bunun da elektrik 

ışıklarına olan ihtiyacı azalttığını belirtiyor. 

Örneğin; hava müsait olduğunda, otomatik 

kontrol araçları, bir doğal havalandırma biçimi 

olarak soğuk havayı içeri almak için güneş 

doğmadan önce pencereleri otomatik olarak 

açabiliyor.

'En İyi Fütüristik Tasarım' ödüllü 
küresel ofis binası: 

Aldar Genel Merkezi

MZ & Partners Architects tarafından 

tasarlanan Aldar Genel Merkezi, dünyanın 

ilk küresel ofis binası olma özelliğini taşıyor. 

'Büyük Deniz Kabuğu' olarak bilinen Abu 

Dhabi'deki en büyük emlak şirketinin ve 

bölgede faaliyet gösteren çok önemli 

çokuluslu şirketlerin genel merkezlerine ev 

sahipliği yapan bina, Valencia'daki Exchange 

Building Konferansı'nda 'En İyi Fütüristik 

Tasarım' ödülünü kazandı. Uluslararası 

A Sınıfı standartlara göre inşa edilen yapı, 

20 kata yayılmış 51 bin metrekare prim ofis 

alanı, bodrum katında otopark ve podyum 

düzeyinde yardımcı perakende alanları 

sunuyor. Abu Dhabi'deki ilk yeşil binalardan 

biri olan Aldar Genel Merkezi, tüm merkezi 

ve çevre alanların iklimlendirilmesi için çok 

büyük hidronik klima santralleri kullanıyor.

yes¸il mimari o¨rnekleri
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Ç
evre bilincinin artması ile iki yıldır devam eden ve üçüncü 
yılına giren pandemi sürecinin iç içe geçtiğini ve birçok 
insanın pandemi ile birlikte evlerinde kapalıyken düşün-
me fırsatı yakalayarak, çevresel ihmalkarlıklarla pandemi 

arasında bağ kurduğunu gözlemliyorum. Şehirler de karşılaştıkları 
zorluklara insan deneyiminin merceğinden bakmalılar. Kendile-
rini insanların yaşamak istediği yerler olarak konumlandırmak 
için şehirler, uygun ve yürünebilir uzaklıkta mahalleler, zindeliği 
destekleyen sağlıklı yeşil alanlar, düşük karbon ayak izlerine sahip 
yapılar ve herkes için kapsayıcılığı benimseyen bağlantılı toplumlar 
yaratmak zorundalar.

En değerli mekanlar insan deneyimine öncelik verenlerdir. Bu 
nedenle insan deneyimi tasarımı toplumumuz için çok güçlü bir 
fırsat. Bizler AuraDS ekibi olarak, tasarımı bütüncül bir yaklaşım 
ile benimseyerek, kapsayıcı, sağlıklı ve amaçlı hissettiren mekanlar; 
hem sakinlerin, hem de gezegenin sağlığını göz önünde bulundu-
rarak yerel bağlama saygı duyan yapılar tasarlıyoruz. İleriye giden 
yol, merkezde insanlarla birlikte tasarlanan yoldur.

İnsana dair en önemli koşullardan olan sürdürülebilir bir gele-
ceğe yapılan yatırımların artması çok önemli hale geldi. Türkiye’nin 
Paris Anlaşması’nı imzalaması ile ülkemizde de duyarlılığın arta-
cağını düşünüyorum. 22 Nisan 2016 tarihinde, 175 ülke temsil-
cisiyle birlikte imzalanan Paris Anlaşması, 7 Ekim 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı. Ayrıca, ülkemizde 2053 yılı 
için net sıfır emisyon hedefi ilan edildi. 

Önümüzdeki 30 yıl içinde, enerji sistemlerinin iklim hedefle-
rine ulaşmak için önemli ölçüde değişmesi gerekecek. Karbonsuz-
laştırma çabaları ve yenilenebilir enerji üretimi zaten hızla büyüyor. 
Bir sonraki adım, akıllı şebekeler, sensör bağlantılı enerji santralleri 
ve rüzgar türbinleri için daha verimli ve uygun maliyetli karar ver-
meyi sağlamak için yapay zekadan yararlanmak olacak. 

Biz mimarlara düşen bir diğer görev de kaliteli, düşük karbonlu 
ürünleri belirlemek için yeni bir plan oluşturarak, inşaat sektörü 
tedarik zincirinin uzun vadeli dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini 
geliştirmek için malzeme seçimlerinde titiz davranmak olmalı. 

İnşaat endüstrisinin iklim değişikliği konusunda harekete 
geçmesi için daha önce hiç bu kadar büyük bir fırsat olmadığını 
düşünüyorum. Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller de dahil 
olmak üzere aşırı hava olayları artık olağan ve iklim değişikliğinin 
ciddi etkisi insan yaşamı üzerinde derin bir etkiye sahipken; buna 
rağmen, sektördeki pek çok kişi, yapıların karbon salınımlı arabalar 
kadar sorumlu olduğunu henüz kabul etmiyor ne yazık ki...

Gayrimenkul sektörü, inşaat ve bina performansı hesaba katıl-
dığında, küresel karbon emisyonlarının yüzde 39’unu oluşturuyor. 
İnşaat sektöründeki çoğu karbon azaltma çabası, operasyonel 
verimliliğe odaklanmış durumda, ancak yapı malzemelerinin bir 
binanın toplam kullanım ömrü karbon ayak izinin yarısını oluş-
turduğunu artık göz ardı edemeyiz.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık şehirlerde yaşıyor. Bu 
büyük değişim devam edecek ve böylece 2050 yılına kadar insan-
ların neredeyse yüzde 70’i dünyanın dört bir yanındaki büyükşehir 
merkezlerinde yaşayacak. Bu akın, Covid-19’un etkileri, iklim 
değişikliği ve sosyal eşitlikle ilgili sorunlarla birleştiğinde, kentsel 
yaşamın yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği netlik kazanıyor. 

Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorluklar yeni değil, ancak 
içinde bulunduğumuz bağlam nedeniyle yeni bir netlik ve aciliyet 
duygusu kazandı. Tasarım, şehirlerimizde ve mekanlarımızda deği-
şimin aracı olacak. Tasarımın yaşamları dönüştürme gücüne sahip 

Filiz Cingi YURDAKUL
Aura Design Studio Kurucusu 

İnşaat endüstrisinin iklim 
değişikliği konusunda harekete 

geçmesi için daha önce hiç 
bu kadar büyük bir fırsat 

olmadığını düşünüyorum. Biz 
mimarlara düşen görevlerden 
biri; kaliteli, düşük karbonlu 
ürünleri belirlemek için yeni 
bir plan oluşturarak, inşaat 
sektörü tedarik zincirinin 

uzun vadeli dayanıklılığını ve 
sürdürülebilirliğini geliştirmek 
için malzeme seçimlerinde titiz 

davranmak olmalı. 

Mimarlar; kaliteli, düşük 
karbonlu ürünleri 

belirleyerek malzeme 
seçiminde titiz 

davranmalı
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Hammadde ve blok üretimi ile 
birlikte ülke ekonomisine yaklaşık 
10 milyar TL katma değer, 20 bin 

kişiye istihdam sağlayan bir sektöre 
hitap ettiklerini belirten Bims 

Sanayicileri Derneği (BSD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen, 

“Hemen hemen her sektörde 
yaşanan merdiven altı üretimi 

olarak adlandırılan standart dışı 
ürünler ve haksız rekabet, en büyük 

sorunlarımızın başında geliyor” 
diyor.

En büyük 
sorunumuz 
merdiven 

altı üretim 
ve haksız 
rekabet
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"Bimsblok sektörü 

içinde ülke genelinde 

200’den fazla tesis 

bulunuyor. Hammadde 

ve blok üretimi ile 

birlikte ülkemiz 

ekonomisine yaklaşık 10 

milyar TL katma değer 

sağlanıyor."

B
imsblok sanayicilerinin sorunlarını tespit 
etmek, bu sorunların çözüme kavuşması 
için ulusal ve uluslararası düzeyde çalış-

malar yapmak amacıyla 2005 yılında Ankara’da 
kurulan Bims Sanayicileri Derneği (BSD), bu yıl 
tanıtım faaliyetlerine odaklandı. Üye sayılarını 
artırarak, derneğin temsil kabiliyetini daha da 
genişleteceklerini ifade eden Bims Sanayicileri 
Derneği (BSD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 
Sonugelen, “En büyük projemiz Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Ticaret 
Odası ile birlikte bu yıl içinde Pomza Araştırma 
ve Uygulama Ar-Ge Merkezi’nin temelini atmak 
olacak” bilgisini verdi. Sehat Sonugelen ile bims 
sektörünü ve derneğin faaliyetlerini konuştuk.

Bims Sanayicileri Derneği (BSD) ne zaman, 
hangi amaçla kuruldu?

BSD, 2005 yılında bir grup bimsblok üre-
ticisi tarafından, bimsblok sanayicilerinin so-
runlarını tespit etmek, bu sorunların çözüme 
kavuşması için ulusal ve uluslararası düzeyde 
çalışmalar yapmak amacıyla Ankara’da kurul-
du. Dünya pomza rezervlerinin yüzde 50’si 
ülkemizde bulunuyor. Pomza taşından yapılan 
bimsblok ürünler, bu konudaki yenilikler ve 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermek, bu 
yönde üyeler arasında dayanışma sağlamak, üye 
şirket çalışanları için mesleki eğitimler vermek, 
sektörü ilgilendiren her türlü mevzuat hakkın-
da üyeleri bilgilendirmek, sektörün karşılaştığı 
sorunların çözümü konusunda kurumlar ile 
ilişkiler kurmak ve takip etmek için çalışıyo-
ruz. Teknik standart ve kriterleri takip etmek 
ve oluşumuna katkı sağlamak, bims sektörünü 
uluslararası platformlarda temsil etmek, mimari 
proje ofislerinde tanıtımlar yapmak, üniversi-
telerin ilgili fakültelerinde öğrencilere eğitim 
seminerleri vermek ise diğer çalışmalarımız 
arasında yer alıyor.

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

2005 yıl ında kurulan 
BSD, duvar blokları üre-
ticileri ile birlikte yine 
2005 yılında kurulan 
TOBB Toprak Sek-
tör Meclisleri ’ne 
üye oldu. Türki-
ye’deki 61 sek-
tör meclisinden 
biri olan TOBB 
Toprak Sektör 
Meclisleri’nde 
d e r n e ğ i m i z 
ve 10 sanayici 
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üyemiz temsil ediliyor. Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı Toprak Teknik Komitesi resmi üyesi 
olan derneğimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nda TS 825 Revizyon ko-
mitesinde görev alıyor. TSE’de inşaat hazırlık 
gurubunda çalışan BSD’nin Türkiye İMSAD 
üyeliği de 15 yıldır devam ediyor. Süleyman 
Demirel Üniversitesi (SDÜ) Pomza Araştırma 
ve Uygulama Merkezi kuruluşunda yer alan 
derneğimiz, makine ve teçhizat eksiklerini ta-
mamlayarak hibe etti. 2023 yılında da Nevşehir 
Hacıbektaş Üniversitesi ile birlikte Pomza Ar-Ge 
Merkezi çalışmalarımız tamamlanacak.

BSD’nin üye profili nasıl?
Dernek üyelerimiz genel olarak pomza ve 

bimsblok üreticilerinden oluşuyor. Ağırlıklı ola-
rak Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Erzurum 
ve Uşak illerinde üyelerimiz bulunuyor. Ham-
madde üreticileri ve bimsblok üreticilerinin yer 
aldığı dernek üyelerimiz arasında sektörümüze 
yıllarca emek vermiş onursal üyelerimiz de bu-
lunuyor. Dernek tüzüğümüz gereği, üretim ya-
pan sanayici dışında üye kabul edilmezken, bu 
yıl Bitlis-Tatvan üreticilerini aramıza almak için 
çalışma düzenlenecek. Erzurum üyemiz, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetimine DAİB 
Başkanı olarak seçildi. Üyelerimiz bulundukları 
illerde STK çalışmalarına destek oluyorlar. Nev-
şehir’deki bir üyemiz, bimsblok makinelerini 
üreterek, iç ve dış pazara satış yapıyor. Bazı 
üyelerimiz güneş enerjisi kullanmaya başlarken, 
dernek olarak Paris İklim Anlaşması’na uyum 
sağlanması için eğitim çalışmamız devam edi-
yor. Üretimde elektrik enerjisi kullanıyoruz ve 
minimum karbon izi, yüzde 100 geri dönüşüm 
için çalışıyoruz.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu 
yana ne gibi çalışmalar yaptınız?

Ürünlerimizin özellikle icraatçı bakanlık-
ların inşaat - yatırım bölümlerinde tanı-

tım ve sunumlarda bulunduk. Türk 
Standartları Enstitüsü’nde (TSE), 

TS En 771-3 standardının, 
TS 825 binalarda ısı yalı-

tımı ile ilgili standartla-
rın oluşturulması ve 

güncellenmesinde 
aktif olarak görev 
alarak, bimsblok 
sektörünü temsil 
ettik. TSE tara-
fından çağrılan 
yurt dışı çalış-
malarında aktif 
olarak temsilci-
miz yer alıyor. 
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Yapı fuarlarına katılım sağlayarak, uluslararası 
yapı ve yapı makineleri fuarlarını üyelerimizle 
birlikte gezdik. Teknik ve sosyal çalışmala-
rımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl toplu 
olarak yurt dışı fuar ziyaretimiz olacak. Bilim 
Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın toplantıları, 
pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçek-
leştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nda 81 ildeki yapı işleri müdürleri 
ve PGD çalışanlarına 2020 yılı Şubat ayında 
Antalya’da sunum yaparak, eğitim verdik. 
Bu eğitim toplantılarının ikincisi idi, çok ya-
rarlı olan bu çalışmanın önümüzdeki yılda 
da devam edeceğini düşünüyoruz. Pomza ve 
bimsblok ile ilgili olarak Isparta, Nevşehir ve 
Bitlis’te olmak üzere üç sempozyum ve beş 
çalıştay gerçekleştirdik. Dernek olarak ulusal 
kanallarda tanıtıcı reklam filmimiz yayınlandı. 
Son iki yıla kadar üç ayda bir yayınladığımız 
BİMSADERGİ ise yayına ara verdi. Sempoz-
yum kitabı ve ‘İnşaat Sektöründe Bimsblok’ 
kitabı ile bin 500 sayfalık yazılı arşiv oluştu. 
Tüm üniversitelere ve resmi kurumlara gön-
derilen kitaplarımız, tez hazırlayan akade-
misyenler için kaynak kitap olarak yer alıyor. 
Kitapların güncellemesini bitirdikten sonra 
yeni baskısını yaptıracağız. Üyelerimiz adına 
ilgili bakanlık ve kurumlara ziyaretler devam 

ediyor. Üye olmayan sanayicile-
rin de sorunları derneğimiz 
tarafından takip ediliyor. 
Özellikle haksız belgelen-
dirme konusunda Türk Pa-

tent ve Marka Kurumu’nun 
verdiği belgeleri 

"Bimsblok sektörümüz, 

pandemi sürecinden 

inşaatların yavaş 

ilerlemesinden dolayı 

olumsuz etkilendi. 

Bazı tesislerimizin 

tamamen veya kısmen 

üretimi kesintiye 

uğradı, işçi çıkarmaları 

yaşandı."

sektör adına avukatımız inceleyerek, sanayicile-
rin hakkını koruyor.

“SEKTÖR, YILDA 50 MİLYON 
DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR”
Derneğin çalışmaları kapsamındaki ürünler, 
inşaat malzemesi sektörü içinde nasıl bir yer 
alıyor?

Türkiye’de inşaatlarda kullanılan genellikle 
üç farklı ürün bulunuyor. Bunlar bimsblok, tuğla 
ve gazbeton. Bu ürünlerin kullanımları bölgesel 
olarak çok farklılık göstermekte olup, ortalama 
olarak bu üç farklı ürün, eşit olarak kullanılıyor. 
Bimsblok sektörü içinde ülke genelinde 200’den 
fazla tesis bulunuyor. Hammadde ve blok üretimi 
ile birlikte ülkemiz ekonomisine yaklaşık 10 
milyar TL katma değer sağlanıyor. 20 bin kişiye 
istihdam sağlayan sektörümüz, 50 milyon dolar 
ihracat gerçekleştiriyor. İhracat hammadde ola-
rak yapılıyor ancak akaryakıt desteği verilirse, 
komşu ülkelere mamul madde olarak ihracat 
yapılması söz konusu olabilir. Geçen yıl da yurt 
dışı satışları sınır satışları olarak yer aldı.

Sektörümüz daha çok duvar blokları üzerine 
üretimler gerçekleştiriyor. Bizim sadece duvar 
üzerine değil, bunları çeşitlendirerek, Ar-Ge ça-
lışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Özellikle 

“TÜRKİYE İMSAD, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ 
TEMSİL EDEN EN GÜÇLÜ STK”

"Bims Sanayicileri Derneği olarak Türkiye İMSAD’ın 
çalışmalarını takip ediyoruz. Anadolu’da yapılan 

toplantıların Nevşehir Kapodakya’da ev sahipliğini 
yapmaya hazırız. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünü temsil 

eden en güçlü STK, çalışan kadrolarını kutluyorum. 
Başkan ve akademisyenlerin çalışmaları, sektörü ve ekonomiyi 

çok iyi anlatıyor. Üyelerin katkılarını ayrıca çok önemli 
buluyoruz. Savaşın ve pandeminin olmadığı günlerde birlikte 

çalışmayı dileriz."

SEKTÖREL GÜÇ / BSD
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ısı ve ses konusunda farklı ürünler geliştirmeye 
başladık ama henüz satışa çıkarmadık, bu konu-
daki çalışmalarımız devam ediyor.

Bims sektörünün en önemli sorunları neler?
Hemen hemen her sektörde yaşanan merdi-

ven altı üretim olarak adlandırılan standart dışı 
ürünler, en büyük sorunlarımızın başında geliyor. 
Denetimlerin daha da etkin hale gelmesi ile bu 
sorunun çözüleceği kanaatindeyiz. Bu konuda 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve 
PGD’ye görev düşüyor. Başka bir konu, ürünle-
rimizin briket olarak anılması. Briketler genelde 
ilkel yöntemlerle üretilen ve hammaddesi belli 
olmayan ürünler. Kum, çakıl, cüruf gibi ham-
maddelerden üretiliyorlar. Halbuki bimsbloklar, 
tamamen doğal, hafif, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, 
pomza taşından üretiliyor. Son yıllarda bu algıyı 
kırmış olsak da halen bazı bölgelerde briket söy-
lemi devam ediyor. Yaptığımız ve yapacağımız 
tanıtım faaliyetleri ile birlikte bu algıyı tamamen 
kaldırmayı planlıyoruz. Birçok kamu ve özel 
inşaat projelerinin şartnamelerinde duvar mal-
zemesinin ismi yazılıyor. Biz bu haksız rekabetin 
önüne geçebilmek için şartnamelerde üç duvar 
malzemesi olan bimsblok, gazbeton ve tuğla is-
minin tek başına yazılmasını uygun görmüyoruz. 
Müteahhit projesine uygun malzemeyi ısı yalıtım 
projesine bakarak kendisi seçmeli, eğer yazıla-
caksa üç duvar elemanının adı birlikte yazılmalı. 
Bununla ilgili kamu kuruluşlarında girişimlerimiz 
devam ediyor. Özel projelerde ise tek tek inşaat 
şirketleri ve mimari ofislere ziyaretlerde bulunu-
yor ve ürünlerimizi tanıtıyoruz.

“PANDEMİ VE YÜKSEK ENFLASYON
SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ”
Pandemi ve yüksek enflasyon, sektörü nasıl 
etkiledi? Sektörün geleceğini nasıl görüyor-
sunuz?

Tüm dünya ve ülkemiz pandemi sürecinden 
çok olumsuz etkilendi. Bu vesile ile vefat eden 
sanayicilerimize ve kaybettiğimiz vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bimsblok 
sektörümüz de pandemi sürecinden inşaatların 
yavaş ilerlemesinden dolayı olumsuz etkilendi. 
Bazı tesislerimizin tamamen veya kısmen üretimi 
kesintiye uğradı, işçi çıkarmaları yaşandı. Fabri-
kasını kapatan dört üye arkadaşımız bulunuyor. 
Yeni inşaat projelerinin ertelenmesinden dolayı 
beklenen ve hedeflenen üretim ve satışlar gerçek-
leşmedi. Yüksek enflasyon, üretim girdi maliyet-
lerimizi ciddi şekilde etkiledi. Özellikle çimento 
fiyatlarının bir yıl içinde üç katına çıkması, enerji 
maliyetlerinin zamlanması, akaryakıt fiyatlarının 
çok hızlı yükselmesi ve diğer girdilerdeki fiyat 
artışları, kaçınılmaz olarak ürün satış fiyatları-
mıza yansıdı. İnşaat birim maliyetlerindeki artış, 

konut fiyatlarını artırdı. Bu da orta ölçekteki mü-
teahhitlerin iş yapmasını engelliyor. Biz sanayiciler 
ürettiğimizi yerine koymakta çok zorlanıyoruz. 
Bu nedenle yeni yatırımlar ve kapasite artışları da 
beklemeye alındı. Yüksek enflasyon ile vatandaşın 
konut alması zora girdi. Konut fiyatlarındaki ciddi 
artış kaçınılmaz oldu. Temennimiz çok uzamadan 
enflasyon rakamlarının hızlı şekilde düşmesi ve 
vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olması.

BSD’nin bu yıl ne gibi faaliyetleri olacak?
Dernek olarak bu yıl sektörün tanıtımına 

ağırlık vereceğiz. Tanıtım filmleri, radyo ve TV 
reklamları yapacağız. Yine 10 - 15 üniversitede 
öğrencilere seminerler vereceğiz. Üye sayımızı 
artırarak, derneğimizin temsil kabiliyetini daha 
da genişleteceğiz. Eylül ayında bir sempozyum 
yapma hazırlığı içindeyiz. Tabi, en büyük projemiz 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir 
Ticaret Odası ile birlikte bu yıl içinde Pomza Araş-
tırma ve Uygulama Ar-Ge Merkezi’nin temelini 
atmak olacak.

"Sektörümüz daha 

çok duvar blokları 

üzerine üretimler 

gerçekleştiriyor. 

Özellikle ısı ve ses 

konusunda farklı 

ürünler geliştirmeye 

başladık ama henüz 

satışa çıkarmadık, 

bu konudaki 

çalışmalarımız 

devam ediyor."

SEKTÖREL GÜÇ / BSD



“Projelerimizde 
uzun ömürlü ve 

lokal üretilen 
malzemelere 

öncelik veriyoruz”

56   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2022

İpek Baycan

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / İPEK BAYCAN



NİSAN 2022   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   57

S
ekiz yıllık ortaklığın ardından 2021 
yılı ocak ayından itibaren altı kişi-
lik ekibi ile bireysel olarak çalışma-

ya devam eden İpek Baycan Architects’in 
Kurucusu İpek Baycan, daha çok iç mekan 
projeleri yaptıklarını vurgulayarak, “Dina-
mik bir ekip ile konsept tasarımından, detay 
çözümü ve uygulamaya bir projenin her 
aşamasında aktif rol alıyoruz” diye konuşu-
yor. Ağırlıklı olarak sağlık sektöründe klinik 
projelerine imza attıklarını vurgulayan İpek 
Baycan ile mimari yaklaşımını ve projelerini 
konuştuk. 

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitimiz-
den, mimarlık mesleğine başlama süreci 
ve kariyerinizden bahseder misiniz?

İpek Baycan Architects’in Kurucusu ola-
rak son sekiz yıldır kendi mimarlık pratiği-
mi sürdüren bir mimarım. Mimarlık mesle-
ğinin üretim ile iç içe olan yapısı, dinamik 
ve farklı sorunsallara tasarım düşüncesi ile 
çözüm üretme olasılığı, mimarlık yapıyor 
olmak konusundaki en büyük heyecanım. 
Tabii, bunu ilk etapta mimarlık mesleği-
ni seçerken ya da bu eğitimi almaya karar 
verirken bilmiyordum ancak mimarlığın 
bir tasarımcının hem fonksiyonel bir 
ürün geliştirmesi gerektiği, hem de 
kendi dilini ortaya koyabileceği 
bir meslek dalı olduğunu her 
daim düşündüm.

İpek Baycan Architects 
ne zaman kuruldu? 
Şirketin yapısı nasıl?

Sekiz yıldır bir or-
taklık içinde mimarlık 
pratiğini sürdürürken, 
2021 yılı ocak ayından 
itibaren kendi pratiğim 
ile bireysel olarak çalış-
maya devam ediyorum. Di-
namik bir ekip ile konsept 
tasarımından, detay çözümü 
ve uygulamaya bir projenin her 
aşamasında aktif rol alıyoruz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Projeye göre farklılık göstermekle beraber, 

altı kişilik çekirdek bir ekipten oluşuyoruz. Her 
işimize alışılagelmişin dışında ya da üzerine 
çalışılan bir konu özelinde bir çözüm üretme 
prensibi ile yaklaşan orta ölçekli bir firmayız. 
Bu şekilde butik üretim biçimini var etmenin, 
ölçeğin ve iş modelinin doğru tespiti ile oluşa-
bileceği kanaatindeyim.

“KLİNİK VE OFİS 
PROJELERİNE YOĞUNLAŞTIK”
Ağırlıklı olarak hangi alanlarda çalışıyor-
sunuz?

Farklı ölçeklerde ve tipolojilerde projele-
rimiz olmasına rağmen, projelerimizin büyük 
bölümünü iç mekan tasarım projeleri kaplıyor. 
Bunların arasında da birbirini en çok takip 
edenler klinik yapıları. Bugüne kadar sağlık 
sektöründe aktif 80’i aşkın proje gerçekleştir-
dik. Yaptığımız işler daha çok lüks sağlık seg-
mentine giriyor. Öncelikli hedeflerimizden biri 
ise hekimlerin özelleşen kimliklerini mekana 
yansıtan özgün işler ortaya çıkarmak. 

Klinik projeleri haricinde ofis tasarımları-
mız da firmamızın ön plana çıkan işleri arasın-
da yer alıyor. Bu projelerimize de yaklaşımımız, 
öncelikli olarak kurumsal işleyişi iyice kavra-

yarak, farklı grupların çalışma biçimleri-
ni yeniden yazarak, onlara en uygun 

tasarıma ulaşmak üzerine kurulu. 
Ortaya çıkan mekan ve çözüm 

odaklı tasarım, kullanıcının ilk 
etapta aklına gelmeyen kulla-
nımlar oluşturuyor ve büyük 
resimde tüm bu müdahaleler 
verimliliği de artırıyor.

Bugüne kadar yaptığınız 
en önemli projeler neler?

Her projemize başlarken 
ölçek veya işlevi fark etmeksi-

zin büyük bir heyecan ve özveri 
ile çalışıyoruz. Ancak bir örnek 

vermek gerekirse, nitelikli bir yapı 
ortaya koyma imkanının karşımıza çık-

tığı 38° 30° Çiftliği Peynir Fabrikası yapısı, 

“Malzeme ve kaynak 

seçimlerinde daha 

titiz ve bilinçli bir 

yaklaşım, projenin 

sürdürülebilirliği

açısından büyük önem 

arz ediyor.”

Malzeme ve kaynak seçimlerinde daha titiz ve bilinçli bir yaklaşımın projenin 
sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten İpek Baycan 

Architects’in Kurucusu İpek Baycan, “Projenin kimliğini en doğru şekilde 
yansıtacak malzemeleri seçmeye dikkat ediyoruz ve bu seçimleri yaparken de 

uzun ömürlü ve lokal üretilen malzemelere öncelik veriyoruz” diyor. 
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bundan sonra ortaya koyacağımız yapıların 
da aynı hassasiyet ve olgunlukta olması yö-
nünde bir genel çerçeve de çizdi.

Şu an hangi projeler üzerinde çalışıyor-
sunuz?

Bu dönemde portföyümüzde farklı kim-
liklerde mimari ve iç mimari projeler yer alı-
yor. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde bulunan 
Villa Kompleksi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
yapılarımızla eş zamanlı yürüttüğümüz iç 
mekan projelerinde konut iç mekanına kadar 
farklı projeler geliştiriyoruz.

Yurt dışında yaptığınız proje var mı?
Şu an inşaat ı  devam eden Suudi 

Arabistan’da bir klinik projemiz var. Klinik 
projeleri bizi özellikle heyecanlandırıyor. 
Bunun sebeplerinden biri de günümüzde 
klinik mekanlarına yeni bir soluk getirmek 
konusunda oldukça güçlü bir eğilim oluş-
ması. Klinik iç mekanlarını tasarlarken ka-
musal bir çekicilik sunan, hem çekinilerek 
gelinen bir mekan olma niteliğini kıran, hem 
de kucaklayıcı bir mekan sağlamak en büyük 
önceliklerden biri haline geliyor. 

“Tasarımın bir lüks 

değil, herkesin 

sahip olduğu bir 

hak olduğuna 

inanıyoruz. 

Her projemizin 

merkezine bu ideali 

yerleştirerek, ölçek 

ve lokasyon fark 

etmeksizin yapılı 

çevreyi iyi yönde 

değiştirmeye 

devam etmeyi 

hedefliyoruz.”

2

1

Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Projelerimizin ortak noktası olarak mekanın is-
teklerini anlamanın yanı sıra, tüm gelen brief’e katma 
değer olarak ne katılabileceği sorusunu hep aklımı-
zın bir köşesinde tutarak yanıtlamanın, projenin 
omurgasını oluşturmak olduğunu söyleyebilirim. Bu 
düşünce biçimi çözümleri çeşitlendirirken, sürprizli 
mekanlar oluşturabiliyor ve bizim için de daha keyifli 
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1-  38°30° PEYNİR ÇİFTLİĞİ

2- GÜLÜŞ AKADEMİSİ

3- DUO SUITES KONUTLARI

4  MERSİN VİLLALARI

bir düşünsel süreç başlatıyor. Ortak 
dili oluşturan en önemli karakter, 
mimari dilde yalın bir anlayışın yanı 
sıra, tek bir güçlü sözü olan projeler-
den geçiyor.

Malzeme seçimini nasıl yapıyor-
sunuz? Yerli malzeme kullanımın-
daki yaklaşımınız nedir?

Projenin kimliğini en doğru şe-
kilde yansıtacak malzemeleri seçmeye 
dikkat ediyoruz ve bu seçimleri yapar-
ken de malzemelerin uzun ömürlü 
ve lokal üretilenlerine öncelik veri-
yoruz. Özellikle Türkiye’de yerelde 
çıkan cam, ahşap ve doğal taş gibi 
malzemeleri yaygın şekilde bulun-
durmaya özen gösteriyoruz. Yaptı-
ğımız projelerde bu malzemeleri dış 
ve iç cephelerde doluluk ve boşluk 
oranlarını iyi vurgulayacak şekilde 
yoğun olarak kullanıyoruz. Ahşap ve 
taş malzemeleri seçerken, sürdürüle-
bilirlik ve hissiyat açısından en doğal 
ve ham hallerini projelerimizde doğru 
oranda vurgulamak bizim için önem 
arz ediyor.

“MİMARLIKTA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İHTİYAÇ HALİNE GELDİ”
Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Günümüz koşullarında diğer sek-

törlerde de olduğu gibi mimarlıkta 
da sürdürülebilirlik idealist bir yak-
laşım olmaktan çıkıp ihtiyaç haline 
geldi. Özellikle malzeme ve kaynak 
seçimlerinde daha titiz ve bilinçli bir 
yaklaşım, projenin sürdürülebilirliği 
açısından büyük önem arz ediyor. 
Biz de genellikle projelerimizde uzun 
ömürlü ve lokal üretilen materyalleri 
kullanmaya büyük bir özen gösteri-
yoruz. 

Ayrıca tasarım sürecinin en başın-
dan mevcut kontekstin ve kullanıcı 
ihtiyaçlarının incelikli bir şekilde 
okunmasının ve bunun sonucun-
da ortaya çıkan projenin bir şekil-
de etrafına karışabilmesinin, oranın 
bir parçası haline gelebilmesinin de 
uzun ömürlü ve sürdürülebilir ol-
masında büyük bir etken olduğunu 
düşünüyorum.

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

İpek Baycan Architects olarak 
projelerimizde mekanı ve projenin 
gereksinimlerini iyi bir şekilde kav-
ramaya önem veriyoruz. Kullanıcı-
ları mekana en ideal şekilde entegre 
edecek tasarıma ulaşmak bizim için 
değerli. Tasarımın bir lüks değil, her-
kesin sahip olduğu bir hak olduğuna 
inanıyoruz. Her projemizin merke-
zine bu ideali yerleştirerek, ölçek 
ve lokasyon fark etmeksizin yapılı 
çevreyi iyi yönde değiştirmeye devam 
etmeyi hedefliyoruz.

3

4
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PROFESYONEL BAKIŞ / BURAK GÜRKAN

E
ndüstriyel otomasyon alanında faaliyet gös-
teren Emerson’daki kariyerinin ardından 
2017 yılında Grundfos Türkiye ve Orta 

Asya Bölge Genel Müdürü olan Burak Gürkan, 
Grundfos’daki görevine Hindistan, Orta Doğu, Af-
rika Bölgesi Endüstri Direktörlüğü’nü de ekleyerek 
başarılı kariyerini sürdürüyor. Grundfos’un, dün-
yanın su ve iklim sorunlarına çözümler üretmeyi 
ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ken-
disine görev edinmiş, yenilikçi çözümlerle dünya 
lideri küresel bir su teknolojileri şirketi olduğunu 
vurgulayan Gürkan, “Dünyanın büyük sorunlarına 
bu kadar önem veren global bir şirkette çalış-
maktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumu 
söyleyebilirim” diye konuşuyor. Burak Gürkan ile 
iş hayatını, çalışma prensiplerini ve Grundfos’u 
konuştuğumuz bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz, 
iş hayatına atılma süreciniz ve kariyeriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

İzmir’de doğdum, ilkokul ve ortaokulu 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyup, liseyi 
İzmir’de bitirdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldum. 
1999 yılında endüstriyel otomasyon alanında 
Emerson’da (Fisher- Rosemount) satış destek mü-
hendisi olarak kariyerime başladım. 2006 yılında 
İngiltere’ye global ürün lansmanı proje yöneticisi 
olarak gittikten sonra, 2008 yılında Avrupa Pazar-
lama Müdürü görevini alarak, Avrupa ve CIS böl-
gesinde iş geliştirme ve pazarlama alanında farklı 
yöneticilik pozisyonlarında bulundum. Bu sırada 
Financial Times’da dünyanın en iyi programların-
dan seçilen ESCP Business School Executive MBA 
programını beş farklı ülkede tamamladım. Son 
olarak 2015- 2017 yılları arasında da Emerson 
Türkiye ve Güney Hazar Bölgesi Genel Müdürü 
olarak görev yaptım.

Grundfos’ta kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu 
andaki görevinize ne zaman atandınız?

Emerson’daki kariyerimin ardından 2017 yı-
lında Türkiye ve Orta Asya Bölge Genel Müdürü 
olarak Grundfos’a katıldım. 2021 yılı başında da 
Grundfos’un yeni yapılanması doğrultusunda, 
Grundfos Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörlüğü 
görevime ek olarak, Grundfos Endüstri Grubu 
IMEA Bölge Direktörü olarak görev yapmaya baş-
ladım. IMEA Bölgesi, Hindistan, Orta Doğu, Afri-
ka, Türkiye ve Orta Asya’dan oluşan 81 ülkeden 
oluşuyor. Bu bölgedeki endüstri grubu ekiplerinin 
ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumluyum.

Grundfos’taki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek 
istersiniz?

Grundfos, dünyanın su ve iklim sorunlarına 

Grundfos Hindistan, Orta Doğu, 
Afrika Bölgesi Endüstri Direktörü 
ve Türkiye ve Orta Asya Genel 
Müdürü Burak Gürkan, iş hayatındaki 
başarısının sırrını; "Meydan okumak, 
mücadeleden kaçmamak, her şeyi 
bitmez tükenmez bir tutkuyla 
yapmak, çevresinden ilham almak, 
meraklı olmak" şeklinde özetliyor.

"Başarımın sırrı;

meydan 
okumak, 
tutku ve 
ilhamla 
çalışmak"
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“Grundfos, 2025 

Stratejisi’nde iklime 

pozitif

etki yaratabilmeyi 

ana hedefler 

arasında tanımlıyor. 

2025 yılına kadar 

2008 yılına kıyasla 

karbon ayak izini 

yüzde 50 düşürecek 

olan Grundfos 

aynı zamanda 

tedarikçilerine de 

karbon ayak izlerini

düşürmek konusunda 

yardımcı olacak.”

yolarımızı hazırlamıştık. Bu dönemde artan bilince 
bağlı olarak talepte de önemli artış gerçekleşti. 
Bugün içinde bulunduğumuz durumda lojistik-
ten üretime, servis hizmetlerinden satış desteğine 
kadar tüm noktalarda artan talebe çok başarılı bir 
sistemle cevap verebildiğimiz için mutluyuz. İçin-
de bulunduğumuz durumdan farklı olarak bu tür 
krizler genelde şirketlerin nakit akışını ve finansal 
durumunu zorlar ve iş ortaklarının yanında durup 
onlara destek olmaya devam edebilen güçlü firma-
ların pazar payı almasını sağlar. Biz de pazardaki 
yerimize bakarak pandemiden daha güçlü olarak 
çıktığımızı görüyoruz.

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

Bu soruya klişelerle cevap vermek istemem. 
Her başarı hikayesi birbirinden farklıdır ama temel-
de benim hayata bakışımla ilgili kendimi tanımla-
dığım kelimeler; meydan okumak, bunu mücade-
leden kaçmamak, hatta meydan okuyacak sorunlar 
aramak şeklinde açıklayabilirim. Yaptığım her 
şeyi bitmez tükenmez bir tutkuyla yapmak, eğer 
tutkuyla yapamıyorsan hiç yapmamak, çevremden 
ilham almak, meraklı olmak ve yapabildiğim ölçü-
de dokunduğum insanlara ilham verebilmek de en 
önemli prensiplerim arasında yer alıyor.

Günümüzde inovasyon ve Ar-Ge şirketler 
için olmazsa olmaz önemde. Bu konudaki 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Su sıkıntısı dünya nüfusunun yüzde 40’ını 

çözümler üretmeyi ve insanların yaşam kalitesini 
iyileştirmeyi kendisine görev edinmiş, yenilikçi 
çözümlerle dünya lideri olan küresel bir su tek-
nolojileri şirketi. Su ve enerji teknolojilerinde tüm 
dünyada trend belirleyici konumda. Grundfos’un 
ana mülkiyetine sahip olan Grundfos Vakfı, su 
alanında deneyimli uluslararası STK’larla iş birliği 
içinde, dünyanın yoksul kesimlerinde temiz ve 
güvenli içme suyuna erişim konusunda çalışmalar 
yapıyor. Tüm bunları göz önüne alarak dünyanın 
büyük sorunlarına bu kadar önem veren global 
bir şirkette çalışmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyduğumu söyleyebilirim.

“KRİZ DÖNEMLERİNDE
İŞ ORTAKLARINA DESTEK
OLAN FİRMALAR GÜÇLENİR”
Pandemi, iş yapış modellerinde de 
değişikliklere yol açtı. Size göre şirketler bu 
yeni dönemde nasıl bir strateji belirlemeli?

Öncelikle şu anda yaşadığımız küresel kriz biz-
lere suyun önemini bir kere daha hatırlattı. Tüm 
salgınlar ile mücadelede su oldukça önemli bir rol 
oynuyor. Ancak suyun öneminin hatırlanmasıyla 
birlikle bir konu daha da önem kazandı; su tasar-
rufu. Su kaynakları çoğu ülkede tehlikede. Bu ne-
denle su tasarrufuna odaklanmak tüm paydaşların 
sorumluluğu. Biz de Grundfos olarak her zamanki 
yaklaşımımızla suyun verimli kullanılması ve su 
tasarrufu konusunda üzerimize düşen kritik gö-
revi her alanda yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem 
global organizasyon, hem de Grundfos Türkiye ve 
bağlı bölgeler olarak her türlü olasılık için senar-
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etkiliyor ve gerekli önlemler alınmazsa bu oran 
daha da artacak. Dünyada tüketilen enerjinin 
yaklaşık yüzde 10’unu pompalar kullanıyor. Dün-
yadaki tüm enerji kullanımını düşündüğünüzde 
bu gerçekten çok büyük bir rakam. Akıllı pompa 
teknolojisine sahip ve enerji verimliliği yüksek 
çözümlere geçiş yapılarak, dünya enerji tüketi-
minde yüzde 4-5 civarında bir azalma sağlamak 
mümkün. Dolayısıyla şirketlerin ana Ar-Ge he-
deflerinin sürdürülebilirlik esaslı enerji verimliliği 
olması gerektiğine inanıyorum. Grundfos olarak 
geliştirdiğimiz yapay zeka ile çalışan akıllı pompa-
lar sayesinde; enerji maliyetinde yüzde 85’e varan 
tasarruf elde ediliyor. Servis ve bakım ücretleri de 
aynı şekilde yüzde 50 daha düşük oluyor. Ama 
tabii en önemlisi, çevreye olan olumsuz etkiler en 
aza indirilebiliyor.

“KOŞU VE YÜZME
YARIŞLARINA KATILIYORUM”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

15, 13 ve 5 yaşlarında üç oğlum var. Ev haya-
tım da oldukça yoğun diyebiliriz. Günlerimi, hafta 
sonları dahil genelde oldukça planlı geçirmeye 
çalışıyorum. Ev dışında zamanımın büyük kısmı-
nı spora ayırıyorum. En çok koşu ve yüzmeden 
keyif alıyorum. Boğaziçi Yüzme Yarışı, İstanbul 
Maratonu, İstanbul Triatlonu gibi yerel yarışlara 
ek olarak, seyahatlerimle birlikte organize edebil-
diğim uluslararası yarışlara da katılıyorum. Uzun 
mesafe triatlon yarışları favorilerim arasında. En 
son mart ayı başında Dubai İronman yarışına 
katıldım. Yarışmak, en iyi derecemi yapmak için 
kendime meydan okumak bana enerji veriyor. Bu-
nun dışında müzikle ilgilenmek en keyif aldığım 
hobilerim arasında yer alıyor.

Biraz da Grundfos’tan ve sektörden 
bahsetmenizi isterim. Grundfos’un sektördeki 
yeri nedir?

1945 yılında Danimarkalı mucit Poul Due Jen-
sen tarafından kurulan Grundfos, bugün 50’den 
fazla ülkede 20 bin çalışanı ve yaklaşık 4 milyar 
euroluk cirosu ile su çözümleri konusunda bir 
dünya devi. Şirketimizin yüzde 87’si, amacı şirke-
tin çalışmalarının ekonomik dayanağını sağlamlaş-
tırmak olan Grundfos Vakfı’na ait. Dünyanın her 
yerinde insanlara temiz su ve sıhhi koşullar sağ-
lamak için uluslararası organizasyonlarla birlikte 
çalışıyor, STK’lar ve Birleşmiş Milletler kurumla-
rıyla iş birliği yapıyoruz. Günümüzde iklim krizi 
ve su krizi geleceğimiz için en büyük tehditlerin 
başında geliyor. Özellikle bu nedenle, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 
‘Temiz Su ve Sanitasyon’ ile ‘İklim Eylemi mad-
delerinin global destekleyicisi olmaktan gurur 
duyuyoruz. BM’nin bu amaçları doğrultusunda 

daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

İklim krizi ile birlikte çevreci ve sürdürülebilir 
üretim önümüzdeki dönemde sanayinin de en 
önemli kriteri olacak. Şirket olarak nasıl bir yol 
haritanız var?

Bu soruya klişelerle cevap vermek istemem. Her 
başarı hikayesi birbirinden farklıdır. Ama temelde 
benim hayata bakışımla ilgili kendimi tanımladı-
ğım kelimeler; meydan okumak, tutku ve ilham. 
Meydan okumayı; mücadeleden kaçmamak, hatta 
meydan okuyacak sorunlar aramak, tutkuyu; yap-
tığın her şeyi bitmez tükenmez bir tutkuyla yap-
mak, eğer tutkuyla yapamıyorsan hiç yapmamak, 
ilhamı; çevremden ilham almak, meraklı olmak ve 
yapabildiğim ölçüde dokunduğum insanlara ilham 
verebilmek olarak özetleyebiliriz.

Grundfos, 2025 Stratejisi’nde iklime pozitif 
etki yaratabilmeyi ana hedefler arasında tanımlı-
yor. 2025 yılına kadar 2008 yılına kıyasla karbon 
ayak izini yüzde 50 düşürecek olan Grundfos aynı 
zamanda tedarikçilerine de karbon ayak izlerini 
düşürmek konusunda yardımcı olacak. Belirlenen 
strateji doğrultusunda, CO2 emisyonunun 2025 
yılına kadar yüzde 50 azaltılması hedefleniyor. Yine 
aynı stratejiye yönelik olarak, 2030 yılına kadar ik-
lime pozitif katkı sağlayabilmek için su tüketiminin 
2025 yılına kadar yarıya indirilmesi üzerine çalışı-
lıyor. Öte yandan 2030 yılı itibarıyla, ihtiyacı olan 
300 milyon kişiye güvenli içme suyu ulaştırmaya 
katkı sağlanmak üzere, su tasarrufu ve su arıtma-
sı ile tüketimin 50 milyar metreküp azaltılması 
hedefleniyor. Biz yaptığımız çalışmalarla temiz su 
sistemlerine erişimi artırabilir, su eko-sistemlerini, 
biyolojik çeşitliliği koruyabilir, iklim değişikliği ile 
mücadeleyi hızlandırmayı başarabiliriz. Böylesine 
önemli bir görevi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

“Yarışmak, en iyi 

derecemi yapmak 

için kendime 

meydan okumak 

bana enerji veriyor. 

Bunun dışında 

müzikle ilgilenmek 

en keyif aldığım 

hobilerim arasında 

yer alıyor.”

PROFESYONEL BAKIŞ / BURAK GÜRKAN



64   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2022

SÖYLEŞİ / EBRU ŞAPOĞLU

Şişecam'ın tüm
faaliyetlerinin odağında 

yer alıyor"

"Sürdürülebilirlik "Sürdürülebilirlik 



D
üzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam 
elyafı gibi camın tüm temel alanlarında 
faaliyet gösteren tek küresel şirket olan 

Şişecam, sorumlu bir üretici olarak sürdürülebilir-
liği tüm süreçlerinin odağında tutarak, çevre dostu 
ve enerji verimliliğine katkıda bulunacak ürünler 
geliştirmeye devam ediyor. Şişecam’ın düzcam 
alanındaki faaliyetlerini Türkiye, İtalya, Bulgaris-
tan, Rusya, Hindistan ve Mısır olmak üzere altı 
farklı ülkede 10 üretim tesisinde gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Şişecam Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Ebru Şapoğlu, “Şişecam, düzcam üretimi alanında-
ki son yeni yatırımını Polatlı’ya yaptı ve Polatlı bu 
tesis ile Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üsle-
rinden biri haline geldi” ifadelerini kullanıyor. Ebru 
Şapoğlu ile Şişecam’ı ve faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle Şişecam’ın faaliyetleri hakkında 
kısaca bilgi almak isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda 1935 
yılında Türk cam sektörünü kurmak amacıyla te-
melleri atılan Şişecam, cam ve kimyasallar alanında 
güçlü bir küresel oyuncu olarak faaliyetlerini sür-
dürüyor. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve 
cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında faaliyet 
gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, düzcam 
alanında dünyanın en büyük beş global üreticisi 
arasında yer alıyor. Türkiye ve globalde düzcam 
sanayisinin gelişmesine öncülük eden ve düzcam 
alanında birçok ilke imza atan Şişecam, 
düzcam faaliyetlerini; düzcam, buzlu 
cam, ayna, lamine cam ve kaplama-
lı camı kapsayan mimari camlar 
ve enerji camları iş alanlarında 
sürdürüyor.

Şişecam’ın düzcam 
üretim tesisleri 
nerelerde bulunuyor? 
Kapasite ve ürün 
çeşitliliği hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bugün ,  düzcam 
alanındaki faaliyetlerini 
Türkiye, İtalya, Bulgaris-
tan, Rusya, Hindistan ve 

Mısır olmak üzere altı farklı ülkede 10 üretim 
tesisinde gerçekleştiren Şişecam, genişleyen ürün 
yelpazesiyle inşaat, mobilya, enerji, beyaz eşya ve 
otomotiv gibi lokomotif sektörlere girdi sağlıyor. 
Şişecam, düzcam üretimi alanındaki son yeni 
yatırımını Polatlı’ya yaptı ve Polatlı bu tesis ile 
Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden 
biri haline geldi. Türkiye’deki düzcam üretim fa-
aliyetlerini sekiz fırını ile gerçekleştiren Şişecam, 
yüksek üretim kapasitesi, yenilikçi ürünleri ve 
geniş ürün gamı ile çok çeşitli coğrafyalarda her 
ihtiyaca en doğru cam çözümleri sunmaya devam 
ediyor.

“İHRACAT ORANIMIZ YÜZDE 10-15
ARASINDA DEĞİŞİYOR”
Türkiye’deki pazar payı ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

2021 yılında yüzde 20’nin üzerinde büyüyen 
Türkiye düzcam pazarında, pazar lideri konu-
munu koruyan ve dünyanın lider üreticileri ara-
sında yer alan Şişecam, gerek yerel üretici olarak 
bulunduğu ülkelerde, gerekse yeni yatırımları 
ile yeni pazarlarda büyüyerek, global ayak izini 
genişletiyor. Türkiye’de kurulu tesislerinde yurt 
içinde oluşan talebi tam ve zamanında karşılamayı 
her dönem önceliklendiren Şişecam’ın ihracat 
payı, üretim kapasitesiyle doğrudan ilişkili olarak 
yüzde 10-15 arasında değişiklik gösteriyor.

En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek 

için neler yapıyorsunuz?
Şişecam’ın düzcam ihracat 

pazarları; yakın coğrafyada 
Orta Doğu, Afrika ve Av-

rupa; uzak pazarlarda ise 
Kuzey ve Güney Amerika. 
İhracat pazarlarını çeşit-
lendirmek günümüz 
ticari koşullarında tüm 
işletmeler için olduk-
ça önemli bir konu ol-
makla birlikte, Şişecam 
gibi global ölçekte farklı 
coğrafyalarda üretim ve 

satış yapan kuruluşlar 

“Şişecam, kaliteli 

ve sürdürülebilir 

ürünleriyle 

Türkiye’deki lokomotif 

sektörlerin gelişimini 

desteklerken, ülke 

ekonomisine de

katkı sağlıyor.”
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Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan, düzcam alanında 

dünyanın en büyük beş global üreticisi arasında yer alan Şişecam, geçtiğimiz yıl 

açıkladığı '2022-2030 Care For Next Sürdürülebilirlik Stratejisi' doğrultusunda 2050 

yılı için sıfır karbon hedefliyor. Şişecam Satış Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şapoğlu, 

"Sürdürülebilirlik, Şişecam'ın tüm faaliyetlerinin odağında yer alıyor" diyor.
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“Türkiye’deki düzcam 

üretim faaliyetlerini

sekiz fırını ile 

gerçekleştiren 

Şişecam,

yüksek üretim 

kapasitesi, yenilikçi 

ürünleri ve geniş ürün 

gamı ile çok çeşitli 

coğrafyalarda her 

ihtiyaca en doğru 

cam çözümleri 

sunmaya devam 

ediyor.”

verme hedefleriyle hizmet seviyesini yükseltme 
çalışmaları ve dijital platformlarda marka güçlen-
dirme projeleri ile desteklenerek sürdürüldü. Yıl 
içinde dönemsel değişkenlik gösteren iç pazar şart-
larına karşılık, hizmet verilen sektörlerin çeşitlilik 
avantajı kullanıldı ve tüm sektörlerin ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunuldu. Uluslararası pazarlarda 
ise yüksek kapasite imkanı ile ihtiyaca uygun nite-
likli ürün portföyü ve yaygın dağıtım ağıyla hizmet 
vermeye devam edildi. 2022 yılında birçok pazarda 
güçlü talebin sürmesi ve piyasa koşullarının olumlu 
seyretmesi bekleniyor. Katma değerli ürün satış 
trendinin de tüm pazarlarda değişen ivmelerle artış 
göstereceği öngörülüyor.

Düzcam faaliyet alanında Türkiye’de dört farklı 
lokasyonda sekiz düzcam hattı ile faaliyet göste-
ren Şişecam, ülkede hızla yükselen cam talebini 
karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir 
değer yaratma hedefi doğrultusunda 2021 yılında 
duyurduğu, mimari camlar ve otomotiv camına 
yönelik iki yeni düzcam hattı yatırımına devam et-
meyi planlıyor. Yatırımlar sonucunda, Türkiye’deki 
mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 
oranında artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesi 
ve Türkiye pazarındaki lider konumunun güçlen-
dirilmesi amaçlanıyor.

Dağıtım kanalını genişleterek Avrupa’daki ko-
numunu güçlendiren Şişecam, Avrupa pazarına 
sunduğu katma değerli ürün portföy yapısını daha 
da büyüterek, bölgedeki etkinliğini artırmayı he-
defliyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip olan 
Hindistan pazarında, düzcam talebindeki artışa 
paralel olarak yeni yatırım planları fırsatlarıyla 
pazar payının artırılması ve katma değeri yüksek 
ürün yelpazesiyle rekabet gücünün geliştirilmesi 
değerlendiriliyor.

“Şişecam, Türk inşaat malzemeleri 
sanayisinin çatı örgütü olan Türkiye 

İMSAD’ın gerek Türkiye’de, gerekse global 
ölçekte iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik 

yaptığı çalışmaları ve sektörümüz adına pek çok 
platformda aktif olarak görev ve sorumluluk almasını 

destekleyerek takip ediyor. Ayrıca, Türkiye İMSAD’ın 
hedef pazarları yakından izlemesi, sektörel projeler 

yürütmesi ve bu pazarlar ile ilgili hazırladığı kapsamlı 
raporlar, Şişecam’ın takip ettiği ve yararlandığı kaynaklar 

arasında yer alıyor. Türkiye İMSAD nezdinde gerçekleştirilen 
komite ve komisyon çalışmalarında aktif rol alarak, cam sektörü 
ile ilgili yasal düzenlemeler yönü ile yapılan çalışmalara da katkı 

sağlayan Şişecam, önümüzdeki dönemlerde de Türkiye İMSAD’ın 
çalışmalarında aktif rol alarak, desteğini sürdürmeye devam edecek.”

“TÜRKİYE İMSAD’A DESTEK
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

için önemi daha da artıyor. Satış kanal yapıları-
nın ve müşteri ihtiyaçlarının çok çeşitli olduğu 
düzcam sektöründe, farklı pazarlara geniş ürün 
gamı sunmak ve müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit 
etmek kilit rol oynuyor. Şişecam’ın global ölçekte 
bilinirliği yüksek olan marka değerinden de güç 
alınarak, yeni ürünlerin tanıtımı için sektörel 
toplantılara ve bağlı bulunulan birlikler aracılığı 
ile sektörel fuarlara katılım sağlanıyor. Bunun yanı 
sıra, düzcam ürününü işleyerek son kullanıcıya 
sunan yetkili üreticilerimizle proje geliştirmek 
için de çeşitli faaliyetlere devam ediliyor. Şişecam, 
kaliteli ve sürdürülebilir ürünleriyle Türkiye’deki 
lokomotif sektörlerin gelişimini desteklerken, 
ülke ekonomisine cam işleme firmalarının katma 
değerli ürün ihracatını destekleyerek de katkı 
sağlıyor.

“İKİ YENİ DÜZCAM HATTI İLE
TÜRKİYE’DEKİ FLOAT ÜRETİM
KAPASİTESİ YÜZDE 30 ARTACAK”
Covid-19 pandemisinin devam ettiği 2021 
yılında öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

Küresel salgın, 2021 yılında da tüm dün-
yada etkisini sürdürmeye devam eder-
ken, değişen pazar koşullarına hızlı 
adaptasyon sağlayan Şişecam, müş-
teri odaklı yaklaşımı ile değer 
zincirindeki tüm paydaşların 
ihtiyaçlarına uygun çözümler 
sunmayı sürdürdü. Türki-
ye’deki faaliyetler; düzcam 
değer zincirinde müşteri 
memnuniyetini sağla-
ma, pazarın ihtiyacına 
en hızlı şekilde cevap 
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Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durum pazarda ne gibi değişikliklere yol açtı?

Pandemi yılı olan 2020’de durağan seyreden 
düzcam sektörü, 2021 yılında normalleşme adım-
larının atılması ve talebin canlanmasıyla yüzde 
20’nin üzerinde oldukça yüksek bir ivmeyle bü-
yüme gösterdi. Bu büyümenin en büyük tetikle-
yicileri, düzcamın başlıca girdi olarak kullanıldığı 
inşaat sektöründe ertelenmiş projelerin devreye 
girmesi ve mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerin 
özellikle ihracatlarında yaşanan artış oldu. İlave 
olarak bugün üretim kapasitesi ve ürün kalitesi ile 
bölgenin üretim üssü haline gelen Türkiye düzcam 
sektöründe işlenmiş düzcam ürünlerinin ihracatı, 
2021 yılında yüzde 42 oranında artış göstermiş 
olup, bu artışın önümüzdeki yıllarda özellikle kat-
ma değerli ürünler başta olmak üzere tüm düzcam 
ürünlerinde sürmesi bekleniyor. Pandeminin ticari 
hayata en büyük yansımalarından biri olan tedarik 
zincirindeki kırılmalar; tüm sektörler için ticaret 
anlayışını, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi 
ve yakın coğrafya ticaretine verilen ağırlığın art-
ması olarak değiştirdi. Türkiye gerek tüketimin 
yüksek olduğu Avrupa gibi gelişmiş bölgelere olan 
yakınlığı, gerekse düzcam sektöründeki bilgi ve 
tecrübesi ile bölge içinden olumlu şekilde sıyrıla-
rak önemli bir tedarik noktası olma fırsatı yakaladı.

“BM’NİN 2022’Yİ ‘CAM YILI’ İLAN
ETMESİNDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİK”
Teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik 
ve çevre bilincinin artmasının, sektöre 
ve ürünlerinize yansıması nasıl oldu? 
Önümüzdeki dönemde hangi ürünler ön plana 
çıkacak?

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin he-

pimizin hayatında yakından hissedildiği bu 
dönemde Şişecam sorumlu bir üretici olarak 
sürdürülebilirliği tüm süreçlerinin odağında tu-
tarak, çevre dostu ve enerji verimliliğine katkıda 
bulunacak ürünler geliştirmeye de kesintisiz 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2022-2030 Care 
For Next Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni açıkla-
yan Şişecam için bu strateji, gezegeni korumak, 
toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek 
için üstlenmeyi taahhüt ettiği sorumlulukların 
yol haritası niteliğinde. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları’na (BM-SKA) uyumlu ve entegre 
2022-2030 Care For Next stratejisi doğrultu-
sunda 2050 yılı için sıfır karbon hedefleyen 
Şişecam, farklı alanlarda daha iyi bir dünya 
hedefiyle ortaya koyduğu bu vizyonu hammad-
de tedarikinden üretime, değer zincirinde yer 
alan tüm paydaşlarını ve süreçlerini kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yenilikçi ve 
özgün bakış açısıyla birçok yeni teknoloji ve 
buluşa imza atarak, üretimden gelen gücünü 
Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında 
yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım 
merkezinde teknoloji geliştirme kabiliyeti ile 
birleştiren Şişecam, binalarda enerji verimlili-
ğini maksimum derecede sağlamak amacıyla 
ürettiği enerji verimli kaplamalı ürünleri ve 
yenilenebilir enerji sistemleri için ürettiği enerji 
camlarına yönelik olarak geliştirme çalışmalarını 
da kesintisiz sürdürüyor. Küresel pazarın ihti-
yaçları doğrultusunda katma değerli çözümler 
sunan fonksiyonel kaplama, ayna ve akıllı cam 
geliştirme çalışmalarıyla ve gerçekleştirdiği yeni 
yatırımlarla ileriye yönelik sağlam adımlar atıyor.

Ayrıca Şişecam; sürekli gelişen cam sektörü 
ve camın her geçen gün genişleyen kullanım 
alanlarının imkanlarını daha iyi anlatmak; eko-
nomik ve toplumsal karar alıcılarda farkındalık 
yaratmak amacıyla; 2022 yılının Birleşmiş Mil-
letler tarafından ‘Cam Yılı’ ilan edilmesi süre-
cinde öncü bir rol üstlendi. ‘Cam Yılı’ iklim 
değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması 
ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreterek, 
gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı 
hedefleyen cam sektörünün üstlendiği rolün kü-
resel çapta vurgulanması açısından büyük önem 
taşıyor. Üretim yaptığı tüm coğrafyalarda entegre 
bir yapıyla faaliyetlerini etkin yönetmenin yanı 
sıra, katma değerli ürünlerle büyüme odağı doğ-
rultusunda pazara yaşam kalitesini artıran inova-
tif ürünler sunmayı sürdürecek olan Şişecam, bu 
doğrultuda sektöründeki teknolojik gelişmeleri 
göz önünde bulundurarak, Ar-Ge faaliyetleri ve 
Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında iş birliği 
içinde olduğu kuruluşlar ile sürdürdüğü inovatif 
ürün geliştirme çalışmalarını 2022 yılında da hız 
kesmeden devam ettiriyor.

“Düzcam faaliyet 

alanında Türkiye’de 

dört farklı 

lokasyonda sekiz 

düzcam hattı ile 

faaliyet gösteren 

Şişecam, ülkede 

hızla yükselen 

cam talebini 

karşılama ve tüm 

paydaşları için 

sürdürülebilir değer 

yaratma hedefi 

doğrultusunda 

2021 yılında 

duyurduğu, mimari 

camlar ve otomotiv 

camına yönelik iki 

yeni düzcam hattı 

yatırımına devam 

etmeyi planlıyor.”

SÖYLEŞİ / EBRU ŞAPOĞLU
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G
lobalde 35 şirket ve 19 üretim tesisine sahip olan 
poliüretan köpük üreticisi Selena, pandemi döne-
minde de faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. 2020 

yılında vergi öncesi net karını yüzde 86 artırarak 30 milyon 
euro seviyesine çıkaran Selena Grup’un, yine aynı dönemde 
grup net satışlarını 310 milyon euro seviyesine yükselttiğini 
belirten Selena Türkiye Genel Müdürü Bülent Güler, “Tytan 
Professional markası ile inovatif ve teknoloji üreten bir firma 
konumundaki Selena, patentli teknolojileri ile birçok ürünü 
tüm dünyadaki yapı üreticilerinin hizmetine sunuyor” bilgisini 
veriyor. Bülent Güler ile Selena Grup’u, Türkiye’deki faaliyet-
lerini ve hedeflerini konuştuk. 

“Bu yıl Selena 
Türkiye için

büyük 
değişim yılı 

olacak”
Dünyanın sayılı poliüretan köpük 

üreticilerinden Selena, Türkiye 

pazarında hedef büyüttü. Selena 

Türkiye Genel Müdürü Bülent 

Güler, “Selena Türkiye olarak 

büyük bir değişim içine giriyoruz. 

2022 yılında üretim hattımızda 

önemli bir revizyona gidip hem 

kapasitelerimizi artıracak, hem 

de yeni Tytan Professional 

teknolojilerimiz ve formüllerimizi 

Türkiye’de daha verimli bir şekilde 

üretme şansını elde edeceğiz” diyor.
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“İhracat olarak en 

çok Ortadoğu, 

CIS ve Afrika 

ülkelerine satış 

yapıyoruz. 

Diğer Selena 

ülkelerinde de 

en çok Rusya’ya 

ürünlerimizi 

ihraç ediyorduk. 

Ancak bildiğiniz 

gibi yaşanan son 

gelişmelerden

dolayı şu an için 

Rusya pazarında 

Grup kararı 

ile küçülmeye 

gidildi. Biz de 

Rusya pazarından 

açığa çıkan 

kapasitemizi 

diğer Avrupa 

ülkelerindeki 

Selena 

şirketlerine 

kaydırdık.”

yılında vergi öncesi net karını yüzde 86 artırarak 
30 milyon euro seviyesine çıkaran Selena, yine 
aynı dönemde grup net satışlarını 310 milyon euro 
seviyesine yükseltti. Bunun dışında Tytan Profes-
sional markası ile inovatif ve teknoloji üreten bir 
firma konumundaki Selena, patentli teknolojileri 
ile birçok ürünü tüm dünyadaki yapı üreticilerinin 
hizmetine sunuyor.

Selena Türkiye olarak üretim tesisleriniz 
nerelerde bulunuyor? İnşaat sektörüne 
yönelik hangi ürün gruplarında üretim 
yapıyorsunuz?

Türkiye’deki üretim tesisimiz Bolu Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alıyor. Bu tesisimizde, başta 
poliüretan köpük, montaj ve dolgu malzemeleri 
olmak üzere, akrilik yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
ürünlerini üretiyoruz.

“ÜRETİMİMİZİN YARISINI 
İHRAÇ EDİYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Gelinen noktada Selena, Türkiye’de üretmekte 
olduğu ürünlerinin üçüncü partide yarısını iç pa-
zara, diğer yarısını ise ihracata temin ediyor. Aynı 
zamanda diğer ülkelerdeki Selena Grup şirketleri-
ne de satışlarımızın ihracatımıza yakın olduğunu 
söyleyebilirim. Selena Türkiye olarak büyük bir 
değişim içine giriyoruz. 2022 yılında üretim hat-
tımızda önemli bir revizyona girip hem kapasite-
lerimizi artıracak, hem de yeni Tytan Professional 
teknolojilerimiz ve formüllerimizi Türkiye’de daha 
verimli bir şekilde üretme şansını elde edeceğiz. 
Bu yeni teknolojilerle üretilen ürünlerin pazara 
yeni bir bakış açısı ve daha farklı çözümler ka-

Öncelikle Selena’nın yeni Genel Müdürü 
olarak sizi kısaca tanımak isteriz.

TED Ankara Koleji’nden 1993 yılında mezun 
olduktan sonra sırasıyla Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans, daha son-
ra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Uluslarası İşletme ve Pazarlama MBA 
programlarını tamamladım. Çok uluslu şirketler-
deki yönetici kariyerime ise 2005 yılında Avusturya 
merkezli endüstriyel ahşap panel üreticisi Kronos-
pan Grubu’nda İhracat Müdürü olarak başladım. 
Dokuz yıl boyunca çeşitli görev ve kademelerde 
bulunduğum Kronospan’da son olarak Yapı Ürün-
leri Grup Müdürlüğü görevini yaptım. 2014 yılında 
ise Türkiye’ye yeni girmekte olan İsviçre merkezli 
esnek zemin kaplamaları üreticisi Forbo Zemin 
Sistemleri’nde Ülke Müdürü olarak görev aldım 
ve sekiz yıl boyunca Türkiye operasyonuna lider-
lik ettim. Son olarak 2022 yılı itibarıyla, Polonya 
merkezli yine lider yapı kimyasalları ve poliüretan 
köpük üreticilerinden Selena Grubu’nun Türkiye 
operasyonunda Genel Müdür olarak çalışma haya-
tıma devam ediyorum.

Selena’nın dünyadaki ve Türkiye’deki geçmişi 
ve kuruluşundan bu yana olan gelişimi 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Daha önce de bahsettiğim gibi Selena Grubu 
dünyanın sayılı poliüretan köpük üreticileri arasın-
da yer alıyor. Polonya’da halka açık olarak faaliyet 
ve yatırımlarını sürdüren Selena, globalde 35 şirket 
ve 19 üretim tesisine sahip uluslararası bir firma 
konumunda. 2010 yılından beri istikrarlı olarak net 
satış ve karlılıkları artmış olan grubumuz, bu tren-
dini pandemi döneminde dahi devam ettirdi. 2020 
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zandıracağına inanıyorum. Zaten yakın zamanda, 
yapılan yeni iş ortaklıklarımız ve pazar hacmimizle, 
ismimizi daha sık duyuracağız.

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

Başlıca ihracat pazarlarımızı Ortadoğu, CIS ve 
Afrika ülkeleri olarak belirtebilirim. Diğer Selena 
Grup ülkelerinde de en yüksek ihracatı ise Rusya’ya 
yapıyoruz. İhracatımız mevcut konjonktüre rağmen 
Tytan Professional markasının Rusya pazarındaki 
gücü ve çözümlerimiz sayesinde katlanarak devam 
ediyor.

“2022’YE İYİ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPTIK”
Covid-19 pandemisinin devam ettiği 2021 
yılında öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

2021’de hedeflerimize hem yurt içinde, hem 
de Selena Global olarak net bir şekilde ulaştık. 
2022 yılının birinci çeyreğine ise hedeflerimizin 
üzerinde satışlarla iyi bir başlangıç yaptık. 2022 
yılında Tytan Professional’ın, inovatif ve benzersiz 
ürünlerini daha büyük kitlelere ve farklı sektörlere 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

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

Türkiye’de inşaat maliyetlerinin 
artışı yadsınamaz bir gerçek. Ancak 

SÖYLEŞİ / BÜLENT GÜLER

“TÜRKİYE İMSAD, BİRÇOK SEKTÖRÜN 
İLERLEMESİNE  KATKI SAĞLIYOR”

“Türkiye İMSAD ile ilişkilerimiz çok eskiye 
dayanıyor. Türkiye İMSAD, ülke çapında büyük 
bir kurumsal ağ oluşumuna önderlik eden bir 

kuruluş. Bence; birçok sektörün ilerlemesine ve 
gelişmesine öncülük ediyor. Türkiye İMSAD’ın tüm 

faaliyetlerini destekliyor ve yakından takip ediyoruz.”

“Türkiye’deki üretim 

tesisimiz Bolu 

Organize

Sanayi Bölgesi’nde yer 

alıyor. Bu tesisimizde, 

başta poliüretan 

köpük, montaj ve 

dolgu malzemeleri 

olmak üzere, 

akrilik yapıştırıcı ve 

sızdırmazlık ürünlerini 

üretiyoruz.”

yine de yapı ürünlerine artan talebi de yakından 
takip ediyoruz. Özellikle iç pazardaki konut sa-
tışlarında yabancı talebi pazara canlılık katıyor. 
Pazardaki bu talep artışı da inşaat sektörününün 
yanı sıra direkt ve dolaylı olarak bağlı tüm sektörleri 
canlandırıyor. Bizim sektörümüz de aynı şekilde bu 
ivmeyi yakaladı.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Türkiye, üretim maliyetleri ve jeopolitik konu-

mu açısından, ihracat kanalının kuvvetli olduğu 
bir ülke. Ayrıca, genç nüfusumuz ve ülkemizdeki 
yapılara giderek artan yurt içi ve dışı talepten do-
layı önümüzdeki dönemde sektörün daha da iyi 
olacağını öngörüyoruz. Ayrıca, teknik bir sektör ol-
duğu için taleplerin de ekonomik ürünlerden daha 
ziyade teknolojik ürünlere kaydığını görüyoruz. 
Bu da Selena Türkiye için büyük bir fırsat 
oluşturuyor.
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T
İS Teknolojik İzolatör Sistemleri, sürtünmeli 
sarkaç tipi deprem yalıtım cihazı ve yapısal 
mesnetlerin imalatını yapmak amacıyla Mim 

Mühendislik tarafından 2014 yılında kuruldu. TİS’in 
kuruluşundan bu yana 62 projeye, 14 bin 821 adedi 
deprem izolatörü, 236 adedi yapısal mesnet olmak 
üzere toplam 15 bin 57 adet özel cihaz tasarlayarak, 
üretip teslim ettiğini vurgulayan TİS Genel Müdürü 
Uğurcan Özçamur, “Türkiye’de deprem yalıtımı sek-
törünün öncü firması konumunda olan TİS, dünyada 
bu sektörde faaliyet gösteren 6-7 firma arasında bulu-
nuyor” bilgisini veriyor. Uğurcan Özçamur ile TİS’in 
faaliyetlerini ve yapılarda deprem yalıtımının önemini 
konuştuk.

Öncelikle TİS’in geçmişten bugüne gelişimi hakkında 
kısaca bilgi almak isteriz.

TİS, 2014 yılında Mim Mühendislik tarafından, 
sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım cihazı ve yapı-
sal mesnetlerin imalatını yapmak amacıyla kuruldu. 
Kuruluşun ardından 2016 yılının sonuna kadar ürün 
geliştirme, testler, doğrulamalar ve belgelendirme sü-
reçleri tamamlandı. Bu süreçte Avrupa Teknik Onayı 
(ETA) ve CE belgeleri tüm ürün tipleri için alındı, 
ayrıca sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım cihazı 
için patent süreci de tamamlanarak, satışlara başlandı.

“Deprem yalıtımı sektöründe
öncü olmaya devam edip

ihracatı artırmayı hedefliyoruz”
Türkiye’de 2021 yılında gerçekleşen 

deprem yalıtımlı projelerin yüzde 

90’ından fazlasına deprem izolatörü 

sağladıklarını belirten TİS Teknolojik 

İzolatör Sistemleri Genel Müdürü 

Uğurcan Özçamur, “2022 yılında da 

gerek Türkiye’deki projelerdeki payımızı 

bir önceki yıllardaki rakamlarda tutmak, 

gerekse ihracat rakamlarımızı artırmak 

temel hedeflerimiz” diyor.

TİS kuruluşundan bu yana 62 projeye, 14 bin 
821 adeti deprem izolatörü, 236 adedi yapısal mes-
net olmak üzere toplam 15 bin 57 adet özel cihaz 
tasarlayarak, üretip teslim etti. Bu 62 projenin 33’ü 
hastane, 15’i köprü/viyadük, 2’si veri merkezi, 3’ü 
tarihi yapı, 2’si sıvı tankı, 2’si okul binası ve di-
ğerleri de muhtelif yapılar. Yine, 62 projenin 43’ü 
Türkiye’de, 13’ü İtalya’da, diğerleri ise yakın çevre 
ülkelerde bulunuyor.

Türkiye’de deprem yalıtımı sektörünün öncü 
firması konumunda olan TİS, dünyada bu sektör-
de faaliyet gösteren 6-7 firma arasında yer alıyor. 
TİS, dünyanın çeşitli bölgelerine ihracat yaparak 
bu alanda pazar payını da her geçen gün artırıyor. 
Ayrıca, firmamızın Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme 
çalışmaları kuruluştan beri aralıksız devam ediyor. 
Deprem güvenliği anlamında yenilikçi ürünleri 
piyasaya sürme çalışmaları sürüyor.

SÖYLEŞİ / UĞURCAN ÖZÇAMUR
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 Firmamız, özel deprem mühendisliği ve 
yapısal mesnet çözümleri geliştirme ve uy-
gulama kapasitesine sahip bir mühendislik 
altyapısına sahip. Bu anlamda TİS, deprem 
mühendisliği ve yapı güvenliği tasarım ve 
analiz hizmetlerini de sağlayabiliyor.

TİS olarak inşaat sektörüne yönelik hangi 
ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Deprem izolatörü ile çanak ve küresel mes-
netin yer aldığı yapısal mesnet, ürün grupla-
rımızı oluşturuyor.

“DEPREM YALITIMI, BİNANIN DEPREMİ 
HASARSIZ ATLATMASINI SAĞLAR”
Binaların deprem güvenliği için deprem 
yalıtım cihazlarının önemi nedir?

Deprem yalıtımı yani sismik izolasyon, 
yapının kendisi ile temeli arasına yerleştirilen 
özel cihazlar yani deprem yalıtım cihazları 
sayesinde yapı ile zemin arasında bir katman 
oluşturarak, yapının ve yapının içindeki tüm 
bileşenlerin depremin yıkıcı etkilerinden ko-
runmasını sağlayan bir yöntem.

Deprem yalıtımı, uygulandığı yapının pe-
riyodunu büyütür. Bu sırada oluşacak deplas-
man talebini de izolatör ara yüzünde karşılar. 
Ayrıca, normal yapılarda yüzde 5 olarak ka-
bul edilen sönüm oranı, deprem yalıtımı söz 
konusu olunca yüzde 20 ve üzerine çıkarak, 
depremin yıkıcı etkilerinin azaltılmasında 
ekstra bir rol oynar.

Deprem yalıtımı üst yapının hem yapısal, 
hem de yapısal olmayan elemanlarını korur 
ve böylece yapının herhangi bir depremi sı-
fır hasar ile atlatmasını sağlayarak tamamen 
fonksiyonel kalmasını sağlar.

Deprem yalıtımı, yapının ve içindeki yapı-
sal ve yapısal olmayan tüm elemanların, o ya-
pının bulunduğu bölgede beklenen en büyük 
depremden sıfır hasar ile çıkmasını sağlayan 
ve böylece yapının herhangi bir depremden 
sonra kesintisiz olarak kullanımını garanti 
altına alan tek yöntemdir.

Ulusal ve uluslararası tüm deprem yönet-
melikleri, yapının süneklik düzeyine bağlı 
olarak belli bir seviyede hasar alması kabulü 
ile hazırlanır (R katsayıları). Yani tüm yapılar, 
büyük bir depremde hasar alacaktır. Yönet-
meliklerin amacı, hasarsızlık sağlamak değil, 
yapıların göçmesini önleyerek can güvenliğini 
sağlamaktır. Yapılarda herhangi bir depremde 
hasarsızlık, yalnızca deprem yalıtımı uygula-
ması ile sağlanabilir. Yönetmeliklere uygun ya-
pılar inşa edildiğinde can kayıpları minimuma 
indirilebilecek olsa dahi, büyük bir deprem 
sonrası oluşacak olan maddi kayıpların önü-
ne geçebilecek tek yöntem deprem yalıtımı-

dır. Bununla birlikte; duvar, tavan, mekanik-
elektrik aksam, dolap vb. eşyalar gibi yapısal 
olmayan elemanların da büyük bir depremi 
hasarsız olarak atlatmasını sağlayacağı için, 
deprem yalıtımının insan sağlığı üzerindeki 
ve ekonomik yararlarının yanı sıra, çok büyük 
bir psikolojik faydası da bulunur. Ek olarak, 
deprem yalıtımının yaygınlaşması ile deprem 
sonrası hasar gören yapıların tamirat ve yıkım 
çalışmaları sırasında çevreye verilen zarar da 
önlenir.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir?

Üretim tesisimiz Ankara Kazan’da bulu-
nuyor. 2021 yılının ikinci yarısında ortalama 
haftalık 200 adet deprem yalıtım cihazı üreti-
mi ve teslimi yaptık. Bunu baz alırsak, yıllık 
yaklaşık 10 bin adet deprem yalıtım cihazı 
üretim kapasitemiz olduğu söylenebilir. Ayrı-
ca, bu kapasite talep oluşması halinde rahat-
lıkla artırılabilir.

Sadece yurt içine yönelik mi hizmet 
veriyorsunuz? İhracat oranınız nedir?

Ağırlıklı olarak projelerimiz Türkiye’de 
olsa da ihracat da yapıyoruz. Özellikle deprem 
tehlikesi Türkiye’ye benzer olan çevre ülkelere 

“TİS kuruluşundan bu 

yana 62 projeye, 14 

bin 821 adeti deprem 

izolatörü, 236 adeti 

yapısal mesnet olmak 

üzere toplam 15 bin 

57 adet özel cihaz 

tasarlayarak, üretip 

teslim etti.”

SÖYLEŞİ / UĞURCAN ÖZÇAMUR
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ihracatımız var. Şu ana kadar İtalya başta ol-
mak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 
oldu. Toplam 62 projemizin 13’ünü İtalya’ya 
yaptık.

“2021 YILINDA HEDEFLERİMİZİ AŞTIK”
Covid-19 pandemisinin devam ettiği 2021 
yılında öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

2021 yılında hedeflerimizin üstüne çıktık. 
Bunun temel sebebi Türkiye’deki hastane 
projelerinin hız kazanması oldu. Türkiye’de 
yeni yapılan, yüksek deprem tehlikesi bulu-
nan bölgelerde yer alan ve 100 yatak üzeri 
kapasiteye sahip tüm hastanelerde deprem 
izolatörü kullanımı 2013’te ilki yayımlanan 
ve ardından 2018 ve 2020 yıllarında güncel-
lenen Sağlık Bakanlığı genelgeleri ile zorunlu 
durumda. Bu genelgeler ve uygulamalar sa-
yesinde Türkiye’de yeni yapılan hastanelerin 
çok büyük depremlerde dahi kesintisiz kul-
lanım performans hedefini sağlayacak şekilde 
tasarlanması ve uygulamaların buna uygun 
yapılması sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bu yenilikçi ve 
deprem güvenliğini ön plana alan uy-
gulaması, dünyada da örnek alın-
maya başlandı ve Şili gibi ülkeler 
geçtiğimiz yıllarda buna benzer 
kurallar getirdi.

TİS olarak biz de Türkiye’de 2021 yılında 
gerçekleşen deprem yalıtımlı projelerin yüzde 
90’ından fazlasına deprem izolatörü sağla-
yarak, sektördeki önderliğimizi perçinlemiş 
olduk. 2022 yılı içinde de gerek Türkiye’deki 
projelerdeki payımızı bir önceki yıllardaki 
rakamlarda tutmak, gerekse ihracat rakam-
larımızı artırmak temel hedeflerimiz. Ayrıca, 
deprem mühendisliği alanında teknolojik ve 
yenilikçi ürünleri de piyasaya sürmek için 
Ar-Ge çalışmalarımız ilerleterek, bu anlamda 
etkin çözümler ile yapıların deprem güvenliği-
ni sağlamaya devam etmeyi istiyoruz.

“Üretim tesisimiz 

Ankara Kazan’da 

bulunuyor. 2021 

yılının ikinci yarısında 

ortalama haftalık 

200 adet deprem 

yalıtım cihazı üretimi 

ve teslimi yaptık. 

Bunu baz alırsak, yıllık 

yaklaşık 10 bin adet 

deprem yalıtım cihazı 

üretim kapasitemiz 

olduğu söylenebilir.”

“TÜRKİYE İMSAD, GELECEĞİN İNŞAAT
SEKTÖRÜ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

“Türkiye İMSAD ile faaliyetlerimizi 
oldukça yararlı buluyoruz. Özellikle katıldığımız 

komitelerin faaliyetleri ve Türkiye İMSAD aracılığı 
ile üniversitelerin ilgili bölümlerine ulaşarak 

üniversite öğrencilerine deprem yalıtımı özelinde 
verdiğimiz dersler, bizim için çok önemli ve çok güzel 

fırsatlar. Türkiye’nin en büyük ve etkin derneklerinden 
birinde yer almak, her anlamda bizim için çok değerli 

olmaya devam ediyor.”

SÖYLEŞİ / UĞURCAN ÖZÇAMUR





76   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   EKİM 2021

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

simge olmayı başarıyor

Hayalleri gerçeğe 
dönüştüren yapılar 

Dünyanın en sıra dışı yapıları gerek görünüşleri, gerekse de yapılış 
öyküleri ile hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir mimari anlayışı 

yansıtıyor. Teknoloji ile yaratıcılığın birleşiminin yansıması olan bu yapılar, 
bulundukları yerin simgesi olmayı da başarıyor.  
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Şeyh'in isteği ile yapılan dünyanın en büyük eğimli gökdeleni:

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde bulunan Capital Gate, dünyanın en büyük eğimine 
sahip olan gökdeleni olarak adeta yerçekimine meydan okuyor. Başkentte modern zamanların en gelişmiş 
binasını inşa etmeyi amaçlayan Şeyh, bu yapının aynı zamanda dünya çapında iş, turizm ve kültür merkezi 
haline gelmesini istiyordu. Etkileyici ve yaratıcı tasarımlı bina çizmek isteyen mimarlar, Abu Dhabi’nin 
arazisinden, rüzgarların kumları sürükleyerek oluşturduğu kum tepelerinin şekillerinden ilham alarak 
Capital Gate projesini ortaya çıkardılar. Tasarım ekibi, yer çekimine meydan okuyan mucizevi yüksekliğe 
ve eğime sahip binayı, 160 metreye kadar spiral formunda oluşması için tasarladı. Ancak inşaatının üst 
katlarıyla zemin arasında bulunan 33 metrelik fark, binayı temelinden sökmek isteyen büyük kuvvetlere 
neden oluyordu. Bu sorunu engellemek için hiç denenmemiş bir çekirdek profili inşa ettiler. Capital Gate’in 
inşasına 2007 yılında başlandı ve dört yılda tamamlanarak, 200 milyon dolarlık projesiyle Abu Dhabi’nin 
simgesi haline geldi. İtalya’daki ünlü Pisa Kulesi’nden beş kat daha fazla bir eğimi bulunan 35 katlı dev 
yapının, hali hazırda ‘insan eliyle yapılan en eğimli kule’ alanında Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

Capital Gate

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Yerden fışkırmış dev bir kristali andıran müze:

Sıra dışı, merak uyandıran mimarisiyle Kanada’nın en önemli yapılardan biri olarak gösterilen 
Ontario Kraliyet Müzesi, doğa ve dünya kültür tarihi üzerine birbirinden farklı eserlere ev 
sahipliği yapıyor. 1912 yılında inşa edilen, 1914’te ise ziyaretçilere açılan müze, 2007 yılında 
mekanı genişletmek amacıyla ünlü mimar Daniel Libeskind tarafından hayata geçirilen ‘Kristal’ 
(The Crystal) adlı 100 bin metrekarelik ek kanadı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Adeta 
yerden bir anda fışkırmış dev bir kristali andıran bu binadaki dekonstrüktivist eklenti, cam ve 
alüminyum malzemenin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıktı.
Yarattığı belirsizlik ve kargaşa hissiyle merak uyandıran yapı, modernizm ve postmodenizim 
arasında etkileşimli ve dinamik bir köprü oluşturuyor. İnsanlar ve eserlerin mekana hareketlilik 
kazandırdığı, etkileşimli bir ortam oluşturmayı amaçlayan mimar Libeskind, açıklık ve erişilebi-
lirlik gibi kavramlardan yola çıkarak, halka açık ve kapalı alanlar arasındaki mimari eşiği tasarım 
yoluyla ortadan kaldırıyor. Yıl boyunca 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan müzede Afrika, 
Avrupa ve Kanada tarihine ait kültürel eserlere yer veriliyor.

Ontario Kraliyet Müzesi

78   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ  l  NİSAN 2022



TEMMUZ 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   79

Demirin kristal kafes yapısından esinlenerek
yapılan Brüksel'in simgesi: 

Brüksel’de 1958 yılında yapılan “Expo’58 Dünya Fuarı”na renk katması için inşa 
edilen Atomium, büyük ilgi görerek günümüzde de Brüksel’in en çok turist çeken 
sembolü haline geldi. Tasarımı Belçikalı mühendis André Waterkeyn’a ait olan yapı 
için 1954 yılında kendisinden Expo’58 için Belçika’yı sembolize edecek ve ses geti-
recek bir yapı tasarlanması istendi. Waterkeyn’da demirin kristal kafes yapısından 
esinlenerek, bu yapının 165 kez büyütülmüş hali olan Atomium’u ortaya çıkardı. 
102 metre yüksekliğindeki yapı, birbirine demir çubuklarla bağlı olan toplam dokuz 
küreden meydana geliyor. Yapıldığı yıl olan 1958’de Avrupa’nın en hızlı asansörünü 
bünyesinde barındıran yapıda küreler arası geçiş merdivenlerle sağlanıyor. Yapının 
en tepe noktasındaki kürede bir restoran yer alırken, küreler farklı amaçlar için de 
kullanılıyor. Mesela biri sadece çocuklara özel hazırlanmış rengarenk iç düzenlemesi 
ve oyun alanlarıyla ilgi çekiyor.

Atomium

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Birleşik Krallık 

sonrasında Türkiye ile
ticareti artırmayı hedefliyor
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Brexit kararı ile AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılan; İngiltere, İskoçya, 

Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, Brexit'in sancısı sürerken, 

Covid-19 pandemisinin de etkisiyle 2020 yılında yüzde 9,8 ile son 300 yıldaki 

en büyük küçülmeyi yaşadı. "Ready to Trade" sloganı ile Brexit sonrasında 

13 ülke ile ticareti geliştirmeyi hedefleyen Birleşik Krallık'ın hedef ülkeleri 

arasında Türkiye de bulunurken, ülkeye ihracat potansiyeli olan ürünler 

arasında inşaat malzemeleri de yer alıyor.
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D
ünyaya ‘Üzerinde güneş batmayan 
imparatorluk’ nitelendirmesiyle yüz-
yıllarca yön veren en önemli ülkeler-

den olan İngiltere; İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın loko-
motif ülkesi konumunda. Kıta Avrupası’nın 
kuzeybatısında yer alan Birleşik Krallık’ın 
244 bin kilometrekarelik yüzölçümünün 130 
bin 400 kilometrekarelik kısmı İngiltere’ye 
aitken, İskoçya 78 bin 800, Galler 20 bin 800 
ve Kuzey İrlanda 14 bin 100 kilometrekarelik 
alanı kapsıyor. Anayasal monarşi ile yönetilen 
Birleşik Krallık’ta Devlet Başkanı Kraliçe II. 
Elizabeth, siyaset üstü bir konuma sahip.

2021 yılında 3.1 trilyon dolar olacağı tah-
min edilen GSYİH’sı ile dünyanın 5’inci büyük 
ekonomisi olan Birleşik Krallık, 2021 yılında 
46 bin 200 dolarlık kişi başına düşen cari fi-
yatlarla milli gelir ile 22’nci sırada yer alıyor. 
2021 yılında sabit fiyatlara göre yüzde 6,8 
oranında artması beklenen GSYİH’nin, 2022 

2021 yılında 3.1 

trilyon dolar olacağı 

tahmin edilen 

GSYİH’sı ile dünyanın 

5’inci büyük

ekonomisi olan 

Birleşik Krallık, 

2021 yılında

46 bin 200 dolarlık 

kişi başına düşen cari 

fiyatlarla milli gelir 

ile 22’nci sırada yer 

alıyor.

yılında yüzde 5 oranında artacağı tahmin 
ediliyor. 2021 yılında yüzde 2,2 olması bek-
lenen tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama 
enflasyon oranının da 2022 yılında yüzde 
2,6 olması bekleniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Birleşik 
Krallık’ın 2019 yılı itibarıyla GSYİH’sı için-
de en yüksek payı yüzde 71 ile hizmetler 
sektörü alırken, sanayinin payı yüzde 17, 
tarım sektörünün payı yüzde 1 düzeyinde 
bulunuyor. Ekonomik büyüme son yıllardaki 
dayanağını istihdam artışı, esnek tüketici 
talebi, finansal destekler ve ihracattaki ar-
tışlardan sağlarken, 2018 yılı ortalarından 
bu yana dünya ticaretinde artan gerilim, 
Avrupa ve gelişen pazarlarda büyümenin 
azalması ve piyasaların daha değişken hale 
gelmesi ülkenin dış pazarlarında daralmaya 
neden oldu. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğinden çıkışa (Brexit) ilişkin belirsiz-
liğin sürüncemede kalması da ekonomik 

İHRACAT KAPILARI / BİRLEŞİK KRALLIK
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yavaşlamada etkili unsurlar 
arasında yer aldı.

BREXIT KARARI 
MİLAT OLDU

2016 yılı haziran ayında 
yapılan referandumla Brexit 
kararı alan Birleşik Krallık 
için bu karar milat oldu. Ül-
kenin 47 yıllık AB üyeliğinden 
çıkışı 31 Ocak 2020 tarihinde 
resmi olarak gerçekleşirken, 31 
Aralık 2020’de sona eren 11 aylık 
geçiş döneminin ardından, Brexit sonrası 
dönemde AB ve Birleşik Krallık arasında tesis 
edilecek yeni ticaret düzenine ilişkin yürütü-
len müzakerelerde 24 Aralık 2020 tarihinde 
anlaşmaya varıldı.

AB-Birleşik Krallık Ticaret Anlaşması ola-
rak anılan anlaşma, 1 Ocak 2021 tarihinde 
yürürlüğe girdi. Böylece ülke resmi ve anlaş-

malı olarak AB’den ayrıldı. Anlaşmaya göre 
Birleşik Krallık, iş ve seyahat konularında 
anlaşmazlık olmaması için AB kurallarını ta-
kip etmeye devam edecek. Çoğu malın güm-
rük vergisiz ve kotasız ticareti garanti altına 
alınırken, iklim değişikliği, enerji, güvenlik 
ve ulaşım gibi konularda iş birliği sürecek.

Kamu borç stokunun GSYİH’ya oranının 
yüksek olduğu Birleşik Krallık’ta, hane halkı 
borç stoku da yüksek düzeyde bulunuyor. 
Sterlin, Brexit referandumu sonrasında değer 
kaybederken, cari işlemler açığının hacmi 
de son yıllarda azalmasına rağmen yine de 
yüksek seviyede bulunuyor.

Brexit geçiş süreci sürerken yaşanan Co-
vid-19 pandemisinin de ülke ekonomisine 
derin etkileri oldu. Salgın nedeniyle ülke, 
son 11 yıldaki ilk ekonomik resesyonu yaşa-
dı ve 2020 yılı şubat ve nisan ayları arasın-
da GSYİH yüzde 24 daraldı. Kısıtlamaların 
kaldırılması ile ekonomi yeniden canlansa 
da 2020 yılı sonbaharında vaka sayılarında 
gözlenen artış, beraberinde kısıtlamaların 
yeniden getirilmesi, ekonomik faaliyetleri de 
olumsuz etkiledi ve kasım ayında ekonomi 
tekrar küçüldü. Sonuç olarak, 2020 yılında 
ekonomi yüzde 9,8 küçülürken, bu oran 
ülke ekonomisinde son 300 yılda görülen en 
büyük küçülme olarak tarihe geçti.

Birleşik Krallık, zengin petrol, doğalgaz 
ve kömür kaynakları ile AB içinde en fazla 

enerji kaynağına sahip olsa da üretim, 
1990’lardan itibaren giderek azal-

mış olup, yerel talebi karşılayamı-
yor. Ülke, giderek artan oranda 

ithalata bağımlı hale geldiği 
için yükselen küresel enerji 
fiyatları ekonomi için risk 
oluşturuyor. 1980’li yıllar 
boyunca enerji bakımın-
dan kendi kendine yeterli 
olan Birleşik Krallık, günü-
müzde net enerji ithalatçısı 
haline geldi. Ülkenin diğer 

mineral kaynakları ise son 
derece sınırlı.

EIA verilerine göre, 2021 
yılında 3 milyar varil kanıtlan-

mış ham petrol rezervine sahip 
İngiltere, 89 ülke arasında 31’inci 

sırada yer alıyor. 2019 yılında 1 milyon 
varil/gün’lük ham petrol üretimi ile 127 
ülke arasında yüzde 1 pay ile 19’uncu sırada 
bulunan ülke, 2020 yılında 6 trilyon feet 
küp kanıtlanmış doğalgaz rezervi ile 97 ülke 
arasında 44’üncü sırada.

2019 yılında 1 trilyon feet küplük doğal-
gaz üretimi ile 95 ülke arasında yüzde 1 pay 

Londra’nın 

sembollerinden 

Tower Bridge
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Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının 

artan enerji 

talebini karşılaması 

henüz mümkün 

görünmemekle birlikte, 

kullanım oranı giderek 

artıyor. Özellikle rüzgar 

enerjisi kapasitesi hızla 

artan İngiltere, dünya 

kıyı rüzgar enerjisi 

kapasitesi açısından 

birinci sırada yer alıyor.

ile 19’uncu sırada olan ülkede enerji ve temel 
kimyasalların üretimi için kullanılan doğal 
kaynaklar, kömür, petrol ve doğalgaz. 18’inci 
yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim 
yapılmasına rağmen ülkede halen çok zengin 
kömür rezervleri bulunuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINA YÖNELİM ARTIYOR

Birleşik Krallık’ta üretilen elektriğin üçte 
ikisi kömür ve doğalgazdan sağlanıyor. Bu-
nunla beraber, İngiltere’de yenilenebilir enerji 
kullanımı konusuna giderek artan bir önem 
verilmekte olup, hükümet, yenilenebilir kay-
naklardan üretilen enerji oranını artırma yö-
nünde politikalar geliştiriyor. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının artan enerji talebini kar-
şılaması henüz mümkün görünmemekle bir-
likte, kullanım oranı giderek artıyor. Özellikle 
rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artan İngiltere, 
dünya kıyı rüzgar enerjisi kapasitesi açısından 
birinci sırada yer alıyor. ONS verilerine göre 
yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji 
2019 yılında ülkenin toplam enerji kullanımı 
içinde yüzde 12 paya sahip oldu. Hükümet 
tarafından çevre koruma için yapılan harca-
malar 2019 yılında 14.4 milyar sterlin olup, 

bu rakam toplam harcamaların yüzde 1,6’sını 
oluşturuyor. Ülkenin sera gazı emisyonu 2019 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 geriledi.

Öte yandan insani gelişmişlik endeksine 
göre dünyada 189 ülke arasında 13’üncü sırada 
yer alan Birleşik Krallık, ekonomik serbestlik 
endeksine göre ise dünyada 178 ülke arasında 
7’nci sırada bulunuyor. Küresel rekabetçilik 
açısından dünyadaki 141 ülke arasında 9’uncu 
olan ülke, iş yapma kolaylığı açısından da 190 
ülke arasında 8’inci sırada yer alıyor.

Zengin ve gelişmiş bir ülkenin sunduğu 
pazar fırsatlarını sunmaya gelecekte de devam 
etmesi beklenen ülkenin 3 trilyon dolarlık 
GSYİH’sı ve 46 bin 200 dolarlık kişi başına 
düşen milli geliri önemli bir pazar büyüklüğü 
anlamına geliyor.

Trademap verilerine göre, 2020 yılında 
dünyaya 400 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tiren ülkenin 2020 yılında dünyadan ithalatı 
631 milyar dolar oldu. Dünya ihracatında 
yüzde 2,3 pay ile 11’inci sırada, dünya itha-
latında ise yüzde 3,6’lık pay ile 5’inci sırada 
bulunan Birleşik Krallık’ın bazı istisnai haller 
dışında dış ticareti sürekli açık veriyor. 2020 
yılında dış ticaret açığı önceki yıla göre yüzde 
3,1 artarak 231 milyar dolar oldu.

İHRACAT KAPILARI / BİRLEŞİK KRALLIK
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BİRLEŞİK KRALLIK
TÜRKİYE İLE TİCARET

“Ready to Trade” sloganı ile Bre-
xit sonrasında 13 ülke ile ticare-
ti geliştirmeyi hedefleyen Birleşik 
Krallık’ın hedef ülkeleri arasında 
Türkiye de yer alıyor. Diğer ülkeler 
ise Meksika, Brezilya, Hindistan, 
Çin, ABD, Kanada, Avustralya, Sin-
gapur, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney 
Kore ve Japonya.

Geleneksel olarak ülkemizin çok 
önemli bir ticaret ortağı olan Birle-
şik Krallık, Türkiye’nin dış ticare-
tinde fazla verdiği ülkelerden biri. 
Türkiye’nin 2020 yılı ihracatında 
Almanya’dan sonra büyük pazar 
olan ülke, aynı dönemde ithalat 
gerçekleştirdiğimiz 11’inci önem-
li tedarikçi oldu. Türkiye-Birleşik 
Krallık dış ticaret hacmi 2020 yılın-
da 16.8 milyar dolara ulaştı. 2020 
yılında Birleşik Krallık’a ihracatımız 
11.2 milyar dolar tutarında olup, 
ülkenin toplam ihracatımızdaki 
payı yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. 
2020 yılında ülkeden ithalatımız 
5.6 milyar dolar iken ülkenin top-
lam ithalatımızdaki payı ise yüzde 
2,5 oldu. Birleşik Krallık ile dış ti-
caretimizde 2020 yılında yaklaşık 
5.6 milyar dolar tutarında fazla söz 
konusu.

Ticaret Bakanlığı’nın 2020-2021 
dönemi için belirlediği ‘Hedef Ül-
keler ’  arasında yer alan Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılması ve AB 
ile bir serbest ticaret anlaşması ak-

detmesi neticesinde, 1 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla ülkemiz ile AB ara-
sındaki Gümrük Birliği, Birleşik 
Krallık ile ilişkilerimizde geçerli-
liğini yitirdi. Türkiye ve Birleşik 
Krallık arasında 29 Aralık 2020 ta-
rihinde bir serbest ticaret anlaşması 
imzalandı. 1 Ocak 2021 tarihinde 
işlerlik kazanan Birleşik Krallık-
Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması, 
Gümrük Birliği ile getirilen kaza-
nımları korurken, sanayi ürünle-
rinde gümrük vergilerini sıfırladı. 
Temel tarım ve işlenmiş tarım ürün-
lerinde AB ile mevcut tavizler öl-
çeklendirilerek yeni ticari ilişkimize 
yansıtıldı. Anlaşma ile ayrıca, arala-
rında çikolata, şekerleme, bisküvi, 
üzüm suları, gıda müstahzarları ile 
taze sebze ve meyvelerin de yer al-
dığı 90 civarında tarım ve işlenmiş 
tarım ürününde, Birleşik Krallık’ın 
değişen vergi yapısı uyarınca, AB 
ile mevcut düzenlemenin ötesine 
geçecek şekilde vergi muafiyeti elde 
edildi. Hizmet, yatırım, tarım ve iş-
lenmiş tarım ürünlerinde yeni ticari 
ilişkiler geliştirilmesi konusunda 
mutabakat sağlandı.

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a 
ihraç potansiyeli taşıyan ürünler 
arasında inşaat malzemeleri de bu-
lunurken; organik ürünler, zeytin-
yağı, meyve suları, maya, şekerle-
me, konserve/dondurulmuş/hazır 
yiyecekler, ev tekstili, mobilya, cam 
eşya ve porselen diğer ürünler ar-
sında yer alıyor.

GSYİH MİLYAR $ 3.108

KİŞİ BAŞI GSYİH BİN $ 46.200

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatında başlıca ürünler (BİN DOLAR)

Kaynak:  Trademap

ÜRÜNLER 2018 2019 2020
PAY %, 
2020

DEĞİŞİM 
%, 2019

2020

ALTIN PLATİN KAPLAMALI ALTIN DAHİL 
İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA 

PUDRA HALİNDE 
602 747 1 120 483 1 478 548 13,2 32,0

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU 
TAŞITLAR

1 144 154  766 208 875 890 7,8 14,3

OTOMOBİLLER 1 143 525  981 613  799 918 7,1 18,5

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE 
DİĞER ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK 

KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBER 
OPTİK KABLOLAR 

 547 250  514 214  524 919 4,7 2,1

MONİTÖRLER VE PROJEKTÖRLER, 
TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI 

 410 790  446 468 405 255 3,6 9,2

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM VE 
PARÇALAR 

 284 946  367 317  318 133 2,8 13,4

TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, 
KAŞKORSELER VE DİĞER İÇ GİYİM 

EŞYASI ÖRME 
 400 405 389 586  299 918 2,7 23

KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. 
EŞYA ÖRME 

 279 304  255 462 282 850 2,5 10,7

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE 
DİĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU 

CİHAZLAR VE ISI POMPALARI 
 224 708  226 263  261 622 2,3 15,6

KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM 
ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, ELBİSE, 

ETEK, PANTOLON ETEK, VB.YÜZME 
KIYAFETLERİ HARİÇ 

368 099  361 512 253 930 2,3 29,8

KÜLOTLU ÇORAPLAR,TAYTLAR, KISA VE 
UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER 
VARİS ÇORAPLARI DAHİL VE PATİK 

ÇORAPLAR ÖRME 

 259 152  245 176 213 602 1,9 12,9

KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM 
ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, ETEK, 
PANTOLON, TULUM VE ŞORT ÖRME

YÜZME KIYAFETİ HARİÇ 

 179 558  179 585  183 408 1,6 2,1

EV VEYA ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA 
MAKİNALARI YIKAMA VE KURUTMA 

TERTİBATI BİR ARADA OLANLAR DAHİL 
 186 949 166 479 176 493 1,6 6,0

PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, PLAKA, 
ŞERİT, FİLM, FOLYE GÖZENEKSİZ 

108 313  117 191  154 115 1,4 31,5

ÜZÜMLER TAZE/KURUTULMUŞ  128 901  154 761 152 282 1,4 1,6

İHRACAT KAPILARI / BİRLEŞİK KRALLIK
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Güvenlik ihtiyacı ile 

ortaya çıkan

4 bin yıllık serüveni
İnsanoğlunun yaşadığı mekanı güvenli hale getirme 
ihtiyacı ile ortaya çıkan kilit, 4 bin yıl önce ahşap 
sürgünün anahtarla açıldığı basit bir sistemdi. 
Modern kilitlerin temel prensibi, Mısırlıların bu 
ahşap kilidinden esinlenilerek geliştirildi.
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G
ünümüzde evlerin kapıların-

dan banka kasalarına kadar, 

içinde değerli şeylerin sak-

landığı bütün yapı, oda veya çeşitli 

kutularda yer alan kilit, tarih boyun-

ca geçirdiği birçok değişimden son-

ra bugünkü biçimini aldı. Eskiden, 

şatoların, hapishanelerin, sarayların 

bekçileri, kapılardaki kocaman ki-

litleri kapayabilmek için bellerinde 

20 - 30 santimetre uzunluğunda, bir 

kiloya yakın ağırlıkta tunç anahtarlar 

taşımak zorunda kalırlardı. Bugün ise 

kilitler, anahtarla hem daha küçültül-

müş, hem de daha güvenilir bir hale 

getirilmiş durumda.

İlk insanlar mağaralarda yaşarken, 

mağaranın girişinde ateş yakar ve bu 

sayede mağaraya vahşi hayvanların 

girmesini önlerdi. Buzul Çağı sona 

erince nehir ve dere kenarlarında ba-

sit evler yapıldı. Anadolu’da tarım ve 

hayvancılıkla birlikte gelişen evler, 

birbirine bitişikti ve eve girmek için 

çatıdaki deliğe dayalı merdiven kulla-

nılırdı. Altında ocak yandığı için çatı 

deliği hem kapı, hem de baca görevi 

yapardı. Zamanla evlerin kapısı ön 

duvarlara yapıldı ve hayvan postu 

veya ahşapla kapatıldı. Nüfus artınca 

güvenliği sağlamak için ahşap kapılara 

sürgü takıldı ve basit ahşap kilitler 

geliştirildi.

Mısır’da 4 bin yıl önce bir saray-

da kullanılmış olan ahşap kilit saye-

sinde arkeologlar ilk kilitlerin yapısı 

hakkında bilgi sahibi oldu. Bu kilidin 

benzerlerinin Asurlular ve Babilliler 

tarafından da kullanıldığı belirlendi. 

Kilidin sürgüsünün üzerinde küçük 

ahşap pimler vardı ve anahtar çıkar-

tılınca pimler yer çekimi nedeniyle 

sürgüdeki yuvalara düşüp sürgüyü 

sabitliyordu. Uygun anahtar olmadan 

sürgüyü açmak olanaksızdı. Ev sahi-

bi eve gelince kapıdaki delikten içe-

ri uzattığı eliyle anahtarın ucundaki 

çivileri sürgüdeki deliklere sokarak, 

sürgüyü sabitleyen pimleri havaya kal-

dırıp sürgüyü açardı. Kapıyı kilitlemek 

için sürgü, yuvasına itilip anahtar çeki-

lince pimler tekrar sürgüdeki deliklere 

düşerek sürgüyü sabitlerdi. Bu sistem, 

günümüzde kullanılan Yale tipi kapı 

kilitlerine esin kaynağı oldu.

AHŞAP KİLİTLERİN YERİNİ
BRONZ VE DEMİR 
KİLİTLER ALDI

Ahşap kilitler geliştikçe ahşap anah-

tarlar yetersiz kaldı ve metal anahtarlar 

ortaya çıktı. Roma Dönemi’nde, dış ka-

pılar gibi evdeki bazı odalar ile dolap ve 

sandıklar da kilitli hale gelince kilitler 

küçüldü. Bu kilitlerin metal anahtarları 

6-8 santimetre idi ama kale ve zindan 

kilitlerinin anahtarları 20-25 santimet-

reye ulaşırdı. Romalı zenginlerin para 

ve değerli eşyalarını sakladıkları san-

dıkların küçük metal anahtarları ise 

parmağa takılan yüzük formundaydı. 

Bunun nedeni, anahtarı kaybetmemek 

ve anahtarlı yüzüklerle toplum içinde 

statülerinin fark edilmesini sağlamak-

tı. Zengin evlerinin kilitlerine anah-

tar uydurup soyanlar artınca, kilit ve 

anahtarlar daha karmaşık hale getirildi. 

Roma Dönemi anahtarlarının bazıları; 

bronzdan yapılan timsah, at veya koç 

başlarıyla süslüydü. Ahşap kilitlerin çok 

azı günümüze kadar ulaşabildi, ancak 

müzelerde ve antikacılarda bulunan 

çok sayıda metal anahtar sayesinde o 

dönemlerin kilitlerinin yapısı anlaşıla-

bildi. Avrupa ülkelerinde kilitler uzun 

yıllar boyunca ahşaptı. İlk metal kilitler 

M.S. 800’lerin sonunda İngiltere’de or-

taya çıktı.

SANAYİ DEVRİMİ
MODERN KİLİTLERİN
GELİŞMESİNİ HIZLANDIRDI

İngiltere’de 1760-1850 yılları ara-

sında yaşanan Sanayi Devrimi sırasın-

da üretimde standartlaşma gelişince, 

kilitler güvenilir hale geldi. Basit bir 

anahtarla sürgüyü ileri iterek kilitlenen 

sürgülü kilit, İngiltere’de 1778’de mü-

kemmelleştirildi. Bu tür kilitler halen 

çoğu evin oda kapılarında kullanılıyor.

İngiltere’de bir limanın deposunda-

ki kilidi açan hırsızlar depoyu soymuş-

tu. İngiliz hükümeti bu nedenle, may-

muncukla açılamayacak bir kilit için 

para ödülü koydu. J. Chubb 1818’de, 

Chubb Tuzaklı Kilidi’ni icat etti. Kilit 

zorlanınca ek bir mekanizma deveye 

girip kilidi açılamaz hale getiriyordu. 

Kilitte yan yana 6 ince sürgü vardı ve 

anahtardaki girintilerin her biri farklı 
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bir sürgüyü aynı anda hareket ettirerek kilidi 

açıyordu. İngiltere Kraliçesi Victoria’nın eşi Prens 

Albert’in öncülüğünde 1851’de Londra’da bir 

Sanayi Fuarı açıldı. Fuara katılanlar arasında C. 

Darwin ve C. Dickens de vardı. Fuarda sergilenen 

6 sürgülü kilidi, maymuncukla açabilen yoktu. 

Bohemia’da ‘Skandal’ adlı bir Sherlock Holmes 

hikayesinde, bu kilitten bahsedilir. ABD’li A. C. 

Hobbs, sergideki bu kilidi maymuncukla açan 

ilk kişi oldu. Günümüzde kullanılan ve ‘Yale 

Kilit’ olarak anılan döner silindirli kilidi, 1848’de 

ABD’de L. Yale icat etti. Kilidin silindiri, anahtar-

la döndürülünce sürgü geri gider ve kilit açılır. 

Silindirin dönebilmesi için anahtarın girinti ve 

çıkıntıları, küçük şifre pimlerini yukarı iterek, 

silindiri serbest bırakır. Anahtar dışarı çekilince 

şifre pimlerinin üzerindeki yaylar, bu pimleri 

döner silindirdeki deliklere iter. Böylece orijinal 

anahtar olmadan silindir döndürülemez.

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN
KİLİT TASARIMLARI

Günümüzde kullanılan kilitlerin çoğu, 6 sür-

gülü İngiliz kilidi veya Yale modeli silindir kilitler-

le aynı prensiplere göre çalışır. Kilitleme şekline ve 

anahtar formuna göre; sürgülü, kancalı, Yale, fişeli 

veya fişesiz kilitler bulunur. Çalışma şekline göre 

AvAvAvAAvAvAvvAvAvAvAvAvAAvAvAAAvAAvAvvAAvvvvvrurururururururururuuuuuruupapapapapapappapppappappppppapp üüüüüüüüüüüüülklklklklklkkllklklkkklklkkkeeleeleeeleelleeleleleeleleleleeeelle ererererererereeererererererrreereeee inininininininininnniiiinniniii dedededededededededededededdeedde kkkkkkkkkkkkkkkilililililililliiiiilililiilititititititititittiitititiittttttitleleleleleleleleleleleleleleel r rr r rrrrrr uzuzuzuzuzuzuzuzuzuuzuzzuzuuuzzuuzununununununnununununnunnnnunuuunuun 
yyıyıyıyıyıyıyıyıyııyııyyyıyyıyy llllllllllllllllllllllarararaarararararaararararrrra bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyooyyyunununununununnunnnunununnnnu cacacacacacacaccaacacacacacccaacacaaacaaca aaaaaaaaaaaaaaaaaaahşhşhşhşhşhşhşhşhşşhhşhşhşhşşşhşhh apapapapapapappaapapaapapapappaaapappppapptıtıtıtıtıtıtttıtttttııııt ... . .... İlİlİllİlİlİlİlİlİİllk k k kkkk kk kkkkk kkkkkkkkkkkk mememememememememememememmememmmmetatatatatatatatataatatattattataataallllllllll
kikikikikikkikikikikikikkkikkkkkkk lilililililililillliililiil tltltltltltltlttltltltttlltlttltlerererererererererererereererrrrrrrrrrer MMMMMMMMMMMMMMMMM.S.S.S.S.S.SSS.SS.S.SS.S..SS.SS.S. .. .. 8080808088080800808000800880880808080800’000’00’00’0’0000’0000’’00000000 leleeleleleleleeleleleeleeriririririrriririrririrriiiiiir nnn n n nnn n nnnn sosososossosososososossooososoonununununununuunununnuuuunun ndndndndndndndddndndddndndddnddnndnnnnnnn aaa a aa aa aaaaaaa aaaaaaaa
İnİnİnİnİnİnİnİnİnİnİnnİİİnnngiggigigigigigigigiigigigigggggg ltltltltlttltltltltltllttereererererererrererrerererererere e’e’e’e’e’e’e’eeeeee’e’e’e dedededededededededededededdddee  ororororoorororroorororooroorrrtatatataatatatatatattatataaaaaatatayayayayayayayayayayayayyayayayaa ççççççççççççççççıkıkıkıkkkkıkıkıkıkkkkkkkkıktıtıttıtıtıtttıtttıtttttıttttıtttttıı.......

kilitler; asma, bindirme, arkadan vidalı, cumba-

dan girmeli ve ispanyolet gibi sınıflara ayrılabilir. 

Ayrıca şifreli, elektronik, manyetik, mıknatıslı, 

RFID’li, kartlı, zaman ayarlı, ses, parmak izi ve 

göz retinasına duyarlı kilitler de mevcut. Modern 

mekanik kilitlerin maymuncukla veya zorlamayla 

açılmaması için üreticiler çeşitli yöntemler geliş-

tirdi. Yale tipi kilitlerde, şifre pimlerinin yanına 

altı adet blokaj pimi takılarak, kilit zorlanınca ek 

pimlerin devreye girip kilidi bloke etmesi sağlan-

dı. Kilidin silindirini (göbeğini) zorlayıp kırarak 

kilidin açılmasını önlemek için kilitlere çelik des-

tek elemanlar takıldı. Kancalı sistemde, kilitleme 

sırasında kancalı iki sürgüden biri yukarı diğeri 

aşağıya doğru açılarak zorlamayla açılmayı önler. 

Yeni fişeli kilitlerde, göbek dışarıda olmadığı ve 

çelik zırh eklendiği için matkapla göbeği veya 

kilit gövdesini parçalamak mümkün olmaz. Bazı 

kilitlerde, mil şeklinde ucu kancalı üç dil bulunur. 

Kilitleme sırasında bu miller dışarı çıktıktan sonra 

döner ve uçlarındaki kancalar yuvaya girerek kili-

din kırılarak açılmasını önler.

KAYNAK: Prof. Dr. Ural Akbulut

ODTÜ Kimya Bölümü
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S
ömürgeciliğin ekonomi-politik fel-

sefesi olan ‘Merkantilizm’, ‘devletin 

ekonomiye müdehalesi’nin yanı sıra, 

‘ticaretin önceliği’ni savunuyordu. ‘Fiz-

yokrasi’ ise ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız 

geçsinler’ deyip daha liberal bir ekonomik 

sistemi ve ‘tarım’ın, ‘üretimin önceliği’ni 

savunmuştu. 17’nci yüzyıldan bu yana 

bu kavga bitmedi. Bölgesel ve küresel 

ticaret adına, bir başka felsefi savaş ise 

Adam Smith’in ‘mutlak üstünlük’ yakla-

şımı ile David Ricardo’nun ‘karşılaştırmalı 

üstünlük’ yaklaşımı arasında yaşanmıştı. 

İki ‘Siyah Kuğu’, ‘Covid-19’ küresel vi-

rüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı, hem 

‘mutlak üstünlük’ü, hem de ‘karşılaştırmalı 

üstünlük’ü tartışmalı hale getirdi.

Çünkü, iki farklı yaklaşım da önün-

de sonunda ülkelerin ellerindeki sınırlı 

kaynakları en verimli, en üretken kulla-

nabilmeleri adına, en başarılı oldukları 

mal ve hizmetlerde ‘ihtisaslaşma’larını; 

yeterince ucuza, verimli üretilemeyen 

mal ve hizmetleri diğer ülkelerden te-

min etmelerini önermekteydi. Açıkçası, 

dünyanın önde gelen 50 ekonomisi, iki 

sene öncesine kadar küresel ticaretteki ko-

numlarını ve politikalarını büyük ölçüde 

‘karşılaştırmalı üstünlük’e göre şekillen-

dirmişlerdi. Bugün, küresel pandemi ve 

Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin ardı 

ardına yaşadıkları mal ve hizmet tedarik 

sorunları, günlük hayatı yakından ilgilen-

diren pek çok ürünün temininde yaşanan 

ağır zorluklar, sıkıntılar herkesi şok etmiş 

durumda.

Çünkü, batılı ülkelerin, bilhassa 

Avrupa’nın son 25-30 senedir temel yak-

laşımı, demir-çelik, çimento, petrol rafi-

nerisi, fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi 

gibi alanlarda üretim sağlayan tesislerin 

sayılarının azaltılması, yeni yatırım ya-

pılmaması ve bu alanda üretilen ürün-

lerin büyük ölçüde dışarıdan teminine 

yönelikti. Bugün, dünyanın önde gelen 

ülkelerinin tümü demir-çelik, fosillere 

dayalı enerji türevleri, çimento başta ol-

mak üzere pek çok inşaat malzemesi ve 

petrol türevlerinde son 40 yılın en büyük 

tedarik şokunu yaşıyorlar. Avrupa sadece 

doğalgaz ve ham petrol temininde değil, 

Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle mo-

torinde de (dizel) ciddi sıkıntıyla karşı 

karşıya. Uçak benzininde ne olacağını 

daha bilmiyoruz.

İki ‘Siyah Kuğu’, küresel pandemi ve 

Rusya-Ukrayna gerginliği, tarım ve gı-

dadan demir-çelik ve nadir metallere, 

sağlıktan lojistiğe, savunmadan enerji-

ye, finansal hizmetlerden siber güvenliğe 

‘kendi kendine yetebilen ülke’ olmanın 

vazgeçilmezliğini bir kez daha ‘mutlak 

gerçeklik’ boyutuyla bize göstermiş oldu. 

‘Başkasının’ uydusuyla, ‘başkasının’ savaş 

uçağıyla, ‘başkasının’ buğdayıyla, ‘başka-

sının’ enerjisiyle, ‘başkasının’ çeliği ile, 

‘başkasının’ yazılımı ile yola çıkmanın, 

ihtiyaçları karşılamanın, ekonomiyi dön-

dürmeye çalışmanın riskleriyle tüm dünya 

yüz yüze gelmiş durumda.

Yerli ve milli enerji hamlesi, yerli ve 

milli savunma hamlesi, enerji güvenliği, 

ekonomik ve finansal güvenlik, gıda gü-

venliği ve siber güvenlik artık her ülkenin 

ve zorlu bir coğrafyada ‘oyun kurucu’ bir 

ülke olan Türkiye’nin tartışılmaz önce-

likleri. Türkiye’nin tüm alanlarda kendi 

uydusunu, kendi İHA ve SİHA’sını, kendi 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

İki 'Siyah Kuğu', 'Covid-19' küresel virüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı, hem 
'mutlak üstünlük'ü, hem de 'karşılaştırmalı üstünlük'ü tartışmalı hale getirdi. 
Yerli ve milli enerji hamlesi, yerli ve milli savunma hamlesi, enerji güvenliği, 

ekonomik ve finansal güvenlik, gıda güvenliği ve siber güvenlik artık her 
ülkenin ve zorlu bir coğrafyada 'oyun kurucu' bir ülke olan Türkiye'nin 

tartışılmaz öncelikleri. 

‘Mutlak üstünlük’ten
‘mutlak kendine yetebilme’ye...

MAKRO-NOMİ
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uçağını, kendi aşısını, kendi enerjisini, 

kendi yazılımını, kendi metalini, kendi 

konteynerini, kendi inşaat malzemesini 

kendisi üreten bir ülke olması, hiç şüphe-

siz ki bizi dünya ekonomisinde daha güçlü 

bir konuma taşıyacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA
4.2 TRİLYON DOLAR LAZIM

İki ‘Siyah Kuğu’, ‘Covid-19’ küresel 

virüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, 

sebep olduğu küresel kargaşa, küresel be-

lirsizlik ve endişeler sadece enerji piyasa-

ları ve enerji fiyatları veya küresel tedarik 

zinciri ile sınırlı değil. Küresel ekonomik 

sistemi endişelendiren bir başka başlıkta 

‘doğrudan yabancı sermaye yatırımları’nın 

(FDI) yakın gelecekte akıbetinin ne ola-

cağı da merak ediliyor. Küresel doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları (FDI) tarihi 

rekoru 2007 yılında, küresel finans krizi 

öncesinde 2 trilyon doları yakalayarak 

gerçekleştirdi. 2008’den itibaren, önce 

yaklaşmakta olan, ardından gerçekleşen 

küresel finans kriziyle küresel hacim 1.2 

trilyon dolara geriledi.

2015’te, tekrar toparlanarak, 1.8 tril-

yon doları gören FDI, ardından tekrar 1.2 

trilyon dolara gerileyip, sadece bir yıl 1.3 

trilyon dolara yükselip, ardından 2020 ve 

2021’de küresel pandemide 750 milyar 

dolara kadar geriledi. Daha ‘Covid-19’un 

etkilerinden yeni yeni kurtuluyor iken üs-

tüne gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel 

sistem için yeni bir belirsizliği tetiklemiş 

durumda. Bu koşullarda, küresel ve böl-

gesel ekonomik ve siyasi gerginlikler ve 

belirsizlikler bitene kadar FDI’ın yeniden 

canlanmasını beklemek hayal olur. Oysa, 

küresel pandemi patlak vermezden önce 

dahi küresel ‘sürdürülebilir kalkınma’ he-

deflerini yakalayabilmek için FDI’ın yıllık 

bazda 2.5 trilyon dolara yükselmesi gerek-

tiği konuşuluyordu.

Yani, 2007 yılında 2 trilyon dolarla 

tarihi seviyesini yakalayan FDI’ın, bunu 

da aşarak yeni bir rekor seviye olan 2.5 

trilyon doları yakalaması gerekiyordu. 

Şimdi ise iki yıllık küresel pandemi bu 

tablonun üzerine 1 trilyon dolar daha ek-

lemiş durumda. Rusya-Ukrayna gerginli-

ğinin sebep olduğu ve bir kaç sene daha 

sebep olacağı etkilerin giderilmesi adına 

da daha şimdiden 700 milyar dolar daha 

konuşuluyor. Yani, iki Siyah Kuğu, iki yıl 

içinde küresel sürdürülebilir kalkınma he-

deflerinin tutturulabilmesi için ihtiyaç du-

yulan FDI miktarını 2.5 trilyon dolardan 

4.2 trilyon dolara yükseltmiş durumda. 

Türkiye’nin girişimlerinin başarıya ulaşa-

cağına dair güçlü beklenti ile Rusya-Uk-

rayna gerginliği kısa sürede sonuçlansa da, 

üç ile beş yıl arasında 4 trilyon doları aşan 

bir doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

hamlesi, bölgesel ve küresel hamlelerin 

kapanması adına elzem olacak.

Ayrıca, aralarında Türkiye’nin de yer 

aldığı seçkin ekonomiler grubu, bazı eko-

nomilerin paniğe kapılarak ‘korumacılık’ 

eğilimini hortlatmaları riskinin önlenmesi, 

doğrudan yatırımlarda adil ve uluslararası 

kurallara bağlı yaklaşımların güçlendiril-

mesi; bilhassa Afrika’da çeşitli ülkelerin 

sebep olduğu endişe ve zararları bertaraf 

edecek yeni yaklaşımların hayat bulması 

yönündeki çağrılarını güçlendirmiş du-

rumdalar. Bu noktada, Japonya ve Güney 

Kore’nin Türkiye’nin tecrübelerinden ya-

rarlanmak adına iş birliği noktasında hayli 

pozitif oldukları gözleniyor. Hiç kuşkusuz 

ki, kısa süre içinde pek çok Avrupa, Or-

tadoğu ve Körfez ülkesi de Türkiye ile iş 

birliği konusunu hızlandıracak.

YA STAGFLASYON YA DA
ENFLASYONUN YÖNETİMİ

Dünyanın önde gelen 45 ülkesi açı-

sından, iki ‘siyah kuğu’ küresel pandemi 

ve Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel emtia 

fiyatları, küresel enerji fiyatları ve küresel 

lojistik maliyetleri açısından oldukça zor-

layıcı, ciddi mücadele gerektiren bir süreci 

tetiklemiş durumda. Küresel enflasyon 

baskısı ve küresel enflasyon köpüğü, dün-

yanın pek çok önde gelen ekonomisine 

son 40-45 yıldır hiç görmedikleri enf-

lasyon seviyelerini yaşatıyor. Beyaz Saray 

Sözcüsü Jen Psaki geçtiğimiz günlerde 

gerçekleştirdiği açıklamada, açıklanan 

şubat ayı enflasyonunun Rusya-Ukrayna 

gerginliği nedeniyle petrol fiyatlarında 

görülen sert sıçramayı hala yansıtmadığını 

hatırlatarak, mart enflasyonunun enerji ve 

gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar 

ve anormal fiyat artışları nedeniyle daha 

yüksek gelmesini beklediklerinin altını 

çizdi.

ABD ekonomisi açısından, çekirdek ve 

manşet enflasyon arasında büyük farklılık 

beklentisi güç kazanmış durumda. Siz bu 

satırları okurken açıklanmış olacak mart 

ayı enflasyonunun yıllıklandırılmış baz-

da yüzde 8,4’e ulaşması bekleniyor. ABD 

için 1980 başlarındaki yüksek enflasyon 

dönemi oranlarını tekrar konuşuyoruz. 

Söz konusu tablo, Avrupa Birliği (AB) 

ve Almanya için de farklı değil. Öyle ki, 

Almanya’nın son açıklanan yüzde 26’ya 

dayanmış olan Üretici Fiyatları Endeksi 

(ÜFE) artış oranı, son 40 yılda yüzde 1,7 

ÜFE artış oranı görmüş bir ülke için tarihi 

bir sıçrama. Bu nedenle, hem ABD Merkez 

Bankası (FED), hem de Avrupa Merkez 

Barkası (ECB) yetkililerinin zihinleri hayli 

karışık. Çünkü, 1970’lerdeki iki petrol 

krizi dönemini, neredeyse 50 yılı aşan bir 

dönem öncesini hatırlatan makro ekono-

mik problemlerin varlığı, ‘stagflasyon’u da 

alevlendirmiş durumda.

Bir yıl önce, ABD’li tanınmış iktisatçı 

Nouriel Roubini ilk kez yoğun bir şekilde 

dile getirmeye başlamış olsa da, bugün 

uluslararası alanda çok daha fazla sayıda 

iktisatçının ‘stagflasyon riskini’ göz ardı 

etmediklerini gözlemliyoruz. Çünkü, ta-

nınmış neoliberal ortodoks iktisatçılar, ne 

gariptir ki küresel pandeminin ve Rusya-

Ukrayna Savaşı’nın, iki ‘siyah kuğu’nun 

sebep olduğu ağır belirsizliği ve tahribatı 

göz ardı edecek ölçüde ‘ürkütücü’ bir so-

ğukkanlılıkla, yükselen enflasyon riskini 

bastırmak için merkez bankalarının acilen 

ciddi faiz artırması gerektiğini belirtiyor-

lar. Ancak, böyle bir adım, 2022 sonu-

na kadarki kısa vadede yükselen küresel 

enflasyon köpüğünün ülke ekonomile-

ri üzerindeki etkisini kıramayacağı gibi, 

‘stagflasyon’ riskinin de göze alınmasını 

gerektirecek.

Bu nedenle, FED ve ECB üyeleri üze-

rindeki ‘faizi hızla artırın’ baskısı, enf-

lasyon yeterince yavaşlamayacağı gibi; 

ekonomi için ciddi durgunluk (resesyon) 

ve işsizlik artışı riskini, yani stagflasyon 

riskini de tetikleyecek. Dünyanın önde 

gelen pek çok iktisatçısı, enflasyon beklen-

tilerindeki yükselişe ve daha uzun süreli 

bir enflasyonist ortamın varlığına işaret 

etmekteler. Görünen o ki, gerek FED, ge-

rekse de ECB yönetim kurulu üyelerinin, 

üst düzey yöneticilerin anlamlı bir bölü-

mü bugün için ‘stagflasyon’ riskine prim 

vermiyorlar. Bununla birlikte, ECB tarafı 

para politikasının daha hızlı sıkılaştırıl-

ması konusunda FED’e göre daha ihtiyatlı 

davranılması taraftarı. Çünkü, daha şim-

diden 5 milyona doğru ilerleyen Ukray-

nalı mülteciler ve Avrupa’nın sosyal devlet 

yükümlülükleri, sert tutum izleyecek bir 

ECB’nin sebep olabileceği sosyo-ekonomik 

tahribatı kaldıramayabilir. Önümüzdeki 6 

ay, umarız önde gelen merkez bankalarını 

‘stagflasyon’ ile ‘yüksek enflasyonun yöne-

timi’ arasında bir tercihe zorlamaz. 
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Rusya-Ukrayna Savaşı ve inşaat
malzemeleri pazarlarında beklentiler

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş, 2022 yılı beklentilerinin tamamen 
değişmesine yol açtı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bundan sonrasına

ilişkin olarak üç senaryo bulunuyor. Bu üç senaryo savaşın dünya ekonomisi ve inşaat 
sektörüne etkileri için de temel oluşturuyor.

EKONOMİK PERSPEKTİF

D
ünya inşaat sektörü ve malzeme 

pazarı 2021 yılında hızlı büyüme 

gösterdi: 2021 yılında inşaat işle-

rinde müstakil konutlar, sanayi-depolama-lo-

jistik binaları, yenilenebilir enerji yatırımları 

ve altyapı yatırımları öne çıkan iş alanlarıdır. 

Bu alanlar inşaat işlerinde sürükleyici oldu. 

2021 yılında sınır ötesi müteahhitlik işlerin-

de de büyüme başladı. Ancak büyümenin 

giderek yakın alanlarda ve bölgeselleşme 

eğilimine paralel olarak gelişmekte olduğu 

görülüyor. Salgında yaşanan yeni dalgalar 

uzak pazarlarda yeni işler alınmasını sınırla-

maya devam etti. 2021 yılında yaşanan tüm 

bu gelişmeler çerçevesinde dünya inşaat har-

camalarının yüzde 6 büyüdüğü öngörülüyor. 

İnşaat harcamaları 2021 yılında 9.56 trilyon 

dolar seviyesine yükseldi. Böylece inşaat har-

camaları büyüklüğü 2019 yılına geri döndü.

2021 yılında tüm bölgelerde inşaat sek-

törlerinde yüksek büyümeler gerçekleştiği 

görülüyor. Küresel pazarda en yüksek payı 

alan Asya-Pasifik bölgesi inşaat sektörü 2021 

yılında yüzde 6,8 büyüdü. Asya’da daha sert 

yaşanan salgının dördüncü dalgası büyümeyi 

sınırlamış olmakla beraber, inşaat sektöründe 

yine de yüksek bir performans sağlandı.

Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 5,2, 

Batı Avrupa bölgesinde yüzde 4,5 ve Doğu 

Avrupa bölgesinde ise yüzde 5,6 büyüme 

öngörülüyor. 2020 yılında inşaat sektörün-

de en sert daralmayı yaşayan Latin Ame-

rika bölgesinde ise inşaat harcamalarının 

yüzde 8,0 büyüdüğü tahmin ediliyor. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile 

Sahra Afrika bölgesinde inşaat harca-

malarındaki büyümeler 2021 yılı için 

yüzde 4,5 ve yüzde 4,8 olarak tahmin 

ediliyor.     

DÜNYA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE  

SAVAŞ  ÖNCESİ BEKLENTİLER 

İYİMSERDİ

Dünya inşaat sektöründe Rusya-Uk-

rayna Savaşı öncesi 2022 öngörüleri: Rus-

ya ile Ukrayna arasındaki savaş öncesi 2022 

yılına ilişkin beklentiler şöyle şekillenmişti; 

dünya inşaat sektörü 2022 yılında faaliyet-

lerine pandemi sonrası ortaya çıkan yeni 

koşullar içinde sürdürmeye devam edecek. 

Yeni koşullar inşaat sektöründe talepleri şe-

killendirecek ve sektördeki iş yapma biçim-

lerini de yenileyecek.

2022 yılında konut sektöründe müstakil 

evlere yönelik yüksek talep devam edecek. 

Bu eğilim daha çok gelişmiş ülkelerde et-

kili olacak. Gelişen ülkelerde ise yeni ko-

nut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

konut inşaatlarının yeniden hız kazanacağı 

tahmin ediliyor. Ancak iklim değişikliği ile 

ortaya çıkan koşullar, konut projelerinde de 

önemli değişimlere yol açacak. 2022 yılında 

yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanacağı 

öngörülüyor. Küresel iklim değişikliği kar-

şısında ihtiyaç duyulan yenilenebilir enerji 

yatırımları yeterli görülmüyor. Bu nedenle 

yeni yıldan itibaren yatırımlar hızlanacak. 

Sürdürülebilirlik ile uyum sürecinde sanayi 

sektörlerinin tamamında döngüsel sistem-

lerin kurulması hedefleniyor. Geri kazanım 

ve verimlilik artışını hedefleyen döngüsel 

sistemler önemli inşaat yatırımlarını da be-

raberinde getirecek.  

Küresel ekonomide ortaya çıkan tedarik 

güvenliği ve yakından tedarik eğilimleri ile 

elektronik ticaretin artan payı; sanayi, depo-

lama, lojistik ve liman alanlarında yeni yatı-

rımlara yol açacak. Bu alanlardaki yatırımlar 

inşaat sektörünü destekleyecek. Sürdürüle-

bilirlik uyumu ile taşımacılıkta demir yol-

ları ve hafif raylı sistemlerin payları artmaya 

devam edecek. Elektrikli sistemlere geçiş ile 

taşımacılık kaynaklı karbon emisyonlarının 

azaltılması hedefleniyor. Bu alandaki inşaat 

işleri daha hızlı büyüyecek. Konutlarda iyi-

leştirme ve konut dışı binalarda ise işlevlerin 

değiştirilmesine yönelik yenileme işlerinde 

yüksek büyümenin 2022 yılında da süreceği 

öngörülüyor. 

2022 yılında inşaat sektöründe önemli 

bir belirleyici ABD’nin altyapı yatırım paketi 

olacak. ABD’de yeni yönetim, 550 milyar 

dolar büyüklüğünde ve kapsamlı bir altyapı 

paketi hazırladı. Altyapı yatırımları, ABD ve 

küresel inşaat sektöründe büyümeyi destek-

leyecek. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kap-

samında tüm yapıların karbon emisyonları-

nın 2050 yılında sıfırlanması hedefleniyor. 



Bu hedef inşaat sektöründe üç noktada etkili 

olacak. İlk olarak mevcut yapılarda kapsamlı 

bir yenileme faaliyeti olacak. İkinci olarak 

yeni inşaatlar, yapılar sıfır emisyon kuralına 

göre yapılacak. Üçüncü olarak tüm inşaat 

malzemeleri sanayileri sürdürülebilirlik ku-

rallarına uyumlu hale gelecekler. 

Bu beklentiler çerçevesinde 2022 yı-

lında dünya inşaat harcamalarında yüzde 

5,5 büyüme gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

Tüm bölgelerde inşaat sektörlerinde yüksek 

büyümeler gerçekleşecek. Küresel pazarda en 

yüksek payı alan Asya-Pasifik bölgesi inşaat 

sektörünün 2022 yılında yüzde 6,0 büyü-

yeceği bekleniyor. Asya’da inşaat sektörü 

2022 yılında performansını artıracak. Kuzey 

Amerika bölgesinde özellikle ABD altyapı 

paketinin de etkisi ile yüzde 5,5 büyüme 

sağlanacağı tahmin ediliyor. Batı Avrupa böl-

gesinde yüzde 4,0 ve Doğu Avrupa bölgesin-

de ise yüzde 5,0 büyüme öngörülüyor. Latin 

Amerika bölgesi inşaat sektörü 2022 yılında 

da salgın ile yaşadığı kayıpları telafi etmeye 

devam edecek. Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

bölgesi ile Sahra Afrika bölgesinde inşaat 

harcamalarındaki büyümelerin 2021 yılı-

nın üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

Enerji ve emtia ihracat gelirleri yükselen bu 

iki bölgede 2022 yılı inşaat harcamalarında 

büyümelerin hızlanacağı öngörülüyor.       

Rusya-Ukrayna Savaşı ve değişen 

2022 beklentileri: Dünya inşaat sektö-

rü 2022 yılına yukarıdaki bölümde belir-

tilen iyimser beklentilerle girmişti. Ancak 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş, 

2022 yılı beklentilerinin tamamen değişme-

sine yol açtı. Rusya ile Ukrayna arasındaki 

savaşın bundan sonrasına ilişkin olarak üç 

senaryo bulunuyor. Bu üç senaryo savaşın 

dünya ekonomisi ve inşaat sektörüne etkileri 

için de temel oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin üç se-

naryodan ilki iyimser ve istenen senaryo. Bu 

senaryoda müzakerelerden sonuç alınması, 

iki tarafın kalıcı bir anlaşmaya ulaşması yer 

alıyor. Ancak şu aşamada her iki tarafın kabul 

edecekleri kırmızı çizgiler birbirinden bir 

hayli uzak. Kalıcı bir barış anlaşması sağ-

lanması halinde Ukrayna’nın tarafsızlığına 

karşı Rusya’nın da askeri varlığını tamamen 

geri çekmesi ana uzlaşma olacak. Bu senar-

yoda siyasi olarak savaş sona ermiş ve barış 

sağlanmış olmakla beraber, Batı ile Rusya 

ayrışması ve Batı’nın yaptırımları uzun süre 

devam edecek. 

İkinci senaryoda savaşın ve çatışmaların 

uzaması, bir yandan da müzakerelerin ke-

sintilerle sürmesi ancak sonuç alınamaması 

senaryosu. Bu senaryo savaşın sertleşmesine 

ve insani kayıpların artmasına yol açacak. 

Siyasi olarak savaşın sona erdirilmesi için 

EKONOMİK PERSPEKTİF

Kuzey Avrupa ülkeleri savaşın etkilerini daha 

çok hissedecek. Rusya, Finlandiya ve İsveç’in 

de NATO üyesi olmasına karşı geliyor ve bu 

ülke için artan bir güvenlik riski oluşturuyor. 

Savaş ve artan güvenlik riskleri kuzey Avrupa 

ülkelerinde yavaşlama getirecek.        

Euro bölgesinde Almanya başta olmak 

üzere tüm ülkeler özellikle yaptırımların 

etkisi ile yavaşlama etkisi ile karşı karşıya 

kalacak. Güney ülkeleri de turizm açısından 

kayıplara uğrayacak. Almanya’nın yavaş-

laması diğer Avrupa ülkelerini de dolaylı 

yollardan etkileyecek. 

Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri ise sa-

vaştan en çok etkilenecek Avrupa ülkeleri 

olacak. Polonya başta olmak üzere tüm Orta 

Avrupa ülkeleri ile Baltık ülkeleri savaşı sınır-

larına çok yakın yaşıyorlar. Yüksek bir göç ile 

karşı karşıyalar. Rusya-Ukrayna ve Belarus ile 

ticari ve ekonomik ilişkileri ve bağımlılıkları 

daha fazla. Bu nedenle bu ülkelerde 2022 yı-

lında durgunluk yaşanması olasılığı yüksek.   

Körfez ülkeleri savaştan sınırlı ölçüde 

ve dolaylı olarak etkilenecek. Ayrıca savaşın 

enerji fiyatları üzerinde yarattığı yukarı yönlü 

etkiler ile enerji ihraç eden Körfez ülkelerinin 

gelirleri 2022 yılında beklentilerin üzerine 

çıkabilecek. Rusya’ya yaptırımlar sonucu 

Katar, BAE ve S. Arabistan ile Irak’ın daha 

çok doğalgaz ve petrol ihraç etme olasılığı 

da kuvvetli.  

Ortadoğu ülkeleri savaşın etkilerini doğ-

rudan ve dolaylı olarak yaşayacak. Rusya, 

İran’ın en önemli ticaret ortaklarından biri. 

Suriye-İran-Irak cephesinde Rusya’nın ağır-

lığını azaltmaya yönelik farklı gelişmeler 

de yaşanabilecek. İsrail üzerinde Ukrayna 

ve Rusya’nın kuvvetli baskıları yaşanmaya 

devam edecek.  

Kuzey Afrika ülkeleri de savaştan sınırlı 

ölçüde etkilenecek. Kuzey Afrika ülkelerinin 

tahıl ithalatında Rusya ve Ukrayna’ya yük-

sek bağımlılıkları bulunuyor. Öncelikle gıda 

güvenliğinin sağlanması önemli bir öncelik 

olacak. Bu ülkelerin Rusya ile ticari, finans-

man ve turizm alanında da ilişkileri yoğun. 

Libya’da Rusya önemli bir taraf ve etkinli-

ğini kaybetmesi ülkedeki kırılgan istikrarı 

bozabilecek. 

Sahra Afrika ülkeleri savaşın etkilerini 

sınırlı ölçüde yaşayacak. Bu ülkeler daha 

çok emtia ve enerji ihracatçısı. Birçok metal 

cevherinde ve mineral kaynaklarda öne çıka-

caklar. Uranyum gibi kritik elementler için 

de aynı eğilim geçerli olacak. Sahra Afrika 

ülkeleri savaşa rağmen büyümeye devam 

edecek. Ancak artan gıda fiyatları, yüksek 

enflasyon ve bu ülkelerin gıdada dışa bağım-

lılıkları sonucu gıda krizi olasılığı yüksek ve 

gıda krizleri olası siyasi ve toplumsal krizlere 

de yol açabilecek.  

Rusya’ya yönelik yaptırımlar daha da artırı-

lacak ve yaptırım cephesi genişletilecek. Bu 

senaryo şu an için olasılığı daha yüksek olan 

senaryo gibi görünüyor. 

Üçüncü senaryo ise müzakerelerin so-

nuçsuz kalması ve Rusya’nın Kiev dahil 

Ukrayna’nın tamamını işgal etmesi. Bu tam 

işgal senaryosunda Rusya Ukrayna’da siyasi 

olarak da kontrolü tam olarak sağlayabileceği 

gibi, siyasi ve toplumsal muhalefetin sürmesi 

de olası.    

 

SAVAŞIN ÜLKELER VE PAZARLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ   

Savaşın inşaat sektörleri ve inşaat 

malzemesi pazarlarına olası etkileri: Rus-

ya-Ukrayna savaşının ülkeler ve pazarlar 

üzerindeki etkileri de birbirlerinden farklı 

olacak. Savaş ile Ukrayna ekonomisinde yüz-

de 40-50 küçülme ve Rusya ekonomisinde 

ise yaptırımların etkisi ile yüzde 15-20 ara-

sında küçülme olasılığı bulunuyor. Bu ülke-

lerin inşaat sektörlerinde de bu yıl içinde sert 

daralmalar yaşanacak. Savaş sonrası yeniden 

imar fırsatı olacak, ancak bunun için henüz 

erken. Öncelik insani olarak savaşın bir an 

önce sona ermesi. 

Savaşan iki ülkenin komşu ülkeleri de 

savaştan çok olumsuz etkilenecek. Orta Asya 

ülkelerinin Rusya ile ekonomik bağımlılıkları 

çok yüksek ve Rusya’daki ekonomik küçül-

me bu ülkelerde de durgunluğa yol açacak. 

Balkan ülkelerinin de güvenlik riskleri çok 

yükselmiş durumda. Yoğun bir mülteci akını 

da yaşanıyor. Balkan ülkelerinde ekonomiler 

ve inşaat sektörleri önemli ölçüde yavaşlaya-

cak. Mültecilerin geçici barınmaları için ya-

pılacak prefabrik yapılar hareket alanı olacak. 

Kafkas ülkelerinde de ekonomilerde ve inşaat 

sektörlerinde yavaşlama yaşanacak.   

Rusya ile doğrudan karşıtlık yaşayan 

ABD’de savaşın ve yaptırımların büyüme ve 

inşaat sektörü üzerindeki etkisi sınırlı ka-

lacak. 2022 yılı Kasım ayında ABD’de ara 

seçimler yapılacak ve yönetim şu anda başta 

altyapı paketi olmak üzere ekonomiyi canlan-

dıracak destekleri uygulamaya koyuyor. Ka-

nada da benzer şekilde sınırlı ölçüde etkilene-

cek. Güney Amerika ülkeleri içinde emtia ve 

enerji ihraç eden ülkeler çoğunlukta. Savaşın 

etkisi ile artan fiyatlar, bu ülkelerin ihracatını 

ve ekonomik büyümelerini destekleyecek. 

Ancak yüksek enflasyon Latin Amerika ülke-

lerinde toplumsal baskılar yaratacak. 

Avrupa, savaşın ekonomik etkilerini en 

çok hissedecek bölge olacak. AB’den ayrılan 

İngiltere, Rusya’ya karşı yaptırımlara öncülük 

ediyor. Petrol dahil kapsamlı bir yaptırım 

uyguluyor. Savaşın İngiltere’de büyümeye 

etkisi yavaşlama olarak yaşanacak. İnşaat sek-

töründe yavaşlama ise daha sınırlı kalacak. 
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Almanya’da konut 
fiyatları son 20 yılın 
en yüksek 
seviyesine çıktı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 

konut-emlak fiyatlarına ilişkin 2021 

son çeyrek ve 2021 verilerini açıkladı. 

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları 

geçen yılın ekim-aralık döneminde 

2020’nin aynı dönemine göre yüz-

de 12,2 arttı. Destatis açıklama-

sında, söz konusu artışın geçen 

yılın ikinci çeyreğinde 10,8 ve 

üçüncü çeyreğinde yüzde 12 

yükselişten sonra geldiğini 

belirtilerek, “2000’de kayıtların 

tutulmaya başlangıcından bu 

yana konut amaçlı gayrimen-

kul fiyatlarında önceki yılın 

üç aylık dönemlerine yine en 

güçlü fiyat artışı oldu” denildi.

Kanada’da yabancılara konut satışı yasaklanıyor
Artan fiyatlar sebebiyle Kanadalıların ev almakta zorlanması sebebiyle hükümet yabancılara konut satışını iki yıl yasakla-

ma kararı aldı. Ülke genelinde ev fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Yabancıya satış dışında Kanada hükü-

meti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artıracak. Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin 

kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedefleniyor.

ABD’de konut 
başlangıçları

16 yılın zirvesini 
gördü
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına 

ilişkin konut başlangıçları ve inşaat 

izinleri istatistiklerini yayımladı. ABD’de 

konut başlangıçları, şubatta yüzde 

6,8 artışla 1 milyon 769 bine çıkarak 

Haziran 2006’dan bu yana en yüksek 

seviyeye ulaştı. Piyasa beklentilerini ge-

ride bırakan konut başlangıçlarının 1 

milyon 690 bin olması öngörülüyordu. 

Haziran 2006’dan bu yana en yüksek 

seviyeyi kaydeden konut başlangıçları, 

ocak ayında 1 milyon 657 bin seviye-

sinde gerçekleşmişti. Ülkede konut 

başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise 

yüzde 22,3 arttı.

Küresel rüzgar 
enerjisi kurulu gücü 
artıyor
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, 

geçen yıl eklenen 93 bin 605 megavat 

karasal ve deniz üstü kapasiteyle 

yıl sonunda 837 bin 451 megavata 

ulaştı. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi 

(GWEC) tarafından hazırlanan ‘Küresel 

Rüzgar Raporu 2022’ye göre, Covid-19 

nedeniyle tüm sektörlerde üretim 

zincirindeki aksama yüzünden önceki 

yıl ertelenen ya da durdurulan enerji 

projeleri tekrar başlatıldı. Geçen yıl 

rüzgar enerjisi kurulu gücüne 72 

bin 499 megavat karasal, 21 bin 106 

megavat deniz üstü rüzgar enerjisi 

kapasitesi ilave edildi. Bu dönemde, en 

fazla karasal rüzgar enerjisi kurulumu 

37 bin 352 megavat ile Çin, Hindistan 

ve Avustralya gibi ülkelerin bulunduğu 

Asya Pasifik Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

DÜNYA TURU
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Kırgızistan, ilk demiryolu hattını döşemeye başladı
Kırgızistan’ın Issık Göl Bölgesi’ndeki Balıkçı kentinde, 186 kilometre uzunluğundaki Balıkçı-Koçkor-Kara Keçe demiryolu 

çizgisi proje inşaatının birinci etabını oluşturan 63 kilometrelik Balıkçı-Koçkor demiryolu çizgisinin temeli merasimle atıl-

dı. Kırgız Ulusal Demiryolları Şirketi tarafından hayata geçirilecek projenin temel atma merasimine katılan Cumhurbaşka-

nı Sadır Caparov, “Kırgızistan’da ülke bağımsızlığı tarihinde ilk defa demiryolu çizgisi projesini hayata geçiriyoruz. Bugüne 

kadar bir kilometre demiryolu çizgisi bile yapılmadı” tabirlerini kullandı.

Japonya’da konut 
başlangıçları
beklentilerin 

üzerinde arttı
Japonya İstatistik Kurumu tarafından yapılan 

açıklamaya göre, konut başlangıçları bu yılın 

şubat ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 

6,3 artışla 64 bin 614 oldu. Piyasa beklentisi 

yüzde 1,1 artış olacağı yönündeydi. Geçen 

yılın şubat ayında 60 bin 764, bir önceki ay 

59 bin 690 adet konut inşaatına başlanmıştı. 

Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş 

verilerle yıllık 872 bin adete ulaştı. Ülkedeki 

50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere 

göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 2,3 azal-

dı. İnşaat siparişlerinin tutarı 1 trilyon 215.2 

milyar yen olarak belirlendi.

Çin, inşaat 
sektörünün
payını düşürecek
Çin, ülke ekonomisinin temel 

direklerini daha yeşil, akıllı ve güvenli 

hale getirmek için 14. Beş Yıllık Plan 

döneminde (2021-2025) inşaat sek-

törü için bir kalkınma planı açıkladı. 

İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Ba-

kanlığı’nın açıklamasına göre, inşaat 

sektörü 2025 yılına kadar ülkenin 

Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) 

yüzde 6’lık payını elinde tutacak. 

Plan, endüstriyel zincirin daha büyük 

ölçüde modernize edileceğini, yeşil 

ve düşük karbonlu bir üretim modu-

nun ön aşamalarını oluşturacağını, 

bilgi teknolojilerinin daha yaygın uy-

gulamasını göreceğini ve binaların 

güvenliğini ve kalitesini istikrarlı bir 

şekilde iyileştireceğini belirtiyor.
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