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5. Uluslararası  
İnşatta Kalite Zirvesi

ÖZEL SAYI
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artırarak aşabiliriz 

 D
E ERL  Türkiye MSAD üyeleri ve dostlar m z… 2013 y l nda yakla k 
yüzde 6 oran nda büyüme gösteren in aat malzemeleri sektörümüz, ula t  
22 milyar dolarl k ihracat ile yine Türkiye’nin ihracat lideri oldu ve dünya 
ihracat s ralamas ndaki be incili ini korudu. Geçti imiz y l kamu yat r mla-
r  a rl kl  olarak iç talep ile büyüyen sektörümüzün, y l n son çeyre indeki 
veriler nda, bu y l özel sektör a rl kl  olarak büyümesi beklenmekteydi. 

Ancak, döviz kurundaki dalgalanma, TL’nin de er kayb  ve faiz art r m  ile ba lad m z yeni 
y l n ilk ay ndaki mali geli meler, ekonomide k r lganl n 2014 y l nda da sürece ine i aret 
ediyor. Sektörlerde önceden belirlenmi  büyüme hedeflerine temkinli yakla ld  bu y l, in-
aat sektöründe de duraklama olas l  söz konusu. 

Ekonomi çevrelerinin son günlerde srarla vurgulad  gibi “üretim odakl ”  bir kalk nma mo-
deli Türk ekonomisinin istikrar  aç s ndan büyük önem ta yor. Türkiye’nin in aat malzemesi 
sanayicileri olarak genel ekonomiden ve mali politikalardan kaynaklanabilecek iç pazardaki 
bu etkileri de ancak üretim teknolojimizi ve kalitemizi daha da art r p d  pazarlara daha çok 
aç larak a abiliriz. Geçti imiz y llara oranla bu y l daha h zl  bir büyüme beklenen dünya 
ekonomisini de göz önüne alarak, 2014 y l nda in aat malzemeleri ihracat nda 25 milyar 
dolarl k hedefimize ula mal y z. 

Z RVE’DE Z RVE YAPTIK
ç pazarda ise beklentimiz ekonomi tarihimizin en büyük hamlesi olan kentsel dönü ümün 
bu y l daha da h zlanmas . te bu nedenle bu y l be inci kez düzenledi imiz Türkiye MSAD 
Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde “Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm” konusunu tüm 
yönleriyle irdeleyerek sektöre k tuttuk. Derne imizin 30 y ll k tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan  Say n Taner Y ld z’ n kat l m  gibi pek çok “ilk”in ya and  zirvemiz, bu 
y l zirve yapt . 

Dergimizin bu say s nda geni  kapsaml  yer alan toplant m z hem konu mac  ve konuk aç s n-
dan en yüksek kat l ml , hem de interaktif oturumlar  ve özel sunumlar yla en renkli zirve oldu. 
600 ki inin gün boyu eksilmeyen bir enerji ve interaktif kat l mla izledi i zirvede aç l  TÜS AD 
Ba kan  Say n Muharrem Y lmaz ve T M Ba kan  Say n Mehmet Büyükek i ile birlikte yapt k. 

Sokak röportajlar yla halk n görü lerinin de aktar ld  dört ayr  oturumda ve iki özel su-
numda belediye ba kanlar m z, kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri, ünlü yabanc  
uzmanlar görü lerini tüm kat l mc larla payla t . Ayr ca, geni  bir kat l m ve uzun bir çal -
ma süreciyle Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm-Yap  Güvenli i Komitesi ve destek veren 
akademisyenler taraf ndan haz rlanan “Sürdürülebilir-Güvenli-Ça da  Yap lar-Kentsel Dö-
nü üm” konulu Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporumuz da zirveye yön veren önemli bir 
kaynak oldu. Türkiye’de konusunda bir ilk olan raporumuz tüm kat l mc lar n yan  s ra karar 
mercileri, belediyeler, üniversiteler gibi kamu ve özel sektördeki tüm ilgili taraflara, sektör 
payda lar m za da t ld .     

Her a amas  bilinçli ve duyarl  geçmesi büyük önem ta yan kentsel dönü üm konusunda 
zirvede ortaya konan görü  ve de erlendirmelerle belirlenen yol haritas n n, konunun sa -
l kl  geli imine katk da bulunaca na inan yoruz. Ba ta Say n Bakan m z Taner Y ld z olmak 
üzere zirvemize kat lan de erli konu mac lara, yönetim kurulu üyesi arkada lar ma,  tüm 
konuklara ve toplant n n gerçekle mesini sa layan sponsorlar m za bir kez daha ükranla-
r m  sunar m. 

Sektörün zirvesindeki çat  kurulu u Türkiye MSAD olarak, daha nice zirve toplant lar nda 
hep birlikte olmak dile iyle…

Geçti imiz y llara oranla bu y l daha hzl  bir büyüme beklenen 
dünya ekonomisini de göz önüne alarak, 2014 y l nda 
in aat malzemeleri ihracatnda 25 milyar dolarl k hedefimize 
ula maly z. 
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ÜRK YE ekonomisinin lokomotifi olan in aat sektörünün yol haritas  ve 
gelece i, Türkiye MSAD’ n art k gelenekselle en 5. Uluslararas  n aatta 
Kalite Zirvesi’nde ekillendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y l-
d z, TÜS AD Ba kan  Muharrem Y lmaz, T M Ba kan  Mehmet Büyükek i, 
Kad köy Belediye Ba kan  Selami Öztürk, Fatih Belediye Ba kan Yard m-
c s  Talip Temizer, Türkiye MSAD üyesi dernek ve firma yöneticileri ile 

yakla k 600 kat l mc , “Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm” konusunu tart mak, Güvenli 
Yap  Yol Haritas ’n  belirlemek için bir araya geldi. 

Zirvenin moderatörlü ü ise CNN Türk’te yay nlanan 5N1K program n n ba ar l  sunu-
cusu gazeteci Cüneyt Özdemir üstlendi. Zirvede, 4 oturum, 2 özel sunum, 2 kamu 
spotu lansman  ve Anadolu Ate i’nin dans performans  sergilendi. Alt  ay süren ve çok 
geni  bir kat l mla haz rlanan “Güvenli Yap lar Yol Haritas -1” raporunun detaylar  da 
Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  Galip Say l tara-
f ndan kat l mc larla payla ld .

Zirve, Türkiye MSAD’ n kamuoyu bilinçlendirme kampanyalar  lansman n n sektör 
temsilcileri ile birlikte yap lmas  aç s ndan da bir ilke sahne oldu. Türkiye MSAD’ n, 
kamuoyunu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme kampanyas  kapsam nda ilk 
ad m olarak haz rlad  “Enerjimizi Bo a Harcamay n” kamu spotunun lansman , Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z taraf ndan yap ld . Çevre ve ehircilik Bakanl  
i  birli i ile haz rlanan “Sesimi Duyan Var m ?” kamu spotu da Türkiye MSAD Ba ka-
n  Dündar Yeti ener taraf ndan zirve kat l mc lar yla payla ld . K saca, Türkiye MSAD 
Dergi’nin bu say s  “Zirve Özel” say s  olarak planland  ve zirvenin tüm detaylar  ayr nt -
lar yla, renkleriyle, tart ma konular  ve konuklar yla geni  bir ekilde ele al nd .

Elbette sadece zirvenin nabz  tutulmad  dergimizde, Profesyonel Bak  kö emizde çi-
mento sektörünün önemli yöneticilerinden Akçansa Çimento Genel Müdürü Hakan 
Gürdal, deneyimlerini ve ya ad klar n  aktard . Türkiye MSAD’ n da kurucu üyesi oldu-

u Yap  Ara t rmalar  Derne i’nin (YAD) Ba kan  Turgan Varg , derne in amaçlar n , 
hedeflerini ve neler yapt n  tüm aç kl yla payla t . 

Sektörel Güç kö emizde ALÇIDER Ba kan  Mehmet Tunaman ile alç  sektörü üzerine 
bir söyle i gerçekle tirdik. Mimarl k ve n aat Dünyas  kö emizde, zirvenin Sürdürülebi-
lir Yap lar oturumunda da konu mac  olan Tabanl o lu Mimarl k ortaklar ndan Melkan 
Gürsel Tabanl o lu ile mimarl k kimli inden kentsel dönü üme uzanan bir perspek-
tifte akl m za tak lanlar  konu tuk. Bu say  Misafir Odas ’n n konu u EKOIQ Dergisi 
Yay n Yönetmeni, EKOLOGOS Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kurucusu Bar  Do ru’ydu. 
Do ru, “Nereden ç kt  imdi bu sürdürülebilirlik?” yaz s  ile dergimize misafir oldu. 
Her zaman oldu u gibi MSAD Ekonomi Dan manlar  Prof. Dr. Kerem Alkin ve 
Dr. Can Fuat Gürlesel genel ekonomiyi, in aat sektörünü ve global geli meleri kendi 
kö elerinde yazd .

Zirve Özel say s n  okunacak, kütüphanelerde saklanacak ve ar ivlenecek bir say  ola-
rak haz rlad k ve okurlar n be enisine sunduk. Keyifli okumalar…
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Zirve özel sayısında 
zirvenin nabzı tutuldu
Türkiye MSAD Dergi’nin bu say s  “Zirve Özel” say s  
olarak planland  ve zirvenin tüm detaylar  ayr nt lar yla, 
renkleriyle, tart ma konular  ve konuklar yla geni  bir 
ekilde ele al nd .
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ALÇIDER Yönetim Kurulu Ba kan  Mehmet Tunaman: 
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Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal: 

“Çimento sektörüne girmem tamamen tesadüf”

KAPAK / Z RVE

» n aat sektörünün yol haritas , Z RVE’de belirlendi

» Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  

Galip Say l: “Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporu ilk kolektif ad md r”

» Her i in ba  DENET M!

» Türkiye MSAD’dan kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas
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YAD Yönetim Kurulu Ba kan  Turgan Varg : 
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Türkiye İMSAD’ın acı kaybı: 
Zafer Aslan’ı kaybettik!

TÜRK YE n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) Yönetim Kurulu Ba kanvekili 
Zafer Aslan bir süredir mücadele etti i hastal a yenik dü erek vefat etti. Türkiye MSAD’ n ve 
Türk in aat malzemesi sanayicilerinin duayeni olan Zafer Aslan ,1 Aral k 2013 tarihinde Kurtköy 
Tahir Ek io lu Camii’nde k l nan cenaze namaz n n ard ndan topra a verildi. Türkiye MSAD 
D  Ticaret Komitesi’ne 12 May s 2011 tarihinden itibaren iki dönem ba kanl k yapan Zafer As-
lan, 2013 y l n n ubat ay nda yap lan Genel Kurul toplant s  sonras nda Türkiye MSAD Yöne-
tim Kurulu Ba kanvekilli i görevini üstlenmi ti. D  Ticaret Komitesi’ndeki faaliyetlerini Komite 
Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak sürdüren Zafer Aslan, Türk in aat malzemesi sanayisine 
ve Türkiye MSAD’a önemli katk larda bulundu. 

Berkosan Yönetim Kurulu Üyesi de olan Zafer Aslan, 1956 y l nda dünyaya geldi. 1982 y l nda 
üniversiteden iktisat-i letme bölümü diplomas  ile mezun olan Zafer Aslan, 1980 - 2003 y llar  
aras nda Koç Grubu irketlerinden Mako, Beko ve Arçelik’te üst düzey görevlerde bulundu. 
Emeklilik sonras nda Hekim Holding Piraziz D  Ticaret Genel Müdürlü ü yapan Aslan, yöne-
timsel konularda bilgi ve deneyimlerini payla t  çok say da makale yazd , e itim ve konferans-
lar verdi. Türkiye MSAD D  Ticaret Komite Ba kan  olarak, Türkiye MSAD’ n gerek yurt içi, 
gerekse yurt d nda d  ticaret konular ndaki süreçlerinde yer alan Aslan, Libya ile ilgili çe itli 
komitelerdeki görevlerinin yan  s ra Katar Türk  Adamlar  Derne i üyesiydi. Türk i  dünyas n n 
ve Türkiye MSAD’ n ac  kayb  kar s nda, Zafer Aslan’ n ailesi ba ta olmak üzere sevenlerine 
ba sa l  diliyoruz.

ZAFER ASLAN’IN ARDINDAN
Dündar Yeti ener-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan : De erli a abeyim, iyi dos-
tum, Türkiye MSAD’daki yol arkada m Zafer Aslan’  kaybetmek beni derinden etkiledi. 
Türkiye MSAD çat s  alt nda ba layan ve y llard r süren dostlu umuz boyunca büyük sevgi 
ve sayg  duydu um merhum a abeyim Zafer Aslan’  çok erken kaybetmenin hüznünü ya -
yorum. Çal kan, üretken, analiz kabiliyetiyle konulara farkl  aç lardan bakabilen, aç k sözlü 
ve dürüst yap s yla örnek bir ki ilik olan de erli a abeyimizle son dönemlerde dernek çat s  
alt nda ayn  yönetimlerde çal maktan da büyük onur duydum. Rahmetli Zafer Aslan, ülkemiz 
için çok de erli, çal kan ve üretken bir i  adam , sektörümüzün d  ticaretinin geli mesine 
büyük eme i geçmi  de erli a abeyimiz ve çal ma arkada m zd . Mücadeleci ki ili iyle her 
dönem derne imizin geli imine katk da bulunmu  olan Zafer a abeyimizin, hedeflerimizi 
gerçekle tirmek için yurt içinde ve yurt d nda yapt  çal malar n Türkiye MSAD camia-
s nda unutulmayaca na inan yorum. Hastal n n son dönemlerinde bile sa l  elverdi in-
ce toplant lar m za kat lmaya gayret gösteren merhumun çal ma disiplini ve özeni hepimize 

Türkiye İMSAD’ın ve 
Türk inşaat malzemesi 

sanayicilerinin duayeni olan 
Zafer Aslan, 1 Aralık 2013 

tarihinde Kurtköy Tahir 
Ekşioğlu Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından 

toprağa verildi
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örnek olacakt r. K ymetli Ba kanvekilimiz Zafer Aslan’  zamans z kaybetmi  olman n derin 
üzüntüsünü hep içimizde ta yacak, O’nu iyilikleri, katk lar  ve ba ar lar yla anaca z. Merhum 
Zafer Aslan a abeyimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Türkiye MSAD camias na 
ba sa l  dilerim. Mekân  cennet olsun.  Zafer a abey, dernek çat s  durdukça ad n minnet 
ve ükranla ya ayacakt r. 
 
Nuri Bulut-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s : Rahmetli Zafer Aslan ile 
Koç Grubu’ndan gelen bir tan kl m z vard . Ancak son üç y ld r Türkiye MSAD Yönetim 
Kurulu’nda kendisini daha iyi tan ma f rsat n  buldum ve de erli çal malar n , Türkiye MSAD 
için gayretlerini izleyebildim; kendisine olan sevgim ve sayg m da artt . Çal kan, dürüst ve aç k 
sözlü bir karde imizdi. imdi böyle bir de erin kaybedilmesi bizler, sevenleri için çok ac . Üzün-
tüm büyük. Ne mutlu, ömrünün sonunda böyle an lan, y llarca hat rlanacak insanlara. I klar 
içinde yats n.

Fethi Hinginar-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kanvekili: Zafer Aslan’  Türkiye MSAD 
seçimleri öncesi tan d m. Çok k sa zamanda ki ili i, samimili i, dürüst ve insanc l yanlar  ile 
çok s cak bir arkada l k ba m z oldu. Genç ya ta kaybettik. Ülkemize, sektörümüze daha çok 
de erli hizmetleri olabilirdi. Kendisini tan m  olmaktan çok mutluyum. Ailesine ve sektörümüze 
ba sa l  ve sab r diliyorum.

Kenan Arac -Türkiye MSAD  Yönetim Kurulu Üyesi: Yönetim kurulu üyelerimizden merhum 
Zafer Bey’i Türkiye MSAD Yönetim Kurulu’nda tan d m bu k sa süreçte, kendisi ile yak ndan 
çal ma f rsat  buldu um için kendimi ansl  hissediyorum. Dürüst, çal kan ve hastal  boyun-
ca bile bizlere hissettirmeden çal ma prensiplerinden asla ödün vermedi ine ahit oldum. 
Derne imizin geli mesi, güçlenmesi ve daha ileriye ta nmas nda hedeflerimiz do rultusunda 
vefat ndan k sa müddet öncesine kadar bizlerle birlikte mücadele etti. Gönüllerimizde müstes-
na bir yer edindi. Merhum Zafer Aslan’a Allah’tan rahmet, geride kalan de erli yak nlar na ve 
camiam za ba sa l  ve sab r diliyorum.

Adil Ba tano lu-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi: Asl nda anss z m Zafer Bey ile geç 
tan t m için… Toplant larda tesadüfen yan yana oturunca ve kar l kl  birbirimize laf atarak 
birbirimizi tan d k. Hemen anlad m ki sevgi dolu, esprili, çal kan ve olumlu yönde üretken, prog-
raml , analiz kabiliyeti olan birisiyle beraberim. Komite çal ma raporlar n  okuyunca da sevgimle 
beraber sayg m da fazlala t . D  Ticaret Komitesi’nin etkinliklerine kat lmak için hemen temsil-
cisi oldu um ÇATIDER’e ve tan d m firmalara haber verdim. K sa bir süre sonra rahats zl n  
ö rendi imde derin bir üzüntü duydum, kendisini daha önce ve yak ndan tan yamad m için 
pi manl m ve üzüntüm hâlâ geçmedi. Mekân  cennet olsun. Sektörümüzün, tüm sevenlerinin 
ve ailesinin ba  sa  olsun.

Atila Gürses-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi: Zafer Aslan’  Türkiye MSAD’ n yeni yö-
netim çal malar nda tan d m. ine sahip ç kan, yerinde duramayacak kadar heyecanl , dakik, 
yard msever, sevecen yap s , çok k sa sürede dost olmam z  sa lad . Onu tan d kça yapt  i e 
ne kadar ba l  ve müthi  bir tecrübeye sahip oldu unu çok daha iyi anlad m. Birikimlerini ak-
tarmak ve ülkemiz ad na kal c  bir eyler yapabilmek için ola anüstü bir çaba içindeydi. Türkiye 
MSAD ad na oldu u kadar, ülkemiz ad na da çok önemli bir i  adam n  ve dostumuzu kaybet-
menin üzüntüsünü ya yoruz. Ruhu ad, mekân  cennet olsun. 

Mustafa Tolunay-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi : Be  y l beraber çal ma imkân  
buldu um için kendimi ansl  hissediyorum. Kendisinden çok ey ö rendim. Hem teorik bilgisi 
hem de pratik zekâs  olan çok de erli bir insand .  Zafer Aslan, “Bilgi payla t kça artar” sözünü 
benimsemi , arkas nda son derece pozitif izler b rakan, amatör ruhla çal an tam bir profesyo-
neldi.  Mekân  cennet olsun.

Ahmet Demirta -Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi Ba kan : Uzun y llar Koç Toplulu u’na 
hizmet etmi  ve bu kültür ile yo urulmu  olan Zafer Bey’i Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi 
çal malar m s ras nda tan ma f rsat  buldum. Kendisi Türkiye ihracat n  art rmak için çabalayan, 
hemen her konuda pratik çözümler üreten ve yerinde duramaz karakteri ile çevresindekileri 
harekete geçiren bir ki ilikti.  hayat nda prensipli ve ciddi bir portre çizmesine kar l k özel 
hayat nda çok akac  ve ne eli bir insan olan Zafer Bey’in erken ya taki kayb  ailesi için oldu u 
kadar, i  hayat ndaki arkada lar  ve sevenleri için de büyük bir kay p olmu tur. Daha yapa  ve 
ülkemize kazand raca  çok eyi vard . Ruhu ad olsun.

Türkiye İMSAD Başkanı 
Dündar Yetişener, Zafer 
Aslan’ın zamansız kaybı 
sonrasında duygularını 
şöyle ifade etti: “Mücadeleci 
kişiliğiyle her dönem 
derneğimizin gelişimine 
katkıda bulunmuş olan 
Zafer ağabeyimizin, 
hedefl erimizi gerçekleştirmek 
için yurt içinde ve yurt 
dışında yaptığı çalışmaların 
Türkiye İMSAD camiasında 
unutulmayacağına 
inanıyorum. Hastalığının 
son dönemlerinde bile sağlığı 
elverdiğince toplantılarımıza 
katılmaya gayret gösteren 
merhumun çalışma disiplini 
ve özeni hepimize örnek 
olacaktır.” 
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Türkiye inşaat sektöründe 
2014 büyüme hedefi yüzde 5

Türkiye MSAD’ n “2014 Sürprizler Y l  m ? F rsatlar Y l  m ?” 
konulu ekonomi toplant s nda, “ n aat ve n aat Malzemeleri Sektörü 

2013 Y l  De erlendirmesi” ba l kl  rapor aç kland . 

TÜRK YE n aat Malzemeleri Sanayicileri Derne i’nin (Türkiye MSAD) düzenledi i “2014 
Sürprizler Y l  m ? F rsatlar Y l  m ?” konulu 4. ekonomi toplant s , 19 Aral k 2013 tarihinde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) konferans salonunda gerçekle tirildi. “ n aat ve 
n aat Malzemeleri Sektörünün 2013 Y l  De erlendirmesi” raporunun aç kland  toplan-
t da, özel sektörün ivmesi ile in aat sektörünün 2014 y l nda yüzde 5 oran nda, in aat mal-
zemeleri sektörünün ise yüzde 5-6 aras nda büyüyece i belirtildi. Son alt  çeyrektir küçülen 
özel sektör in aat harcamalar n n 2013’ün üçüncü çeyre inde yüzde 7,5 oran yla yeniden 
büyüme sürecine girdi ine dikkat çekilen toplant da, bu büyümenin y l n son çeyre inde 
de devam etti i vurguland . Toplant n n aç l  konu mas n  Türkiye MSAD Yönetim Kurulu 
Ba kan  Dündar Yeti ener yapt . Konsensus Ara t rma Dan manl k irketi Ba kan  Murat 
Sar ’n n ülke gündeminde yer alan konular n siyasete yans malar n  de erlendirdi i top-
lant da, Türkiye MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin ile Ekonomi ve Strateji 
Dan manl k Hizmetleri Ba kan  Dr. Can Gürlesel, ekonomi ve in aat sektöründe 2013’te 
ya anan geli meler ile 2014 y l na ili kin beklentileri anlatt . Çok say da Türkiye MSAD üye-
si ve üye dernek yöneticisinin kat ld  toplant n n oturumun ba kanl n , Türkiye MSAD 
Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  Nuri Bulut üstlendi.

“ N AAT SEKTÖRÜ YEN DEN BÜYÜME SÜREC NE G RM T R”
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, in aat sektörünün 2013 y l n  
yüzde 6 oran nda büyüme ile kapatmas n n beklendi ini, böylece in aat sektörünün yüz-
de 4 civar nda büyümesi beklenen ekonomiden daha h zl  bir büyüme performans  ser-
giledi ini söyledi. Son alt  çeyrektir küçülen özel sektör in aat harcamalar n n da üçüncü 
çeyrekte yüzde 7,5 oran yla yeniden büyüme sürecine girdi ini kaydeden Yeti ener, bu 
büyümenin y l n son çeyre inde de devam etti ini ifade etti. n aat malzemeleri sanayisinin 
2013 y l nda 22 milyar dolarl k ihracat gerçekle tirece ini ve Türkiye’nin ihracat lideri olan 
sektörün bu performansla dünya ihracat s ralamas nda be inci s radaki yerini koruyaca n  
vurgulayan Yeti ener, “Yak n co rafyam zda ya anan geli melerin etkisiyle 2013 y l nda 
in aat malzemeleri sektöründeki ihracat art  yüzde 1 gibi bir oranda kalsa dahi, Sahra 
Afrika ve Avrupa pazarlar na a rl k verilmesi ile ihracatta art  sa land . n aat malzemeleri 

Dündar Yetişener



İ M S A D ’ D A N 11

ithalat  ise 2013 y l nda yüzde 25’e yak n art la ilk kez 10 milyar dolar n üzerinde gerçek-
le ti. ç pazardaki geli meler ve bu ihracat art yla birlikte 2013 y l nda in aat malzemeleri 
sanayisi üretiminde ortalama yüzde 5-6 aras nda reel bir büyüme söz konusu” dedi. 

Türkiye in aat pazar n n konut taraf nda, kentsel dönü ümün yurt içindeki en önemli pro-
jelerden biri oldu unu vurgulayan Yeti ener, 2014 y l nda al nacak konut yap  ruhsat n n 1 
milyon daireye yükselmesinin beklendi ini söyledi. Yeti ener, ticari gayrimenkul pazar nda 
süren projelerin yan  s ra, altyap  taraf nda kamunun; üçüncü havaliman , üçüncü köprü 
ve ba lant  yollar , otoyollar, h zl  tren projesi, ehir hastaneleri ve lojistik merkezler ile HES 
projelerinin de sektördeki önemli projeler aras nda yer ald n  belirtti. 

Kamu in aat harcamalar n n y l genelinde yüzde 30’u a an oranda büyüdü ü ve in aat 
sektöründeki büyümede etkin oldu una i aret edilen “ n aat ve n aat Malzemeleri Sektö-
rü 2013 Y l  De erlendirmesi” raporuna göre, 2014 y l nda Türkiye ekonomisi için yüzde 4 
oran nda büyüme hedefi konuldu. Tüketim harcamalar nda yüzde 3,2 büyüme öngörülen 
2014 y l , ayn  zamanda tasarruf y l  ilan edildi. 2014 y l nda içinde in aat harcamalar n n 
da içinde bulundu u özel sektör yat r m harcamalar nda hedeflenen büyüme yüzde 5,6 
oran nda. Buna ba l  olarak, 2014 y l nda özel sektörün sürükleyece i in aat sektörünün 
büyümesi ise rapora göre yüzde 5 oran nda gerçekle ecek. Bununla birlikte in aat malze-
meleri sektörü 2013 y l nda özelikle kamu yat r mlar  a rl kl  olan iç talebin etkisiyle büyü-
dü. n aat malzemeleri sanayisinin alt sektörler aras ndaki büyüme oranlar nda ise önemli 
farkl l klar ya and . Özellikle kamu yat r mlar  talebine ba ml  alt sektörler aras ndaki çi-
mento, haz r beton gibi ürünlerde daha h zl  büyüme görüldü. Bu geli melere ba l  olarak, 
yenileme pazar  da dâhil olmak üzere in aat malzemeleri iç pazar nda 2013 y l nda yakla k 
yüzde 6 oran nda bir büyüme seyri bekleniyor.

2014 YILI TÜRK YE Ç N ZOR GEÇECEK
2013 y l nda genel ekonomik göstergelerden yola ç karak, 2014 y l nda Türkiye’yi zorlu 
bir etab n bekledi ini söyleyen Türkiye MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin, 
2014-2016 döneminin, be  y ld r yaralar n sar lmaya çal ld  küresel kriz aç s ndan en 
zorlu dönem oldu unu vurgulad . Dolar-TL kurunun 2.070’in üzerinde olmas n n iyi bir ge-
li me olmad n , risklerin artaca  2014 y l nda özellikle Türkiye aç s ndan siyasi belirsizlik-
lerin ekonominin yönünü i aret edece ini söyleyen Alkin, “2014’te olas  riskler göz önüne 
al nd nda GSMH büyüme oran n n yüzde 3-3,5 aras nda olmas  makul görülebilir. Dünya 
Bankas , Türkiye’nin 2013 y l  büyüme oran n  yükseltti. Ancak buna kar l k 2014 için dü-
ürdü. 2014 y l  sadece Türkiye için de il, dünya için de zor bir y l olacak” diye konu tu.

Türkiye’nin 2013’ün ilk dokuz ay nda yüzde 4 büyüme ortalamas na geldi ini söyleyen Eko-
nomi ve Strateji Dan manl k Hizmetleri Ba kan  Dr. Can Gürlesel de, üçüncü çeyrek bü-

Prof. Dr. Kerem Alkin

Murat Sarı
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yümesinin yüzde 4,4 oran nda gerçekle mesinin a rt c  oldu unu vurgulad . Dr. Gürlesel 
bu a k nl n  öyle aç klad : “2013 y l  Temmuz ve A ustos ay nda tüm sektörlerin verileri 
oldukça kötü gelmi ti. Ancak üçüncü çeyrekte gelen büyüme oran , Türkiye’de büyüme di-
namiklerinin gücünü gösterdi. 2014 y l nda in aat sektörünün büyümesine kamudan destek 
gelmeyece i, 2013 y l nda kamunun in aat yat r m harcamalar ndaki azalmayla da net olarak 
tahmin edilebilir. 2014 y l nda Türkiye in aat sektörü özel sektör yat r mlar yla büyüyecektir. 
Al nan konut yap  ruhsatlar na bakt m zda 2011-2013 y l  aras nda her çeyrek de bir art  
söz konusu. 2013 son çeyre inde de bu art  görece iz. Bu da 2014 y l nda özel sektör eliyle 
in aat sektöründe bir büyümenin kalaca n n i aretlerini veriyor. Konut sat lar nda bu sene 1 
milyon adede yakla yoruz. 2014 y l nda bu rakam n 1 milyonun üstüne ç kaca n  söyleyebi-
liriz. Bu sat lar n yüzde 60’  birinci el, yüzde 40’  ise ikinci el sat lard r.” 

Konsensus Ara t rma Dan manl k irketi Ba kan  Murat Sar  da, yakla an yerel ve genel se-
çimlerle ilgili, Habertürk gazetesi ad na yapt klar  anket sonuçlar n  kat l mc larla payla t . Son 
günlerde ya anan yolsuzluk ve rü vet operasyonu gibi geli melerin ancak iki ay sonra yap la-
cak bir anket çal mas nda sa l kl  olarak siyasi partilerin oy da l m na etki edece ini vurgula-
yan Sar , Türkiye Gündemi Ara t rmas  ad  verdikleri çal malar n  ayr nt lar yla anlatt . 

Dr. Can Fuat Gürlesel

STANBUL Demir ve Demir D  Metaller hracatç lar  Birli i ( DDM B), Türkiye hracatç lar 
Meclisi’nin (T M) “Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 1.000 firmas ” listesine giren 78 üyesini, 
18 Aral k 2013 tarihinde, Sak p Sabanc  Müzesi’nde düzenledi i törenle ödüllendirdi. DDM B 
Yönetim Kurulu Ba kan  Tahsin Öztiryaki’yi bu anlaml  gecede yaln z b rakmayan Türkiye n a-
at Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener 
de ba ar l  ihracatç lara ödül verdi. Ekonomi Bakanl  temsilcileri, firma yöneticileri ve ihracatç -
lar n kat ld  törende konu an DDM B Ba kan  Tahsin Öztiryaki, unlar  söyledi:

“ hracat n kalitesini ve katma de erini art rmaya çal yoruz. Sektör olarak 2023 için belirledi-
imiz 25 milyar dolarl k ihracat hedefimize ula aca z. Meslek lisesi anlam nda dünyada ilk 

tasar m okulunu faaliyete geçirdik. Tasar m ve inovasyon için yeni bir kurtulu  sava  ba latt k.  
Metalik fikirler yar mam z için bu y l 522 yeni proje sunuldu. Tasar m yar malar m zda dere-
ceye giren 10 ürün piyasada sat l r hale geldi. Ancak yeni çal malar yapt rmakla, yeni projeleri 
desteklemekle yetinmiyoruz. Bir ekip kurduk. Türkiye’de daha önce al nm  ancak çe itli se-
beplerle ekonomiye kazand r lamam  patentleri o tozlu raflardan indirece iz. At l kalm  pa-
tentleri inceleyip, uygun olanlar  tespit edece iz ve ekonomiye kazand raca z. Bu durumda 
bulunan on binlerce patent var. Fikirleri hayata katmaya çal yoruz.” 

İhracatın yıldızları ödüllendirildi
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Türk in aat sektörünün gelece inin ‘sürdürülebilir sistemler’ üzerinde yükselece ini 
söyleyen Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener, sektördeki mevzuat 

karga as n n giderilmesi, güvenli, sürdürülebilir ve ça da  yap lar n yap labilmesi 
için Yap  Yasas ’n n son ekline getirilerek yasala t r lmas na ihtiyaç oldu unu 

söyledi. Yeti ener, “Bununla birlikte, binan n tasar m ve yap m n  ilgilendiren tüm 
yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina Yönetmeli i haz rlanmal , Bina 
Yönetmeli i Koordinasyon Kurulu ad  alt nda bir sivil platform olu turulmal d r. 

Türkiye MSAD, bu konuda görev almaya haz r ve isteklidir” dedi.

“Türkiye’de acil olarak Ulusal Bina 
Yönetmeliği’ne ihtiyaç var”

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener: 

TÜRK in aat sektörünün gelece ine k tutacak bir çal ma, Türkiye n aat Malzemesi Sana-
yicileri Derne i (Türkiye MSAD) taraf ndan kamuoyuyla payla ld . 5. Uluslararas  n aatta Ka-
lite Zirvesi için haz rlanan Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporunun içeri i, zirveden önce Tür-
kiye MSAD taraf ndan düzenlenen bas n toplant s nda aç klad . Bebek Divan Brasserie’de 
25 Kas m 2013 tarihinde gerçekle tirilen kahvalt ya Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  
Dündar Yeti ener ile birlikte raporun haz rlanmas na katk da bulunan Türkiye MSAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi ile Sürdü-
rülebilir Güvenli Yap lar Yol Haritas  1 Çal ma Grubu Koordinatörü Yener Gür’e  de kat ld .
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5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin temas  olan Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm, in-
aat sektörünün yol haritas  niteli indeki raporun da eksenini olu turdu. Türkiye MSAD tara-

f ndan konunun tüm taraflar n n görü lerini, önerilerini ve de erlendirmelerini içeren raporun 
konusu ise “Sürdürülebilir, Güvenli, Ça da  Yap lar ve Kentsel Dönü üm” oldu. Rapor, 5 
Aral k 2013 tarihinde düzenlenen 5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde kat l mc larla da 
payla ld . Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener, raporun içeri ine geçmeden önce Tür-
kiye MSAD’  ve Türk in aat malzemesi sanayisinin gücünü anlatt .

Türkiye MSAD’ n kuruldu u 1984 y l ndan bu yana ülkede ve sektöründe, sürdürülebilir bü-
yüme amac na ula mak için çal malar n  sürdürdü ünü söyleyen Yeti ener, “ n aat malze-
mesi sanayinin önde gelen 76 firmas  ve alt sektörlerde her biri kendi alan nda örgütlü 29 
dernek ile payda  kurumdan olu an geni  üye yap s yla Türkiye MSAD, ekonominin itici 
gücünü olu turan bir kurum olarak, in aat sektöründe kurallar n olu mas na ve uygulanma-
s na katk  sa lamay  ve toplum bilincini geli tirmeyi sosyal görevi olarak görmektedir” dedi.

“ LK ART, SÜRDÜRÜLEB L R B R S STEM OLU TURMAK”  
2012 y l nda 21,2 milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat lideri olan in aat malzemesi sektörünün 
dünya ihracat s ralamas nda be incili e yükselerek, kalitesini ve kapasitesini kan tlad n  
vurgulayan Dündar Yeti ener, bu ihracat n yüzde 75’inin Türkiye MSAD üyeleri taraf ndan 
gerçekle tirildi ine dikkati çekti. Türkiye’nin stratejik öneme sahip bir sektörü olan in aat 
malzemeleri sektörünün hedeflerine ula abilmesinin ancak tüm taraflar n i  birli iyle olu tu-
rulacak sistemli yap ya kavu mas yla mümkün olaca n  vurgulayan Dündar Yeti ener, “Eko-
nomi tarihimizdeki en önemli gayrimenkul hamlesi olan kentsel dönü ümün ba lad  tam da 
bu süreçte, önümüzde büyük bir f rsat bulunmaktad r. Kamu, sivil toplum ve tüm payda lar 
iyi bir i  birli i ortam  olu turarak bu hamleyi güvenli ve sürdürülebilir yap  için f rsata çevirme-
liyiz” diye konu tu. Yeti ener, sözlerine öyle devam etti:

“Türkiye MSAD olarak elimizi ta n alt na koymak üzere yola ç kt k. Güvenli Yap lar Yol Ha-
ritas -1 raporu, ülkemizde olmas n  arzu etti imiz do ru, sürdürülebilir bir sistemin olu turu-
labilmesi, yap  kültürümüzün geli tirilmesi ve insan m z n hak etti i güvenli yap larda ya a-
yabilmesi yolundaki ad mlar m zdan biridir. Güvenli yap  zinciri, tasar m, malzeme, üretim, 
uygulama ve denetim a amalar n n do ru olarak uygulanmas n , mevcut yasa, yönetmelik ve 
standartlardaki eksikliklerin düzeltilmesini, mevcut olmayan yasa, yönetmelik ve standartlar n 
tamamlanmas n  hedefler. Bu hedefleri gerçekle tirmek için Türkiye MSAD olarak tüm ke-
simleri sektörümüzü ve ülkemiz için birlikte çal maya davet ediyor, raporumuzun gelece e 

k tutmas n  diliyoruz.”

5. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi için 
hazırlanan Güvenli 
Yapılar Yol Haritası-1 
raporunun içeriği, zirveden 
önce Türkiye İMSAD 
tarafından düzenlenen basın 
toplantısında açıklandı. 
Toplantıya Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dündar Yetişener ile birlikte 
raporun hazırlanmasına 
katkıda bulunan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Yener Gür’eş katıldı.
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“GÜVENL , SÜRDÜRÜLEB L R VE ÇA DA  B R YAPIDA YA AMAK HAKTIR”
Güvenli Yap lar Yol Haritas  1 raporu ile ilgili detaylar , Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi, 
ayn  zamanda raporun haz rlanmas na katk  sa layan Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm ve 
Yap  Güvenli i Komitesi ile Sürdürülebilir Güvenli Yap lar Yol Haritas  1 Çal ma Grubu Koor-
dinatörü Yener Gür’e  aktard . n aat malzemesi üretici firmalar , sektör dernekleri, üniversite-
ler ve akademisyenlerden olu an geni  çal ma grubu taraf ndan multidisipliner yakla mla, 
5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi kat l mc lar yla payla mak üzere raporu haz rlad klar n  
söyleyen Gür’e , Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporunun “güvenli, sürdürülebilir ve ça da  
bir yap da ya amak bütün vatanda lar m z n hakk d r ve bu hakka ula malar  sa lanmal d r” 
temel görü ü üzerinde ekillendi ini ifade etti.

“Standartlarda ve denetimlerde ciddi karma a var” diyen Gür’e , yap  malzemeleri üretimi, 
tasar m-yap m i lerinde standart, yönetmelik ve teknik artnamelere uygunlu un yan  s ra, 
denetimde de ciddi bir karma a ya and  belirtti. Gür’e , “Kamu-özel tüm yap m i lerinin, 
sigorta sistemini kapsayan bir zincirde denetim sisteminin olu turulmas  gerekti i raporda 
vurgulan yor ve geli mi  ülkelerdeki denetimlerin de bu ekilde yap ld  ifade ediliyor. Ra-
porda, ülkemizde yap  i lerini düzenleyen Yap  Yasas ’n n henüz uygulamada olmad  ve bu 
bo lu un 5543 say l  skân Kanunu ile 4734 say l  Kamu hale Yasas  gibi yasalarla bir ölçü-
de doldurulmaya çal ld  vurgulan yor. Yönetmeliklerin dayand r laca  bir Yap  Yasas ’n n 
henüz yürürlü e girmemesi nedeniyle de her bir yönetmeli in farkl  kurulu lar ve birimlerce 
haz rland , bunun sonucunda da birbirleriyle ve standartlarla aralar nda çeli kiler veya bo -
luklar do du u belirtiliyor” dedi. 
 
Ulusal Bina Yönetmeli i’nin acil olarak haz rlanmas  gerekti ini ifade eden Gür’e , olu turula-
cak sivil platformla ilgili de raporda yer alan öneriyi öyle aktard : “Ulusal Bina Yönetmeli i’nin 
haz rlanmas  ve süreklilik içinde geli tirilebilmesi amac yla da geli mi  ülkelerdeki gibi ilgili 
bakanl klar, üniversiteler, meslek kurulu lar , STK’lar ve odalar n temsilcilerinden olu an Bina 
Yönetmeli i Koordinasyon Kurulu ad  alt nda sivil platformun olu turulmas n  öneriyoruz. Tür-
kiye MSAD, sivil platformun olu turulmas  ve yürütülmesi konusunda görev almaya haz r ve 
isteklidir.” 

Raporda, Güvenli Bina Belgesi’nin, kamu-özel sektör tüm binalar  için zorunlu hale getiril-
mesi önerildi ini vurgulayan Gür’e , belgenin kapsam n n Güvenli ve Sürdürülebilir Bina 
Belgesi olmas  halinde, kentsel dönü ümde yenilenecek ya da yeni yap lacak binalar n, 
ulusal ve uluslararas  finans kurulu lar taraf ndan daha fazla desteklenece ini belirtti. Yü-
rürlükte olmayan ancak hayati öneme sahip yönetmeliklere de raporda dikkat çekildi ini 
hat rlatan Gür’e , bu yönetmelikleri de öyle s ralad : “Su Yal t m  Yönetmeli i, Rüzgâr Yö-
netmeli i, Yüksek Yap lar Yönetmeli i, Çelik Yap lar Yönetmeli i, Ah ap Yap lar Yönetme-
li i, Hafif Çelik Yap lar Yönetmeli i ve klimlendirme Yönetmeli i. Kentsel dönü ümün ba -
lad  bu dönemde, söz konusu bu yönetmeliklerin acil olarak yürürlü e girmesi gerekti i 
raporda özellikle belirtiliyor.”

Dündar Yetişener: 
“Türkiye İMSAD olarak 

elimizi taşın altına koymak 
üzere yola çıktık. Güvenli 

Yapılar Yol Haritası-1 
raporu, ülkemizde olmasını 

arzu ettiğimiz doğru, 
sürdürülebilir bir sistemin 

oluşturulabilmesi, yapı 
kültürümüzün geliştirilmesi 

ve insanımızın hak 
ettiği güvenli yapılarda 

yaşayabilmesi yolundaki 
adımlarımızdan biridir.”
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“Alçı, sürdürülebilir
 inşaat malzemesidir”

ALÇIDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tunaman: 

G
ÜNÜMÜZDE ALÇI TA I ÜRET M N N YÜZDE 80’  N AAT SEKTÖ-
RÜNDE, YÜZDE 5’  Z RA , YÜZDE 15’  ENDÜSTR YEL AMAÇLI KUL-
LANILIYOR. 750 milyon TL’lik hacme ula an Türk alç  sektörü, 2 bin 500 
ki iyi istihdam ederken, dekorasyon, s va ve alç  levha uygulamalar yla 
birlikte bu rakam 100 bin ki iye kadar ç k yor. Türkiye’de bugün yakla k 
4 milyon ton alç n n yap larda kullan ld  biliniyor. Alç  ve alç dan üretilen 

ürünler ço unlukla yap  sektöründe kullan lmakla beraber, ham jips, beyaz boya, kâ t dolgu 
malzemesi olarak kâ t ve pamuklu tekstil maddelerine de kat l yor. Sadece estetik bir görüntü 
elde etmek için de il, yal t m ve enerji verimlili i ile ya am kalitesini de art ran alç y  tüm yönleriy-
le Alç  Üreticileri Derne i Yönetim Kurulu Ba kan  Mehmet Tunaman ile konu tuk. 

Estetik bir yap  malzemesi olan alç n n 2000 y l ndan sonra in aatlarda yo un bir e-
kilde kullan ld na tan k oluyoruz. Öncelikle alç  sektörünün Türkiye’deki geçmi i, 
nas l ba lad , o günkü üretiminden bahseder misiniz? Alç  kullan m n n dünden 
bugüne geçirdi i önemli evreleri de özetler misiniz?
Alç  yataklar n n büyük bölümü milyonlarca y l önce okyanuslar n buharla mas  ile olu mu  
evaporit olarak bilinen tortul kayaçlard r. Türkiye’de ve özellikle Orta Anadolu bölgesinde yük-
sek safl kta zengin do al alç  rezervleri bulunuyor. Alç n n yap larda süsleme malzemesi olarak 
kullan m  on bin y l öncesine kadar gider. 14 ve 15. yüzy llarda yap lar  süslemek ve dekoratif 
amaçl  ekilleri üretmek amac  ile kullan lan alç , 1666 Londra yang n ndan sonra yo un olarak 
önce ngiltere ve daha sonra Fransa’da ah ap yap lar  yang na kar  korumak amac yla duvar 
s vas  olarak kullan lmaya ba land . Ülkemizde alç n n in aat s vas  ve kuru duvar levhas  olarak 
üretimi 90’l  y llar n ortalar nda yayg nla t , 2000’li y llar n ba lar  ile birlikte ivme kazand . Alç  
ürünleri sektörü bugün yakla k 750 milyon TL büyüklü ünde bir sektör haline geldi. n aat 
sektöründe ülke ekonomisine paralel olarak görülen dönemsel ini  ç k lar alç  sektöründeki 

Yurt içi üretim İhracat Toplam 

Alç 3.150 700 3.850 
Alç  levha 620 200 820 
Toplam 3.770 900 4.670 

Yurt içi üretim İhracat Toplam 

Alç 3.600 850 4.450 
Alç  levha 750 250 1.000 
Toplam 4.350 1.100 5.450 

Yurt içi üretim  İhracat Toplam
Alç 3.400 800 4.200 
Alç  levha 700 210 910 
Toplam 4.100 1.010 5.110 

Türkiye’nin alçı üretim miktarı-2012 (milyon ton)

Türkiye’nin alçı üretim miktarı-2014 tahmini (milyon ton)

Türkiye’nin alçı üretim miktarı-2013 tahmini (milyon ton)
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“Alç  ürünleri, bugün dünyada geçerli olan 
LEED ve BREEAM kriterlerine uygunlu u 

ile ayr ca önem kazan yor. Tamamen do al 
malzeme alç  ve az enerji kullan larak 

üretiliyor. Sektörde yüzde 70 yerli ham 
madde kullan m  söz konusu. Ürünlerin 

geri dönü türülebilirli i ve dü ük 
maliyetiyle alç , sürdürülebilir in aat 

malzemesi özelliklerini ta maktad r.”
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talebi de do rudan etkiliyor. Ülkemizin alç  üretim geçmi inde, kamunun alç  sektörüne ilgisi 
hemen hemen hiç olmad . Sadece çimento fabrikalar  özelle tirilmeden önce, kamunun alç  
ta  oca  i letti i dönemlerin oldu u bilinir. Alç  sektörü tamamen özel sektörün çabas yla çe-
itli ekonomik olumsuzluklara ra men her y l büyümesini sürdürmü tür.

Alç n n in aat sektöründe kullan m alanlar  nelerdir ve hangi yo unlukta kullan lmak-
tad r? Alç  sektörü, in aat malzemesi sanayisi için ne ifade ediyor? 
Alç dan üretilmi  yap  malzemeleri ikiye ayr l r. lki, toz halinde üretilerek, daha sonra suyla 
kar t r lmas  ile plastik bir k vam alan, bu ekilde yap  in aat nda duvar ve tavanlara uy-
gulanan s valard r. Di eri ise alç n n iki karton aras na s k t r lmas yla güçlendirilmi  kuru 
alç  duvar levhalard r. Alç  ürünlerinin yap  in aat nda tüketiminin büyümesi, sektöre güçlü 
uluslararas  üreticilerin girmesine yol açt , dünyadaki know-how ve bu konudaki sermayeyi 
ülkemize ta d . Sektördeki bu yöndeki geli me ayn  zamanda ülkemizde de erli bir insan 
kayna n n yeti mesini sa lad . Ayr ca milli ham maddemiz olan do al alç dan üretilen alç  
ürünlerinin ihracat , ülkemiz için önemli bir döviz kayna  olu turdu.  

n aat sektöründe alç  kullan m n n ne gibi katk s  var? n aatlarda alç  neden 
kullan lmal d r?
Endüstriyel ürünler olan alç  s valar ve levha haline gelmi  alç n n sistem olarak yang n güven-
li inde, mekân n akustik düzenlenmesinde, s  ve ses yal t m nda kullan m  in aat sektörüne 
getirdi i art  de erlerdir. Ayn  zamanda pratik uygulanma avantaj , hafifli i ve ekonomikli i ile 
birlikte yap  in aatlar n n de i mez malzemesi olmu tur. Bugün yap larda uygulanan her türlü 
tesisat  en kolay örtebilen, açmas  kapamas  ve tamiri kolay bir malzeme olan alç  levhalar, 
ayr ca iç mekânlarda estetik düzenlemelerin yap labilmesine de önemli katk  sa l yor.

2013 YILINDA SEKTÖR YÜZDE 15 BÜYÜDÜ
Türkiye alç  sektörü 2013 y l n  nas l bir performansla kapatt ? 
Ülkemizde son y llarda h zlanan yap  in aat  sektöründe in aat malzemesi talebinin art-
mas yla di er yap  malzemelerinde oldu u gibi, alç  üretimi ve sat nda da 2013 y l nda 
önemli bir art  ya and . Bu oran n önceki y la göre yüzde 15 seviyesinde oldu u tahmin 
ediliyor. Özellikle konut d  yap larda yo un olarak kullan lan alç  levhalar n, konut in aat-
lar nda kullan m n n artmas yla bu büyüme, 60-70 milyon metrekarelik alç  levha pazar nda 
daha da yüksek olarak gerçekle ti.  

Türk alç  sektörünün üretim ve ihracat yap s n  belirleyen temel etkenler neler? 
Alç  üretimi için en önemli belirleyici alç  ham maddesi ve enerji kaynaklar d r. Do ada bün-
yesinde yüzde 20 su bulunduran ve kristal bir yap ya sahip olan alç  ta n n, suyla kar t r -

2007 2008 2009 2010 2011 

Kanada 9.5 9.7 9.9 9.9 10 
Çin 7.7 7.8 7.9 8 8 
M s r 2 2.2 2.2 2.2 2.3 
Fransa 4.8 5 5 5 5.1
Almanya 1.7 1.8 1.8 1.9 2 
Yunanistan 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ran 13 13 13 13 13 
talya 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 
Japonya 6 6 6.1 6.2 6.3 
Meksika 7.4 7.5 7.7 7.8 7.8 
Rusya 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
spanya 13.2 13.4 13.5 13.6 13.6 
Suriye 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Tayland 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 
ngiltere 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 
ABD 22 22 22.2 22.3 22.4 
Türkiye 2.5 2.3 2.3 3.4 3.4 
Di er Ülkeler 21.3 20.8 21.8 21.8 21.9 
Toplam 127 128 130 132 133 

Dünyada alçı üretim miktarları (milyon ton)

“Dünyadaki alç  s va üretimi yakla k 
133 milyon ton ve alç  levha üretimi 
yakla k 8,5 milyar metrekare. Türkiye, 
alç  s va üretiminde Avrupa’da 
spanya, Fransa ve ngiltere’den 
sonra dördüncü s rada yer al yor. 
Dünyada ise yüzde 5’lik bir paya 
sahibiz. Ancak Türkiye’deki alç  levha 
tüketimi dünyan n geli mi  ülkelerine 
göre daha dü ük. Ülkemizdeki ki i ba  
1 metrekare olan alç  levha tüketimi 
Avrupa’da ortalama 3,5 metrekare, 
ABD’de ise 10,5 metrekaredir.”

“Avrupa’da 
dördüncü sıradayız”
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larak duvarda ta la mas  için pi irilmesi gerekir. Pi irildi i zaman suyunun dörtte üçünü 
kaybeder ve yeniden suyla kar t r ld  zaman kaybetti i suyu geri alarak tekrar alç  ta  
haline dönü ür. Dolay s yla içinde su bulunan ta n, uzak mesafelerdeki fabrikalara ta n-
mas  ekonomik de ildir. Ba ka bir deyi le ucuz enerjinin varl  ve alç  madenine uzakl k 
önemlidir. Ülkemizdeki alç  fabrikalar  ço unlukla alç  madenine yak n bir noktada ku-
rulmu tur. Bu nedenle ham madde öncelikli kurulan baz  fabrikalar n ihracat limanlar na 
uzakl  ihracat maliyetlerini art rmaktad r. 

Türkiye’deki alç  ihracat  her geçen y l azalmaktad r. Bunun ana nedeni ihraç pazarlar n-
da kurulan fabrikalar ve çevremizdeki kom u ülkelerde ya anan olumsuz ekonomik ve 
politik artlard r. Ayr ca artan enerji maliyetleri ve özellikle do al gaz fiyatlar nda ya anan 
yüksek orandaki art lar, nakliye maliyetlerini art ran yüksek akaryak t fiyatlar , sektörün 
ihracat yap lan ülkelerdeki yerel üreticiler ile rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Deniza r  ülkeler hariç, alç  ihracat n n büyük bir bölümü kara yolu ile yap lmaktad r. 
Nakliye maliyetinin önemli bir bölümünü olu turan akaryak t fiyatlar nda kamyon üstü ih-
racat amaçl  kullan lan k sm nda vergiler dü ürülebilir. Ayr ca ihracat yapan alç  üreticileri 
için enerji fiyat  indirimi, vadeli ithal ettikleri ham maddelere uygulanan yüzde 6 KDV’nin 
ihraç edilen ürünlerde tüketilen k sm ndan dü ülmesi gibi te vikler uygulanabilir.

ORTALAMA YÜZDE 55 KAPAS TE KULLANIMI
2014’te Türk alç  sektörünün büyüme, üretim, kapasite kullan m , ihracat gibi te-
mel hedefleriyle ilgili beklentileriniz nedir?
Alç  sektör 2008-2011 aras nda çok önemli miktarda yat r m ald , üretim kapasitesi tale-
bin üç kat na yakla t . Bu nedenle sektör son be  y l n  yüzde 55 ortalama y ll k kapasite 
kullan m  ile sürdürdü. Son y llarda sektörde yeni bir kapasite yat r m  olmad . Sektörün 
büyümesinin en temel kayna  konut, AVM, otel ve sa l k tesisi in atlar ndaki art tan 
kaynaklan yor. n aat malzemesi talebinin y l n tamam nda 2013 seviyesinden kötü olma-
yaca n  tahmin ediyorum. Ancak ülke ekonomisindeki k r lganl k kaynakl  olu abilecek 
bir olumsuzluktan dolay  konut sat lar nda gerçekle ecek bir talep dü ü ü, 2015 y l  
in aat malzemesi talebini olumsuz olarak etkileyebilir. Bu nedenle in aat malzemesi ve 
alç  üreticileri için d  pazarlar n önemi bir kat daha artacakt r.

Alç n n in aatlarda yal t m ve bina yüklerinin hafifletilmesindeki katk lar  biliniyor. 
Güvenli ve enerji verimli ya am alanlar n n in as nda, gündemde kentsel dönü üm 
süreci de varken neler yap lmal ? Kentsel dönü üm sürecine ALÇIDER olarak nas l 
yakla yorsunuz?
Bina yap m nda yap sal olmayan elemanlar ne kadar hafif malzemelerden seçilirse be-
tonarme karkas sistemi o kadar narinle ir, sonucunda yap m maliyeti dü er, yer kayb  
azal r. Bir binada en önemli ölü yükü olu turan, ancak 1998 Deprem Yönetmeli i’nde 
yap sal olmayan malzeme olarak kabul edilen bina içindeki bölme duvarlar n yap lma-
s nda, bugün alternatif malzemelerden biri alç  levhad r. Duvar malzemesinin seçimine 
göre alternatiflerinden 6-10 kat aras  daha hafiftir. Yal t ml  alç  levha duvar kal nl  15 
santimetreye kadar dü ürülebildi inden yer kazanc  sa lamaktad r. H zl  sökme, takma 
süresi sebebiyle i çilik maliyetlerini dü ürür, in aat süresini k salt r. Bu nedenle çok k sa 
sürede in a edilmesi gereken depreme dayan kl  kentsel dönü üm projesi konutlar  için 
ideal çözümdür. 

Alç  sektörünün dünyada ve Türkiye’de 2023 y l nda nas l bir geli me gösterece i-
ni dü ünüyorsunuz? Gerek büyüme gerekse de kullan m alanlar  olarak 10 y ll k bir 
perspektif çizerseniz nas l bir tablo kar m za ç k yor?
Bilindi i gibi bugün dünyada “Gelece in ya am alanlar  nas l olmal d r?” sorusu üzerinde 
yo un olarak çal l yor. Gelece in binalar , minimum enerji ihtiyac  duyan, geri dönü -
türülebilir ve sürdürülebilir in aat malzemeleri ile üretilmi , teknolojik ve konforlu binalar 
olarak kar m za ç k yor. Alç  ürünleri, bugün dünyada geçerli olan “LEED” ve “BREEAM” 
kriterlerine uygunlu u ile bu noktada ayr ca önem kazan yor. Tamamen do al malzeme 
alç  ve az enerji kullan larak üretiliyor. Sektörde yüzde 70 yerli ham madde kullan m  söz 
konusu. Ürünlerin geri dönü türülebilirli i ve dü ük maliyetiyle alç , sürdürülebilir in aat 
malzemesi özelliklerini ta maktad r. Bu nedenle alç , gelecekte de in aatlar n ayr lmaz 
bir parças  olarak kalmaya devam edecektir.

“Alç  s valar yükte a r ancak de er 
olarak dü ük ürünler oldu u için uzak 
mesafelere nakledilmeleri ekonomik 
de ildir. Bu nedenle s va üretiminin 
sadece yüzde 15’i Rusya, Ukrayna, 
Bulgaristan, Gürcistan, Türkmenistan, 
Azerbaycan ve Irak gibi yak n ülkelere 
ihraç ediliyor. Ancak alç  levhada 
bu oran yüzde 25 seviyesine ç k yor, 
ihraç edilen resmi oran ise 20 milyon 
metrekareyi geçiyor.”

“20 milyon metrekare 
alçı ihraç ediyoruz”
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Ekonomi yönetimi: 
“Piyasa dalgalanmasını geçici görüyoruz”

E
KONOM  YÖNET M M Z, 22 MAYIS’TAN T BAREN KÜRESEL P YA-
SALARIN GÜNDEM NE OTURAN FED’ N “TAPER NG” SÜREC  LE 30 
MAYIS VE 17 ARALIK’TA TIRMANAN S YAS  BEL RS ZL N P YASA-
LAR ÜZER NDEK  ETK S N  KALICI GÖRMÜYOR. Bu do rultuda, y l n 
ilk çeyre i tamamland nda, küresel finans sisteminde FED’in tahvil al m 
program n  azaltmas ndan kaynaklanan volatilitenin (dalgalanman n) etkisi-

nin ciddi ölçüde azalaca , 30 Mart 2014 seçimlerinden ç kacak sonuç do rultusunda da, 
siyasi istikrarla ilgili alg n n yeniden güçlenece i dü ünülüyor. Yukar da ifade etti imiz piyasa 
analizinin nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ’n n (TCMB) politika faiz oranlar n  
yükseltmesiyle, Türkiye’nin elini güçlendiren sürdürülebilir büyüme hikâyesinin zarar görmesi 
istenmiyor.

IMF’in, 2014 y l  büyüme tahminlerini yukar  çekmesi de küresel piyasalardaki beklentileri 
iyimserle tirme ve geli mekte olan ekonomilere yönelik alg y  destekleme potansiyeli ta yor. 
Geli mi  ekonomilerin 2014 ortalama büyümesinin, ekim ay ndaki Dünya Ekonomik Görü-
nüm Raporu’na göre 0,2 puan iyile tirilmesi, Türkiye gibi geli mi  ülkelere ihracat yapan 
ekonomiler için önemli. Özellikle, Euro Bölgesi için, 2014’de yüzde 1, 2015 için ise yüzde 1,4 
büyüme öngörülmesi, Türkiye’nin ihracat ba lant lar  aç s ndan umut verici. Kald  ki, sepet 
kurun geldi i seviye de bir ölçüde Türk ihracatç s na destek oluyor.

SAHRA ALTI AFR KA VE RAN, TÜRK YE Ç N UMUT KAPISI
Sahra Alt  Afrika’n n hayli iddial  ortalama büyüme oranlar  ve Orta-Do u Avrupa ile MENA 
bölgelerinin yüzde 3 civar ndaki büyümesi, Türkiye’nin ihracat pazar  çe itlendirmesindeki 
çabalar  aç s ndan anlaml . Kald  ki, ran’ n nükleer tart mas nda anla maya varmas , Türkiye 
aç s ndan k sa ve orta vadede ran pazar yla ihracat ba lant lar  ve enerji ithalat maliyetlerinin 
k smen azalmas  anlam nda da moral kazand rm  gözüküyor. ran’la artacak ticari ili kilerin 
cari aç k üzerindeki yap c  etkisi göz ard  edilmemeli.

Türkiye MSAD Ekonomi Dan man

Prof. Dr. Kerem Alkin

TCMB, Türkiye’nin uluslararas  ekonomi çevrelerinde merakla ve memnuniyetle takip 
edilen sürdürülebilir büyüme hikâyesine zarar vermek istemiyor. Bu nedenle, özellikle 
yat abilecek bir siyasi belirsizli in sebep oldu u volatilite ve piyasa ho nutsuzlu una 

ba l  olarak, sonradan geri çekilmesi zahmetli olabilecek ve zaman alacak bir faiz 
art  karar  almak, bu yönde bir ad m atmak istemiyor.
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IMF raporunda, geli mekte olan ülke ekonomilerindeki zay fl k kayg  verici olarak nitelense 
de, geli mi  ülke kaynakl  d  talebin bu ülkelerin büyümesini olumlu etkileyebilece i görü ü-
ne de yer verildi. Kimi geli mekte olan ülkedeki büyüme h z n n potansiyele yak n oldu unun 
alt n  çizen IMF, daha fazla büyümenin yap sal reformlara h z verilmesiyle mümkün olabilece-

i görü ünü savundu.

IMF Ba ekonomisti Olivier Blanchard ise, “tapering”in zamanlamas n  uygun bulmakla birlik-
te, FED’in “erken ç k ”a daha yak n oldu unu dü ünmedi ini söyledi. Blanchard, dü ük fa-
izlerden kaynaklanan risklerin beklenenden daha çok olaca  senaryosuna ise dü ük ihtimal 
verdi. Blanchard, ayr ca IMF’nin, Euro Bölgesi’nde en fazla yüzde 20 ihtimalle,  durgunlu a 
ba l  olarak deflasyon riskini göz ard  etmedi ini; bu nedenle, Avrupa Merkez Bankas ’n n 
(ECB) talebin devaml l n  sa layacak ve enflasyonun bir miktar yükselmesine izin verecek 
bir para politikas n  yürütmesinin yararl  olaca n  ifade etti.

TCMB DE VOLAT L TEY  GEÇ C  GÖRÜYOR
Piyasa profesyonelleri ve ekonomistler aç s ndan, zaten TCMB Para Politikas  Kurulu (PPK) top-
lant s ndan bir faiz art  karar  ç kmayabilece ine yönelik beklentinin de etkisiyle, TL’nin dolar 
kar s nda de er kayb  sürüyor. Nitekim TCMB PPK toplant s ndan karar, piyasalar n bekledi i 
gibi ç kt  ve faiz hadlerine dokunulmad . Bununla birlikte, TCMB PPK aç klamas nda, ek para-
sal s k la t rma (EPS) günlerinde bankalar aras  TL piyasas ndaki faizlerin yüzde 7,75 (marjinal 
fonlama oran ) yerine yüzde 9 civar nda olu mas n n sa lanmas n n kararla t r ld  ifade edildi 
ve bu ifade TCMB’nin gerekli görmesi halinde parasal s k la t rmay  a rla t rabilece i eklinde 
alg land . TCMB’nin faiz art rmamas n , borsa yat r mc lar  olumlu bir geli me olarak alg lad .

TCMB’nin bu ad m , üç noktada kendini gösteriyor. Birincisi, TCMB, Türkiye’nin uluslararas  
ekonomi çevrelerinde merakla ve memnuniyetle takip edilen sürdürülebilir büyüme hikâyesine 
zarar vermek istemiyor. Bu nedenle, özellikle yat abilecek bir siyasi belirsizli in sebep oldu u 
volatilite ve piyasa ho nutsuzlu una ba l  olarak, sonradan geri çekilmesi zahmetli olabilecek 
ve zaman alacak bir faiz art  karar  almak, bu yönde bir ad m atmak istemiyor. TCMB, anla-

l yor ki FED’in tapering karar  nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanman n ve geli mekte 
olan ekonomiler aleyhine pompalanan tablonun da bir süre sonra durulaca n  öngörüyor.

TCMB’nin bir di er s k nt s  da, piyasan n bekledi i ad m  bilhassa atmamak olarak ifade 
edilebilir. Piyasalar, ne kadar k zsalar ve ne kadar a r ele tirseler de, esasen garip bir psiko-
lojiyle, beklentilerini hep kar layan bir merkez bankas ndan haz duymaz, yeterince sayg  gös-
termez. Piyasa ile merkez bankalar  aras nda mazo ist bir ili kinin varl  göz ard  edilmemeli. 
Bu nedenle, yine de bildi inin ve inand n n arkas nda duran bir merkez bankas  görüntüsü, 
bugün a r ele tirilse de, orta vadede hakl  ç karsa, TCMB’ye sayg nl k kazand rabilir. Bunun-
la birlikte, Ba bakan Erdo an’ n Brüksel ziyaretinde TCMB’yi karar ndan dolay  tebrik etmesi, 
yine de yönetilmesi gereken bir alg y  gerektiriyor. Ba bakan Erdo an da, bu nedenle tebrik 
ederken, TCMB’nin ba ms zl na ve kendisine, ne de ba kas na ba l  olmad na dair bir 
vurgu yapma ihtiyac  hissetti.

Piyasa ile merkez bankaları arasında 
mazoşist bir ilişkinin varlığı göz ardı 
edilmemeli. Bu nedenle, yine de 
bildiğinin ve inandığının arkasında 
duran bir merkez bankası görüntüsü, 
bugün ağır eleştirilse de, orta vadede 
haklı çıkarsa, TCMB’ye saygınlık 
kazandırabilir.
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EKONOM  YÖNET M  ROADSHOW’DA
Maliye Bakan  Mehmet im ek’in 200’ün üzerindeki küresel yat r mc  ve fon yöneticisiyle, 
kimi zaman bire bir kimi zaman da gruplar halinde gerçekle tirdi i bilgilendirme ve alg  yö-
netimi toplant lar  da, Londra ve New York’ta tüm h z yla sürüyor. Ba bakan Erdo an Brük-
sel’deki temaslar  esnas nda, Ba bakan Yard mc s  Ali Babacan’ n, de i ik televizyon kanal-
lar nda süreçle ilgili dü üncelerini anlatt n , döviz kurlar  ve piyasalardaki dalgalanman n 
salt 17 Aral k’a ba lanmas n n yanl  olaca n  belirtti ini söyledi. FED’in karar n n etkilerine 
de inen Ba bakan Erdo an, Türkiye’deki mevcut piyasa dalgalanmas n , kendisinin zaten 
süreklilik arz edecek bir olay olarak görmedi ini söyledi.

Türkiye’den para ç k n n s k nt  verecek bir konumda olmad n  belirten Erdo an, 
Türkiye’nin bu süreci rahatl kla absorbe edecek konumda oldu unu hat rlatt . Erdo an “ na-
n yorum ki bu çal malarla olay çok daha farkl  bir havaya girecektir. Brüksel seyahatimiz, 
bundan sonra liderlerle yap lacak kar l kl  görü meler, ataca m z ba ka ad mlar var. Bu 
ad mlarla birlikte süreç yine normale dönecektir diye dü ünüyorum” dedi.

EN KR T K R SK, REEL SEKTÖRÜN AÇIK POZ SYONU 
Döviz kurlar ndaki yükseli le birlikte TL’nin de er kayb n n geldi i nokta, 170 milyar dolara 
yak n aç k pozisyon riski ta yan reel sektör için önemli bir risk unsuru olu turuyor. 2013 y l  
Nisan ay  sonunda geçerli olan kurlar dikkate al nd nda, TL’nin yüzde 24 civar nda de er 
kaybetmi  olmas , Türk irketlerine 73 milyar TL ek yük getirmi  durumda. Türk irketlerinin, 
söz konusu aç k pozisyonun en az yar s n  döviz cinsinden hedge etti ini ve kur riskini denge-
ledi ini varsaysak bile, geri kalan de er, yöneltilmesi gereken bir yük olarak kar m za ç k yor. 
Reel sektörün böyle bir fazladan yükü ise, ancak canl  bir piyasa ortam nda yönetebilmesi 
söz konusu olacakt r.

Oysa artan siyasi riskler nedeniyle, piyasan n ubat ay ndan itibaren canl l n  kaybetme-
sinden de endi e duyuluyor. Bu durumda, bilanço de erleri ve gelir tablosu performanslar  
yak ndan takip edilen irketlerin giderek daha fazla finansal s k nt  çektikleri gözlenirse, Türk 
bankalar n n da kendi performanslar n  riske atmamak ad na kredileri geri ça rmalar  günde-
me gelebilir. Böyle bir geli me hiç üphesiz, Türk ekonomisinin iç piyasa dinamikleri aç s n-
dan yeni bir k r lganl  tetikleyecektir. Bu nedenle, TCMB’nin kur riskini bertaraf edecek bir 
tutarl l k ve kararl l k içinde hareket etmesi, reel sektör ve piyasada en önemli beklenti olarak 
öne ç k yor. Ayr ca, BDDK’n n 1 ubat’ta yürürlü e girecek yeni makro ihtiyati tedbirlerinin, 
örne in kredi kart  taksit say s n n azalt lmas na yönelik düzenlemenin, ya üç ayl na erte-
lenmesi ya da 2014 için kredi taksit say s n n dokuz de il, 12 ay ile s n rland r lacak ekilde 
uygulanmas  yararl  olabilir.

Döviz kurlarındaki yükselişle 
birlikte TL’nin değer kaybının 

geldiği nokta, 170 milyar dolara 
yakın açık pozisyon riski taşıyan 

reel sektör için önemli bir risk 
unsuru oluşturuyor. 2013 yılı 

Nisan ayı sonunda geçerli olan 
kurlar dikkate alındığında, 
TL’nin yüzde 24 civarında 

değer kaybetmiş olması, Türk 
şirketlerine 73 milyar TL ek yük 

getirmiş durumda. 
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“Hedefe ve ba ar ya odaklanmak çok de erli. Bunun için baz  fedakârl klar 
yap yorsunuz. Tabii bunun kar l n  da görüyorsunuz. Bu bedelleri ödemeye 

haz r olmad n z sürece ba ar y  yakalayam yorsunuz. Yapt m i , beni her zaman 
mutlu etti. Zamana bakmam, önemli olan i in tamamlanmas d r. e odaklan rsan z, 

yapt klar n zdan keyif al rs n z.”

Akçansa Çimento Genel Müdürü Hakan Gürdal:

“Çimento sektörüne 
girmem tamamen 

tesadüf”

Ü
N VERS TEDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA HER GENÇ G B   
ARAYAN, GÖRDÜ Ü  LANI ÜZER NE GÖRÜ MEYE G DEN VE 

E ALINIP HAYATININ TÜM AKI INI DE T REN B R YÖNET C  
PORTRES  VAR KAR IMIZDA. Tesadüfen girdi i çimento sektörünün 
her kademesinde çal an, yapt  i ten keyif alan bir sektör profesyoneli 
Hakan Gürdal. Türkiye çimento sektörünün marka irketi Akçansa’n n 

yönetim koltu unun emanet edildi i Hakan Gürdal, zamana de il i in tamamlanmas na 
odakl , verimlilik ve sürdürülebilirli i sadece kendi ya am na de il, i  süreçlerine de yans -
tan bir yönetici. Babadan o ula geçen çimento sektörü gelene inin aksine, genç bir ma-
kine mühendisinin genel müdürlü e giden yoldaki tecrübelerini Akçansa Genel Müdürü 
Hakan Gürdal ile konu tuk.

Çimento sektöründe çal maya nas l ba lad n z?
Çimento sektörü normal artlarda babadan o ula geçen bir sektör. Teknisyenlerimizden yö-
neticilerimize kadar babadan çimentocu olanlar var. Devletin çimento fabrikalar n n oldu u 
(Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii TA - Ç TOSAN) dönemde böyle bir gelenek olu mu . 
Benim sektöre girmem ise tamamen tesadüf. Askerlik s ras nda gördü üm bir ilan üzerine i e 
ba vurdum. “Ambarl ’da çal mak üzere ngilizce ve Almanca bilen makine mühendisi aran -
yor” deniyordu. Çanakkale Çimento için gitmi tim ve o zaman firma, Yap  Kredi Bankas ’n n bir 
i tirakiydi. Avrupa’ya ve ihracata dönük olarak, Çanakkale’de limandan da faydalanarak kurgu-
lanm t . Yurt içinde, özellikle stanbul pazar nda bir tesis edinebilmek için Ambarl ’daki terminali 
yapmak üzere 1992 y l nda görevlendirildim. 

Devletin çimento sektöründe fabrikalar n n oldu u Ç TOSAN dönemi hangi y llara teka-
bül ediyor?
1950’li y llarda ba lay p 1980’lerin sonuna do ru tamamlanm  bir süreç. Devlet fabrikalar n n 
son dönemleri diyebiliriz. 1980’lerin sonuna do ru yabanc  sermaye, özelle tirme süreçleri ile 
ülkeye gelmeye ba lam t . Özellikle Frans zlar epey yat r m yapm t . O dönem, herkes aç -
s ndan bir f rsatt . Çimento tüketiminin etkin oldu u, ancak pazar n dar oldu u bir dönemdi. 
Bugün sektörde oyuncu say s , kapasite kullan m  ve üretim miktarlar  o güne k yasla çok fazla. 

“HAZIR BETONLA ÇOK GEÇ TANI TIK”
1992 y l nda tesadüfler sizi çimento sektöründe çal maya do ru itmi  anla lan. Sonra-
s nda neler ya ad n z?
Seçim y l  olan1993, çimento için de bir dönü üm y l yd . Seçimle ba layan süreçte çimento ta-
lebinin çok oldu u, çimentonun karaborsaya dü tü ü dönemlerdi. Daha çok teknik tarafta, üre-
timi yeti tirmek için çal yordum. 1993 y l ndan sonra haz r beton yat r mlar  a rl k kazanmaya 
ba lad . Torbal  çimento olarak sat tan, dökme çimento sat na geçildi. Dökme çimentonun 
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da haz rl kl  olarak piyasaya ula ma ekli haz r betondu. Dünyan n kulland  dönemlerle kar -
la t r rsak, ülkemiz haz r betonla çok geç tan t . 1995’te sat  yapt m z yerlerde haz r beton 
yat r mlar na giri tik. 1996 y l n n Ekim ay nda iki ana rakibin, halka aç k iki çimento irketinin 
ilk birle mesi gerçekle ti. Büyükçekmece’de fabrikas  olan Akçimento ile, en büyük rakiplerin-
den Çanakkale Çimento birle ti. Çanakkale Çimento önce yabanc lara sat lm t , arkas ndan 
da Sabanc  Grubu ile ortakl k kurdu. Akçimento’nun “Ak”  ile Çanakkale Çimento’nun “Çan”  
birle erek Akçansa oldu.

Sektöre girdikten k sa süre sonra uluslararas  bir birle me ile pazar n en büyük oyuncu-
su durumuna gelmi  bir firmada çal mak nas l bir duyguydu?   
Bekledi imiz bir eydi asl nda. Yap  Kredi Bankas  a rl kl  olarak Çanakkale Çimento’yu sat-
mak istiyordu. Yabanc  sermaye için de önemli bir f rsatt . Birle me ile esas beklenen verim 
art yd . O dönem benim için de ansl  bir dönemdi. Çanakkale Çimento’da 1995 y l nda 26 
ya nda genel müdür yard mc s  olmu tum. 

Genç ya ta, tesadüfler kariyerinizin çimento sektöründe geli mesine imkân tan sa da 
çok çal m s n z. Kariyer için nelerden vazgeçmek zorunda kal rs n z?
Bu bir planlama i i. Hayat m  planlarken, ilk önceli im ekme imi garantili kazanacak a amaya 
gelmekti. O güne kadar da özel hayat mdaki birçok eyi dondurdum. Bütün oda n z  i inize 
veriyorsunuz. O süreçte de baz  garantileri ve a amalar  geçti inizi hissedince, özel hayat n -
za zaman ay rabiliyorsunuz. 32 ya nda evlendim. 1996 y l nda irketler birle ince bir kademe 
geriye dü tüm. Strateji ve  Geli tirme Müdürlü ü’nde icra komitesi sekreteri oldum. Kimse 
ne demek oldu unu bilmiyordu. Sonra ö rendik ki, icra komitesinin çal mas ndan, ajanda-
s ndan, verimlili inden sorumlu genel müdüre rapor veren önemli bir görevmi . Üretimden, 
sat  ve finansa kadar her i e dokunuyorsunuz. 1997 y l nda yine tesadüfi bir ey oldu. Sat  ve 
pazarlamadan sorumlu genel müdür yard mc s  oldum. 1999 depremine kadar da bu görevi 
sürdürdüm. Depreme kadar i ler canl yd , ama 1999 depremi ülke olarak ciddi kay plara yol 
açt . O dönemden sonra haz r betonun ne kadar hayati oldu unu ve bu i in mutlaka kurumsal 
irketlerin gündeminde olmas  gerekti ini kavrad k. Bu konuya daha fazla odakland k.   

1999 depremi hem in aat sektörü için hem de çimento sektörü firmalar  için kalite ve 
zihniyet de i imi ile fark ndal k yaratt  san r m.
Çimentoyu asl nda yar  mamul olarak sat yoruz. Bu yar  mamulün faydal  anlama gelmesinde 
çok söz sahibi de ildik. A rl kl  olarak torbal  çimento ile beton yap yordu -ki bunun ad na ya-
p sal beton demek mümkün de il- ya da haz r beton kurulu lar  vard ; onlar n da bu konudaki 
kalite ve süreç denetimleri yeterli de ildi. Deprem sonras nda kendi yap lar m z  daha da güç-
lendirerek yeni yap lanma ba latt k. Betonsa, deprem sonras  Akçansa’n n bünyesine kat ld . 
O lumun do du u 2000 y l nda bana, “Haz r betona geçiyorsun” dediler. Çimento aç s ndan 
bak ld nda irketin en de erli bölümünü yönetiyordum. Haz r beton çok me akkatli bir i . Bu 
i i toparlama misyonu yüklendi san r m s rt ma.

“ E ODAKLANIRSANIZ, KEY F ALIRSINIZ”
Çok gönüllü geçmi  gibi konu mad n z…
Haz r betona ba lang çta gönülsüz geçtim, zor bir i ti ama elimden geleni yapt m  söyleyebi-
lirim. Haz r beton sektöründe Betonsa markas , Türkiye’nin en güçlü markalar ndan biri. Haz r 
betondan sorumlu genel müdür yard mc s  olarak Betonsa’n n sorumlulu u bendeydi. Genel 

“Deprem bilinen bir gerçe i ac  bir 
ekilde gösterdi. Kaliteli çimento 

yap yor olmak, kaliteli yap n n içinde 
yer al yor anlam na gelmiyor. Kaliteli 
yap n n içinde var olmas  gereken çok 
faktör var. Bunun içinde haz r betonun 
sorumluluk sahibi, ciddi ve denetimli, 
ismini korumaya ihtiyaç duyan firmalar 
taraf ndan yap l yor olmas  laz m. 
Çimento sektörü deprem sonras nda 
önemli bir s nav verdi ve ad mlar att . 
Ba ms z haz r betoncular da bu i e 
ciddi yat r m yapmay  sürdürdü.” 

“Sektör, deprem 
sonrası önemli bir 
sınav verdi”
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müdüre rapor veriyordum. Çok büyük de i iklikler yapt k ve çok önemli ad mlar att k. 2006 
y l nda Akçansa’n n sat n alma bölümünün sorumlulu unu da üstlendim. imdi bakt mda, 
asl nda irket içinde bir ekilde bugünkü görevlere, de i ik kademelerde yeti tirildi imi görü-
yorum. 2008’in A ustos ay nda genel müdürümüz, u an yönetim kurulu ba kan m z olan Çi-
mento Grup Ba kan m z Mehmet Göçmen’den bu bayra  devrald m. Keyifli ve zor bir süreçti.  

Ba ar l  bir yönetici olarak el kitab n zda neler var? Kendinizi nas l motive ettiniz?
Ba ar  odaklar m ve hedeflerim var. Bir i e ba lad mda ba ar  faktörleri belirliyordum. Hangi 
noktaya ve hedeflere ula rsam kendimi ba ar l  sayaca m  belirledim ve onlar  yakalama müca-
delesi içinde geçti zaman. Hedefe ve ba ar ya odaklanmak çok de erli. Bir ba ka konu da he-
deflerinizi irketin gerçek sahibiymi siniz gibi, her eyin ötesine koyabilmektir. Baz  fedakârl klar 
yap yorsunuz. Tabii bunun kar l n  da görüyorsunuz. Bu bedelleri ödemeye haz r olmad n z 
sürece ba ar y  yakalayam yorsunuz. Yapt m i  beni her zaman mutlu etti. Zamana bakmam, 
önemli olan i in tamamlanmas d r. e odaklan rsan z, yapt klar n zdan keyif al rs n z.

çinde bulundu unuz yakla k 20 y ll k periyotta, sektörün nereden nereye geldi ini an-
lat r m s n z? Nelere ahitlik ettiniz?
Avrupa’n n en büyük ve en genç sektörü. En büyük avantaj  operasyonel mükemmeliyetçilik, 
yüksek rekabet, teknolojik altyap  imkânlar n n iyi olmas . Avrupa’n n en geli mi  sektörü, Türk 
çimento sektörü diyebilirim. Hem mühendislik hem i letme hem projelendirme aç s ndan. Yat -
r m boyutuna bak ld nda da donan ml y z. Sektörle tan t m dönemde yabanc  a rl  fazlay-
d . Yabanc  a rl n n artaca , dünyadaki di er çimento pazarlar nda oldu u gibi konsolidas-
yon ya anaca  ve az say da oyunculu bir pazar olaca  bekleniyordu. Ama böyle olmad . Y llar 
içinde bunu bekleyen yabanc  sermayenin ayr ld n ; yerli sermayenin, çimento konusunda 
uzmanla mam  birçok oyuncunun da sektöre girdi ini gördük.   

Yabanc lar n Türk çimento sektörü ile ilgili beklentilerinin gerçekle memesini hangi ge-
rekçelere ba l yorsunuz?
Verimi yakalayamayan, rekabetçi olamayan, do ru rekabet dinamiklerini bulamayan yabanc  
sermayeli irketler ayr ld . Yak n kom u pazarlar m zda ciddi daralmalar olmas na ra men Türk 
sermayeli irketlerin rakamlar na yakla amazlar. Fiyatland rma ve maliyette çok rekabetçiyiz. 
Türk insan  kârl l  gördü ü zaman yat r mlar nda inançl  ve istekli. Bu anlamda te ebbüs ruhu 
çok fazla. Hâlâ çevre ile ilgili belirli k staslara uyulmas  ko uluyla bu sektöre yat r m yapmak-
ta sorun görülmüyor. Türk insan n n yat r mc  ki ili i ve giri imcili i bu farkl l  yaratt . Sadece 
Türkiye’de bu i i iyi yap yor olmak yetmez, bütün co rafyam zda ve bölgemizde önemli bir güç 
haline gelme ans m z var. n aat malzemeleri sektörü bu rekabeti çok rahatl kla gerçekle tire-
bilecek kapasiteye sahip. 

Yabanc lar yo un bir ekilde hangi y l sektörden ç kt ?
2004-2005 y llar nda a rl kl  olarak ç k lar ya and . Sektörde rekabetin çok yo un oldu u 
görüldü. Türkiye bölgesel anlamda önemli bir üretim üssü olmaya ve kapasitelerini art rmaya 
devam ediyor. Yat r m yapmad n z, yat r m  ve verimlili i korumad n z takdirde, ne pazarda 
ne de ülkede kal c  olursunuz. imiz çok a r yat r mlar gerektiriyor.

“Kentsel dönü ümde kurgunun 
ne amaçla yap ld  önemli. Ana 
amac m z stoklar n n sürdürülebilir 

yap ya dönü türülmesidir. Verimlili i 
yakalamak, insanî bir konuda 

kurgumuzu iyi ortaya koyabilmektir. 
Malzeme seçiminden proje 
a amalar na kadar süreci iyi 

sorgulamam z, iyi denetlememiz ve 
de erlendirmemiz gerekiyor. Y kt m z 
binalar 30-40 y ll k binalar. 40 y l sonra 

da bugün yapt klar m z  y kacak 
m y z? 40 y ll k süreçte yap lar n o 

dönem ihtiyaçlar  nas l kar layaca n  
dü ünerek mi yap yoruz? Bunlar n 

sorgulanmas  laz m.” 

“Amaç, stokların 
sürdürülebilir yapıya 

dönüştürülmesidir”
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“SEKTÖR , AVRUPA’DA HT YAÇLARIN ÇOK ÖTES NE GEÇT ”
Çimento sektörü zor bir sektör mü?
Asl nda üretimine bakarsan z 100 y l n üzerinde bir geçmi i vard r. Verimlili in hayati oldu u 
bir sektör. Milyonlarca ton üretim yap yorsunuz ve yarataca n z küçük faydalar toplamda çok 
önemli sonuçlar elde etmenizi sa l yor. Fosil yak tlara çok ihtiyaç duyan bir sektör. “2003 y l nda 
fosil yak tlardan nas l alternatif yak tlara döneriz?” dü üncesi üzerine çal malar yapmaya ba -
lad k. Avrupa’da çimento sektörü kapasite ve ihtiyaçlar n n çok ötesine geçti. Kendi kendine 
yeterli ve ihracatç  olduklar  bir i  do du. Her büyük ehirde mutlaka çimento fabrikas  vard r. 
Sadece çimento üretmezler, alternatif yak tlar dedi imiz at klara ve çevresel etkileri çimento 
d nda bertaraf edildi inde sorun ç karacak yak tlara çözüm getirilir. Avrupa’da çimento fabri-
kalar  sadece çimento satarak de il, alternatif yak tlar  da de erlendirerek hem kendi fosil yak t 
maliyetlerini yok ediyor, üstüne üstlük bunun kar l nda da bertaraf bedeli al yor. 

Akçansa bu sürece ne zaman ba lad ?
Hem Çanakkale hem de Büyükçekmece fabrikalar m z 1 ve 2 numaral  lisanslara sahip. 2003 
y l nda önce ömrünü tamamlam  lastiklerle ba lad k. Pazar olu turmam z gerekti i için üstü-
ne para ödedik. At k ve alternatif yak t pazar n n Türkiye’de olu umu da dikkatle ele al nmas  
gereken bir konu. Kurumsal ve büyük firmalar n olu mas n n yerine büyük oranda f rsatç  yak-
la mlar ço ald . Bu do ru de il. Lastikten sonra endüstriyel plastiklerle u ra t k. Çevre ve e-
hircilik Bakanl ’n n lisansta verdi i malzemelere odakland k. Alternatif yak t laboratuvarlar m z 
da ülkemizde bir ilktir. Ticari kayg larla de il, uzun vadede bu i in sürdürülebilirlikte çok önemli 
bir ad m oldu unu dü ündük.

Bu tür yat r mlar n maliyet geri dönü ü uzun bir süreç midir? Kar layabildiniz mi yat r m 
maliyetlerinizi?
Kar layamad k. Hedefimiz yat r m n geri dönmesi de ildi. “Nas l fosil yak t ba ml l m z  azal-
tabilir ve alternatif malzemelere do ru yönleniriz?” diye i e girdik. Sektörümüz Avrupa ve dün-
yadaki gibi büyüdükçe, at k bertaraf bedeli noktas nda bu i  desteklenebilir. Türkiye sadece 
çimentoda de il, her konuda rekabetçi bir ülke. Bugün hâlâ bu i i irket olarak desteklemeye 
devam ediyoruz. Endüstriyel ticari plastik tesisimizin yat r m n  yapt k. u an fosil yak ta oranla 
kulland m z malzemelerden çok fazla tasarruf sa layam yoruz. Çünkü bertaraf sorunu olan 
at n sahibi, bunun bedeline henüz katlanmak istemiyor. 

Türkiye’de çimento sektörünün gelece ini nas l görüyorsunuz?
Türkiye’de u anda ki i ba  çimento tüketimi 800 kilogram civar nda. Bu rakam n belirli bir süre 
içinde en az 1200-1300 kilograma ula aca n  öngörüyoruz. Hem kapasitenin olmas  hem de 
ihracatç  olmam z bu seviyeleri kar layacak güçte oldu umuzu gösteriyor. Fosil yak tlar  ithal 
edip, arkas ndan da çimentoyu ihraç eden çok az ülke ve irketten biriyiz. Lojistik olarak bunu 
destekleyecek altyap ya sahip olmam z en büyük ans m z. Ülkenin ise bu i i ihracatta ç k  nok-
tas  olarak kal c  kabul etmesiyle ilgili endi elerim bulunuyor. Fosil yak tlardan alternatif yak tlara 
geçme noktas nda ya ad m z gerçekler bu dü ünceyi yarat yor. Dolayl  bir enerji kayna  olan 
elektri e de ihtiyaç duyuyoruz. Elektrik tedarikinde daha do ru ve sürdürülebilir kaynaklara yö-
nelmek, bu i te rekabetçi olmay  da getiriyor. At k s dan geri kazan m projemizin ikinci hatt n  da 
Çanakkale’de devreye ald k. Atmosfere b rakt m z at k s lar  tekrar toplay p, elektrik üretiyoruz. 
Fabrikam z n üçte bir elektri ini bu yolla kar l yoruz. 

“Çok a r artlarda çal t m z  
söyleyebilirim. Yat r m n hayata 
geçirilmesi sürecinde ev olarak 
ofisi kullan yorduk. Ofiste ya ad m. 
Çimento sektöründe i imiz 
mevsimsel ve dönemseldir. 
Konjonktürü takip eder ve 
bundan etkilenir. Bu etkilenme 
süreci biraz gecikme ile olur. O 
yüzden çimento için ‘lokomotif 
sektördür’ derler. Geç durur, 
geç kalkar. Normal olarak talebi 
yönetemezsiniz. Talebin esnek bir 
yap s  yoktur. htiyaç varsa, sadece 
kar lamaya özen gösterirsiniz. Böyle 
bir talep olu mad ysa, bu talebi 
canland ramazs n z.” 

“Çimento lokomotif 
sektördür”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Türkiye İMSAD’ın zirvesine katılarak hem kamu spotu 
lansmanını tanıttı hem de Türkiye İMSAD’a ve sektöre 

verdiği desteği vurguladı.
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Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olan in aat 

sektörünün yol 
haritas  ve gelece i, 

Türkiye MSAD’ n 
gelenekselle en 

5. Uluslararas  n aatta 
Kalite Zirvesi’nde 

ekillendi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan  Taner 
Y ld z, TÜS AD Ba kan  

Muharrem Y lmaz, 
T M Ba kan  Mehmet 

Büyükek i, Türkiye 
MSAD üyesi dernek 

ve firma yöneticileri ile 
yakla k 600 kat l mc , 

“Güvenli Yap  ve Kentsel 
Dönü üm” konusunu 

tart mak, Güvenli 
Yap  Yol Haritas ’n  
belirlemek için bir 

araya geldi. 

T
ÜRK N AAT SANAY S N N DEVLER , TÜRK YE N AAT MAL-
ZEMES  SANAY C LER  DERNE  (TÜRK YE MSAD) TARA-
FINDAN DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI N AATTA KAL -
TE Z RVES ’NDE B R ARAYA GELD . Sektörün her y l büyük bir 
merakla bekledi i zirvenin bu y lki temas  “Güvenli Yap  ve Kentsel 
Dönü üm”dü. Ülkemizin önde gelen 76 in aat malzemesi üreticisi 

ve 29 sektörel derne in çat  kurumu olan Türkiye MSAD’ n gelenekselle en zirvesi, 
Ortaköy Four Seasons Otel’de 5 Aral k 2013 tarihinde gerçekle tirildi. Zirve birçok 
ilk ve sürprize sahne olurken, kat l m n yüksekli i sektörün güvenli yap  ve kentsel 
dönü üm konusuna olan özel ilgisini de gösterdi. 

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Dündar Yeti ener’in ev sahipli inde gerçekle-
en zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z’ n yan  s ra Türk Sanayici ve a-

damlar  Derne i (TÜS AD) Yönetim Kurulu Ba kan  Muharrem Y lmaz ve Türkiye hracat-
ç lar Meclisi (T M) Yönetim Kurulu Ba kan  Mehmet Büyükek i de kat ld . Türkiye MSAD 
taraf ndan, in aat sektörünün gelece ine k tutmas  amac yla haz rlanan Sürdürülebilir, 
Güvenli, Ça da  Yap lar ve Kentsel Dönü üm konulu, “Güvenli Yap lar Yol Haritas  1”  
raporunun tüm yönleriyle gündeme ta nd  zirveye çok say da yerli, yabanc  konuk ve 
sektör temsilcisi, uzmanl k konular nda yapt klar  konu malarla kat ld . 

Türkiye n aat Sanayicileri veren Sendikas  ( NTES) Ba kanvekili Mahmut Küçük, Tek-
fen n aat Yönetim Kurulu Ba kan  Ümit Özdemir, ekerbank Genel Müdür Yard mc s  
Abdurrahman Özci er, Türkiye’nin uluslararas  ödüllü mimarlar  Hasan Çal lar ile Mel-
kan Gürsel Tabanl o lu, yap  bilgi modellemesi konusunda dünyan n önde gelen dan -
manlar ndan 3-im Ba kan  Edmondo Occhipinti, Sürdürülebilir Binalar Destek Merkezi 
Kurucu Ba kan  ve enerji verimlili i stratejisti Ronald Rovers ile uluslararas  projelerdeki 
uzmanl yla tan nan Avrupa Sürdürülebilirlik Dan manl  Kurucu Ba kan  Chris Ha-
mans, zirvenin panelistleri aras ndayd .

İnşaat sektörünün
yol haritası 

ZİRVE’de 
belirlendi
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CNN Türk’teki 5N1K program n n sunucusu ve yap mc s  Cüneyt Özdemir’in moderatörlü ünü 
yapt , “Kentsel Dönü ümün Hukuki, Sosyal ve levsel Yönü”, “ n aat Sektöründe Malzeme 
Geli tirme Teknolojileri”, “Kentsel Dönü ümde Denetim ve Finans”, “Bilgi Modellemesi ve En-
tegre Projeler” ile “Sürdürülebilir Yap lar”, tüm yönleriyle gündeme ta nd . Zirve oturumlar n n 
moderatörlü ünü ba ar l  bir ekilde yürüten Cüneyt Özdemir, yo un kat l ml  her zirvenin en 
önemli sorunu olan zamanlama konusunda s k nt  ya anmas n n önüne geçti. Ba ar  yönlendir-
meleriyle, panelistlerin gündemin ana konular ndan uzakla malar na izin vermeyen Özdemir, 
oturumlara hareket katacak özel çal malar da gerçekle tirdi. Her oturum konusuyla ilgili va-
tanda  alg s n  ekip arkada lar n n yapt  k sa sokak röportajlar yla ekrana yans tan Özdemir 
kat l mc lar  da interaktif bir ekilde sürece dâhil etti. CNN Türk’te her ak am milyonlar n kar -
s nda be eni ile takip edilen Cüneyt Özdemir, canl  yay n performans n  zirvede de gösterdi ve 
kat l mc lar n takdirini toplad .

“ N AAT SEKTÖRÜ 2014’TE YÜZDE 4-5 ARASINDA BÜYÜYECEK” 
5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin aç l  konu mas n  Türkiye MSAD Ba kan  Dündar 
Yeti ener yapt . n aat malzemeleri ihracat nda sektörün 2013 y l nda 22 milyar dolara ula arak, 
bir önceki y l  a aca n  söyleyen Yeti ener, bu ihracat n yüzde 75’inin Türkiye MSAD üyelerin-
ce gerçekle tirildi ini dile getirdi. 2014 y l nda, in aat harcamalar n n içinde yer alan özel sektör 
yat r m harcamalar n n yüzde 5,6 büyüme kaydedece ine, kamu yat r m harcamalar n n ise yüz-
de 3,7 gerileyece ine i aret eden Yeti ener, özel sektörün sürükleyicili i ile in aat sektörünün 
2014 y l nda yüzde 4-5 aras nda büyüme beklentisi içinde oldu unu belirtti.

“ n aat sektörünün ulusal ve 
uluslararas  küresel liderlerini bulu turan 
Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin 
gerçekle mesini destekleyen, bu yolla 
ülkemiz ekonomisi ve in aat sektörünün 
geli mesine katk  sa layan tüm ki i ve 
kurulu lara te ekkür ediyorum.
50-60 y ll k köklü geçmi e sahip olan 
sanayici üyeleriyle Türkiye MSAD 
30’uncu ya n  kutlayaca  yeni y la 
daha güçlü bir performansla giriyor. 
Her biri kendi alan nda küresel marka 
olan ve inovatif sanayi ürünleriyle 
dünya pazarlar nda ülkemizi birinci lige 
ta yan Türkiye MSAD üyeleri, bugün 
dünyan n en büyük 10 ekonomisi 
aras na girmeyi hedefleyen Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalk nmas nda önemli 
kilometre ta lar d r.”

Dündar Yetişener: 
“Türkiye İMSAD 
30’uncu yaşında 
daha güçlü”
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Sektör hedeflerini gerçekle tirmek amac yla, enerji ve güvenli yap  konusunda kamuoyunu 
bilinçlendirme kampanyas  ba latt klar n , bu kampanyan n ilk ad m n  Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan  Taner Y ld z’ n kat l m  ile atmaktan büyük memnuniyet duyduklar n  ifade eden 
Yeti ener, unlar  söyledi: “Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 40’  yap larda kullan l yor. Bu 
miktar n yüzde 40’lara varan k sm  do ru tasarlanan yap lar ile tasarruf edildi inde, ülke eko-
nomisine y lda 12-15 milyar dolar tutar nda katk  sa lanacakt r. 2013 Türkiye’sine bakt -
m zda 20 milyonluk konut stokumuzun yüzde 45’i sa l ks z ve ruhsats z. Bu kötü yap  stoku 
sadece y k mlara ve felaketlere yol açm yor. Kaynaklar m z  da hoyratça tüketiyor. Özellikle de 
en büyük derdimiz olan cari aç m z  olu turan enerji harcamalar m z  büyüterek, enerjimizi 
bo a harcat yor.” 

Ülkemizde, güvenli, sürdürülebilir ve ça da  yap lar için Yap  Yasas ’n n ç kart lmas na, bina 
tasar m n  da kapsayan tüm yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina Yönetmeli i’ne 
ihtiyaç oldu unu vurgulayan Yeti ener, “Her eyi devletten beklemeyen, denetimin de içinde 
oldu u bütüncül bir sistem kurulmas , güvenli ve ça da  yap lar n in as  için artt r. Ekonomi 
tarihimizin en önemli hamlesi olan kentsel dönü ümün ba lad  bu dönemde, kamu, sivil 
toplum ve tüm payda lar iyi bir i  birli i iklimi olu turarak bu hamleyi, güvenli ve sürdürülebilir 
yap  için f rsata çevirmeli, bu dinami i birlikte harekete geçirmeli ve bu sinerjiyi tüm sektöre 
yaymal y z” dedi.

“ N AAT SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMANIN PARÇASIDIR”
Zirvenin aç l nda konu an TÜS AD Ba kan  Muharrem Y lmaz, geli mekte olan ülkelerde sür-
dürülebilir üretimin önemli halkalar ndan birinin in aat sektörü oldu unu vurgulad . Türkiye’nin 
in aat sektörüne bak n n son dönemlerde önemli ölçüde de i ti ini söyleyen Y lmaz, “Geç-

“Sürdürülebilir bir sistemin olu turulmas , 
tasar mdan, üretim ve denetime 

kadar tüm a amalar  dikkate alan 
eksiksiz bir mevzuat ve uygulamay  
gerekli k lmaktad r. Türkiye MSAD’ n 

haz rlad  Güvenli Yap lar Yol 
Haritas ’n n hem politika yap c lar hem 

deuygulay c lar aç s ndan bu konudaki 
tart malara son derece faydal  

bir katk  sa layaca na inan yoruz. 
Sürdürülebilir ehirler için en temel 

gereklilik çevre dostu, enerji verimli ve 
kullan l  sürdürülebilir binalar, di er bir 

deyi le ye il binalard r. Bununla birlikte, 
yap  kültürümüzün geli tirilmesi ve 

insan m z n hak etti i güvenli yap larda 
ya ayabilmesi sürdürülebilir bir sistemin 

olu turulabilmesi yolundaki di er 
önemli ad mlard r.” 

Muharrem Yılmaz: 
“Sürdürülebilir bir 

sistem oluşturulmalı” 
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mi te dü ük verimlilik ve yaratt  büyük istihdam olanaklar yla özde le mi  olan in aat sektörü, 
kentle me ve kentsel dönü üm, inovasyon kapasitesi, enerji verimlili i, bölgesel kalk nma ve 
ye il büyüme kavramlar yla, 21. yüzy lda sürdürülebilir kalk nman n önemli bir halkas  haline dö-
nü mü tür. Bu nedenle gerçekle tirilen Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin ana temas  olarak 
Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm konusunun seçilmi  olmas n n son derece de erli oldu unu 
dü ünüyorum. Bu toplant , özellikle Türkiye MSAD’ n sektörün sürdürülebilir kalk nmayla ili ki-
sini ortaya ç karma ve sektörle ilgili politikalar  sürdürülebilirlik anlay yla geli tirme ba lam nda 
üstlendi i önemli role büyük katk  sa layacakt r” dedi. 

“Binalar n depreme dayan kl  olarak yenilenmesi veya in as  için bütüncül çözümler geli ti-
rilmesinin, ülkemizin ve in aat sektörünün en öncelikli gündem maddelerinden biri olmas  
gerekti ini dü ünüyoruz. Ku kusuz, kentsel dönü üm kapsam nda afet riski alt ndaki bina-
lar n iyile tirilmesi, tasfiyesi ve yenilenmesine ili kin düzenlemeleri önemli buluyoruz” diyen 
Y lmaz, sürece sadece deprem odakl  yakla man n do ru olmad n , yürütülen çal malarda 
binalar n sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanmas , daha güvenli binalara kavu -
man n yan  s ra, daha kullan l , daha verimli ve çevreyle dost ehirlerde ya aman n sa lan-
mas  gerekti ini anlatt . Y lmaz, kentsel dönü üm projelerinin bölgenin dokusuna zarar ver-
meden, kentin tarihi, sosyoekonomik ve kültürel yap s yla uyumlu olarak gerçekle tirilmesinin 
gereklili ine de vurgu yapt .

“ N AAT SEKTÖRÜNDE DÜNYA DEVLER  L STES NDEY Z”
Zirvenin aç l nda konu ma yapan bir di er isim de T M Ba kan  Mehmet Büyükek i’ydi. 2013 
y l n n ilk yar s nda Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7, ekonomik büyümenin vazgeçilmez sektör-
lerinden olan in aat sektörünün ise bu rakam n üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 
6,8 büyüdü ünü söyleyen Büyükek i, y l n tamam  için Türkiye ekonomisinin yüzde 4 civar nda 
büyümesini beklediklerini ifade etti. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken, ihracat n 
artt n  vurgulayan Büyükek i, öyle devam etti: 

“ lk 11 ayda mal ihracat m z yüzde 5,4 art  gösterdi. Alt n ihracat ndaki gerilemeye ra men 
2013 y l n  geçen senenin üzerinde kapayaca m za inan yoruz. Türkiye ekonomisinin lokomo-
tifleri aras nda yer alan in aat ve in aat malzemeleri sektörümüzün ihracat  da artmaya devam 
ediyor. Bu y l n ilk dokuz ay nda in aat malzemesi ihracat  16 milyar dolara yakla t . Yurt d  
müteahhitlik hizmetlerindeki ba ar m z art yor. n aat sektöründe dünya devleri listesindeyiz.”

Dünyan n dev müteahhitlik firmalar  listesinde yer alan Türk firma say s n n 33’ten 38’e yüksel-
di ini belirten Büyükek i, bu rakam ile Türk müteahhitlik firmalar n n, listede toplam 55 firma ile 
birinci s rada yer alan Çin’in ard ndan ikincili e yerle ti ini söyledi. Türk firmalar ndan be inin 
ilk 100 içinde yer ald n  hat rlatan Büyükek i, Türk in aat sektörünün hem iç pazarda hem de 
d  pazarda kilit konumunu korudu unu, Türkiye ekonomisine ve ihracat na destek vermeyi 
sürdürdü ünü aktard .

“Türkiye’nin her geçen gün güçlenen 
ekonomisi ve artan refah seviyesi, 
bizim için bu konuda büyük ans. 
Belki eskiden bu büyük dönü ümü 
gerçekle tirebilecek kaynaklar m z 
yoktu. imdi kaynak aç s ndan 
çok daha rahat bir dönemdeyiz. 
Hem bireylerin refah  art yor hem 
de devletin bu dönü üme destek 
verecek kayna  mevcut. n aat 
sektörü de bu dönü üm vizyonuna 
büyük katk  veriyor. n aat sektörü 
de bu büyük f rsat n fark nda. Bu 
f rsat  de erlendirmek için in aat 
sektörünün inovasyonu daha fazla öne 
ç karmas n  temenni ediyoruz. Çünkü 
inovasyon ekonomik büyümenin, 
istihdam art n n ve ya am kalitesinin 
anahtar . novasyon, rekabet yar nda 
katma de er üretmede en önemli 
hamle haline geldi.”

Mehmet Büyükekşi: 
“İnşaat sektörü 
dönüşüme büyük 
destek veriyor”
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K
ENTSEL DÖNÜ ÜM SÜREC  BA LADI INDAN BU YANA HEM SEKTÖ-
RÜ HEM DE KAMUYU HAZIRLADI I RAPORLARLA B LG LEND REN, 
GÖRÜ  VE ÖNER LER N  SUNAN TÜRK YE MSAD, 5. ULUSLARARASI 
N AATTA KAL TE Z RVES ’NDE BU ÇALI MALARINA B R YEN S N  
DAHA EKLED . “Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm” temal  zirvede, 6 ay 
süren ve çok geni  bir kat l mla haz rlanan “Güvenli Yap lar Yol Haritas -1” ra-

poru kat l mc larla payla ld . Raporun detaylar n  anlatmak üzere kürsüye gelen Türkiye MSAD 
Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  Galip Say l, sözlerine komitenin amaç ve 
hedeflerini aç klayarak ba lad . Say l, “Komitenin temel amac  yap  güvenli i, kentsel dönü üm 
ve sürdürülebilir yap lar n in as  konular n n in aat sanayisi olarak ülke gündemine ta nmas , 
tart lmas  ve al nmas  gereken önlemlere ili kin çözüm önerileri olu turulmas , ilgili kurum ve 
kurulu larla çözüm getirilmesi gereken konularda planl  aktif çal ma yürütülmesi olarak belir-
lenmi tir. Hedefi ise tüm yap  gruplar n  ve yap  sektörü içinde bina güvenli ini do rudan veya 
dolayl  olarak etkileyecek bile enlerin üretimini, tasar m n  ve denetimini yapan; gerçek ve tüzel, 
özel ve resmi tüm muhataplar n içirisinde olaca  geni  bir platformun olu turulmas d r” dedi.

Deprem ku a nda yer alan ülkemizde ba lat lan kentsel dönü üm sürecinin en önemli kav-
ram n n yap  güvenli i oldu unu vurgulayan Say l, düzensiz ve sa l ks z, dü ük yap  kalitesinin 
can kayb n n en önemli nedeni oldu unu söyledi. Güvensiz binalardan olu an düzensiz yap -
la man n a rl kl  olarak merkezi ve yerel otoritelerin sorumlulu u oldu una dikkat çeken Sa-

“Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporu, halk m z n hak etti i güvenli yap larda 
ya ayabilmesi ve çocuklar m z n gelece i için at lan çok önemli bir ad md r. lk 
kolektif ad md r” diyen Galip Say l, sadece deprem ve di er afetlere dayan kl  

yap lar olu turman n yetmeyece ini, bununla birlikte sürdürülebilir asgari ya am 
konforu sa layan ça da  ya am alanlar  in a etmek gerekti inin de alt n  çizdi.

“Güvenli Yapılar Yol 
Haritası-1 raporu ilk 

kolektif adımdır”

Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı Galip Sayıl: 
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y l, dü ük yap  kalitesinde özel kurulu lar ile vatanda lar n da pay  oldu unu da hat rlatt . 20 
milyonluk konut stokunun yüzde 45’inin sa l ks z ve güvensiz yap lardan olu tu unu belirten 
Say l, kentsel dönü üm süreci ile ilgili beklentilerini de öyle aktard : “Dönü üm süreciyle birlikte, 
gecekondular n yo un oldu u plans z büyüyen bölgelerde geli tirilecek yeni projelerle, modern 
ya am alanlar , spor tesisleri, ye il alanlar gibi birçok sosyal donat  sa lanm  olacakt r. Sosyal 
faydalarla kentimize bir kimlik kazand r lmas , bunun devam nda da ekonomik etkinin yarat lma-
s  hedeflenmektedir. Ancak bütün bu çal malar n sa l kl  bir ekilde yönetilebilmesi için kentsel 
dönü üm yasas nda belirtilen hususlara ili kin teknik ve idari altyap n n çok iyi olu turulmas , 
i levsellik aç s ndan büyük önem ta maktad r.” 

“BU RAPOR ASLINDA BA LANGIÇTIR”
“Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporu, halk m z n hak etti i güvenli yap larda ya ayabilmesi ve 
çocuklar m z n gelece i için at lan çok önemli bir ad md r. lk kolektif ad md r” diyen Galip Say l, 
sadece deprem ve di er afetlere dayan kl  yap lar olu turman n yetmeyece ini, bununla birlikte 
sürdürülebilir asgari ya am konforu sa layan ça da  ya am alanlar  in a etmek gerekti inin de 
alt n  çizdi. Dönü ümü, yar nlar n sosyal ve kültürel gereksinimlerine uygun kent planlamas  için-
de gerçekle tirmek gerekti ine vurgu yapan Say l, u bilgileri payla t : “Raporda kentsel dönü-
üm ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler verilmi , konut-yap  ya am döngüsünde bütüncül bir bak  

aç s nda güvenli yap  zinciri olu turulmu tur. Türkiye’deki yap lar n bir k sm n n güvenli olmama 
nedenleri ile ilgili olarak Türkiye MSAD üyesi dernekler, kurumlar, kurulu lar, irketler, üyeler ile 
üye d  ki i ve kurulu larla birlikte farkl  üniversitelerden çok de erli akademisyenlerin görü leri-
ne yer verilmi tir. Raporun teknik de erlendirmeler bölümünde ise konuya güvenli sürdürülebilir 
ve ça da  yap lar, güvenli yap  zinciri perspektifinden bak lm t r. Raporun sonuç bölümünde ise 
belirlenen saptamalara yönelik olarak çözüm önerileri sunulmu tur. Bu rapor asl nda ba lang ç-
t r. Devam nda ilgili kurum ve kurulu larla bunu geli tirmeyi hedefliyoruz.” 

GÜVENL  YAPILAR YOL HAR TASI-1 RAPORUNDAN BA LIKLAR
n aat malzemesi üretici firmalar , sektör dernekleri, üniversiteler ve akademisyenlerden olu an 
geni  çal ma grubu taraf ndan multidisipliner bir yakla mla haz rlanan Güvenli Yap lar Yol Ha-
ritas -1 raporu,  “güvenli, sürdürülebilir ve ça da  bir yap da ya amak bütün vatanda lar m z n 
hakk d r ve bu hakka ula malar  sa lanmal d r” temel görü ü üzerinde ekilleniyor. Rapordan 
baz  ba l klar öyle: 

  Standartlarda ve denetimlerde karma a 
Yap  malzemeleri, tasar m ile yap m i lerinde; standart, yönetmelik, teknik artnamelere uygun-
luk ve denetimde karma a ya anmaktad r. Kamu-özel tüm yap m i lerinde, sigorta sistemini 
kapsayan bir zincirde denetim sistemi olu turulmal d r. Yap  Yasas ’n n henüz uygulamada olma-
mas  nedeniyle bo luk 5543 say l  skân Kanunu ve 4734 say l  Kamu hale Yasas  gibi yasalarla 
doldurulmaya çal lmaktad r. Her bir yönetmeli in farkl  birimlerce haz rlanmas  sonucunda ise 
birbirleri ile standartlarda çeli kiler ve bo luklar ya anmaktad r. 
 

  Ulusal Bina Yönetmeli i’ne ihtiyaç var
Standart geli tirme çal malar  yetersiz kalmaktad r. Mevzuat karga as n n giderilmesi, güvenli, 
sürdürülebilir ve ça da  yap lar n in as  için Yap  Yasas ’n n son ekline getirilerek ç kar lmas  
önemlidir. Bina tasar m ve yap m  ile ilgili tüm yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina 
Yönetmeli i’nin acil olarak haz rlanmas na ihtiyaç vard r. Bakanl klar, üniversiteler, meslek ku-
rulu lar , STK’lar ve odalar n temsilcilerinden olu an Bina Yönetmeli i Koordinasyon Kurulu ad  
alt nda bir sivil platform olu turulmal d r. 

  Güvenli bina belgesi zorunlu olmal  
Ülkemizde, yap lar n do ru ekilde denetlendi i ve güvenli oldu unu kan tlayacak belge bulun-
mamaktad r. Güvenli Bina Belgesi, kamu-özel sektör tüm binalar için zorunlu hale getirilmelidir. 
Belge kapsam n n Güvenli ve Sürdürülebilir Bina Belgesi olmas  halinde, kentsel dönü ümde 
yenilenecek ve/veya yeni yap lacak binalar, ulusal ve uluslararas  finans kurulu lar taraf ndan 
daha fazla desteklenecektir. Ayr ca, yap  mevzuat nda k sa vadede yap lacak iyile tirmeler yerini, 
orta ve uzun vadede bütüncül denetim sistemine b rakmal d r. 

  Yürürlükte olmayan ancak hayati öneme sahip yönetmelikler 
Ülkemizde henüz yürürlükte olmayan yönetmelikler bulunmaktad r. Kentsel dönü üm sü-
recinde acil olarak uygulanmas  beklenen yönetmelikler unlard r: “Su Yal t m  Yönetmeli i, 

Raporun baz  ba l klar

  Standartlarda ve denetimlerde karma a 

  Ulusal Bina Yönetmeli i’ne ihtiyaç var

  Güvenli bina belgesi zorunlu olmal  

  Yürürlükte olmayan ancak hayati öneme 
sahip yönetmelikler 

  Revize edilmesi gereken yönetmelikler 
var

  Standartlar n güncellenmesi 

  Eurocode uyumu önemli

  AB uyumu sa lanan malzeme 
kriterlerinin kullan lmas

  artnameler, Yap  Malzemeleri 
Yönetmeli i’ne uygun de il

  Standartlar n geli tirilmesinde TSE’nin 
rolü ve eksikler

  Yenilikçi ürünlerin kullan lmas nda kota 
önerisi

  Su yal t m  zorunlulu u ile gelen bina 
güvenli i 

  Is , su, ses ve yang n yal t m nda Türkiye, 
standartlar n neresinde? 

  Haks z rekabete CE ve G i aretli üretimin 
denetlenmesi önlemi
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Rüzgâr Yönetmeli i, Yüksek Yap lar Yönetmeli i, Çelik Yap lar Yönetmeli i, Ah ap Yap lar 
Yönetmeli i, Hafif Çelik Yap lar Yönetmeli i ve klimlendirme Yönetmeli i.”

  Revize edilmesi gereken yönetmelikler var
Güvenli yap  kültürü kapsam nda yenilenerek günümüz ko ullar na uyarlanmas  gereken yö-
netmelikler ise öyledir: “Deprem Bölgelerinde Yap lacak Binalar Hakk nda Yönetmelik, Dep-
rem Yönetmeli i, Yüksek Yap lar, Betonarme Yap lar, Y ma Yap lar, Yap sal Güçlendirme, 
Yap  Malzemelerinin Tabi Olaca  Kriterler Hakk nda Yönetmelik, Is  Yal t m ve Enerji Verim-
lili i, Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Binalar n Yang n Korunmas  Hakk ndaki Yönetmelik.”

  Standartlar n güncellenmesi 
Türkiye’de standart haz rlama-geli tirme çal malar  yetersizdir. Eski standartlar n önemli bir 
k sm  güncelli ini kaybetmi tir. Daha sonra yay mlananlar, Amerikan ve Avrupa standartlar y-
la çeli ti i halde güncel standartlar listesinde yer almaktad r.

  Eurocode uyumu önemli
Yap  ve bina yönetmeli inin Avrupa’daki kar l n n Eurocode manzumesi, ABD’de ise In-
ternational Building Code’dur (IBS). Ülkemizde, Deprem Yönetmeli i ile betonarme yap lar 
için TS-500 Yönetmeli i ciddiyetle uygulanmaktad r. Rüzgâr ve kar gibi meteorolojik etkilerin 
yük yönetmeliklerinin yenilenmeye ihtiyac  bulunmaktad r. Çelik, ah ap, y ma gibi di er yap  
standartlar n n yönetmelikleri ise ça  d  kalm t r. 

H. Yener Gür'e Komite Koordinatörü-Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi (TUCSA)
Mete Galip Say l Komite Ba kan  (BASF Yap  Kimyasallar  A. .)
Muhammed Mara l Komite Ba kan Yard mc s  (Fibrobeton irketler Grubu)
Muhittin Tarhan Komite Sekreteri (Akçansa Çimento A. .)
Altu  Tezel Komite Sekreteri (Kalekim A. .)
smail Gökalp Akçansa Çimento A. .
Turgan Varg Türkiye Alç  Üreticileri Derne i (ALÇIDER)
Levent Y lmaz Aspen Yap  ve Zemin Sistemleri A. .
Bar  Say Baca malatç lar  ve Uygulamac lar  Derne i (BACADER)
Talat Sivrio lu BASF Yap  Kimyasallar  A. .
Okan Duyar BASF Yap  Kimyasallar  A. .
Ömer Selçuk Evecen Baymak A. .
Ça la Çetin Dekor Ah ap A. .
Ali Gün Ege Profil A. .
Cem Beyaz t Ege Profil A. .
smail Özta Ege Profil A. .
Tunç Karabo al Ejot Tezmak A. .
Cenk Çotur Hilti n aat Malzemeleri A. .
Timur Diz Is  Su Ses ve Yang n Yal tmc lar  Derne i ( ZODER)
Tu rul Akgündüz Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A. .
Akif Demirkol Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A. .
Bartu Gökçora Knauf A. .
Turgay Özkun Sika Yap  Kimyasallar  A. .
Levent Çeki Standart zolasyon A. .
Selçuk Taçalan Su Yal tmc lar  Derne i (SUDER)
Celal Kocao lu Tepe Betopan A. .
Aykut Ha imo lu Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli i (TGUB)
Aytül U urlu Trakya Cam A. .
Berna Aydöner Türk Yap sal Çelik Derne i (TUCSA)
Doç. Dr. Canan Girgin YTÜ Mimarl k Fakültesi Yap  Bilgisi Ana bilim Dal
Çetin Çelik Tu la ve Kiremit Sanayicileri Derne i (TUKDER)
Koray U urlu Türk Ytong Sanayi A. . 
Ahmet Demirel Ulusal Ah ap Birli i (UAB)
Meltem Y lmaz XPS Is  Yal tm  Sanayicileri Derne i 
Aygen Erkal Türkiye MSAD

Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi

Galip Sayıl: “Raporda kentsel 
dönüşüm ve sürdürülebilirlikle 

ilgili bilgiler verilmiş, konut-
yapı yaşam döngüsünde 

bütüncül bir bakış açısında 
güvenli yapı zinciri 

oluşturulmuştur. Türkiye’deki 
yapıların bir kısmının güvenli 

olmama nedenleri ile ilgili 
olarak Türkiye İMSAD 

üyesi dernekler, kurumlar, 
kuruluşlar, şirketler, üyeler ile 

üye dışı kişi ve kuruluşlarla 
birlikte farklı üniversitelerden 

çok değerli akademisyenlerin 
görüşlerine yer verilmiştir.” 
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  AB uyumu sa lanan malzeme kriterlerinin kullan lmas
Bilindi i üzere, teknik artnameler yasa, yönetmelik, standart ve ulusal teknik onay belgeleriy-
le çeli emez. AB uyumu sa lanan yap  malzeme kriterleri birçok teknik artnamede kullan l-
mamaktad r. Bu nedenle teknik artname yaz m , güvenli yap  kültürünün bir parças  olarak 
uygulanmal d r. 

  artnameler, Yap  Malzemeleri Yönetmeli i’ne uygun de il
Dünyadaki büyük proje ve mü avirlik firmalar nca haz rlanan ve standartlar n nas l uygulana-
ca n  gösteren Tip artnameleri oldu u halde, Türkiye’de kar kl k ya anmaktad r. Kamu ve 
özel artnameler, Yap  Malzemeleri Yönetmeli i’ne uygun de ildir. Sistemler üzerinden tan m-
lar yap lmal d r.

  Standartlar n geli tirilmesinde TSE’nin rolü ve eksikler
1 Temmuz 2013’te yürürlü e giren Yap  Malzemeleri Yönetmeli i’nde standartlar yönünden 
eksiklikler bulunmaktad r. CE ve G d nda hiçbir yap  malzemesinin ba ka i aret ta mama 
zorunlulu u varken, TSE’li malzemeler hâlâ dola mdad r. TSE’nin hem standartlar  haz rlayan 
ve geli tiren hem de haz rlad  standartlar n uygulanmas n  kontrol eden bir kurum olmamas  
gerekir. Ba ms z bir denetim irketi olu turularak TSE’nin kuvvetler ayr l  prensibine uygun 
yap lanmas  önemlidir. 

  Yenilikçi ürünlerin kullan lmas nda kota önerisi
Yenilikçi ürünler için kota ve kullan m kolayl klar  getirilmelidir. Bu yakla m, uluslararas  
alanda rekabet edebilecek ürünlerin geli tirilmesini ve yerli sanayiyi te vik edecektir. Stan-

Hakan Gürdal Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  / Komite Ba kan
Ça lar Bekiro lu Komite Ba kan Yard mc s

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Abdurrahman K l ç stanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alper lki stanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Canan Girgin Y ld z Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. F rat O uz Edis stanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Sucuo lu Ortado u Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Harun Bat rbaygil Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çal kan Ortado u Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Erdik Bo aziçi Üniversitesi / Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Ara t rma Enstitüsü 
Prof. Dr. Nesrin Yard mc Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zekai Celep stanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin Y lmaz   stanbul Teknik Üniversitesi

Görüş Bildiren Akademisyenler

B TÜDER (Bitümlü Su Yal tm  Üreticileri Derne i)
ZODER (Is  Su Ses ve Yangn Yal tmclar  Derne i)

KÜB (Beton Katk  Üreticileri Birli i)

SUDER (Su Yal tmc lar  Derne i)

TGÜB (Türkiye Gaz Beton Üreticileri Birli i)

TUCSA (Türk Yap sal Çelik Derne i)

UAB (Ulusal Ah ap Birli i)

XPS Is  Yal t m Sanayicileri Derne i

Ç MSA Çimento Sanayi ve Tic. A.

P MA  Plastik n aat Malzemeleri A. .

Görüş Bildiren 
Türkiye İMSAD Üyesi 
Dernekler ve Firmalar
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H. Yener Gür’e
Çal ma Grubu Koordinatörü, 
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Üyesi (TUCSA)

Muhammed Mara l Çal ma Grubu Ba kan  (Fibrobeton irketler Grubu)

Muhittin Tarhan Akçansa Çimento A. .

Selçuk Özdil Türk Yap sal Çelik Derne i (TUCSA)

Talat Sivrio lu BASF Yap  Kimyasallar  A. .

Ömer Selçuk Evecen Baymak A. .

Selim Turan Betek Boya A. .

Tufan Ç narsoy Boya Sanayicileri Derne i (BOSAD)

Atila Gürses Çat  Sanayici ve  Adamlar  Derne i (ÇATIDER)

Kaya Öndül Efectis Era A. .

Tunç Karabo al Ejot Tezmak A. .

Hakan Uslu zocam A. .

Ayhan Çak r zocam A. .

Zahide Türkan Suba zocam A. .

Güne  Yüzügür Is  Su Ses ve Yang n Yal t mc lar  Derne i ( ZODER)

Cevdet Yanarda Kalekim A. .

Ka an Yemez Rozak Demir A. .

Levent Çeki Standart zolasyon A. .

Selçuk Taçalan Su Yal t mc lar  Derne i (SUDER)

Aykut Ha imo lu Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli i (TGUB)

Berna Aydöner Türk Yap sal Çelik Derne i (TUCSA)

Koray U urlu Türk Ytong Sanayi A. . 

Hande Akarca Ulusal Ah ap Birli i (UAB)

Meltem Y lmaz XPS Is  Yal t m  Sanayicileri Derne i

Doç. Dr. Canan Girgin YTÜ Mimarl k Fakültesi Yap  Bilgisi Ana Bilim Dal

Aygen Erkal Türkiye MSAD

Sürdürülebilir Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Çalışma Grubu

dartlarda kar l  olmayan tüm yenilikçi ürünler için Avrupa Teknik Onay  (ATO) veya Ulu-
sal Teknik Onay  (UTO) al nmas  gerekmektedir. Yenilikçi ürünlerde ulusal standartlar n 
geli tirilmesi ve Avrupa’da geçerlili in sa lanmas nda TSE’ye büyük görevler dü tü ü söy-
lenebilir. Ülke olarak yenilikçi ürünler için geli tirilen standartlar n, Avrupa’da kullan l r hale 
getirilmesi de sektör için önemli bir konudur. 

  Su yal t m  zorunlulu u ile gelen bina güvenli i 
Yap lar n temelinde su yal t m n n ihmali halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar ya a-
nabilmektedir. Türkiye genelinde 20 milyon konutun yüzde 85’i su yal t ms zd r. Korozyon 
tehdidinden uzak tutulmas  için yeniden yap lacak binalara su yal t m  ile ba lanmal d r. 
Bakanl n bu konuda çal malar  devam etmektedir. Kamu otoritesi ve ilgili STK’lar m z 
birlikte çal arak en k sa zamanda do ru mevzuat ve do ru yöntemlerle su yal t m n  zorun-
luluk haline getirmelidir. 

  Is , su, ses ve yang n yal t m nda Türkiye, standartlar n neresinde? 
Is , su, ses ve yang n yal t m , sürdürülebilir bir yap n n temel unsurlar n  olu turmaktad r. 
Günümüz ko ullar nda art k sadece s  kay plar na yönelik s n rlamalar n getirilmesi yeterli 
olmamaktad r. Binalar n Enerji Performans  Direktifi’nde belirtildi i gibi; s tma, so utma, 
havaland rma, ayd nlatma, s cak su temini gibi enerji tüketimine neden olan tüm kullan m 
alanlar nda kümülatif s n rlamalara gidilmelidir. Enerji verimlili i konsepti, tasar m a ama-
s nda, yal t m ve binan n konumu gibi pasif önlemlerle ba lamal , tüm sistemlerin verimleri 
otomatik kontrol önlemleriyle güçlendirilmelidir.

  Haks z rekabete CE ve G i aretli üretimin denetlenmesi önlemi
Malzeme ve yap lar n katalog ve bilgilendirme dokümanlar nda gerçek oldu undan farkl  
yaz larak tüketici yan lt labilmekte ve haks z kazanca neden olabilmektedir. Öte yandan, G 
i areti mevzuat n, kalite düzeyini sa layacak ekilde geli tirmesi, CE ve G i areti prosedür-
lere uygun üretimin denetlenmesi ile haks z rekabetin önüne geçilebilir. 

Görüş Bildiren 
Türkiye İMSAD Dışı 
Kişi ve Kuruluşlar

Arif Kunar Ven Esco

Ate  U urel Solar Baba

Duygu Erten Çevre Dostu Ye il Binalar 
Derne i (ÇEDB K)

Emre Il cal Altensis Kurucusu ve Ye il 
Bina Uzman

Gökhan bitiren Schneider Electric 

Hasan Çal lar Ergino lu & Çal lar 
Mimarl k

Hüdai Kara Metsim Dan manl k

Kaya Öndül Efectis Era A. .

Kerem Okumu S360 Sürdürülebilirlik ve 
leti im Hizmetleri

Dr. Nihat Kandal TÜ-Kentsel Dönü üm 
Uzman

ule Yard m Kad köy Belediyesi-Çevre 
Daire Ba kan

Tümer Akak n Türkiye Haz r Beton Birli i 
(THBB)
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Zirvenin Cüneyt Özdemir moderatörlü ündeki 
ilk oturumu, güvenli yap  kavram na ve güvenli 
yap lar n in as nda ya anan sorunlara odakland . 
Kat l mc lar n interaktif olarak toplant n n 
gündemini belirledi i otomatik oylamada, güvenli 
yap lar n en önemli sorunu “denetim” ç kt . 
Prof. Dr. Deniz nceday , Hasan Çal lar ve Ümit 
Özdemir ilk oturumun konuklar yd . 
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DENETİM!
Her işin başı
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S
ÜRDÜRÜLEB L R, GÜVENL , ÇA DA  YAPILAR VE KENTSEL DÖNÜ-

ÜM KONUSU, SON GÜNLER N EN TARTI MALI VE EN HARARETL  
TEMALARINI FADE ED YOR. Bu temalar ayn  zamanda Türkiye MSAD tara-
f ndan be incisi düzenlenen Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin ilk oturumu-
nun da konu ba l yd . CNN Türk’te yay nlanan 5N1K  program n n yap mc  ve 
sunucusu, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlü ünde gerçekle en oturu-

mun konuklar  aras nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yard mc s  ve Mimarlar 
Odas  stanbul Büyükkent ubesi Ba kan  Prof. Dr. Deniz nceday , Ergino lu&Çal lar Mimarl k 
Bürosu ortaklar ndan Mimar Hasan Çal lar ve Tekfen n aat Yönetim Kurulu Ba kan  Ümit Öz-
demir yer ald . 

Cüneyt Özdemir ve ekibi taraf ndan her oturum konusuna uygun olarak haz rlanan halk röportaj-
lar nda “güvenli yap ” ele al n rken, oturum kat l c lar  dü ünceleriyle interaktif bir ekilde toplant y  
ekillendirdi. 600 kat l mc ya da t lan cihaz sayesinde “Türkiye’deki güvenli yap  sorununun siz-

ce en önemli sebebi nedir?” sorusu yöneltildi. Kat l mc lar, 30 saniye içinde “malzeme, mevzu-
at, denetim ve sistem” seçeneklerinden birini tu layarak oturumun nas l ba layaca n  da tayin 
etmi  oldu. Güvenli yap  sorununun en önemli nedenini kat l c lar denetim, sistem, malzeme ve 
mevzuat s ralamas yla belirlerken, Cüneyt Özdemir “Sokaktaki alg  ile pratikte ya ananlar ara-
s nda çok büyük fark var m ?” sorusunu Prof. Dr. Deniz nceday ’ya yönelterek oturumu ba latt .

“SOKA IN NABZI ALGIYI YANSITSA DA EKS KL KLER VAR”
Soka n nabz n n genel alg y  yans tt n , ancak eksiklerin de oldu unu söyleyen Prof. Dr. De-
niz nceday , Türkiye MSAD’ n gündeme getirdi i Güvenli Yap lar Yol Haritas -1 raporunun çok 
önemli ve kapsaml  bir ara t rma oldu una vurgu yapt . “Özellikle yol haritas  ara t rmas na giril-
mi  olmas  çok önemli bir ba lang ç. Kurumsal anlamda i  birli i ve vizyoner bir altyap  gerektirdi-

i de ara t rman n bize verdi i en önemli verilerden biri. Toplum ve çal anlar aras nda ortak bir dil 
olu turmak gerekiyor. Vizyoner bir altyap  eksikli i söz konusu” diyen Prof. Dr. nceday , kat l m-
c lar n yan tlar nda denetim seçene inin önceliklerde ilk s rada yer almas n n alt n  çizdi. Denetim, 
sistem ve mevzuat d nda “güvenli” kavram  ile ilgili olarak da Prof. Dr. nceday  unlar  söyledi: 

“Bu güvenli kavram n n, sadece depreme ve malzemeye, yani fiziksel ko ullara indirgenmeme-
si gerekiyor. Can güvenli i, sa l kl  ve kaliteli ya am, sosyal-kültürel üretimler ile de güvenli bir 
öneri olu turmas  laz m. Denetim, kontrol mekanizmalar  projelerde ve in aatlarda ku kusuz çok 
önemli. Mevzuat da öyle. Bunlar n dinamik bir ekilde yeniden düzenlenmesi ve ele al nmas  da 
gerekir. Tüm payda lar n olu turaca  i  birli inin yöneticilere aktar lmas n n gereklili ini ve bu 
i  birli inin bir koordinasyonla sürece dâhil edilmesini önemli buluyorum. Yol haritas na vizyon 

“Yeni bir bak  aç s na ihtiyac m z var. 
Denetime sadece bina ölçe inde 
bakmamak gerekiyor. Planlar n da 
denetlenmesi gerekiyor. Özel imar 
izinleri ile ana planlar delinerek herkesin 
istedi ini yapmas n n önüne geçilmeli. 
Yeni kullan m kararlar , art  imar haklar  
getirilerek rant ekonomisi yarat l yor. 
Bu rant ekonomisi kenti ya anamaz 
hale getiriyor. Ya am kalitesi dü en 
bir çevre yarat yor. Uzmanlardan 
uzak üretim süreci söz konusu. Meslek 
yasalar n n da i in uzmanlar  ile bir 
koordinasyona sokulmas n , i in içine 
denetimin de dâhil edilmesini eksik 
b rakm z. Yerel de erlendirmelerden 
giderek uzakla yoruz. Bir örnekten 
giden, giderek ablonla an kentler ve 
çevreler yarat yoruz. Kentlerimiz yerel 
de erlerden uzakla yor.” 

Prof. Dr. Deniz 
İncedayı: “Kentlerimiz 
yerel değerlerden 
uzaklaşıyor”
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çal mas  olarak bak yorum. Bu bir planlama ve süreç meselesidir. ‘Güvenli’ meselesini dünya 
tart yor. Sadece afetlere kar  bir önlem olarak görülmüyor ayn  zamanda bir ya am kalitesini 
ifade ediyor. nsanlar n mutlu ya ayacaklar , her anlamda güvende hissedecekleri çevreyi, orta-
m , binay  anlat yor. Disiplinler aras  bir çal ma gerektiriyor.”

“GÜVENL  B NA AFETLERE DAYANIKLI B NA DEMEKT R”
“Güvenli bina” kavram n  sorgulamaya devam eden Cüneyt Özdemir’in sorusunun muhatab  
olan Mimar Hasan Çal lar, bütün afetlere dayan kl  binaya güvenli bina dendi ini ifade ederek, 
kent politikas  eksikli ini gündeme getirdi. “Güvenli bina, bütün afetlere dayan kl  bina demektir 
asl nda. Deprem, yang n ve sele dayan kl  binad r. Sorun her eyi bina baz nda inceledi imizden 
ve binaya yo unla mam zdan ç k yor” diyen Çal lar, son 10 y lda yap lan ve “görsel bir rezaletin 
oyuncusu” olarak nitelendirdi i binalar n birço unun son deprem yönetmeli ine göre yap ld -
n , dolay s yla güvenli bina kategorisine girdi ini hat rlatt . Binalar n kurallara ve denetimlere uy-
gun yap lmas n n güvenli ehir olu turmayaca n  dile getiren Çal lar, kent politikas  eksikli ine 
dikkat çekti. 

Çal lar, “Bizim bir kent politikam z yok. Bütün bunlar arazi planlamas  ile ilgili. Türkiye’de arazinin 
de erinin tamamen spekülatif bir madde olarak piyasada geçer akçe olmas , bu arazi üzerinde 
rant ekonomilerinin ortaya ç kmas na neden oluyor. Araziyi kontrol edemiyorsunuz. Sosyolojik 
verileri, teknik datalar  bir araya getirip, Türkiye’nin can na okumu  bu parsel baz ndaki imar 
durumunu yok edip, büyük master planlarda araziyi birle tirip, ortak plan yap p, daha büyük 
projeler haline getirmeyi ba aramad kça, bizim düzgün ehirlerimiz olmayacak” dedi. 

Türkiye’de planlama kararlar n  politikac lar ve yerel yönetimlerin ald n , bu kararlarda da ana 
politikan n kenti büyütmek ve kalabal kla t rmak fikri üzerinden yürüdü ünü iddia eden Çal lar, 
unlar  söyledi: “Türkiye’de politikac lar ya da yerel yöneticiler planlama kararlar  al yor. Bütün 

hikâye ehri büyütmek ve kalabal kla t rmak fikri üzerinden yürütülüyor. Bu da arsa tabanl  bir 
dü ünceyi beraberinde getiriyor. ki, üç ki inin kat kar l  bir araya geldi i binalar ortaya ç k yor. 
Bu tabii, kalitesizlik ortaya ç kar yor. Öncelikle tasar m kalitesizli ini. Bu tür binalar  yapanlar, iyi 

Türkiye’nin hukuk altyap s  korkunç; 
her ey mülkiyete ve ekonomik 

kayna a dayan yor. Kentsel dönü üm 
Ba dat Caddesi’nde oldu unda 

gerçekle ecek ekonomik kazan m o 
dönü ümü yapmaya yeterli olurken, 

ayn  eyi Pendik Kurtköy’de kimse 
yapmak istemiyor. Burada ekonomik 

de i imin sa lanabilmesi için emsalin 
art r lmas  gerekiyor. O bölgede 

böyle bir ekonomik talep olmad  
için dönü üm zorla yor. Master 

plan d nda bir tasar m n yap lmas  
gerekiyor. Türkiye’de 1/50 ölçekli 

projelerle in aat izinleri al nabiliyor. 
Bu izinlerden sonra malzeme seçimi 

ve detaylar çözülüyor. Fransa’da 
tüm detaylar n çözüldü ü bir 

ekilde ancak in aat izni almak için 
ba vurabiliyorsunuz. Üstelik o izni 
alma sürecine kadar da gerekli 

denetimlerden geçiyor projeler. Binalar 
o i in ehli taraf ndan yap  kaidelerine 
uygun olarak in a edilmek zorunda.” 

Mimar Hasan Çalışlar: 
“Her şey mülkiyete 

ve ekonomik kaynağa 
dayanıyor”
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bir tasar mc dan ba layarak, sürdürülebilirlik, denetim, her türlü afete ve yal t m unsurlar na sahip 
olarak binay  in a etme fikrinden uzakla yor. Do ru bir planlama ve koordinasyon sürecinden 
geçmeden kalitesiz yap lar ortaya ç k yor.”

“BÜYÜK ÖLÇEKL  N AATLARIN DENETLENMES NDE SORUN YOK”
Kat l mc lar n interaktif bir ekilde güvenli yap  sorununun en önemli nedeni olarak gördü ü de-
netimin nas l yap ld n  ve ülkemizde denetim sorunu olup olmad n , sektör profesyonellerin-
den biri olan Tekfen n aat Yönetim Kurulu Ba kan  Ümit Özdemir yan tlad . 1999 Marmara Dep-
remi sonras nda ç kart lan yasa ile kurulan ba ms z denetim firmalar n n in aatlar  denetledi ini 
belirten Özdemir, büyük ölçekli in aatlar n mevzuatlara uygunlu unun denetlenmesinde sorun 
ya anmad n  söyledi. Müteahhitlik firmalar n n kendi denetimlerini kendilerinin yapt na i aret 
eden Özdemir, küçük ölçekli in aatlar n denetlenmesinde ise s k nt lar ya and n n alt n  çizdi. 
n aat n, projesine ve o projedeki artnamelere uygunlu unun denetlendi i süreçte önce zemin 
raporu ile i e ba land n  aktaran Özdemir, süreci öyle aktard :

“Denetlenen, yap n n projesine ve o projedeki artnamelere uygun olup olmad d r. Önce temel 
zemin artlar na uygun yap l p yap lmad n  ile ilgili zemin raporu al rs n z. Sonra, projesi ve o 
yap n n projesine göre in a edilip edilmedi i denetlenir. Küçük ölçekli, iki ki inin bir araya gelip 
yapt  in aatlarda denetim firmalar  yasak savmaya çal yor. i yapt ran ki i, ayn  zamanda de-
netim firmas n n da bedelini ödüyor. Yani ba ms z bir kurulu  de il. Bir organik ili ki var ve bu 
organik ili kinin ortadan kald r lmas  laz m. Sistem ve denetim çok önemlidir. Özellikle sistem çok 
önemlidir. Ruhsatlar n verilmesi, katsay lar n belirlenmesi, binalar n yo unlu unun tespit edilmesi 
gibi hususlar tamamen sistem ile ilgili hususlard r. Birçok bina birbirine çok yak n ve birbirinin 

n , rüzgâr n  kesiyor. Bu binalara nas l izin verildi ine a r yorum.” 

“Güvenli yap larla birlikte nüfus art n n da tart lmas  laz m. 17 milyonluk bir metropol her gün 
nüfus al yor” diyen Özdemir, stanbul’un metropoliten alan n n geni lemesi ile ilgili de öyle 
konu tu: “Güney yönünde deniz s n r olu turuyor. Kuzeyde, orman alanlar  ve su havzalar  bu-
lunuyor. Do u-bat  aks nda geni leyebilirdi metropol ve öyle de oldu ancak bu da fay hatlar  
yüzünden, depremde muhtemel can kayb  yarataca  için s k nt  yarat yor. Güvenli yap lara ihtiya-
c m z var. Mevcut yap lar n güvenli yap lar, küçük yap  stoklar n n da daha ça da  hale getirilmesi 
önemlidir. Yeni ehirler ve uydu kentler, nüfus ve ula m art  d nda fayda sa lamaz.” 

Zirvenin ilk oturumu, moderatör Cüneyt Özdemir’in yönlendirmeleri sayesinde zaman zaman 
keyifli tak lmalar n ve ele tirilerin nda geçti. Özdemir’in “Çevre ve ehircilik Bakan  oldu unu 
dü ünelim. Kentsel dönü ümün sa l kl  i lemesi için neler yapard n?” sorusuna Mimar Hasan 
Çal lar u yan t  verdi: “Belli büyüklü ün alt ndaki parsellerin ruhsat almalar n  güçle tirmek için 
ek vergiler koyar m. Ada baz nda imar durumlar n  te vik ederim. Ek emsaller ve vergi indirimleri 
gibi… Bu adalar n da yan yana geldiklerinde ortaya ç karacaklar  kent dokusu ile ilgili yerel bele-
diyelerin bir strateji olu turmalar n  sa lar m. Bunu art ko ar m. Bu mahalle ve sokak baz ndaki 
çal malar n da belediye kadrolar  taraf ndan de il, tasar mc lar taraf ndan yap lmas n  sa lar m.”  

“Malzeme ile ilgili hiç sorun yok. 40 
senedir sektörün içindeyim. 35 sene 
önce Suudi Arabistan’da i  yaparken 
seramik malzemelerimizi Almanya’dan 
al yorduk, imdi bütün dünyaya 
seramik malzeme ihraç ediyoruz. 
n aattaki ince malzemede büyük 
geli meler ya yoruz. Haz r betonda 
ve demirde de öyle. Türkiye’de tüm 
a amalar n kontrol edildi i kalite 
ve standartlar n uyguland  haz r 
beton kullan l yor. Demir çelikte 
standart üretimler yap yoruz ve ana 
malzemelerde sorun ya am yoruz. 
Di er malzemelerde de dünya ile 
rekabet ediyoruz. 100 milyar dolarl k 
ihracat m z n be te birini Türkiye MSAD 
üyeleri gerçekle tiriyor. Türkiye’de 
mevzuat m z kar k. Basitle tirmek 
gerekiyor. mar kanunlar  sürekli 
de i iyor. Bu mevzuat n herkes 
taraf ndan anla lacak ve sapma 
olmayacak ekilde ele al nmas  
gerekti ini dü ünüyorum.” 

Ümit Özdemir: 
“Türkiye’de mevzuat 
karışık, basitleştirmek 
gerekiyor”





52 K A P A K / Z İ R V E

Ocak 2014

K
AMUOYUNU B L NÇLEND RME ÇALI MALARINA HIZ VEREN 
TÜRK YE MSAD, B R YANDAN KENTSEL DÖNÜ ÜM, SÜRDÜRÜLEB -
L R VE GÜVENL  YAPILAR KONULARINDA ARA TIRMA RAPORLARI 
HAZIRLARKEN, B R YANDAN DA TV’LERDE GÖSTER LECEK KAMU 
SPOTLARININ TANITIMLARINI YAPIYOR. Çevre ve ehircilik Bakanl  
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile i  birli ine giden Türkiye MSAD, iki 

kamu spotu çal mas yla kamuoyunun bilinçlenmesine a rl k veriyor. Bu kapsamda haz rlanan 
“Enerjimizi Bo a Harcamay n” kamu spotunun lansman  5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z taraf ndan yap ld . Zirvenin ö leden sonraki bölü-
münde de Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener, Çevre ve ehircilik Bakanl  i  birli i ile 
haz rlad klar  “Sesimi Duyan Var m ?” kamu spotunu kat l mc larla payla t . Sektör hedeflerini ger-
çekle tirmek amac yla, enerji ve güvenli yap  konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas  
ba latt klar n  söyleyen Dündar Yeti ener, bu kampanyan n ilk ad m n  Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan  Taner Y ld z’ n kat l m  ile gerçekle tirmekten memnuniyet duyduklar n  belirtti.

“ENERJ  VER ML L  SEFERBERL  BA LATTIK”
Bakanl k olarak 2012 y l n n ba ndan itibaren enerji verimlili i seferberli i ba latt klar n  belirten 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, konutta, sanayide, evlerde, ayd nlatmada k saca-

Türkiye İMSAD’dan kamuoyu 
bilinçlendirme kampanyası: 

İKİ ÖNEMLİ KONU, 
İKİ ÖNEMLİ KAMPANYA

Türkiye MSAD’ n, kamuoyunu enerji tasarrufu konusunda 
bilinçlendirme kampanyas  kapsam nda ilk ad m olarak haz rlad  

“Enerjimizi Bo a Harcamay n” kamu spotunun lansman , Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan  Taner Y ld z taraf ndan yap ld . Çevre ve ehircilik Bakanl  i  birli i ile 

haz rlanan “Sesimi Duyan Var m ?” kamu spotu da Türkiye MSAD Ba kan  
Dündar Yeti ener taraf ndan zirve kat l mc lar yla payla ld .

Türkiye İMSAD Başkanı 
Dündar Yetişener, zirveye 

katılıp kamu spotlarının 
lansmanını yapan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’a teşekkür 

plaketi sundu.
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s  hayat n her alan nda küçük ad mlarla büyük tasarruf etme imkânlar n n ad mlar n  att klar n  
söyledi. Y ld z, “Enerji verimlili i kültürünü her alanda yayg nla t rmak ve öncelikli politika haline 
getirmek Bakanl k olarak en önemli hedeflerimizden biridir” dedi. 1 Ocak 2011’den sonra yal -
t m  olmayan herhangi bir binan n ruhsat alma imkân n  ortadan kald rd klar n  hat rlatan Y ld z, 
Türkiye’de yal t ma muhtaç yakla k 17 milyon adet hane oldu unu, yeni binalarda ise herhan-
gi bir problemin bulunmad n  söyledi. Mevcut binalar n eski görüntülerinden kurtar lmas n n 
önemine de inen Y ld z, kamuda yal t m n ilk ad m n  Bakanl k olarak att klar n , bundan sonra 
150 kadar kamu binas n n yal t m yla 45 milyon liral k enerji tasarrufu hedeflediklerini söyledi.

Somut ad mlar n kamu ve özel sektör olarak at lmas  gerekti ini vurgulayan Y ld z, öyle devam 
etti: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  binam zda yapt m z çal mada yakla k yüzde 46’l k 
bir verim elde edildi. Bunu elde etmek için camlar n çift cam olmas , duvarlarda da yal t m yap l-
m  olmas  art  var. Yuvarlak bir hesapla yar  yar ya tasarruf etti iniz bir i lem asl nda yat r mc  
için de, kamu için de, özel sektör kullan c lar  için de kârl  olacak. Bakanl k olarak, tasarrufun 
ve verimlilik kültürünün olu mas n n, yerle mesinin öncüsü olmaya devam edece iz. Bundan 
önce oldu u gibi bundan sonra da özel sektörün ve sivil toplum kurulu lar m z n da bu sürece 
aktif kat l m n  sa layacak ve hedeflerimize birlikte ula aca z.”

Enerji verimlili i bilincinin bir kültür meselesi oldu unu kaydeden Bakan Y ld z, yap lacak yat -
r mlar n iki üç y l içinde kendini finanse edece inin de alt n  çizdi. “Demir çelikte yakla k 724 
dolarl k yat r m n dönü  süresi üç y l, çimentoda 635 dolarl k yat r m n dönü  süresi üç y l, pet-
rokimyada 279 dolarl k yat r m n geri dönü  süresi iki y l, seramik sektöründe 625 dolarl k ya-
t r m n geri dönü  süresi ise üç y l” diyen Y ld z, i  dünyas na bir müjde de verdi. Y ld z, “Sanayi 
Bakanl  ve Ekonomi Bakanl  ile yapt m z çal malar var. Herhangi bir sanayi kurulu undaki 
i  geli tirme ve yat r mla ilgili yapm  oldu unuz yat r mlar kendi bölgenize tabi. Ama enerji ta-
sarrufu ile yapaca n z yat r mlar bulundu unuz bölgeye bak lmaks z n be inci bölge yat r mlar  
seviyesinde olacak.  Bu enerji tasarrufunu özendirmek ve mutlaka enerji verimlili ini olu turmak 
aç s ndan da önemlidir diye dü ünüyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile iş birliğine giden 
Türkiye İMSAD, iki kamu 
spotu çalışmasıyla kamuoyunun 
bilinçlenmesine ağırlık veriyor. 
Bu kapsamda hazırlanan 
“Enerjimizi Boşa Harcamayın” 
ve “Sesimi Duyan Var mı?” 
kamu spotları katılımcılarla 
paylaşıldı.
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Kamuoyu, kentsel dönü üm sürecinde orta ve uzun vadeli planlar n 
payla lmad n  dü ünüyor. n aat malzemesi sanayicileri, bir belirsizlik 

ya and ndan kayg  duyuyor. Kat l m n yeterince sa lanamad  noktas nda ortak 
bir kanaat var. Bu genel de erlendirmeler, zirvenin ikinci oturumunda “Kentsel 

dönü ümün hukuki, sosyal ve i levsel yönü” konusu çerçevesinde tart ld .

Planların toplumla 
paylaşıldığı bir 

dönüşüm hedefi

K
ENTSEL DÖNÜ ÜMÜN HUKUK , SOSYAL VE LEVSEL YÖNÜNÜN 
TARTI ILDI I K NC  OTURUMUN MODERATÖRLÜ ÜNÜ DE CNN 
TÜRK’TE YAYINLANAN 5N1K PROGRAMININ YAPIMCI VE SUNU-
CUSU CÜNEYT ÖZDEM R ÜSTLEND . Konunun halk taraf ndan nas l 
alg land  keyifli sokak röportajlar  ile yans t l rken, oturum öncesi ka-
t l mc lara yine interaktif katk  sa layacaklar  bir soru yöneltildi. “Sizce 

kentsel dönü ümün gerçekçi ve amac na uygun sonuçlanabilmesi için en önemli eksiklik 
nedir?” sorusuna kat l mc lar fikir birli i etmi çesine “Orta ve uzun vadeli planlar n toplum-
la aç k payla lmam  olmas ” yan t n  verdi. Kat l mc lar n verdi i yan t oturumun hangi 
perspektifte ekillenmesi gerekti ini de ortaya ç kard . kinci oturumun konuklar  ise Çev-
re ve ehircilik Bakanl  Kentsel Dönü üm Genel Müdürü Bülent Yalaz , Fatih Belediye 
Ba kan Yard mc s  Talip Temizer, Kad köy Belediye Ba kan  Selami Öztürk ve stanbul 
Serbest Mimarlar Derne i Ba kan  Ersen Gürsel’di. 
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Moderatör Cüneyt Özdemir, 20 milyonluk konut stokunun yar s n n kentsel dönü üm 
kapsam nda y k larak yeniden yap lmas n n sorumlulu unu ta yan Çevre ve ehircilik 
Bakanl  Kentsel Dönü üm Genel Müdürü Bülent Yalaz ’ya sürecin hukuki boyutunu 
sordu. Kentsel dönü ümün eski bir olgu oldu unu belirten Yalaz , 5 May s 2012 tarihin-
de Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alan-
lar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun maddesi ile sürecin yeni bir boyut kazand n  ve 
uygulamalar n bu yasa çerçevesinde sürdürüldü ünü söyledi. Kanunun yerel yönetimler 
arac l yla halk n örgütlenmesini ön plana ç kard n  da hat rlatan Yalaz , u ana kadar 
kentsel dönü ümle ilgili alanlar n dönü ümü için 360 bin, yap lar n dönü ümü içinse 60 
bin ba vuru oldu unu vurgulad .

“ASLINDA PAYLA ILACAK PLAN YOK”
Kat l mc lar n interaktif bir ekilde fikir birli i olu turdu u soruya kentsel dönü üm süreci-
nin en yetkili ismi Bülent Yalaz ’n n verdi i yan t toplant  salonunda uzun gülü melere ve 
alk a neden oldu. Cüneyt Özdemir’in “Orta ve uzun vadeli planlar  toplumla payla m yor 
musunuz?” sorusuna Yalaz , “Asl nda payla lacak plan yok” yan t n  verdi. Plan  hep bir-
likte olu turacaklar n n alt n  çizen Yalaz , “Siz örgütleneceksiniz, plan  siz yapacaks n z. 
Biz, size destek için var z. 2023’e kadar kentsel dönü ümle ilgili bir rakam ortaya ko-
nuldu. Bu rakam hepimizin toplumsal hedefidir. Buraya hep birlikte ula mak için gayret 
edece iz” dedi.

Kad köy Fikirtepe’de uzun süredir yürütülen kentsel dönü üm çal malar nda s k nt lar ya-
and n  hat rlatan Kad köy Belediye Ba kan  Selami Öztürk, Kentsel Dönü üm Genel Mü-

dürü Bülent Yalaz  ile ayn  görü te de ildi. kili aras nda zaman zaman gülü melere neden 
olan konu malar ya and . Selami Öztürk, kentsel dönü ümün pratik i leyi i ile ilgili unlar  
söyledi: “Öncelikle kentsel dönü üm için bir bölge belirliyorsunuz. O bölgeye ula acak 
nüfus say s n  tespit ediyorsunuz. O nüfus say s na göre, o bölgede olmas  gereken sosyal 
donat lar  (okul, hastane, park, ye il alan, sosyal ve kültürel tesis, spor alanlar ) yine o böl-
gede oturacak insanlar n tüm ihtiyaçlar n n kar lanaca  ekilde planl yorsunuz. Kentsel 
dönü üm budur. Ama bizde uygulanan, bizim bölgemizde uygulanan yerinde dönü üm.”

“KENTSEL DÖNÜ ÜM B R KÜLTÜR MESELES D R”
Kentsel dönü ümün bir kültür meselesi oldu unu, birlikte çal abilme ve uzla ma kültürü 
gerektirdi ini belirten Fatih Belediye Ba kan Yard mc s  Talip Temizer, nelerle kar la t k-
lar n  anlat rken, asl nda sürecin s k nt lar n  da örnekledi. Temizer, “Asl nda ya ad m z 
süreçte ahit oldu umuz, genelde tek yap  ölçe inde dönü ümlerle alakal  gelen talepler. 
nsanlar n bir araya gelip, öncelikle kamunun ve belediyenin üst ölçekte bir plan yapmas  

Sulukule projesini gündeme getiren 
Cüneyt Özdemir, Fatih Belediye Ba kan 
Yardmc s  Talip Temizer’e sosyal 
bilimcilerden görü  al nmad  ele tirisini 
hat rlatt . Sulukule projesinin 5266 
say l  Kanun’dan sonra uygulanm  ilk 
yenileme projesi oldu unu, bundan 
dolay  birtak m eksikliklerin ya and n  
söyleyen Temizer, “Ama bu süreçte 
Sulukule projesinde sosyal bilimcilerden 
katk  ald k. Sulukule’de büyük oranda 
kirac lar ya yordu. Mal sahiplerinin 
oran  çok dü üktü. Oradaki nüfus yüzde 
25-30 civarnda k smen de i mi tir” 
dedi.

Talip Temizer: 
“Sulukule projesinde 
sosyal bilimcilerden 
katkı aldık”
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gerekiyor ama bu plan n uygulanmas  ile alakal  insanlar n sürece kat lmas  ve destek olma-
s  da önemli. Bu sürecin, bütün payda lar n birlikte kat ld , rol ald  ve çözümüne katk  
sa lad  bir süreç olmas  gerekiyor” dedi.

Fikirtepe’de vatanda lar n müteahhitlerle anla arak dönü üm sürecini ba latt n  söyleyen 
Kad köy Belediye Ba kan  Selami Öztürk, stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin ( BB) anla -
ma sonras  belirlenen kat yüksekliklerini dü ürmesiyle bir ç kmaza girildi ini söyledi. Bir 

“Plan yapma yetkisi stanbul Büyük ehir 
Belediyesi’nindir. Bu yetkiye ba kalar  

tecavüz etti i zaman, kentte 
plandan bahsedemezsiniz. Halk n 

kat l m  önemsenmiyor. BB bir bölge 
için plan yapaca  zaman orada 

ya ayan insanlara ve kentteki STK’lara 
sormal d r. Avrupa’da bir parselin 

yerini de i tirmeye kalkt n zda bölge 
plan n  beklemek zorundas n z. Bölge 

plan yla birlikte de i tirebilirsiniz ve 
herkesin haberi olur. Benim bölgeme, 

üç tane yüksek katl  bina dikildi. Bu 
planlardan haberimiz BB Meclisi’nden 

geçtikten sonra oldu.” 

Selami Öztürk: 
“Halkın katılımı 
önemsenmiyor”

“Türkiye yap  teknolojisini ve yap  malzemelerinin kalitesini art rm t r; fakat konut 
alanlar nda in aatlar kaliteli olu maz, bunlar n hepsi birer standartt r. Kalite, sosyal 
ya am n olu mas  ile ilgilidir. Sosyal ya am daha planlama a amas nda ba lar. 
Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n yapmas  gereken bir ey vard , ancak yapmad . Çok 
h zl  hareket ederek, bir an önce konut yapmaya geçti. Bu planlar  politikac lar, yerel 
yönetimle ve planc lar yap yor. Ancak bu payda lar n içinde sosyal bilimciler yok. 
Peki, ‘Biz bu binalar  kim için in a ediyoruz?’ sorusu önemli bir sorudur.”

Ersen Gürsel: “Sosyal yaşam, planlama 
aşamasında başlar”
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süre sonra Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n BB’nin belirledi i yükseklikleri de yar  yar ya 
azaltt n  hat rlatan Öztürk, sürecin 3 y ld r t kal  bir ekilde durdu unu ifade ederek unlar  
ekledi: “Öncelikle kamunun güvenilir olmas  laz m. Yüksekliklerle ilgili sürekli karar de i -
tirmeye kalkt n zda müteahhitlerle anla an halk n, sürecin sonunda ne ile kar la aca  
muallakta kal yor. Müteahhitler ise kat yüksekliklerinin de i mesi ile projeyi finanse etmek-
te zorland klar n  söylüyor.”

“Projenin ba ar s  o alanla ilgili verilen kararlarla alakal d r. Kentsel dönü üm için baz  alan-
lar yarat larak, o alanda ya ayan insanlar yeni alanlara yerle tirilebilir. lla yo unlu u ayn  
yerde ve ayn  mahallede olu turmak gerekmez” diyen Bülent Yalaz , bu örneklerin 6306 
say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun’dan önce ba layan 
çal malar oldu una dikkat çekti. Yasan n, binalar  y k p yeniden yaparken, insanlar n da 
ba ka alanlarda ikamet etmesini öngördü ünü söyleyen Yalaz , kentsel dönü ümün mali-
yetlerinin de bölgelerden elde edilecek gayrimenkul rant  ile sa land n n, mali te viklerle 
bu çal man n Bakanl k taraf ndan desteklendi inin alt n  çizdi.  

“PLANIMIZ YOK, BEKL YORUZ K  PLANIMIZ GELS N!”
Kentsel dönü üm politikalar n n, in aat yapmak ve konut üretmek üzerine kurulmas n n 
do ru olmad n  belirten stanbul Serbest Mimarlar Derne i Ba kan  Ersen Gürsel, dün-
yadaki konut politikalar  incelendi inde, sosyal yap n n ve mevcut ya am kalitesinin geli -
tirilmesi üzerine kurguland n n görüldü ünü söyledi. n aat sürecinin bu kurgunun alt 
ölçekte gerçekle tirilmesi oldu unu hat rlatan Gürsel, öyle devam etti: “Dünyadaki konut 
planlamas na bak ld nda bir üst amaç kurgusu önem ta r. Türkiye’de maalesef bu çe-
li kiyi ya yoruz. Bülent Beyin yapt  aç klamalar da bu çeli kiyi do ruluyor, ba ka bir ey 
anlatmaya gerek yok. Plan m z yok, bekliyoruz ki plan m z gelsin! Oysa planlama konusu 
kamusal bir faaliyettir ve kamu kurumlar  taraf ndan yap l r. Plan n bütün ko ullar na bütün 
vatanda lar sahiptir.”

Kentsel Dönü üm Genel Müdürü Bülent Yalaz  da Ersen Gürsel’i do rular ekilde unlar  
ifade etti: “Ersen Bey çok hakl , plan ile ya ar z. Ben de planc y m. Yap  yapmak için de il, 
bir ya am yaratmak için yola ç k yoruz. Ele tirileri hiç üstüme al nm yorum aç k söylemek 
gerekirse. Çünkü yap lan ele tiri daha önceki uygulamalara getirilen ele tiriler. Yeni kanun-
la bu olguyu de i tirmek hedeflendi. Kanun çerçevesinde bir tane konut yap lm  de il. 
Daha tam olarak y k mlar ba lamad . Alanlar ilan ediliyor. O alanda örgütlenme çal malar  
var, planlar buna göre ç kacak. Yeni dönemde uygulamalar geçmi  dönemlerdeki gibi ol-
mas n hedefi var.” 

“Plan yok” sözlerine de aç kl k getiren Yalaz , kent bütününde o küçük alanlarda yap la-
caklar n, kente ne getirip, götürece ini görmek için eylem planlar n  ihale ettiklerini söyledi. 
Yalaz , imar planlar n n eylem planlar na göre ekillenmesi gerekti ini de ifade etti. 

“Kanun, kentsel dönü üme mali 
te vikler uygulanmas n  öngörüyor. 
Bugüne kadar maliyeti temelde 
imar haklar  ile sa lanan bir hareketi, 
finansman n yard m  ile daha düzgün 
de erlendirmeyi hedefleyen bir 
program ortaya koyuyor. Riskli yap larla 
ilgili ba vuru oldu u takdirde, o 
riskli yap lar y k l p yeniden yap l yor. 
Kanunun çok daha önemli boyutu, 
dönü ümü kentsel alanlar boyutuyla 
ele almas d r. Kentsel dönü üm, 
olgusu itibar yla tek tek yap lar n de il, 
daha geni  alanlar n dönü türülmesini 
hedefler.”

Bülent Yalazı: 
“Kanun, alanların 
dönüşümünü 
öngörüyor”
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K
ENTSEL DÖNÜ ÜM SÜREC N N DENET M, S STEM VE MEVZUAT-
TAN SONRA EN ÖNEML  AYA I F NANS. 6306 say l  Afet Riski Al-
t ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun ile kentsel dönü üm 
sürecinin finans aya  da hem sektör oyuncular  hem de halk nezdinde 
tart lmaya ba land . 5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin üçüncü 
oturumu da bu tart maya ayr ld . Kentsel dönü ümde denetim ve finans 

konulu oturumun moderatörlü ünü de Cüneyt Özdemir üstlendi. Oturum, denetim ve fi-
nans konusunda gerçekle tirilen sokak röportajlar  ile ba lad  ve zirve kat l mc lar n n inte-
raktif olarak dü üncelerini payla acaklar  anket sorusuyla ekillendi. “Kentsel dönü ümün 

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm=

Sürdürülebilir 
finansman

Kentsel dönü üm sürecinin sürdürülebilirli inde denetim, mevzuat ve sistem 
kadar önemli bir etken de finansman. 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n 

Dönü türülmesi Hakk nda Kanun ile bu finansman n hangi artlarda, kimler 
arac l yla kulland r laca  belirlenmi  durumda. Sigorta irketleri ve bankalar 

ile Hazine Müste arl  ve ilgili bakanl klar aras nda da sürece ili kin görü meler 
sürerken, zirvenin üçüncü oturumunda “Kentsel dönü ümde denetim ve finans” 

konusu ele al nd . 

Fotoğraftakiler (soldan sağa): 
İNTES Başdanışmanı Mahmut 

Küçük, Şekerbank Genel Müdür 
Yardımcısı Abdurrahman Özciğer, 
Yapı Denetimi Kuruluşları Birliği 

Başkanı Hüseyin Kaya, Eureko 
Sigorta Genel Müdürü Okan 
Utkueri ve Cüneyt Özdemir.
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gerçekçi ve amac na uygun sonuçlanabilmesi için sizce en önemli eksi imiz nedir?” soru-
sunun “Uygulanabilir finansman modelinin olmay  m ?” ve “Sürdürülebilir ça da  yap  an-
lay n n olmay  m ?” seçenekleri kat l mc lar n de erlendirmesine sunuldu. Kat l mc lar n 
büyük bir ço unlu u “sürdürülebilir ça da  yap  anlay n n olmay ”n  kentsel dönü üm 
sürecinin en önemli eksikli i olarak ortaya koydu.  

Üçüncü oturumun konuklar  kentsel dönü ümün denetim ve finans konular na hâkim isim-
lerdi. Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, ekerbank Genel Müdür Yard mc s  Ab-
durrahman Özci er, Türkiye n aat Sanayicileri veren Sendikas  ( NTES) Ba dan man  
Mahmut Küçük ve Yap  Denetimi Kurulu lar  Birli i Ba kan  Hüseyin Kaya, CNN Türk’teki 
5N1K program n n yap mc  ve sunucusu Cüneyt Özdemir’in moderatörlü ünde “denetim 
ve finans” konusunu masaya yat rd . Yeni ve etkin bir denetim modeli olarak sigortan n 
kullan lmas n  Eureko Genel Müdürü Okan Utkueri anlatt . “Sigorta sistemi denetim me-
kanizmas  için bir rol oynamal d r” diyen Utkueri, bütün sistemin sigorta sektörü üzerine 
kurgulanmas n n ise zor oldu unu söyledi.

Sigortan n bütün resmi tamamlayacak önemli parçalardan biri oldu unu belirten Utkueri, 
unlar  aktard : “ u anda sektörümüzün, düzenleyici otorite olarak Hazine Müste arl  ile 

beraber yürüttü ü çal malar var. Bu çal malar ile do ru bir sistem kurguland nda, emi-
nim sektör olarak çok daha etkin bir rol oynayaca z. Burada temel bir nokta var. Sigorta 
sistemini, nas l çal t n , prensiplerini iyi anlay p global anlamda sigortac l a uygun bir 
model kurgulamak ve mevzuat olarak desteklemek ortaya sa l kl  bir yap  ç kartacakt r.
Ortada sorun oldu unda ve sorun çözülemedi inde, sigorta sektörünün bu riski üstlen-
mesi isteniyor. Bu durumda da çözüm kolay olmuyor. Sonuç itibariyle, üretilen binalar n 
deprem riskine kar  teminat n  sigorta sektörü veriyor. Binalar n kaliteli, denetimli ve gü-
venli bir ekilde üretilmesi, sigorta sektörümüz aç s ndan hayati bir önem arz ediyor. Sektör 
olarak kentsel dönü üm projelerini önemsiyor ve yak ndan takip ediyoruz. Sistem içinde 
de önemli bir rol oynamak arzusunday z.”

“TÜM YAPILAR KANUNA DÂH L ED LMEL ”
Kentsel dönü üm sürecinde denetim mekanizmas n  yerine getiren kurulu lar n meslek 
birli i olan Yap  Denetim Kurulu lar  Birli i Ba kan  Hüseyin Kaya da denetim kadar mev-

Okan Utkueri, “Şu anda 
sektörümüzün, düzenleyici otorite 
olarak Hazine Müsteşarlığı ile 
beraber yürüttüğü çalışmalar var. 
Bu çalışmalar ile doğru bir sistem 
kurgulandığında, eminim sektör 
olarak çok daha etkin bir rol 
oynayacağız” dedi.
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zuat ve sistemin de önemli oldu unu vurgulad . Sistemi olu turan zincirlerin birbirilerinin 
tamamlay c s  oldu unu ifade eden Kaya, 4708 say l  Yap  Denetim Kanunu’nun TOK  ve 
K PTA  yap lar n  içermedi ini hat rlatarak, “Bir ülkede Yap  Denetim Kanunu varsa, tüm 
yap lar bu kanuna dâhil edilmelidir. Güvenli yap n n, sa l kl  ve sa lam konutlar n elde edil-
mesi için belli kriterler var. Sa lam zemin, standartlara uygun proje üretimi, sertifikal  i çi 
çal t rmas , güvenli malzeme kullanmas , malzemenin kaliteli olmas , binalar n d  etkenle-
re kar  korunmas  ve en önemlisi etkin bir yap  denetimidir” dedi.

Etkin yap  denetiminin olu abilmesi için denetimin ba ms z olmas  gerekti inin alt n  çi-
zen Kaya, yap  denetimi sorumlulu u ta yanlar n optimum ücret kazanmas n n ba ms zl k 
noktas nda önemine de indi. Etkin bir yap  denetimi için de Kaya, unlar  söyledi: “Mali 
ve mesleki sorumluluk sigortas n n gelmesi laz m. Mevzuattaki ceza sisteminin makul ve 
uygulanabilir bir ceza sistemi olmas  laz m. Bunlara bak ld nda vatanda lar hakl . Yap  
denetimi etkin mi de il mi? S k nt lar ve eksikler var. Ba ms z olam yoruz. Yap  denetim 
kurulu unu seçen yap-sat sistemi ile çal an müteahhit. Denetledi imiz insanlar denetim 
kurulu lar n  seçiyor. Kamu hizmeti veriyoruz. Anayasal bir hak olan, vatanda n sa lam 
ve sa l kl  konutlarda ya ama hakk  için denetim yap yoruz. Bu denetimdeki görev, denet-
lenen taraf ndan sat n al n yor. Kamu hizmeti piyasa artlar na b rak ld . Kamuoyunda da 
gerçek denetimin istenmesi yönünde bir bilinç yok.”

DÖNÜ ÜMÜN SÜRDÜRÜLEB L R F NANSMANI
Kentsel dönü üm sürecinin sürdürülebilirli i kadar, dönü türülecek yap lar için tercih edile-
cek finans modelinin de sürdürülebilir olmas  önemli. 20 milyonluk konut stokunun 14 mil-
yonu 1998’den önce in a edildi. Sorunun 1998’den önce in a edilen yap larda oldu unu 
söyleyen ekerbank Genel Müdürü Yard mc s  Abdurrahman Özci er, yakla k 7 milyon 
konut stokunun riskli yap  diye tan mlad n  vurgulad . Bu riskli yap lar n finans ihtiyac  ile 
ilgili de unlar  söyledi: “Daire ba na 100 bin liradan hesaplama yap ld nda, kabaca 100 
milyar TL’lik bir finansman ihtiyac  ortaya ç k yor. Bu finansman ile ilgili olarak da bankalar n 
konut kredileri veya ihtiyaç kredileri var. Bunlara ek olarak bakanl m z 6306 say l  Kanun 
ve bunun uygulama yönetmeli i ile te vikler getirdi. ki tip kentsel dönü üm var. Biri riskli 
alan tespiti. Bunu Bakanlar Kurulu belirliyor. 160 civar nda riskli alan belirlendi. 32 tanesi 
stanbul’da, mahalle olarak belirlenmi . Buradaki yakla k tahminlerimize göre konut say s  
100 bin civar nda. Kalan 6,9 milyon konut ise riskli yap  durumunda.”

Sistemi oluşturan zincirlerin 
birbirilerinin tamamlayıcısı 

olduğunu ifade eden Hüseyin 
Kaya, 4708 sayılı Yapı Denetim 
Kanunu’nun TOKİ ve KİPTAŞ 

yapılarını içermediğini 
hatırlatarak, “Bir ülkede 

Yapı Denetim Kanunu varsa, 
tüm yapılar bu kanuna dâhil 

edilmelidir” dedi.
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Riskli yap n n belirlenmesi süreci sonras  finans n kulland r lmas n  da Özci er, öyle özet-
ledi: “ lk süreç riskli yap n n tespit edilmesi. Belediyelerin yapt  riskli bina tespitlerinden 
yararlan ld  gibi kat maliklerinin üçte ikisinin karar vermesiyle belirlenen kurulu lar tara-
f ndan da yap lan tespitler söz konusu. Risk tespiti sonras  y k m karar na kat malikleri tara-
f ndan onay verilmesiyle birlikte finansman n olu turulmas  ve y k lacak binadaki maliklerin 
yeni bir yere ta nmas  süreci ba l yor. Kentsel dönü üm te viklerini y ll k yüzde 4 faizle 
Bakanl k sa l yor. Ald n z konut kredisinin yüzde 4’ünü devlet geri ödüyor. Bunu alma-
yanlara Bakanl k taraf ndan yap m kredisi de verilebiliyor. Bakanl k ya faiz deste i veriyor 
ya da kira yard m . 18 ay boyunca 650 TL’lik bir kira yard m  yapabiliyor. Bakanl k, ‘Riskli 
bina tespit ve y k m kredisi de verebilirim’ diyor; ancak bunun örnekleri henüz ya anmad . 
Devlet, noter ve tapu harçlar  konusunda da istisnalar yap yor.”

Yasa ç kt ktan sonra 200 binan n kredilendirildi ini ifade eden Özci er, kentsel dönü üm 
sürecinin henüz çok ba nda oldu umuzu da sözlerine ekledi. Prosedürlerin fazlal , fi-
nans konusundaki bilinç eksikli i gibi nedenlerin ba vuru say s n  azaltt n  belirten Öz-
ci er, kat malikleri, kirac lar ve s n rl  kullan c lar n müracaat edece i kredilerin, Bakanl k 
ile protokol imzalayan 17 banka taraf ndan verildi ini söyledi. Kamunun yerel yönetimlere 
y k m konusunda yetki verdi ini, bu y k m sürecinin de Kanun’da belirlendi ini aktaran 
Özci er, kredi kulland r lmas  süreciyle ilgili de unlar  anlatt : “Kredilendirme sürecinde 
kat malikleri bankalara müracaat ediyor. Bankalar, Sermaye Piyasas  Kurulu (SPK) lisansl  
ekspertiz firmalar na, y k lm  yerin arsa de erinin tespitini yapt r yor. Belirlenen rakam n 
yüzde 75’ine kadar kredi karar  verilebiliyor. Kredi verilebilir karar  ile bankalar Bakanl a 
müracaat ediyor. Bakanl k yüzde 4’lük faizi sa layaca n  söyledi inde kredi kulland r l -
yor. Paran n hepsini kat maliklerine ya da müteahhide vermiyoruz. Orada hak edi  modeli 
uyguluyoruz. Ayl k taksitleri kat maliklerinden ald kça, her ay ba lang c nda faiz iadesini 
sa l yoruz. Bakanl k da bir iki ay sonra bu iadeleri bankalara ödüyor.”

“TÜM S STEM N AKRED TE OLMASI LAZIM”
Türkiye’deki büyük yat r mlar n yüzde 85’ini, yurt d ndaki i lerin de yüzde 65’ini üyelerinin 
gerçekle tirdi i NTES’i ve faaliyetlerini anlatan NTES Ba dan man  Mahmut Küçük de 
konu mas nda “tüm sistemin akredite olmas n n” önemine de indi. “Müteahhitlik kavra-
m , çok y pranm  bir kavram. Müteahhitli in bir sertifikaya ba lanmas  gerekiyordu ancak 
y llard r bu gerçekle tirilemedi” diyen Küçük, kentsel dönü üm sürecinde Türkiye’nin imar 
ve yap  sorunlar na, hukuksal altyap  eksikli inin de eklendi i görü ünü dile getirdi. Küçük, 
“Kalite ve güvenli yap lar noktas nda, üretim yapan sanayicilerimi yap  malzeme yönetme-
li ine göre standartlar  belirlenen malzemeler üretiyor. Malzeme üretiminde s k nt m z yok. 
Müteahhitlik sektörümüz dünyada ilk be te yer al yor. Yurt d nda kurumsalla an ve kalite 
sistemi içinde i  yapan müteahhitlerimiz aç s nda da sorun görünmüyor. Ancak yetkin mü-
hendislik kavram n n da gündeme gelmesi gerekiyor. Tüm sistemin akredite olmas  laz m 
ki, toplam kalite ortaya ç ks n” dedi.

“Müteahhitlik kavramı, 
çok yıpranmış bir kavram. 

Müteahhitliğin bir sertifi kaya 
bağlanması gerekiyordu ancak 

yıllardır bu gerçekleştirilemedi” 
diyen Mahmut Küçük, kentsel 

dönüşüm sürecinde Türkiye’nin 
imar ve yapı sorunlarına, 

hukuksal altyapı eksikliğinin de 
eklendiği görüşünü dile getirdi.
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n aat sektöründe malzeme geli tirme teknolojileri ile yap  bilgi modellemesi ve 
entegre projeler, 5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin iki önemli sunumunun 

temalar yd . Umut Gür ve Edmondo Occhipinti, masaba ndan gerçe e dönü en plan 
ve projelerin nas l gerçekle ti ini anlatt .  

Masabaşından 
gerçeğe dönüşen 

plan ve projeler

GÜVENL  Yap  ve Kentsel Dönü üm temas yla düzenlenen 5. Uluslararas  n aatta Kalite 
Zirvesi, oturumlar d nda iki de özel sunuma sahne oldu. Kalk nma Bakanl  ktisadi Sektör-
ler ve Koordinasyonu Genel Müdürlü ü Sanayi Daire Ba kan  Umut Gür, “ n aat Sektörün-
de Malzeme Geli tirme Teknolojileri” ba l kl  sunumunda, 10. Kalk nma Plan ’nda yer alan 
ve sektörü ilgilendiren konular  kat l mc lara aktard .  3-im Kurucusu ve Direktörü Edmondo 
Occhipinti ise “Yap  Bilgi Modellemesi ve Entegre Projeler” konulu bir sunum gerçekle tirdi. 
Occhipinti sunumunda, yap  bilgi modellemesi kullan larak in aatlar n erken bitirilebildi ini ve 
kar la lan sorunlar n 3D modellemesi ile önceden tespit edilebildi ini anlatt .  

Cumhuriyetin ilan ndan bugüne imalat sanayisinin katetti i mesafenin ba döndürücü ol-
du unu söyleyerek sunumuna ba layan Kalk nma Bakanl  ktisadi Sektörler ve Koordi-
nasyonu Genel Müdürlü ü Sanayi Daire Ba kan  Umut Gür, bundan sonras nda inovas-
yona dayal  ekonomiye ve üretim yap s na geçmek gerekti inin alt n  çizdi. 10. Kalk nma 
Plan ’nda nitelikli insan, üretim, mekânlar ve uluslararas  i  birli i gibi dört ana eksenin 
oldu unu aktaran Gür, plan n iki y lda 66 komisyonla çal larak haz rland n  vurgulad . 
Planda, dönü üm ve ya anabilir mekânlar konusunda imalat süreci ile ilgili neler yap lmas  
gerekti inin ifade edildi ini söyleyen Gür, kentsel dönü üm konusunda üç oturum düzen-
lediklerini belirtti.
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NOVASYONA DAYALI YEN  DÖNEM
irketlerin üretim alan nda bugün ulusal düzeyde belli bir yere kadar geldiklerini, bundan 

sonraki a aman n inovasyona dayal  yeni bir dönem oldu unu ifade eden Gür, inovasyona 
dayal  üretimlerde s k nt n n uluslararas  pazarlara ürünün ta nmas nda ya and n  ifade 
etti. Gür, “Planda, 25 öncelikli alan belirlendi. Bu 25 alan özel olarak Bakanlar Kurulu ta-
raf ndan takip edilecek. Enerji verimlili inin geli tirilmesi ile rekabetçili i ve sosyal ürünü 
geli tiren kentsel dönü üm, plan n genel bak n  olu turuyor” dedi. 

Birle mi  Milletler’in (BM) 2050 y l  dünya nüfusu ile ilgili öngörülerini de payla an Gür, 
unlar  söyledi: “BM, 2050 y l nda dünya nüfusu ile ilgili öngörülerini payla t . Buna göre 

2011 y l nda 7 milyar olan nüfusun 2050 y l nda 9,3 milyara yükselece ini, ayn  zamanda 
2011’de 3,7 milyar insan n ya ad  kentlerin nüfusunun da 2050’de 6,3 milyara ç kaca n  
projeksiyonunda belirtti. Kentler önümüzdeki 40 y lda bütün nüfusu enterne etmekle kal-
mayacak, ba ka yerden de nüfus alacak. Önümüzdeki dönemin en belirgin hususlar ndan 
birisi kentler. Binalar n bulunduklar  alanda en az kaynak tüketilerek yap lmas  noktas nda 
tüketicinin dikkatinin çekildi i bir döneme de girmi  bulunuyoruz. Ülkeler bu duruma uy-
gun standartlar belirliyor, planlar yap yor ve kullan c lar  te vik ediyor. Dünyada kentlerle ve 
o kentlerin yap m nda kullan lacak malzemelerle ilgili standartlar  koyma ve sürdürülebilirlik 
noktas nda di er ülkelere uluslararas  artlar  empoze etme dönemi ba l yor.”

2007-2012 y llar  aras nda Türkiye’nin nüfusunun yüzde 7, kent nüfusunun ise yüzde 19 
artt n  hat rlatan Gür, “Bu art n devam edece i anla l yor. 2014-2018 döneminde 4,1 
milyon konut ihtiyac  olaca  10. Kalk nma Plan ’ndaki öngörümüz. Kentsel dönü ümü de 
hesaba katarsak, önümüzdeki dönemde yakla k 7 milyon binaya ihtiyaç duyaca z. Dün-
yada sadece in aat alan nda de il, kentin her ihtiyac  için pazar olu acak” dedi. 

YAPI B LG  MODELLEMES
Ö leden sonra zirvenin ikinci sunumunu gerçekle tiren Edmondo Occhipinti, yap  bilgi 
modellemesi uygulamas n  anlatt . 10 y ld r mimarl k ve mühendislik irketleriyle çal an, 
Brezilya, ABD, Meksika ve Fransa gibi birçok ülkede yap  bilgi modellemesini in aatlarda 
uygulayan Occhipinti, in aat malzemelerinin yüzde 30’unun hatalardan ve planlama eksik-
li inden israf edildi ini söyledi. Yap  bilgi modellemesi ile sürdürülebilirli i sa lad klar n  
söyleyen Occhipinti, bu model sayesindeki kazan mlar  öyle ifade etti: “Yap  bilgi modelle-
mesi uygulamalar m z n sonunda israf n azalt lmas , verimlili in art r lmas , maliyetin azalt l-
mas , kalitenin artmas  gibi sonuçlara ula t k. Daha iyi binalar in a edersek israf  azalt r z.”

n aat sürecinin entegre bir ekilde devam etmesi için bütün bilgileri toplayacak bir prog-
ram kurduklar n  aktaran Occhipinti, mimarlar n ve mühendislerin i  süreçlerini planlayarak, 
üç boyutlu modelleme ile verimliliklerini art rd klar n  vurgulad . n aatlar n yap  sürecinde 
farkl  bir dil ve yol bulduklar n  iddia eden Occhipinti, “3D modellemesi ile tüm süreçlerin 
nas l oldu unu görüp gerekli düzeltileri yaparak, problemlere odaklanabildik. n aat ba la-
madan gerçekle tirdi imiz bu modelleme, i  süreçlerinin nas l olmas  gerekti ini gösterdi. 
n aat süreci bu modelleme sayesinde 6-8 ay erken tamamlanabiliyor. Üç boyutlu çal ma 
herkese güven kazand rd . Masaba ndan gerçe e dönü en projelere tan kl k ettik” dedi.

2007-2012 yılları arasında 
Türkiye’nin nüfusunun 
yüzde 7, kent nüfusunun ise 
yüzde 19 arttığını hatırlatan 
Gür, “Bu artışın devam 
edeceği anlaşılıyor. 2014-2018 
döneminde 4,1 milyon konut 
ihtiyacı olacağı 10. Kalkınma 
Planı’ndaki öngörümüz. 
Kentsel dönüşümü de hesaba 
katarsak, önümüzdeki 
dönemde yaklaşık 
7 milyon binaya ihtiyaç 
duyacağız” dedi. 
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S
ÜRDÜRÜLEB L RL K, ST SNASIZ HER SEKTÖRÜ LG LEND REN B R 
KAVRAM. Bugün ekonomiden çevreye, do al kaynaklardan kentlere ka-
dar sürdürülebilir olmayan yollar ve tekniklerden vazgeçiliyor. Sürdürüle-
bilir olmayan süreçler sistem içinde gerekli te viklerden yararlanamad  
gibi küresel rekabette de yar a epey geriden ba l yor. n aat sektöründe 
sürdürülebilirlik ise ham maddeden ba l yor, malzeme üretimine, süreçle-

rine ve bina yap m a amas na ve sonras nda enerji verimlili i a amalar na kadar titizlikle 
takip ediliyor. 

5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin dördüncü ve son oturumunda sürdürülebilirlik 
tüm boyutlar yla masaya yat r ld . Cüneyt Özdemir’in moderatörlü ündeki “Sürdürülebilir 
Yap lar” konulu oturumun konu mac lar  da Zaha Hadid Mimarl k’tan Mimar Saffet Kaya 
Bekiro lu, Sürdürülebilir Binalar Destek Merkezi Kurucusu Prof. Ronald Rovers, Taban-
l o lu Mimarl k’tan Melkan Gürsel Tabanl o lu ile Avrupa Sürdürülebilirlik Dan manl  
Kurucusu Chris Hamans’t .

lk üç oturumda oldu u gibi, bu oturumun ba lan c nda da zirve kat l mc lar n n interaktif 
katk lar  için anket sorusu yöneltildi. “Sizce konut sat n al rken halk hangi maliyetleri dikkate 
al yor?” sorusu için belirlenen üç seçenek ise unlard : “Konut fiyat , konut fiyat  + i letme 
maliyeti ve konut fiyat  + i letme gideri + ömür sonu y k m - söküm maliyeti.” Kat l mc lar n 

Sürdürülebilir binalar 
bir zorunluluktur

Bugün sürdürülebilir yap lar art k lüks de il, bir zorunluluk. Sadece yap lar 
de il, ham maddeden malzemesine, üretim süreçlerinden yap m a amas na 
ve sonras nda enerji verimlili i çal malar na kadar sürdürülebilirlik, ya am 

konforunun da vazgeçilmez bir parças . Zirvenin dördüncü oturumunda 
“Sürdürülebilir Yap lar” konusu, yerinde ve önemli bir ba l k olarak tart ld . 

Fotoğraftakiler (soldan sağa): 
Chris Hamans, Prof. Ronald Rovers, 

Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, 
Saffet Kaya Bekiroğlu ve 

Cüneyt Özdemir.
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yüzde 52’si halk n konut al rken sadece konut fiyat na odakland n  söyledi, yüzde 39’u ise 
konut fiyat  ve i letme maliyetinin tercihte belirleyici oldu unu ifade etti. Cüneyt Özdemir’in 
“Halk n konut al rken belirleyici etken olarak sadece konut fiyat na odaklanmas n , sürdü-
rülebilirlik konusunda bilgi eksikli ine mi ba layaca z?” sorusu, dördüncü oturumun ilk 
konu mac s  Avrupa Sürdürülebilirlik Konseyi’nden Chris Hamans’a yöneltildi. 

Sürdürülebilirlik elde etmek için yap larda mutlaka o binan n i levsel anlam n n yan tlanma-
s  ve nas l tasarland n n anlamland r lmas  gerekti ini söyleyen Chris Hamans, “Binalar 
her türlü afet kar s nda sa l kl , kaliteli, ömür boyu kullan m ve ya am konforu kriterlerini 
sa lamal d r” dedi. Teknik artlar n ve çevresel etkilerin de de erlendirilecek parametreler 
aras nda bulunmas n n önemine de inen Hamans, bu standartlar  belirleyen yasa koyucu-
lar n, teknik araçlardan yararlanmas  gereklili inin alt n  çizdi.

“ENERJ  VER ML L  Ç N SA LAM B NA ART”
Sürdürülebilirli i insan ihtiyaçlar  ile dünyan n sundu u imkânlar aras ndaki denge ve de-

er olarak tan mlayan Avrupa Sürdürülebilir Yap lar Destekleme Merkezi’nden Prof. Ro-
nald Rovers da, enerji tasarrufu yap lacaksa sa lam bir in aat yapman n yeterli olaca n  
söyledi. Siyasal, iktisadi ve ulusal aç dan insan ihtiyaçlar  ile çevre aras nda dengenin art 
oldu unu vurgulayan Rovers, tüketime öyle dikkat çekti: “Küresel anlamda çok tüketiyo-
ruz. Evlerimiz büyüdü, içindeki e yalar m z büyüdü, insanl k o kadar tüketmeye ba lad  ki, 
obez olduk! Daha fazla enerjiye ihtiyac m z var ancak kaynaklar m z da tükeniyor. n aat 
sektörü enerji yo un bir sektör. Sürdürülebilirlik elde etmek için büyümeyi de il kalk nmay  
art rmal y z.”

Mimarl k dünyas nda kendi tarz n  ve ekolünü yaratan Zaha Hadid, Türk kamuoyu taraf n-
dan iyi bilinen bir isim. Zaha Hadid Mimarl k, dünyan n bir çok bölgesinde gerçekle tirdi i 
önemli projeleriyle ve o projelere getirdi i hareketli tasar mlar ile ilgiyle takip ediliyor. Zaha 
Hadid Mimarl k’tan Saffet Kaya Bekiro lu da tasar m ve sürdürülebilirlik ilkelerini, kat l mc -
lar ile gerçekle tirdikleri proje üzerinden payla t . 2012 Londra Olimpiyatlar  için köhne ve 
kullan lmayan bir alanda Agua Park Merkezi in a ettiklerini söyleyen Bekiro lu, 17 bin 500 
kapasiteli olimpik su sporlar  merkezinin gerek malzeme kullan m nda gerekse tasar m ve 
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yap m sürecinde sürdürülebilir olmas na dikkat ettiklerini söyledi. Eski bir sanayi alan n n 
dönü türülmesi sürecinin öncesi ve sonras n  slaytlarla gösteren Bekiro lu, “Yap y  in a 
etmek de il, tasar m  planlamak önemlidir. Bir imaj, bin kelimeye bedeldir” dedi.

“SÜRDÜRÜLEB L R B NALAR YAPMAK ZORUNDAYIZ”
“Bir kentin de i imi ve dönü ümü için o kentte olimpiyat ve benzeri organizasyonlar n dü-
zenlenmesini beklememek gerekir” diyen Tabanl o lu Mimarl k kurucular ndan Melkan 
Gürsel Tabanl o lu, kentlerin ve binalar n insanlar n faydas  için yap ld n , bu nedenle 
mimarlar olarak sürdürülebilir binalar yapmak zorunda olduklar n  vurgulad . Kentsel dönü-
üm sürecinin bar ç l bir yakla m içermesi gerekti ini söyleyen Tabanl o lu, o bölgede 

yarat lacak ekonomik rant n e it payla m n n önemine de de indi. Afet riski nedeniyle ya-
p lacak kentsel dönü üm çal malar nda, o bölgelerin kültürel ve tarihsel geçmi inin korun-
mas  önemli diyen Tabanl o lu, unlar  söyledi:

“Çünkü kaybederseniz bu tarihi, kültürü ve yap lar  bir daha yerine koyamazs n z. O kültürü, 
o bölgede olu turan içinde ya ayan hayatlar  yok ediyor olabilirsiniz. Her zaman temiz-
leme ve yenileme hareketleri, istenen sonucu vermeyebiliyor, birtak m de erleri de yok 
edebiliyor. çindeki ruhu bo altarak yap lan kentsel dönü üme kar  ç kmam z gerekiyor. 
Sulukule’de en eski Roman yerle imlerinden biriydi. Acele verilmi  kararlarla yok edilmi  
bir bölgedir fikrimce. Ne Sulukule’de kalan Romanlar yeni durumdan memnun, ne de yeni 
gelenler kendilerini dönü en Sulukule’ye ait hissedebiliyor. Mimarlar olarak sürdürülebi-
lir binalar yapmak durumunday z. Bugünün sosyoekonomik durumunu gelece in ya am 
alanlar n  yarat rken, sahip oldu umuz de erleri de gelece e ta yacak sürdürülebilir bina-
larla sürdürülebilir dönü ümler yapmak durumunday z.” 

ehirlere plans z müdahalelerden kaç n lmas  gerekti ini i aret eden Tabanl o lu, “Emek 
Sinemas ’nda oldu u gibi baz  binalar sadece bina de ildir. Yapaca n z bina baz nda dö-
nü ümde, o binan n kente katt  de erleri de dü ünerek sadece rant amac  gütmeden de 
dönü üm yapmak mümkün. O kentin haf zas n  olu turur baz  binalar. ehri ehir yapan, 
kent belle ini olu turan önemli binalara dokundu umuz zaman, o bölgeyi dönü türmenin 
bedelinin ne oldu unu defalarca dü ünmemiz gerekir. Bugün sahip oldu umuz hiçbir ey 
sadece bize ait de il” dedi.
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“YAD, yenilikçili in sektör geneline yay lmas n  ve böylece sektörümüzün rekabet 
gücünün art r lmas n  önemsemektedir. Bu yüzden, kuruldu u günden itibaren 

sanayicilerimizi Türkiye MSAD, akademik camiay  da ODTÜ arac l yla bünyesinde 
bulu turmu  ve üniversite-sanayi i  birli ini ortaya koymaya çal m t r.” 

Yapı Araştırma Derneği (YAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgan Vargı: 

“YAD’ın amacı yenilikçilik
   kalite ve sürdürülebilirliğin 

artırılmasıdır”

Y
APININ KAL TEL  VE GÜVENL  OLMASINI ORTAYA ÇIKARAN PEK 
ÇOK ETKEN SÖZ KONUSU. Malzemenin kaliteli olmas  kadar, yap  malzeme-
lerinin mimari detaylar çerçevesinde bir araya gelmesi, i inin ehli müteahhitler ve 
yetkilendirilmi  ustalar taraf ndan yasa, yönetmelik ve standartlara ba l  kalarak 
in a edilmesi de önemli. n aat malzemesi sanayisine yenilikçi ürünlerin sunula-
bilmesi, kalite, yenilikçilik ve sürdürülebilirli in art r lmas  amac yla kurulan Yap  

Ara t rma Derne i (YAD), 2007 y l nda yedi kurum ve 18 üye ile yola ç kt . Kurucu üyeleri aras nda 
Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin de (Türkiye MSAD) bulundu u YAD, ulusal ve 
uluslararas  i  birli i çal malar yla k sa sürede etkinli ini ve yetkinli ini kan tlad . YAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Turgan Varg  ile derne in dünden bugüne yapt klar n , i  birli i çal malar n , 
amaç ve hedeflerini konu tuk. 
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Yap  Ara t rmalar  Derne i (YAD) hangi süreçlerin sonunda ve nas l kuruldu? Neden böy-
le bir derne in kurulmas  ihtiyac  hissedildi? YAD’ n özgeçmi inden bahseder misiniz?
Yap  Ara t rma Derne i (YAD), ulusal yap  sektörümüzün rekabet gücünün art r lmas n , sek-
törde inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik gibi öncelikli unsurlar için ihtiyaç duyulan altyap n n 
kurulmas n  temin etmek üzere kuruldu. Hiçbir yap  malzemesi tek ba na kullan ld  yap n n 
kalitesini do rudan etkileyememektedir. Yap  malzemeleri mimari detaylar çerçevesinde bir 
araya getirilmekte ve genellikle ta eron ad  alt nda örgütlenen ekiplerin i çi ve ustalar yla ya-
p lara monte edilmektedir. Yenilikçi (inovatif)  ürünleri piyasaya süren üreticiler, ürünlerini yap  
çözümleri ad  alt nda pazarlamakta, bayilik altyap lar  çerçevesinde tasar mc lara ve müteahhit-
lere önermektedir. Yap lar n kalitesini belirleyen yenilikçi ürünlere yasa, teknik onay alma zorun-
lulu u getirmi tir.  Teknik onay ile performans  kan tlanm  mimari detaylar ve ta eronluk hiz-
metleri, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin ve sistemlerin güvencesi olmaktad r. n aat malzemesi 
pazar na sunulan ve CE ve G gibi standartlara sahip bulunmayan yenilikçi ürünlere bir kalite 
standard  vermek amac yla, Çevre ve ehircilik Bakanl , ODTÜ, TOBB ve Türkiye MSAD tara-
f ndan, YAD’ n bünyesinde n aat Teknik De erlendirme ve Bilimsel Ara t rma Kurumu ( TBAK) 
kurulmu tur. Kurum, yenilikçi ürünlerin yan  s ra, tasar m ve yap m sistemlerine de teknik onay 
vererek yap  sektöründe kalite güvencesi olmay  sürdürmektedir.

YAD’ n kurucular  aras nda kimler var? Bu kurucular n YAD’la birlikte gerçekle tirdi i 
i  birli inin kapsam  nedir? 
Türkiye her gün yap  standartlar n  yükseltme çabas  içindedir. Avrupa Teknik Onay Organizas-
yonu (EOTA) öncülü ünde yürütülen teknik onay sürecinin Türkiye’de de i letilebilmesi için 
Bay nd rl k ve skan Bakanl ’n n (Çevre ve ehircilik Bakanl ) öncülü ünde TOBB, ODTÜ 
ve Türkiye MSAD gibi ülkenin önde gelen kurulu lar n n deste iyle YAD ile TBAK kuruldu ve 
Türkiye ad na EOTA’ya ülke sözcüsü üye olarak kaydedildi.

YAD, in aat sektörüne ve in aat malzemesi sanayisine nas l bir katk  sa l yor? Bu katk -
n n sektörler ad na önemi nedir?
Bugüne kadar ülkemizde bulunmayan ve bir altyap  olarak standard  olmayan yap  malzemele-
rinin teknik onaylar  yurt d ndaki baz  teknik onay kurulu lar ndan al nmakta, bu da ülkemizde 
önemli ölçüde zaman ve kaynak kayb na yol açmaktayd . Bunun üzerine ülkemiz sanayicilerine 
hizmet vermek amac yla, YAD’ n bünyesinde, TBAK kuruldu. Piyasada kalitesiz ve standart d  
ürünlerin dola m n  önlemek, piyasa disiplinini sa lamak ve haks z rekabetin önüne geçmek 
için ç kar lan Yap  Malzemeleri Yönetmeli i ile ürünlerin CE i aretine veya G i aretine sahip 

“Türkiye her gün yapı 
standartlarını yükseltme çabası 
içindedir. Avrupa Teknik 
Onay Organizasyonu (EOTA) 
öncülüğünde yürütülen teknik 
onay sürecinin Türkiye’de de 
işletilebilmesi için Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nın öncülüğünde 
TOBB, ODTÜ ve Türkiye 
İMSAD gibi ülkenin önde gelen 
kuruluşlarının desteğiyle YAD ile 
İTBAK kuruldu ve Türkiye adına 
EOTA’ya ülke sözcüsü üye olarak 
kaydedildi.”
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olmas  zorunlu hale getirilmi tir. Bu maksatla Çevre ve ehircilik Bakanl , Piyasa Gözetim De-
netim Birimleri (PGD) olu turdu. PGD birimleri; ba ta yap  denetim kurulu lar  olmak üzere, 
in aat denetim hizmeti veren bütün kamu ve özel denetim birimleri ile yap  malzemelerini ve/
veya sistemlerini denetlemekle mükelleftir.

“ TBAK, TÜRK YE’N N LK TEKN K ONAY KURUMUDUR”
Teknik onaydan kastetti iniz nedir?
Yap  malzemelerinizin piyasaya arz  için, CE veya G aretini zorunlu k lan Yap  Malzemeleri Yö-
netmeli i ve Yap  Malzemelerinin Tabi Olaca  Kriterler Hakk nda Yönetmelik uyar nca; ürünü-
nüz yenilikçi (inovatif) bir ürünse ve/veya ulusal veya harmonize bir standarda göre üretilmiyor-
sa veya standartlardan sapma gösteriyorsa, ürünlerinizde CE veya G i aretini kullanabilmeniz 
için bir teknik de erlendirme kurulu undan teknik onay alman z gerekiyor. Bu anlamda TBAK, 
Türkiye’nin ilk teknik onay kurulu udur.  

Türk in aat sektörünün ve in aat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir küresel rekabette 
neler yapmas  gerekiyor? Son zamanlarda s k s k duydu umuz EPD nedir? 
Yap  Malzemeleri Yönetmeli i’nin esas n  olu turan AB Yap  Malzemeleri Tüzü ü’nde do al 
kaynaklar n sürdürülebilir kullan m n n ve yap  i lerinin çevresel etkilerinin de erlendirmesinde 
Çevresel Ürün Beyanlar ’n n (EPD-Enviromental Product Declaration) kullan lmas  hükme ba -
lanm t r. Yeni dönemde tasar mc  ve müteahhitler bu çal ma yöntemine tabi olmak durumun-
da olacaklard r. Buna göre, yap  malzemelerinin çevresel ürün beyanlar  için bir ulusal altyap ya 
ihtiyaç olacakt r. Bu altyap n n kurulu u sürecinde yönetmeli e göre beyan edilecek ürünler 
teknik onaylar kapsam nda de erlendirilmek durumundad r. TBAK,  üyesi oldu u EOTA üye-
leri ile birlikte EPD’lerin do rulanmas  ve CE i areti alt nda beyan edilmesi için gerekli altyap y  
olu turmay  hedeflemektedir. Çevre ve ehircilik Bakanl  ile birlikte böyle bir belgelendirme 
altyap s n n kurulmas  için görü meler sürdürmektedir. 

YAD’ n çal malar , projeleri ve hedeflerinden bahseder misiniz?
Dile imiz, sektör dernekleri taraf ndan daha evvel bu amaçlarla olu turulan altyap lar n, YAD 
içindeki tüm sektörel derneklerin kat l m  ve ortak çal malar  ile olgunla t r l p TBAK arac l yla 
yasal bir çerçeve alt nda genele yay lmas d r. Böylece yap  malzemesi üreticileri bir araya gele-
rek sektörün tamam n n kalite altyap s n n olu turulmas na hizmet edebileceklerdir. Tüm bu ge-
li meler yap  sektörümüzün yeniliklere gebe oldu u bir döneme girdi imizi ve yap  malzemesi 
üreticilerimizin de bu geli melere adapte olmas n  hatta ürünlerini ve/veya üretim süreçlerini 
bu artlar alt nda rekabet edebilecek ekilde yeniden kurgulamak durumunda oldu unu gös-
termektedir. YAD, yenilikçili in sektör geneline yay lmas n  ve böylece sektörümüzün rekabet 
gücünün art r lmas n  önemsemektedir. Bu yüzden, kuruldu u günden itibaren sanayicilerimizi 
Türkiye MSAD, akademik camiay  da ODTÜ arac l yla bünyesinde bulu turmu  ve üniver-
site-sanayi i  birli ini ortaya koymaya çal m t r. YAD’ n amac  sadece yenilikçili in de il ayn  
zamanda kalite ve sürdürülebilirli in art r lmas n  da sa lamakt r. YAD bu hedefleri sektör için 
ve sektörle birlikte kucaklamak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet alt nda yeni dönemde hep 
birlikte daha iyi bir noktaya var labilmesi için yap  sektöründe faaliyet gösteren sektör dernekle-
rimizi YAD üyesi olarak görmekten mutluluk duyaca z. 

“Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’nin esasını 

oluşturan AB Yapı Malzemeleri 
Tüzüğü’nde doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımının ve 

yapı işlerinin çevresel etkilerinin 
değerlendirmesinde Çevresel 

Ürün Beyanları’nın kullanılması 
hükme bağlanmıştır.”
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“Çat , binay  koruyan bir apkad r. apkan z n dokumas  ne kadar s k  ve kaliteli 
ise çat n z o kadar korunakl d r. Enerji tasarrufu yapabilmesi için, çat n z  iç ve d  

etkenlere kar  donatmal s n z.”

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri  Yönetim Kurulu Başkanı Füruz Karık: 

“Çatı, binayı koruyan 
bir şapkadır”
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T
ÜRK N AAT SEKTÖRÜNÜN VE N AAT MALZEMES  SANAY S N N 
EN ESK  VE GELENEKSEL MALZEMELER NDEN B R  K REM T VE 
TU LA. Ba ak Kiremit, in aatlarda geleneksel bir malzeme olan tu la ve 
kiremit üretmek amac yla 1969 y l nda kuruldu. Bugün ise sektörün farkl  
kollar nda üretim ve faaliyetlerine yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. 
Beton, agrega üretimi ve konut projeleri gibi birçok faaliyet alan nda hizmet 

veren Ba ak Kiremit, 2006 y l nda ABD’ye ihracatta büyük önemi olan NOA (Notice of 
Acceptance) belgesini alan ilk Türk kiremit üreticisi oldu ve ayn  y l ABD’ye ihracata da 
ba lad . Bugün Türk kiremit ve tu la sektörünün önemli firmalar ndan biri olarak üretim ve 
yat r m na devam eden Ba ak Çat  ve Cephe Sistemleri’nin Yönetim Kurulu Ba kan  Füruz 
Kar k ile sektörün geleneksel malzemelerini ve firman n hedeflerini konu tuk.

Faaliyette bulundu unuz sektör, Türk in aat malzemeleri sanayisi içinde nas l bir 
öneme ve yere sahip? 
Toprak sektörü ba l  ba na bir lokomotif ve ba lang ç noktas d r. Ayn  zamanda bugün 
in aat sektöründe üretilen tüm yan malzemelerin ham maddesidir. Sektör içinde toprak 
sanayicileri oldukça büyük bir paydaya sahiptir. Bu payda içinde yer alan çat  pazar n n 
yüzde 50’si toprak (kil) kiremit üreticilerinden olu maktad r. 

Tu la ve kiremit, in aat sektörünün geleneksel malzemelerinden biri. Ayn  zamanda 
da uzun zamand r kullan l yor. Ancak son zamanlarda tu la ve kiremit kullan m n  
büyük ölçekli in aatlarda sadece çat  çözümlerinde görüyoruz. Tu la ve kiremit kul-
lan m yla ilgili bir alg  de i ikli i gözlemliyor musunuz?
Son y llarda gerek büyük kentlerde daha yüksek katl  yap lar n gerekse kil kiremidin ye-
rine piyasaya giren ikame ürünler nedeniyle, kil kiremide olan ilginin azald  gibi bir gö-
rüntü olmas na ra men, kil kiremide olan talepte bir dü ü  söz konusu de il. Toplumun 
alg s na gelince, ya am m z n her alan nda herkes mümkün oldu unca do al olan ürünle-
ri tercih ediyor. Hatta çat s n  antik, harmonik ve do al renkli kiremitlerle dö emek isteyen 
tüketicilere yönelik do al renkli kil kiremit üretiyoruz. Kil kiremit, yüzde yüz do al, uzun 
ömürlü ve sa lam bir ürün. Ayr ca pazarda kil kiremide ikame olarak sunulan ürünlerin 
yerini do al ürünlere b rakmas ndan dolay  talebin y llara göre artan bir ivme gösterece-

ini dü ünüyoruz.

2013 yılında ciro olarak 
yüzde 9 oranında bir büyüme 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Füruz Karık, büyüme hedefi nin 
2014 yılı için ise yüzde 12 
olduğunu söyledi.
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Yal t m sistemleri ile ilgili de çözümler öneriyorsunuz. Firma olarak öncelikle hangi 
alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Vatanda n çat  ve cephe kaplamalar na bak  
aç s , sektörün içinde bulunan bir profesyonel olarak nas l görünüyor? 
Son ç kan yasa ve yönetmelikler binalarda s , su ve ses yal t m n  zorunlu hale getirdi. 
Türkiye’de yasal zorunluluklar gelmedikçe harekete geçmek kolay olmuyor. Enerji çok pa-
hal , insanlar m z bunu yeni yeni idrak etmeye ba lad . Yasal zorunluluklar geldikten sonra 
gerekli hassasiyet gösterilmeye ba land . Çal malar m z  2005 y l ndan beri yürüttü ümüz 
için konuya a inay z. Hatta yönetmelikler yürürlü e girmeden önceki tarihlerde Türkiye ge-
nelinde bayilere ve projelere bu ürünlerin tan t m n  yapt k. Cephede oldu u kadar çat da 
da yal t m çok önemli. Eski yap lara bak ld nda çat , ya mur ve karda bina su almas n diye 
yap lmaktayd . 2005 y l ndan itibaren çat y  bir sistem olarak ele al p, sektörün en iyi firmala-
r  olan Dupont su izolasyonu, Velux çat  pencereleri ve Nicoll ya mur indirme sistemleri ile 
i  birlikleri olu turarak, özellikle s  ve su yal t m  konusunda sektörümüzü, ustalar  ve son 
kullan c lar  bilgilendiriyoruz. 

“28 ÜLKEYE K REM T HRAÇ ED YORUZ” 
Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda yakla k yüzde 4 büyüyece i, in aat sektörünün 
de yüzde 5-6 aras nda bir büyüme gerçekle tirece i öngörülüyor. Firma olarak 2013 
y l n  nas l bir performansla kapatt n z?
2013 y l nda da, 2012 y l ndaki gibi tam kapasite ile çal ld . Üretim hatt nda yenilenme yat -
r mlar  yap ld  ve bu yat r m neticesinde zayiat oranlar nda çok ciddi bir iyile me gerçekle ti. 
Bu iyile me ile birlikte 2013 y l nda ciromuzda yüzde 9 oran nda bir büyüme oldu. 2013, 
geçmi  y llara göre iyi bir çal ma y l yd . Markam z her anlamda büyüdü.

Üretiminizin ne kadar  yurt içinde ne kadar  yurt d nda pazarlan yor? hracat rotalar n z 
hakk nda bilgi verebilir misiniz? Hangi ülke ve bölgelere ihracat gerçekle tiriyorsunuz?
Üretimimizin yüzde 85’ini yurt içi pazara sunuyoruz. Yurt d nda özellikle Türk 
Cumhuriyetleri’nde ve Orta Do u pazar nda aktif sat m z devam ediyor. 28 ülkeye kiremit 
ihraç ediyoruz. Bu, y ll k üretimimizin yüzde 15’ini olu turuyor.

“Fabrikam z n 2014 y l  içinde  tam 
otomasyona geçmesi için uzun 
süre üzerinde çal t k ve nas l bir 
yat r m yapaca m za karar verdik. 
Yat r m n ilk etab  ile kurutma ve 
f r n modernizasyonunu yapmay  
planlad k. Sonraki etaplarda uygun 
ekonomik ortam olu tu unda 
planlanan yat r mlar  ad m ad m 
gerçekle tirece iz. Büyüme hedefimiz 
2014 y l  için ise yüzde 12.”

“Fabrikamızın tam 
otomasyona geçmesi 
için çalışıyoruz”
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Enerji verimlili i ve tasarrufu için çat  ve cephe kaplamalar  nas l bir öneme sahip? 
Firma olarak, ürünleriniz nas l bir tasarruf imkân  sa l yor? Ürün gam n z n çe itlili i 
ve kullan m amaçlar yla ilgili de bilgi alabilir miyiz?
Çat y  ve cepheyi bir sistem olarak dü ünmek gerekti ini savunuyoruz. As l i imiz uzun 
ömürlü, binalar  koruyan, sa lam, enerji tasarrufu yapan, çevreci, s  ve ses yönetmelikleri-
ne uygun çat lar yapmak. Çat  denilince ilk akla gelen kiremittir. Ama kiremidin yan  s ra s  
yal t m ürünleri, su yal t m ürünleri, güne  tünelleri, çat  pencereleri, havaland rma sistemle-
ri, ya mur suyu tahliye sistemleri, yap  kimyasallar  gibi pek çok tamamlay c  malzeme de 
ürün gam m zda yer al yor.

Kentsel dönü üm çal malar  sektörünüzde nas l bir etki yaratacak? Ba ak Kiremit 
olarak, kentsel dönü üm çal malar n n neresinde yer al yorsunuz? 
Kentsel dönü üm, kiremit sektörüne bak ld nda sarfiyat  veya ihtiyac  azaltacakt r. Çünkü 
toplu konut vb. binalarda kiremit ihtiyac  çok olmaz. On katl  her katta dört daireli ( k rk 
dairelik) bir blokta, yakla k 750-800 metrekarelik kiremit ihtiyac  do ar. Oysa k rk daire 
yerine k rk villa türevi binan n çat lar na 7500-8000 metrekarelik kiremit ihtiyac  do acakt r. 
Tüketim aç s ndan matematiksel durum böyle. Ancak do al afet vb. durumlarda kentsel 
dönü üme giren eski yap lar n, toplam faydaya bak ld nda, yeniden yap ld nda enerji ta-
sarrufu sa layaca  kesindir. Çünkü bugünün yönetmeliklerine göre yap lm lard r. Beklen-
timiz, çat larda da enerji tasarrufuna ve hatta enerji üretimi yap lmas na imkân sa layacak 
yeni yönetmelikler haz rlanmas d r.

Ça da  ve modern ya am alanlar  yarat lmas  noktas nda sürdürülebilir güvenli yap -
lar n olu turulmas  için firma ve sektör olarak neler yap yorsunuz?
Çat , binay  koruyan bir apkad r. apkan z n dokumas  ne kadar s k  ve kaliteli ise çat -
n z o kadar korunakl d r. Enerji tasarrufu yapabilmesi için, çat n z  iç ve d  etkenlere kar  
donatmal s n z. Elbette bugün çat  üzerine monte edilebilen, güne ten enerji veya s cak 
su üreten sistemler mevcuttur. Bu konu tamamen bina sahibinin inisiyatifindedir. Ancak 
buna dair bir yasal düzenleme yap l rsa, art k çat dan da enerji tasarrufu sa lamak zorunlu 
hale gelebilir. Di er taraftan Avrupa ülkelerinde güne , ülkemizde oldu undan daha az 
etkili oldu undan, çat larda pencere uygulamas  çok yayg nd r. Ülkemize bu sistem son 
be  y ld r hâkim olmu tur. Yap lan tasar mlar ve tadilatlar sonunda art k çat larda pencere 
uygulamalar  yo unla maya ba lam t r. Çat n zda oturulabilir bir alan yaratman n ilk etab , 
pencere ile donatmakt r.

“Ülkemizde bugün, çat s nda 
hâlâ demir filizi olan ve içinde 

ya am sürdürülen çok say da bina 
bulunmaktad r. Nas l iskâna dair 

artnameler ve ruhsatland rma 
belgeleri varsa, çat  kapanmadan 
ruhsat verilmemeli. Buna dair bir ek 
artname düzenlenmesi ve bunun 

kesinlikle uygulanmas , uygulanmazsa 
kati bir cezai müeyyide getirilmesi 

taraftar y z.” 

“Çatı kapanmadan 
binaya ruhsat 
verilmemeli”
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Nereden çıktı şimdi bu 
“Sürdürülebilirlik?” 

nsano lu ve k z n n, mavi gezegen üzerindeki, insan ömrüne göre uzun ama do al tarih 
aç s ndan bir göz k rpmas  kadar k sa maceras nda geldi i nokta, sürdürülememezli in 

aç k bir kan t . Dünyan n maddi kaynaklar  ve do al sermayesi üzerindeki etkisi, art k, kendini 
yenileme kapasitesinin çok üzerinde. 

N
EREDEN ÇIKTI MD  BU “SÜRDÜRÜLEB L RL K?” imiz gere i i  in-
sanlar , sanayiciler ve çe itli kamu yöneticileriyle her bir araya geldi imizde 
bu sorunun, gizli gizli zihinlerin derinliklerinde dola t n  görüyorum. Söy-
lenmesi de, gerçekten do ru bir biçimde kavranmas  da zor sürdürülebilir-
li in ama nereden ç kt n n cevab  asl nda gayet basit: Sürdürülememez-
likten. nsano lu ve k z n n, mavi gezegen üzerindeki, insan ömrüne göre 

uzun ama do al tarih aç s ndan bir göz k rpmas  kadar k sa maceras nda geldi i nokta, bu 
sürdürülememezli in aç k bir kan t . Dünyan n maddi kaynaklar  ve do al sermayesi üzerinde-
ki etkisi, art k, kendini yenileme kapasitesinin çok üzerinde. Bu konuda, özellikle son yüzy lda 
uyar larda bulunan çok say da ileri görü lü insan var (asl nda geçti imiz yüzy lda da vard ; 
paran n yenilemeyece ini hat rlatan ünlü K z lderili bilgesini hat rlamak yeterli) ancak benim 
öznel de erlendirmemde, sürdürülememezli in ortaya en aç k biçimde konmas  1972 y l na 
rastl yor. Bu tarihte birbirinden ba ms z birkaç kritik durum birden gerçekle ti. Bunlardan bi-
rincisi, insan n ilk kez Ay’a ç kmas  ve bu gezi s ras nda dünyan n ilk foto raf n  kaydetmesi. 

Mavi Bilye (Blue Marble) ismiyle tan nan bu ünlü foto rafa bugün bakt n zda, s radan gö-
rünebilir ama o tarihte bu görüntünün insanl n alg s nda farkl  bir n yanmas na neden 
oldu unu söylemekte fayda var. Uzay n sonsuz karanl nda bir küçük nokta; sonlu, s n rl  
ve k r lgan. Ayn  y l, bu sefer atmosferin d nda de il, normal rak mlarda, talya’n n ba kenti 
Roma’da bir araya gelen bir grup bilim insan , siyasetçi ve i  insan n n çabalar yla ortaya ç kan 
Büyümenin S n rlar  (The Limits to Growth) raporu da yay mland . 

Bugün hâlâ temel bir ba vuru kitab  olarak kabul edilen rapor, bu sefer görsel bir imgeyle 
de il, rakamlar, istatistiksel veriler ve bilimsel analizlerle, gezegenin kaynaklar n n, var olan ya-
ama ve üretim biçimleriyle insanl n ihtiyaçlar n  kar layamayaca n  net bir ekilde ortaya 

EKOIQ Dergisi Yay n Yönetmeni 
EKOLOGOS Sürdürülebilirlik 

Hizmetleri Kurucusu

Bar  Do ru 

Mavi Bilye (Blue Marble) 
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koyuyordu. “Bu böyle sürüp gidemez”in bilimsel anlat m , sonras nda onlarca ara t rmayla, tez-
le, çal mayla ortaya konmaya devam etti durdu. Tatl  su kaynaklar n n tükenmesinden toprak 
verimlili inin h zla azalmas na, denizlerdeki kirlenme ve asidifikasyondan ormans zla t rmaya 
ve a r  nüfus art na kadar her alanda yeniden ve yeniden ortaya konan bu sürdürülememez-
li in bir üst ve kritik emsiyesinin de oldu u ise çok geçmeden ortaya ç kt : klim De i ikli i.

Daha kolay anla ld  için çabucak benimsenen ama kimi zaman hatal  anlamalara yol açan 
“küresel s nma” terimiyle de popülerle en “iklim de i ikli i veya krizinin”, insan n Sanayi 
Devrimi’nden bu yana yakt  fosil yak tlardan ortaya ç kan karbon emisyonlar na ba l  oldu u, 
NASA’dan Birle mi  Milletler klim De i ikli i Dairesi’ne, dünyan n en sayg n üniversitelerinin 
meteoroloji kürsüleri ve akademisyenleri taraf ndan birer birer ortaya kondu zaman içinde. 
Uzun bir inkâr ve direni  denemesinin ard ndan, imdilik bu alanda bu bilimsel gerçe i redde-
den neredeyse kimse kalmad .

Ama i in daha da ilginç bir taraf  oldu u da zaman içinde anla ld . Buraya kadar anlatt kla-
r m zdan da ortaya kondu u üzere, bu sürdürülememezlik halinin uzun zaman tek cephesi 
sanki var gibiydi: Çevresel sürdürülememezlik. Ancak imdi aradan geçen on y llara geriye 
bakt m zda, bu sürdürülememezli in ekonomik ve sosyal boyutlar n n da oldu unu bir ç rp -
da görebiliyoruz. Tam da bu nedenle, birbirinden ayr lmas  neredeyse imkâns z bir sacaya na 
yerle tirilir genel olarak sürdürülebilirlik: Sosyal, iktisadi ve çevresel. 

lk kez 1987 y l nda, Birle mi  Milletler Sekretaryas  taraf ndan atanan Brundtland 
Komisyonu’nun yay mlad  Our Common Futures (Ortak Gelece imiz) raporuyla aç k bir 
biçimde biçimlenen bu ünlü sacaya n n tüm ayaklar n n, 1970’lerden beri krizde oldu unu 
söylemekte sak nca olmayabilir. Ama bir türlü geçmeyen son global iktisadi kriz, bu bilgiyi 
daha da görünür k ld . Daha önceki geçicilerden farkl  olarak son derece dirençli olan bu ikti-
sadi krizin sadece ekonomiyle aç klanamamas  da asl nda, sacaya  argüman n  do ruluyor. 

Durmadan etnik, dinsel, mezhepsel, bölgesel, cinsel e itsizlikler üreten böylesi küresel sosyal 
yap n n sürdürülebilirli i mümkün mü? Ya da tüm do al kaynaklar  ak l almaz bir i tah ve 
ak ls zl kla tüketen insani etkinliklerin sonucu gezegenin çevresel ve do al yap s n  sürdürmesi 
mümkün olabilir mi? Ve a zlardan ç kt  anda akan sular  durduran ekonomi, sadece mort-
gage ya da finansal kaynakl  bir krizden neden bir ekilde kendini kurtaram yor? 

Asl nda tüm sular ayn  yere, tüm bilgi ve yorum denemeleri de ayn  potaya ak yor. Kar  kar ya 
oldu umuz insano lu ve k z n n, mavi gezegen üzerindeki serüveninin belki de kritik döne-
meciyle kar  kar yay z. nsanl n on binlerce y ll k sosyal birikiminde ve yüz binlerce y ll k 
biyolojik ve genetik miras nda ortaya koydu u uygarl k biçiminin temel baz  kavramlar  ve 
dayanaklar n  ele almaks z n ne bu krizi ne de gerçek anlamda sürdürülebilirli i kavramam z 
mümkün görünmüyor. Bugüne kadar çok farkl  çevrelerin bu total krize kar  geli tirdikleri 
çözüm önerilerinin palyatifli i, etkisizli i ve geçicili inin temel sebebi de bu. Do ru sorular  
soramayanlar n do ru yan tlar  bulmas  imkâns zd r.

PEK , B R ÇÖZÜM VAR MI?
Einstein’  s k s k hat rlamakta fayda var: Bir sorun, yarat ld  düzlemin bilgi ve mant yla çözü-
lemez. Ya anan iktisadi, sosyal ve çevresel krizi de ancak yeni bir paradigmayla çözebiliriz. Bu 

Aslında tüm sular aynı yere, 
tüm bilgi ve yorum denemeleri 
de aynı potaya akıyor. Karşı 
karşıya olduğumuz insanoğlu ve 
kızının, mavi gezegen üzerindeki 
serüveninin belki de kritik 
dönemeciyle karşı karşıyayız: 
Bugüne kadar çok farklı 
çevrelerin bu total krize karşı 
geliştirdikleri çözüm önerilerinin 
palyatifl iği, etkisizliği ve 
geçiciliğinin temel sebebi de bu. 
Doğru soruları soramayanların 
doğru yanıtları bulması 
imkânsızdır.
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yeni paradigman n olu umunda “sürdürülebilirlik” bilgi, tecrübe ve alg s n n da olmazsa olmaz 
oldu unu öne sürmek, çevreci bir safdillik ya da naiflik de ildir. Tam tersine gerçekçili in, 
gözleri kapatmaman n, üç maymunu oynamaman n, ya amsal ve radikal bir yeni öngörünün 
sonucudur. 

Önümüzdeki on y l içinde yeniden yeniden ele al nacak, ilerletilecek, üretilecek bu yeni para-
digman n tüm bile enlerini bir ç rp da ortaya koymak zor. Yap labilecek olan bunun çok daha 
kolektif biçimlerde ve olmas  gerekti i gibi demokratik ve effaf bir süreçte geli tirilmesi. Ama 
her bilimsel ya da sezgisel çal man n yapmas  gerekti i gibi, elimizdeki ipuçlar n  tespit etmek 
belki de acil olarak yap lmas  gerekenlerin ba nda geliyor. 

Ekonomi ve ekoloji aras ndaki yanl  ve dengesiz yerle im üzerine dü ünmekle ba layabili-
riz mesela. Tüm canl lar n içinde ya ad , bir parças  oldu u ekosistemi, iktisadi terimlerle 
ifade etmekte bir sak nca yok, do al sermayeyi, kendi kendinin yolunu bulaca na iman edi-
len ama son krizlerin de gösterdi i gibi hiç de kendili indenci bir ekilde insani ve çevresel 
çözümler üretemeyen “ekonomi” ideolojisinin alt na bir yerlere yerle tirmenin sak ncas  gün 
gibi ortada. Ekosistemi, ekonominin bir alt kümesi de il, tam tersine ekonomiyi, di er insa-
ni aktiviteler gibi, ekosistemin bir alt kümesi olarak görmeye ba laman n tam zaman  gibi. 
Bu tespit, iktisadi üretimin önemsiz, atlanmas  gereken bir alan oldu unu de il, tam tersine 
do ru biçimlerde yeniden tan mlanmas  son derece önemli ve hayati bir pratik oldu unu 
söylemek anlam na geliyor. 

Peki, bu yeniden tan mlama yolculu unun ilk dura  neresi? Bir kurum, irket buna nereden 
ba layabilir? Kendisini sürdürülebilirlik yolculu una ç karacak ilk durak neresidir? Bu konuda 
herkesten farkl  yan tlar almak mümkün; hepsinin de do ruluk pay  var; hepsinin de pratik bir 
anlam  var. At lan hiçbir ad m bo a gitmeyecektir ancak kanaatimce, ilk do ru ad m n kalbi 
do ru bir “ileti im” çal mas nda at yor. nsan topluluklar n n kurdu u tüm maddi ve manevi 
uygarl n da temeli olan ileti im, gayet tabii olarak sürdürülebilirli in de temel DNA’s  olarak 
kabul edilmeli. Nedeni gayet basit: Hiçbirimiz tekil, yal t lm , izole bireyler halinde üretmiyoruz 
herhangi bir eyi. 

Kurdu umuz organizasyonlar, insanlar n kolektif maddi ve zihinsel emeklerinden müte ek-
kil. Yarat lan her de er, büyük bir organizasyonun parças . Ve bazen Çin’de bir fabrikaya, 
Merter’de bir atölyeye, Gebze’de bir sanayi tesisine ya da mü teriler dolay m yla dünyan n 
öteki kö esinde, ad n  san n  bilmedi imiz bir mü teriye kadar uzanan bu büyük de er zinciri-
nin ana merkezi olarak sosyal payda lar m z  do ru dürüst tan mlamam z, onlarla (21. yüzy l n 
inan lmaz dijital ve konvansiyonel ileti im olanaklar n n da katk s yla) ileti im kurmam z, istek ve 
taleplerini bilmemiz hayati bir önemde. 

Tabii, bir kurum için çal man n ana üssü olan i  yeri organizasyonu yine de en güzel, kolay 
ve hayati ba lang ç noktas . De er zincirinin her bir halkas na ula acak bilgi, ürün, tasar m ve 
hizmetlerimizin do ru tan mlanmas n , en yak n sosyal payda m z olan çal anlar m zla birlikte 
yapmaktan daha iyi bir yol yok. Bu söyledi imin, bugüne kadarki, irket misyonu ve vizyonu, 
arama konferanslar , çal an anketleri ya da bildik insan kaynaklar  görü melerinin ötesinde bir 
ey oldu unu söylemekte fayda var. Biz gerçek bir ileti imden, insanlar n tüm bilgi ve birikimle-

rini, özel yetenek ve hissiyatlar n  içine katabilecekleri, dolay s yla verimlilik bir yana kendilerini 
anlaml  ve i e yarar hissedebilecekleri bir payla m halinden söz etmeye çal yoruz. Yani bu-
güne kadarki, iç ve d  PR (Public Relations) çal malar n n ötesinde, haz rlanan bitmi  içeri-

e giydirilecek bir k l ftan, zarftan, içerikten azade bir biçimden de il, içeri i de de i tirecek, 
dönü türecek bir topyekûn yeniden kurulu  hikâyesinden dem vurmaya çal yoruz ve bunu 
“sürdürülebilirlik ileti imi” kavramsalla t rmas  alt nda konumland r yoruz. 

Her sektörün, çal ma alan n n önüne koyup ayr  ayr  dü ünmesi gereken bu “sürdürülebilirlik 
ileti imi”nin hâlihaz rda sadece ipuçlar  ortada. Dolay s yla, sözgelimi in aat ve yap  sektörü 
için her firman n gerçek konumunu, durumunu, bugününü ve gelece ini ele alaca  bu ile-
ti im çal mas  için mucizevi formüller yerine, gerçek sorunlar n yani hayat n içine dalmak ve 
yol almak gerekiyor. Bunu ba aranlar, 21. yüzy l n organizasyonlar n , yani çevresel etkilerini 
azaltan, sosyal faydas n  büyüten ve iktisadi sürdürülebilirli ini de sa lama alabilen yap lar ha-
line gelebilecekler. Önümüzdeki y llar bu iddialar m z n s nand  dönem olacak ancak s k s k 
söyledi imiz gibi, bu konuda “çok alametler” belirdi imdiden.

Büyümenin s n r  var m ? De i ik 
yan tlar verilebilir: nsani geli menin, 
mutlulu un, huzurun, açl a ve f rsat 
e itsizli ine son vermenin bir s n r  
olmayabilir ama büyüme olarak 
adland rd m z bir tip genle me 
için dünya kaynaklar n , topra n 
verimlili ini, içilebilir su kaynaklar n  
ve hatta atmosferin do al bile imini 
altüst edecek karbon emisyonlar n n 
bir s n r  var, evet. in ilginç taraf  bu 
s n rlar ayn  zamanda mavi gezegen 
üzerindeki insanl n varl n n da 
s n rlar . Birçok bilim insan , insanl n 
dünya üzerindeki serüvenini sona 
erdirecek radikal bir iklim krizinin, do al 
bir katostrofinin tüm canl lar n sonu 
anlam na gelmeyece ini aç k bir 
ekilde dile getiriyor. Dünyadaki canl  

hayat , insano lu ve k z n n ortaya 
ç kmas ndan önce de milyarlarca y l 
vard ; söz konusu insan ça  bitti inde 
de var olmaya devam edecek. Kritik 
soru, istedi imizin bu olup olmad …

Neyi büyütmek 
istediğimize karar 
vermek
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Dört oturum, iki özel sunum, iki kamu spotu lansman , Anadolu Ate i özel gösterisi 
ve zirve çekili i ile gün boyu devam eden yo un bir etkinlik. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z’ n da kat ld  5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi, 
her y l oldu u gibi sektörün kalbinin att  en önemli etkinliklerden biri oldu. 

Sektörün kalbinin attığı 
ZİRVE

T
ÜRK YE N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE ’NDE (TÜR-
K YE MSAD) 2012 YILININ UBAT AYINDA YA ANAN GÖREV DE-

M  SONRASI, TÜRK YE MSAD YÖNET M KURULU BA KANI 
DÜNDAR YET ENER VE YÖNET M KURULUNDAK  ARKADA LARI, 
YEN L KLERE VE DE ME DEVAM ED YOR. Göreve geldikten son-
ra ba ta Türkiye MSAD ismini alan, logosunu ve merkez ofisini yenileyen, 

kentsel dönü üm ba ta olmak üzere güvenli yap  konusunda geni  kat l ml  bir rapor ha-
z rlayan Türkiye MSAD, de i imin devam etti inin i aretlerini, 2013 y l n n Kas m ay nda 
düzenledi i 5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde de verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan  Taner Y ld z’ n yan  s ra TÜS AD (Muharrem Y lmaz) ve T M (Mehmet Büyükek i) 
gibi Türk sanayisinin iki önemli kurulu unun ba kanlar n n kat ld  zirve, sektör dernekleri, 
yerli-yabanc  kat l mc lar, Türkiye MSAD üyeleri ve bas n mensuplar n n da i tirakiyle bir 
kat l m rekoruna da sahne oldu.H
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Ortaköy Four Seasons Otel’de düzenlenen zirve, dört oturum, iki özel sunum, iki kamu 
spotu lansman , Anadolu Ate i özel gösterisi ve zirve çekili i ile gün boyu devam eden 
yo un bir etkinlik olarak Türkiye MSAD tarihine geçti. Zirvenin tüm gün kat l mc  say s  600 
ki inin alt na dü medi, ek koltuklarla baz  oturumlarda hem hararetli hem de keyifli tart -
malar ya and . Zirve moderatörlü ünü deneyimli televizyoncu ve gazeteci Cüneyt Özdemir 
yapt . Özdemir, CNNTürk’te yay nlanan 5N1K program nda gösterdi i ba ar l  sunuculu u 
zirvenin dört oturumunda da ayn  performansla zirveye ta d .  Karbon ölçümünün tüm 
gün boyunca anbean ekrana ta nd , zirve oturumlar  öncesinde konulara göre sokak rö-
portajlar  ile renklenen zirve, kat l mc lar n interaktif olarak dü üncelerini yans tt klar  anket 
çal mas yla bir ilkti. 

UZUN SOLUKLU YOL HAR TASI
Türkiye in aat malzemesi sanayisinin ve in aat sektörünün uzun soluklu ba ar  yolculu un-
da çok önemli bir rapor da kat l mc larla payla ld . Türkiye MSAD üye dernekleri, akade-
misyenler ve uzmanlar taraf ndan haz rlanan “Güvenli Yap lar Yol Haritas  –I”, sürdürülebi-
lir, güvenli, ça da  yap lar ve kentsel dönü üm sürecinde sadece sorunlara de il, çözüm 
önerilerine de k tutan kaynak bir çal ma olarak kamuoyuna aktar ld . Rapor, zirvenin ilk 
oturumunda Türkiye MSAD Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  Galip 
Say l taraf ndan tan t ld . “Kentsel dönü ümün hukuki, sosyal ve i levsel yönü”, “Kentsel 
dönü ümde denetim ve finans” ile “Sürdürülebilir yap lar” temalar  da zirvenin öteki oturum 
ba l klar yd . n aat sektöründe malzeme geli tirme teknolojileri, yap  bilgi modellemesi ve 
entegre projeler zirvenin iki önemli sunumu olarak kayda geçti. 

ENERJ  VE GÜVENL  YAPI VURGUSU
Zirvenin ku kusuz en önemli olay, Türkiye MSAD’ n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile 
Çevre ve ehircilik Bakanl  i  birli i ile haz rlad  iki kamu spotunun tan t m yd . Özellikle 
“Enerjimizi bo a harcamay n” temas  ile çekilen kamu spotunun tan t m n  Enerji ve Tabii 

“Cumhuriyet 
tarihimizin 

ku kusuz en 
büyük konut 

projesi kentsel 
dönü ümdür. 

Maalesef 
özellikle 

1960’lardan 
sonra h zl  

kentle me sonucunda ülkemizi, çok 
kötü kalitede in aat malzemelerinden 

yap lm , son derece sa l ks z 
konutlarla donatt k. Bu sa l ks z 

yap la mada müteahhidimizden 
belediyelerimize, konut sahibinden 

in aat malzemesi üreticisine hepimiz 
sorumluyuz. imdi Cumhuriyet 

tarihimizin en büyük konut projesiyle 
ülkemizi dönü türme f rsat  önümüzde. 

Bu f rsat  bir taraftan güvenli konutlar 
için kaliteli in aat malzemeleriyle, 

di er taraftan da enerji verimli konutlar 
için do ru iklimlendirme ürünleriyle 

de erlendirmeliyiz. Baymak bu 
alandaki dü üncesini daha net ifade 
edebilmek için 5. Uluslararas  n aatta 

Kalite Zirvesi’nin Platin Sponsoru 
oldu. Zirveye çok say da konuk ve 
sektör temsilcisi kat ld . Zirve, enerji 

tasarrufuna yönelik yat r mlar  te vik 
etmesi yönüyle oldukça ba ar l yd . 

Yerli ve yabanc , küresel alanda tüm 
kat l mc lar  bulu turan bu etkinlik, ülke 

ekonomisine ve in aat sektörünün 
geli imine sa lad  fayda ile de 

oldukça etkin oldu. Umuyorum 
gelecekte her yeri, daha sa lam, 

çevreci, enerji verimli binalarla 
donataca z.”

Ender Çolak 
(Baymak): “Kentleri 

dönüştürürken, 
enerji tüketim 

alışkanlıklarımızı 
da dönüştürmek 

zorundayız”
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Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z’ n yapmas , konu mas nda bölge ayr m  gözetmeden enerji 
verimlili i çal mas na imza atan firmalara 5. Bölge kapsam ndaki te viklerin verilece ini 
ifade etmesi, kat l mc lar taraf ndan memnuniyetle kar land .

“Enerjimizi bo a harcamay n” kamu spotu sonras nda Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Ye-
ti ener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z’a kat l m  ve destekleri dolay s yla 
te ekkür plaketi takdim etti. Çevre ve ehircilik Bakanl  i  birli i ile haz rlanan “Sesimi 
duyan var m ?” kamu spotunun tan t m  da Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener ta-
raf ndan yap ld . 

“Türkiye MSAD 
taraf ndan 
düzenlenen 
5. Uluslararas  
n aatta Kalite 
Zirvesi’ne 
hem Türkiye 
MSAD Kentsel 
Dönü üm ve 
Yap  Güvenli i 

Komitesi Ba kan  olarak hem de 
irketimiz BASF’yi temsilen kat lmaktan 

büyük mutluluk duydu umu belirtmek 
istiyorum. 
2004-2006 y llar  aras nda Yönetim 
Kurulu Ba kanl  görevini yürüttü üm 
Türkiye MSAD’ n art k geleneksel 
hale gelen Uluslararas  n aatta 
Kalite Zirvesi’nin y llar içinde daha da 
geli erek sektörümüze büyük fayda 
sa lad n  birçok aç dan rahatl kla 
görebiliyoruz. Zirve program n n 
içeri i, oturumlar, sponsorlar n ve 
kat l mc larn gösterdi i ilgi ve bas na 
olan yans malar  bunun en büyük 
göstergesi. Bu nedenle emeklerinden 
ötürü ba ta Türkiye MSAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener’i, 
yönetim kurulu üyelerini, Türkiye 
MSAD Kentsel Dönü üm ve Yap  
Güvenli i Komitesi üyelerini ve Türkiye 
MSAD’ n de erli çal anlar n  tekrar 
tebrik ediyorum. n aat sektörümüz 
açs ndan çok önemli buldu um bu 
organizasyonun ilk oturumunda komite 
ba kan  olarak “Güvenli, Sürdürülebilir, 
Ça da  Yap lar ve Kentsel Dönü üm”  
konular n  kapsayan Güvenli Yap lar 
Yol Haritas -1 rapor sunumunu yaparak 
zirveye katk da bulunmu  olmaktan da 
ayrca büyük gurur duydum.”

Mete Galip Sayıl 
(BASF): “Zirvenin 
sektörümüze büyük 
fayda sağladığını 
görüyoruz”
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ANADOLU ATE  YAKTI GEÇT !
Zirvenin ö leden sonra düzenlenecek oturumundan önce “dans n sultanlar ” olarak kabul 
edilen, 75 ülkede 4 bine yak n gösteri sergileyen ve 35 milyon insan n tart mas z ayakta 
alk lad  Anadolu Ate i gösterisi, günün ikinci yar s na keyifli ba lang c n da fi e ini yakt . 
Kafkas, zeybek, horon gibi farkl  dans türlerini ba ar l  bir ekilde sahneleyen Anadolu Ate-
i, kendisi için haz rlanan sahnede performanslar yla zirvenin enerjisini yükseltti. 250 ki ilik 

kadrosuyla ayn  anda dünyan n üç farkl  ülkesinde sahneye ç kabilen Anadolu Ate i’nin 40 
ki ilik gösteri grubu farkl  kültürlerin danslar n  yorumlayarak renkli bir ov gerçekle tirdi. 

SPONSORLARIN BÜYÜK KATKISI
Ku kusuz büyük organizasyonlar, toplant lar, kongreler ve ad na zirve denilen ve zirve ol-
mas n  hak edecek etkinlikler gücünü i  birli i katk lar ndan al yor. 5. Uluslararas  n aat-
ta Kalite Zirvesi de, sponsorlar n destek ve katk lar yla zenginle ti. Bu katk  zirvenin her 
a amas na yans d . Zirvenin sonunda özel bir çekili  ile 5 adet tablet bilgisayar, gün boyu 
etkinli i takip eden kat l mc lar aras ndan ans n yüzüne güldü ü talihlilere verildi. Yine gün 
boyu zirve esnas nda emisyon ölçümleri yap ld . Gün sonunda ortaya ç kan tablo da, 16 
bin metrik ton karbondioksit sal m  gerçekle ti iydi. Bu miktar 3 bin 333 binek arac n gaz 
emisyonuna, 2 bin 201 evin bir y ll k elektrik ihtiyac na, 799 evin bir y ll k enerji ihtiyac na 
denk. Türkiye gündeminin en can al c  sorunlar n  “Güvenli Yap  ve Kentsel Dönü üm” 
temal  zirvede tart an in aat malzemesi sanayicileri, Türkiye MSAD yönetimi ve çal anlar , 
imdiden 2014 y l n n Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’ne haz rlanmaya ba lad .

“Lineadecor’un 
da Kentsel 
Dönü üm 

Tasar m Orta  
olarak katk da 
bulundu unu 
5. Uluslararas  
n aatta Kalite 

Zirvesi’nde 
“Güvenli 

Yap  ve Kentsel Dönü üm” konusu 
tüm yönleriyle gündeme ta nd . 

Sürdürülebilir, güvenli, ça da  
yap lar n gereklerini içeren Güvenli 

Yap lar Yol Haritas -1 raporunun 
payla m  ile ba layan zirve, planl  ve 

zengin içeri iyle, tüm konular n ele 
al nmas yla göz doldurdu. Sunulan 
rapor, sektördeki önemli donan m 
eksikli ini giderebilmek amac yla, 

ustaca haz rlanm  detayl  bir kaynak 
niteli indeydi. Kentsel dönü ümün 
sa l kl , uzun süreli ve ad na yara r 

ekilde gerçekle ebilmesi için 
binalar n güvenli yap  standartlar nda 

olmas  kaç n lmazd r. Binalarda 
kullan lan malzemelerin ihtiyaçlar , 

fonksiyonlar  kar lamas n n ötesinde 
insan hayat n  riske sokmayacak 

içerikte malzemelerle, en son teknoloji 
kullan larak üretilmi  olmas  ve belli 

normlar  kar lamas  gerekmektedir. 
Kentsel dönü ümün her a amas n n 

bilinçli ve duyarl  yap lmas  gerekti ini 
dü ünüyoruz. Bu konuda Türkiye 

MSAD’ n ve kat l mc  tüm firmalar n 
Lineadecor gibi güvenli yap lar n 
yap  ta lar n  olu turmas  gerekti i 
fikrindeyiz. Bu do rultuda, sektöre 

ve dönü üme her türlü deste i 
vermekteyiz.”

Ercan Ecemiş 
(Lineadecor): “Zirve 

planlı ve zengin 
içeriğiyle 

göz doldurdu”
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Mimar Melkan Gürsel Tabanlıoğlu: 

“Kötü binadan 
düzensiz bir şehirden 

iyi insan çıkması da zor”
“Sadece bina stokunun sa laml , yang na depreme kar  dayan kl l k gibi fiziki bir 

kazan m olmaktan ziyade kentsel dönü ümü sosyal anlamda da de erlendirmek 
laz m. Hem esteti iyle, hem de altyap s yla sa l kl  kentler kurmak, sa l kl  nesiller 

vadedebilmenin ko ulu. Denildi i gibi kötü binadan, düzensiz bir ehirden iyi insan 
ç kmas  da zor.” 

Y
URT Ç NDE OLDU U KADAR YURT DI INDA DA BA ARILI VE 
ÖDÜLLÜ PROJELER  HAYATA GEÇ REN TÜRK YE’N N ÖNEML  
M MARLIK BÜROLARINDAN B R  TABANLIO LU M MARLIK. 
1965 y l nda Beyo lu’nda Hayati Tabanl o lu taraf ndan kurulan Ta-
banl o lu Mimarl k, 1995 y l ndan bu yana da Melkan Gürsel Taban-
l o lu ve Murat Tabanl o lu taraf ndan yönetiliyor. Büronun mimarl k 

dünyas ndaki faaliyetlerinde 1965-1990, 1990-2013 dönemi olarak iki farkl  dönem-
den söz etmek mümkün. lk dönemde Hayati Tabanl o lu yönetiminde, Atatürk Kül-

tür Merkezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, stanbul Atatürk 
Havaliman  ve Türkiye’de modern anlamda ilk al veri  

merkezi olan Galleria projeleri gerçekle tirildi.
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kinci dönem ise Murat Tabanl o lu ve Melkan Gürsel Tabanl o lu’nun da kat lmas yla 
faaliyet alan n n geni lemesini sa lad . Sadece mimarl k de il, dan manl k, iç mimarl k, 
restorasyon ve mühendislik dallar n n koordinasyonu gibi hizmetler de verilmeye ba land . 
Türkiye MSAD taraf ndan düzenlenen 5. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin Sürdürü-
lebilir yap lar oturumunun da konu mac lar ndan biri olan Melkan Gürsel Tabanl o lu ile 
mimar kimli inden kentsel dönü üm ve sürdürülebilir yap lara kadar geni  bir perspektifte 
konu ma imkân  bulduk.

Bir mimar n mesle i, onun ki ili ini ve hayata bak n , gerçekle tirdi i projeleri na-
s l etkiliyor? Siz, mimarl k kimli inizi nas l tan ml yorsunuz?
Kimli inizin seçti iniz mesle e yönlendirdi i gibi, mesle iniz de zaman içinde pozitif yan-
lar  ve defolar yla kimli inizi etkiliyor. Özelde ise, mimarl k ya am n her alan nda, istisnas z 
herkesi sarmalayan çevrenin ana unsurlar ndan biri oldu undan, bu mesle i yapan insan  
her an içinde olmaya te vik ediyor. Gözünüz dursa akl n z, duygular n z bu fark ndal k için-
de çal yor. Alan ve mekân yaratmak, “ nsanlar burada nas l hareket eder, nas l daha ko-
lay, daha iyi kullan r, mutlu olur?” fikriyle ömrünü geçirmek anlam na geliyor. Yani, hikâye 
ya da senaryo yazmak gibi, bir yandan da kendinizin d nda bir zihnin içinde geziniyorsu-
nuz. Hayata bak  aç n z da daha esnek olmak ba lam nda olumlu bir tecrübe. 

21. yüzy l n mimarl k anlay nda art k sadece tasar m ve estetik yap lar de il, kendi 
enerjisini üreten, enerji tasarrufu sa layan çevre dostu binalar ön plana ç kmaya 
ba lad . Ye il bina veya sürdürülebilir bina kavram  da gündeme geldi. Bu, mimari 
yakla mlar  nas l etkiledi? Bir mimar olarak tasar m sürecinizde nas l bir de i iklik 
yaratt ? 
Dünyan n kaynaklar n  tüketti imiz bir zamanda ya yoruz, mimarl k yap yoruz. Büyük pun-
tolarla “ye il mimarl k” vs. demeden imkânlar  optimum kullan yoruz. Her ko ulda yerel 
bilinçten ve geleneksel tecrübeden yararlanmak önemli. Örne in, yerel malzeme kullan -
m na, hem ta man n getirdi i ekstra karbon sarfiyat ndan kaç nmak için hem de sosyal 
ve ekonomik dayan ma bilinicine duyarl  olmak anlam nda dikkat ediyoruz. Çe itli sertifi-
kasyon kriterlerine uymak gerekti inden de il, ama bo a akan suya, havaya giden enerji 
kaynaklar na tahammül etme lüksümüz olmad ndan, tabii ki teknolojinin sa lad  imkân 
ve yöntemlerden en etkin biçimde yararlan yoruz.

Loft Gardens
Fotoğraf: Helene Binet

Sipopo Kongre Merkezi / Malabo
Fotoğraf: Emre Dörter
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“BU B R B L NÇLENME SÜREC ”
Bir binan n ye il bina olarak de erlendirilebilmesi için neleri bar nd rmas  gerekiyor? 
Bu tan mlar m  sizin tasar m n z  etkiliyor yoksa tasar m süreciyle birlikte yürüyen bir 
süreç mi?
Her co rafyan n, arazinin ve dolay s yla projenin ihitiyaçlar  farkl . Her proje için detayl  etüt-
ler yap l yor. Rüzgâr n etkinli i, yap n n güne in hareketlerine göre konumlanmas  gibi en 
ana unsurlar n bile göz ard  edilebildi i projeler var ne yaz k ki. Yani tasar m n ilk ad m -
na, bu anlamda dü ünerek ba lamak gerekiyor. Yoksa sordu unuz sorular n listelenmi  
cevaplar  BREEAM, LEED listelerinde net bir ekilde s ral  zaten. Yat r mc n n ilk yat r m 
maliyetine katlan p uygulamay  arzulad  malzeme ve sistemler uzun vadede büyük kaza-
n mlar temin ediyor. Bu birim maliyete ba lang çta yans sa dahi, sonuçta enerjiden oldu u 
kadar bina ömrü boyunca yapaca n z harcamalardan, aidatlardan vs. misli misli tasarruf 
ediyorsunuz. Bu bir bilinçlenme süreci. 

Yeni yap  malzemeleri in aat dünyas nda ve mimaride nas l bir katk  sa lad ? Siz bu mal-
zemeler içinde en çok hangi tarz  ve mimari yakla m  tasar mlar n za yans t yorsunuz?
Etkin bütçelendirme her zaman önemli ancak uzun ömürlü, yenilenebilir, yerel kaynaklar-
dan elde edilen ve mümkün olan en yüksek teknoloji ve uygulamalar  tercih ediyoruz ta-
sar mda. Hatta birçok durumda o projenin özel ihiyac ndan kaynaklanan inovatif ürünlerin 
gerçekle mesine önayak oluyoruz.  

Sürdürülebilir ya am için sürdürülebilir bina kavram  mimariye ve in aat sektörüne 
nas l etki yapacakt r? Kentlerimiz bu tür bir dönü üme haz r m ?
htiyaçlar, ortak çevre ve do a bilinci talebi do uruyor, özendiriyor. yi örnekler yenileri 
için de talebi olumlu yönde geli tiriyor. Dolay s yla arz da bu çizgide geli mek zorunda. 
Sadece yüksek bedeller ödeyebilenler de il herkes için ayn  ko ullarda üretim yap-
mak, sa l kl  ve demokratik olan. Sadece bina stokunun sa laml , yang na depreme 
kar  dayan kl l k gibi fiziki bir kazan m olmaktan ziyade kentsel dönü ümü sosyal de-

erlendirmek laz m. Hem esteti iyle hem de altyap s yla sa l kl  kentler kurmak, sa l kl  
nesiller vadedebilmenin ko ulu. Denildi i gibi kötü binadan, düzensiz bir ehirden iyi 
insan ç kmas  da zor. 

Tripoli Kongre Merkezi / Libya
Fotoğraf: Cemal Emdem
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Türkiye’de yakla k 20 milyonluk konut stokundan bahsediliyor. Bu konutlar n ye il 
binaya çevrilmesi için kentsel dönü üm çal malar n n bir ans oldu u dü ünülüyor. 
Siz kentsel dönü üm çal malar na nas l yakla yorsunuz? 
Bu tür çok kapsaml  projeler bina ölçe inde de il; master plan, hatta nâz m plan boyutun-
da ele al nmad  takdirde etkin ve gerçekçi olmaz. Tek bir bina ancak iyi bir örnek olur, bir-
likte iyi i leyen binalarla ancak bir ehir ve kent ya am  kurulabilir. Dönü üm mecburiyeti, 
nas l ele al nd na bak larak, bir ans ya da bir felaket olma potansiyeli ta r. 

“TASARIM, VER LECEK DO RU CEVAPLARIN 
ÜÇÜNCÜ BOYUTA TERCÜMES D R”
Kamuoyunda “kentsel dönü üm” yasas  olarak bilinen kanun, kentlerimizin afet kar-

s nda yeniden yap lanmas nda nas l bir etki yaratacak? Tek ba na bu yasa kentle-
rimizdeki gecekondu alanlar n n dönü türülmesinde etkili olacak m ?
Bu konu sadece binalar n sa lamla t r lmas  meselesi de il. li kilerin, sosyal iyile menin 
de bir amaç oldu u durumda do ru netice elde edilir. Türkiye’de in aat sektörü tabii ki 
çok güçlü ve tecrübeli, dolay s yla do ru planlama ve tasar mla k sa sürede pozitif sonuçlar 
elde edilebilir. Aksi takdirde, “Ke ke gecekondu kalsayd ” dedi imiz birçok örnekle kar -
la abilece imizi de ya ad k, yaz k ki.

Bir mimar olarak kentsel dönü üm için kriterlerin neler olmas  gerekti ini dü ünü-
yorsunuz? Kentsel dönü üm sürecinin bina, insan ve çevre üçgeninde sa l kl  i le-
mesi için neler yap lmas  gerekiyor? 
Kamusal alanlar n çevresinde geli en, segregasyondan uzak, insanlar  bir araya gelmeye 
te vik eden, ula mdan kanalizasyona sa l kl  bir altyap ya sahip, sa l kl  binalardan olu-
an, geçmi ine oldu u kadar gelece ine duyarl  olu umlar kentin esteti ini oldu u kadar 

ekonomisini ve sosyal huzurunu biçimlendirir. Mimar n da kendisine sormas  gereken so-
rular, “Burada kim, nas l huzurla ya ar, mutlu olur, gün ndan en çok nas l yararlan r, 
kolay s n r, s caktan korunur, temiz hava al r, evinde/ofisinde ferah alanlarda rahat eder, 
kendini ça da  dünyan n bir parças  olarak tan mlar?” gibi insanî sorulard r. Tasar m, veri-
lecek do ru cevaplar n üçüncü boyuta tercümesidir.

Ne tür projeler üzerine yo unla yorsunuz? Hangi projeleri yapmaktan keyif al yor-
sunuz? Bu projeleri haz rlarken temel ald n z tasar m kriterleri neler?
Kongre merkezinden konut, ofis ve al veri  merkezine ya da farkl  i levlerin bir arada ele 
al nd  karma projelere, çok farkl  projeleri kapsayan bir yelpazede üretiyoruz. Her mekân, 
her bina özeldir ve yerine ait olmak zorundad r. Dolay s yla her proje, sil ba tan bir ara t r-
ma, tart ma, hayal etme ve deneyim sürecidir bizim için. Ak ll ca yerel de erlerden yarar-
lanmay  ve ayn  zamanda en ileri metot ve ürünleri, mimarl k d ndaki disiplinlerden fikir 
ve destek alarak projelere katma yakla m m z , ölçe inden ba ms z olarak her projede 

Asmaçatı AVM / İzmir
Fotoğraf: Thomas Mayer

Levent Loft / İstanbul
Fotoğraf: Helene Binet
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uyguluyoruz. Mimar iklim ko ullar ndan ça da  gereksinimlere, kültürel etkile imden trafik 
yakla m na tüm verileri de erlendirerek en fizib l, en etkin ve özgün tasar m  gerçekle tire-
bilecek ehliyete sahip olan profesyonel; sadece metrekare kazanman n en etkin sonuç ol-
mad na yat r mc y  ikna edecek güçte olmal , önerdi iniz ya am biçimi orada ya ayanlar 
kadar yat r mc y  da memnun edebilmelisiniz ideal olarak.

Yeni ve farkl  projelerinizden bahseder misiniz? Bu projelerin sizin imzan z  ta d -
n , gerek tasar m gerekse de uygulama süreçlerinde nas l anlayabiliyoruz?

ubat ay  içinde faaliyete geçecek olan Selçuk Ecza Genel Müdürlük binas  bu y l WAF’ta 
en iyi ofis projesi ödülü ald . Kulelerde yo unla an stanbul ofis hayat na bir alternatif öner-
mesi, özellikle yar ma jürisinin de dikkatini çekmi . Konya Selçuklu Kongre Merkezi önü-
müzdeki y l içinde tamamlanacak bir kültür yap s . Yurt d nda gerçekle tirdi imiz birçok 
benzer devlet yap s  oldu. Ancak Selçuklu Belediyesi’nin iyi mimarl k talebi içeren bu yakla-

m  bence Türkiye’de öncü bir ad m. Uzun y llard r yat r mlara veren Dubai’de iki kuleden 
olu an projemizin in aat  sürüyor. Dubai’nin ikonik ancak insanla zor ili ki kuran binalar n n 
aksine, kentin bir parças  olmay  öneren bir yap . Katar’da yine bir kültür yap s  projemiz var. 
Daha önce Tripoli ve Ekvator Ginesi’nde gerçekle tirilen kongre merkezleri gibi, Senegal 
Dakar’da bir kongre merkezi projemizin in aat  ba lad . Astana Tren stasyonu, Kiev’de 
turizm tesisleri gibi projelerimiz sürüyor. Ayr ca birçok karma, konut ve ofis projesi stanbul 
a rl kl  olmak üzere, Ankara ve zmir’de devam ediyor. 

Saphire İstanbul
Fotoğraf: Murat Germen

Kentsel dönüşüm projelerinin 
bina ölçeğinde değil; master 

plan, hatta nâzım plan 
boyutunda ele alınmadığı 
takdirde etkin ve gerçekçi 
olamayacağını vurğulayan 
Tabanlıoğlu, “Tek bir bina 

ancak iyi bir örnek olur, 
birlikte iyi işleyen binalarla 

ancak bir şehir ve kent yaşamı 
kurulabilir” dedi. 
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İnşaat sektöründe büyümenin 
itici gücü kamu yatırımları

Kamu in aat harcamalar  2013 y l nda in aat sektöründeki büyümeyi sürükledi.  2013 
y l nda özel sektör in aat harcamalar ndaki büyüme ise muhtemelen s f ra yak n 

gerçekle ecek. Alt  çeyrektir küçülen özel sektör in aatlar  2013 y l n n üçüncü çeyre inde 
yüzde 7,5 ile yeniden büyümeye ba lad  ve son çeyrekte de büyüme devam etti.

N AAT SEKTÖRÜ 2013 YILINDA YÜZDE 6 ORANINDA B R BÜYÜME SA LA-
YACAK G B  GÖRÜNÜYOR. Böylece yakla k yüzde 4,0 büyüme gösterecek eko-
nomiden daha h zl  bir büyüme gerçekle tirmi  olacak. Ancak bu büyüme, büyük 
ölçüde kamu in aat harcamalar ndaki büyümeden kaynakland . Kamu in aat harca-
malar  y l genelinde yüzde 30’u a an bir büyüme göstermi ti. Kamu in aat harcama-
lar  2013 y l nda in aat sektöründeki büyümeyi sürükledi.  2013 y l nda özel sektör 

in aat harcamalar ndaki büyüme ise muhtemelen s f ra yak n gerçekle ecek. Alt  çeyrektir 
küçülen özel sektör in aatlar  2013 y l n n üçüncü çeyre inde yüzde 7,5 ile yeniden büyü-
meye ba lad  ve son çeyrekte de büyüme devam etti.

N AAT SEKTÖRÜ 2014 BEKLENT LER
2014 y l nda Türkiye ekonomisi için yüzde 4 büyüme hedefi konuldu. 2014 y l  ayr ca tasarruf 
y l  ilan edildi ve tüketim harcamalar ndaki büyüme yüzde 3,2 olarak öngörüldü. Buna muka-
bil 2014 y l  içinde in aat harcamalar n n da bulundu u özel sektör yat r m harcamalar nda 
ise yüzde 5,6 büyüme öngörüldü. Kamu yat r m harcamalar n n da yüzde 3,7 gerilemesi he-
deflendi. Bu gerileme hedefine ra men seçim y l  olmas  nedeniyle kamu yat r m harcama-
lar nda büyümenin sürmesi olas  görünüyor. Bu itibarla 2014 y l nda, bu kez özel sektörün 
sürükleyicili i ile in aat sektöründe yüzde 5 oran nda bir büyüme olacak gibi görünüyor. Bu 
büyüme beklentilerimizdeki önemli bir varsay m da 2013 y l n n tamam nda 850 bin adede 
ula aca n  tahmin etti imiz al nan konut yap  ruhsat  nedeniyle konut in aatlar nda büyü-
menin sürecek olmas . Benzer ekilde konut d  binalar için al nan yap  ruhsatlar nda da 
ya anan art , 2014 y l nda özel sektör in aat faaliyetlerini destekler bir görüntü veriyor. Konut 
sat lar n n 2013 y l nda 1 milyon adedi ilk kez a aca  ve rekor k raca  öngörülüyor. Sonuç-
ta konut sat lar , konut üretimini eriterek konut arz n  desteklemeye devam edecek.

N AAT MALZEMELER  2013 YILI DE ERLEND RMES
n aat malzemeleri sektörü 2013 y l nda iç talep ve özelikle kamu yat r mlar  a rl kl  iç ta-
lep ile büyüdü. n aat malzemeleri sanayinde alt sektörler aras nda büyüme oranlar nda 

Ekonomi ve Strateji 
Dan manl k Hizmetleri

Dr. Can Fuat Gürlesel

Dönem İnşaat Gayrimenkul GSYİH
2011 Q1 15.7 10.4 12.1 
2011 Q2 13.5 7.2 9.3
2011 Q3 10.7 10.5 8.7
2011 Q4 7.1 9.2 5.3
2011 11.5 9.3 8.8 
2012 Q1 2.4 6.9 3.1
2012 Q2 -0.8 7.2 2.8
2012 Q3 -0.8 5.4 1.5
2012 Q4 1.5 6.7 1.4
2012 0.6 6.6 2.2 
2013 Q1 5.9 5.7 3.0 
2013 Q2 7.6 7.0 4.5 
2013 Q3 8.7 7.1 4.4 
2013/9 7.4 6.5 4.0 
Kaynak; TÜ K 

Tablo 1 - İnşaat sektörü büyümesi (%)
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önemli farkl l klar olu tu. Özellikle kamu yat r mlar  talebine ba ml  olan alt sektörler (çi-
mento, haz r beton vb. gibi) daha h zl  büyüdü. Bu geli melere ba l  olarak yenileme pazar  
da dâhil in aat malzemeleri iç pazar  2013 y l nda yakla k yüzde 6 oran nda bir büyüme 
gösterdi. Türk in aat malzemeleri sanayisi katma de eri yüksek ürünler üreten, cari aç a 
pozitif katk  koyan ve ihracatta ilk s rada yer alan, bunlara ba l  olarak da uluslararas  alan-
da rekabet gücü yüksek, bir sektör konumunda.  

Sektör 2013 y l nda 22,5 milyar dolarl k ihracat gerçekle tirmi  olacak. Böylece Türkiye’nin 
ihracat lideri olan in aat malzemesi sektörü dünya ihracat s ralamas nda da be inci s rada-
ki yerini koruyacak. Yak n co rafyam zda ya anan geli melerin etkisiyle 2013 y l nda in aat 
malzemeleri sektörü ihracat art  yüzde 1 gibi bir oranda kalsa dahi Sahra Afrika ve Avrupa 
pazarlar na verilen a rl k ile yine de ihracatta art  sa lanabildi. n aat malzemeleri ithalat  
ise 2013 y l nda yüzde 25’e yak n bir art  ile ilk kez 10 milyar dolar n üzerinde gerçekle ti. 
ç pazardaki geli meler ve bu ihracat art  ile birlikte 2013 y l nda in aat malzemeleri sana-
yisi üretiminde ortalama yüzde 5-6 oran nda reel bir büyüme gerçekle ecek.

Önemli alt sektörlerden çimento sanayisi üretimi y l n ilk on ay nda yüzde 12,1 ve haz r be-
ton üretimi yüzde 8,3 ile h zl  art lar gösteren sektörler oldu. Bina do ramac l  ve maran-
gozluk ürünleri, so utma ve havaland rma donan mlar  ile in aat amaçl  alç  ürünleri, parke-
ler ve yer dö emeleri alt sektörleri de h zl  büyümelerini sürdürdü. n aat malzemelerinde 

Dönem Kamu Sektörü Özel Sektör Genel

2011 Q1 1.1 44.5 15.7
2011 Q2 -1.4 33.8 13.5
2011 Q3 4.4 17.6 10.7
2011 Q4 -7.5 1.0 7.1
2011 -1.0 16.7 11.5 
2012 Q1 -3.8 3.9 2.4
2012 Q2 2.7 -1.9 -0.8
2012 Q3 -0.6 -0.5 -0.8
2012 Q4 7.9 -0.6 1.5
2012 1.8 0.2 0.6 
2013 Q1 81.8 -13.9 5.9 
2013 Q2 37.1 -3.8 7.6 
2013 Q3 11.5 7.5 8.7 
2013/ 9 38.8 -3.5 7.4 
Kaynak; TÜ K 

Tablo 2 - Kamu ve özel sektör inşaat harcamaları 
büyümesi (%)

Dönem İnşaat Gayrimekul GSYİH

2011 Q1 110.619 105.973 12.1 
2011 Q2 164.694 144.694 9.3
2011 Q3 154.923 139.341 8.7
2011 Q4 220.049 165.155 5.3
2011 650.285 555.163 8.8 
2012 Q1 144.405 115.761 3.1
2012 Q2 217.476 129.562 2.8
2012 Q3 168.116 123.645 1.5
2012 Q4 225.873 177.980 1.4
2012 755.870 546.948 2.2 
2013 Q1 157.769 148.812 3.0 
2013 Q2 232.574 151.207 4.5 
2013 Q3 198.432 154.216 4.4 
Kaynak; TÜ K 

Tablo 3 - Alınan konut yapı ruhsatı ve kullanım izin belgeleri

Sektör 2013 yılında 22,5 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirmiş 
olacak. Böylece Türkiye’nin 
ihracat lideri olan inşaat 
malzemesi sektörü dünya 
ihracat sıralamasında beşinci 
sıradaki yerini koruyacak. 
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İnşaat malzemeleri 
sektöründe ihracat tarafında 

yüzde 12-15 arası bir artış 
ile yaklaşık 25 milyar dolar 

ihracat hedefi  bulunuyor. 
2015 yılı ihracat hedefi  ise 

30 milyar dolar. 2014 yılı iç 
ve dış pazar beklentilerimiz 

ve hedefl erimiz çerçevesinde 
inşaat malzemeleri sanayisi 

üretimi 2014 yılında ortalama 
yüzde 5-6 oranında bir 

büyüme gerçekleştirecek. 

Alt sektörler İnşaat Gayrimenkul GSYİH

Bina do ramac l  ve mal. 19,0 14,9 12.1 
n aat amaçl  alç  ürünleri 18,3 7,5 9.3
So utma ve havaland rma donat lar  12,8 20,1 8.7
Çimento 12,1 -7,4 5.3
Birle tirilmi  parke yer dö eme 11,2 5,2 8.8 
Di er musluk ve valf/vana imalat 10,3 8,5 3.1
Elektrikli ayd nlatma ekipmanlar 9,3 9,7 2.8
Haz r beton imalat 8,3 -11,8 1.5
Kablolar 7,6 2,9 1.4
Çelikten tüpler, borular, içi bo  profiller 
ba lant  parça imalat

5,7 -10,0 2.2 

Boya, vernik ve benzeri kaplama mal. 5,1 0,1 3.0 
Kireç ve alç  imalat 4,7 -6,9 4.5 
Düz cam imalat 4,6 37,7 4.4 
Ta  ve mermerler 4,6 1,3 4.0 
Plastik in aat malzemesi 4,4 -10,5 5.9 
n aat amaçl  beton ürünleri 4,2 -10,6 -0.8
Ana demir ve çelik ürünleri 81.8 -13.9 5.9 
n aat demiri 3,8 6,5 -0.8
F r n, kilden tu la, karo ve in . malz. 3,1 -7,0 5.9 
Metal yap  ve yap  parçalar  2,8 -16,4 -0.8
Di er camlar (teknik cam) 1,1 -21,8 5.9 
Merkezi s tma radyatörleri s cak su kazan   -1,5 -3,0 -0.8
Seramik s hhi ürünleri -1,8 3,8 5.9 
Seramik karo ve kald r m ta lar  -2,3 0,1 -0.8
Metalden kap  ve pencere -3,1 15,7 5.9 
Kilit ve mente e -8,4 -7,7 -0.8
Kaynak; TÜ K 

Tablo  4 - Alt sektörlerde sanayi üretimi büyümesi 

di er önemli alt sektörlerden in aat demiri üretimi yüzde 3,8, çelikten profiller ise yüzde 5,7 
büyüme gösterdi. Y l n ilk on ay nda plastik in aat malzemelerinde büyüme yüzde 4,4   in-
aat amaçl  beton üretiminde ise yüzde 5,9’luk büyüme gerçekle ti. F r nlanm  kilden tu la 

ve karo malzemelerinde yüzde 3,1, ta  ve mermer ürünlerinde ise yüzde 4,6 oldu. n aat 
boyalar nda y l n ilk on ay nda üretim art  yüzde 5,1 olurken, seramik s hhi ürünler imalat  
yüzde 1,8 ve seramik karo imalat  da yüzde 2,3 geriledi. Ancak gerileme oran  giderek dü-
üyor. 2013 y l n n ilk on ay nda in aat malzemeleri sanayisindeki alt sektörlerde üretim art -
na yol açan talep, kamunun alt ve üstyap  in aatlar ndan daha sonra ise devam eden özel 

sektör in aat i lerinden geldi. hracat art  ile d  talep etkisi ise ço u sektörde s n rl  kald .  

N AAT MALZEMELER  2014 YILI BEKLENT LER  
2014 y l nda in aat malzemeleri sektörü için beklenen belli ba l  büyük projeleri yurt içi ve yurt 
d  olarak ay rmak mümkün. Yurt içinde konut taraf nda en önemli proje, kentsel dönü üm. 
Kentsel dönü üm de dâhil olmak üzere 2014 y l nda al nacak konut yap  ruhsat  say s  1 milyon 
daireye kadar ç kabilecek. Ticari gayrimenkul pazar nda devam eden i ler yine önemli olacak. 
Altyap  taraf nda ise kamunun devam eden büyük projeleri; üçüncü havaliman , üçüncü köprü 
ve ba lant  yollar , otoyollar, h zl  tren projesi, ehir hastaneleri, lojistik merkezler ve HES pro-
jeleri büyük projeler olarak öne ç kacak. Bu çerçevede in aat malzemeleri iç pazar nda 2014 
y l nda bu kez özel sektör a rl kl  olmak üzere yüzde 5-6 aras nda bir büyüme bekleniyor. 

n aat malzemeleri sektöründe ihracat taraf nda yüzde 12-15 aras  bir art  ile yakla k 25 
milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor. 2015 y l  ihracat hedefi ise 30 milyar dolar. Özellikle 
yüksek teknolojilere yap lacak yat r mlar ve katma de eri yüksek ürünler üretimi in aat mal-
zemeleri ihracat n  daha büyük hacimlere ula t racak. 2014 y l  iç ve d  pazar beklentileri-
miz ve hedeflerimiz çerçevesinde in aat malzemeleri sanayisi üretimi 2014 y l nda ortalama 
yüzde 5-6 oran nda bir büyüme gerçekle tirecek. 
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S
AHRA ALTI AFR KA ÜLKELER  SON YILLARDA GÖZ KAMA TIRI-
YOR. Do al zenginlikleriyle ünlü Sahra Alt  Afrika’n n önemli ülkeleri yer 
alt  kaynaklar , yat r m olanaklar  ve i  birli i f rsatlar yla Türk sanayicisinin 
de son dönemlerde hedef pazarlar  aras nda yer al yor. Bu ülkelerden biri 
de Tanganika ve Zanzibar adl  iki ba ms z devletin birle mesiyle Sahra 
Alt  Afrika’n n en büyük be inci ekonomisini olu turan Tanzanya. Ba -

kenti Darüsselam olan ülkede halk n yüzde 10’u ehirlerde ya yor. Ba ms zl n  1961 
y l nda kazanan Tanzanya, Çinli ve Hintli nüfusun da yo un oldu u bir ülke. Türk sana-
yicilerinin Sahra Alt  Afrika’da da en büyük rakipleri haliyle Çinli firmalar. Tanzanya’da 
özellikle mobilyadan otomotiv yan sanayisine, turizmden in aat sektörüne kadar birçok 
sektöre de i  f rsatlar  söz konusu.

40 milyona ula an nüfusu ile Do u Afrika’n n en büyük ülkesi olan Tanzanya’da turizm, 
tar m alanlar  ve madencilik, öncelikli d  yat r m alanlar  olarak ortaya ç k yor. Güney 
Afrika ve Gana’dan sonra Afrika’n n en büyük üçüncü alt n üreticisi olan; alt n, elmas, 

Tanzanya in aat sektörü, altyap  
projelerindeki art  ve büyük konut aç  
nedeniyle artan konut in aatlar nda son 
y llarda yüzde 12 ile yüzde 15 aras nda 
büyüme gösterdi. Toplamda 3 milyon 
konut aç  bulunan ülkede y ll k acilen 
200 bin konuta ihtiyaç duyuluyor. 
Ula m ve enerji a n n zay f olmas  
Tanzanya hükümetinin yeni yat r mlar  
çekmesini engelledi i için, te vik ve 
hibelerin yard m yla altyap  projelerine 
a rl k veriliyor.

Sahra Altı Afrika’nın 
göz kamaştıran ülkesi: 
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tanzanit, uranyum ve nikel ba ta olmak üzere önemli ve ticari olarak kullan labilir maden 
yataklar na sahip ülkede yap lan ara t rmalar neticesinde büyük miktarda do al gaz re-
zervi oldu u da ispatland . Son on y lda Sahra Alt  Afrika’da ortalama yüzde 6,3 büyüme 
oran  ile en iyi ekonomik performans  sergileyen ülke olan Tanzanya’n n 1995’ten sonra 
gerçekle tirdi i ekonomik reformlarla birlikte küresel ekonomik krize kadar y lda ortala-
ma yüzde 7 civar nda büyüme kaydetmesi dikkatlerden kaçmad . Bu haliyle Tanzanya, 
petrol üreticisi olmayan Sahra Alt  Afrika ülkeleri içinde en etkileyici büyüme oranlar n  
sergileyen ülkelerden biri oldu.

DO A VE DO AL KAYNAK ZENG NL
Nüfusunun yüzde 80’i tar m ve hayvanc l kla geçinen ülkenin, yabanc  yat r m çekmede 
ço u Do u Afrikal  kom usundan daha iyi bir performans sergilemesi, hükümet politika-
lar , yat r m te vikleri ve devlet garantilerinin sorunsuz uygulanmas ndan kaynaklan yor. 
Söz konusu yat r mlar n büyük bölümü Tanzanya’n n alt n madencili i sektörüne yo un-
la m  olsa da turizm, önümüzdeki on y lda ülkede ikinci büyük yabanc  yat r m sektörü 
olarak ortaya ç kacak gibi görünüyor. Dünyada toplam yüzölçümünün yüzde 25’inden 
fazlas  yaban hayat  parklar  ve av sahalar na ayr lm  tek ülke olan Tanzanya, Güney 
Afrika ve Gana’dan sonra k tan n en büyük üçüncü alt n üreticisi olarak da ihracat n  her 
geçen gün art r yor. 

Resmi adı: Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Yönetim ekli: Cumhuriyet
Devlet Ba kan : Jakaya Kikwete (2005’ten beri)
Yüzölçümü: 886.037 kilometrekare
Nüfusu: 46.200.000
Konu ulan diller: Svahili (resmi), ngilizce (resmi), Arapça, yerel diller
Ba kenti: Darüsselam
Para Birimi: Tanzanya ilini (TZS)

Ülke künyesi
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2012 y l nda 5,4 milyar dolar ihracat, 11, 3 milyar dolar ithalat gerçekle tiren Tanzanya’n n 
ihracat n n yüzde 55’ini tar msal ürünler, geri kalan n  ise alt n ihracat  olu turdu. Do a 
ve do al kaynaklar n n zenginli ini ekonomik geli me için kullanan Tanzanya ayn  za-
manda Uganda’dan sonra en fazla do rudan yat r m çeken ikinci ülke olarak da göz-
lerin üstüne çevrildi i bir ülke. Tanzanya’n n en çok ihracat ve ithalat yapt  ülkelere 
bak ld nda Türk sanayicileri aç s ndan önemli verilere ula mak mümkün. sviçre yüz-
de 19,4’lük oranla Tanzanya’n n ihracat nda ilk s rada yer al rken onu yüzde 18,1 ile 
Güney Afrika, yüzde 14,3 ile Çin, yüzde 7,5 ile Japonya, yüzde 4,8 ile Almanya, yüzde 
4,7 ile Kenya ve yüzde 4,4 ile Hindistan takip ediyor. Tanzanya’n n ithalat nda Hindistan 
(yüzde 14) ilk s rada yer al rken, s ras yla bu ülkeyi BAE (yüzde 11,1), sviçre (yüzde 9,9), 
Çin (yüzde 9,4), Güney Afrika Cumhuriyeti ( yüzde 8,8), Japonya (yüzde 4,4) ve Kenya 
(yüzde 3) izliyor.

TÜRK YE-TANZANYA T CARET NDE DEM R - ÇEL K ETK S
Tanzanya, Türkiye’nin Sahra Alt  Afrika’da en fazla ihracat yapt  dokuzuncu ülke.
ki ülke aras nda ticaret hacmi yakla k 160 milyon dolar düzeyinde. Bu ticaret hacmini 
yüklenen sektörler aras nda demir-çelik etkisi net bir ekilde görülüyor. Demir-çelik d -

nda Türkiye, çimento ve alüminyum ihracat yla da in aat malzemesi sanayisinde fark 
yaratmaya çal yor. ki ülke aras nda 2011 y l nda ticaret hacmi yakla k yüzde 90 artarak 
103 milyon dolar seviyesinden 192 milyon dolar seviyesine ula t . Bu ticaret hacmi, a r-
l kl  olarak Türkiye’nin demir-çelik ihracat ndaki dü ü  nedeniyle 2012 y l nda yakla k 
yüzde 20 azalarak 156 milyon dolar seviyesine geriledi.

Tanzanya ile olan d  ticaret hacminin yüzde 80’inin Türkiye’nin ihracat ndan, yüzde 
20’sinin ise Tanzanya’dan yap lan ithalattan olu tu unu söyleyen D  Ekonomik li kiler 
Konseyi (DE K) Türk-Tanzanya  Konseyi Ba kan  Zekeriya im ek, ülkede Türklere kar-

 a r  bir sevgi ve sempati oldu unu dile getirdi. Afrika’da güvenlik sorunu olmad n , 

Afrika k tas n n güneydo usunda yer 
alan Mozambik 9,6 milyar dolarl k gay-
risafi yurt içi has las yla (GSYH) Afrika 
k tas n n 25. büyük ekonomisi. K tada 
son dönemlerde a rl k kazanan do al 
gaz arama çal malar  Mozambik’te de 
ba lad . Bulunan do al gaz rezervleri ile 
büyümeye devam edecek gibi görünen 
Mozambik’in orta ve uzun vadede bü-
yük at l mlar gösterece i tahmin ediliyor. 
Ülke GSYH’sinin yüzde 28,4’ünü tar m, 
yüzde 26,9’unu sanayi, yüzde 44,7’sini 
de hizmetler sektörü olu turuyor. Buna 
kar n i  gücünün yüzde 81’i tar m sek-
töründe, yüzde 6’s  sanayi sektöründe, 
yüzde 13’ü ise hizmetler sektöründe is-
tihdam ediliyor. 

Sahra Alt  Afrika’n n son 15 y lda en 
h zl  büyüyen petrol d  ekonomisine 
sahip Mozambik ekonomisi 2012 y l n-
da yüzde 8’e yakla an bir büyüme per-
formans  sergiledi. Afrika k tas n n pek 
çok ülkesi gibi Mozambik’de kömür ve 
do al gaz gibi zengin yer alt  kaynakla-
r na sahip. 127,4 milyar metreküp kan t-

lanm  do al gaz rezervine sahip olan 
ülkenin d  ticaret hacmi ise yakla k 7 
milyar dolar seviyelerinde. Mozambik 
ihracat n n yüzde 52’sini i lenmemi  
alüminyum olu turuyor. Mozambik’in 
ithalat nda ilk s rada Güney Afrika Cum-
huriyeti yer al rken, bu ülkeyi s ras yla 
Hollanda, Hindistan ve Portekiz izliyor. 
Türkiye ise Mozambik’in 35. büyük te-
darikçisi konumunda bulunuyor. 

Mozambik’in en fazla ihracat yapt -
 ülkelerin ba nda Hollanda geliyor. 
lenmemi  alüminyumun tamam  

Hollanda’ya gönderiliyor. Hollanda’dan 
sonra Güney Afrika Cumhuriyeti, Por-

tekiz ve Çin Mozambik’in di er önemli 
pazarlar . Türkiye ile Mozambik aras n-
daki ticaret hacmi art  e iliminde ol-
mas na kar n henüz istenilen seviyeye 
ula mad . 2011 y l  itibar yla Türkiye’nin 
Mozambik’e gerçekle tirmi  oldu u ih-
racat 102,5 milyon dolar, Mozambik’ten 
gerçekle tirdi i ithalat ise 71 milyon do-
lar seviyesinde kald . 

ki ülke aras ndaki ticaret hacmi 2011 y l  
itibariyle 173,5 milyon dolar düzeyinde 
seyretti. Türkiye’nin Mozambik’e ihraç 
etti i ürünlerin ba nda benzin geliyor. 
2011 y l nda Türkiye’den Mozambik’e 
gerçekle tirilen ihracat n yüzde 
65’ini benzin olu turdu. Türkiye’nin 
Mozambik’ten gerçekle tirmi  oldu u 
ithalatta en önemli ürün ise ta  kömürü. 
2011 y l nda Mozambik’ten gerçekle -
tirilen ithalat n yüzde 78’ini ta  kömürü 
olu turdu. Mozambik’te potansiyel yat -
r m alanlar  aras nda altyap , enerji (do al 
gaz, hidroelektrik), madencilik (kömür), 
turizm (oteller) ve tar m (susam, a aç 
ürünleri, tütün) sektörleri öne ç k yor.

AFR KA’NIN 25. BÜYÜK EKONOM S : MOZAMB K



İ H R A C A T  K A P I L A R I  /  T A N Z A N Y A 101

çok ciddi ve tüketime aç k bir toplum oldu unu dile getiren im ek, “Türkiye olarak 
Afrika’ya yönümüzü yeni çevirdik. Ülkede Hintli ve Çinlilerin say s  çok fazla. Yoldan ge-
çen üç ki iden biri Çinli, biri Hintli, di eri Afrikal . Hintli ve Çinliler bu ülkede çok iyi bir 
düzen kurmu . Tanzanya in aat sektörü organize olmad  için çok zor ve emek isteyen 
bir pazar” dedi.

EN FAZLA BÜYÜME GÖSTEREN SEKTÖR N AAT
Tanzanya’da in aat sektörü son y llarda en fazla büyüme gösteren sektörlerin ba nda 
geliyor. n aat sektöründeki büyüme, altyap  ve yeni konut projelerinden kaynaklan yor. 
Yard m fonlar yla desteklenen yol ve elektrik santralleri ba ta olmak üzere altyap  in aat-
lar ndan kaynaklanan büyüme, hükümet, kamu-özel sektör ortakl yla ehirlerdeki i  yeri 

Dönem İnşaat Gayrimenkul GSYİH Gayrimenkul GSYİH

2008 2009 2010 2011 2012 2013*
hracat (milyar$) 3,1 2,9 4,9 5,6 6,0
thalat (milyar$) 8,1 6,5 8,0 10,6 11,0
Hacim 11,2 9,4 12,9 16,2 17,0
Denge -5,0 -3,6 -3,1 -5,0 -5,0
Di er musluk ve valf/
vana imalat

10,3 8,5 3.1 8,5 3.1

Elektrikli ayd nlatma 
ekipmanlar

9,3 9,7 2.8 9,7 2.8

Haz r beton imalat 8,3 -11,8 1.5 -11,8 1.5
Kablolar 7,6 2,9 1.4 2,9 1.4
Kaynaklar: International Trade Center- Trade Map ve IMF. *IMF  tahmini

Tanzanya Dış Ticareti (milyar $)

Yıllar İhracatımız İthalatımız Denge Hacim

2005 23.019 10.032 12.987 33.051
2006 27.360 16.035 11.325 43.395
2007 30.217 11.952 18.265 42.169
2008 52.636 14.033 38.603 66.669
2009 55.000 11.000 44.000 66.000
2010 89.318 14.332 74.986 103.650
2011 170.772 21.788 148.984 192.560
2012 130.592 26.022 104.570 156.614
Kaynak; TÜ K 

Türkiye-Tanzanya İkili Ticareti (1000$)

Tanzanya, dünyada toplam 
yüzölçümünün yüzde 
25’inden fazlası yaban hayatı 
parkları ve av sahalarına 
ayrılmış tek ülke.
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ve konut projeleri, büyük ehirlerdeki konut aç n  gidermek için uydu ehirler, kamu 
çal anlar  için lojmanlar, hracat leme Bölgeleri (Export Processing Zones) ve sanayi 
parklar na ili kin projeler geli tiriyor. Bu çerçevede, in aat malzemelerine olan talep ar-
t yor. 2009 y l nda yüzde 7,5 büyüyen in aat sektörü, 2010 y l nda yüzde 10,2 büyüme 
gösteren Tanzanya’da altyap  aç s ndan hemen her alanda yat r m imkân  bulunuyor. 
Türk in aat sektörü aç s ndan özellikle konut, al veri  merkezleri, kongre ve konferans 
merkezleriyle yol ve köprü in aat na yönelik i  imkânlar  mevcut.
 
Tanzanya in aat sektörü, altyap  projelerindeki art  ve büyük konut aç  nedeniyle artan 
konut in aatlar nda son y llarda yüzde 12 ile yüzde 15 aras nda büyüme gösterdi. Top-
lamda 3 milyon konut aç  bulunan ülkede y ll k acilen 200 bin konuta ihtiyaç duyuluyor. 
Finansman  uluslararas  kurumlarla Tanzanya hükümeti taraf ndan kar lanan havaalan  
yenilemeleri olmak üzere çok say da altyap  projesi söz konusu. Ula m ve enerji a n n 
zay f olmas  Tanzanya hükümetinin yeni yat r mlar  çekmesini engelledi i için, te vik ve 
hibelerin yard m yla altyap  projelerine a rl k veriliyor. Darüsselam Liman ’n  Burundi ve 
Ruanda’ya ba layacak bir demir yolu projesi üzerinde çal l yor. Tanzanya hükümeti, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin de projeye kat lmas  için çaba gösteriyor. Söz ko-
nusu projenin 3,5 ile 5,3 milyar dolar aras nda bir rakama mal olaca  tahmin ediliyor.

Tanzanya in aat sektörünün çift haneli büyümesi, in aat malzemesi ihtiyac n  art r yor. 
Demir-çelik ve çimento talebinin artt  ülkede, ki i ba  çimento tüketiminin y ll k 50 
kilogram oldu u tahmin ediliyor. Ülkede, y ll k toplam 3 milyon ton çimento üretimi 
gerçekle tiren üç adet üretici bulunuyor. Pazardaki artan talep ve çimento üretiminde 
kullan lan kireç ta  ve alç n n çok miktarda bulunmas  nedeniyle çok say da yat r mc -
n n çimento yat r m  planlad  tahmin ediliyor. Trade Map verilerine göre, Tanzanya’n n 
çimento ithalat  2011 y l nda bir önceki y la göre yüzde 33 art  göstererek 71 milyon 
dolara yükseldi. 

Son zamanlarda bulunan ve üretime ba lanan do al gaz kaynaklar n n ülke ekonomisine 
katk da bulunmaya ba lamas  ve d  yard mlar n devam  Tanzanya’da altyap  gibi üstyap  
projelerinin de devreye al nmas n  sa layacak gibi görünüyor. Ayn  zamanda ba kent 
olan liman kenti Darüsselam ile ülkenin iç bölgelerini birbirine ba layacak yol ve köprü 
projeleri, elektrik nakil hatlar , güç çevrim santralleri, içme suyu ve sulama kanallar  gibi 
projelerin öncelikli olarak devreye sokulaca  bildiriliyor. Türk müteahhitlik firmalar n n 
yan  s ra mü avirlik firmalar n n da projelerin haz rlanmas nda Tanzanya pazar nda yer 
alabilece i öngörülüyor. Türk in aat malzemesi sanayisinin de altyap  ve üstyap  projeleri 
için kaliteli, yüksek standartl  malzemelerle yeni bir pazar elde etme imkân  bulunuyor. 
Sahra Alt  Afrika’n n en h zl  büyüyen ekonomisine sahip olan Tanzanya, giri imci Türk 
sanayicilerini bekliyor.

Tanzanya inşaat sektörü, 
altyapı projelerindeki 

artış ve büyük konut açığı 
sebebiyle artan konut 

inşaatları nedeniyle son 
yıllarda yüzde 12 ile yüzde 

15 arasında büyüme 
gösterdi. Toplamda 3 milyon 

konut açığı bulunan ülkede 
yıllık acilen 200 bin konuta 

ihtiyaç duyuluyor.
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Türkiye İMSAD’ın 2013 yılı 
medya karnesi

Televizyon Haberleri ve Röportajları

Türkiye MSAD’ n, 1 Ocak–31 Aral k 2013 tarihleri aras n-
da yaz l  ve görsel bas nda toplam 482 adet haberi yer 
ald . Haberlerde Türkiye MSAD’ n Türk in aat malze-
mesi sanayisinde gerçekle tirdikleri, etkinlikleri, kamu-

oyu bilinçlendirme çal malar  olumlu bir ekilde yans d . Türkiye 
MSAD’ n 2013 y l  medya bilançosu u ekilde gerçekle ti: 

 
• Türkiye MSAD yaz l  bas nda toplam 451 adet haber ile konu 

oldu. (Ulusal, yerel, sektörel) 
• Türkiye MSAD 451 adet toplam haberin, 109 adedi ulusal 

gazetelerde, 24 adedi ulusal dergilerde, 142 adedi yerel ga-
zetelerde, 7 adedi yerel dergilerde ve 169 adedi ise sektörel 
dergilerde yay mland .

• Türkiye MSAD görsel bas nda, 10 ayr  televizyon kanal nda, 
31 ayr  programda haber/röportaj olarak yer ald . 5 kez prog-

ram tekrar  yap ld  ve televizyon programlar nda toplamda 36 
kez haber konusu oldu. 

• Türkiye MSAD’ n, televizyon kanallar nda yay nlanan haber/
röportajlar n n toplam süresi 5,5 saat oldu. 

• Türkiye MSAD’ n kat ld  televizyon kanallar ; CNN Türk, 
Cnbce, Bloomberght, A Haber, TGRT Haber, Samanyolu Ha-
ber, Cem TV, Dünya TV,  KOB  TV, Bursa Olay ve TV Net oldu. 

• Gazete, ekonomi ve sektörel yay nlardan soru-cevap ve/veya 
haber format nda, 25 ayr  yay n için farkl  içerikte paket haber 
haz rlanm /yay nland . Sektör gündemi do rultusunda baz  
yay nlar birden fazla paket haber (soru-cevap-görü  alma) ta-
lebinde bulundu. 

• Türkiye MSAD’ n bu dönemde 8 farkl  konu ba l  alt nda 
haz rlanan bas n bültenleri, ilgili medya mecralar na servis 
edildi. 

KANAL ADI PROGRAM ADI YAYIN TAR H
Bloomberg HT 2013 BEKLENT LER 1/10/13
Bloomberg HT HABERLER 2/19/13
TV Net NET BAKI 3/4/13
Bloomberg HT LK SÖZ 3/28/13
Bloomberg HT LK SÖZ 3/28/13
Bloomberg HT LK SÖZ 3/29/13
Cnn Türk STANBUL YAPI FUARI 4/25/13
Dünya TV UFUK TURU 6/24/13
CNBC E EMLAK HAKKINDA HER EY 7/1/13
TGRT Haber GÜNÜN Ç NDEN 7/9/13
A Haber ’ N SIRRI 7/24/13
Bloomberg HT F NANS MERKEZ 8/14/13
Bloomberg HT 3. SEANS 8/14/13
Bloomberg HT LK SÖZ 8/15/13
Bloomberg HT YÖNET M KATI 8/15/13
Bloomberg HT SAAT BA I 8/15/13
Bloomberg HT F NANS MERKEZ 8/15/13
CNBC E HABERLER 8/15/13
CNBC E F NANS CAFE 8/16/13
Cnn Türk HABERLER 8/16/13
Bloomberg HT YÖNET M KATI 8/17/13
Cnn Türk GÜNE MERHABA HAFTASONU 8/18/13
Bloomberg HT KENTSEL DÖNÜ ÜM REHBER 8/23/13
Bloomberg HT KENTSEL DÖNÜ ÜM REHBER 8/24/13
Samanyolu Haber TV HABER EKRANI 9/16/13
Cem Tv YE L EKONOM 11/5/13
Cnn Türk PARANIN GÜNDEM 11/6/13
CNBC E P YASA EKRANI 11/25/13
Bloomberg HT HABERLER 11/26/13
Bloomberg HT LK SÖZ 12/5/13
CNBC E P YASA EKRANI 12/5/13
CNBC E FINANS CAFE 12/6/13
Bloomberg HT LK SÖZ 12/20/13
Olay TV ANA HABER 12/13/13
Olay TV ANA HABER 12/14/13
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