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 D
EĞERLİ İMSAD üyeleri ve sektör paydaşlarımız… Yılın ilk çeyreğinde ülke-
mizin gelişme hızı yüzde 3,2 iken inşaat sektörü yüzde 2,8 gelişim hızı ile 
genel büyümenin altında bir büyüme sergiledi. Bunun zor mevsim koşulları 
yanında en önemli nedenini yılın ilk yarısında sektörde, kamu inşaat yatı-
rımlarının hiç artış göstermemesi ve özel sektör harcamalarındaki yatırım 
artışının yüzde 3,1’de kalmasının etkisi olarak görüyoruz. Bu olumsuz tab-

loda herşeye rağmen inşaat malzemesi ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
13,8’lik bir artış kaydedilmesi ise sevindirici oldu. Aynı dönemde ithalatta yüzde 8,5’lik bir 
gerileme ile cari açığa pozitif katkımızı yine sürdürdük. 

İnşaat malzemesinin bu yıl toplam ihracata katkısı yüzde 13 düzeyinde seyretmekte ve 
İMSAD, Mayıs 2012 ihracat rakamlarına göre Mart 2012’den sonra son 17 aylık dönemde 
ikinci yüksek performansı 1,71 milyar dolarla yakaladı. İhracatın ithalata oranı ise yüzde 230 
seviyesinde gerçekleşti. Sektör olarak hedef pazarlar açısından ihracatta seyrin çok daha 
dalgalı olduğunu ve iyi takip edilmeyi gerektirdiğini biliyoruz. İnşaat sektörü olarak, hükü-
metin hedeflediği yüzde 4 ekonomik büyüme ortamında 2012 yılında yüzde 7 ile yüzde 
8 oranında büyüme öngörümüz ise devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde sektörümüzün 
gelişiminin daha iyi olacağını görüyoruz ve yılın ikinci yarısında da aynı gelişimin devamını 
bekliyoruz. 

Haziran ayında Brüksel’de Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında toplantılar dü-
zenledik. İMSAD olarak EUbuild Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı AB Projesi’yle, 
9 ülke ve 49 ortak ve iştirakçi kurumla birlikte sektörler arası önemli bir iş birliği örneğini 
Brüksel’de sergiledik. İMSAD’ın inşaat sanayisi için yürüttüğü AB fonlu projelerin bugün 
artık EUbuild adı altında sürdürülebilir bir marka olduğunu söyleyebiliriz. 

Henüz ülkemiz AB kapısında olsa da derneğimiz İMSAD’ın bugün AB üyesi olduğunu 
söyleyebiliriz. Avrupa’nın 2020 yılına kadar enerji ihtiyacını yüzde 20 azaltma hedefi Türki-
ye ve Balkan ortaklarımız tarafından da benimsenmiş hedefler. İşte bu hedefleri gerçek-
leştirmede inşaat sanayisine, yani bizlere görev düşüyor. Türkiye’de enerji verimliliğinin 
hükümetimiz tarafından daha öncelikli ele alınmasını, teşvik mekanizmalarının kurulma-
sını ve belki her şeyden önemlisi güçlü bir yeni koordinatör kurum, ajansın kurulmasını 
istiyoruz.

Değerli üyelerimiz ve paydaşlarımız… İMSAD olarak bu yıl 4. Uluslararası İnşaatta Kali-
te Zirvesi’ni, “Sürdürülebilirlik ve İhracat” ana teması altında düzenlemeyi hedefliyoruz. 
Bunun için çalışmalarımıza başladık ve yine sektörün önemli gündemini zirveye taşımak 
istiyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörün ihracat odaklı büyümesinin yanında arka ar-

kaya çıkan 2B, kentsel dönüşüm ve yabancılara gayrimenkul yasaları ile oluşacak talebe 
bağlı olarak sektörümüzde daha pozitif bir seyir beklentimizi yineliyorum.

Yılın ilk çeyreğinde duran 
yatırımlar karşısında 
ihracatı yüzde 13,8 artırma 
başarısını gösterdik

Genel ihracatımızda AB’nin payı yüzde 46,8’den yüzde 
36,2’ye gerilese de, inşaat malzemesi yılın ilk çeyreğinde 
ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 
artırdı. Bu, sektörümüz adına olumlu bir gelişme…
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 M
ERHABA… Derginin tüm yazılarının tamamlanmasıyla birlikte yazımı 
yazmaya başlıyorum. Aslında sizin için yeni-güncel benim için eskime-
ye başlamış bir içerik haline geliyor… Yazarken bir sonraki sayıyı da 
düşünüyorum bir taraftan ama bu sayıya dair bir şeyler yazmam ge-
rektiğinin de farkındayım! Mayıs-haziran-temmuz geçti; ama ben nasıl 
geçtiğini anlayamadım. Eminim sektördeki birçok kişi için durum aynı 

olmuştur. Bazılarımız kısa kısa tatiller yapmış olsa da benim gibi henüz tatili planlayama-
yanlarınız vardır. Tatile çıkacaksanız bu 1-2 aylık dönemde, dergimizi de yanınıza almanızı 
öneririz. Oldukça dolu-dinamik-keyifli bir içerik, okumak zaman alabilir.

İMSAD’ın Brüksel organizasyonlarından sonra İMSAD’ı ve sektörü farklı bir noktaya taşı-
dığımız hissiyle dolaşıyorum bir süredir. Başka bir ülkede ve şehirde, her biri birbirinden 
farklı içerikte, farklı mekânlarda dört ayrı organizasyon yapmak… Mesajlarımızı, sektör dina-
miklerimizi Avrupa Birliği’nin başkentinden Avrupalılara, Balkanlara söylemek, kendimizi ve 
neler yapabildiğimizi göstermek çok çok keyifliydi. Sizler için her bir organizasyona tek tek 
fotoğraflarıyla, içeriğiyle yer verdik. Gelmeyenler, gelmiş kadar olsun diye…  

Yine geniş bir bakış açısıyla işlediğimiz kentsel dönüşüm dosyasını da keyifle okuyaca-
ğınızdan eminiz. Konunun tüm yönlerini ele alan uzmanları kentsel dönüşümden ne an-
ladığımızı ve kentsel dönüşüm sürecini sorguladık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, İBB Başkan Danışmanı ve İMP eski Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Baz, ODTÜ 
İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Haluk Sucuoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Cemal Gökçe, İMSAD Deprem ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı Galip Sayıl 
ve İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç’tan kentsel dönüşümle ilgili görüş ve 
değerlendirmelerini aldık. 

Türkiye’nin enerji verimliliği yol haritası çizilirken, konunun muhatabı olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’la özel bir söyleşi gerçekleştirdik. “2023 yılına kadar konut-
larda yüzde 20, sanayi sektöründe ise yüzde 15 oranında tasarruf hedeflediklerini” söy-
leyen Bakan Taner Yıldız ile enerji verimli binalarda uygulanacak teşvik ve destekleri de 
konuştuk.

İnşaat malzemeleri sektörü için önemli bir yer tutan hazır beton sektörüne yönelik bir araş-
tırma haber hazırladık. Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz, 
2011 yılını sektörün nasıl kapattığını anlatırken, gelecek hedeflerinden de bahsetti. Yurt 
dışında yaşayan ünlü mimarlarımızdan Şefik Birkiye ile Brüksel’de, mimarlık felsefesi ve 
projeleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sayı inanın çok çalıştık. Zira dergimiz 6 
forma çıkarken, geniş araştırma ve röportajlardan oluşan fazladan bir forma daha eklemek 
durumunda kaldık. Tek tek dergi içeriğinde neler olduğunu anlatmaya kalksam, inanın bu 
sayfa yetmeyecek. İyisi mi sizi İMSAD Dergi ile baş başa bırakayım. İyi okumalar…





Temmuz 2012

İMSAD’dan
» İMSAD, inşaat malzemesi sanayisinde yeni dönemi ele aldı

» İMSAD-Adalet ve Kalkınma Partisi Toplantısı 

AYAKÜSTÜ SÖYLEŞİLER
» Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Atalay Gümrah: “EPD’ye hak kazanan, Avrupa’nın ilk ve tek seramik
sağlık gereçleri üreticisiyiz.”

» Türk Ytong Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak: 
“Türkiye’nin Çevresel Ürün Deklarasyonu’nu gerçekleştiren ilk firmasıyız.”

» Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ Genel Müdürü Hakan Gürdal: 
“Sorumlu ve sürdürülebilir iş modelini benimsiyoruz.”

ÖZEL HABER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Türkiye’nin enerji verimliliği yol haritasını anlattı.

MAKRO-NOMİ
Prof. Dr. Kerem Alkin

ÖZEL HABER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: “Kentsel dönüşüm 4 ay içinde 
başlayacak!”

SEKTÖREL GÜÇ
TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Onur:
“Dünya doğal taş ve mermer merkezi haline geleceğiz!”

DOSYA / HAZIR BETON
Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz:
“2012 yılı, hazır beton sektörüne hareket getirecektir.”

KAPAK / İMSAD BRÜKSEL TOPLANTILARI
» İMSAD, Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası’na damgasını vurdu

» Avrupa-Balkanlar-Türkiye Ortak Manifestosu, Brüksel Çalıştayı’nda oluşturuldu

» İMSAD yönetimi Avrupalı parlamenterlerle Brüksel’de bir araya geldi

» İnşaat malzemeleri sektöründe bir ilk: Avrupa Parlamentosu’nda panel

8

16

22

28

32

36

42

48

Temmuz 2012



İZLENİM / Selda Başbuğoğlu
İMSAD Sürdürülebilir Enerji Haftası’nda Brüksel’deydi

GÜNCEL SÖYLEŞİ
Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu: “İnşaat, yalıtımı tetikleyen bir sektör.”

TEŞVİK DÜNYASI / Yasemin Bali Çetin

GÜNCEL SÖYLEŞİ
Aluform Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay:
“Sandviç panel sektöründe dünyada iyi bir noktadayız…”

STRATEJİK BAKIŞ / Dr. Yılmaz Argüden

DOSYA / KENTSEL DÖNÜŞÜM
Bütün gözler kentsel dönüşüme çevrildi

DOSYA / SÖYLEŞİ
İBB Başkan Danışmanı ve İMP Eski Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Baz:
“Türkiye’de planlama sonrası yapılaşma değil, yapılaşma sonrası planlama 
anlayışı hâkim.”

MİMARLIK / İNŞAAT DÜNYASI
Mimar Şefik Birkiye: ”Kalıcı ve stil sahibi bina yapmayı unuttuk!”

MİSAFİR ODASI / İsmail Özcan

İHRACAT KAPILARI / Nijerya
Uzak, bakir bir ekonomik coğrafya: NİJERYA

 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD) Adına

İmtiyaz Sahibi
HÜSEYİN BİLMAÇ

Yazı İşleri Müdürü/Sorumlu Müdür
SELDA BAŞBUĞOĞLU

Yayın Editörü
D. ÖZDEN ÖZKAN ÇAYIRLI

Danışma Kurulu
PROF.DR. KEREM ALKİN
PROF. DR. FİLİZ 
KARAOSMANOĞLU
PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
PROF. DR. ALİ RIZA KAYLAN
DOÇ. DR. MELİH BULU
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. ENGİN BARAN

Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
CUMHURİYET CAD. NO:193, 3B 
HARBİYE-İSTANBUL 
Tel: 212 296 24 74
Faks: 212 291 07 24
Web: www.imsad.org 
www.eubuild.com

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Görsel Yönetmen
Yavuz KARAKAŞ

Editör
Hayati BAKIŞ

Grafik & Tasarım
Ertuğrul Mürtezaoğlu

Düzeltmen Editör
Ersel ERGÜZ

Fotoğraf Editörü
Murat GÜNEY

Fotoğraf
Damla SALOR, Nihat MALÇUK

İletişim
Yazı İşleri: 0216 681 18 70
Pazarlama: 0216 681 18 78
ajansd@dunya.com

Baskı
Dünya Yayıncılık A.Ş.
“Globus” Dünya Basınevi 
100. Yıl Mahallesi, 34440 
Bağcılar-İstanbul
Tel: 0 212 629 08 08

NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin 
sorumluluğundadır. Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflar İMSAD’ın izni alınarak, kaynak belirtilerek, tam 
veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.

  KAPAKKAPAK
 İMSAD Brüksel’den seslendi: İMSAD Brüksel’den seslendi:

“Daha sürdürülebilir 
 bir gelecekte 
 buluşalım”

64

48
66

70
74

78
80

90

98

104
108



Temmuz 2012

8 İ M S A D ’ D A N

 TÜRKİYE inşaat malzemeleri sanayisi için yeni bir dönemin işareti sayılan Çevresel Ürün Be-
yannamesi (EPD), 8 Haziran 2012 tarihinde Grand Hyatt Otel’de düzenlenen toplantıyla İMSAD 
üyelerine tanıtıldı. Toplantıya İMSAD Genel Koordinatörü Selda Başbuğoğlu ev sahipliği yapar-
ken, üyeleri bilgilendirmeye dönük sunumlar gerçekleştirildi. Selda Başbuğoğlu’nun açış ko-
nuşmasıyla başlayan toplantıya PE INTERNATIONAL AG Bölge Direktörü Matthias Reimers,  
TURKECO Yönetici Direktörü Duygu Erten, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim kurulu Başkanı 
Semra Sevinç ve EPD sahibi Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak da konuşma-
cı olarak katıldı.
Sektörün değişen ve dönüşen ihtiyaçlara uygun malzemeleri geliştirmek ve tüm iş süreçlerini 
gözden geçirmek durumunda olduğunu vurgulayan İMSAD Genel Koordinatörü Selda Başbu-
ğoğlu, “Artık sanayicilerimiz ve sektör, çevre ile ilgili çeşitli adımlar atıyor ve sektörümüz de bili-
nenin aksine çevreye dost uygulamaları ile ön plana çıkıyor, çıkmak da istiyor” dedi. İMSAD’ın 
EPD konusunda Avrupa örgütü olarak yapılanan ECO platformu içinde Türkiye’yi temsil ettiğini 
hatırlatan Başbuğoğlu, Avrupa’da farklı EPD sistemleri bulunduğunu, bunun da tüm üreticiler 
için pazara giriş zorluğu yarattığını söyledi. Avrupa inşaat sanayisinin konuya yaklaşımını takip 
ettiklerini ifade eden Başbuoğlu şunları aktardı: “Fransa’nın EPD’ler konusunda milli standardı-
na uygunluk talep etmesi Avrupa inşaat sanayisi ve yönetim kurulu üyesi olduğumuz CEPMC 
tarafından da bir teknik engel olarak yorumlandı. Bildiğiniz gibi Avrupa’da yürürlüğe giren CPR, 
yeni inşaat malzemesi yönetmeliğinin geçiş süreci Temmuz 2013’te tamamlanıyor. Şu anda 
isteğe bağlı olan EPD’ler konusunda AB üyesi ülkelerde farklı uygulamalar var. Türkiye’de ise 
bu konuda İMSAD’ın bir programı yönetmesi söz konusu olabilir. Yakın dönemde ise EPD ek-
sikliğinin belli pazarlara ihracatta ve zamanla iç pazarda bir ticari bariyer oluşturması riski var.” 
İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmaları sonucunda Türkiye’de 2009 yılından bu yana 

İMSAD, inşaat malzemesi 
sanayisinde yeni dönemi ele aldı

Matthias Reimers
(PE INTERNATIONAL)
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ofisi bulunan PE International ile iş birliği için bir adım attıklarını aktaran Başbuğoğlu, “Bu iş bir-
liğiyle 2012 yılı sonuna kadar sürdürülebilirlik yönetimi rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde 
PE International, üyelerimize yüzde 20 indirimli hizmet sunacak” dedi.

“PLANLANMAYAN YEŞİL PROJE BAŞARILI OLAMAZ”
Avrupa’ya ihracat yapan Türk inşaat malzemesi üreticileri için inşaat malzemelerinin sürdürüle-
bilirliğine yönelik yeni Avrupa Birliği normu EN 15804 ile uyumlu EPD’ler gündemin ilk madde-
sini oluşturdu. PE INTERNATIONAL AG Bölge Direktörü Matthias Reimers de “Avrupa’da farklı 
EPD sistemleri ve çekirdek EPD sistemiyle yasal çerçeve” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Avrupa’da yürürlükte olan Yeni Yapı Malzemesi Yönetmeliği’ne (CPR – Construction Product 
Regulation), 2013 yılının temmuz ayında tamamlanmasından sonra birçok Avrupa ülkesinde 
EPD’lerin daha da önem kazanacağını söyleyen Reimers, EPD’lerin, ürünlerin çevre dostu ta-
sarımının geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin arttırılması konularında araç olarak kullanılabilme 
faydalarını da beraberinde getirdiğinden söz etti.
EPD’lerin, ISO 14040’a uygun şekilde hazırlanan Yaşam Döngüsü Analizi’ni (LCA) baz alan çalış-
malar olduğunu söyleyen TURKECO Yönetici Direktörü Duygu Erten de, yeşil binalarda EPD’ler, 
üreticiler için tetikleyici unsurlar ve yararlarından bahsetti. ABD’deki yeşil binaların enerji tasarrufun-
da sağladığı yararlara da değinen Erten, 12 federal binada LEED sertifikasının olduğunu anımsattı. 
Kamu binalarının enerji tasarrufunda örnek teşkil edecek uygulamalar yapması gerektiğine vurgu 
yapan Erten, söz konusu binalarda enerjide yüzde 30, karbondioksit salımında yüzde 35, su tü-
ketiminde yüzde 30-50 ve atık su kullanımında yüzde 50-90 oranlarında tasarruf edildiğini söyledi.
“Planlanmayan yeşil proje, başarılı olamaz” diyen Erten, dünyada yüzlerce yeşil bina sertifikası-
nın olduğunu ve her ülkenin kendi yeşil bina sertifikasını çıkarttığının altını çizdi. Binaların kar-
bon salımının tüm karbon salımının üçte birine denk geldiğini hatırlatan Erten, sektör olarak 
yeşil binalarda bu salımının düşürülmesi için çalışmalar yapılmasının önemine değindi. 
PE INTERNATIONAL yöneticisi Merve Köktuna’da EPD’lerin hazırlanmasıyla ilgili sunumun-
da, İSO 14020’ye göre çevresel etiketlerde EPD’lerin TİP 3 İSO 14025’e göre etiketlendiğini 
aktarırken, “EPD’ler Yaşam Döngüsü Analizine dayanıyor” dedi. Toplantıda ayrıca EPD’lerin 
pazarlama aracı olarak kullanılması, ürün grupları ve sektör dernekleri için EPD’ler, EPD sahibi 
firmanın EPD alım süreci, ihtiyaç duyma sebep ve sonuçlarıyla ürün performans puan tablosu, 
çevre dostu tasarım ve ürün inovasyonu konuları ele alındı. Toplantının sonunda katılımcılara 
sertifika da verildi.

İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi 
9. Toplantısı Grand Hyatt Otel’de 
gerçekleştirildi.

Fotoğraftakiler (soldan-sağa): Merve 
Köktuna (PE INTERNATIONAL), 
Semra Sevinç (Sürdürülebilirlik 
Akademisi), Duygu Erten (TURKECO), 
Selda Başbuğoğlu (İMSAD), Matthias 
Reimers (PE INTERNATIONAL) ve 
Tolga Öztoprak (Türk Ytong).
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İMSAD: “İnşaat malzemesi 
ihracatı ilk çeyrekte geçen yıla 

göre yüzde 13,8 arttı”
İMSAD’ın düzenlediği yılın ikinci ekonomi toplantısında “İnşaat Sanayisinde
İhracat ve Hedefler” ile “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Getirdikleri”

konuları ele alındı. Son ekonomik veriler çerçevesinde inşaat sanayisindeki ihracat 
rakamlarının değerlendirildiği toplantıda, gelecek yıllar için hedefler de tartışıldı. 

Toplantıda ayrıca yeni TTK da masaya yatırıldı. 

İNŞAAT Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından yılda dört defa düzenlenen ekonomi 
toplantılarının ikincisi, 10 Temmuz 2012 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. Toplantıya 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. A. Bumin Doğrusöz ve İMSAD 
Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak katıldı. İMSAD Başkanı Hüseyin 
Bilmaç, haziran ayında AB’nin kalbi Brüksel’de sürdürülebilir enerji haftası kapsamında düzen-
lenen toplantılardan söz ederek, EUbuild projesinin AB’ye ihraç ettiğimiz bir proje olduğunu 
belirtti. İnşaat sektörünün ihracat rakamları hakkında da Bilmaç şu bilgileri verdi: “Bu yılın ilk 
çeyreğinde ülkemizin gelişme hızı yüzde 3,2 iken, inşaat sektörümüz yüzde 2,8 gelişim hızıyla 
genel büyümenin altında bir büyüme sergiledi. Bunun nedenleri çeşitli ancak yılın ilk yarısın-
da sektörde kamu inşaat yatırımlarının hiç artış göstermediğini, özel sektör harcamalarındaki 
yatırım artışınınsa yüzde 3,1’de kaldığını görüyoruz. Bu olumsuz tabloya karşın inşaat sektörü 
ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre 2012 yılı ilk çeyrek dönemi sonunda yüzde 13.8’lik 
bir artış kaydedildi. İthalatta ise yüzde 8,5’lik bir gerileme söz konusu.” 
İnşaat malzemesi ihracatında Mayıs 2012’de, Mart 2012’den sonra, son 17 aylık dönemde 
ikinci yüksek performansı 1,71 milyar dolarla yakaladıklarını aktaran Bilmaç, ihracatın ithalata 
oranının ise yüzde 230 olarak gerçekleştiğini belirtti. İMSAD Başkanı Bilmaç, sektörün gelecek 
hedefleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “2012’nin ardından, gelecek üç çeyreğe dair beklenti-
lerimizi de  geçen yılın referansıyla tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sektör olarak 
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2011 yılını yüzde 11,2 büyüme oranı ile ikinci 2. sırada tamamladık. Sektörümüzde çimento, 
seramik sağlık gereçlerinde Avrupa’da birinci, demir-çelik ve gaz betonda ikinci, seramik, plas-
tik profil, hazır betonda üçüncü sıradayız. Artık ülkemiz inşaat malzemesinde dünyada rekabet 
edebilir bir kaliteye, güce ulaşmış durumda. Çeşitlilik, kalite ve kapasitede de bölgemizdeki en 
güçlü oyuncuyuz. İnşaat sektörümüz, hükümetimizin hedeflediği yüzde 4 ekonomik büyüme 
ortamında 2012 yılında yüzde 7 ile yüzde 8 oranında büyüme öngörüyor.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”
Toplantının özel konuğu TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de ihracattaki son rakamlarla ilgili 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye ekonomisi son dönemde, son derece başarılı bir süreçten 
geçiyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ortamına rağmen Türkiye, büyüyor, istihdam 
üretiyor, ihracatını yeni rekorlara taşıyor. 55 bin dinamik ihracatçımız, Türkiye’nin geleceğini 
daha parlak yarınlara taşımak için çalışıyor.” 
2023 ihracat stratejisinde hedef alınan 500 milyar dolar ihracata ulaşmak için üretimi artıracak-
larını belirten Büyükekşi şöyle devam etti: “Bunun için yatırım yapacağız. Yeni yatırım teşvikleri 
sayesinde 2023 yılı ihracat hedefine tüm sektörlerimizin desteğiyle birlikte ulaşacağız. İnşaat 
sektörü, gerek yurt içi üretim, gerekse de ortaya koyduğu ihracat hacmi açısından Türkiye 
ekonomisi için büyük önem taşıyor. 2023 ihracat hedefine doğru ilerlediğimiz bu yolda, inşaat 
sektörümüzün de gerekli katkıyı vereceğine inanıyorum.” 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) şirketler dünyasına getirdiklerini anlatan Marmara Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Dr. A. Bumin Doğrusöz, 6335 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle ilgili 
olarak da “Bu değişiklikler bazı konularda maksadını aştı, iş dünyasının taleplerinin de ötesinde 
değişiklikler getirildi. Bunların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi. Yeni TTK’nın dene-
tim, borçlanma, web sayfası gibi konularda eski kanunun da gerisine düşecek yollara geçit 
verdiğini söyleyen Dr. Dogrusöz, yeni TTK’da şirket içi ihtilaflara yol açacak nitelikte boşluklar 
bulunduğuna dikkat çekti. Alt mevzuatın hazır olmamasının, bakanlıkların bu konuda inisiyatifi 
ele alamamalarının ve gerekli yönlendirme yapılamamış olmasının  sakıncalarına da değinen 
Doğrusöz, yeni TTK’nın pek çok konuyu bizzat düzenlemeyerek siyasi ve/veya idari otoritelerin 
düzenlemelerine, takdirine bırakmasının da doğru olmadığını söyledi.
Toplantıda söz alan İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin de genel değerlendirme-
sinde yılın ilk çeyreği için şu yorumda bulundu: “Türk ekonomisinin 2012 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 3 ve altında kalması beklenen büyüme beklentisinin aksine, yüzde 3,2 büyümesi ve 
beklenenden iyi gelen mayıs ayı sanayi üretim verisi, Türk ekonomisi için yıl başında dillendirilen 
büyüme beklentilerinin yukarı doğru revizyonu ihtimalini gündeme getirebilir. Küresel resesyon 
riskine bağlı olarak, uluslararası emtia fiyatları kısmen yumuşamışken ve enflasyon riski azalmış-
ken, merkez bankalarının bu durumu büyüme lehine kullanmaya çalıştıkları gözleniyor.”
Türk ekonomisinin, enflasyon ve cari açığı kontrol altına alırken, büyümeyi sürdürmesinin 
Türkiye’ye not artırımı ve bir pozitif ayrışma olarak döndüğünü vurgulayan Prof. Dr. Alkin sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bununla birlikte, Türk ekonomi yönetimi yumuşak iniş süreci tamamlanır-
ken ve Türkiye uçağının tekerlekleri piste değmiş olmasına rağmen, henüz kemerleri çözmeyin 
uyarısını da esirgemiyor. 2012 yılının ikinci yarısı AB ve Euro Bölgesi açısından bir toparlanma 
ve yaraları sarma süreci olarak geçse de, esas kasım ayındaki başkanlık seçim süreci sonrasın-
da, ABD’nin, özellikle 2013’ün bir numaralı gündem maddesi olması bekleniyor. Türk ekonomi 
yönetimi, tüm bu belirsizlikler ve kur savaşlarının ortasında, süreci dinamik yönetmeye ve eko-
nomi politikalarını mümkün mertebe esnek tutmaya çalışıyor.”

İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi kapıda 
karşıladı ve toplantı öncesinde iki 
başkan bir süre sohbet etti.

Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. A. Bumin Doğrusöz, Türk 
ekonomisi için yıl başında dillendirilen 
büyüme beklentilerinin yukarı revizyon 
ihtimalinini gündeme gelebileceğini 
belirtti. 
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İMSAD - Adalet ve Kalkınma 
Partisi Toplantısı 

ADALET ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Bülent 
Gedikli, 24 Mayıs 2012 tarihinde, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’ni (İMSAD) ziyaret etti ve 
İMSAD yönetim kurulu üyeleriyle merkez ofiste bir araya geldi. Ziyarette Dr. Bülent Gedikli’ye, Türk 
inşaat malzemesi sanayisinin gücü ve ekonomiye katkısı İMSAD yönetim kurulu tarafından anla-
tıldı. Toplantıda kayıt dışı konusundaki sıkıntılar ve enerji verimliliği merkezi ihtiyacı da gündeme 
getirildi. Yeni yasaların sektöre etkisinden ve STK’ların bu süreçlerdeki rolünden de bahseden İM-
SAD yönetim kurulu;  İMSAD’ın üst örgüt olarak tüm inşaat malzemesi sanayisini kapsayan farklı 
yapısının önemini de vurguladı. AK Parti olarak, Türk ekonomisinin de Çin gibi dünya ekonomi-
sine entegrasyonunu sağlamak istediklerini belirten Dr. Bülent Gedikli, Türkiye’de kaliteli ve ucuz 
mal üretiminin önemine değindi. Rekabet gücünün günden güne artması gerektiğini sözlerine 
ekleyen Gedikli, şunları ifade etti: “Kayıt dışı tek haneye inmeli. Türkiye’ye bugün 40 ülkeden iş bir-
liği teklifi var. Parti olarak vizyon projelerimiz var. Şu an gündemde olan Türk Ticaret Kanunu’nda 
sorun olarak görülen konular ise ikincil mevzuatla çözülecek.”  

İMSAD:  Yüksek yapılarda yangın riski 
yönetmeliklere yüzde 100 uyum gerektirir
İNŞAAT Malzemesi Sanayicileri Derneği (İM-
SAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, 
Polat Tower yangınının gerçek nedeninin yetki-
lilerce belirleneceğini, ancak bu aşamada yük-
sek yapılarla ilgili genel bir durum tespiti yap-
mayı kamu yararına gördüklerini belirtti. Yüksek 
yapılarla ilgili pek çok olumsuz olayda başta 
yapılacak bir tespitle, sonuçta yaşanan zarar 
maliyetinin çok çok altında sonuçlandırılabile-
cek basit tedbirler olduğunu gördüklerini belir-
ten Bilmaç, bunun için yatırımcı, kullanıcı, kamu 
kurumlarının el birliğiyle hareket edebileceğini, 
ancak isteğe bağlı uygulamaların da ne yazık ki 
istendiği ölçüde gelişmediğini gördüklerini bil-
dirdi. Hüseyin Bilmaç açıklamasına şöyle devam etti: “Polat To-
wer cephesinde hızlı yayılan yangın, özellikle yüksek yapı olarak 
kabul edilen 21 metre üzerindeki binalarda kullanılan malzeme 
ve uygulama detaylarını da gündeme getirmelidir. Ülkemizde 
söz konusu yapının inşasından çok sonra yürürlüğe girmiş olan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve bu 

Yönetmeliğe yüzde 100 uyum büyük önem 
taşımaktadır. Bireyler ve toplum olarak yangın 
yönetmeliklerine uygun malzeme seçilmesi, uy-
gulamaların bu kriterlere göre gerçekleştirilme-
si konularında farkındalık yaratmalıyız. Kamu 
otoritesinin yeni yönetmeliklere uyum konusun-
daki denetimi olası salt maliyet odaklı kriterlerin 
doğru zemine oturmasını sağlayacak ve olası 
can ve mal kaybı riskinin de önüne geçecektir.”
Yönetmeliğe göre yüksek binalarda cephelerin 
yanmaz, A sınıfı malzemelerle tasarlanması ve 
uygulamanın bu malzemelerle doğru biçimde 
yapılması gerekliliğine değinen Bilmaç, “Yan-
gın Yönetmeliği’nin gelişen inşaat sektörümüz 

için ne kadar yerinde hususlar içerdiğini somut olarak yaşaya-
rak tespit etmiş durumdayız. Ancak burada önemle vurgulamak 
gereken husus yangın önlemlerinin işlerlik kazanması için sade-
ce yönetmeliklerin yeterli olamayacağı, doğru tasarımın doğru 
malzeme ve uygulama ile hayata geçirilmesinin de gerekli ol-
duğudur” dedi.
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İMSAD-TSE Ürün Belgelendirme 
İstişare Komitesi Toplantısı

Enerji Verimliliği Danışma 
Kurulu toplantısı düzenlendi

İMSAD İş Etik İlkeleri  
Taahhütnamesi’ni 
imzalayan üyeler

İMSAD’IN başkan yardımcılığını yürüttüğü Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Ürün Belgelen-
dirme İstişare Komitesi Toplantısı, 4 Temmuz 2012 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıya 
TOBB Sektör Meclisi temsilcileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, DMO, Ambalaj 
Sanayicileri Derneği yetkilisi ve İMSAD Genel Koordinatörü Selda Başbuğoğlu katıldı. Toplan-
tıda; TSE’nin 2012 yılı başından itibaren Avrupa üst kuruluşları olan CEN ve CENELEC’e tam 
üyelik hakkını aldığı açıklandı. Ayrıca TSE’nin belgelendirme alanında sektörlerle kurum içi ve 
dışı çalıştaylar düzenlemekte olduğu bilgisi verildi. İMSAD yeni dönemde de TOBB’un başkan-
lığındaki komitenin başkan yardımcılığını TÜBİTAK ile birlikte yürütecek.

YENİLENEBİLİR Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde yer alan eylemlerin detaylan-
dırılması, yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesinin belirlen-
mesi amacıyla 9-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında “2012 Danış-
ma Kurulu Toplantısı” düzenlendi. Ankara Kızılcahamam’daki 
toplantıda ilgili bakanlıkların yetkilileri, kurul üyesi kurum ve 
kuruluşlar, yetkilendirilmiş kurumlar, Enerji Verimliliği Derneği 
(EVD) şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), üniversite ve özel 
sektör temsilcileri yer aldı. İMSAD adına toplantıya İMSAD Ge-
nel Koordinatörü Selda Başbuğoğlu, EUbuild Proje Koordina-
törü Aygen Erkal ve EUbuild Araştırmacısı Ebru Acuner katıldı. 
Toplantı süresince paralel oturumlarda Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nde yer alan hedef ve eylemler tartışılarak, katılımcıla-
rın görüş ve önerilerine başvuruldu. İMSAD, “Bina ve Hizmet-
ler Sektörü”, “Sanayi Sektörü ve Bilinçlendirme” ile “Tanıtım” 
oturumlarına katıldı. Toplantılarda her bir stratejik amaç için 
belirlenen eylemlerde yapılacak işlem ve açıklamalara ekleme-
ler yapılarak, mevcut duruma göre aksayan noktaların ne şe-
kilde çözülmesi gerektiği konusunda öneriler gündeme geldi. 
Özellikle Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin giriş kısmındaki 
“Durum Analizi” başlığı altındaki binalar, inşaat ve inşaat malze-
mesiyle ilgili bilgilerin yenilenmesi ihtiyacı ifade edilerek, düzel-
tilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Tüm oturumlarda İMSAD, 
sektörle ilgili görüşlerini ifade ederek, tutanaklara geçmesini 
sağlandı. 

1. Işıklar İnş. Malz. Paz. ve Taah. A.Ş.
2. Con-Imex Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
3. Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
4. Türk Ytong San. A.Ş.
5. Onduline Avrasya İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.
6. Saint-Gobain Rigips Alçı San. ve Tic. A.Ş.
7. Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
8. Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
9. Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş.
10. Fixa Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.
11. Ardex Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
12. Tepe Betopan Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
13. Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.
14. İzocam Tic. ve San. A.Ş.
15. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.
16. Genkon Mühendislik Müşavirlik İnş. ve Tic. A.Ş.
17. Fibrobeton Şirketler Grubu
18. AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
19. Ege Profil Tic. San. A.Ş.
20. Ege Plast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.
21. AKG Yalıtım ve İnşaat Malz. San. Tic. A.Ş.
22. Koramic Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
23. Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş.
24. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Tic. A.Ş.

Selda 
Başbuğoğlu
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Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Gümrah:

“EPD’ye hak kazanan, 
Avrupa’nın ilk ve tek seramik 
sağlık gereçleri üreticisiyiz”

“Enerji verimliliği ve sürdürülebilir ham madde gibi çevresel yönetim konusunda sahip 
olduğumuz pek çok sertifika ve ödüle ek olarak, Tip-III Çevresel Ürün Beyanı’nı almaya 

hak kazanan, Avrupa’nın ilk ve tek seramik sağlık gereçleri üreticisiyiz.”

 T
ÜRKİYE’NİN KÖKLÜ HOLDİNGLERİNDEN ECZACIBAŞI, YAPI ÜRÜNLERİ 
SEKTÖRÜNDE YARATTIĞI MARKALARLA VE GETİRDİĞİ YENİLİKLERLE 
ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR. Seramik sağlık gereçleri, armatür, 
karo seramik, seramik yapıştırıcı ve dolgu malzemeleri, mutfak ve banyo mobilyaları, 
banyo küvetleriyle duş tekneleri üretim, pazarlama ve satışını gerçekleştiren Eczacı-
başı Yapı Ürünleri Grubu, mutfak ve banyo tasarımı alanlarında uzmanlaşmasıyla da 

tanınıyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Gümrah 
ile Çevresel Ürün Beyanı (EPD) almaya hak kazanma sürecini ve sorumluluklarını konuştuk.

İnovasyon ve sürdürülebilir odaklı yaklaşımın, günümüzde tüm sektörler için stratejik bir zorun-
luluğa dönüştüğünü dile getiren Gümrah, bu süreçte çevresel performansın stratejik bir öneme 
sahip olduğunu vurguluyor. Gümrah, “Çevresel performans dediğimizde, günlük hayatımızda 
kullandığımız ürünlerin ham madde aşamasından, atık olarak değerlendirilmesine kadar geçen 
süredeki çevresel etkinin mercek altına alındığı bir süreci ifade ediyoruz. Yapı sektörü özelinde 
ise, mimar, planlamacı ve kamu kurumları tarafından talep edilebilen EPD’ler, yeşil bina tasarla-
ma araçlarıyla birlikte kullanılabiliyor” diyor.
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EPD’ler hakkındaki düşüncelerini Gümrah, şöyle aktarıyor: “IS0 14025 çerçevesinde hazırla-
nan EPD’ler, sayısal veriler üzerinden kuruluşların performanslarının değerlendirilmesine ve 
ürün bazlı çevresel bilgi verme konusundaki sorumlulukların yerine getirilmesine imkân tanıyor. 
EPD’ler, standart ve uluslararası ölçekte kabul gören bir formda bağımsız kuruluşlar tarafından 
teyit edildiği için, çevresel performansın nicel verilerle belgelenmesini sağlıyor.”

GRUBUN VİTRA MARKASINA EPD
VitrA markasıyla almaya hak kazandıkları Tip-III Çevresel Ürün Beyanı’nın dünyada eko-
etiketlerin en kapsamlı standardı olarak kabul edildiğinin altını çizen Gümrah, bu beyanın 
ISO 14040 serisi yaşam döngüsü değerlendirmesi standartlarına dayanılarak, bir ürünün belirli 
çevre etkilerinin ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlandığını söylüyor. “Ülkemizde, sürdürü-
lebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı yapı ürünleri sektöründe EPD’lere olan talebin 
giderek artacağına inanıyorum” diyen Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Grubu olarak EPD almaya hak 
kazanan, Avrupa’nın ilk ve tek seramik sağlık gereçleri üreticisi olmaktan duyduğu mutlulu-
ğuysa şöyle dile getiriyor: “Sürdürülebilirlik anlayışıyla kuruluşumuzu yönetebilmek için, diğer 
alanlardaki çalışmaların yanı sıra doğal kaynaklarımızı da verimli kullanarak durumundayız. 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu olarak, Blue Life adını verdiğimiz anlayış doğrultusunda, tüm 
üretim, tasarım ve yönetim süreçlerimizde enerji ve doğal kaynak tüketiminin, karbon salımının 
azaltılmasına özen gösteriyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir ham madde gibi çevresel yö-
netim konusunda sahip olduğumuz pek çok sertifika ve ödüle ek olarak, Tip-III Çevresel Ürün 
Beyanı’nı almaya hak kazanan, Avrupa’nın ilk ve tek seramik sağlık gereçleri üreticisiyiz.” 

İnovasyon ve sürdürülebilirlik kavramlarının kesiştiği eko-inovasyon konusunda yürüttükleri 
çalışmaları hızlandıracaklarına değinen Gümrah, sektörlerindeki öncü konumlarını devam ettir-
meyi hedeflediklerini söylüyor. Gümrah, aldıkları EPD’nin kendilerine nasıl bir sorumluluk yük-
lediğiyle ilgili de şunları aktarıyor: “Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU) tarafından tamamlanan 
çalışmayla; kuruluşumuzun tüm seramik sağlık gereçleri üretiminde, ham maddenin doğadan 
elde edilmesinden üretim sürecinde oluşan atıkların doğaya dönmesine kadar uzanan yaşam 
döngüsü boyunca gerçekleşen çevresel performansını nicel verilerle beyan ettiği belgelendi. 
ISO 14025 ve inşaat malzemelerinin sürdürülebilir özellikli olmasına yönelik yeni EN 15804 
normuyla uyumlu Tip-III Çevresel Ürün Beyanı, VitrA ürünlerinin bütünsel çevre performansını 
belgeliyor. Benzer süreçleri, farklı ürün gruplarımız için de devreye aldık.”
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Türk  Ytong Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak: 

“Türkiye’nin Çevresel
Ürün Deklarasyonu’nu 

gerçekleştiren ilk firmasıyız”
“Türk Ytong, EPD konusunda ülkemizde ilk adımı atan ve Türkiye’nin ilk 

EPD’sini gerçekleştiren firma olarak, Türk inşaat sektöründe sürdürülebilir 
yapı malzemelerinin yaygınlaşmasına öncülük ederek, düşük enerji tüketimi 
ve düşük emisyon düzeyine sahip yeşil binaların oluşturulmasında mimar ve 

yatırımcıların güvenilir çözüm ortağı olmaktadır.”
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 İ
NŞAAT MALZEMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK YENİ AVRUPA 
BİRLİĞİ NORMU EN 15804 İLE UYUMLU ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANLARI (EPD) 
AVRUPA’DA ÖNEM KAZANIYOR. Bu yönetmelik, Avrupa’daki ürünlerin çevre dostu ta-
sarımının geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin artırılması konularında üretici firmalara çok 
önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de hazır henüz yeniyken EPD’lerin ne olduğunu, bunu 
alan Türk inşaat malzemesi sanayisi firmalarının yöneticilerine soralım dedik. Bu beyanı 

alan firmalarımızdan biri de Türk Ytong Sanayi AŞ. Ayaküstü söyleşi sorumuzu da bu beyana 
göre şöyle belirledik: “Türk inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliği için EPD nasıl bir öne-
me sahip? Firma olarak bu beyanı/belgeyi alarak nasıl bir sorumluluk üstlendiniz?”

Türk Ytong Sanayi AŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, günümüz-
de sürdürülebilirlik kavramına dünyanın ve özellikle AB’nin verdiği önemi vurgulayarak cevap 
veriyor. Öztoprak, “Sürdürülebilir bina, enerji, malzeme, su, toprak ve benzeri kaynakların, dün-
yanın ekolojik dengesini ve gelecek nesillerin de ihtiyacını dikkate alarak, küresel ölçekte, den-
geli kullanımıyla yapılan yapıları kapsamaktadır. Esas olarak ulaşmamız gereken birinci koşul, 
toplumumuzun sürdürülebilirlik üzerinde ortak bir görüş oluşturması gerekliliğidir” diyor. 

Yapı malzemelerinin sürdürülebilir bina yapımının temel unsuru olduğunu söyleyen Öztoprak, 
EPD ya da Türkçe adıyla Çevresel Ürün Deklarasyonları’nın yapı malzemelerinin yaşam döngü-
sü analizlerini de içeren kapsamlı bilgileri içermesi açısından önemli bir araç olduğunun altını 
çiziyor. Yapı malzemelerinin sürdürülebilir binalar için taşıması gereken kriterleri Öztoprak şu 
şekilde sıralıyor: “Doğal kaynakları tahrip etmeyecek ham maddeler kullanmak ve bunları do-
ğaya zarar vermeden elde etmek. Üretimde çevreyi kirletmemek ve minimum enerji kullanmak. 
Üretimde atık oluşmaması. Bina yapımında düşük fire oluşturması. Yapının kullanımı aşamasın-
da, enerji tüketimi bakımından yönetmeliklere uygun olmasına imkân tanıması. İnsan sağlığına 
uygun ve güvenli mekânlar oluşturulmasına olanak sağlaması. Ambalaj atıklarıyla doğaya zarar 
vermemesi. Binaların yıkılmasından sonra ortaya çıkacak atıkların geri dönüşebilir olması…”

“EPD, BİR ÜRÜNÜN EKO-ETİKETİDİR”
Türkiye’de EPD alan ilk firma olduklarını belirten Öztoprak, “Türk Ytong, bu konuda ülkemiz-
de ilk adımı atmış ve Türkiye’nin ilk EPD’sini gerçekleştiren firma olarak, Türk inşaat sektörün-
de sürdürülebilir yapı malzemelerinin yaygınlaşmasına öncülük ederek, düşük enerji tüketimi 
ve düşük emisyon düzeyine sahip yeşil binaların oluşturulmasında mimar ve yatırımcıların 
güvenilir çözüm ortağı olmaktadır” diyor. Peki, EPD sektör için ne anlam taşıyor. Sözü yine 
Öztoprak’a bırakalım: “EPD’ler bir ürünün çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan 
ve ISO 14025’e göre standart hale getirilmiş belgelerdir. Kısaca bir ürünün eko-etiketidir. Yapı 
malzemelerinin ve yapı ürünlerinin, işlevsel verimliliklerinin yanında çevresel performansları hak-
kında bilgi temin ederler. ‘Beşikten mezara kadar’ diye tanımlanan yaşam döngüsü yaklaşımıy-
la sadece doğrudan yapı malzemesini üreten fabrikanın enerji ve ham madde tüketimini değil, 
birincil ürünlerin imalatı için gerekli kaynak tüketimi, bu ürünlerin taşınması ya da enerji üretimi 
de dikkate alınmaktadır. Bu durum imha edilecek atıklar için de geçerlidir.”

Türk Ytong olarak bu yolda yaptıkları çalışmalara da değinen Öztoprak, 2009 yılında ham mad-
de kazanımından üretime, malzemenin işlenmesinden binadaki kullanımına,  nakliyeden enerji 
tüketimine kadar detayları içeren bir ekolojik bilanço hazırlayıp ilan ettiklerini hatırlatıyor. “Bu 
belgeyle Türk Ytong fabrikalarında üretilen Ytong blok malzemelerinin, bugünün ve geleceğin 
yapılarında güvenle kullanılabilecek, sürdürülebilir bir yapı malzemesi olduğunu tescil ettirmiş 
olduk” diyen Öztoprak, bundan sonraki süreç hakkında da şu bilgileri paylaşıyor: 
“Büyüklüğü 60 milyar dolara ulaşan yeşil bina pazarında kullanılacak malzemelerin seçiminde, 
ürünün çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde gösteren ve bağımsız bir kuruluş tarafından onay-
lanmış eko-etiketli malzemeler tercih edilecektir. Bu uygulamanın somut örnekleri de görülme-
ye başlamıştır.” 

Öztoprak, sektörde gelecekte sürdürülebilir ve eko-etiketli inşaat ürünlerinin kamu kuruluşları-
nın ihalelerinde çok daha fazla dikkate alınacağını söylerken, sürdürülebilirlik kavramının, sa-
dece inşaat maliyetlerinde değil, binaların işletme ve bakım maliyetlerinde de önemli katkılar 
sağlayacağına dikkat çekiyor. Yeşil binaların insan sağlığı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
açısından daha çok önem kazanacağını belirten Öztoprak, çevre dostu inşaat ürünlerinin sağ-
ladığı fayda ve tasarrufların çok daha net bir şekilde ortaya çıkacağını söylüyor.
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Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gürdal: 

“Sorumlu ve sürdürülebilir
iş modelini benimsiyoruz”

“Akçansa, çimento sektöründeki konumunu, sorumlu ve sürdürülebilir
iş modelini benimseyerek sürdürmektedir. Bu vizyonla değer zincirimizdeki 

alanlarımızda, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik.
Bu hedefler yolundaki ilerleme durumumuzu GRI Sürdürülebilirlik 

Raporumuzdaki “Bizim Sorumluluğumuz: İlkelerimiz, Çevremiz, İnsanımız, 
Geleceğimiz” anlayışıyla tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.”  
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 T
ÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN BİRİ OLAN 
AKÇANSA, SABANCI HOLDİNG VE HEİDELBERGCEMENT ORTAK KU-
RULUŞU. Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve 
klinker ihracatının ise yüzde 12’sini gerçekleştiren Akçansa, ülkemizin Çev-
resel Ürün Beyannamesi (EPD) alan firmaları arasında yer alıyor. “Türk inşa-
at malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliği için EPD nasıl bir öneme sahip?” 

sorusunu Akçanca Genel Müdürü Hakan Gürdal’a yönelttik. “Nüfus artışı, enerji talebi ve 
enerji tüketimi sebebiyle insan faaliyetlerinin çevresel etkisinin anlaşılması konusuna artan 
bir ilgi görülmektedir; inşaat sektöründe de aynı ilgi söz konusudur. İnşaat tanımından 
sürdürülebilir inşaat yaklaşımına doğru bir değişim yaşanmaktadır” diyen Gürdal, yeşil bina 
dernekleriyle, LEED, BREEAM gibi binaların çevresel etkilerini değerlendiren ve belgelen-
diren sistemlerini yaygınlaşmasının ilgiyi tetiklediğini düşünüyor.

İnşaat malzemecilerinin yapı malzemeleri hakkında çevresel verileri sağlıyor olmasının 
sürdürülebilir inşaat çözümlerine yapılabilecek çok önemli bir katkı olduğunu vurgulayan 
Gürdal, “Mineral yapı malzeme üreticileri, üretim süreçlerindeki enerji tüketimi ve karbon-
dioksit salımı sebebiyle yeşil malzeme imajı olan geri kazanılabilir inşaat malzemeleriyle 
karşılaştırıldığında daha savunmacı bir pozisyon sergiliyor. Çevresel etkiler karbondioksit 
ayak izinden fazlasıdır; tüm fotoğrafı görmek için daha fazla veri kullanılmalıdır. Malzeme-
nin yerel olarak temin edilmesi, dayanıklı ve güvenli bir malzeme oluşu, soğutma ve ısıtma-
ya karşı enerji verimliliği sağlanması da değerlendirilen kriterlerden olmalıdır” diyor. Bu fo-
toğrafın EPD’lerle rahatlıkla görüleceğinin altını çizen Gürdal şöyle devam ediyor: “EPD’ler 
sayesinde açıklanan bir dizi veriyle geniş fotoğraf rahatlıkla görülebilecektir. Ayrıca inşaat 
malzemlerinin örneğin betonun durabilite, termal kütle gibi çevresel faydaları bir bina veya 
altyapı projesinin ancak kullanımı aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, inşaat mal-
zemelerinin çevresel performansı sadece bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında yani tüm 
yaşam döngüsü boyunca ele alındığında tam olarak değerlendirilebilir.” 

“2020 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZİ BELİRLEDİK”
Akçansa olarak 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini belirlediklerine vurgu yapan Hakan 
Gürdal, “Sürdürülebilir inşaat hedefimizin altında da yeşil bina projelerine çözüm ortağı 
olmak ve inovatif ürünler geliştirmek yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında ürün-
lerimiz için EPD yapmayı planlıyoruz” diyor. EPD’lere ilişkin bilgi de veren Gürdal şunları 
aktarıyor: “EPD beyan belgeleri herhangi bir yasal sınıra uygunluk ya da çevresel açıdan 
derecelendirme bilgisi içermez, sadece şeffaf beyana dayanır. Amaç, son ürünlerin değer-
lendirilmesi ve süreçlerin optimize edilmesi için gerekli bilgileri sağlamaktır. Dolayısıyla, 
bu sistemin ara ürün olan çimento ve beton gibi ürünlerimiz için çok uygun bir yöntem 
olduğunu düşünüyor ve önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yaşam döngüsü analizini esas 
alan EPD’lerin, sektörümüze ve paydaşlarımıza veri sağlanması ve sektörümüzün toplum-
da doğru algılanması için kuvvetli bir iletişim aracı olacağını düşünüyoruz.”  

Akçansa’nın, çimento sektöründeki konumunu, sorumlu ve sürdürülebilir iş modelini be-
nimseyerek sürdürmekte olduğunu belirten Gürdal, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedefleriyle 
ilgili olarak da, “Bu hedefler yolundaki ilerleme durumumuzu GRI Sürdürülebilirlik Raporu-
muzdaki ‘Bizim Sorumluluğumuz: İlkelerimiz, Çevremiz, İnsanımız, Geleceğimiz’ anlayışıyla 
tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında iş sağlığı ve 
güvenliği, atıkların kaynak olarak kullanılması, iklim değişikliğiyle mücadele, tüm iş kolların-
da çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir inşaat yaklaşımlarına çözüm ortağı olmak 
en önemli 6 odağımızı oluşturuyor” diye konuşuyor.   

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza hedefine ilerleme yolunda, tüm iş kollarında mi-
nimum yüzde 50 iyileşme sağladıklarını anımsatan Gürdal, imza attıkları yeni iş birliği pro-
jeleriyle elde edilen yüzde 4,68 oranında yakıt ikame oranıyla da fosil kaynak tüketiminde 
tasarruf sağladıklarını söylüyor. Kentsel ve endüstriyel atıkların bertarafında paydaşlarına 
çözüm ortağı olduklarını ifade eden Gürdal, karbon salımı konusunda sağladıkları geliş-
melerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor: “Enerji verimlilik projeleriyle çimento başına karbon-
dioksit salımımızı 746 kilogram karbondioksit/ton çimento değerine indirmeyi başarırken, 
çevre yatırımlarımızla tozsuzlaştırma hedefimizde yüzde 50 oranında iyileşme sağladık.”  
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Türkiye’nin
enerji verimliliği

yol haritası çizildi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, sürdürülebilir kalkınma yolunda Türkiye’nin yol 

haritası olacak. 2023 yılına kadar konutlarda yüzde 20, sanayi sektöründe ise yüzde 15 
oranında tasarruf hedeflediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner Yıldız, çevre dostu binaları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.
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 E 
NERJİDE TAMAMEN DIŞA BAĞIMLI BİR ÜLKE OLAN TÜRKİYE, KUL-
LANDIĞI ENERJİNİN YÜZDE 73’ÜNÜ İTHAL EDİYOR. 2011 yılında ithal 
edilen enerjinin faturası ortalama 50 milyar dolara yaklaştı. Cari açık ise 77 
milyar dolar. Yani enerji ithalatımız, cari açığımızın ortalama yüzde 67’si kadar. 
Bu açıdan bakıldığında cari açığın üçte ikisini enerji ithalatının oluşturduğu 
görülüyor. Türkiye’de enerjinin büyük çoğunluğu konutlarda ve sanayide kul-

lanılıyor. Binaların yüzde 90’ının yalıtımsız olduğu düşünüldüğünde konutların enerji verim-
liliğinde ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkıyor. Her yıl 7,5 milyar dolar ya-
lıtımsız binalardan kaynaklanan ısı kayıpları için israf ediliyor. Yüksek Planlama Kurulu’nun 
(YPK), 2023 vizyonu çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırladığı Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi de işte tam bu noktada gidişata dur demeyi amaçlıyor.  YPK tarafından kabul edildikten 
sonra, 25 Şubat 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Stra-
teji Belgesi, konutlar kadar sanayiyi de yakından ilgilendiriyor. Bu belgeyle 2023’te gayrisafi yurt 
içi hasıla (GSYH) başına tüketilen enerji miktarının 2011 yılına göre en az yüzde 20 azaltılması 
hedefleniyor.

“VERİMSİZLİĞİN KAYNAĞI FİNANSMAN”
Enerjideki iki büyük hedeften ilkinin enerjide arz güvenliğini sağlarken yerli ve yenilenebilir 
kaynakları kullanmak, ikincisinin ise en yerli kaynak olarak gördükleri enerji verimliliğiyle ilgili 
projeleri geliştirmek olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “OECD 
ülkeleri arasında enerji verimliliği alanında çok gerilerdeyiz. Bunun içinde bu alanda hem tehdit 
hem de fırsatlar bizi bekliyor. 2023 yılına kadar enerji alanında en az yüzde 20 oranında tasarruf 
planlıyoruz. Yüzde 20 oranında bir tasarruf demek bizim enerjide yapacağımız birçok yatırım-
dan kurtulmamız demek. Enerji verimliliğinde kendini iki yılda hatta daha kısa sürede amorti 
eden yatırımları görmek mümkün. Firmalarımızın buna ek harcama olarak değil karlılık olarak 
bakması lazım. Bu alanda verimsizliğin kaynağını finansman olarak görmeliyiz” diyor.

Enerji verimliliği konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda şubat ayında Enerji Ve-
rimliliği Strateji Belgesi’ni yayımladıklarını anımsatan Bakan Yıldız, 16 milyon aracın harcadığı 
petrol türevinin, enerji sektöründe kullanılan petrol türevinden daha fazla olduğunu hatırlatıyor. 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’yle çevre dostu aracın az vergi ödeyeceğini, çevreyi çok kirle-
tenden daha çok vergi alınacağını söyleyen Bakan Yıldız, taşıtlar konusunda neler yapılacağını 
ise şöyle anlatıyor: “Araçlarda, düşük emisyonlular teşvik edilecek. Taşıtlar için çevreci vergilen-
dirme rejimine geçilecek. Yaşlı araçlar kademeli olarak trafikten çekilecek. Taşıtlar için çevreci 
vergilendirme rejimine geçilecek.”

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne 
göre; binaların enerji talepleri ve 

karbon emisyonları azaltılacak, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanan 

sürdürülebilir çevre dostu binalar 
yaygınlaştırılacak, yeni yapılacak 

toplu konut projelerinde bu belge 
çerçevesindeki uygulamalar dikkate 

alınacak, 2017 yılından itibaren, 
karbondioksit salımı miktarları ilgili 

mevzuatta tanımlanan asgari 
değerlerin üzerinde olan binalara 

idari yaptırım uygulanacak.
Ayrıca toplam kullanım alanı 10 bin 
metrekarenin üzerindeki ticari bina 
ve hizmet binalarının tamamında, 

yürürlükteki standartları sağlayan 
ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma 
sistemlerinin bulunması zorunlu 

olacak. Belgeyle lüks konutlar da 
uygulama kapsamına alınıyor. Kamu 

kuruluşlarının bina ve tesislerinde ise 
yıllık enerji tüketiminin, 2015 yılına 

kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar 
yüzde 20 azaltılması

öngörülüyor.

Hedef, 2023’e kadar 
yüzde 20 tasarruf
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Büyük şehirlerde ulaşım master planlarının 2013 yılına kadar yürürlüğe konulacağını, ülke ge-
nelindeki kömürlü termik santrallerin, ortalama toplam çevrim verimlerinin 2023 yılına kadar 
yüzde 45 seviyesinin üzerine çıkarılacağını söyleyen Yıldız, “Böylece elektrik üretim, iletim ve 
dağıtımında verimlilik artırılacak, enerji kayıpları ve zararlı çevre emisyonları azalacak. Enerji 
Kimlik Belgesi’ndeki enerji etiketi sınıfı ve yeni binalar için tanımlanmış asgari sınır değeri kar-
şılamayan binalar kiralanmayacak. 2015 yılı sonuna kadar, ülke genelindeki sertifikalı enerji 
yöneticisi sayısı en az 5 bin kişiye, sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış enerji verimliliği derneği 
sayısı en az 50 şirkete çıkarılacak. Enerji verimliliği yüksek binaların enerji taleplerini ve karbon 
emisyonları azaltılacak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu bi-
naları yaygınlaştırılacak. Beyaz eşyada, A+ ve üzeri ürünlerin teşviki için beyaz eşya firmalarına 
destek verilecek” diyor.

“SANAYİDE ENERJİ KAYIPLARI YÜZDE 15 AZALTILACAK”
Sanayi sektöründe enerji yoğunluğunun ve enerji kayıplarının yüzde 15 oranında azaltılacağının 
altını çizen Bakan Yıldız, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dâhil hükümette ortak bir 
dil kurduklarını söylüyor. Hem çevreyi hem yeşili hem de enerji verimliliğini ön planda tutan 
ciddi bir enerji yapılanması uygulamak istediklerini belirten Bakan Yıldız, “Herkes hidroelektrik 
santral yapamaz, herkes nükleer güç santrali de yapamaz ama sanayicilerimizden, ev hanımla-
rımıza kadar herkes enerji verimliliği yapabilir. Bu bir kültürdür. Bunun yerleşmesi içinde büyük 
çaba harcıyoruz” diyor. 

Yıldız’ın dikkat çektiği, 2012-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde atı-
lacak adımlar şöyle sıralanıyor: “Emisyon seviyesi düşük çevre dostu (yürürlükteki tip onayı 
mevzuatına uygun) küçük motor hacimli, yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi 
ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçların kademeli olarak trafikten çekilmesi. Mevzuat reviz-
yonuyla Bakanlık ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle yapılacak düzenleyici etki analizi sonuçlarına 
bağlı olarak ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde, Avrupa Birliği 
ve OECD’ye üye ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak, taşıt araçlarında çevreci vergileme 
rejimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürü-
yecek bu eylemle ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülecek.” 

Belgede eylemin tamamlanma süresi 24 ay olarak belirleniyor: Bu konuda belgede, “İlgili ka-
nunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hazırlıkları ve mevcut kanunlar çerçevesinde 
yapılabilecek ikincil mevzuat düzenlemeleri için belgenin yayım tarihinden itibaren 24 ay içinde 
yapılacaktır” ifadeleri yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yapılan Enerji Verim-
liliği Strateji Belgesi’ndeki diğer tespitler şöyle: “Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğunun, 2008 
yılında 1998 yılındaki değere göre yüzde 0,24 oranında azaldığı, ülkemizin elektrik enerjisi yo-
ğunluğunda ise 1998-2008 döneminde yıllık bazda yüzde 1,83’lük artış olduğu görülmektedir. 
1998-2008 döneminde Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketimindeki yıllık ortalama artış oranı 
yüzde 3,81’dir. Aynı dönem için yıllık ortalama artışların sanayi sektöründe yüzde 3,56; konut 
sektöründe yüzde 3,49; ulaştırma sektöründe yüzde 4,07 hizmet sektöründe ise yüzde 7,44 
civarında olduğu görülmektedir.” 

» Sanayi ve hizmetler sektöründe 
enerji yoğunluğunu ve enerji 
kayıplarını azaltmak,
» Binaların enerji taleplerini ve karbon 
emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir 
çevre dostu binaları yaygınlaştırmak,
» Enerji verimli ürünlerin piyasa 
dönüşümünü sağlamak,
» Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında 
verimliliği artırmak, enerji kayıplarını ve 
zararlı çevre emisyonlarını azaltmak,
» Motorlu taşıtların birim fosil yakıt 
tüketimini azaltmak, kara, deniz ve 
demir yollarında toplu taşıma payını 
artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz 
yakıt sarfiyatını önlemek,
» Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve 
verimli kullanmak,
» Kurumsal yapıları, kapasiteleri 
ve iş birliklerini güçlendirmek, ileri 
teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme 
etkinliklerini artırmak, kamu dışında 
finansman ortamları oluşturmak…

Belgedeki stratejik 
amaçlar 
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“ÇEVRE DOSTU BİNALAR YAYGINLAŞTIRILACAK”
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’yle çevre dostu binaların yaygınlaştırılmasını da amaçladıklarını 
söyleyen Bakan Taner Yıldız, bu konuda belgenin konutlara dönük en stratejik maddesinin “bi-
naların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kulla-
nan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak…” olduğunu ifade ediyor. Bakan Yıldız’ın 
sözünü ettiği maddenin içeriğine bakıldığında, konutlarda enerji verimliliği için atılacak adımlar 
net bir şekilde görülüyor. 

“Yürürlükteki mevzuatın AB uygulamaları paralelinde revize edilmesiyle binanın fonksiyonuna 
(otel, hastane, mesken, okul, AVM vb.), bulunduğu bölgenin iklim koşullarına (sıcaklık, rüzgâr 
etkisi vb.), mimari tasarımına (yönlendirme vb.) ve yürürlükteki zorunlu standartlara (TS 825 Isı 
Yalıtım Standardı vb.) uygun inşa edilme durumuna göre; ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi 
konuları kapsayan azami yıllık enerji talebi belirlenecek, söz konusu enerji talebinin; enerji ve-
rimli ve/veya temiz enerji kaynaklarından ve teknolojilerinden karşılanması esas alınmak suretiy-
le, atmosfere salımına müsaade edilecek azami karbondioksit emisyon miktarı belirlenecek ve 
bu sınır değerleri aşan yeni bina yapımına izin verilmeyecektir” denilen içerikte mevcut binaların 
iyileştirilmesi suretiyle bu sınır değerlere yaklaştırılmasının özendirileceği ve bu uygulamanın 
etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli idari-kurumsal yapıların geliştirileceğinin altı çiziliyor.

Belgede, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak için 
yapılacaklar da şöyle açıklanıyor: “Belgenin yayım tarihi itibarıyla 10 yıl içerisinde, her bir sanayi 
alt sektöründeki indirgenmiş enerji yoğunlukları, her bir alt sektör için yüzde 10’dan az olma-
mak üzere sektör iş birlikleriyle belirlenecek oranlarda azaltılacaktır. Sanayi alt sektörlerinde, 
tasarruf potansiyelleriyle birlikte enerji verimliliğinde uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi.
Her bir sektörü temsil edebilecek şekilde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tara-
fından belirlenecek en az beş (5) işletmede, YEGM finansmanıyla dört (4) yıllık periyotlarda 
enerji etütleri yapılacak ve çalışmaların sonuçları ardışık periyotlarda uygulanacak olan SA-01/
SH-01/E-03 eylemindeki etütlerle birlikte Sanayi Enerji Verimliliği Envanteri halinde derlenerek 
elektronik ortamda yayımlanacaktır. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde enerji yöneticisi görevlen-
dirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü işletmelerin ve OSB’lerin kamu kuruluş-
ları ile olan ilişkilerinde bunların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı belgesine sahip 
olmalarının istenmesi.” Türkiye, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’yle sürdürülebilir kalkınmanın 
en önemli maddesi olan enerji verimliliğinde, tabiri caizse yol haritasını çiziyor. Bu yol haritasının 
uygulanmasında kamuya olduğu kadar özel sektöre, kurum ve kuruluşlarla meslek örgütlerine 
de büyük bir sorumluluk düşüyor. 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’yle 
çevre dostu aracın az vergi 
ödeyeceğini, çevreyi çok kirletenden 
daha çok vergi alınacağını söyleyen 
Bakan Yıldız, taşıtlar konusunda 
neler yapılacağını ise şöyle anlatıyor: 
“Araçlarda, düşük emisyonlular 
teşvik edilecek. Taşıtlar için çevreci 
vergilendirme rejimine geçilecek. 
Yaşlı araçlar kademeli olarak trafikten 
çekilecek. Taşıtlar için çevreci 
vergilendirme rejimine geçilecek.”



27Ö Z E L  D O S Y A



Temmuz 2012

28 M A K R O - N O M İ

 T
EMMUZ AYININ İKİNCİ GÜNÜ AÇIKLANAN TÜRK EKONOMİSİNİN BİRİNCİ 
ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ, EKONOMİ ÇEVRELERİNİN BEKLENTİLERİNİN 
ÜZERİNDE, YÜZDE 3,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. BÜYÜMEDE, BU DEFA 
ÖZEL KESİMİN TÜKETİM VE YATIRIM HARCAMALARINDAN ÇOK, İHRA-
CATIN ETKİSİ ÖNEMLİYDİ. Ulaştırma gibi hizmet ağırlıklı sektörler de öne çıktı. 
Şaşırtan bir sektör de tarım sektörü oldu. Tarım sektörü geçen yıl olduğu gibi bu yıl 

da büyümede önemli bir rol üstlenmiş gözüküyor. Enerji sektörünün de katkısı göz ardı edilme-
meli. Büyüme verisinin yüzde 3 ve altında gelmesi beklenirken yüzde 3,2 gelmesi, hiç şüphesiz 
Türk ekonomisine yönelik olarak pozitif ayrışma sürecini teyit eden bir gelişme oldu. Bu çerçe-
vede, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, böyle bir küresel ekonomik konjonktürde, Türk eko-
nomisinin Euro Bölgesi’ndeki sıkıntılara rağmen yüzde 3’ün üzerinde büyümesini takdir etmek 
gerektiğini vurguladı. Büyüme verisi, bir yönüyle haziran ayının ikinci yarısına damgasını vuran 
ve bir bakıma beklenmeyen bir dönemde açıklanan Moody’s in Türk ekonomisinin uluslararası 
derecelendirme notunu artırma kararını da teyit etmiş oldu.

Son bir yıldır, Türkiye’nin 2010 ve 2011 yılı büyüme performansının gerekçeleri ve sonuçlarına 
yönelik, eleştirel değerlendirmeler yaptığımız bir gerçek. Ama Türkiye ekonomisine yönelik öz 
eleştirilerde bulunurken, acaba dünya ekonomisinin gündeminden kısmen daha uzak bir nok-
tada olmanın ‘örtülü’ şımarıklığı ile mi hareket ediyoruz? Çünkü yurt dışı temaslarda, konu bir 
noktadan sonra Türkiye’nin son iki yıllık büyüme performansına geldiğinde, “Siz yine de Türkler 
olarak, Türk iktisatçılar olarak, son iki yıllık büyümenizi küçümsemeyin” sözlerine şahit oluyoruz. 
Özellikle, Nomura Başekonomisti Richard Koo’nun raporlarındaki uyarılar, Almanya’nın başını 
çektiği AB’nin lider ülkelerinin önce Güney Avrupa’yı belirli bir büyüme trendinde tutup, daha 
sonra yapısal reformlara ağırlık verilmesine işaret ediyor. Koo, Avrupa krizinde yanlış yapıldığı-
nın altını çiziyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE DE BENZER BİR UYARI
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, 2001 krizine atıfta bulunarak, Türk ekonomisinin resto-
rasyonunun ve yapısal reformların, Türk ekonomisi yeniden büyüme trendine alındıktan sonra, 
yoğunlaştırıldığını hatırlatmıştı. Oysa küresel krizin ilk günlerinden itibaren, başta Almanya olmak 
üzere, başat ülkeler aracılığı ile, piyasaya ve hane halkına, şirketlere hep korku salındı ve önde 
gelen ekonomilerde ölçüsüz, aşırı bir tasarruf dönemine geçildi. Richard Koo, hane halkı ve özel 
sektör panik halinde aşırı tasarrufa yönelmişken, Almanya’nın bastırmasıyla, bütçe harcamaların-
da da kısıntıya gidilmesinin, başta Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere, belirli sayıda ülkeyi, gerçek 
bir negatif büyüme girdabına soktuğunu ifade ediyor. Bu nedenle, Almanya, öncelikle Güney Av-
rupa ülkelerinin belirli bir büyüme trendi yakalamasıyla eş zamanlı olarak, yapısal reformlara ağırlık 
vermeliydi, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya’nın büyümesine izin vermeliydi. Nasıl ki, ustalık 
dönemindeki AK Parti iktidarı, olabilecek en ideal teşvik sistemini hayata geçirdi; gerek ABD’de, 
gerekse de AB’de üretim ve büyümeyi ihmal etmeyecek, özel sektör yatırım harcamalarının 
motive edecek ve bu süreci kurumsal kredi pazarı aracılığı ile finanse edecek bir mekanizma 
oluşturulmalıydı. Oysa aşırı tasarruf paranoyasındaki hane halkına, ‘boşa kürek’ çekler dağıtıldı. 
Türkiye’de de artık kömür, gıda dağıtmak yerine, etkin bir teşvik modeli ile insanlara iş imkanı 
yaratıp, yeni bir sayfa açmalıyız. Sözün özü, özel sektör yatırım yapmadan çözüm yok.

TÜRKİYE’NİN NOT ARTIRIMININ ZAMANLAMASI İYİ OLDU
Geçtiğimiz ayın, hatta belki de 2012 yılının en beklenmedik gelişmesi, Moody’s’in Türkiye’nin 
rating notunu yükseltmesi oldu. Özellikle S&P’nin görünümümüzü durağana çevirmesi sonra-

Büyümede hizmetler ve
ihracatın etkisi artıyor

İMSAD Ekonomi Danışmanı

Prof. Dr. Kerem Alkin

Geçtiğimiz ayın, hatta belki de 2012 yılının en beklenmedik gelişmesi, Moody’s’in 
Türkiye’nin rating notunu yükseltmesi oldu. Özellikle S&P’nin görünümümüzü durağana 
çevirmesi sonrasında, içeride ve dışarıda, ekonomi çevrelerinde Türkiye’nin bu yıl için 

rating notunun yükselmesi ihtimali tamamıyla zihinlerden silinmişti. 



29M A K R O - N O M İ

sında, içeride ve dışarıda, ekonomi çevrelerinde Türkiye’nin bu yıl için rating notunun yükselme-
si ihtimali tamamıyla zihinlerden silinmişti. Bu nedenle, Moody’s’in açıklaması piyasalar açısın-
dan müspet yönde sürpriz bir gelişme oldu ve doğal olarak dolar kurunu 1,80 TL’nin de altına 
taşıdı. Uluslararası yatırımcı ilgisine bağlı olarak da, İMKB’de yukarı doğru trendin güçlendiğini 
gözlemledik. Bu gelişmenin bir gün sonrasında, TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplan-
tısından çıkan yumuşatılmış duruş mesajı, İMKB’yi 2 Mayıs’tan bu yana ilk kez 60 bin puanın 
üzerine kalıcı taşımış gözüküyor. Hazine kâğıtlarında ikinci el faiz oranları da yüzde 9’un altına 
gevşedi. Bu durumda, Merkez Bankası’nın sonbahara doğru faiz koridorunun tepe noktasını 
bir miktar daha indirebileceğine dair mesajlar öne çıktıkça, faiz ve hisse senedi cephesinde 
hareketli bir yaz geçirilebileceği söylenebilir.

Gerek Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, gerekse de Strateji Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) 
AB krizi odaklı toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanımız Erdem Başçı, Türkiye’nin 
küresel piyasalarda pozitif ayrışma sürecinde olmasının haklı noktalarına işaret ettikleri ölçü-
de, giderek artan risk baskısını da aynı ölçüde takip ettiklerini vurguladılar. Ekonomi yönetimi, 
yurt içi piyasalardaki iyimserlik havasının dozajının iyi ayarlanması gerektiği noktasına işaret 
ediyor. Bakan Şimşek, Moody’s’in son not artış kararının gecikmiş bir karar olduğunu ve özün-
de Türkiye’nin 2012 yılı bütçe performansı dikkate alındığında ise, esasen bugünkü tabloya 
uymayan bir not artırımı olduğunu vurguluyor. Ekonomi çevrelerinin ve icracı bakanlıkların not 
artırımının eya aşırı iyimserliği dikkate alarak, daha agresif bir tutum içinde olmamaları ekono-
mi yönetiminin en büyük temennisi. Maliye Bakanı Şimşek, 2B ve bedelli askerlikten gelecek 
kaynağı, bu yılın bütçe gelir performansını iyi analiz ederek, farklı kamu kurum ve bakanlıklara 
hemencecik kullandırmaya da niyetli olmadıklarını hatırlatıyor.

ELİMİZ 2010 VE 2011’E GÖRE GÜÇLÜ DEĞİL
Bakan Mehmet Şimşek’e piyasalarda Fitch’in Türkiye’nin uluslararası derecelendirme notunu 
yatırım yapılabilir ülke seviyesine yakın dönemde yükseltmesi yönündeki söylentileri sorduğu-
muzda, ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Nitekim Fitch yaptığı açıklamada, şu an için 
açıkladıklarından daha farklı bir değerlendirmesi olmadığını belirtti. Fitch, son raporunda, Türki-
ye yumuşak iniş sürecinde iyi bir mesafe kat tse de, cari açık ve özellikle açığın finansmanındaki 
kısa vadeli sorunun, AB Krizi ile birlikte, Türk ekonomisi için kırılganlık riskini artırdığına işaret 
ediyor. Bakan Mehmet Şimşek de, AB krizi’nin Türkiye’yi ticaret ve finansman kanalından etkile-
diğini hatırlatıyor ve maaş ayarlamaları benzeri kalemlerin 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde 
bütçe performansını nasıl etkilediğini dikkatle takip edeceklerinin, AB ülkelerinin ve ABD’nin 
bütçe açıklarının büyümesinden cesaret alıp, kimseyle açık artırma yarışına girmeyeceğimizin, 
mali disiplini korumak adına, icracı bakanlıklara daha yıl başından bu yıl ek kaynak talep etme-

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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melerini hatırlattıklarının altını çiziyor. Ekonomi yönetimi, ekonomi çevrelerinin gevşememesi 
için uyarılarını sürdürecek.

GÜÇLÜ TASARRUFLA, EKONOMİ YÖNETİMİNİN DE ELİ GÜÇLENİR
Son Türkiye-Suriye gerginliği bir kez daha gösterdi ki, Türkiye sadece AB’den kaynaklanan 
küresel ve bölgesel ekonomik krizin değil, Orta Doğu bazlı siyasi ve diplomatik gerginliğin de 
cenderesinde. Bizi, bu boyutta ekonomik ve siyasi gerginliklerde dahi ayakta tutan unsur, ka-
muda mali disiplin ve AB Kriterleri’nin altındaki oranlar, hane halkı ve özel sektör borç yüküm-
lülüklerinin makul düzeyde seyretmesi. Bununla birlikte, Merkez Bankası’nın net kullanılabilir 
rezervleri ve cari açığın finansmanı açısından hassas noktalarımız, yumuşak karın bölgelerimiz 
olduğu da bir gerçek.

Elbette ki, Türkiye, kendi Merkez Bankası’nın rezervine bakıp da, Suriye’ye nasıl cevap vermesi 
gerektiğine karar vermiyor. Türkiye, bugünkü ekonomik tablodan mukayese edilemeyecek dü-
zeyde sıkıntılı günlerde dahi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapmış ve ambargolara dayanmış bir ülke. 
Ancak, bir temel gerçeği görmemiz gerekiyor; küresel ekonomik kriz ikinci aşamasına geçebilir 
ve yan etkileriyle birlikte, en az iki yıl daha bizimle birlikte. ABD’deki başkanlık seçimleri sonrası 
ise, Suriye ve İran’la ilgili nasıl bir süreç yaşanacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle, Türkiye’nin 
var olan ekonomik avantaj ve artılarını, nispeten zayıf olduğu alanları da güçlendirerek daha da 
etkin hale getirmesi gerekiyor. Böyle bir uluslararası ekonomik ve siyasi gerginliğin ortasında, 
‘har vurup harman savurmak’ büyük bir hata olacaktır.

Böyle bir küresel tablonun içerisinde, Türkiye’nin etkili bir şekilde hane halkının tasarruflarını 
güçlendirecek tedbirleri yoğunlaştırması gerekiyor. Kamu tasarruf açığını iyileştirmeye yönelik 
önemli bir mesafe katettik ve bu konuda en ufak bir gevşeme göstermemiz gerekiyor. İç talebe 
dayalı büyümenin de Türkiye için erken bir model olduğunu atlamayarak, tüketim harcamala-
rından çok, etkili yatırım harcamaları ile Türkiye’nin büyümesine özel sektör yatırımları ile önemli 
katkı sağlayarak, önümüzdeki iki yıllık zorlu etabı başarılı bir şekilde aşmalıyız.

Ben demiyorum ki, tüketim harcamalarını daraltalım. Ama tüketim harcamalarındaki reel artışı 
da yüzde 3’ün altında tutmalıyız. Buna karşılık, özel sektör yatırım harcamalarının reel olarak 
minimum yüzde 7 ile 9 arasında büyümesine odaklanmalıyız. Yeni teşvik sistemi, cari açığı 
azaltmaya katkı sağlayacak projelerle de, Türkiye’nin büyümesine yatırım harcamaları ile kritik 
önemde bir katkı sağlayabilir. Bu nedenle, ekonomi yönetimi bir yandan paketler ile iç tasar-
rufları, hane halkı tasarruflarını güçlendirirken, bir yanda da yeni teşvik sistemini etkin kılacak 
adımlar atmalı.

AB tarafı da şunu kabul etmek zorunda. 1990’lı yılların sonlarından bu yana ‘har vurup, harman 
savurarak’ elde ettikleri servetlerinin bir kısmını feda etmeden bu krizden çıkamayacaklar. Aksi 
takdirde kendi merkez bankaları aracılığı ile krize çözüm bulmada, artık duvara dayandılar. Ken-
di halklarını, servetlerini devreye sokmaya ikna edecekler ve bizim aksimize para harcayacaklar. 
Yoksa bu negatif büyüme girdabı daha da güçlenecek.

Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı
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 S
iyaset ve ekonomi gündemi yoğun bir yaz dönemine girse de, esas gündemi 
kentsel dönüşüm oluşturuyor. Zira kentsel dönüşüm kentlerin çehresini değişti-
rirken, yaratacağı istihdam ve ekonomik kazançla da birçok sektörün 2012 yılını 
nasıl kapatacağını da belirleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Afet Riskli 
Alanların Dönüştürülmesine Dair Yasa uyarınca kentsel dönüşüm çalışmalarına 
dört ay içinde başlanacağını bildirdi. Bu açıklama bizzat Çevre ve Şehircilik Baka-

nı Erdoğan Bayraktar tarafından yapıldı. 

“Bir yandan tespitler yapacağız ve dört ay içinde yıkıma başlayacağız. Ciddi bir giriş yapaca-
ğız. Kısa ve uzun vadeli planlarımız hazır. Bu salt bir kentsel dönüşüm değil. Aynı zamanda 
Türkiye’yi güzelleştireceğiz. Yapı stokumuzu güzelleştireceğiz, şehirlerimizin fotoğrafları güzel-
leşecek. Enerji tasarrufu sağlayacağız.” Bakan Bayraktar, bu açıklamayla birlikte inşaat malze-
mesi sanayisi ve müteahhitlik sektörünü de yakından ilgilendiren şu cümleleri sarf etti: “Kentsel 
dönüşüm sürecinde kullanılacak inşaat malzemelerinde yerli malı kullanmaya dikkat edeceğiz. 
Yeniden yapım sonrasında kullanılan yerli malzemeyle kalite artacak. Yaklaşık 200 sektörde 
ekonomik anlamda ciddi canlanma olacak ve yeni iş imkânları doğacak.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: 

“Kentsel dönüşüm 4 ay 
içinde başlayacak”

Kentsel dönüşüm çalışmalarına dört ay içinde başlayacaklarını ifade eden
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bu süreçte kullanılacak inşaat 

malzemelerinde yerli malını tercih etmeye özen göstereceklerini söyledi.
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Modern hayatın gerektirdiği mekânlar ve meydanlar yapacaklarının, şehirlerin şekil ve şemailini 
değiştireceklerinin altını çizen Bakan Bayraktar, kentsel dönüşüm çalışmalarındaki esas hedef-
lerinin de bu dönüşümü vatandaşın sahiplenmesi olarak açıkladı. Yasanın öncelikle afet riski 
taşıyan alanların ve binaların dönüştürülmesini kapsadığını hatırlatan Bakan Bayraktar yasayla 
ilgili şunları söyledi: “Bu yasa, mal ve can güvenliğiyle mülkiyet ve yaşama hakkını koruyan bir 
yasadır. Diğer yasalar karşısında daha güçlü bir yasa. Öbür yasalarla beraber bu dönüşümü 
sağlayamadık. Türkiye’nin kendi bir olgusu, bina stoku var. Türkiye’de yaklaşık 19,5 milyon 
bina stoku var. Birim konut yani şehir diye adlandırılan yerler yani nüfusu 10 binden yukarı olan 
kasabalar ilçe ve illerde yaşayan 20 milyona yakın kullanılan hane var.”

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine, rıza gösteren vatandaşlardan ve altyapısını hazır-
layan belediyelerden başlanacağını belirten Bayraktar, sosyoekonomik durumu iyi olmayanlara 
gerekli desteklerde bulunacaklarına dikkat çekerek, vatandaşa imar, kira ve kredi yönünden 
yardımcı olacaklarını ifade etti. Bayraktar, gerektiği durumlarda kiracıya kira, mal sahibine de 
kredi desteği vereceklerine işaret ederek şunları kaydetti: “Vatandaş ‘Dairemi alın’ diyorsa, ona 
faiz sübvansiyonu yapacağız. Şu andaki konut kredilerinden en düşük krediyi veren bankalara, 
biz de yüzde 20-30 kredi desteği yapacağız. Hatta kiracı da değil, orada bir şekilde oturuyorsa, 
ona da yardım edeceğiz. Sosyal devlet anlayışı içinde…”

“DEPREM KUŞAĞINDAKİ YAPILARDAN BAŞLANACAK”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 20 milyona yakın 
konut olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, bu konutlardan 6,5 milyonunun 
birinci derece deprem kuşağında yer aldığını ve depreme dayanıksız yapılar olduğunu söyledi. 
Birinci önceliklerinin de nüfusun yoğun olduğu ve deprem riski taşıyan bölgelerde olduğunu 
kaydeden Bayraktar, riskli binalarda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlattı: “Riskli bir bina var. 
Apartmandan on kişi bu binayı yıkıp yenisini yapmak istiyor. Bir kişi karşı çıktığında olmuyordu. 
Şimdi üçte iki çoğunluk gerekiyor. Nitelikli çoğunluğun verdiği kararlara diğerleri de uymak 
zorunda. Razı olmayan hissedarların hisselerini değerlendireceğiz. Bundan sonra yine açık 
artırmayla, anlaşma sağlayan diğer hisse sahiplerine satışa sunacağız. Almadılarsa, o zaman 
devlet olarak ekspertiz değerinden ödeyip alacağız. Maliye adına teshir ettikten sonra anlaş-
ma sağlayanların anlaşması neyse, biz de devlet olarak onlara uyacağız. Eğer bizden yardım 
isterlerse onu da ödeyeceğiz. Bu şekilde çarkı döndüreceğiz. Mahkemeye gitme ve tazminat 
hakları da var. Ancak yürütmeyi durdurma hakları yok.”

“Biz ne yaptıysak bu yasaya 
kamuoyunda ‘kentsel dönüşüm’ 

yasası demekten kurtaramadık. Bu 
bir kulvar. Tüm kentsel dönüşümü 

kapsamıyor. Bu yasa diğer kentsel 
dönüşüm yasalarından değişik, afet 
riski taşıyan binaların dönüşümüdür. 
1956’dan bu yana çıkartılan kentsel 

dönüşüm yasaları var. Rahmetli 
Turgut Özal’ın çıkardığı, kısmen af 

olan büyük bir kentsel dönüşüm 
yasası var. Belediyelerin kanunlarında 
oldum olası var. Bizim dönemimizde 

de yenilenmesi gereken alanlarla ilgili 
kanun çıkardık. Belediye Kanunu’nun 

73. maddesini değiştirerek çok 
kuvvetli bir yasa yaptık. Bu yasada 

kamu arazisi olmayan yerlerde 
belediye, kamu arazisi olan yerlerde 

Bakanlar Kurulu yetkili.”

“Çok kuvvetli bir 
yasa yaptık”
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Yıkılacak binaların deprem riski taşıması gerekliliğinin altını çizen Bayraktar, bu binaların da 
bakanlık tarafından lisanslandırılan kurumlar tarafından tespit edileceğini belirtti. İnsanların iti-
razının üst kurula şikâyet edilebileceğini söyleyen Bayraktar, akademisyenlerden ve bakanlığın 
atadığı yedi kişiden oluşacak kurulun da yürütmeyi durdurma yetkisi olmadığını ifade etti. “Bu 
işi devlet nasıl yapacak?” diye eleştirenlere de Bakan Bayraktar, “Bu işi vatandaş yapacak” diye 
yanıt verdi. Vatandaşlarla birlikte, üniversiteleri ve belediyeleri de kentsel dönüşüm sürecine 
dahil edeceklerini aktaran Bakan Bayraktar şunları kaydetti:  “Sıkı denetim yapacağız. Deprem 
riski taşıyan ilçede, ilde tespit yapılmazsa; biz resen gidip tespit yapacağız. Vatandaşa diyeceğiz 
ki, ‘Senin binan riskli.’ Ondan sonra 60 gün süre vereceğiz. Vatandaşa ‘Kendin ne gerekiyorsa 
yap’ diyeceğiz. Ses çıkmazsa, tekrar tebligat yapacağız. Yine makul bir süre vereceğiz. O süre 
içinde de yıkmazsa, biz bunu yıkacağız. Bunun kurtuluşu yok.”

Kamu binaları ve kaçak yapılarla ilgili de projeleri olduğunu kaydeden Bayraktar şöyle devam 
etti: “Buna imar verebiliyorsak imar vereceğiz, yerinde yapacak. Ama imar veremeyeceğimiz 
bir yerdeyse ona imar vermeyeceğiz. Ancak affa da girmeyecek. Yeni bina yapmak için başka 
yerde kredi desteği verebiliriz, kira yardımı da var. Arsasının bedeli varsa onu da, enkaz bedeli 
varsa onu da öderiz.” 

 “2010 yılında büyük bir kurultay 
yaptık. Orada kentsel dönüşümün 
ne kadar elzem olduğunu anlattık. 
Başbakanımız ve bakanlarımız geldi. 
Orada bu işin ayak izleri duyuldu. 
Ama Van Depremi bu işi tetikledi. 
Üç veya beş senelik bir çalışma bu. 
Ciddi bir çalışma sonucu bir yasa 
yaptık. Meclise gittikten sonra, 25 
maddenin 12’si geçince bir daha 
durdurduk. ‘Eleştiriler gelsin yanlışlıkları 
nelerdir, düzeltelim’ diye... Yasanın 
en önemli özelliklerinden bir tanesi, 
mülkiyet hakkına dokunamıyordu. 
Bizim, geri kalmış ülkelerde olduğu 
gibi bu şekilde mülkiyet statükosunu 
devam ettirerek işin içinden 
çıkamayacağımızı bilim adamları 
söyledi. ‘Kimsenin hakkını yemeyelim’ 
dedik. Fakat bu işin yolunu açarken 
önümüze takoz koyanları aşmak için, 
nitelikli çoğunluğun verdiği kararlara 
da diğerleri uysun.”

“Van depremi,
bu işi tetikledi”
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TÜMMER  Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Onur:

 “Dünya  “Dünya 
doğal taş doğal taş 

ve mermer ve mermer 
merkezi merkezi 

haline haline 
geleceğiz!”geleceğiz!”
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“Mermer ve doğal taş sektörünün bugün bulunduğu 
noktaya ulaşması yaklaşık 25 yıl aldı. İçinde 
bulunduğumuz günlerde, sektörümüzün büyük 
başarılara imza atarak kısa vade hedeflerini çoktan aştığı 
kabul edilmeli. Ülkemizin jeopolitik konumu ve dünya 
ülkelerine uzaklığı itibarıyla merkezi konumda olması, 
dünya mermer ve doğal taş merkezi haline gelmesi 
ihtimalini güçlendiriyor.”

 Ü
YELERİYLE BİRLİKTE DOĞAL TAŞ ÜRETİMİNİN YÜZDE 80’İNİ GERÇEK-
LEŞTİREN TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ VE MAKİNALARI ÜRETİCİLE-
Rİ BİRLİĞİ (TÜMMER), DOĞAL TAŞ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRMEK, DÜNYA 
ÜRETİMİNDE VE İHRACATINDA TÜRKİYE’Yİ LİDERLİĞE TAŞIMAK AMA-
CIYLA 2000 YILINDA KURULDU. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün (MTA) 
tespitlerine göre, Türkiye’nin görünür mermer rezervi 5,2 milyar metreküp (13,9 

milyar ton). Dünya mermer rezervinin yüzde 40’ına sahip olan Türkiye, bu potansiyelinin sade-
ce yüzde 1’lik kısmını kullanıyor. 1980 sonrası büyük bir ivme kaydeden sektör, ürettikleriyle in-
şaat sektöründe estetik görünümün yanı sıra enerji verimliliğine yönelik de önemli bir işlev gö-
rüyor. TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Onur, Türkiye’de mermer ve doğal taş sek-
törünün gelişimini ve dünyadaki yerimizi anlattı.

Mermer ve doğal taş sektörü, Türk inşaat malzemeleri sanayisi içinde nasıl bir öne-
me ve yere sahip?
Sektörümüzün işleyişinin üç önemli ayağı bulunuyor. Üretim, makine-ekipman-teknoloji ve 
tasarım-uygulama… Sektörümüz kaliteli ve yeterli sayıda ürünü standartlara uygun gerçekleş-
tirme kapasitesine sahip. Bu üretimin yapılabileceği makine ve ekipmanın yeterli ve yaygın dü-
zeyde var olduğu da bir gerçek. Mermer ve doğal taş sektöründe izlenen gelişmenin temelin-
de, Türk makine sektörünün mermer üretim araçlarına eğiliminin büyük payı ve emeği var. Geç-
mişte üreticilerimiz binbir güçlük içerisinde yabancı makineleri temin etme çabasındayken, bu-
gün kendi ülkemizde üretilen, son teknoloji ürünü makinelerimiz sayısız seçenekle temin edile-
biliyor. Mermer makinesi üreticilerimizin ortalama deneyimleri 30 yılın üzerinde. Ortaya çıkarılan 
ürünlerin insan günlük hayatında kullanılır hale gelmesinin sağlanması ise tasarım-uygulama 
ayağında gerçekleşiyor. İlk iki işleyişte sektörümüz dünyayla rekabet edecek bir gelişim gös-
teriyor. Ancak üçüncü işleyiş ayağı olan tasarım-uygulamada henüz istenen seviyede değiliz.

Sektörün ürettikleri, yapılarda başarılı bir şekilde uygulansa da, yine de tasarım ve 
uygulamada istenen seviyeye gelemediğimizi ifade ediyorsunuz. Bu durumu nasıl 
açıklıyorsunuz?
Gelişmiş ülkelerin tümünde taş kültürü önemli ölçüde yerleşmiştir. Bu durumu ülkelerin geç-
mişte taşla yaptıklarından görmek mümkün. Bu ülkelerin şehirlerinde, kasabalarında ve köy-
lerinde, cadde ve kaldırımlarında, binalarının girişlerinde, köşelerinde, pencere sövelerinde ve 
daha pek çok yerde taş, yoğun ve sanatkârane kullanılmıştır. Bu ülkelerde bugün, aynı kültürün 
sahibi olarak, taş ustası mimarlar yetiştiriyor. Bu mimarlar uygulaması hayranlık uyandıran ta-
sarımları geliştiriyor ve böylece geleceklerine sahip oldukları kültür doğrultusunda yeni imkân 
ve kapılar açıyor. Ülkemizin ve sektörümüzün, aynı şekilde taşı seven, taş ustası mimarların 
yetiştirilmesine ihtiyacı var. Ayrıca üretilen onca güzel ürünün, yeterince eğitilmiş eller vasıtasıyla 
beğeni kazanacak şekilde yerine konması bu ihtiyacın gereği. Bu düzeyde mimarlarımız ve 
uygulayıcılarımız yeterli sayıya geldiğinde şehirlerimiz, belde ve köylerimiz, caddelerimiz, so-
kaklarımız, kaldırımlarımız, evlerimiz ürettiğimiz taşla bezendiğinde sektörümüzün geleceği de 
garanti altında olacak diye düşünüyorum.
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Sektörün Türkiye’deki gelişiminde önemli adımları ve sıçrama noktalarını aktarabilir 
misiniz? Sektör nereden nereye geldi? 
Maden çıkarma ve işleme tesislerini düzenleyen yasa ve mevzuatlar, uzun vadeli yatırımlar kap-
samında yer alan doğal taş sektörü için son derece önemli işlevlere sahip. Türkiye’ de de bu 
durum yaşanmıştır. Yeterli ruhsat güvencesi olmadığı için ülkemizde 1985’e kadar mermere 
yatırım yapılması yasal olarak engellendi. 1985 yılında doğal taşların maden kapsamına alın-
dığı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ocaklara yapılan yatırımlara uzun vadeli güven-
ce sağlandı. Sektörün son yıllarda hızla gelişmesinin arkasında 1985 sonrası sağlanan ruhsat 
güvencesi yatıyor. 1985 sonrası dönemde bu sektöre Madencilik Fonu’ndan sağlanan düşük 
faizli kredilerin de büyük katkısı oldu. 1985-2000 yılları arasında, 15 yıllık bir gelişim süreci söz 
konusu. 2000 yılından günümüze kadar geçen 10 yıllık süreyse, sektörün çok önemli ivme 
kazandığı dönemi temsil ediyor. 10 yıl gibi bir süre içerisinde ülkemiz, üretimde ve nispeten 
değerde dünyada örnek teşkil etmekte olan ve gerçek bir karşılaştırma ölçütü sayılan ülkelerle 
aynı düzeye geldi; hatta birçok alanda onları geçti.

“BULUNDUĞUMUZ NOKTAYA 25 YILDA GELDİK”
Türkiye mermer ve doğal taş sektörünün gücü ve etkinliğinden bahseder misiniz?
Mermer ve doğal taş sektörünün bugün bulunduğu noktaya ulaşması yaklaşık 25 yıl aldı. Sek-
törümüz hedeflerini kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirledi. İçinde bulunduğumuz günlerde, 
sektörümüzün büyük başarılara imza atarak kısa vade hedeflerini çoktan aştığı kabul edilme-
li. Mermer Doğaltaş Stratejik Eylem Planı’nda, ülke hedeflerimiz 2015’te 4 milyar dolar, 2023’te 
ise 10 milyar dolar olarak belirlendi. Bu hedeflere ulaşmak için mevcut verilerle yapılan hesapla-
malara göre, satış fiyatlarımızda yıllık ortalama 8,5 dolar/ton civarında bir artış olması gerekiyor. 
Sektörümüzün, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, sektör içi rekabeti engelleyici bir şekil-
de hareket etme mecburiyeti var ve bu şekilde hareket etmek bir ülke meselesi.

“2010-2011 yılları, mermer ve 
traverten ham blok (ham kabaca 
yontulmuş), yarı işlenmiş (dikdörtgen 
veya kare bloklar veya kalın dilimler) 
ve işlenmiş ürünlerle ilgili miktar, 
değer ve değişimler kıyaslandığında, 
2012 yılında olabilecek gelişmeleri 
öngörmek mümkün. Mermer ve 
traverten ham blok üretiminde 2011 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 
34 azalma söz konusu. Yarı işlenmiş 
ürünlerde 2011 yılı üretimi, bir önceki 
yıla göre yüzde 42 arttı. İşlenmiş 
ürünlerde de yüzde 6’ya yaklaşan bir 
artış söz konusu. Blok ihracatındaysa 
miktar ve değerde ciddi bir 
eksilme gözleniyor. Buna karşılık yarı 
işlenmiş ve işlenmiş ürünlerde ise 
artış söz konusu. Bu nedenle blok 
üreticilerimizin önümüzdeki yıllarda bu 
değişimi göz önünde bulundurmaları 
önemli…” 

“Yarı işlenmiş 
ürünlerde yüzde 
42’lik artış var”
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Türkiye mermer ve doğal taş sektörünün dünyadaki yeri ve pazar büyüklüğü hakkın-
da ne söyleyebilirsiniz?
2003 verileriyle yapılmış projeksiyonlara bakıldığında, dünya doğal taş üretiminin 2005’te 82, 
2010’da 116, 2015’te 163 2020’de 228, 2025’te 320 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. 
Sabit büyüme hızıyla devam edecek olsa bile 2025’te Türkiye’nin dünya üretimindeki payı 28 
milyon tondan az olmayacak. 2009 yılı verilerine göre dünya mermer ve doğal taş üretiminin 
yüzde 92,5’ini ilk on ülke gerçekleştirdi. Ülkemiz bu sıralamada yoğun nüfusları nedeniyle Çin 
ve Hindistan’dan sonra üçüncü olmak üzere İran, İtalya, Brezilya ve İspanya’yla çekişiyor. Ancak 
karbonat kökenli mermerler söz konusu olduğunda ülkemiz, adı geçen on ülke arasında ilk 
sırada yer alıyor. Bu on ülke arasında pazarlamada da etkin bir konumdayız.

Enerji verimliliği kavramının hayatımıza girmesiyle sektörün bu anlamda yaşam alan-
larına, ekonomiye ve çevreye katkılarından söz eder misiniz? 
Mermer ve doğal taşlar albenisi yüksek yapı malzemeleri olup, pek çok yönden çevre dostu 
özellikler sunuyor. Bu özellikler; “dayanıklı ömür döngüsü, hijyeniklik, kalıcılık, korunma ve ba-
kım kolaylığı, geri dönüşüm, işletme ve işleme sürecinde maksimum çevresel duyarlılığa sahip 
olmak.” Son yıllarda dünyada, yeşil bina kavramıyla birlikte çevre etiketli yapı malzemeleri kav-
ramı da gelişti. Uygulamacılar yapı malzemelerini tercih ederken ürün özelliklerinin yanı sıra, 
üretim sürecinde geçirdiği evreleri de göz önünde bulundurarak; harcanan enerji, her türlü 
emisyonlar (gaz, toz vb.), çevrede neden olabileceği tahribatlar, sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
gibi unsurları değerlendiriyor. Bu nedenle doğanın kendi bünyesinde, milyonlarca yıllık zaman 
aralığında üretmiş olduğu mermer ve doğal taşlar, kullanımda alternatifleri olan diğer yapı mal-
zemelerine karşı büyük oranda avantajlı konumda bulunuyor. Tüm bu gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda AB ülkelerinde uygulaması başlanan eko-etiket yönetmeliği çerçevesinde, 
ürünlerin etiketlenmeleri gelecekte son derece önemli olacak.
  
Türkiye’nin en önemli sorunu ve ekonominin yumuşak karnı cari açık. Sektör olarak 
bu açığın kapatılmasına nasıl katkı sağlıyorsunuz? Yerli ham madde kullanımı ve ye-
terliliğine ilişkin bilgi verebilir misiniz?
Mermer ve doğal taşlar enerji dışı başka hiçbir ithal girdisi bulunmayan yapı malzemeleridir. Bu 
açıdan katma değerinin çok yüksek olduğu açıkça görülüyor. Maden olma özellikleri sebebiyle 
bulundukları yerde işletildikleri için farklı bir çeşit istihdam yarattığı gibi, bir şekilde köyden şehre 
göçe de engel oluyor. Ayrıca bulunduğu yere yol, su, elektrik ve her türlü iletişim imkânlarını 
beraberinde götürüyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaygın bir taş kültürü mevcut. Bununla 
birlikte ülkelerin kendi taşlarını binalarda ve açık alanlarda belli oranda kullanması yasal olarak 
zorunlu. Ülkemizde ise özellikle kamu kurum ve kuruluşlarıyla prestij binalarında yerli taş kulla-
nımına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Aksine ithal taş kullanımına doğru bir 
eğilim gözleniyor.

“AB kamu ihalelerinde yüzde 50 
oranında yeşil ürün kullanılması hedefi 
var. Ülkemiz ihracat pazarının en 
önemli rakipleri de eko-etiket alma 
çalışmalarını başlattı. Ülkemizde de 
çevre faslı çerçevesinde eko-etiket 
direktifi uyumlaştırma çalışmaları 
başladı. Sektörümüzü gelecekte 
çok yakından ilgilendirecek bir 
başka konu da karbon ayak izi 
ve buna bağlı sonuçlar olacak. 
Bu sonuçların stratejik olarak uzun 
vadede değerlendirilmesi ülkemizin 
jeopolitik konumu ve dünya ülkelerine 
uzaklığı itibarıyla merkezi konumda 
olması, dünya mermer ve doğal 
taş merkezi haline gelmesi ihtimalini 
güçlendiriyor.”

“Ülkemizde mermer doğal taş 
üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı yurt 
içinde tüketilirken, yüzde 40’ı ise 
ihraç ediliyor. Sektörümüzde bin 100 
ocak işletmesi, bin 500 fabrika ve 
7 bin 500 atölye faaliyet gösteriyor. 
150 bin kişinin istihdam edildiği 
sektörümüzün yaklaşık 1 milyar 700 
milyon dolar civarında ihracatı, 215 
milyon dolar da ithalatı söz konusu. 
Bu açıdan bakıldığında katma değer 
yaratıyoruz ve ülke kaynaklarını 
kullanıyoruz.”

Yeşil ürün kullanımı 
ve eko-etiket

“Katma değer 
yaratıyoruz”
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Sektör derneği olarak yeni teşvik sistemiyle ilgili görüş ve değerlendirmeleriniz ne-
lerdir? Sektörün önünün açılabilmesi için çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız?
Madencilik faaliyetleri içinde yer alan mermer ve doğal taşlar alt grubu da diğer madencilik kol-
larında olduğu gibi birinci grup hariç nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın, beşinci grup olarak 
kabul edilen bölgelerle aynı imkânları paylaşıyor. Ancak mevcut durumda yanılgıya düşmemek 
adına şu yaklaşımın da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatırımcı öncelikle ya-
tırım yapmak, yatırımını kârlı hale getirmek ve bu kâr oranında birtakım avantajlar elde etme 
durumuyla karşı karşıya. Sektörün asıl beklentisi yatırım öncesi desteklerin sağlanması, ayrıca 
ihracatta yüksek bedelle ürün satma yönünde teşviklerin verilmesi ve ürünlerimizin daha değerli 
hale getirilmesinin temin edilmesine yöneliktir. 

İMSAD’ın inşaat malzemeleri sektöründeki yeri ve etkinliği konusunda düşünceleri-
nizi öğrenebilir miyiz?
İMSAD’ın sektörü, kendisiyle ilgili her konuda doğru ve eksiksiz temsil ettiğini, yönlendirdiğini, 
inşaat sanayi sektörlerinin gelişmesinde etkin rol oynadığını ve hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm 
sektörlere eşit mesafede durduğunu memnuniyetle izliyoruz. 

Ülkeler Üretim (%)
Çin 21
Hindistan 19
Türkiye 11
İran 10
İtalya  9
Brezilya-İspanya  7

Yıllar İhracat miktarı (1000 ton) İhracat değeri (milyon dolar)

2008 5,126 1,402
2009 4,997 1,241
210 6,641 1,568
2011  7,286 1,675

2009 yılı dünya 
doğal taş üretimi

Türkiye’nin yıllara göre mermer ihracatı
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Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz: 

“ 2012 yılı, hazır beton 
sektörüne hareket 
getirecek”
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“2010 yılında 80 milyon metreküp olan beton üretimi, 
2011’de 90 milyon metreküpe yaklaştı. 2011 yılında 
da yeni konut projeleri, baraj, köprü ve okul inşaatları 
hazır beton sektörüne itici güç oldu. Türkiye’de beton 
sektöründe 2012 yılı içinde büyümenin en az yüzde 8 
seviyelerinde devam etmesini bekliyoruz. 2012 yılında 
özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve eski binaların 
yıkılıp yenilenmesi, hazır beton sektörüne hareket 
getirecektir.”

 D
EPREM KUŞAĞINDA YER ALAN TÜRKİYE’DE, İNŞAATLARDA KULLANI-
LAN BETONUN KALİTESİ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP. Yapı güvenliğinde 
vazgeçilmez bir unsur olan beton kalitesi, hazır beton sektöründe kullanılan 
yeni teknolojilerle önemli ilerlemeler kaydetti. Türk inşaat sektörünün en önem-
li girdisini oluşturan hazır beton sektörü, bugün Türkiye Hazır Beton Birliği 
(THBB) çatısı altında 77 üyesiyle faaliyet gösteren Avrupa’nın önemli bir gücü. 

Yılda 80 milyon metreküp betonun döküldüğü Türkiye, Avrupa’da son üç yıldır beton üretimin-
de ilk sırada. Türkiye hazır beton sektörü, Avrupa’nın yaşadığı kriz ortamına rağmen 2011 yılını 
da çift haneli bir büyüme rakamıyla kapatmayı başardı. 
Türkiye’de hazır beton sektörünün 2011’de yaklaşık olarak yüzde 10 büyüdüğünü öngördük-
lerini söyleyen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki artışın daha fazla olduğunu vurguladı. Son yıllarda komşu ve çevre 
ülkelerle ekonomik anlamda kurulan sıkı ilişkiler, Türk inşaat malzemesi sanayisine ve inşaat 
sektörüne küresel bir kriz yaşayan Avrupa pazarlarındaki açıklarını kapatma fırsatı da verdi. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden özellikle Kuzey Irak’taki yeniden yapılanma çer-
çevesinde önemli ihracatlar gerçekleştiren Türk inşaat malzemesi sanayisi firmaları, sektörün 
ekonomideki lokomotif rolünün devam etmesini sağladı.  

“ÜÇ YILDIR AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ”
“2011 yılında yakalanması öngörülen büyüme oranıyla beton üretiminde Avrupa birinciliğini 
üst üste üç yıldır korumaya devam edeceğiz. Avrupa’da, Türkiye’nin ardından İtalya ve Alman-
ya geliyor” diyen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Güleryüz, sektörün gücünü rakamlarla şu şe-
kilde yansıttı:
“2010 yılında 80 milyon metreküp olan beton üretimi, 2011’de 90 milyon metreküpe yaklaştı. 
2011 yılında da yeni konut projeleri, baraj, köprü ve okul inşaatları hazır beton sektörüne itici 
güç oldu. Türkiye gelişen ve yenilenen bir ülke. Bu tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü 
ve dolayısıyla hazır beton sektörünü de etkiliyor. Türkiye’de beton sektöründe 2012 yılı için-
de büyümenin en az yüzde 8 seviyelerinde devam etmesini bekliyoruz. 2012 yılında özellikle 
kentsel dönüşüm projeleri ve eski binaların yıkılıp yenilenmesi, hazır beton sektörüne hareket 
getirecektir. Türkiye’de yenilenmesi gereken 8 milyon konut var. 2B yasasının çıkmasıyla yeni 
arsa sahipleri yatırım yapabilecek ve mütekabiliyetle yabancı yatırımcılar Türkiye’ye daha çok 
yatırım yapar hale gelecektir. Yapılacak bu değişikliklerle 2012’nin konut açısından hızını azalt-
mayacağını öngörüyoruz.”
Önümüzdeki dönem inşaat sektöründe kamu ve enerji yatırımlarının da hız kazanacağını be-
lirten Güleryüz şöyle devam etti: “Şu an Türkiye’de 500 kilometrenin üzerinde hızlı tren, 500 
kilometre otoyol projesi yapım aşamasındadır. Hidroelektrik santrallerinin kurulu kapasitesi 
kadar daha yatırım şu an inşaat halindedir. 2010 ve 2011 yılı büyümelerimizle dünyanın gözü 
Türkiye’nin üzerinde. 2012’de enerji ve ulaşım alanında özelikle yurt dışından daha büyük yatı-
rımlar bekliyoruz. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip bulunduğundan büyümeye devam 
edecek.”
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“ÜRETİCİLERİN BİR KISMI KONTROLSÜZ HAZIR BETON ÜRETİYOR”
Sektör sadece kentsel dönüşüm beklentisiyle yetinmiyor. Aynı zamanda son yıllarda inşaatların 
artması hazır betona olan talebi pozitif olarak tetiklediği gibi birtakım sorunları da beraberinde 
getirdi. Güleryüz bu sorunları şöyle özetledi:
“Son yıllarda inşaat yapımlarının artması sonucu hazır betona olan talep de arttı. Bu hızlı büyü-
me ve talep artışı tabii ki önemli sorunları da beraberinde getirdi. Sektöre beton konusunda faz-
la bilgisi olmayan birçok kişi girdi ve bu firmalar hiçbir denetime tabi tutulmadan üretime başla-
dı. Sektöre girişte teknik yeterlilik aranmadı.”
Kalitesiz ve merdiven altı üretimi engellemek için beton üreticilerinin sürekli denetlenerek üret-
tikleri betonun kalitesini belirli bir standart altına almak gerektiğini söyleyen Güleryüz, THBB ola-
rak, üyelerini Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimlerine tabi tutup, standartlara uygun hazır 
beton üretilmesini sağladıklarını ifade etti. Standart dışı beton üretenleri cezalandırdıklarının al-
tını çizen Güleryüz, sektörün en önemli sorununa da “Ancak üreticilerin bir kısmı üyemiz değil, 
KGS tarafından denetlenmiyor ve kontrolsüz hazır beton üretiyor” diyerek parmak bastı.
Deprem Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu aktaran Güleryüz, bu konu-
da nasıl bir düzenleme yapılması gerektiğini de şöyle açıklıyor. “Deprem Yönetmeliği hükümle-
ri uyarınca, deprem bölgelerinde C20 dayanım sınıfının (200 kilogram /santimetrekare muka-
vemet) altında beton kullanılamaz. Ancak bu dayanım sınıfı durabilite (uzun ömür) açısından ye-
terli değildir. Yapıların uzun ömürlü olması ve depreme karşı dayanımlarını koruması için Dep-
rem Yönetmeliği’nin bu hükümleri değiştirilerek, taşıyıcı sistemlerde kullanılacak asgari beton 
dayanım sınıfı C30’a yükseltilmelidir.”
 
ELLE KIRILAN BETONDAN, HAZIR BETONA
Türkiye’nin son üç yıldır Avrupa’da hazır beton üretiminde birinciliği kimseye kaptırmaması te-
sadüf değil. Hazır beton üretiminde kullanılan teknoloji, ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle 
Türk hazır beton sektörü, 24 yılda çok önemli mesafeler katetti. 1988 yılında THBB kuruldu-
ğunda inşaatlarda elle karılan beton kullanıldığını hatırlatan Güleryüz, 24 yılda ulaşılan aşama-
yı şöyle anlattı:
“Elle karılan betonun dayanım sınıfı düşüyor ve inşa edilen yapıların ömrü kısa oluyordu. Kaliteli 
hazır betonun simgesi olan Birliğimizin 24. yılında, ülkemizde hazır beton kalitesi ve miktarı bü-

Beton dayanım sınıflarında olumlu 
gelişmeler olduğunu vurgulayan 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Güleryüz, İstanbul’da C30 dayanım 
sınıfında beton kullanımına geçildiğini 
belirtti. Gölcük Depremi sonrası 
bölgede yapılan çalışmalarda,
1987 yılında inşa edilen binalarda 
C8-C9 sınıfında betonların 
kullanıldığını belirlediklerini söyleyen 
Güleryüz, yapıların sürekli yenilenerek 
kentsel dönüşüme hız verilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

“Kentsel dönüşüme 
hız verilmeli”
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 2009  2010
 Hazır beton üretimi (m3) Bölgesel oran (%) Hazır beton üretimi (m3) Bölgesel oran (%) 2009-10 (Değişim %) 
Marmara 26.220.000 39 31.500.000 39,5 20,1
Ege 7.140.000 11 7.800.000 9,8 9,3
Akdeniz 8.530.000 13 9.770.000 12,3 14,5
İç Anadolu  10.240.000 15 13.620.000 17,1 33,0
Karadeniz 6.900.000 10 8.450.000 10,6 22,5
Doğu Anadolu 3.300.000 5 3.940.000 4,9 19,4
G. Doğu Anadolu 4.100.000 6 4.600.000 5,8 12,2
Toplam 66.430.000 100,00 79.680.000 100,00 19,9

Kaynak: THBB

Coğrafi bölgelere göre hazır beton üretimi ve değişimi

Yıl Toplam hazır beton üretimi (m3)
1988 1.500.000
1993 10.000.000
1998 26.542.905
2003 26.828.500
2005 46.300.000
2006 70.732.631
2007 74.359.847
2008 69.600.000
2009 66.430.000
2010 79.680.000

Kaynak: THBB

Yıllara göre hazır 
beton üretimi

Ülkeler Üretim  (milyon m3) Kişi başı hazır beton (m3 /kişi)
İspanya 49 1,07
İtalya 54 0,9
Türkiye (2009) 66,4 0,93
Türkiye (2010) 79,6 1,08
Almanya 37,7 0,46
Fransa 37 0,57
Birleşik Krallık (UK) 15,4 0,25
Portekiz 8,5 0,8
Belçika 10,4 0,97
Polonya 17,7 0,46
İrlanda 3,8 0,85
Hollanda 9,3 0,56
Norveç 2,9 0,6
İsveç 2,8 0,3
Avrupa ortalaması 0,64 -

Kaynak: THBB

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi
ülkelerin 2009 yılı hazır beton üretim miktarları
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yük gelişme gösterdi. 1996 yılında C14 dayanım sınıfında kullanılan betonun oranı yüzde 37,5 
iken, 2011 yılında bu dayanım sınıfındaki betonun kullanım oranı yüzde 2’ye geriledi. THBB’nin 
tavsiye ettiği minimum dayanım sınıfı olan C30 ve üstü dayanım sınıfı beton kullanım oranı 1996 
yılında yüzde 0,6 iken, bu oranın 2011 yılında yüzde 40’a yükseldiğini görüyoruz.”
Türk ekonomisine yön veren tüm sektörler gibi hazır beton sektörünün de 2023 stratejisi hazır. 
“Öncelikle kalite standartları ve güven” diyen Güleryüz sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında 
Türkiye’de üretilen tüm betonların, THBB üyelerinin ürettiği gibi, kalite belgeli olmasını sağlama-
ya, iş güvenliği açısından öncü ve çevre bilinci yüksek bir sektör haline getirmeye çalışıyoruz.”
THBB aynı zamanda sektörde doğa ve kentsel çevreye uyum için yapılan çevre uygulamaları 
hakkında bilgi vermek ve bu konularda üreticileri teşvik etmek için 1988’den bu yana Yeşil Nok-
ta Çevre Yarışmaları düzenliyor. Üç yılda bir yapılan yarışmayı kazanan üç hazır beton tesisine, 
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) tarafından da Çevre Ödülü veriliyor. 
Bu yıl Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nın dördüncüsünü düzenleyeceklerini ifade eden Güleryüz, 
Avrupa’ya örnek olacak çalışmaları hakkında da şöyle konuştu: “Kurulduğu tarihten bu yana 
iş güvenliğine önem veren ve hazır beton tesislerinde iş güvenliği uygulamalarını teşvik eden 
THBB, 2010 yılında Avrupa’ya örnek olacak bir ilke imza attı. THBB, iş kazalarını önlemek, ha-
zır beton sektörünü iş güvenliği açısından bilgilendirmek, teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini 
ölçmek amacıyla Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması düzenledi.”

“Ülkemizde beton üretiminde 
tek etkin denetim, KGS güvence 
sistemi tarafından yapılmaktadır. 
Bu denetimlerde, beton üretim 
tesislerinin yerinde denetiminin yanı 
sıra habersiz ürün denetimleri de 
oluyor. Hazır betonda kaliteli üretim 
için KGS’nin uyguladığı denetim 
sistemi esas alınarak, tüm tesisler 
ciddi bir şekilde denetlenmeli ve 
denetim için KGS’ye yetki verilmelidir. 

“Sektörün gelişimi için gerekli olan 
bir diğer düzenleme ise, ağır taşıtlar 

için trafik saatleri uygulamasıdır. Uzun 
ömürlü ve depreme dayanıklı yapı 

üretimi için, betonun inşaatlarda 
zamanında ve tekniğine uygun 
şekilde işlenmesi gerekmektedir. 

Şöyle ki: Kolon, kiriş vb. taşıyıcı yapı 
elemanlarının beton dökümlerinin 
bir seferde yapılması gerektiği için 
hazır beton sektöründe trafiğe çıkış 

saatlerinin Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi düzenlenmesi gerekiyor.”

“Kaliteli beton 
için KGS’ye yetki 
verilmeli”

“Ağır taşıtlar 
için trafik saati 

uygulanmalı”



Temmuz 2012

48

İMSAD, AVRUPA SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ HAFTASI’NA DAMGASINI VURDU!

Brüksel’de 2 gün...
4 ayrı organizasyon… 
Türkiye’den ve Avrupa’dan 
çok sayıda üst düzey 
katılımcı…
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Avrupa’nın kalbi Brüksel’in gündemine, 20-21 Haziran 
2012 tarihlerinde İMSAD tarafından düzenlenen çalıştay 
ve toplantılar damgasını vurdu. İMSAD’ın liderliğinde 
yürütülen ikinci AB fonlu EUbuild EE Binalarda Enerji 
Verimliliğinin Finansmanı Projesi’nin ikinci uluslararası 
etkinliği, Avrupa Birliği Sürdürülebilir Enerji Haftası 
(EUSEW) kapsamında Brüksel’de gerçekleştirildi. İki gün 
boyunca düzenlenen dört ayrı organizasyona Avrupalı 
parlamenterlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’den de çok 
sayıda özel sektör ve kamu yetkilisi katıldı.

 İ
nşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), binalarda enerji verimliliği çalışmalarını Avru-
pa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında Brüksel’e taşıdı. 20-21 Haziran 2012 tarihlerinde 
EUbuild EE Projesi kapsamında bir dizi çalıştay ve toplantı İMSAD tarafından gerçekleştirildi. 
İMSAD böylelikle, liderliğini yürüttüğü AB fonlu EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin 
Finansmanı Projesi’nin ikinci uluslararası etkinliğini yaptı. Avrupa Parlamentosu’nda düzen-
lenen toplantıya Avrupalı parlamenterlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’den de çok sayıda 

özel sektör ve kamu yetkilisi katıldı. İki günlük yoğun geçen dört toplantı maratonunda Balkan 
ülkelerinden EUbuild EE Projesi ortağı olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, 
Sırbistan ve Türkiye’de binalarda enerji verimliliği finansmanı konusu masaya yatırıldı.
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İMSAD’ın Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında Brüksel’de 
gerçekleştirdiği etkinliklerden ilki olan EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin 

Finansmanı Çalıştayı, 20 Haziran 2012 tarihinde Radisson Blu Royal Otel’de 
düzenlendi. Çalıştayın moderatörlüğünü Türkiye’den İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji 

Planlama ve Yönetimi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Sermin Onaygil, Belçika’dan 
Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC ) Sürdürülebilirlik Çalışma 

Grubu Yöneticisi Chris Hamans, İspanya’dan İklim Stratejisi ve Ortakları Kurucusu 
ve İcra Kurulu Başkanı Peter Sweatman üstlendi. 

Avrupa-Balkanlar-Türkiye
Ortak Manifestosu, Brüksel 
Çalıştayı’nda oluşturuldu…

(EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı, 20 Haziran 2012-Brüksel)

İMSAD tarafından düzenlenen ve ciddi bir çıktı hedeflenen çalıştaya, proje ortağı ülkelerden 
enerji verimliliği ile ilgili kamu, özel sektör, belediye, enerji ajansı, sivil toplum örgütü, üniver-
site temsilcileri ve basın mensupları ile AB ülkelerinden gelen davetliler de katıldı. AB ülkele-
ri karşılaştırmaları ve SWOT analizlerinin irdelendiği çalıştayın açılışında konuşma yapan İM-
SAD Genel Koordinatörü Selda Başbuğoğlu,  AB üyesi ülkelerde 20-30 yıldır uygulanan EE 
finansman modelleri ve teşviklerinin Türkiye ve proje ortağı Balkan ülkelerinde uygulanabilir 
olmadığına değindi. AB’nin enerjide dışa bağımlılığının yüzde 55 seviyesinde olmasına karşın 
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Türkiye’nin yüzde 75, Balkan ülkelerininse neredeyse yüzde 100 oranında dışa bağımlı olduğu-
na vurgu yapan Başbuğoğlu, Türkiye’de İMSAD olarak binalar yoluyla ülkenin enerji ithalatının 
yüzde 30’una denk bir verimlilik sağlama potansiyeli bulunduğuna değindi. Açılış konuşmaları 
İMSAD’ın yönetim kurulu üyesi olduğu İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC) Başkanı 
Libero Ravaioli ve Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (EESC) AB-Türkiye Masası Eş Başkanı 
Arno Metzler ile devam etti. EUbuild EE Projesi Koordinatörü Aygen Erkal projenin kapsamı, 
hedefleri ve yapılanlar hakkında bilgi sundu. Erkal, EUbuild EE Projesi’nin sonunda ilk defa 
Türkiye ve Balkan ülkelerini içeren detaylı bir rehber kitap yayımlanacağını açıkladı.

Chris Hamans: AB’nin 2050 hedefi yüzde 80 tasarruf
CEPMC Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Yöneticisi Chris Hamans, “Avrupa’da Enerji Verimliliği 
Hakkındaki Durum Tespiti” başlıklı sunumunda, CEPMC olarak enerji talebindeki düşüşe ön-
celik verdiklerini belirtti. AB’nin 2050 yılına kadar binalardaki enerji tüketimini yüzde 80 azaltma 
hedefi koyduğunu açıklayan Hamans, bu hedefe ulaşmak için yenileme ve gerektiğinde yıkım 
oranlarının artması ihtiyacı bulunduğunu söyledi. 

Peter Sweatman: Avrupa mevcut politika ve finansman modelleri ile 2020 
enerji verimliliği hedeflerini yakalamaktan uzak…  Ama dört önerimiz var…
Çalıştaya, Avrupa İzolasyon Üreticileri Derneği (Eurima) desteği ile katılan İklim Stratejisi ve 
Ortakları Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Peter Sweatman da “Avrupa Binalarındaki Finan-
sal Mekanizmalar” başlıklı sunumunda, Avrupa’nın mevcut politika ve finansman modelleri ile 
2020 enerji verimliliği hedeflerini yakalamaktan uzak olduğunu aktardı. Avrupa’nın 2020 yılına 
kadar binalardaki enerji iyileştirmelerine her yıl 100 milyar euro ayırması gerektiğini vurgulayan 
Sweatman, finansman modellerinde iyi örnekler olarak Almanya KFW ve İngiltere Green Deal 
ve GIB örneklerine değindi. Sweatman, kısa vadede AB için şu dört çözümü önerdi: “Bina kulla-
nıcılarına mutlaka düşük maliyetli fon kanalları açılmalı. Emisyon azaltımının değeri daha güçlü 
vurgulanmalı. Bankaların ve enerji şirketlerinin teşvikleri artırılmalı. Yapı standartları ve süreçleri 
iyileştirilmeli, geliştirilmeli.”

Adrian Joyce: “Avrupa’yı Yenile” kampanyası 2 milyon kişiye yeni iş imkânı 
yaratacak…
Avrupa Binalarda Enerji Verimliliği Şirketler Birliği (EuroACE) Genel Sekreteri ve Renova-
te Europe-Avrupa’yı Yenile Program Direktörü Adrian Joyce, “Avrupa’da Mevcut Binalarda 
Yenileme&Enerji Verimliliği” başlıklı bir sunum yaptı. Joyce, enerjinin en önemli ihtiyaç oldu-
ğuna değindiği sunumunda, “Avrupa’yı Yenile” kampanyasının 2011 yılında bir politik iletişim 
kampanyası olarak başlatıldığını açıkladı. Kampanya ile Avrupa’da ekonomik gelişimin yanın-
da, 2 milyon kişiye yeni iş imkânı yaratılacağını ve inovasyon ile rekabetçiliğin artacağını belirten 
Joyce’dan sonra Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) Kıdemli Enerji Uzmanı Dr. Bogdan 
Atanasiu da bir konuşma yaptı.

Dr. Bogdan Atanasiu: Sıfır enerji ve sıfır karbon binalar hayal değil…
Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) Kıdemli Enerji Uzmanı Dr. Bogdan Atanasiu “0-Sı-
fır Enerji Binaların Yol Haritası&AB Perspektifi” konusunda yaptığı sunumda sıfır enerji ve sıfır 
karbon binalara değinerek, bu tür binaların bir hayal olmadığını vurguladı. Yapılan sunumlar 
,katılımcılara AB’deki mevcut durumu kendi ülkeleri ile karşılaştırabilmeleri açısından bir ön bilgi 
vermekle kalmayıp, sunumu yapan uzmanların ülke karşılaştırmaları sırasında yorum yapabil-
melerini ve referans gösterebilmelerini de kolaylaştırdı.

Çalıştayın moderatörlüğünü, 
Belçika’dan Avrupa İnşaat Malzemesi 
Üreticileri Konseyi (CEPMC ) 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu 
Yöneticisi Chris Hamans, Türkiye’den 
İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlama 
ve Yönetimi Bölümü Direktörü Prof. 
Dr. Sermin Onaygil, İspanya’dan İklim 
Stratejisi ve Ortakları Kurucusu ve 
İcra Kurulu Başkanı Peter Sweatman 
üstlendi.

Avrupa Binalarda Enerji Verimliliği 
Şirketler Birliği (EuroACE) Genel 
Sekreteri ve Renovate Europe-Avrupa’yı 
Yenile Program Direktörü Adrian Joyce
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DEKLARASYON SONRASINDA MANİFESTO YAYIMLANDI
Çalıştayın ikinci yarısında Türkiye ve proje ortağı Balkan ülkelerinin araştırmacılarının hazırladık-
ları SWOT analizleri sunuldu. Ardından hazırlanmış ülke raporlarından derlenmiş karşılaştırma 
tabloları, Türkiye Proje Araştırmacısı, İTÜ Enerji Enstitüsü Uzmanı Ebru Acuner tarafından katı-
lımcılarla paylaşıldı. Acuner, karşılaştırma tabloları hazırlanırken nelere dikkat edildiği, hangi ko-
nuların altının çizilmek istendiği ve hangi verilerin, hangi sonuçlara götüreceği ile ilgili detayları 
paylaşırken AB uzmanları da yorumlarıyla bazı önemli noktaların altını çizdi. 

22 Kasım 2011 tarihinde EUbuild EE Projesi kapsamında İstanbul’da düzenlenen “EUbuild EE 
Enerji Verimli Binaların Finansmanında Sürdürülebilirlik” konulu çalıştayın devamı niteliğindeki 
çalıştayın sonunda, ilk çalıştay sonrasındaki deklarasyonun devamı olan bir manifesto yayımlan-
dı. Kasım 2011’de yayımlanan deklarasyon, proje ortağı ülkelerde, binalarda enerji verimliliğin-
de harekete geçmek amacıyla hükümetlere itici güç olmaları mesajını iletmişti.  Deklarasyonda 
tariflenen tüm aksiyonlar için sonuç olarak  “Bu aksiyonların gerçekleştirilmesi ve koordinasyo-
nu için, mevcut yapılar dışında, konunun güçlü bir sahibi bulunmalı. Bağımsız, güçlü ve etkin 
bir Enerji Ajansı/ Enerji Verimliliği Merkezi kurulmalı” mesajı verilmiş ve hükümetlerin de ellerini 
taşın altına koymalarının gerekliliği üzerinde durulmuştu. Deklarasyonun tüm ortak ülkelerde 
ilgili kurum ve kişilerle paylaşılarak etkisinin artması sağlanmıştı. 

İstanbul Çalıştayı sonrası tüm ortakların ülke raporları tamamlandı, proje ortağı ülkelerin bina-
larda enerji verimliliği finansmanı ile ilgili durum değerlendirmeleri (SWOT analizleri) incelendi, 
karşılaştırma tabloları hazırlandı ve deklarasyon maddeleri hakkında ilerleme kaydedebilmek 
için öncelikle üzerinde durulması gereken şu beş eylem ortaya çıktı: 

AB Sürdürülebilir Enerji Haftası 
(EUSEW), Avrupa Sürdürülebilir Enerji 
Kampanyası’nın ana aktivitelerinden 
birisi. Kampanya 2005 yılından 
bu yana devam ediyor. 86 enerji, 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
Aaansı tarafından yürütülen 
kampanya dâhilinde AB Sürdürülebilir 
Enerji Haftası yanında, AB üyesi 
ve adayı olan ülkelerde enerji 
günleri düzenleniyor ve geleneksel 
sürdürülebilir enerji yarışması ödülleri 
dağıtılıyor. Her yıl yüzlerce kurum ve 
kişi bu etkinliklere katılıyor. Sloganı 
“Avrupa’nın Enerji Geleceği: Anahtar 
Sizsiniz” olan kampanyanın amacı, 
daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek 
için bir araya gelmek, sürdürülebilir 
enerji teknolojileri hakkındaki iyi 
uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, 
yeni iş birlikleri geliştirmek ve yeni 
enerji fikir ve aksiyonlarına zemin 
hazırlamak. Bu sene çeşitli ülkelerde 
bine yakın enerji günü, Brüksel’de 
150’den fazla aktivite düzenlendi. 
Sadece Brüksel’deki aktivitelere 4 bine 
yakın kişi katıldı. İMSAD, Türkiye’den 
hafta kapsamında Brüksel’de aktivite 
düzenleyen kurum oldu. 

AB Sürdürülebilir 
Enerji Haftası 
hakkında

Avrupa Bina 
Performans Enstitüsü 
(BPIE), Kıdemli 
Enerji Uzmanı
Dr. Bogdan Atanasiu 
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1- Hükümet politikaları ve stratejileri, enerji verimliliği uygulamalarına temel oluşturmaktadır. 
Özellikle zorunlu/gönüllü uygulamalar arasından, ödül/ceza sistemi ile desteklenen zorunlu 
uygulamalar daha önceliklidir.

2- Enerji kimlik belgesi ve enerji performans sözleşmesi başta olmak üzere ilgili uygulamalar 
kapsamında gerekli olan referans ve maksimum enerji verimlilik potansiyellerinin bina türlerine 
göre (konut, ticari – hastane, okul, alışveriş merkezi vb.) belirlenmesi amaçlı bütünleşik bina 
stok bilgi, ölçüm ve izleme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

3- Enerji verimliliği finansmanı için piyasa şartlarının oluşumunda diğer ülke/bölgelerdeki ben-
zer çalışmaların en iyi örneklerinin yanı sıra “uygulayarak öğrenmek” de önem taşımaktadır. 

4- Enerji verimliliği yatırımlarından elde edilecek kazanç 3E döngüsünde (enerji-çevre-ekonomi) 
sinerji etkisi ile beklenenden fazladır. Enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji yatırımı:  Direk etki 
(uygulamanın direkt kazancı) + Dolaylı etki (çevresel; sera gazı salımlarının azalması) + İndir-
genmiş etki (sosyal; istihdam, konfor koşullarının iyileştirilmesi, sağlık ve üretkenliğin artması). 

5- Hedeflenen ve gerçekleşen enerji tasarruf potansiyellerinin arasında olabilecek farkların en 
aza indirgenmesi için kullanılan malzemeden, enerji tüketen cihazlara ve sistemlere kadar her 
aşama düzgün tasarlanmalı, inşa edilmeli, işletilmeli ve izlenmelidir.”

Çalıştay katılımcılarının görüşleri ve yorumları alındıktan sonra, Manifesto’ya son şekli verildi. 
Ayrıca bu öncelikli eylemlerin genel olarak ifade edildiği ve uygulamadaki detayların ülkelerin 
kendi ulusal koşullarına göre belirlenebileceği konusunun da altı çizildi.

Arnavutluk, Avrupa Birliği Enerji 
Verimliliği Merkezi (EEC)

Belçika, Avrupa İnşaat Malzemesi 
Üreticileri Konseyi (CEPMC)

Bosna Hersek, Saraybosna Kantonu 
Ekonomi Odası (CESC)

Karadağ, Karadağ İşveren 
Federasyonu (MEF)

Makedonya, Makedonya Enerji 
Verimliliği Merkezi (MACEF)

Sırbistan, Belgrad Ticaret Odası (BCC)

Türkiye, İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD)

EUbuild EE Projesi 
Ortakları

SWOT analizleriyle ilgili sunum yapan 
EUbuild EE Projesi Araştırmacısı
Ebru Acuner...
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İMSAD, 20 Haziran akşamı Cercle de Lorraine İş Kulübü’nde yönetim kurulu toplantısını 
gerçekleştirdi ve ardından özel bir davet düzenledi. Özel resepsiyonda Belçika Brüksel 

Bölgesi Devlet Bakanı Emir Kır ile birlikte Avrupalı parlamenterleri, büyükelçiler, Avrupa 
inşaat sanayisinin temsilcileri ve Türkiye’den konuklar ağırlandı. 

İMSAD yönetimi
Avrupalı parlementerlerle 
Brüksel’de bir araya geldi

(Yönetim Kurulu Brüksel Toplantısı ve Özel Resepsiyon, 20 Haziran 2012) 

CERCLE DE LORRAİNE İş Kulübü’nde düzenlenen İMSAD Yönetim Kurulu toplantısına 
CEPMC Başkanı Libero Ravaioli ve Renovate Europe Program Direktörü Adrian Joyce konuk 
oldu. Toplantı sonrası düzenlenen yemeğe T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin, AB ve Finansal Kurumlar Daire Başkanı Murat Becerikli, Ye-
nilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı 
Cevat Durak, İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Sermin Onaygil, EUbuild EE Projesi Araştırmacısı Uzman Ebru Acuner, CEPMC Başkanı Libero 
Ravaioli, Belçika Brüksel Bölgesi Devlet Bakanı Emir Kır, İngiltere İnşaat Malzemesi Derneği 
(CPA) Direktörü John Tebbit, EuroACE Genel Sekreteri ve Renovate Europe Program Direktö-
rü Adrian Joyce ile İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç ve İMSAD Yönetim Kurulu 
üyelerinin yanı sıra inşaat malzemesi, finans, enerji sektörü temsilcileri katıldı.
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Hüseyin Bilmaç ve Bakan Emir Kır’ın hoş geldiniz konuşmaları ile başlayan yemek süresince, 
Türkiye - AB ilişkileri, Türk ve AB inşaat sektörünün durumu, binalarda enerji verimliliği ve fi-
nansmanında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. CEPMC’de İtalya’yı tem-
sil eden Başkan Ravaioli’ye İMSAD EUbuild EE Projesi’ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç tarafından verildi. 

Üsteki fotoğraf (soldan sağa): İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Şen, 
İMSAD Başkan Yardımcısı Dündar 
Yetişener, Avrupa İnşaat Malzemesi 
Üreticileri Konseyi (CEPMC) Başkanı 
Libero Ravaioli,  İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, İMSAD 
Başkan Yardımcısı Levent Akgerman, 
İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Oktay 
Alptekin, İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Galip Sayıl, İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Nedim Zalma, İMSAD Genel 
Koordinatörü Selda Başbuğoğlu, İMSAD 
Kurumsal İletişim Yöneticisi D. Özden 
Özkan Çayırlı.
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MODERATÖRLÜĞÜNÜ Prof. Dr. Sermin Onaygil’in yaptığı yarım günlük toplantıda proje ortağı 
ülkeler Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’nin yanı sıra AB’den  
enerji verimliliği finansmanı alanında 16 iyi uygulama örneği sunuldu.  

Toplantıyla, binalarda enerji verimliliği ve finansmanı konusunda ortak ülkelerde sürekli eksikliler-
den bahsedilmesine, bu eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmalar hakkında öneriler getiril-
mesine rağmen, bir taraftan da kısıtlı imkânlarla yapılan örnek uygulamalar hakkında katılımcıları 
bilgilendirmenin geleceğe daha olumlu bakmaya ve sektörler arası olası iş birliği imkânlarının ge-
lişimine önayak olmak hedeflendi. Tüm olumsuzluklara, imkânsızlıklara ve eksikliklere rağmen 
gösterilen çabanın büyüklüğü, hükümetler başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerin desteğiyle ge-
lecekte elde edilebilecek kazanımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji  verimliliğinde Avrupa’nın 
ve Türkiye’nin en iyi - en farklı 

uygulamaları paylaşıldı…
(EUbuild EE İyi Uygulama Örnekleri Toplantısı, 21 Haziran 2012) 

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası’na etkinlikleriyle katkı koyan İMSAD, Residence 
Palace Basın Merkezi’nde 21 Haziran 2012 tarihinde binalarda enerji verimliliği 

finansmanına yönelik Balkanlar, Türkiye ve AB’deki “İyi Uygulama Örnekleri”nin 
anlatıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda 16 en iyi örnek katılımcılarla paylaşıldı. 
Organizasyonun en dikkat çekici yanı;  merkezde ofisi bulunan 50’den fazla basın 

organına toplantının canlı yayınla ulaştırılması oldu.
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Toplantının açılışında konuşan İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, 9 ülke ve 49 
iştirakçi üye ile yürütülen EUbuild EE Projesi’nde ortak noktanın, tüm ortak ülkelerin enerji ve-
rimliliği açısından mevcut yapılarında iyileştirmeye ve yeni yapılarda ek tedbirlere ihtiyaç duyması 
olduğunu belirtti. Bilmaç, proje kapsamında ülke raporlarının yanında ilk defa enerji verimliliği ko-
nusunda bir SWOT analizi yapıldığını da söyledi. Balkan ortak ülkelerin mevcut enerji tüketiminin 
Türkiye’nin tüketiminin yüzde 20’sine denk geldiğini aktaran Bilmaç, ölçekler farklılaşsa da, tecrü-
be paylaşımı ve ortak adımların atılmasında büyük fayda gördüklerini dile getirdi. “Harcanmayan 
enerji, harcanmayan para demektir” diyen Bilmaç, iyi uygulamalar toplantısının bu amaca hizmet 
edeceğini vurguladı.

Toplantıda, Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’ın ilgili bakanlıklarıyla, Türkiye Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı’yla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri de yaptıkları uygulamalara örnek-
ler verdi. 

Aynı zamanda Covenant of Mayors üyesi de olan belediyeler, Podgorica Belediyesi (Karadağ), 
Belgrad Belediyesi (Sırbistan) ve Karşıyaka Belediyesi (İzmir-Türkiye) bölgelerindeki binalarda ve 
kendi binalarında yaptıkları enerji verimliliği çalışmalarından örnekler sundu. 

UNDP (Makedonya), Green Home (Karadağ) ve Enesansa (Bosna Hersek) gibi sivil toplum ör-
gütleri, yürüttükleri enerji verimliliği projeleri, amaçları ve beklenen kazanımlarla ilgili bilgiler verdi. 

Arnavutluk, AB Enerji Verimliliği Ajansı (KfW) ve UNDP finansmanı ile mevcut iki bina kompleksin-
de yapılan enerji verimliliği çalışmalarının öncesi ve sonrası verileriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 
AB 2020 enerji hedeflerine ulaşılabilmesi için finans sektöründe geliştirilmesi gereken yöntemler 
hakkında yapılan bir araştırmayı sunan Makedonya Üsküp Amerikan Üniversitesi Temsilcisi Ilijana 
Petrovska gibi Şekerbank temsilcisi Serdar Çavdar da Şekerbank’ın Ekokredi uygulaması hakkın-
da bilgi paylaştı. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Temsilcisi Edgardo Maria Iozia da, AB ve 
İtalya’daki iyi uygulama örneklerine değindi.   

Sunumların, yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgi vermesinin yanında, kullanılan finansman 
yöntemi ile ilgili açıklamaları da içermesi ilgi topladı. Tüm uygulamalar önemli olmakla birlikte bazı 
ilkler de ön plana çıktı. Sırbistan Çevre ve Şehir Planlama Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu 
teşvik, Karşıyaka Belediyesi’nin tüm belediye binalarında uygulamaya soktuğu enerji verimliliği 
çalışmaları, Arnavutluk Pellumbat Bölgesi’ndeki bina kompleksinde yapılan enerji verimliliği uy-
gulamaları içerikleri bakımından ortak ülkelerde bir ikincisi olmayan projelerdi ve katılımcılar için 
mevcut şartlara rağmen neler yapılabileceği konusunda iyi birer örnek oldu.

Fotoğrafl ar (soldan sağa):
Hüseyin Bilmaç (Türkiye-İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı), Erdal Çalıkoğlu 
(Türkiye-Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Vekili), 
Cevat Durak (Türkiye-İzmir Karşıyaka 

Belediye Başkanı), Prof. Dr. Sermin 
Onaygi (Türkiye-İTÜ Enerji Enstitüsü 

Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Başkanı), Esra Tombak (Türkiye-Çevre 

Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Daire 

Başkanlığı, Mevzuat ve İklim Değişikliği Şube 

Müdürü), Slobodan Cvetkovic (Sırbistan-

Çevre, Madencilik ve Şehir Planlama 

Bakanlığı), Serdar Çavdar
(Türkiye-Şekerbank, Bireysel Pazarlama 

Müdürlüğü, Birim Müdürü), Prof. Ilijana 
Petrovska (Makedonya-Üsküp Amerikan 

Üniversitesi), Trajce Andreevski 
(Makedonya-Ekonomi Bakanlığı), Sanja 
Svrkota (Karadağ-Green Home Derneği), 
Ilija Sazdovski (Makedonya-UNDP 

Makedonya), Nihad Harbas (Bosna 

Hersek-CETEOR d.o.o.), Dijana Radevic 
(Karadağ-Podgorica Belediyesi), Jasmina 
Katica (Bosna Hersek-Federal Fiziksel 

Planlama Bakanlığı), Dijana Radevic 
(Karadağ-Podgorica Belediyesi).
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ÇOK SAYIDA ÖZEL DAVETLİNİN katılımıyla gerçekleşen panelde, Avrupa Parlamentosu’nun  
(AP) Türk asıllı Bulgaristan Milletvekili Metin Kazak,  CEPMC Başkanı Libero Ravaioli, İMSAD Baş-
kanı Hüseyin Bilmaç, Türkiye AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel konuşmacılar arasınday-
dı. Toplantıya, Türkiye AB Bakan Yardımcısı Nurşen Numanoğlu ile basın mensupları da katıldı.
İMSAD’ın destekçisi olan AP Milletvekili Metin Kazak yaptığı konuşmada, binalarda enerji verim-
liliği hakkında Bulgaristan’daki duruma değindi ve Bulgar hükümetinin yeni projelere başladığını 
söyledi. CEPMC Başkanı Libero Ravaiori ise AB’nin enerji verimliliği ile ilgili hedefleri hakkındaki 
uygulama sıkıntılarının bulunduğuna değindi ve bu gelişmenin inşaat malzemesi sektörünü olum-
suz etkilediğine vurgu yaptı. CEPMC olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerini de anlattı. 

Panelin Metin Kazak ile birlikte yöneticiliğini yürüten İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, 
Avrupa’nın sekizinci kez bir hafta boyunca sürdürülebilir enerjiye odaklandığını vurgulayarak 
konuşmasına başladı. İMSAD’ın AB fonlu EUbuild projelerinin artık inşaat sektörünün sürdü-
rülebilir bir markası olduğuna değinen Bilmaç, Türkiye henüz AB üyelik sürecinde olsa da 
İMSAD’ın bugün AB üyesi olduğunu söyledi.  Politik olarak aşmakta zorlanılan bir noktada, 
takım lideri olarak görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bilmaç, bu çalışma-
ları gerçekleştirmek için bugün ortak Balkan ülkeleri arasında bir tek Türkiye iş adamları ve 

İnşaat malzemeleri sektöründe bir ilk: 
Avrupa Parlamentosu’nda panel…

(İMSAD EUbuild Enerji Verimliliğinin Finansmanı Paneli,
Avrupa Parlamentosu, 21 Haziran 2012) 

İMSAD, 21 Haziran 2012 tarihinde AP’de “Binalarda Enerji Verimliliğinin Ülke 
Politikaları ve Ekonomisine Etkisi” başlıklı bir panel düzenledi.  Panele Balkan 

ülkelerinin bakanlarının, Avrupalı parlamenterlerin yanı sıra Türkiye’den de çok 
sayıda kamu ve özel sektör yetkilisiyli birlikte sektör dernek temsilcisi katıldı. 

AP’deki toplantıda aynı zamanda Manifesto İmza Töreni de düzenlendi. 
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örgütleri olarak vize ile seyahat zorluğunu ve bunun getirdiği haksız rekabeti yaşadıklarının 
altını çizdi. 

İMSAD’ın 2003 yılında CEPMC’ye üye olmasının önemli bir kazanım olduğuna değinen Bilmaç, 
İMSAD’ın o günden başlayarak sektörün AB mevzuatına uyumu konusunda çalışmalar yürüttüğüne 
ve bu çalışmalar arasında EUBuild projelerinin önemli yeri olduğuna değindi. Enerji verimliliğinin 
küresel ve çok yönlü bir konu olduğunu söyleyen Bilmaç, sözlerine şöyle devam etti: “AB Enerji Ko-
miseri Oettinger, AB’nin enerji ihtiyacının yüzde 55’inin dışa bağımlı olduğunu açıkladı. Türkiye için 
bu oran yüzde 75, Balkanlı ortaklarda ise yüzde 100’e yaklaştı. Toplam enerjinin yüzde 40’ının bina-
larda tüketildiği düşünüldüğünde, binalarda sağlanan verimliliğin enerjideki bağımlılığı azaltmada ve 
sıfır karbon hedefine ulaşmada kilit rol oynadığı görülüyor. AB’nin 2020 yılına kadar enerji ihtiyacını 
yüzde 20 azaltma hedefi, Türkiye ve Balkanlı ortaklarımız tarafından da benimsenmiş hedeflerdir. Bu 
hedefleri gerçekleştirmede inşaat sanayisine büyük bir görev düşüyor.”

Hüseyin Bilmaç: “Binalarda enerji verimliliğinin finansmanı konusunda bir 
farkındalık, iş birliği ve politika eksikliği var.”
Binalarda enerji verimliliğinin finansmanı konusunda bir farkındalık, iş birliği ve politika eksikliği 
olduğunu gördüklerini ifade eden İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, mevcut durumu ise ironik 
bir şekilde söyle ifade etti: “Un, şeker, yağ ve fırın da olmasına karşın kek yapılamıyor!” İMSAD’ın 
enerji verimliliği konusunda AB üyesi ülkelerde 20-30 yılda neler yapıldığını araştıran bir çalışma 
yürüterek hükümet yetkililirene sunduğunu ifade eden Bilmaç, konuyla ilgili reaksiyon alamadıkla-
rını özellikle vurguladı. Hükümetlerin itici gücünün şart olduğunu,  özel sektörün de üzerine düşen 
rolünü unutmadığını dile getiren Bilmaç, “Ancak enerji verimliliği konusu tek elden güçlü bir koor-
dinasyon gerektiriyor. Bunun için Türkiye’de ve Balkanlı ortaklarımızda bağımsız, güçlü ve etkin 
bir enerji ajansı veya enerji verimliliği merkezleri kurulmasını önemsiyoruz. Finansman modelleri 
olarak hibeler, imtiyazlı krediler, sübvansiyonlar ve vergi muafiyetleri ile enerji verimliliğinin mutlaka 
desteklenmesi, teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. 

İnşaat ve enerji sektörünün oyuncuları olarak; hem dünyada hem de Türkiye’de enerji verimliliğini 
gündeme getirip, kamuoyu oluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyen Bilmaç, 
Türkiye’de binalarda alınacak enerji verimliliği tedbirleriyle 12 ile 15 milyar dolar arasında bir ta-
sarrufun gerçekleştirilebileceğini söyledi. “Türkiye’nin 2011 yılı cari açığının yüzde 20’si, enerji 
ithalatının ise yüzde 30’u enerji verimliliği yoluyla bertaraf edilebilirdi. Bugün ekonomik krizle bo-
ğuşan tüm ülkelerin, bu krizle başa çıkabilmelerinin bir yolu olarak, binalarda enerji verimliliğiyle 
ilgili atacakları adımlar öne çıkıyor” deyin Bilmaç konuşmasını “Daha sürdürülebilir bir gelecekte 
buluşalım!” diyerek tamamladı.

“Kentsel dönüşüme sadece binaların 
yenilenmesi olarak bakmamak lazım. 
4,5 milyar yaşında olan dünyamızda, 

bu döneme kadar dönüşüm 
sözcüğü, hiç bu kadar fazla telaffuz 

edilmedi. Dönüşümün devamlı, 
yaygın deyimiyle sürdürülebilir 
olması esas koşulların başında 

geliyor. Sürdürülebilirliğin ana şartı 
enerji verimliliğidir. AB, 2020 yılında 

binalarda enerji tüketimini yüzde 20 
oranında azaltmak hedefinin yanına, 
2021 yılından başlayarak yeni binaları 

sıfır enerji tüketen hale getirmek 
hedefini de ekledi. Bu hedeflere 

ulaşmak için EUbuild proje sonuçları 
AB’ye de önemli katkılar sağlayacak.” 

İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç: 

“Sürdürülebilirliğin 
ana şartı enerji 
verimliliğidir”
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Selim Yenel: “AB üyesi olmayan Türkiye’nin global sorun haline gelen enerji 
verimliliği ve finansmanı konusunda AP’de  toplantı yapması gurur verici.” 
Türkiye AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel de, AB üyesi olmayan Türkiye’nin AP’de böyle  
yüksek bir katılımla, artık global sorun haline gelen enerji verimliliği ve finansmanı konusunda 
toplantı yapmasından duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti. Yenel, Türk vatandaşları için AB’de 
vize kolaylığı sağlanmasında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yeni bir anlaşmaya imza 
atılacağı bilgisini de basın mensuplarıyla ilk kez paylaştı. 

Uluslararası “Manifesto” Avrupa Parlamentosu’nda İmzalandı
Panelin ikinci yarısında, bir gün önce düzenlenen çalıştayın çıktısı olan manifestonun, EUbuild 
proje ortaklarının katılımıyla imza töreni yapıldı. Proje ortakları, kurumları temsilen proje koordina-
törleri ve İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, yüzden fazla davetli önünde manifesto-
yu okuyarak, konuklar huzurunda imzaladı. Manifesto’nun başlığı ise şöyle şekillendi: “Binalarda 
Enerji Verimliliği Finansmanı için; Tasarla- Uygulayarak Öğren-İşlet-İzle ve Sonuçta Kazanç Bekle-
nenin Çok Üstünde.” 
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Manifesto
Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanında Öncelikli
5 Eylemi Açıklıyoruz:

Tasarla- Uygulayarak Öğren-İşlet-İzle ve Sonuçta Kazanç 
Beklenenin Çok Üstünde.

Kasım 2011’de “EUbuild EE – Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı” Projesi 
kapsamında, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından açıklanan 
“Deklarasyon”, proje ortağı ülkelerde, binalarda enerji verimliliğinde harekete 
geçmek amacıyla hükümetlere itici güç olmaları mesajını iletmiştir.  Arnavutluk 
Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Merkezi, Bosna-Hersek Saraybosna Ekonomi 
Ticaret Odası, Karadağ İşveren Federasyonu, Makedonya Enerji Verimliliği 
Merkezi ve Sırbistan Belgrad Ticaret Odası’nın katkılarıyla proje ortağı ülkelerin 
binalarda enerji verimliliği finansmanı ile ilgili durum değerlendirmeleri (SWOT 
analizleri) incelendiğinde, öncelikli 5 eylem ortaya çıkmıştır.
Ancak; Manifesto’da yer alan öncelikli eylemlerin genel olarak ifade edildiği ve 
uygulamadaki detayların ülkelerin kendi ulusal koşullarına göre belirlenebileceği 
unutulmamalıdır.

1. Hükümet politikaları ve stratejileri, enerji verimliliği uygulamalarına temel 
oluşturmaktadır. Özellikle zorunlu/gönüllü uygulamalar arasından, ödül/ceza 
sistemi ile desteklenen zorunlu uygulamalar daha önceliklidir. 

2. Enerji kimlik belgesi ve enerji performans sözleşmesi başta olmak üzere ilgili 
uygulamalar kapsamında gerekli olan referans ve maksimum enerji verimlilik 
potansiyellerinin bina türlerine göre (konut, ticari – hastane, okul, alışveriş merkezi 
vb.) belirlenmesi amaçlı bütünleşik bina stok bilgi, ölçüm ve izleme sisteminin 
oluşturulması gerekmektedir.  

3. Enerji verimliliği finansmanı için piyasa şartlarının oluşumunda diğer ülke/
bölgelerdeki benzer çalışmaların en iyi örneklerinin yanı sıra “uygulayarak 
öğrenmek” de önem taşımaktadır.  

4. Enerji verimliliği yatırımlarından elde edilecek kazanç 3E döngüsünde (enerji-
çevre-ekonomi) sinerji etkisi ile beklenenden fazladır. Enerji verimliliği veya 
yenilenebilir enerji yatırımı:  Direkt etki (uygulamanın direkt kazancı) + Dolaylı etki 
(çevresel; sera gazı salımlarının azalması) + İndirgenmiş etki (sosyal; istihdam, 
konfor koşullarının iyileştirilmesi, sağlık ve üretkenliğin artması)

5. Hedeflenen ve gerçekleşen enerji tasarruf potansiyellerinin arasında olabilecek 
farkların en aza indirgenmesi için kullanılan malzemeden, enerji tüketen cihazlara 
ve sistemlere kadar her aşama düzgün tasarlanmalı, inşa edilmeli, işletilmeli ve 
izlenmelidir.

Bu Manifesto’yu imzalayan Kurumlar olarak yukarıda açıklanan öncelikli eylemlerin 
gerçekleşmesi yolunda çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bu eylemler aynı 
zamanda sürdürülebilir geleceğimizin de teminatı olacak.

EUbuild EE Proje 
Koordinatörü

Aygen Erkal 

Kasım 2011’de, EUbuild 
EE projesi kapsamında 
İstanbul’da düzenlenen 

“EUbuild EE Enerji Verimli 
Binaların Finansmanında 
Sürdürülebilirlik” konulu 
çalıştayında yayımlanan 

“Deklarasyon”, proje 
ortağı ülkelerde, binalarda 

enerji verimliliğinde 
harekete geçmek amacıyla 

hükümetlere itici güç 
olmaları mesajını iletmişti.  
Deklarasyonda tariflenen 
tüm aksiyonlar için sonuç 

olarak  “Bu aksiyonların 
gerçekleştirilmesi ve 
koordinasyonu için, 

mevcut yapılar dışında, 
konunun güçlü bir sahibi 

bulunmalı. Bağımsız, güçlü 
ve etkin bir Enerji Ajansı/ 
Enerji Verimliliği Merkezi 

kurulmalı” mesajı verilmiş ve 
hükümetlerin de ellerini taşın 
altına koymalarının gerekliliği 

üzerinde durulmuştu. 

20 Haziran 2012 tarihinde 
Brüksel’de yapılan EUbuild 

EE Projesi 2. Çalıştayı 
sonucunda ise Deklarasyon 

maddeleri hakkında ilerleme 
kaydedebilmek için öncelikle 
üzerinde durulması gereken 
5 madde hakkında ortak bir 

Manifesto yayımlandı.
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64 İ Z L E N İ M

 İ
NŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İMSAD) YÖNETİMİ, PAYDAŞLARI 
VE EUBUİLD EE PROJEMİZİN ORTAKLARI OLARAK, BU YIL SEKİZİNCİ KEZ DÜ-
ZENLENEN AB SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ HAFTASI KAPSAMINDA KENDİ ETKİN-
LİKLERİMİZİ DÜZENLEMEK AMACIYLA BRÜKSEL’DE BULUŞTUK. İMSAD da bu 
fırsatla, AB’nin merkezinde başarılı bir toplantı dizisi gerçekleştirdi. Diğer taraftan İMSAD 
gibi sektörü temsil eden güçlü bir şemsiye örgütün 2003 yılı Avrupa İnşaat Malzemesi Üre-

ticileri Konseyi (CEPMC) yönetim kurulu üyesi olmasıyla temeli atılan ve gelişen iş birlikleri de 
bu etkinliklerle birlikte görünürlük kazandı. CEPMC Başkanı Libero Ravaioli ve Çevre Çalışma 
Grubu Yöneticisi Chris Hamans, iki günlük etkinlik boyunca bizlerleydi AB Sürdürülebilir Enerji 
Haftası, bu yıl Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ile 
aynı döneme denk geldi. Avrupa’da çeşitli ülkelerde 1000’e yakın Enerji Günü, Brüksel’de ise 
150’den fazla aktivite düzenlendi. Brüksel’deki aktivitelerde ise 4 bine yakın katılımcı vardı.  Bu 
etkinlikler arasında her yıl düzenlenen ve AB Enerji Komiseri Oettinger tarafından ödülleri sunu-
lan Sürdürülebilir Enerji 2012 yılı Avrupa Ödülleri törenine katıldım. İletişim, tüketim, öğrenme, 
yaşam ve seyahat kategorilerinde ödüller bu yıl Belçika, Almanya, Hollanda ve İngiltere’den ka-
tılan projeler arasında paylaşıldı. Brüksel’de ilgili bakanlık tarafından yürütülen Sıfır Enerji Bina 
Politikası çalışması binalarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı konusun-
da dikkat çeken bir proje olarak öne çıktı.

PROJEYİ GENİŞ BİR KİTLEYE TANITTIK
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2020 yılına kadar yüzde 20 daha az enerji kullanımı hedefine 
yönelik yasal düzenleme eksiklikleri ve uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle daha zorlayıcı 
ve bağlayıcı önlemlerin tartışıldığı, Avrupa Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nin gözden geçirildiği 
bugünlerde, Avrupa Komisyonu mesajlarında bu konudaki politikasındaki kararlılığı da hafta 
boyunca ortaya koydu.  İMSAD Brüksel etkinliklerine TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC 

İMSAD Sürdürülebilir Enerji 
Haftası’nda Brüksel’deydi

İMSAD Genel Koordinatörü

Selda Başbuğoğlu

İMSAD, Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında Brüksel’de 1 çalıştay, 2 toplantı 
ve Avrupa Parlamentosu’nda 1 panel düzenledi. İMSAD Brüksel etkinliklerine TC Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC AB Bakanlığı, Türkiye 

AB Daimi Temsilciliği, Brüksel Devlet Bakanlığı, Bosna Hersek Konut Bakanlığı gibi resmi 
kurumlar yanında Avrupa sektör örgütleri olan CEPMC, Avrupa Bina Performans Enstitüsü 

(BPIE), Avrupa Enerji Verimliliği Şirketler Birliği (EuroACE), Avrupa İzolasyon Üreticileri Derneği 
(EURIMA), İngiltere İnşaat Malzemesi Üreticileri Derneği’nin (CPA) yanı sıra iyi uygulama 

temsilcileri olarak İzmir Karşıyaka Belediyesi ve Şekerbank’tan katılım gerçekleşti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC AB Bakanlığı, Türkiye AB Daimi Temsilciliği, Brüksel Devlet 
Bakanlığı, Bosna Hersek Konut Bakanlığı gibi resmi kurumlar yanında Avrupa sektör örgütle-
ri olan CEPMC, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE), Avrupa Enerji Verimliliği Şirketler 
Birliği (EuroACE), Avrupa İzolasyon Üreticileri Derneği (EURIMA), İngiltere İnşaat Malzemesi 
Üreticileri Derneği’nin (CPA) yanı sıra iyi uygulama temsilcileri olarak İzmir Karşıyaka Belediyesi 
ve Şekerbank’tan katılım gerçekleşti. Düzenlediğimiz akşam yemeğine Brüksel Hükümeti’nde 
Çevre, Sosyal İşler, Tarihi Eserleri Korumadan Sorumlu Devlet Bakanı olan Türk asıllı Emir Kır 
da onurlandırdı. Böylece İMSAD olarak, Türk inşaat sanayisi ve EUbuild EE Projesi’ni geniş bir 
kitleye tanıtma olanağı bulduk.

Kentsel dönüşüm bugünlerde hepimizin gündeminde. İMSAD olarak geçen yıl Brüksel’de 
Avrupa STK’ları ve şirketlerin önderliğinde, Avrupa’da gerekli mevzuat değişikliklerinin yapıl-
ması, uygulanması için politik iletişim kampanyası olarak yürütülmekte olan Renovate Europe-
Avrupa’yı Yenile Kampanyası program direktörüyle, yönetim kurulumuz bir araya geldi. 2050 
yılına kadar Avrupa mevcut yapı stoğunun 2005 yılına oranla enerji kullanımını yüzde 80 azalt-
mayı, 2020 yılına kadar her yıl mevcut yapı stokunun en az yüzde 3’ünün yenilenmesini, bu 
hedeflere ulaşacak formül ve uygulamaların oluşmasını hedefleyen kampanya ile Türkiye’deki 
dönüşüm çalışmaları arasındaki iş birliğinin ilk adımları bu görüşmeyle atıldı. İ

MSAD’ın Avrupa Parlamentosu (AP) Binası’nda düzenlediği panelin destekçisi olan bir önceki 
EUbuild Projesi’nde ortağımız Bulgaristan’ın, AP Milletvekili Temsilcisi Metin Kazak, ülkesinde 
yeniden gündeme gelen binalarda enerji verimliliği konusundaki çalışmalardan bahsederek, 
görüşlerini panelde dile getirdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da imzalanarak açıklanan ve hükümetle-
rin enerji verimliliğiyle ilgili itici gücünün takep edildiği deklarasyonun ardından İMSAD Brüksel 
etkinlikleri, bu kez AP çatısı altında okunarak imzalanan manifesto ile son buldu. Binalarda 
enerji verimliliğinin finansmanında öncelikli beş eylemi açıklayan manifestonun başlığı “Tasarla- 
Uygulayarak Öğren-İşlet-İzle ve Sonuçta Kazanç Beklenenin Çok Üstünde” idi. Böylece enerji 
verimliliğinde binaların önemine, etkisine ve verimlilik için finansmana erişimin zorunluluğuna, 
farkındalık ihtiyacına yoğunlaşan aktiviteler serisi EUbuild EE Projesi sonunda tüm verileri bir 
araya getirecek olan önemli araştırma sonuç raporuna yoğunlaşmak üzere sona erdi.
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 S
ON 20 YILDIR İNŞAAT SEKTÖRÜ ANA FAALİYET KOLLARI ARASINDA 
BULUNDUĞU ERYAP’IN ÇATISI ALTINDA YER ALDIĞI ERUSLU GRUP’UN 
GEÇMİŞİ DAHA ESKİ. 40 yıldır iş dünyasının önemli aile şirketlerinden biri olan 
Eruslu Grup, 1960’lı yıllardan bugüne her alanda faaliyet gösterdi. İş dünyasına 
girişi polimer ve türev ürünlerinin üretimiyle gerçekleştiren Eruslu Grup, zaman 
içinde mensucat boyasından deterjan üretimine, DOP yağı (plastifiyan) imalatın-

dan plastik ayakkabı ve terlik taban imalatına kadar birçok alanda üretimde bulundu. “Son 
20 yıldır şirketler topluluğunun ana iş kalemleri tekstil ve yapı malzemeleri olmakla beraber; 
sağlık, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. 3 bini aşkın çalışanı 
ve milyon metrekareyi aşan üretim tesislerimizle ciddi bir istihdam oluşturuyoruz” diyen Eryap 
Grup CEO’su Emrullah Eruslu’yla dünden bugüne şirketin geldiği noktayı ve sektörün içinde 
bulunduğu durumu konuştuk.  

Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu: 

“İnşaat, yalıtımı 
tetikleyen bir sektör”

“Yalıtım sektörü, inşaat sektörünün içinde bir alt sektör gibi görünse de, aslında birden 
fazla mesleki grubu da bağladığı için, başlı başına değerlendirilecek bir sektör haline 
geldi. İnşaat sektörü, yeni projelerle yalıtımı tetikleyen bir sektör. Yalıtım ürünlerinin 
endüstriyel alanlarda ve sanayide kullanımı sınırlı. Esas kullanımı konutlara yönelik.” 
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Grup CEO’su Emrullah Eruslu’yla dünden bugüne şirketin geldiği noktayı ve sektörün içinde 
bulunduğu durumu konuştuk.   
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Grup olarak inşaat sektörü ve yalıtım sektörüne ilginiz ne zaman başladı? 
1990’lı yıllarla beraber başlıyor. Köken olarak çok somut bir inşaatçı kimliğimiz yok. Sadece 
kendi endüstriyel tesislerimizin projelendirme ve inşasını yapıyoruz. 90’lı yıllarla beraber plastik 
kapı ve pencere üretimine yönelik Erpen firmasını kurduk. Bu sayede inşaat ve yapı sektörüy-
le tanışmış olduk. Ama gerçek anlamda yapı malzemeleri ve yalıtım sektörüyle buluşmamız 
2000’li yılların başında Eryap’ın American Siding üretimine yönelik faaliyetlerine başlamasıyla 
gerçekleşti. 2005 yılında Bonuspan markamızla ısı yalıtım levhaları, 2007’de Focus Membran 
markamızla su yalıtım örtüleri üretimine başladık. 2009 yılında ısı yalıtımını tamamen bir paket 
sistem haline getirdik ve Bonusmax markamızın yatırımını gerçekleştirdik. 2010’da yurt dışın-
dan tedarik edip iç piyasanın hizmetine Focus Shingle markamızı sunduk. 2011’de özellikle 
Orta Doğu’ya ihracata yönelik Winer markalı plastik kapı ve pencere imalatlarını gerçekleştirdik. 
2012’de de yalıtım tarafında eksikliğimiz olan ısı ve suyun yanı sıra ses ve yangın yalıtımına 
yönelik Wooler markalı taş yünü imalatına başladık. 

Faaliyette bulunduğunuz sektör, Türk inşaat malzemeleri sanayisi ve inşaat sektörü 
için ne anlam ifade ediyor? 
Yalıtım sektörü, inşaat sektörünün içinde bir alt sektör gibi görünse de, aslında birden fazla 
mesleki grubu da bağladığı için, başlı başına değerlendirilecek bir sektör haline geldi. Tüm dün-
yada enerji verimliliği ve yeşil binalara dönük uygulamalar da yalıtım sektörünü öne çıkardı. Ül-
kemizdeki sürdürülebilir yaşam olgusu ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte sektörümüz 
giderek önem kazandı. Gelecek 10 yılda inanıyorum ki başlı başına bir sektör olarak değerlen-
dirilecektir. İnşaat sektörü, yeni projelerle yalıtımı tetikleyen bir sektör. Yalıtım ürünlerinin endüst-
riyel alanlarda ve sanayide kullanımı sınırlı. Esas kullanımı konutlara yönelik. 

Şirket olarak 2011 yılını nasıl bir performansla kapattınız? Ne kadarlık bir kapasiteye 
sahipsiniz, üretiminizin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki dağılımı nasıl? 2012’nin ilk 
altı ayında hedeflerinize ne kadar ulaşabildiniz?
2001 yılında kurulduk ve bu sene 10. yılımızı yaşıyoruz. Tüm bu süreçler içinde büyüme olarak 
hiç çift haneli rakamın altında büyümemiştik. Her yıl yeni yatırım ve büyümeyle ilgili beklentimiz 
yüzde 20-25 seviyelerindeydi. Ancak bu yıl, istenen seviyede ne yazık ki büyüyemedik. Yine çift 
haneli rakamları yakaladık ama haksız rekabet koşulları, piyasadaki kontrolsüz ısı yalıtım uygu-
lamaları geçen sene istediğimiz hedeflere ulaşmamıza engel oldu. Kapasite olarak, American 
Siding’de yıllık 4 milyon metrekare, Bonuspan ısı yalıtım sistemlerinde yıllık 550 bin metreküp, 
bitümlü su yalıtım örtülerinde yıllık 12 milyon metrekare, Wooler marka yeni taş yününde ise 
yine yıllık 40 bin ton. Taş yününde yatırımımız yıllık 120 bin tona göre kurgulandı. Önümüzdeki 
yıl itibarıyla bu kapasiteye ulaşacağız. Winer marka plastik kapı pencere imalatımızda ise yıllık 
yaklaşık 12 bin tonluk bir kapasitemiz var. 

Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, 
sektör oyuncularının her söyleşide 
dile getirdiği “2005-2007 sektörün 
altın yıllarıydı” değerlendirmesiyle 

ilgili şunları söylüyor: “2005’ten 
sonra yatırımlarımız gerek kapasite 

artırımları, gerekse de yeni 
yatırımlarımızla beraber devam etti. 

2005-2007 yılları arasında sadece 
inşaat sektörü değil, yalıtım sektörü 

de altın çağını yaşadı. Yüzde 30-
40’lara varan büyümeler gerçekleşti.”

Sektörde altın yıllar: 
2005-2007
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“BULUNDUĞUMUZ ÜLKELERDE İDDİALI BİR MARKA OLMA HEDEFİNDEYİZ”
İhracat rakamlarınız nedir? Ürün gruplarınızı nerelere ihraç ediyorsunuz?
Yalıtım malzemeleri navlundan dolayı çok fazla ihracata dönük ürünler değil. İhracatımız ağırlıklı 
olarak plastik grubu ürünlerde. Yüzde 85-90 civarında iç piyasa tüketimimiz söz konusu. Plastik 
grubu ürünlerimizde ise bu oran yüzde 30-35 civarında ihracata dönük. Polimer dış cephe kap-
lamaları dediğimiz American Siding markamızı ise öncelikle Bağımsız Devletler Topluluğu ül-
kelerine ihraç ediyoruz. Bilhassa bu coğrafyada, birden fazla ülkede başarılı çalışmalarımız var. 
Plastik kapı ve pencere ürünlerimizde de Orta Doğu ülkeleri ve yakın komşularımızda etkinliği-
miz var. İhracatta ülke sayısını artırmaktan ziyade, bulunduğumuz ülkelerde iddialı olmak yani 
marka haline gelmek hedefindeyiz. American Siding’de bahsettiğim ülkelerde pazar lideriyiz. 

Dış yatırım hedefleriniz var mı?
Gittiğimiz ülkelerde hem marka bilinirliği hem de üretim hacmi olarak liderliği hedefliyoruz. 
America Siding’in 10 yıldır var oluşu ve 50 ülkede Madrid Protokolü kapsamında marka tesci-
linin olması pazarda bize avantaj sağlıyor. American Siding’le ilgili bu bahsettiğim ülkelerin en 
az ikisinde önümüzdeki beş yıllık süreçte bir yatırım planımız söz konusu. Diğer ürün grupların-
da daha çok yeniyiz. Yalıtımla, her ne kadar yaptığımız yatırım ve kapasite açısından büyük de 
olsak, basamakları biraz hızlı ama dengeli çıkmayı seviyoruz. Hele ki krizin uluslararası alanda 
sorun yarattığı bir dönemde. Öncelikle Türkiye’deki potansiyeli doğru değerlendirmek istiyoruz. 

Eryap Grup olarak 2012 yılında nasıl bir hedef belirlediniz? Kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejilerinizden bahseder misiniz?
Yalıtım sektöründe mevsimsellik çok önemli. Çok ağır bir kış dönemi geçirdik. İlk üç aylık dö-
nemde hemen hemen satışlar ağır kış şartlarından dolayı durdu. Piyasada kış şartlarının ağır 
geçmesinden dolayı da bir beklenti oluştu. İkinci çeyrekte işlerin hareketleneceğine dair umut-
lar olsa da, bu hareketlenmenin istenen seviyelerde olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada, hü-
kümetin gidişatı önceden gören ve buna karşı birtakım projeler geliştiren uygulamalarını doğru 
buluyorum. Meclis’in gündemine 2B ve Mütekabiliyet yasalarını getirdiler. Yurt dışında yaşayan-
ların ülke içinden mülk edinebilmesine dair çıkan bu yasalarla kentsel dönüşümün belediyeler 
nezdindeki çalışmaları ve TOKİ’nin projeleri sektörümüze önümüzdeki dönemde ivme kazan-
dıracaktır. 2012 için sektörümüzün çift haneli büyümesini, içinde bulunduğumuz konjonktür ve 
çıkan yasaların uzun vadede etki yapması nedeniyle hayal olarak görüyorum.

Yalıtım sektöründe Türkiye nerede bulunuyor? Dünya ve Avrupa’daki gelişmeleri de 
değerlendirdiğinizde nasıl bir kıyaslama yapmak mümkün?
Yalıtım sektörü Türkiye’de çok yeni bir sektör. Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeyse yalıtım 30 yılı 
aşkın süredir biliniyor ve bununla ilgili politikaları sürekli teşvik ediliyor. Bizim neredeyse 10 yıldır 
hayatımızda olan yalıtım sektörü, popülerliğini son birkaç yılda yaratmış. Yalıtım dendiğinde 
genel olarak bilinen tek şey mantolama denilen binaların dış cephesine yapılan uygulamalar. 
Her köşe başında birileri yalıtıma dönük bir şeyleri üretip satıyor. Olur olmaz kişiler tarafından 
bu malzemeler uygulanıyor. Popüler ve trend olan bir sektör gibi görünse de aslında şu anda 
geldiğimiz nokta sadece başlangıç safhasında. 

“Tüm dünyada yalıtım sektörüne 
dönük devletlerin çok ciddi 
sübvansiyonları var. Biz enerjide ülke 
olarak dışa bağımlıyız. Bu nedenle 
enerji verimliliğine dönük projelere 
devletin katkısı sektöre olumlu 
yansıyacaktır. Enerjinin yüzde 75’ini 
ithal eden bir ülke olduğumuz için 
yalıtımın önemi her geçen gün 
artıyor.”

“Devletin katkısı 
sektöre olumlu 
yansıyacaktır”
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Kişi başına ne kadar yalıtım malzemesi kullanılıyor. Dünya ve Türkiye’yi kıyaslarsak 
nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?
Türkiye’de kişi başına düşen yalıtım malzemesi 0,15/0.20 metreküplerde. Gelişmiş ülkelerde 
ise kişi başına 0.80 ile 1 metreküp arasında değişiyor. İskandinav ülkelerine baktığımızda bu 
1,5 metreküplere kadar çıkıyor. ABD’de ise 1,2 metreküplerde. Ülkemizde potansiyel var an-
cak henüz yolun başındayız. Pazarda alım tarafını tetikleyen pazarlama faaliyetlerine ve ciddi bir 
bilinçlendirme kampanyasına ihtiyaç var. 3-4 santim kalınlığında ürünlerle yalıtım yapmaktansa, 
sadece yüzde 15-20 daha fazla yatırımla 8 santimlik yalıtım yaptığımızda konutlarda çok daha 
fazla tasarruf etme şansımız bulunuyor. Bu talep tarafını canlandıracak uygulamaları sektör fir-
maları doğru yapamadığı için, potansiyel yeterince değerlendirilemiyor. 

“SON YAPTIRIMI KOYACAK MERCİ KAMUDUR”
Bu noktada iş sektör firmalarına ve meslek örgütlerine düşüyor. İMSAD’ın yalıtım sektörünü de 
ilgilendiren enerji verimliliğiyle ilgili çok önemli çalışmaları var. Derneklerin ve sektör örgütlerinin 
yaptığı çok önemli çalışmalar var ancak bunun doğru uygulanması ve istenen sonucu verebil-
mesi için yalıtım kalınlıklarının artması gerekiyor. Bu kalınlıklarla bugün yapılan yalıtım uygula-
maları 10 yıl sonra yeniden dönüştürülmek ve geliştirilmek zorunda kalacak. Bugün yapılan 
harcama ise sadece günü kurtarmak için yapılmış olacak. İşin doğrusuna giderken hep aşama-
larda zaman kaybederiz, son aşamayı da biliriz ama son aşamayı tetikleyecek mekanizmalara 
ihtiyaç var. Bu aşamaları kimler tetikleyecektir? Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları. Ama 
en son yaptırımı koyacak merci kamudur. Bir binaya yalıtım yapılırken 10-12 santimden aşağı 
yapılmaması ve binanın tamamının yalıtılması gerekir.

Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı ve yakın zamanda uygulamalar da başlayacak. İşin 
merkezinde de İstanbul var. Kentsel dönüşüm çalışmalarının doğru sonuç verme-
si için ne yapılmalı?
Kentsel Dönüşüm Yasası sektörümüzü kısa vadede çok olumsuz etkileyecek bir yasa. Yasa çık-
madan, altı ay önceden söylentilerinin başlamasıyla birlikte insanlar binalarına yalıtım anlamın-
da herhangi bir çalışma yaptırmadı. Binalarının dönüşecek olma ihtimali bu çalışmaları yapma-
larının önüne geçti. Kentler dönüştürülürken, olaya geniş bir pencereden bakmak gerekiyor. İşi 
dar alanlarda tutup, aceleci davranıp, sadece ada ada veya parsel parsel hareket etmeye kal-
karsak sonuç hüsran olur. Çok büyük alanlarda bu dönüşümü sağlayabilirsek, sosyal yaşam 
alanlarının içinde doğru şekilde konumlandırırsak, yeşil binaları zorunlu kılarsak, mevcut yeni 
yapılacak binalara asgari enerji kimlik belgesinde B veya C sınıfı yapılar halinde yapabilirsek, ye-
nilenebilir enerjiyle ilgili binalardaki kaynakları doğru kullanabilirsek o zaman gerçek bir kentsel 
dönüşüm olacaktır. Bu kolay bir operasyon değil. İstanbul’daki 3,5 milyon konuttan bahsediyo-
ruz. Bunun yarısının asgari dönüşmesi gerektiğinden bahsediliyor. 

Gerek firmanızın gerekse de sektörünüzün, küresel rekabet gücünün sürdürülebilir-
liği için neler yapması gerekiyor?
2023’ten ziyade daha yakın önümüzü görmek için 2015 vizyonumuz var. Hep üçer yıllık yatırım 
planları yaparak ilerleyen bir firmayız. Önümüzdeki yıl itibarıyla taş yünüyle ilgili ilave yatırımımız 
bitmiş olacak. 2015’te hedefimiz Türkiye’deki ilk 300 sanayi şirketi arasına girmektir. 2015’le 
ilgili 500 milyon TL hedef ciro belirledik. 2010 yılında yatırım planlarımız çerçevesinde 100 mil-
yon TL’lik taş yünü tesisimiz hayata geçirilecekti. Geçtiğimiz yıl yaşanılan kur artışları ve inşaat 
malzemelerindeki artışlardan dolayı toplam yatırım tutarımız 120 milyon TL’leri bulacak. Toplam 
yatırımımızın yüzde 40’lık kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılın sonuna kadar yatırımımız 
tamamlanmış olacak. 
Küresel rekabet gücü sıralamasında bildiğim kadarıyla dünyada 56. sıradayız. Bir an önce tüke-
tim toplumu olmaktan vazgeçip, üretken olmalıyız. Ürün üreten, fikir üreten, hizmet üreten ama 
günün sonunda üreten…

“Yeni binalardan ziyade mevcut 
yapı stokunun ısı tecridinin öncelikle 

yapılması gerekir. Enerji tasarrufunda 
ilk öncelik ısı yalıtımın yapılmasıdır. 

Diğer yalıtımlar da önemlidir, ancak 
ısı yalıtımı konutlarda yüzde 60’a 

yaklaşan tasarrufun sağlanmasına 
yardımcı olmaktadır. Mevcut 

yapı stokunun kentsel dönüşümle 
dönüşerek enerji verimli, enerjiyi 

etkin kullanan yapılar haline gelmesi 
ve yeni yapıların ısı yalıtımlarının 
yapılması, sektörü önümüzdeki 

yıllarda daha iyi noktalara 
getirecektir.”

“Binalarda 
ısı yalıtımı 

önceliklidir.”

doğru sonuç verme-

ecek bir yasa. Yasa çık-
alarına yalıtım anlamın-
bu çalışmaları yapma-

n bakmak gerekiyor. İşi 
el hareket etmeye kal-

abilirsek, sosyal yaşam 
u kılarsak, mevcut yeni 
alinde yapabilirsek, ye-
man gerçek bir kentsel 
n konuttan bahsediyo-

ünün sürdürülebilir-

r. Hep üçer yıllık yatırım 
yle ilgili ilave yatırımımız 
sına girmektir. 2015’le 
çerçevesinde 100 mil-
n kur artışları ve inşaat 

TL’leri bulacak. Toplam 
nuna kadar yatırımımız 

dayız. Bir an önce tüke-
en, hizmet üreten ama 
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 B
AKANLAR KURULU’NUN 15.06.2012 TARİH VE 2012/3305 SAYILI KA-
RARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ TEŞVİK SİSTEMİ DAHA ÖNCEKİ 
YILLARDA HAZIRLANMIŞ OLAN PAKETLERLE KIYASLANDIĞINDA MÜ-
KEMMEL DENEBİLECEK BİR ÖZELLİKTE. Zengin içeriği, uygulamada hiçbir 
çelişkiye mahal vermeyecek yapısıyla, biz uygulayıcıları memnun ediyor. Bu sa-
yıda sistemi kısaca özetlerken, gelecek sayılarda alt detaylara girilmesinin daha 

uygun olacağı düşüncesindeyim. Teşvik sistemi şu dört ana teşvik uygulamasından oluşuyor. 
Bunlar; “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların 
Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki.”

Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları da Tablo 1’de belirtiliyor.

Tablo 1: * Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
 ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3, 4, 5 veya
  6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
 *** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerinde
  olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Yeni teşvik sistemi

Yatırım ve İhracatı Teşvik Müşaviri

Yasemin Bali Çetin

Yeni teşvik sistemi zengin içeriği, uygulamada hiçbir çelişkiye mahal vermeyecek 
yapısıyla, biz uygulayıcıları memnun ediyor. Bu sayıda sistemi kısaca özetlerken, gelecek 

sayılarda alt detaylara girilmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Destek
Unsurları

Genel
Teşvik

Uygulamaları

Bölgesel
Teşvik

Uygulamaları

Büyük Ölçekli
Yatırımların

Teşviki

Stratejik
Yatırımların

Teşviki

KDV İstisnası ✓ ✓ ✓ ✓

Gümrük Vergisi
Muafiyeti

✓ ✓ ✓ ✓

Vergi İndirimi ✓ ✓ ✓

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

✓ ✓ ✓

Gelir Vergisi Stopajı
Desteği*

✓ ✓ ✓ ✓

Sigorta Primi Desteği* ✓ ✓ ✓

Faiz Desteği ** ✓ ✓

Yatırım Yeri Tahsisi ✓ ✓ ✓

KDV İadesi*** ✓
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Yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler ise Tablo 2’deki gibi tespit ediliyor.

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre şu şekilde belirleniyor:
  Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; “1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde ise 500 bin TL’dir.”
» Bölgesel teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, 
diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için 
ayrı ayrı belirleniyor.
» Büyük ölçekli yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’den başlamak üzere sek-
törüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanıyor.
» Stratejik yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olarak veriliyor.

DESTEK UNSURLARI
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım 
malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanıyor.
Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından te-
min edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde 
uygulanıyor. 
Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırım-
lar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesi. 
Faiz Desteği: Faiz desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım 
kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının 
yüzde 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının 
bakanlıkça karşılanmasını sağlıyor. Bölgesel teşvik uygulamaları, stratejik yatırımlar ile ARGE 
ve çevre yatırımları bu destekten yararlanıyor. 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde TL cinsi kredilerde 3, 4, 
5 ve 7 puanı, dövize endeksli kredilerde 3 ve 4. bölgelerde 1 puanı, 5 ve 6. bölgelerde 2 puanı 
azami ilk 5 yıl için bütçe kaynaklarından karşılanıyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde 
gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, ARGE yatırımları ve çevre yatırımları için TL cinsi kredilerde 
5 puanı, döviz kredilerine 2 puanı bütçe kaynaklarından karşılanabiliyor.    
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel 
teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan tamamlama vizesi yapılmış teşvik 
belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla ödenmesi gereken sigorta primi işveren hisse-
sinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar için bu 
destek 6. bölgede on yıl, diğer bölgelerde yedi yıldır.
Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi 
gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılan-

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı  

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan

Bursa Bolu  Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari

Muğla Kayseri Mersin   Erzincan K.Maraş Iğdır  

Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars   

Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin

Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu  Muş   

Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa

Malatya Tokat Şırnak 

Nevşehir Tunceli Van   

Rize   Yozgat

Sivas 

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
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masıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için 
ve tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle uygulanıyor.    
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçek-
leştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak 
kaydıyla işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi üzerinden terkin ediliyor. 
Vergi İndirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleş-
tirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi 
indirimi oranı yüzde 90 ve yatırıma katkı oranı yüzde 50 olarak belirleniyor. Büyük ölçekli yatı-
rımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2. bölgede yüzde 10’unu, 3. 
bölgede yüzde 20’sini, 4. bölgede yüzde 30’unu, 5. bölgede yüzde 50’sini ve 6. bölgede yüzde 
80’ini, stratejik yatırımlarda 6. bölgede yüzde 80’ini, diğer bölgelerde yüzde 50’sini geçmemek 
üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli 
gelir veya kurumlar vergisi uygulanabiliyor.  
Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve 

bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Mali-
ye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesin-

de yatırım yeri tahsis edilmesini kapsıyor.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları 
sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 
asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki ya-
tırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik uygula-
maları kapsamında destekleniyor.  

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel teşvik uygulamalarında her ilde destekle-
necek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik 
ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş 
olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yar-
dım yoğunlukları farklılaştırılıyor. Bu uygulama 
kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri ise 
özet olarak Tablo 3’te gösteriliyor. Bölgesel teş-
vik uygulamaları kapsamında 5. bölge destekleri 
ile desteklenecek öncelikli yatırım konuları şu 
şekilde tespit ediliyor:
» Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Kültür ve 

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nde 
yapılacak turizm yatırımları,
» Madencilik yatırımları,
» Demiryolu ve denizyolu ile yük veya 
yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
» 20 milyon TL üzeri belirli ilaç ve savun-
ma sanayisi yatırımları,
» Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu ma-

hiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savun-
ma sanayilerine yönelik olanlar),

» Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar 
yatırımları,
» Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim 
yatırımları.
» Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 
ARGE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yö-
nelik yatırımlar,
» Öncelikli yatırım konularında yapılacak yatırımlar, 6. bölgede yer 
almaları halinde 6. bölge desteklerine tabi. 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Tablo 3’te belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde destek-
leniyor.

Bölgesel veya büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigor-
ta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar ise şöyle 
tespit ediliyor: “OSB’lerde yapılacak yatırımlar, aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel 
iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları...”
Bu madde kapsamında 6. bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel yatırımlar için 
sigorta primi işven hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi 
desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygula-
nıyor. 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
İthalat bağımlılığı yüksek olan ara mal veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik ya-
tırımların teşviki uygulamaları kapsamında destekleniyor. Bu kapsamda desteklenecek olan 
yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekiyor:
» Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
» Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 
» Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin yüzde 40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımla-
rında bu şart aranmayacaktır),
» Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon dolar olması 
(yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır).

ARGE VE ÇEVRE YATIRIMLARI
ARGE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yarar-
landırılıyor. Söz konusu yatırımlar, 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve 
sigorta primi desteğinden de yararlanabiliyor.

Sıra
No

Yatırım Konuları
Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200

3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200

4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50

5
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya
Vagon İmalatı Yatırımları

50

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7 Elektronik Sanayi Yatırımları

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9 İlaç Üretimi Yatırımları

10
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları
İmalatı Yatırımları

11
Makine (Elektrikli makine ve cihazlar dahil)
İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik
madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai
metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere ente-
gre madencilik yatırımları dahil)
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Aluform Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay: 

“Sandviç panel sektöründe  
  dünyada iyi bir noktadayız…”

“Sandviç panel sektöründe Türkiye, dünyada iyi bir noktada… Avrupa’da İtalya, 
Almanya ve Türkiye’yi üretim kapasitesi olarak ilk üçte görmemiz mümkün. Asya’da 
tabii ki Çin ve Kore önemli üreticiler. Hindistan’da da çok ciddi kapasiteler inşa 
edilmeye başlandı.”
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 Ü
LKEMİZİN ÇATI VE CEPHE KAPLAMALARI SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ 
OYUNCULARINDAN ALUFORM PEKİNTAŞ 1996 YILINDA KURULSADA, 
ŞİRKETİ YÖNETEN OLCAY AİLESİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜ GEÇMİŞİ 1959 
YILINA KADAR UZANIYOR. Olcay ailesinin ilk kuşak temsilcisi olan baba Öz-
kan Olcay tarafından 1959 yılında kurulan Pekin İnşaat, o dönemin ülke şartları 
açısından en büyük iki işvereni konumundaki Devlet Su İşleri (DSİ) ve Devlet Ka-

rayolları Müdürlüğü’nün sulama ve kanalet projelerini yapmak için faaliyete başlıyor. Antalya’da 
başlayan serüven, Bolu sulama projesiyle devam ediyor. 1974 yılına gelindiğinde şirket artık 
DSİ’nin önde gelen müteahhitlik firması olarak birçok projeye imza atıyor. Aynı yıl endüstriyel in-
şaat ve prefabrik sanayi binalarının yapımı konusunda hizmet vermek üzere Düzce’de Pekintaş 
kuruluyor. 1985 yılı ve sonrasında tekstil sektöründeki ciddi yatırım hamlesi, sanayi yapılarına 
ve sanayi yatırımlarına olan talebi artırdığı gibi Pekintaş’ın büyümesini de sağlıyor. 1990’da Pe-
kintaş Dış Ticaret faaliyete geçiyor. Grubun en son halkası olan Aluform Pekintaş ise Alman 
sanayi devi VIAG ile ortaklaşa olarak 1996 yılında üretime başlıyor. Sanayi yapılarının tamamla-
yıcısı olan çatı ve cephe kaplamaları, sandviç panelleri, izolasyonlu ve izolasyonsuz ürünleri imal 
eden Aluform Pekintaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay’la hem şirketin hedeflerini hem 
de sektörün Türkiye ve dünyadaki yerini konuştuk.

2011 yılını Aluform Pekintaş nasıl bir performansla kapattı? Kapasiteniz ne kadar?
2011 yılı inşaat sektörüne bakıldığında başarılı ve hareketli bir yıl oldu. Aluform da bu hare-
ketlilikten nasibini aldı. Neredeyse tam kapasiteyle üretim yaptık. Hatta dönemsel olarak, yaz 
aylarında, inşaat sezonunun hızlandığı dönemlerde kapasitemizin de yetersiz kaldığı taleplerle 
karşılaştık. İhracat oranımızı yüzde 35’lerin üzerine çıkarttık. Ürettiğimiz ürünlerin geniş hacimli, 
nakliyesi ve navlun bedeli yüksek ürünler olduğu dikkate alındığında gerçekleştirdiğimiz ihracat 
oranı şirket için bir başarıydı. Sektörümüzde kapasiteler metrekaresiyle ölçülüyor. Poliüretan 
sandviç panelde kapasitemiz 5 milyon metrekare, taş yünü izolasyon sandviç panelde 2 milyon 
metrekare, izolasyonsuz sinüs ve trapez formlu tek kat metal kaplamalarda da yaklaşık 8 milyon 
metrekare kapasiteye sahibiz. 

İnşaat sektörü oyuncuları, 2012 yılıyla ilgili olarak, büyüme olmasa bile geçen seneki 
rakamları yakalamayı ve durumu korumayı başarı olarak göreceklerini ifade ediyor. 
Kimse olumsuz konuşmuyor ama istenen büyümenin gerçekleşmeyeceği de açık. 
Aluform Pekintaş 2011’de ne kadar büyüdü? Şirketin 2012’nin ilk altı ayındaki per-
formans rakamlarını öğrenebilir miyiz?
2012’yle ilgili tespitlerinizin hepsine katlıyorum. 2012, inşallah 2011’le aynı büyüme rakamlarıy-
la biter. Global kriz endişeleri ve Avrupa’daki yavaşlama, ihracatımızı, müşteri kaybı endişelerini 
artırıyor. 2012’nin, 2011’le başa baş bir neticeyle kapatılmasının mümkün olduğunu düşünüyo-
rum. İlk beş aylık neticelerimize baktığımızda 2011’e göre biraz yukarıdayız. Katma değer ola-

“Kentsel dönüşümle ilgili yanlış bir 
algılama var. Kentsel dönüşümü 
sadece eski binalar yıkılsın, yeni 

binalar yapılsın gibi algılıyoruz. 
Kentlerimizin en büyük dezavantajı 

yetersiz ve plansız altyapıdır. Kentsel 
dönüşümü hazır ele almışken, yolların, 

altyapının, 10 yıl sonra görmek 
istediğimiz şehirlerin de planlamasını 

yapmalıyız. Yıkılan binaların yerine 
daha çok konut yapmak ve oradaki 

rantı artırmak kadar -ki bu önemli 
bir şey, bunu inkâr etmiyorum- 

kentin nefes almasını da sağlamak 
gerekiyor. Kentsel dönüşüm 

Türkiye’deki en önemli projelerden bir 
tanesi. Sadece İstanbul için değil, 

bütün şehirlerimiz için…”

“Kentsel dönüşüm 
en önemli 

projelerden biri…”
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rak yukarıdayız, metrekare olarak aşağıdayız. Biz bunu 2012’nin başında gördük ve 2012’yle 
ilgili hedeflerimizde katma değeri yüksek, zor ama bizi ciro ve kâr olarak 2011 seviyelerinde 
tutabilecek olan önemli proje ve işlere yoğunlaştık. Amacımız 2012’nin ikinci yarısında da bu 
stratejimizi devam ettirmek. 

Güneş panelleri için bir yatırım planınız söz konusu. Ne kadarlık bir yatırım yapacak-
sınız güneş enerjisi panellerine ve yıllar içinde yatırım planı stratejiniz nedir?
Bir an önce bu işle ilgili faaliyette olmak istiyoruz. Fakat kanunların çıkması ve bu konudaki re-
gülasyonların açıklanması biraz gecikti. Amacımız 2013 yılı içinde faaliyete geçme yönünde ça-
lışma içine girmek. İşin boyutu büyük ve yabancı firmaların ülkemize yatırım yapması için ka-
nunun bir an önce çıkması gerekiyor. Çok yüksek montanlı yatırımlar Türkiye’ye gelebilir. Önü-
müzdeki beş sene içinde yaptığımız her fabrikanın, en azından yüzde 10’unun kendi çatısın-
dan elektrik enerjisi üreten tesisler kapsamında değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyo-
ruz. Bunu yapabildiğimiz takdirde, Türkiye’nin enerji faturasının, sanayicimizin ödediği elektrik 
bedelinin ciddi şekilde aşağıya çekilmesine ve bu yatırımların kendilerine geri dönmek sebebiy-
le güçlü işletme sermayelerine veya başka yatırımlarına ayıracak kaynakları olan firmalar haline 
gelmesine de yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. 

“TÜM KOMŞU ÜLKELERE İHRACAT YAPIYORUZ”
İhracatınızı hangi ülke veya bölgelere gerçekleştiriyorsunuz? İhracat yaptığınız ülke-
leri nasıl seçiyorsunuz?
Tüm komşu ülkeler ve bölgemiz ihracat alanımız içinde. Temel stratejimiz ise nakliye maliyet-
lerinin düşük olduğu bölgelerde yoğunlaşmak. Üretimin olmadığı veya dünyadaki üretimi ithal 
etmek zorunda olan bölgelerde ihracat stratejimiz içinde yer alıyor. Örneğin Nijerya. Türkiye’ye 
hiçbir yakınlığı yok. Ama rakiplerimizin de ürünlerini konteynerlerle ve deniz yoluyla Nijerya’ya 
ulaştırma mecburiyeti var. Dolayısıyla eşit şartlarda rekabet var ve biz, burada varız. Ama kara 
yoluyla nakliye yapılan bütün ülkeler ve komşularımız bizim hedefimiz. Daha uzun ve nakliye-
si zor olan ülkelerde ise katma değeri yüksek olan, herkesin başaramayacağı projeleri yapma-
ya dikkat ediyoruz.

“Nijerya ihracat olarak 10 üzerinden 
0-1 arasında yer alıyor. Tamamen 
bakir bir pazar. Bu pazarda Türk 
firmaları karşılarında çok ciddi bir Çin 
rekabetini bulacak. Çin ülke bazında 
maden anlaşmaları yapmış. Para, pul 
almıyor. “Ne isterseniz veririm” diyor. 
Nijerya hükümeti, Çin hükümetine 
maden yataklarını açıyor. Çin, 
Nijerya’da yatırım yapmış ve uzun 
zaman önce bu pazara girmiş. 
Avrupa ülkelerinin rekabetinden 
ziyade Çin rekabeti var.” 

“Nijerya,
bakir bir pazar”
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“Sektörümüzde ürettiğimiz ürünler, 
her ne kadar sanayi binalarının 
bir tamamlayıcısı gibi görünse 
de, Türkiye’nin en büyük döviz 

kaybına sebep olan enerji ithalatına 
doğrudan etki yapacak kadar 

da önemli. İzolasyon, konutlarda 
olduğu gibi sanayi yapılarında 

da bir o kadar gerekli. Metrekare 
olarak konut alanları daha yüksek 

değerde olmasına rağmen, enerji 
kullanımı açısından sanayi yapıları 

daha fazla enerji kullanıyor. Bu 
nedenle izolasyonlu çatı ve cephe 

kaplamaları sadece koruma 
ve estetik katkı sağlamıyor. Aynı 

zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. 
Yangın emniyeti konusunda da çok 

ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tam 
yanmazlıkla ilgili, mineral yongulu 

taş yünü panellerimiz ve poliüretan 
dolgulu sandviç panellerimizde, 

dünyada geçerli bütün sertifikasyona 
ve akreditasyona sahibiz. Bu da 

sanayicilerimizin sigorta primlerinin 
düşmesine yaradığı için ilave bir 

katkı sağlıyor. Üçüncü faaliyetimiz 
güneş enerjisinden elektrik üretme 

konusunda. Güneş panellerinin,
çatı ve cephe panellerimize entegre 

edilmesine dönük yatırımımız var.”

“Ürünlerimiz 
enerji tasarrufu da 

sağlıyor”

Artık ihracat yapmaktan çok, hâkim pazarlardan yeni pazarlara ulaşmak için o ülke-
lerde yatırım yapmanın, ortaklık kurmanın yolları aranıyor. Sizin bu konuda bir yatı-
rım planınız var mı?
Tespitiniz çok doğru. Net ve konuya hâkim sorular sorduğunuzu ifade etmek istiyorum. İh-
racat yaptığımız bütün pazarlarda yatırımımız var. İhracat yaptığımız bütün pazarlarda lokal 
partnerimiz var. Bazı lokal distribütör şirketlerimize, ayrıca yatırımcı olarak da ortak oluyoruz. 
Bazı ülkelerde depolarımız var, ürünlerimizi bu depolarda muhafaza ettikten sonra müşterimize 
aktarıyoruz. Bazı ülkelerde de satış ve pazarlama ekiplerimiz var. Bunlar sürekli olarak projeleri 
dolaşıyor. Yatırımı bir kalem ileriye dönük üretim babında düşündüğümüz ülkeler mevcut. Bu 
ülkelerin yatırım ajansları, bakanlıkları ve piyasada bu ürüne talep gösteren sanayicilerle gö-
rüşmelerimiz söz konusu. İki farklı coğrafyada, iki farklı ülkede bu görüşmelerimiz devam edi-
yor. 2015 senesine kadar Aluform’un Türkiye’deki ikinci fabrikası Gaziantep’te, iki farklı ülkede 
fabrikasının devreye girmesini üç farklı kıtada, dört farklı lokasyonda üretim yapan uluslararası 
arenada bilinen dünya şirketi olarak üretimine, faaliyetine devam etmesini hedefliyoruz. 

Sektör, dünya ve Avrupa’da nerede yer alıyor?
Sandviç panel sektöründe Türkiye, dünyada iyi bir noktada. En ucuz panel Türkiye’de. Ama 
bunun Türkiye’deki üreticilerin rekabetçi ve inatçı konumuna uyan bir gerçeklik olduğunu dü-
şünüyorum. Standartlar çok farklı. Avrupa’da üretilen bir panelle, Türkiye’de üretilen bir panel 
arasında ciddi şartname farkından kaynaklan maliyet ve kalite farkı var. Türkiye’de inşaat sek-
töründe olması gereken revizyonlar yapıldıktan sonra bu farkın azalacağını, daha iyi izole eden, 
daha kalın, daha büyük açıklıkları geçen, daha kallavi, daha güçlü ürünlerin piyasaya gireceği-
ni ümit ediyor ve bekliyorum. Şu an maliyet hâlâ en önemli karar unsuru. Yurt dışındaki proje-
lerde maliyet her ne kadar önemli bir faktörse de, hiçbir zaman tek başına müşterinin karar ver-
mesine etkili olmuyor.

Fiyat, Türk üreticiler için bir dezavantaj gibi görünüyor. Peki, kişi başına ne kadar 
kullanım söz konusu? 
Fiyat üreticinin dezavantajına, tüketicinin avantajınadır. Aynı ürünü Avrupa’dan veya Türkiye’den 
aldığınız düşünelim. Türkiye’de üretici dezavantajlıdır. Türkiye ve Avrupa’daki şartnameler fark-
lı. Türkiye’de sıkça kullanılan 40 milimetre kalınlıktaki sandviç panelin Avrupa’da satışı yok. 
Almanya’da 80 milimetrenin altında bir sandviç panel neredeyse kullanılmıyor. Dolayısıyla iki-
si arasındaki fiyat farkının oluşmasındaki faktörlerden bir tanesi de ülkelerin yapı şartnameleri. 
İMSAD’ın da bu konuda önemli çalışmaları devam ediyor. 

Çin’i denklemin dışında tutarsak, sektörde dünyadaki pastadan en fazla payı hangi 
ülkeler alıyor?
Avrupa’da İtalya, Almanya ve Türkiye’yi üretim kapasitesi olarak ilk üçte görmemiz mümkün. 
Asya’da tabii ki Çin ve Kore önemli üreticiler. Hindistan’da da çok ciddi kapasiteler inşa edil-
meye başlandı. Komşularımızdan İran’da çok ciddi üretim ve tüketim var. Fakat İran’da itha-
lat ve ihracat rejiminden dolayı ticaret yapmak kolay değil. Sınırlamalar söz konusu. Rusya 
Cumhuriyetleri’nde çok ciddi bir pazar var. Önümüzdeki dönemde yükselen yıldızın Afrika ol-
duğu kesin. Nijerya bunlardan biri. Libya, Tunus, Fas ve Sudan’ı da eklemek lazım…
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 İ
STER SİYASETTE, İSTER İŞ DÜNYASINDA, İSTERSE GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA 
LİDER SEÇİMİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ? Yönetim pozisyonları için bireysel veya 
kollektif olarak yaptığımız seçimlerde kullandığımız kriterler, önemli ölçüde toplumsal ba-
şarıyı etkiliyor. Bu seçimlerimizde önceliği kendimize yakın hissettiklerimize mi veriyoruz?  
Yoksa o işi en iyi yapacak olanlara mı?  Bizim için bir işe akrabalarımızı, hemşerilerimizi, par-
tililerimizi, ırkdaşlarımızı, dindaşlarımızı veya arkadaşlarımızı yerleştirmek mi önemli?  Yoksa 

o işi yapmakta en ehil olanları mı?

Teorik olarak belki çoğumuz, “Tabii ki, belli bir işi en iyi yapacakları seçmemiz gerekir” diye düşü-
nebiliriz. Ancak, kabul etmeliyiz ki ülkemizin belki de en önemli sorunu toplumun her kesiminde 
yapılan seçimlerde “bizden biri” olma kriterinin, “en iyi” olma kriterinin önüne geçmesidir. Bir top-
lumda seçimler ya da atamalar, genellikle “bizden biri” mantığı ile yapılıyorsa, yönetim pozisyonla-
rına gelenler de kurumların misyonlarını en iyi şekilde yerine getirmekle değil, yalnızca kendilerini 
seçenlere, atayanlara ya da onların çevrelerine hizmet etmeye uğraşacaklar demektir. 

Böyle bir toplumda her seviyedeki yöneticiler, ellerindeki toplumsal imkânları toplumun genel 
çıkarları doğrultusunda kullanmak yerine, kendilerini bir üst düzeydeki pozisyona taşıyacakları-
na inandıkları kişilerin çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışırlar.  Kısacası, rüşvet toplumun 
dokusuna işler. Bunun sonucu ise kurumsal başarısızlık ve toplumsal güvenin yitirilmesidir. Şef-
faflığın ve güvenin esas olmadığı toplumlarda ise “bizden biri olmak”, en önemli seçim kriteri 
olmaya devam eder. Bu kısır döngü, aynı zamanda insanların işlerini daha iyi yapabilmek için 
kendilerini geliştirmek yerine, kendilerine çevre edinmeye odaklanmalarına yol açar ve toplum-
sal gelişmeyi de engeller.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başarılı ve uzun geçmişini açıklayan faktörlerden biri de 
Ermeni’sinden Arnavut’una kadar çeşitli etnik/dinsel kökenlerden “en iyi” olanları en üst po-
zisyonlara kadar getirme bilincidir. Benzer şekilde, bugün ABD’nin başarı faktörlerinden biri 
de göçmen politikasını, “en iyi” olanları cezbetmek üzere kurmuş olmasıdır. Başarılı global şir-
ketlerin de ırk, din farkı gözetmeksizin alanlarında “en iyi” olanlara daha geniş olanaklar tanıma 
politikaları, yüksek performanslarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

YETKİNLİKLERİ İYİ TESPİT ETMEK
Doğru liderleri seçebilmek için öncelikle kurumun hedefini ve o hedefin gerçekleştirilmesi için 
gerekli yetkinlikleri iyi tespit etmek gereklidir. Örneğin, kuruluş aşamasındaki bir şirket ile geliş-
me aşamasını tamamlamış bir şirket için farklı özelliklere sahip liderlere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
mesele sadece “en iyi”yi seçmek değil, aynı zamanda gerçekleştirilecek iş için “en iyi” seçimi 
yapmaktır. Araştırmalar insanların “en iyi”nin seçiminde çoğu kez yanıldıklarını gösteriyor. Se-
çimlerde liderlik için gerekli özellikler yerine, farklı özelliklere ağırlık verildiğini gösteriyor.

Örneğin, insanlar topluluk önünde iyi konuşma yapabilme yeteneğini gereğinden fazla önemsi-
yorlar. Hâlbuki liderlik için toplum önünde iyi konuşma yeteneği kadar önemli bir başka konu da 
teke tek kalındığında karşısındakini ikna edebilme, kazanan koalisyonlar kurabilme yeteneğidir. 
Bu yetenekler toplum önünde konuşma kadar kolay izlenemediğinden gereği kadar önemsen-
miyor. İnsanların, liderlik ile belirgin bir ilişkisi olmayan yakışıklılık, güzellik ve uzun boyluluk gibi 
özelliklere de önem verdikleri gözleniyor! Uyumlu bir takım oyuncusu olmaya da gereğinden fazla 
önem veriliyor.  Halbuki bir çok kez uyumluyu seçmek, esen rüzgarlarla fikir değiştiren veya uyum 
için çevresine güçsüz kişileri toplayan kişilerin liderlik konumuna gelmesini sağlıyor!

İyi liderleri seçebilmek
Doğru liderleri seçebilmek için öncelikle kurumun hedefini ve o hedefin gerçekleştirilmesi 

için gerekli yetkinlikleri iyi tespit etmek gereklidir. Örneğin, kuruluş aşamasındaki bir 
şirket ile gelişme aşamasını tamamlamış bir şirket için farklı özelliklere sahip liderlere 

ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mesele sadece “en iyi”yi seçmek değil, aynı zamanda 
gerçekleştirilecek iş için “en iyi” seçimi yapmaktır.

ARGE Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Yılmaz Argüden
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Problem çözme yetenekleri de liderlik ile gereğinden fazla bağdaştırılyor. Oysa liderlik için geç-
mişin problemlerini çözme yeteneğinden çok, geleceğin fırsatlarını yakalama yeteneği daha 
önemlidir. Dolayısıyla, uzun vadeli stratejik düşünce yeteneği çok daha önemli bir yetkinliktir. 
Lider seçiminde özellikle dikkat edilmesi gereken dört ana konu var: (i) Ahlak ve etik kurallarını 
sindirmiş olması, dürüstlüğü; (ii) Bilgiyi ve beklentileri etkin bir şekilde paylaşma ve ikna bece-
risi; (iii) Sağduyulu analiz ve stratejik düşünce yeteneği; (iv) Takım seçme, geliştirme ve motive 
etme yeteneği.

Bu özellikleri test etmek için lider adaylarının geçmişini sadece başarılarıyla ve başarızılıkla-
rıyla değil, aynı zamanda davranış biçimleri açısından da irdelemek gerekir.  Geçmişinde hiç 
hata yapmamış olanların, hiç iş de yapmamış olabileceği unutulmamalıdır. Adayların dürüstlük 
açısından değerlendirilmesinde, bilgiyi yanıltıcı şekilde kullanıp kullanmadığına, gerektiğinde 
birlikte çalıştıklarının tanınmasına fırsat verip vermediğine, fikirlerinin arkasında durma gücüne 
bakmak faydalı olur. Adayın iletişim ve ikna kabiliyeti için daha önce beraber çalıştığı kişilerin 
saygısını ve güvenini kazanıp kazanmadığına bakmak gereklidir. Mesajlarını dinleyici kitlesine 
göre uyarlama yeteneği de izlenmelidir.

Lider adayının çevresindeki gelişmeleri, trendleri okuyabilme, bunları analiz ederek stratejik dü-
şünme yeteneği ve belirsizlikte kararsız kalmama becerisi de denemiş olmalıdır. Lider adayının 
kendisinden daha yetenekli insanlarla çalışabilme becerisi, takım içindeki farklılıkları yönete-
bilme yeteneği, belli sorumlulukları delege edebilme ve denetleme becerisi, çevresindekilerin 
gelişmeleri için yatırım yapma ve örnek olarak öğretme yetenekleri de test edilmiş olmalıdır.

Gerek demokratik seçimlerle, gerekse atamayla yönetim pozisyonlarına getirdiklerimizde ara-
dığımız en önemli özellik onların yetenekleri olmalı. Bizden farklı olanların getirebileceği zen-
ginlikleri kavrayabildiğimizde ve seçimlerimizde yetkinliği temel aldığımızda, toplumsal başarı 
için önemli bir adım atmış olacağız. Lider seçiminde kriterimiz “bizden biri” olma veya “hoş ve 
cazip” görünme değil, “kurumsal misyonu en iyi şekilde gerçekleştirecek kişi” olmalı. 
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Bütün gözlerBütün gözler
kentsel kentsel 
dönüşümedönüşüme
çevrildiçevrildi
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Türkiye’yi topyekûn bir dönüşüme tabi tutacak yasanın 
çıkmasıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarına 
hız verdi. 81 ilin valilerine gönderilen yazı ile illerindeki 
binaların risk analizlerinin bir an önce yapılması istendi. 
Deprem kuşağı içinde yer alan büyükşehirlerden 
başlanacak kentsel dönüşüm çalışmalarının yaklaşık 
400 milyar dolara mal olması bekleniyor. Dönüşümün 
gözde kenti İstanbul’daki çalışmalar içinse 100 milyar 
dolarlık bir rakam telaffuz ediliyor. Her kesimin ortak 
düşüncesi ise insan odaklı bir dönüşümün hayata 
geçirilmesi yönünde birleşiyor.

 K
AMUOYUNDA “KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI” OLARAK BİLİNEN AFET 
RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR YASA, 
TBMM’DEN GEÇTİ, MAYIS AYININ SON GÜNLERİNDE DE CUMHURBAŞ-
KANI ABDULLAH GÜL TARAFINDAN ONAYLANARAK RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANMASININ ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Kentsel dönüşüm 
kavramı hayatımıza yeni girmedi ancak bu yasayla resmiyet kazandı. Yıllardır kimi 

çevrelerin çıkması için uğraş verdiği, kimi çevrelerin de karşı çıktığı yasa, deprem riski altındaki 
alanlar üzerinde yer alan yapıların yenilenmesine imkân tanırken, getirdiği üç farklı tanımla da 
genişletildi. Bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak ifade edilen kentsel dö-
nüşüm, “kentsel gelişmenin toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alınması, 
kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesiyle yeniden yapılandırma için 
proje üretilmesi ve uygulama yapılması” anlamına geliyor. Kentsel dönüşüm projelerinin temel 
halkasının ekonomik, sosyal ve kültürel parametreler gözetilerek yenileme olduğunu söyleyen 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, dönüşümün en önemli 
halkasının insan ve kent öğesi olduğuna dikkat çekiyor.

Yasanın afet riski altında bulunan tüm alanları kapsadığına işaret eden İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, İMSAD olarak, öncelikle 
kayıt içi ve kayıt dışı envanterin bu yasayla birlikte oluşmasını önemsediklerinin altını çiziyor. Çok 
sayıda bina ve konutu kapsayan yeni yasanın, hedeflediği sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin 
oluşmasına önayak olmasını ümit ettiklerini söyleyen Bilmaç, “Yasanın vatandaşa yansıması 
konusunda bilgimiz sınırlı. Ancak ideali bireylerin sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya ulaşma he-
definin topyekûn bir devlet politikası olarak desteklenmesi. Aksi takdirde uygulama güçlükleri 
ortaya çıkabilir. Maliyet, risk altındaki yapının durumuna göre değişecektir. Risk tespitine göre, 
topyekûn bir yıkım da, kısmi bir yenileme de yasa kapsamında olabilecek gibi görünüyor” diyor. 

VAN DEPREMİ DÖNÜŞÜM YASASINI TETİKLEDİ
Kent içinde kaçak veya mühendislik ilkeleri açısından sağlıksız, ruhsatsız yapıların, ekonomik 
ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının, gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri 
getirilerek, olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden yapılandırılmasını 
amaçlayan kentsel dönüşüm uygulamaları geçmişte birçok ülkede uygulanan kısmi örnekleriy-
le biliniyor. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine Dair Yasa ise dünyada bir ilk. Zira bu 
yasayla birlikte tüm Türkiye’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın deyimiyle bir 
“kentsel dönüşüm seferberliği!” başlıyor. Yasanın fitili, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Van 
Depremi’nin ardından “Ne pahasına olursa olsun, iktidarımıza bile mal olsa kentsel dönüşümü 
gerçekleştireceğiz” demesiyle yakılmıştı.

Van Depremi sonrası yaşanan tablonun, yıllardır tartışılan fakat bir türlü adım atılmayan yasayı 
hızlandırdığını söyleyen Bakan Erdoğan Bayraktar da, “Türkiye’de yaklaşık 19,5 milyon bina 
stoku var. Birim konut yani şehir diye adlandırılan yerler, yani nüfusu 10 binden yukarı olan 
kasabalar ilçe ve illerde yaşayan 20 milyona yakın kullanılan hane var. Bunları değiştirmek çok 
zor. İnsanları olduğu yerden başka yere taşımak ve ‘Senin evini yıkacağız’ demek çok zor bir 
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“Yasanın oluşum sürecine biz 
STK’ların dâhil olduğunu söylemek 
zor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla 
görüşmelerimizde bunun, yasanın 
uygulama sürecinde olacağı ifade 
edildi. Basına yansıdığı kadarıyla 
bildiğimiz, kentsel dönüşüm bütçesi 
olarak 400-500 milyar dolarlık bir 
bütçe ifade edildiği. Yasa istihdamda 
lider sektör olan inşaat sektörünü 
ivmelendirecektir. Diğer taraftan 
sektörün harekete geçirdiği pek çok 
alt sektör de olumlu etkileneceğinden 
ekonominin gelişimine katkı 
sağlanacağı muhakkak görünüyor.”

İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç:
”Sağlıklı dönüşüme 
katkı koymaya 
hazırız”

olay. Diyelim ki bir kişi kamu arazisinde ya da başkasının  arazisinde salaş bir yapı yapmış. 
Derme çatma bir yapıyı izin almadan yapmış. Şimdi yasa çıktı. ‘Bu binadan nasıl üç bina alırım? 
Nasıl rant elde ederim?’ diye düşünüyor. Bu yasanın esas hızlanmasının sebebi budur” diyor. 
Türkiye’nin deprem gerçeğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, fay hatları üzerinde yaklaşık 20 
milyon konutun bulunduğunun, bu konutların en az 6,5 milyonunun afet karşısında güvensiz 
yapılar olduğunun ve kentsel dönüşüme tabi tutulacağının da altını çiziyor.

“ESAS AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK OLMALI”
Kentsel dönüşüm konusunda fikirler farklı farklı… “Kentlerimizi depreme dayanıklı hale getir-
mek için kentsel dönüşüm şarttır” diyenler kadar, konuya bilimsel açıdan yaklaşılmasının altını 
çizenler de var. Bu farklı seslerden biri de ODTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Sucuoğlu. “Kentsel dönüşüm sadece deprem odaklı olarak planlanmamalıdır. Esas amaç bir 
bölgede kentsel yaşam kalitesini arttırmak olmalıdır. Deprem güvenliği burada ancak ikinci de-
rece bir faktör olabilir” diyen Prof. Dr. Sucuoğlu bir endişesini de şöyle dile getiriyor: “Kentsel 
dönüşüm ve deprem güvenliği farklı amaçlardır. Burada binaların deprem riski öncelikle vur-
gulanması, sanki kentsel dönüşüm uygulamasının önünü açmak için bir fırsat veya bahane 
olarak kullanıldığı izlenimini veriyor. Öncelikle kentsel dönüşümün kendi kaynağını yaratması 
gerekiyor. Bu da ya yoğunluk artışı ya değer artışı ya da paydaşların katkı yapmasıyla sağlana-
bilir. Her durumda yapılacak uygulamanın şeffaf olması ve tam anlamıyla toplumsal katılımın 
sağlanması gereklidir. Edinilen izlenim bazı zorlamaların olacağının ve otoriter bir uygulama-
nın işaretini veriyor. Özellikle binaların deprem riskinin belirlenmesi çok gri bir konu. Çizgiyi 
nereden çekeceğiniz önemli. Bugün Türkiye’de Deprem Yönetmeliği koşullarını sağlayan 
bina bulmakta zorlanırsınız. Bu durumda nereden başlanacak? Herhalde arsanın kıymetli 
olduğu yerden...”

İMSAD Deprem ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı Galip Sayıl’a göre de, ülkemizde özellikle 
İstanbul’da yapı stokuna bakıldığında, ekonomik servis ömrünü doldurmuş ve insanların hayatı-
nı tehdit eden birçok yapı söz konusu. Sayıl, “Risk altındaki yapıların yıkılıp yeniden sağlam yapı-
lara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur. Göçün yoğun olarak yaşandığı, 
çarpık yapılaşmanın ciddi bir sorun olduğu büyükkentlerde, mevcut yapı stokunun deprem 
güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. İstanbul çarpık kentleşmenin en yoğun olarak yaşan-
dığı illerin başında gelirken, sahip olduğu nüfus yoğunluğu ve içerisinde bulunduğu bölgenin 
sismik yapısı nedeniyle çok büyük bir tehlike altındadır” diyor.

DÖNÜŞÜMÜN ODAĞI İSTANBUL 
Türk ekonomisinin göz bebeği İstanbul, kentsel dönüşüm projelerinin ağırlıklı olarak hayata 
geçirileceği bir megakent. Kentsel dönüşümün Türkiye’ye maliyetinin 350- 400 milyar dolar 
olması beklenirken, bu rakamın 100 milyar dolarlık bölümünün İstanbul’da gerçekleştirilecek 
projelere ayrılması, kentsel dönüşümde gözlerin bu megakente çevrilmesine neden oluyor.
15 milyon nüfusa sahip İstanbul’da 1,4 milyon ile 1,6 milyon arasında yapı olduğu tahmin edi-
liyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek kentsel 
dönüşüm çalışmalarının 20 yıllık bir periyodu olduğunu belirtirken, “2,  5, 10, 15 ve 20 yıllık stra-
tejilerimiz söz konusu. Kentsel dönüşüme öncelikle İstanbul ve İzmir’den başlayacağız” diyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ona bağlı İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’nin 
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“Kentsel dönüşüm sürecinde inşaat 
sektörüne ve dolayısıyla inşaat 
malzemesi sanayisine önemli 
görev düşüyor. Türkiye inşaat 

malzemesi sanayisi uluslararası 
pazarda söz sahibi konumdadır 
ve sektörde kaliteli, uluslararası 
standartlara uygun, teknolojik, 

çeşitli ve yeterli kapasitede inşaat 
malzemesi bulunmaktadır. Kentsel 
dönüşüm süreci, inşaat sektörünün 

büyümesine, ülke ekonomisinin 
canlanmasına katkıda bulunacak 

ve inşaat sektöründe büyük istihdam 
sağlanacaktır.”

İMSAD Deprem 
ve Yapı Güvenliği 
Komitesi Başkanı 

Galip Sayıl: 
“İnşaat malzemesi 
sanayisine önemli 

görev düşüyor”

(İMP) 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanırken, aynı zamanda stratejik dönüşüm ve 
afet riskli alanların dönüşümüyle ilgili de kararlar verilmiş, kentsel dönüşüm haritaları hazırlan-
mıştı. Buna göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki 700 bin binadan yaklaşık 300 bininin riskli 
olduğu tespit edilmiş, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bahçelievler, Gün-
gören ve Bakırköy’de yapılan çalışmalarla riskli alanlar belirlenmişti. Bu riskli alanların dışında 
Sultanbeyli, Bağcılar, Ataşehir ve Kartal da kentsel dönüşüm projelerinin uygulanacağı ilçeler 
arasında yer almıştı.

İMP bünyesinde geçmişten bugüne, çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan İMP Eski Ko-
ordinatörü ve İBB Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Baz, bu çalışmaların arasında stratejik 
dönüşümü kapsayan çalışmalar olduğu kadar, afet riskli alanlarla ilgili dönüşüm çalışmaları-
nın da olduğunu söylüyor. İstanbul’un yapı stokuyla ilgili olarak da Prof. Baz şunları aktarıyor: 
“İstanbul’da yaklaşık 1,6 milyon binadan bahsediyoruz. Bunun sadece 100 bin tanesi ruhsatlı, 
diğerleri ruhsatsız; daha doğrusu ruhsatlı ama imara bağlanmamış. İstanbul’daki binaların yüz-
de 80’i yasal olmayan, imara uygun olmayan yapılar.”

İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de, İstanbul’un yapı stokunun sağlıksız olduğu ko-
nusunda hiçbir tereddüt taşımadıklarını ifade ediyor. İstanbul’da özellikle 2000 yılı öncesinde 
üretilen yapılan yüzde 70’inin herhangi bir mühendislik hizmeti görmeden inşa edildiğine vur-
gu yapan Gökçe, “Bu İstanbul’daki yapıların yüzde 70’i yıkılacak anlamına gelmez” diyerek, 
İstanbul’daki yapı stokunun nasıl bir tehlike yarattığını şu örnekle açıklıyor: “2 bin 500 yapıdan 
850 karot örneği aldık. Ortaya çıkan sonuç 8,11 megapaskal. Mevcut Deprem Yönetmeliği, ‘Ya-
pılarımızın megapaskal basınç dayanımı 20 megapaskaldan daha az olmamalıdır’ diyor. Şimdi 
buna baktığımızda ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Yapılarımı-
zın beton dayanımının 30 megapaskaldan aşağı olmaması gerekiyor.”

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
Yeni yasanın yaptırım gücü çok yüksek. Devlet bu yasayla, riskli alanlarda oturan vatandaşlara 
“Yapılarınızı kendiniz yıkın” derken, kentsel dönüşüm çalışmalarındaki etkisini garanti altına alı-
yor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Vatandaşlarımıza ‘Kendiniz yıkın’ diyeceğiz, 
eğer yıkmıyorlarsa biz yıkacağız. Yasa bu hakkı veriyor bize” diyor. Süreci de aktaran Bayraktar, 
yasanın, kat maliklerinin üçte ikisinin vereceği karara dayalı yapısını da şöyle aktarıyor: “Şimdi 
üçte iki çoğunluk gerekiyor. Nitelikli çoğunluğun verdiği kararlara diğerleri de uymak zorunda. 
Bu karara uymayan hissedarların hisselerini değerlendireceğiz. Bu hisseleri açık artırmayla an-
laşma sağlayan diğer hisse sahiplerine satışa sunacağız. Almadılarsa, o zaman devlet olarak 
ekspertiz değerinden ödeyip alacağız. Maliye adına teshir ettikten sonra anlaşma sağlayanların 
anlaşması neyse biz de devlet olarak onlara uyacağız. Eğer bizden yardım isterlerse onu da 
ödeyeceğiz. Bu şekilde çarkı döndüreceğiz. Mahkemeye gitme ve tazminat hakları var. Ancak 
yürütmeyi durdurma hakları yok.”

Yasanın genel tarifler yaptığına dikkat çeken İMP Eski Koordinatörü ve İBB Başkan Danışmanı 
Prof. Dr. İbrahim Baz, “Yasanın uygulamayla ilgili bölümüne baktığımızda, üzerindeki binalar 
yıkılarak arsa haline getirilmiş olan yerlerden bahsediliyor. Bu yasa birkaç tane tarif yapıyor. 
Riskli yapı, riskli alan ve rezerv alan tarifleri…” diyor. Prof. Dr. Baz’a göre yasanın uygulanabilirliği 

ve inşaat sektöründe büyük istihdam 
sağlanacaktır.”
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için yapılması gerekenler ise şöyle: “Bu yasanın uygulanabilmesi için her şeyden önce bir tespit 
gerekiyor. ‘Bu binalar veya bu alanlar riskli’ diye. O zaman yasanın alanına giriyor. İdarelerin 
önünde, bakanlığı başta saymak kaydıyla TOKİ ve belediyelere önemli bir görev düşüyor: Bu 
binaların tespit edilmesi görevi. Bu binaları tespit ettirdiğimizde ve riskli kanaatine vardığımızda, 
çevresindeki birkaç binayla bir alan oluşturuyorsa, bu sefer de riskli alan karşımıza çıkıyor. Bu 
konuda yasa, belediyeleri ve ilgilileri görevli tutuyor. Bu konuda belediyeler, bakanlık veya TOKİ 
bir çalışma yapacak veya yaptıracak. Binalar incelenecek.” 

Yasadaki bir başka unsura da İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe şöyle değiniyor: “Mev-
cut yasada da üç temel öğe var. İlki ‘Bir bölge zemin koşulları açısından deprem riski taşıyorsa, 
orada bulunan tüm yapıları koşulsuz yıkacağım’ diyor. İkinci olarak ‘Bir bölgede zemin koşulları 
açısından bir problem olmasa da o bölgede bulunan yapı stoku deprem güvenlikli değilse yine 
koşulsuz yıkacağım’ diyor. Üçüncü olarak da “Herhangi bir bölgede kat malikleri oturmuş ol-
dukları yapıların deprem güvenliği olmadığını ifade ediyorlarsa ve bu çerçevede birtakım tespit-
ler yaptırmışlarsa; ben o yapıyı yıkacağım’ diyor. Bu ana hatların ortaya çıkmasındaki asıl kurgu 
yönetmeliklerle belirlenecek. Yönetmelikler çerçevesinde yasanın getirdiği hükümler daha da 
netleşecektir. Yönetmelikleri beklemek gerekiyor.” 

Yönetmeliklerin yasayı daha katı bir çerçeveye oturtabileceği gibi, insan odaklı bir hale getire-
bileceğine de dikkat çeken Gökçe, yasanın gücüne de şu şekilde vurgu yapıldığını hatırlatıyor: 
“Yasa vatandaşa mahkemeye gitme hakkı tanıyor ancak yürütmeyi durdurma hakkı tanımıyor. 
Yasa ayrıca üniversitelerden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan oluşacak beş kişilik bir heye-
te de itiraz hakkı tanıyor. ‘Bu itiraz sonucu heyetin vereceği kararlar kesindir’ diyor.”

Söz konusu yapıların deprem güvenlikli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtirken “Biz 
meslek örgütlerinin burada bir tereddüttü yoktur” diyen Gökçe, yasaya dair endişelerini de şöy-
le paylaşıyor: “Burada mühendislik bakışı çerçevesinde iki ana öğe vardır. Birincisi planlamadır. 
Bütün kentleri masaya yatıracaksın ve daha problemli, en azından var olan problemlerine yeni 
problemler eklemeyecek bir kent haline getireceksin. Yoğunluklu bir kent, göçü çağıran bir 
kent ortaya çıkarmamak gerekir. Ulaşım ve altyapı problemleri yaratan bir kent ortaya çıkarma-
mak gerekir. En önemlisi dönüştürülecek bölgelerdeki insanları, dönüştürülen bölgelerde tuta-
cak önlemleri almak zorundasın. Yeni sürgünler yaratacak bir anlayış, başka sosyal ve sağlık 
problemler olarak geriye döner ki, bu doğru değildir.” 

“DÖNÜŞÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”
Kentsel dönüşüm çalışmalarının ve yasanın yönetmeliklerle belirgin hale gelmesinin paydaşlar-
la gerçekleştirilmesi gerekliliğini hatırlatan İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, inşaat malzemesi 
sanayisinin ve inşaat sektörünün yasayla birlikte nasıl bir dönüşüm geçireceğine ilişkin şunları 
söylüyor: ”Kayıt içindeki inşaat sektörü zaten sürekli bir rekabet halindedir. İnşaat malzemesin-

“Dünyadaki başarılı kentsel dönüşüm 
uygulamaları kentsel çöküntü 
alanlarının yenileştirilerek tekrar değer 
kazanması, kazanılan değerin kamu 
ve paydaşlarca (mülk sahipleri) 
paylaşılması şeklinde olmuştur. 
Türkiye’de, Ankara Dikmen Vadisi 
de başarılı bir uygulama sayılabilir. 
Burada da düşük yoğunluktan 
yüksek yoğunluğa geçerek sağlanan 
değer kazanımı uygulamaya 
finans kaynağı sağlamıştır. Yeni 
yasa bu tür özellikler ve hedeflere 
sahip görünmemektedir. Kentsel 
dönüşüm yasasının, özellikle çarpık 
yapılaşmaya sahip büyükşehirlerimizin 

çehresini nasıl 
değiştireceği 
noktasında 
öngörüde 
bulunmak kolay 
değil. Endişem, 
büyükşehirlerin 
tümden 
TOKİ’own’lara 
dönüşmesidir.”

ODTÜ İnşaat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Sucuoğlu: “Endişem, 
kentlerimizin 
TOKİtown’lara 
dönüşmesidir!”
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“İnsanlar gibi kentler de canlı 
bir mekanizmadır. Geçmişten 
bugüne yaşayan her yapının 
gelecek kuşaklara da gösterilmesi 
gerekir. Geçmişte insanlar hangi 
alanlarda yaşamışlar, hangi 
yapıları üretmişler, hangi sosyal 
ortamlarda ilişki kurmuşlar, nasıl bir 
çevrede yaşamışlar, gelecekteki 
insanların onları bilme hakkı vardır. 
İnsan odaklı bakılması gerekir. 
Dolayısıyla eskiyen yapıları 
yıkalım ve yenileyelim yaklaşımı 
kentsel dönüşümün bilimsel 
yaklaşımı değildir. Kentsel 
dönüşümde yıkmak ve yapmak 
yoktur. Kentlerin yenilemeye 
ve dönüştürülmeye ihtiyaçları 
vardır. Ama buradaki temel 
konu planlama konusudur. 
Planlamayı devre 
dışı bırakıp, kentsel 
dönüşümü 
planlamanın 
önüne alırsanız, 
bunun adı 
kentsel 
dönüşüm 
olmaz, kentsel 
yıkım olur.”

İnşaat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube 
Başkanı Cemal 
Gökçe: “Kentsel 
dönüşümde yıkmak 
ve yapmak yoktur”

de de iç ve dış pazarda hedeflere ulaşmanın yolu rekabette ayakta kalmaktan geçer. Bu yüzden 
normal koşullarda hareketlilik dışında bir etki öngörmüyoruz. Ancak her şey yasanın uygulama 
detaylarıyla belirlenecek. Türk inşaat sanayisinin çatı kuruluşu İMSAD olarak, yasanın başarıya 
ulaşması ve hedefinin gerçekleşmesini önemsiyoruz. Ancak bunun için bir seferberlik ilan et-
mek ve iş birlikteliği sağlamak yanında koordinasyon da büyük önem taşıyor. Ayrıca bu yasanın 
merkezinde olacak herkese yani STK’lar, üniversiteler, finans kurumları, odalar, vatandaşlar vb. 
her paydaşa yasanın doğru anlatılması ve görüş, destek alınması büyük önem taşıyor.”

Riskli binaların sayı olarak çokluğuna değinen İMSAD Deprem ve Yapı Güvenliği Komitesi Baş-
kanı Galip Sayıl da, bu binaların hepsinin yıkılıp yeniden yapımını, hem ekonomik hem de fizik-
sel şartlar göz önünde bulundurulduğunda “imkânsız” diye niteliyor. Sayıl’a göre, mevcut yapı 
stoku içinde insan hayatı açısından risk taşıyan binalar belirlenmeli, sonrasında bu binaların 
yıkılıp yeniden yapılmasına veya güçlendirilmesine karar verilmeli.

“Kentsel Dönüşüm Yasası’yla birlikte depreme dayanıklı yeni yapıların inşa edilmesi ve yapıların 
güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilmesiyle insanlar daha güvenli binalarda oturacak-
tır” diyen Sayıl, yeni kentlerin yasa sonrası kavuşacağı kimlik hakkında şöyle konuşuyor: “Bu-
gün ülkemizde yaklaşık 20 milyonluk konut stokunun yüzde 45’inin sağlıksız ve ruhsatsız yapı-

laşmadan olduğu söylenmektedir. Dönüşüm süreciyle birlikte gecekonduların yoğun 
olduğu plansız gelişen bölgelerde geliştirilecek yeni projelerle modern yaşam için 

gerekli yeşil alanlar, spor sahaları ve bunun gibi birçok sosyal alanlar sağlanmış 
olacaktır. Sosyal faydalarla şehirlerimize bir kimlik kazandırılacak, bunun uzantısı 
olarak ekonomik faydaya etkisi olacaktır.”

Müteahhitler, müşavirler, proje hazırlayanlar, uygulayanlar ve yapı malzeme-
si tedarikçilerinin güncel yönetmelikler ışığında hareket etmesi gerektiğinin 
altını çizen Sayıl, “Yapıların deprem güvenliklerinin sağlanmasında, Deprem 
Yönetmeliği’ne uyularak projelendirilen yeni yapılarda proje sürecinde tanımla-

nan standartlara uygun kalitede malzemelerin kullanılması gerekiyor. İstanbul 
gibi büyük bir kentte binaların boşaltılarak geleneksel yöntemlerle (beto-

narme ve çelik sargı uygulamaları) güçlendirilmesi yüz binlerce insanın 
geçici olarak evlerini terk etmesini gerektirecek ve büyük bir barınma 

sorunu ortaya çıkacaktır. Kompozit malzeme teknolojilerinde son 
yıllarda yaşanan gelişmeler bu malzemelerin yapı sektöründe de 
kullanılmalarına olanak vermiştir. İnsanların evlerini boşaltmalarına 
gerek kalmadan güvenli, kolay ve hızlı olarak güçlendirme uygula-
malarının gerçekleştirilmesi için, örneğin lifli polimerlerden yarar-
lanmak mümkündür” diyor.
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İstanbul’da kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı, İMP, İBB ve 
ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan planlar doğrultusunda 
tespit edilmişti. Bu tespite göre, ilçelerin durumu şu şekilde 
ortaya çıktı:

Kadıköy: Binaların yüzde 40’ı dönüşüme tabi tutulacak.
Fatih: Kapalıçarşı da dâhil olmak üzere, 1999 öncesi 

yapılara güçlendirme ya da dönüşüm uygulanacak.
Beşiktaş: Ortaköy Deresi ve Ihlamur Deresi vadileri 

çevresinde dönüşüm yapılacak.
Ataşehir: Binalarının yüzde 70’i gecekondu olan bölgede 

dönüşüm sağlanacak.
Bağcılar: Parsel artışları verilerek dönüşüm yapılacak
Beyoğlu: Tarlabaşı ve Sütlüce’de dönüşüm projesi 

başladı. Okmeydanı da dönüşüm kapsamında yenilenecek 
alanlar arasında.

Zeytinburnu: Merkezefendi Mahallesi’ndeki dönüşüm, 
model olarak diğer semtlerde de uygulanacak.

Avcılar: 1999 depreminde zarar gören yapılarla sahilde 
yer alan yapıların risk durumu tespit edilecek ve dönüşüm 
gerçekleştirilecek.

Bayrampaşa: Toplam konut stokunun yüzde 20’si riskli olan 
ilçede dönüşüm alanları belirlenecek.

Şişli: 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları 
sürecek. Nişantaşı ve Teşvikiye’de dönüşüm yapılacak. Ayrıca 
diğer dönüşüm alanları tespit edilecek.

Kağıthane: İlçede dönüşüm kapsamında yer alan 
alanların yüzde 25’inin yenilemesi yapıldı. Cendere Vadisi 
projesi hayata geçirilecek, gecekondular dönüşecek.

Tarlabaşı: Yenileme alanı 9 ada, 2000 metrekare alana 
oturan, 210’u tescilli sivil mimarlık örneği 278 bina ve bunların 
arasındaki sokaklarla altyapıyı kapsıyor. Beyoğlu Belediyesi, 
2007 yılında GAP İnşaat’la sözleşme imzaladı. Projeye göre, 
GAP İnşaat, 21 bin metrekare alanda, 63 bin metrekare inşaat 
yapacak. Bina altlarına dört beş katlı otoparklar açılacak. Arka 
sokaklar konut alanı olacak. Kamulaştırma nedeniyle mağdur 
olduklarını düşünenler bir araya gelip 2008’de dernek kurdu ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitti.

Fener-Balat: Proje alanı 279 bin 346 metrekare ve toplam 
59 ada, 909 parselden oluşuyor. Semt, sahil kısmında bulunan 
yeşil alanlar ve konut-ticaret fonksiyonlarının bulunduğu 
yerleşim alanı olmak üzere iki ana bölgeden oluşuyor. Tarihi 
miras olarak sayılabilecek yapılar dâhilinde 11 tescilli anıt eser, 
345 sivil mimarlık örneği ve 25 sivil mimarlık örneği bulunuyor. 
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Koruma Yüksek Kurulu kararlarına, 
şehircilik ilke ve kurallarına ve hukuka aykırı bularak bu projeyi 
iptal etti.

Ayvansaray: Yenileme alanında toplam 69 parsel 
bulunuyor. Bu parsellerden dördü anıt eser, 15’i ise sivil mimarlık 
örneği, yani tarihi eser kabul ediliyor. Mahallede 81 aile yaşıyor. 
Toplam 149 hissedar bulunuyor. Projeye göre 48 konut, 

beş adet ticari dükkân, bir otel, iki butik otel, bir kat otoparkı 
ve bir sosyal tesis yapılması planlandı. Birçok evin yıkımına 
başlandı. Ancak Fener-Balat projesinde olduğu gibi, 5. İdare 
Mahkemesi’nin bu projeyi de iptal etmesi bekleniyor.

Sulukule: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Yenileme 
Projesi’ni kapsayan, Fatih’teki Sur Koruma Bandı’nda yer alan 
90 bin metrekarelik bölgede, 640 konutun inşası iki yılda 
tamamlanma noktasına geldi. Bölgede yeni yapılan evler, 
yüksek gelirli aileler için tasarlandı. Sulukule’nin eski sakinleri olan 
Romanlar, 60 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı TOKİ konutlarına 
gönderildi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi projeyi, sit alanı 
üzerinde olduğu ve Romanların mülkiyet hakkını ihlal ettiği 
gerekçesiyle iptal etti.

Galataport: Karaköy’den Tophane’ye kadar olan bin 200 
metrelik sahil şeridine otoparklar, alışveriş merkezleri ve beş 
yıldızlı oteller yapılması planlanıyor. 2 No’lu Koruma Kurulu, 
Özelleştirme İdaresi’nin hazırladığı imar planlarını İBB’nin isteği 
doğrultusunda yeniden düzenledi. 8 bin metrekarelik alan 
kaplayan İstanbul Modern’in kaldırılacağı ileri sürüldü. Projenin 
İmar Yasası, Kıyı Yasası, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
Çevre Kanunu, Büyükşehir İmar Planları’na aykırı olduğu 
gerekçesiyle dava açıldı.

İlçe ilçe dönüşüm planları

İstanbul’da önemli yenileme projeleri ve son durumları



88 D O S Y A  /  K E N T S E L  D Ö N Ü Ş Ü M

Temmuz 2012

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk ayağı olan riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, 81 ilin valilerine bir yazı göndererek illerinde gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Ba-
kanlık kısa sürede çalışmalara özellikle deprem kuşağı içinde yer alan büyükşehirlerde en kısa 
sürede başlamayı planlıyor. Nitekim, Bakan Bayraktar’ın açıklamalırına göre kentsel dönüşüm 
çalışmalarına Bursa’dan başlandı. Şimdi tüm gözler, kafalardaki yasayla ilgili soru işaretlerini gi-
derecek ve kentsel dönüşümün yol haritasını belirleyecek yönetmeliklerin çıkarılmasına çevrildi. 

“Kentsel dönüşüm çalışmalarının 
önümüzdeki 6 ayda başlayacağını 
düşünüyorum. Bir Türkiye yasasından 
bahsediyorsak ki, pilot çalışmaları 
başlayabilir; nelerin doğru ve yanlış 
yapıldığını görmek açısından. Bu 
pilot çalışmanın dışında, Türkiye’nin 
riskli alanlarının dönüşümüyle ilgili 
bir acil eylem planı hazırlanmalı. 
Bu planın parametreleri ise 
gerçekten deprem beklentisi olan 
alanlar, ekonomik olarak en fazla 
zarara uğranacak alanlar, insani 
kayıpların olacağı alanlar gibi pek 
çok sosyal değerlendirmeye göre 
modellenebilir. Bu modele göre, 
Türkiye’nin acil eylem planı ve 
uygulama şeması ortaya çıkar.” 

İBB Başkan 
Danışmanı ve İMP 
Eski Koordinatörü 
Prof. Dr. İbrahim 
Baz: “Kentsel 
Dönüşüm Acil 
Eylem Planı 
hazırlanmalı”

İlçe adı Bina sayısı Riskli bina sayısı
Ataşehir 32 bin 260 19 bin 500
Bağcılar 53 bin 27 bin
Bakırköy 12 bin Bin 500
Bayrampaşa 22 bin 200 3 bin 600
Beşiktaş 7 bin 300 4 bin 300
Beykoz 45 bin 399 5 bin
Çekmeköy 20 bin 5 bin
Esenler 26 bin 527 8 bin
Kadıköy 39 bin 15 bin
Kağıthane 33 bin 15 bin
Kartal 32 bin 300 20 bin 
Küçükçekmece 50 bin 20 bin
Maltepe 41 bin 2 bin 750 
Pendik 45 bin 30 bin
Sancaktepe 60 bin 12 bin 
Sarıyer 67 bin 55 bin
Silivri 35 bin 17 bin
Sultanbeyli 35 bin 25 bin 
Sultangazi 35 bin 10 bin
Toplam 700 bin 986 295 bin 650

İstanbul’un 
ilçelerindeki 

bina sayısı ve 
riskli bina stoku

İMP, İBB ve ilçe belediyelerinin 
hazırladıkları planlar çerçevesinde 

binaların durumları yüzeysel 
tespitlerle gerçekleştirilmişti. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarına 
başlandığında bu yapıların teknik 

incelemelerden geçirilmesi 
gerekiyor.
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“Eski çalışmalar tabii ki faydalı olacak ama mutlaka 

bu binaların sil baştan incelenmesi gerekecek. 

Çünkü Kentsel Dönüşüm Yasası’nda, vatandaşların 

sonuçlara itiraz etme hakkı da var.
O itirazların da nasıl değerlendirileceğine dair 

esaslar belirtilmiş. Tabii ayrıca, bu yasanın

dışında birtakım yönetmelikler de çıkacak.”

İBB Başkan Danışmanı ve İMP Eski 
Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Baz: “ Türkiye’de  planlama  sonrası  yapılaşma değil, yapılaşma  sonrası planlama  anlayışı hâkim”

acak ama mutlaka si gerekecek. nda, vatandaşların 
ceğine dair yasanın
ıkacak.”
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Tarlabaşı

 K
ENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI ÇIKTI, ANCAK GENEL TANIMLAR GETİRDİ-
Ğİ İÇİN HERKESİN KAFASI KARIŞTI. Yasayı her okuyan başka bir şey söylü-
yor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bile, Habertürk TV’de katıldığı 
bir programda, “Yasanın üç dört kez okunması gerekiyor. Teknik bilgiye sahip 
insanlar bile bu yasayı tek tek okumalı” diyerek yasanın hem gücüne hem de 
kapsamına vurgu yapıyordu. Haliyle, biz de okuduk yasayı ve bu yasayla ilgili 

söyleyecek sözü olan tüm tarafları “Kentsel Dönüşüm” haberimizde değerlendirdik. Bir de bu 
işin içinde olan, yasanın hazırlanma sürecinde, yaptıkları çalışmalardan faydalanılan uzman bir 
isme soralım dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş‘ın danışmanlığını 
yapan, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi (İMP) Eski Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Baz’a 
öncesiyle ve sonrasıyla yasayı sorduk.

Gündemimizde afet riski altındaki alanlar var. Yapı stoku açısından baktığımızda İstan-
bul başta olmak üzere görüntü pek iç açıcı değil. Kentsel Dönüşüm Yasası’na geçmeden 
önce, bu konudaki kavram karmaşasını gidermek için kentsel dönüşüm dendiğinde ne 
anlamamız gerekiyor? Kentsel dönüşüm ne çağrıştırıyor?
Kentsel dönüşümden bence iki şey anlayabiliriz. İlki, bunlar çöküntü, köhne veya şehrin plan-
lamasının gereği belirli stratejileri ve hedefleri yerine getirmek adına yenilenecek olan alanları 
ifade edebilir. Diğeri de çıkan kanunun tarif ettiği şekliyle, afet riski altındaki alanların dönüştürül-
mesi ve yenilenmesi diyebiliriz. Kentsel dönüşümden yola çıkarsak biz, İstanbul’un planlamasını 
çalışırken, daha ziyade yeterli yasal destekler olmadığı için sadece kentin stratejik dönüşümüyle 
ilgili plan kararları alabilmiştik. Daha üst ölçekten bakmıştık. İstanbul, geçmişten bugüne, bölge-
nin ve ülkenin en önemli endüstri şehri. İstanbul’un 2007 ve 2009 çevre düzeni planlarında yeni 
bir stratejiyle dönüştürülmesini arzu ettik. O fonksiyonel kararlar, İstanbul’u ağırlıklı olarak bir 
sanayi kenti olmaktan çıkartıp turizm, ticaret, finans, kültür ve spor kenti gibi uluslararası boyuta 
dönüştürecek kararlardı. Bununla ilgili de İstanbul’un mevcut yapı alanlarının doğru bir şekilde 
incelenmesinin sonunda şehrin içinde sıkışmış kalmış, zamanında İstanbul’un 1950’lerden iti-
baren sanayileşme hareketlerine paralel olarak ortaya çıkmış ama sonradan vazgeçilmiş sanayi 
alanları belirlendi. Biz de planlama çalışmalarında bu alanları değerlendirdik. 

Nasıl bir değerlendirme yapmıştınız?
Buraları belirli proje alanları olarak kararlaştırdıktan sonra, bu alanlarda bir kentsel tasarım ça-
lışması marifetiyle, nasıl bir kent dokusu ortaya çıkartılacağını, bu alanların nasıl fonksiyonlara 
sahip olacağını belirlemiştik. Tartışma ve karar aşamasından sonra bu kararların plana dönüş-
türülmesiyle ilgili hazırlıklar yapıldı. Plan aşamasında da belirli bir noktaya gelinmesine rağmen, 
birtakım hususlardan dolayı bunun uygulama şansı maalesef olmadı.
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O hususlar anlaşılan bürokratik unsurlardı. Yaptığınız çalışmalar sonunda nasıl bir kent 
dokusu ve yapı stokuyla karşılaştınız? 
Bizim yaptığımız çalışmanın dışında İBB’nin risk yönetimi adı altında kentsel yönetimle ilgi-
lenen daire başkanlığının bina ve zemin incelemeleriyle ilgili yaptığı çalışmalar da var. 1999 
Depremi’nden sonra, Japon Enstitüsü JAKKA’nın ortak çalışmaları bunlar. Türkiye’den Dep-
rem Master Planı’na katkıda bulunan dört üniversitenin çalışmalarında da ifade edildiği gibi, 
bina ve zemin incelemeleri esas alınarak İstanbul’un riskli alanları belirlenmeye çalışıldı. Bunun-
la ilgili de toplam yedi ilçede bu çalışmalar ayrıntılı bir şekilde yürütüldü. Buradan yola çıkarak 
İstanbul’un risk altındaki dönüştürülmeye muhtaç alanları da ayrıca belirlendi.

Bu yedi ilçe hangileriydi?
Hatırlayabildiğim kadarıyla Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bahçelievler ve 
Güngören’di. Bakırköy de riskli alanlar içinde sayılmıştı ama bina incelemeleri yapılamadı diye 
biliyorum. Zemin incelemeleri özellikle Avrupa yakasındaki yerleşim alanlarının tamamına yakın 
bir bölümünde, Küçükçekmece’nin batıya olan kısımları hariç yapılmıştı. Bu alanın da Çatalca’ya 
kadar uzanan kısmının ihalesi geçtiğimiz yıl verildi diye biliyorum. 

Afet riskli alanlarla ilgili İMP’de yaptığınız çalışmalarda, ortaya nasıl bir Türkiye yapı sto-
ku resmi çıkmıştı?
Bu alanlarla ilgili risk analizi ve durum tespitinde ortaya çıkan sonuçlar ürkütücüydü. İstanbul’daki 
yapı stoklarının, o yedi ilçede sürdürülen çalışmaları genelleştirdiğimizde yaklaşık üçte birinin 
risk altında olduğu görüldü. Bu binalarla olası bir depremle karşı karşıya kalmamız halindeyse 
ortalama 30 bin ve daha fazla can kaybının olabileceği sonucu ortaya çıktı. Enkaz ve hasarlı 
binaları gördük. Bunların risk analizi ve risk dağılım haritaları ortaya çıkartıldı. Bu çalışmalardan 
elde edilen bir diğer sonuç da bunun ekonomimize olacak maliyetiydi. İstanbul’da bir depremin 
yol açacağı zararın 100 milyar TL’yi, eski parayla 100 katrilyon lirayı bulacağını gördük. Buradan 
yola çıkarak yeni bir saptamaya gidildi. “Tedbirimizi önceden alsak, riskli alanları bir şekilde 

“Arka arkaya gelen depremler, 
kentsel dönüşüm konusunu 
kendiliğinden tetikledi. Van 
Depremi’nin İstanbul’da yaşanacak 
depreme göre enkaz açısından 
şansı vardı. Hemen depremin 
akabinde bina enkazı başına 
ulaşılabildi. İstanbul’da bir deprem 
olması halinde, özellikle eski yerleşim 
bölgelerindeki enkaz başına değil 
saatler sonra, günler sonra, haftalar 
sonra belki ulaşılabilir.”

“Depremler kentsel 
dönüşümü tetikledi”

Sulukule
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“Tekerleği yeni baştan icat etmeye gerek yok. Burada biz stratejik dönüşümü plan 
üzerinde yapmış, kararları almış, proje alanlarını belirlemiş, o proje alanlarına fonksiyonel 
katkıyı sağlayacak modelleri hazırlamışız. İstanbul’un kentsel dönüşüm haritası çıkartılmış, 
sizin anlayacağınız. İstanbul’un riskli alanlarıyla ilgili tespitleri ve projeleri yaparken, orada 
bir şey daha yaptık. Her riskli alanın dönüştürülmesine dair acil eylem planları vardı. En 
az on alternatif senaryo çıkarıldı. Bunlar yapılırken bölge veya her bir alan, kendi içinde 
düşünüldü. Burada yapılması gereken legonun parçasına değil, bütününe bakıp, bu 
parçaları yerine doğru koymaktır. Zor bir süreç değil. Analiz süreci 1-2 yıllık çok hızlı bir 
çalışmayı gerektirecektir.” 

“Analiz süreci 1-2 yıllık hızlı 
bir çalışma gerektirecektir”

yenileyebilsek ve kentsel dönüşüm yapabilsek, bunun ekonomik maliyetleri ne olurdu?” dedik. 
15 milyar TL gibi bir rakamla bunun üstesinden gelineceği sonucuna vardık. 

“İLK PLAN TÜRKİYE’NİN RİSK HARİTASINI ÇIKARMAK”
İBB çatısı altındaki İMP’de bu tür incelemeler ve tespitler yapıldı diye biliyorum.
Geçmişte bu tür incelemeleri yapmıştık. Ama bunlar bire bir değil de, daha çok gözlemsel 
yöntemlerle incelendi. İşin teknik yönü olmadı. Bir binaya kesin yıkılacak denmesi için teknik in-
celemenin yapılması gerekiyor. Çekap yapılmasına ihtiyaç var. Eski çalışmalar tabii ki faydalı ola-
cak ama mutlaka bu binaların sil baştan incelenmesi gerekecek. Çünkü yasada, vatandaşların 
sonuçlara itiraz etme hakkı da var. O itirazların da nasıl değerlendirileceğine dair esaslar belir-
tilmiş. Tabii ayrıca bu yasanın dışında birtakım yönetmelikler de çıkacak. Buradan baktığınızda 
çok önemli ciddi bir süreç var. Bina dışında zemin incelemeleri de gelecek. İstanbul’un diğer 
kentlerden farkı, İBB Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün zemin inceleme çalışmaları var. 
Bu yasa sadece İstanbul yasası değil, Türkiye yasası. Türkiye’de de yaklaşık 16-18 milyon yapı 
stoku olduğundan bahsediliyor. Ciddi bir görev süreci var. İlk plan Türkiye’nin bir risk haritasını 
çıkarmak.

Yasa genel hatlarıyla ne yapılmasını emrediyor?
Bu yasa, Türkiye’deki bütün bakanlık ve belediye birimleri olsun hepsine aslında kentlerinin 
planlamasını gözden geçirme imkânı veriyor ve söylüyor. Yasadan bunu anlamamız gereki-
yor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan büyük kentlerimizdeki otopark so-
rununa değindi. Eğer biz, kentlerimizi yerinde yenilemeyi öngöreceksek, emin olun başta oto-
park sorunu olmak üzere, İstanbul’un kentleşme adına sürdürülebilir olan her şeyini dondur-
muş olacağız. Bazı yerlerde çözeceğiz ama çoğu yerde çözülemeyecek. İBB Başkanı Kadir 
Topbaş bize “Barcelona’daki kentsel dönüşüm çalışmalarında başarıya nasıl ulaşılmış, yerinde 
gidin, görün?” dedi. İstanbul’un Tarihi Yarımadası’na benzer, Barcelona’nın da tarihi bir mey-
danı var. Ana yolları, kent merkezinin için kadar gidiyor ve çıkıyor. Ara yollar veya ana yollarda 
da meydanın altına inanılmaz otoparklar yapmışlar. Cadde ve sokaklara belirli saatlerin dışın-
da park edemiyorsunuz.

Tabii Barcelona ile İstanbul’u kıyasladığımızda, İstanbul’da yerin altını kazmaya başla-
dığınızda Osmanlı’dan Roma’ya kadar üç medeniyete ait kalıntılarla karşılaşıyorsunuz.
Mutlaka otopark sorununu çözmek lazım ama. Büyüklük açısından kıyasladığınızda 
Barcelona’nın tarihi kent alanı, Tarihi Yarımada’nın Topkapı Sarayı kadardır. Bu örneği benzeş-
tirmek açısından veriyorum. Otoparkları çözemediğimiz için yolları otoparka dönüştürmüşüz ve 
dolayısıyla trafiğe açık alanımız yok. Bu sadece trafik sorununun çözümünü değil, olası bir afet 
anında kurtarma ekiplerinin ulaşımını da imkânsız kılıyor.

“PLANLAR ORGANİKTİR VE DEĞİŞİR”
Bu yasa yöneticilere “Tespitlerinizi yapın ve görevlerinizi yerine getirin” diyor ancak aynı 
zamanda “yerinde dönüşümü de sağlamalarını” istiyor. Geçmiş tecrübelerimize görey-
se, kentsel dönüşüm bu kadar geniş bir alanda değil daha lokal alanlarda yapıldı ve bu 
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“Bu yasaya baktığımda en büyük 
endişem mevcut yapı stoklarının 
yerinde yenilenmesidir. Türkiye’deki 
önemli büyük kentlerimizin, dışarıdan 
nüfus alarak büyümüş kentlerimizin 
tamamında şöyle bir sonuçla 
karşılaşırız. Türkiye’de planlama 
sonrası yapılaşma değil de, 
yapılaşma sonrası planlama anlayışı 
hâkim. Bu sağlıksız kentleşmeyi 
beraberinde getirmiştir. Eğer biz, 
yerinde yenileme yapacak olursak, 
bu sağlıksız kentleşmeyi bir yüzyıl 
daha kentlerimizin önünde sorun 
olarak görmeye devam ederiz.”

“Yasanın yerinde 
yenileme 
istemesi en büyük 
endişemdir”

alanlarda da birtakım sorunlar yaşandı. Ekonomik yönü ağır bastı. Bu yasanın bahsettiği-
niz metodolojiyle dönüşeceğini düşünüyor musunuz? Neler yapılması gerekiyor?
Böyle bir yasaya kesinlikle ihtiyaç vardı. Burada tartışılacak durum yok. Yasayı uygulayıcı ma-
kamlar olan belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Yerinde dönüşümü yapmaya kalkarsanız, 
bugünkü sorunları geleceğe taşımış olursunuz. Ulaşım ne olacak? Ulaşım master planı çalış-
malarını yapan yegâne şehirdir İstanbul. Yakın zamanda yapılan bu master planı revize ettik. Bu 
parametrelerin hiçbir tanesi o master planda yoktu. Yeni revize alanları, yeni fonksiyonel alanla-
ra dönüştürdüğümüzü farz edelim. Ulaşımla ilgili yeniden bir revizeye ihtiyaç var. Aksi takdirde 
sorunlar çıkacak. Planlar organiktir ve değişir. Alınan kararlardan dolayı yeniden etkilenir ve 
revize edilir. Bu kanun ciddi bir parametre. Eğer biz alanları belirlediysek, tüm şehrin geleceğiyle 
ilgili stratejik planın da yeniden gözden geçirilmesi, hızlı bir çalışmayla tamamlanması gerekiyor. 
Gerekirse planların revize edilmesi, ulaşım master planının revize edilmesi mutlaka gerekiyor. 

Yasaya dair, “sosyal ve kültürel dönüşüm ayağı eksik” eleştirileri getiriliyor. Siz ne dü-
şünüyorsunuz?
Bu eleştirilere hem katılmak hem de katılmamak mümkün. Mesela İstanbul’un bu dönüşüme 
tabi olacak riskli alanlarında yapılaşma çok yoğun. Bu yoğun yapılaşmanın içinde boş alanlar 
bulup yeni yapı alanları üretip, boşaltılacak alanlardaki insanları buralara taşıyıp, dönüşüm ta-
mamlandığında yeniden eski yerlerine almak gibi bir döngü modeli uygulama şansımız bazen 
olmayabiliyor. Şanslı olan yerlerimiz var. İBB’nin başlattığı, Bayrampaşa Cezaevi’nin bu bahset-
tiğimiz maksatla kullanılabilmesiyle ilgili bir fikir çalışması vardı. Burada üret, aktar, boşalt gibi 
bir modeli uygulayabilmek mümkün. Zeytinburnu’nda da yapabilmek mümkün. Bazı yerler-
de bu fırsatlar duruyor. İnsanları bu yerlerde yerinden yurdundan etmeden bu dönüşümü yap-
mak mümkün. Ama üret, aktar, boşalt dediğimiz yerlerde daha sınırlı sayıda konut yapabilirsi-
niz. Daha büyük alanların dönüşümünde bunu uygulamak zor olabilir. Uygulanabilir ama bazı 
sıkıntılar çıkar. 

Kent merkezine yakın veya merkezdeki Sulukule ve Tarlabaşı gibi örnekleri mi kastedi-
yorsunuz…
Sulukule ve Tarlabaşı örneğinde can alıcı nokta, burada yaşayan insanların sosyal statüleri ve 
ekonomik durumları… Bu insanlar düşük gelirli, işi olmayan, kira bile ödemeye gücü yetmeyen 
insanlar. Yasa, kiracılar dâhil bu insanlara mesken sağlanabileceğini söylüyor. Kredi verilebile-
ceği söyleniyor. Ya bunları da karşılayamayacaklarsa? Siz insanları sürdürülebilir bir kent orta-
mında yaşamaya tabi tuttuğunuzda bunun bir bedeli oluyor. İstanbul’daki bazı bölgelerdeki 
yapılara baktığınızda konut olmakla birlikte ticaret veya imalat sanayisiyle bir arada olduğunu 
görüyorsunuz. Siz bu konut ve ticaret muhitlerini birlikte taşıyabilecek misiniz? 

Bugün bu çalışmalara başlandığını düşünürsek, ne zaman biter? İstanbul’u 2023’e ye-
tiştirebilir miyiz?
İstanbul’un tamamı için konuşuyorsak, dönüşümün önünde birkaç on yıl olacaktır. İşin test 
edilmesi açısından 2023 örnek teşkil edebilir. İstanbul’da 1,6 milyon binanın üçte biri sıkıntılı 
diyoruz. Yaklaşık 500 bin konuta karşılık geliyor. TOKİ örneğinden yola çıksak, aşağı yukarı 
on yıl alır. Bu da sadece boş alanlarda. Yasanın önündeki en temel sorunlardan biri de sosyal 
devletçilik anlayışı kapsamında yapı stoklarına sosyal devlet olarak sahip olmamamız. Binaları 
yıktığımızda, bu insanları yerleştirecek yeni yapılarımız yok. “2023’e yetiştireceğiz ve her sene 
50 bin konut yapacağız” diyorsak, her sene 50 bin stok yapımızın da hazır olması gerekiyor.



97K A P A K  S Ö Y L E Ş İ



Temmuz 2012

98 M İ M A R L I K  &  İ N Ş A A T  D Ü N Y A S I

“Her şeyin sanki modasının değişmesi gerekiyormuş gibi bir algı var. 
Ekolojinin ve ekonominin stil olarak kötü kullanıldığına şahit oluyoruz... Geri 

kazanımı, yüz yıl tükettikten sonra yeniden keşfetmeye başladık.
Tarih boyunca binalarda kullanılan tüm malzemeler geri kazanılıyordu.

Tuğla bile geri kullanılıyordu. Doğramalar, taşlar…
Kalıcı ve stil sahibi bina yapmayı unuttuk!” 

Mimar Şefik Birkiye:

“Kalıcı ve stil 
sahibi bina yapmayı 

unuttuk!”
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 Y
URT DIŞINDA YAŞAYAN ÜNLÜ MİMARLARIMIZDAN BİRİ ŞEFİK BİRKİ-
YE. EĞİTİMİNİ BRÜKSEL’DE TAMAMLAYAN VE 36 YILI AŞKIN SÜREDİR 
BELÇİKA’DA MİMARLIK YAPAN BİRKİYE, SADECE BU ÜLKEDE 4,5 MİL-
YON METREKARE ALANDA YAPTIĞI YAPILARLA BİLİNİYOR. 1979 yılında 
Atelier d’Art Urbain adıyla kurduğu, bugün Vizzion Architects adıyla faaliyet gös-
teren şirketiyle Avrupa’nın ve dünyanın önemli ülkelerinde projeler gerçekleşti-

ren Birkiye, mimarlık mesleğinde ilk ödülünü 29 yaşında İstanbul Klassis Oteli tasarımıyla aldı. 
Kariyeri boyunca çok sayıda yarışmada ödül kazanan ve tasarımlarını hayata geçiren Birkiye, 
Avrupa Birliği (AB) için çok sayıda binanın yanı sıra oteller, alışveriş merkezleri, büyük banka 
binaları ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirdi. Projelerini kendi kendine finanse edebilmek 
için gayrimenkul yatırım alanında uzman bir kadroyla proje geliştirme ve finansman şirketi olan 
Vizzion Europe’u kuran Birkiye, dünyada çok az örneği görülen bu sistem ile tasarımlarını ha-
yata geçirdi. Türkiye’deki yatırımlarını 2005 yılında kurduğu AAU Mimarlık ve Vizzion Europe 
Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri tarafından yürüten Birkiye, gerçekleştirdiği projeleri şöyle 
özetliyor: “Brüksel merkez ofiste 100’ü mimar olmak üzere 170 kişilik bir ekiple Belçika, Fran-
sa, İsviçre, Hollanda, Monako, Lüksemburg, ABD, Karayipler, Mısır, Türkiye gibi ülkeler başta 
olmak üzere dünyanın önemli şehirlerinde bugüne kadar toplam 8 milyon metrekarelik proje 
yaptık. Bunların arasında AB’nin 12 büyük binası, oteller, alışveriş merkezleri, büyük bankaların 
merkez binaları ve kentsel dönüşüm projeleri de yer alıyor.” 

Türkiye inşaat sektöründe çevreye duyarlı, kendi enerjisini kendi üretebilen, yeşil bina olarak 
tabir edilen bir eğilimin gün geçtikçe kabul gördüğüne değinen Birkiye, Avrupa’da bu yaklaşı-
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mın 40 yıllık bir tarihi olduğuna vurgu yapıyor. Bu yaklaşımın son zamanlarda kabul görmesinde 
artan petrol fiyatlarının ve enerji arzının payı olduğunu ifade eden Birkiye, devletlerin konuya 
eğildiklerini ve yönetmelikler çıkardıklarını hatırlatıyor. Ekolojik yapılarla ilgili düşüncelerini de 
Birkiye şöyle anlatıyor: “Bir malzemenin bütün hayatına bakarken, ülkelerin coğrafi şartlarını da 
göz önüne almak gerekiyor. Ekolojik bina yaptım demekle iş çözülmüyor. Analiz ve yönetmelik 
eksiklikleri söz konusu. Yönetmelikleri çıkartmakla da sorun çözülmüyor. 3-4 yılda bir yönetme-
liklerin yeniden gelişen teknolojiye göre revize edilmesi ve güncellenmesi önemli. Bir binanın 
tamamına bakabilmek gerekiyor. Hem fonksiyonelliğine hem kullanılan malzemesine hem de 
geri kazanılmış malzemelerin kullanılmasına… Enerji ekonomisine yani… İzolasyondan tutun da 
ısı pompasına, güneş enerjisine kadar binada neyin kullandığına bakılmalı.”

“AB EKOLOJİK YAPILAR İÇİN DAHİ TEK BİR ÇERÇEVE YARATAMADI”
AB’nin gelişmiş ülkeleri olan İngiltere, Hollanda ve Belçika’da dahi, ekolojik yapılarla ilgili tek 
bir çerçeve yaratılamadığının altını çizen Birkiye, “Ekolojik malzeme kullandım, binamı ekolojik 
olarak yaptım diyenlerin binalarının bir enstitü veya kurum tarafından denetlenmesi ve not veril-
mesi gerekiyor. İngiltere’de BREAM diye bir kuruluş var ve sertifika veriyor. Buna benzer yapılar 
Almanya ve ABD’de de var. Her binanın bir ekolojik ekspertizi olması lazım. Bu da tabii bir baskı 
yaratsın bina üreticilerinin üzerinde. Her şeyin devlet sübvansiyonu ile halledilmesi mümkün 
değil. Öyle kanunlar yaparsınız ki piyasa bunu belirler” diyor.

Geri dönüşümlü malzemelerin ithal edilmesinin anlamsızlığına değinen Birkiye’ye göre, bu mal-
zemelerin ithal edilmesi için harcanan enerji ile bina yapıldığında geri kazandıracağı enerji ara-
sında bir kıyaslama yapmak önemli. Enerjide en büyük kayıpların binaların izolasyon sürecinde 
yaşandığına dikkat çeken Birkiye şunları aktarıyor: “Binalarda yalıtım ve izolasyon önemli; ancak 
o izolasyonu gerçekleştirdiğimiz üründe kullanılan malzemenin de insan sağlığına zarar verme-
mesi gerekiyor. Yalıtımda bazen poliüretan kullanılıyor ki, petrol türevidir. Cam yünü gibi malze-
melerin kullanımının artması veya başka malzemelerle izolasyon yapılmasının teşvik edilmesi 
gerekiyor. AB’den beklediğimiz de enerji verimliliği ve yeşil binalarda kullanılacak malzemelerin 
veya kriterlerin minimumlarının empoze edilmesidir.”

“Prensip olarak kentsel dönüşüm iyi 
bir şey. Ancak yıkılarak yapılabilen 
şehirler var. Şehirler bir tek eski 
mimariden olamaz. 1960-70’li 
yılarda gelişen yerler, 30-40 yıl 
sonra dezavantajlı yerler oluyor. 
Yıkarak yenisini yapma şansına 
sahip olacağımız için kentsel 
dönüşümün iyi bir yaklaşım olduğunu 
düşünüyorum. Ancak bundan sonraki 
kaliteyi elimizde tutamazsak, 1960’ta 
yaptığımız hatayı yeniden yaparsak, 
30-40 yıl sonra dönüştürdüğümüz bu 
alanları bir kez daha dönüştürmek 
zorunda kalabiliriz. İnşaatın, 
fonksiyonların, mimari ve estetik 
kalitenin daha yüksek olması 
gerekiyor. “

“Prensip olarak 
kentsel dönüşüm
iyi bir şey”
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“Paris’te 400-500 yıl önce yapılan 
ve hâlâ ayakta olan binalar var. 
Bugün binaların ömrü 50-60 yılla 
sınırlandırılıyor. Avrupa’da yapılan 
ve ömürleri 50-60 yıl olan binalar 
bugün yıkılıyor ve o bina yapılırken 
kullanılan malzemeler çöpe 
gidiyor. Geri dönüşümü mümkün 
olmuyor. O çöp de 300 yılda kendini 
dönüştürüyor. Kullanılan betonun 
yüzde 3’ü otoyollarda kullanılıyor. 
Yüzde 97’si çöpe atılıyor. Betonun 
içindeki çelik çıkartılamadığı için o da 
çöpe gidiyor. Bugün teknoloji o kadar 
gelişti ki, betonarme yapmadan da 
yığma veya selüller betonla inşaat 
yapabilirsiniz. Geri kazanımı çok 
daha mümkün olan malzemeler 
kullanılabilir. Öyle çevreler 
yaratabilmeliyiz ki, hem tarihten 
esinlenmeli hem örnek olmalı hem 
alışılmışın dışında bir şeyler vermeli 
hem de uzun ömürlü olmalı.” 

“Binalarımızı 50-60 
yılda bir yıkmaya 
gerek yok”

“Her şeyin sanki modasının değişmesi gerekiyormuş gibi bir algı var. Ekolojinin 
ve ekonominin stil olarak kötü kullanıldığına şahit oluyoruz. Modası geçecek 
binaların ekolojik olmasının ne anlamı var?” diyen Mimar Şefik Birkiye, bu ko-
nuda şu eleştirileri getiriyor: “Bunu da kimse kimseye sormuyor. Bugünün mi-

mari trendlerinden bahsediliyor. Yaptığınız şey bir lokantada menünün 
değişmesi değil. Mimari ve şehirler kalıcı olmak zorunda. Binanız 

ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü olursa ve sonrasında da bina 
çöpü olmazsa kazançlıyız. 1980’lerde binalarda çöp diye bir şey 
yoktu. Geri kazanımı yüz yıl tükettikten sonra yeniden keşfetme-
ye başladık. Tarih boyunca binalarda kullanılan tüm malzeme-
ler geri kazanılıyordu. Tuğla bile geri kullanılıyordu. Doğrama-
lar, taşlar... Kalıcı ve stil sahibi bina yapmayı unuttuk! Her yerin 
bir tarihi ve kültürü var. Bu tarih çerçevesinde inşa edilmesi 
gerekiyor. Mimarinin modayla bir arada olması mümkün değil. 
Ekoloji, ekonomi ve milli servete ters.”

“BİNALAR DA SANAT ESERİ GİBİ ALGILANMALI”
Uzun ömürlü ve kalıcı bina yapmanın önemli olduğunu ifade 
eden Birkiye, sanat eserlerinin dünyanın sağlamlığı için yapıl-
dığını, binaların da sanat eseri gibi algılanması gerektiğini anla-
tıyor. Birkiye, “Tabiattan bazı şeyleri üretip bazı şeyleri tüketerek 
hayatta kalıyoruz. Bir de tüketilmemesi gerekenler var. Sanat 
eserleri üretmek gibi... Bunlar tüketilsin diye yaratılan şeyler de-
ğildir. Gereksinmesi olmayan şeylerde dünyanın sağlamlığı yara-
tılabilir. Sanat eserleri dünyanın sağlamlığını yaratmak için yapılır. 
Binalarda sanat eserleri gibi algılanmalı. Şehrin ve mimarinin tüket-
mek için yapılmasına karşıyım. Her ekolojinin önünde mimari stili 
gelir. Stiliniz kalıcı değilse ekolojiden bahsedilmez. 30-40 yıl sonra 
yıkılacak bir binanın ekolojik yapılması hiçbir şeyi değiştirmez. İçi-
ne nasıl bir enerji tasarrufu ve verimliliği koyulursa koyulsun 30 yıl 
sonra yıkıp yeniden yapacaksanız, kalıcılığı yok demektir” diyor. 

alışılmışın dışında bir şeyler vermeli 
hem de uzun ömürlü olmalı.” 

“Her şeyin sanki mo
ve ekonominin stil o
binaların ekolojik olm
nuda şu eleştirileri g
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Avrupa şehirlerinin çoğunun nehir kıyılarında kurulduğunu, bu nedenle yaptıkları projelerde 
yer altı sularını ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullandıklarını söyleyen Birkiye, çok amaçlı 
gerçekleştirdikleri bu projelerde enerji verimliliği konusunu nasıl çözdüklerini de şöyle anla-
tıyor: “Yer altı sularının enerjisini ısı pompası ile ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz. Büro ve 
konut gibi çok amaçlı yapılarda bu sistem sayesinde büroları soğuturken, konutları ısıtıyoruz. 
İzolasyona önem veriyoruz. Geniş cam kullanarak, binaları akvaryum gibi yapmanın bir esp-
risi yok. En iyi enerji, harcamadığınız enerjidir. Eski binalarda, binanın üçte biri cam. Bizdeki 
uygulamalara baktığımızda tüm cepheyi cam kaplıyoruz. İstediğiniz kadar yalıtımı kuvvetli 
cam koyun, enerjiyi düşünerek teknik bir şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Su sirkü-
lasyonu ile güneş enerjisini kullanıyoruz. Yüzde 35’ine kadar Kuzey Avrupa ülkelerinde hiç 
enerji harcamadan sıcak su yaratabiliyoruz. Türkiye’de yapılmayan 60 santimlik duvarlar ve 
enerji kaybetmeyen binalar yapıyoruz. Çift doğrama veya üçlü cam veya küçük cam kullanı-
yoruz. Betonarme kullanmıyoruz.  Altı, yedi kata kadar betonarme kullanmadan, tek hücreli 
betonlarla yığma yapabiliyoruz. Ona göre plan yapmak gerekiyor. Kirişleri çelik konstrüksiyon 
yapıyoruz ve geri kazanacağımız malzeme kullanıyoruz.”   

ÖZGÜRCE MİMARLIK YAPABİLMEK İÇİN...
Türkiye’de son dönemde yapılan çok maksatlı projeleri beğendiğini söyleyen Birkiye, “İçinde 
hem AVM’si hem oteli hem konutu yani çok maksatlı konuları bir araya getirdiğiniz zaman 
şehre doğru bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunun gibi projeler tekrarlandıkça insanlar ça-
lıştıkları yerde oturma imkânı bulacaklar. Oturmak istedikleri yerde de çalışmak… Günlük 
ihtiyaçlarını daha küçük bir bölgeden karşılayacaklar. Bu fonksiyonların farklı bölgelerde 
yapılması insanların bir yerden bir yere taşınmasını gerekli kılacak. Bu da hayat kalitesini 
düşürecek” diyor. Türkiye’de henüz yapıların mimari stillerinin tartışılmadığını ifade eden Bir-
kiye, katılımcı yaklaşımın önemine işaret ediyor. Avrupa’da kentlerle ilgili kararlar alınması 
sürecinde mahalle komitelerinin etkinliğine değinen Birkiye’ye göre, Türkiye’de bu anlamda 
bağımsız bir bilinçten söz etmek mümkün değil ve bu da mimaride kaliteyi düşürüyor.

Finans konusunun mimaride ve inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu, bu ne-
denle bu konuyu çözebilmek ve özgürce mimarlık yapabilmek için aile fonlarıyla kendi sis-
temini yarattığını anlatan Birkiye, gerçekleştirdikleri projelerle ilgili de şunları söylüyor: “Çok 
büyük örnekler henüz yapamıyoruz. Küçük mahalleler ve çok maksatlı adalar yapabiliyoruz. 
Fransa’da, 180 hektar üzerinde Bordeaux’da nehir kıyısında bir ekolojik ve çok fonksiyonlu 
kasaba yapıyoruz. İçinde spor tesisleri, yaşlılar evi, hastane, okul, otel ve AVM var. Mahalle 
şeklinde, bir şehir uzantısı gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş alanları, parklar, botanik bahçeleri, golf 
sahası da içinde yer alacak. Örneğin Dünya Lokantalar Caddesi var. Dünyanın en önemli 
şeflerinin gelip ders vereceği bir yer. Kültürel mekânlar ve bir de gurme okulu var. Normal bir 
yatırımcı böyle bir projeyi hayata geçirmez. Çünkü her biri bir özel işletme gerektiriyor. Bu fon 
sayesinde biz bunları yapıyoruz.” 

“Ekolojik yapıların maliyetlerini 
k,ullanılan malzemeden dolayı binayı 

satın alana yüklüyoruz. Bu doğru 
değil. Her ekolojik binanın pahalı 
olmasına gerek yok. Kentlerimiz 

finans sektörünün de getirdiği baskıyla 
emlak sektöründe özel alanlara 

bölündü. Kimi firmalar sadece AVM, 
kimisi otel, kimisi konut yapıyor. 

Kendi içinde özelleşmeye başladı. 
Şehir dediğin çok fonksiyonlu olmalı. 

Böyle olunca hayatımız bu alanlarda 
araba kullanarak geçiyor ve 

tamamen Amerikan şehir hayatına 
dönüyor. Hâlbuki Avrupa şehirlerinin 

kalitesi çok fonksiyonlu mahalle 
anlayışından geçiyor. Artık mahalle 

hiç yapmıyoruz, meydan yapmıyoruz. 
Yürüme mesafesinde bir hayat inşa 
edemiyoruz. Avrupa’da bu mahalle 

anlayışını yaşayabiliyoruz. Gelişmekte 
olan ülkeler bunu parçaladılar. 

Avrupa’da da artık bu parçalı hayat 
anlayışı mimariye ve kent yaşamına 

egemen olmaya başladı. Oysa aynı 
mahallede hem konut hem AVM 
hem okul ve sosyal donatılar olsa 

daha az araç kullanılır, daha az enerji 
sarf edilir, toplu taşıma gelişir.” 

“Yürüme 
mesafesinde 

bir hayat inşa 
edemiyoruz”

İMSAD Kurumsal İletişim 
Yöneticisi Özden Özkan 
Çayırlı, Türkiye’nin yurt 
dışında yaşayan ünlü 
mimarlarından Şefik 
Birkiye ile Brüksel’de 
buluştu ve keyifli bir 
söyleşi yaptı.
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AZARLAMA, SATILABİLİR ÜRÜNÜN PROFİLİNİ BELİRLEYEN, GELİŞTİREN, 
ÜRÜNÜ TÜKETİCİYE BENİMSETECEK İLETİŞİMİ PLANLAYAN, SATIŞ EKİ-
BİNİ DESTEKLEYEN VE İZLEYEN, TÜKETİCİDEN GERİ DÖNÜŞLER ELDE 
EDEREK MEVCUT ÜRÜNÜ YA DA YENİ ÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK ÜZERE ÇI-
KARIMLAR ORTAYA KOYAN ÇALIŞMALARIN BÜTÜNÜDÜR. Pazarlama ile-
tişimi ise, bir pazarlama stratejisinin hayata geçirilmesi doğrultusunda, müşteriye/

potansiyel müşteriye, ürünü anlatmanın yol ve yöntemlerinin genel adıdır. Günümüzün farklı ileti-
şim yolları bağlamında düşünülecek olursa, farklı demografik, sosyolojik özelliklere ve eğilimlere 
sahip müşterilerin algısına hitap etmek üzere, belirlenen sürede, farklı iletişim mecralarının orga-
nize edilerek ürün ve hizmet tanıtımı, pazarlama iletişimi olarak adlandırılır. Bir yapı, bir bina göz 
önüne alındığında, dünya üzerinde, gerek üretim süresinin uzunluğu, gerekse de üretim sürecine 
dahil olan kişi, malzeme ve bileşenler itibarıyla bu kadar çok farklı malzemenin bir araya geldiği, 
bu kadar çok farklı kişinin katkı koyduğu, çok az ürün vardır. Yapı malzemeleri için yürütülecek 
pazarlama iletişimi çalışmalarını da, bu çok boyutluluk üzerine yapılandırmak gerekir.

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE HEDEF KİTLE & MÜŞTERİ
Binlerce farklı malzemenin, birçok alternatifin yer aldığı yapı sektöründe, “kişiselleştirmenin” 
had safhada geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sektörümüzde hedef kitleyi analiz eder-
ken, öncelikle, yapılarda gerek taşıyıcı sistemin, gerekse de görünen yüzeylerin, mimari pro-
jeden başlayarak, malzemenin uygulanmasına kadar bütün aşamalarda, “ne yapsak da farklı 
olsa” kaygısı ile şekillendiğini bilmekte fayda var. Üniversitedeyken bir hocamız, “Kimse aynı 
özelliklere sahip benzer arabalara binmekten gocunmazken, herkes evim, iş yerim farklı olsu-
nun peşinde…” derdi. Bir binanın, projelendirilmesinden, kullanıcısına teslimine kadar geçen 
sürede, kimi zaman “etkileyen” kimi zaman da “satın alan-tüketen” olarak rol alan farklı kesimler 
mevcuttur. Bu bağlamda yapı malzemeleri için “tüketiciler” olarak adlandırılacak profili aşağıda-
ki şekilde sınıflamak sanırım yanlış olmaz:

• Profesyoneller; sermaye sahibi ve/veya teknik bilgi ve beceriye sahip kesim:
 » Taahhüt işleri yapanlar; müteahhitler, alt yükleniciler,
 » Yapı malzemesi alıp satanlar ya da yapı malzemesi alıp yapı elemanı, yapı bileşeni üreten 
taşeron üreticiler.
• Nihai tüketiciler; daha çok beğenilerinin doğrultusunda karar verenler:
 » Yenileme, tadilat, onarım yaptıran, özellikle ince yapı ve bitirme işlerinde söz sahibi kişiler,
 » Kendi el becerisi ile bir şeyler yapan ‘kendin yapçılar.’

Hedef kitle olarak direkt konumlandırılmasa da hedef kitleye malzeme seçiminde destek ve-
ren, yapı malzemesi tüketimine yön veren gruplar olduğunu biliyoruz. Bu gruplar, kendileri yapı 
malzemesini kullanmasa da, yapı malzemesi tüketiminde hedef kitle olarak konumlandırdığım 
tüketicilere, verdikleri profesyonel hizmet (mimari tasarım, müşavirlik vb.) çerçevesinde ikna ve 
etki düzeyleriyle, yapı malzemesi tüketiminde söz sahibi olarak öne çıkmaktadırlar. Mesleki eği-
tim almış ya da alaylı bir şekilde yapı sektöründe yer almış, deneyim ve bilgi birikimini piyasa 
koşulları içinde edinmiş, sundukları öneri, verdikleri mesajlar ve tavsiyeler ile tüketicileri bilgi-
lendiren ve onların karar süreçlerine müdahil olan, kısaca “etkileyiciler” olarak adlandıracağım 
grupları aşağıdaki şekilde belirlemek mümkündür:

Meslek sahipleri  Yapı malzemesi ticareti ile uğraşanlar
Mimarlar   Toptancılar
İç mimarlar  Perakendeciler
Mühendisler  Yapı malzemesi marketleri
Müşavirler   Yapı ustaları (götürü usulü iş yapanlar)
Teknikerler

Yapı malzemeleri sektöründe pazarlama iletişimi: 

Bire bir pazarlama - Müşterinin 
gözünün içine bakmak

Yüksek Mimar-Genel Müdür Yardımcısı/
Yapı-Endüstri Merkezi

İsmail Özcan
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Yapı malzemesi ticareti ile uğraşanlar, yapı malzemeleri üreticileri için tüketici konumundayken, 
satın aldıkları veya müşterinin talebine göre satın alacakları yapı malzemelerini satmaya çalıştık-
larında etkileyiciler grubuna dahil olmaktadırlar. Yukarıdaki paragraflarda yer almayan, ancak 
hedef kitleyi, söylem ve telkinleri ile yönlendirme potansiyeline sahip bir diğer grup da, daha 
önce bir yapı malzemesini kullanan, o malzemenin performansını yaşayan eski kullanıcılar yani 
eski müşterilerdir. Nihai tüketiciyi bir kenara bırakırsak, yapı malzemeleri gibi hedef kitlesi belirli 
bir profilden oluşan bir sektöre en uygun pazarlama iletişimi metodu, müşteriyi veya potansiyel 
müşteriyi mümkün olan en yüksek ölçekte yakından tanımayı gerektiren, müşteriye özel çözüm 
yaklaşımını baz alan “bire bir pazarlamadır.”

BİRE BİR PAZARLAMA
Mustafa Duran, pazarlama uygulamalarında son yıllardaki en önemli gelişmenin, satışa odaklan-
manın yerini müşteriye odaklanmaya bırakması olduğunu söylüyor. Bu değişim, pazarlamada; 
“bire bir pazarlama” ve “CRM” (Customer Relationship Management kelimelerinin baş harfleri; 
Türkçesi Müşteri İlişkileri Yönetimi) kavramlarının doğmasına sebep olmuştur. Amaç, müşteri 
ile şirket arasında sağlıklı, verimli, kârlı ve güvene dayalı uzun süreli bir ilişkinin oluşturulmasıdır. 
Bire bir pazarlama müşteri sadakatini, her bir müşteri ile tek tek ilişki kurarak gerçekleştirir. (1)
Akın Berk Sürücü ise, bire bir pazarlama stratejisinin temel mekanizmasını, müşterilerin nasıl 
farklılıklar gösterdiğini anlamak ve bu farklılıklar paralelinde her bir müşteriye göre firmanın na-
sıl davranması gerektiği konusunda bir strateji oluşturmak olarak tespit ediyor. Konu sadece 
pazarlama ve satışla sınırlı değil. Üretim ve bakış açısı süreçlerini de içeren topyekûn bir kültür. 
Dolayısıyla, bire bir pazarlama stratejisini aşağıdaki aşamalarla hayata geçirebiliriz:
» Müşteriyi Tanı 
» Müşteriyi Ayrıştır
» Müşteriyle İlişki Kur
» Ürünü Müşteriye Uyarla (2)

NEDEN BİRE BİR PAZARLAMA?
» Müşteri sadakati yaratmak için; yeni binalar, yenilemeler, yüksek bütçeli yatırımlardır. Bu yatırı-
mın finansmanını cebine koyan kişi biraz farklı muamele görmek ister; farklı muamele gördüğü 
yeri de ayrı bir yere koyar. Soru: Müteahhitlere, iç mimarlara yönelik ne tür özel çözümleriniz var?
» Marka/ürün bilinirliğini yükseltmek için; malzemenizin önemli bir projede kullanılması, marka-
nızı öne çıkarır. Soru: Markanıza nasıl bir yatırım yaptınız?
» Ürün ve hizmetlerinizi güncel tutmak için; tasarımda hangi eğilimlerin öne çıktığını, beğeni ve 
teknik ölçütlerin nasıl değiştiğini bilmek, ürününüzün, markanızın sonuçta da firmanızın sürek-
liliği için son derece önemli. Soru: Bir müşterinizin bir önerisini en son ne zaman ürününüze 
uyarladınız?

NASIL BİRE BİR PAZARLAMA?
» Kolayca sorup öğrenmelerini sağlayın; günümüzün iletişim çağı gerçekliği içinde müşterileri-
nizin bir ürününüz hakkında en kısa ve en doğru bir şekilde bilgi almasını sağlamanız gerekir. 
Kimsenin zamanı yok; hele ki satın alma yapacak bir kişi, bu kadar çok marka ve ürün varken 
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geri dönüş yapın diye sizi beklemez. Unutmayın; Türk insanı, okumaktan araştırmaktan ziyade 
sormayı, konuşmayı yeğler. Soru: Müşterileriniz bilgi almak için ne kadar bekliyor?
» Tasarımlarına uyun; tasarım malzemeye değil, malzemenin tasarıma uygun olması gerekir. 
Malzemeler, kolayca değiştirilebiliyor ya da alternatifler sunuyor olmalı. Soru: Üretim bandınız 
kişiselleştirmeye ne kadar yatkın?
» Fiyatı belirlemelerine izin verin; her bütçeye hitap etmek gibi bir kaygınız olmayabilir ama daha 
önce de ifade edildiği gibi, birçok kurum ve kişi için yapı yatırımları bir kerelik harcamalar ve 
yüksek bütçe gerektiriyor. Yapı malzemesi için, mümkün olduğunca esnek bir fiyat belirleme 
mekanizmanız olmalı. En küçük bir proje, montaj, detay değişikliği, fiyatlamanızı da değiştire-
biliyorsa gerekli esnekliği yakalamışsınızdır. Soru: Maliyet kontrol ve teklif verme bölümleriniz 
ne kadar sıkı çalışıyor?
» Montaj sürecini yönetmelerine yardımcı olun; her ne kadar artık bilgisayar destekli inşaat plan-
laması yapılabiliyor olsa da şantiye süreci her zaman sürprizlerle doludur ve bu sürprizler çoğu 
zaman öngörülen montaj zamanlarının sarkmasına, değişmesine neden olur. Şantiye şefini, 
proje müdürünü bir noktaya kadar sıkıştırabilirsiniz; bunun yerine kendinizi yeni gerçekliğe hızlı 
uyarlamanızda fayda var. Soru: Montaj ekibinizin patronu kim; siz mi müşteriniz mi?

BİRE BİR PAZARLAMA HAMLELERİ
» Buluşun, bir araya gelin; özellikle mimarlar, iç mimarlar, müteahhitler ile düzenli bir şekilde, 
mümkünse iş konusunda kendilerini geliştirmeye ayırdıkları zamanlarda, bir araya gelmeye 
çalışın. Bu tür ortamları, maddi imkanlarınız dahilinde siz oluşturun; ulaşmak istediğiniz kişi-
leri davet edin, markanız, firmanız çevresinde bir kitle oluşturun; gerek görürseniz bu konuda 
profesyonel destek alın. Soru: Sektörel bir konferansa en son ne zaman katıldınız ya da bir 
markanız/ürününüz için en son ne zaman bir davet verdiniz?
» Tanıyın, izleyin; müşterinizi ya da hedefinize aldığınız potansiyel müşterinizi yakından tanıma-
ya, eğilimlerini, tercihlerini, beğenilerini öğrenmeye çalışın. Önemli olan edindiğiniz bilgiyi depo-
layabilmek, saklayabilmek ve güncel tutabilmektir; müşteri ilişkileri yönetimi temelli bir bilgisayar 
programı kullanmanızda fayda var. Soru: Müşteri ilişkileri programınız ne kadar yetenekli?
» Şantiye ve ofislerine en yakın noktada hizmet verin; günümüz hızlı yaşam akışında, bir katalog 
ya da broşür istenmesinden, şantiyede bir demo imalatın yapılmasına kadar her türlü talebi en 
kısa sürede nasıl yerine getirebileceğinizi araştırın. Soru: Müşteri temsilciniz, montaj ekibiniz ne 
kadar kısa sürede müşterinize geri dönüş yapıyor?
» Sorun çözün; tasarlarken ya da şantiyede montaj aşamasında karşılaşılan bir problemi çöze-
bildiğiniz ölçüde müşterinizin gözünde farklılaşırsınız. Soru: Bir proje müdüründen en son ne 
zaman teşekkür telefonu aldınız?

BİRE BİR PAZARLAMADA YAPILMAYACAKLAR
» Malzeme satmaya çalışmayın; binlerce yapı malzemesi içinde müşteri, bilgi ve yardım arıyor, 
her aşamada kendisi ile ilgilenilmesini istiyor. İşlerini nasıl kolaylaştıracağınızı anlatın.
» Tek çözüm dikte etmeyin; hele ki mimarlara. Sunacağınız seçenek ne kadar fazlaysa profes-
yoneller sizinle o kadar fazla vakit geçirecektir.
» Detayları atlamayın; detaylar fark yaratır. Bir bina, detaylarında farklılaşır; size gereksiz teferruat 
gelebilecek bir şey, mimari çözümün önemli bir adımı olabilir.

Bire bir pazarlama belki bir anda satışlarınızı yukarı yönlü sıçratmayacak ama emin olunuz ki, 
firmanız, markanız, ürününüz, “tüketiciler” ve “etkileyiciler” nezdinde, artık farklı bir yere konum-
lanacaktır. Unutmayın ki pazarlama, algılar savaşıdır ve uzun soluklu bir süreçtir.

Dipnot:

1 Bire Bir Pazarlama Kavramı;
Mustafa Duran,

http://www.danismend.com/kategori/
altkategori/bire-bir-pazarlama

2 Bire Bir Pazarlama;
Akın Berk Sürücü,

http://pazarlamablog.blogspot.
com/2008/03/bire-bir-pazarlama.html
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Uzak,
bakir birekonomik coğrafya: 

Sahra Altı Afrika’da, 2010 yılı itibarıyla Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı olarak öne çıkan Nijerya, kıta genelinde 35 milyar dolarlık iş hacmi yaratan Türk müteahhitlerinin yeni gözdesi olmaya 
aday. 

Sahra Altı Afrika’da 201

NİJERYANİJERYA
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 O
rta Batı Afrika’nın en geniş topraklara sahip ülkesi Nijerya, yer altı kaynakları 
açısından da zengin bir ülke. Yaklaşık 153 milyon insanın yaşadığı ülkede 
nüfusun büyük bölümü Lagos ve Abuja’da toplanmış durumda. İngiltere’den 
bağımsızlığını kazandığı 1960’tan bugüne, çok etnili ve renkli yapısıyla dikkat 
çeken Nijerya, siyasi belirsizlikleriyle de her dönem dünyanın gözünün üstün-
de olduğu bir ülke. Kanlı iç savaşlar ve darbelerle geçen son 50 yıl, Nijerya 

toplumuna yaşattığı acılar kadar ekonomik sonuçlarıyla da can yaktı. 1999’da askeri rejimin 
sona ermesiyle nefes alan Nijerya, özellikle Uzak Doğu ülkelerinin yoğun ilgisini çekiyor. Çin, Ja-
ponya ve Güney Kore’nin Nijerya’nın yer altı kaynakları için yaptığı hükümetler arası anlaşmalar 
da, hiç şüphesiz bu ülke pazarlarında etkin olmak isteyen ülkelerin farklı bir strateji geliştirmesini 
gerekli kılıyor. Türk inşaat malzemesi sanayisi ve müteahhitlik sektörünün Nijerya’daki en önemli 
rakibinin Çin olduğunu söyleyen Aluform Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, ““Nijer-
ya ihracat olarak 10 üzerinden 0-1 arasında yer alıyor. Tamamen bakir bir pazar. Bu pazarda Türk 
firmaları karşılarında çok ciddi bir Çin rekabetini bulacaklar. Çin ülke bazında maden anlaşmaları 
yapmış. Para, pul almıyor. “Ne isterseniz veririm” diyor. Nijerya hükümeti, Çin hükümetine maden 
yataklarını açıyor. Çin, Nijerya’da yatırım yapmış ve uzun zaman önce bu pazara girmiş. Avrupa 
ülkelerinin rekabetinden ziyade Çin rekabeti var” diyor.  

PETROLE BAĞIMLI BİR EKONOMİ
Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olan Nijerya’nın 800 kilometrelik sahilinde yer alan 
bataklık ve haliçlerle, Nijer Nehri Deltası’nda petrol ve gaz rezervleri bulunuyor. Petrol, 1956 yı-
lında keşfedilmesine rağmen, 1970’li yıllardan sonra ülke ekonomisine katkı yapacak bir üre-
tim başlıyor. Dünyanın en büyük onuncu, Afrika kıtasınınsa üçüncü büyük petrol üreticisi olan 
Nijerya’nın ekonomisi de büyük ölçüde petrole bağımlı. 2010 yılı verilerine göre Nijerya’nın be-
lirlenmiş petrol varlığı 37,2 milyar varil. Bu miktar petrol varlığıyla Nijerya, dünya petrol rezervleri-
nin yüzde 2,68’ine sahip durumda. 2010 yılı günlük petrol üretiminin ortalama 2 milyon 401 bin 
varil olarak gerçekleştiği ülkede, bugünkü üretim düzeyi devam ettiği sürece, petrol üretiminin 
yaklaşık 45 yıl daha devam edeceği öngörülüyor.  Nijerya hükümetinin yakın bir gelecekte pet-
rol varlığını 40 milyar varilin üzerine çıkarma hedefi, ülkede tespit edilen yeni petrol sahalarıyla 
bu miktara ulaşılabileceğini gösteriyor. 

Aynı zamanda önemli bir doğal gaz üreticisi de olan Nijerya’nın 2010 yılı itibarıyla doğal gaz var-
lığı 5,29 trilyon metreküp. Bu miktar dünya doğal gaz rezervlerinin yüzde 2,68’ine denk geliyor. 
2010 yılı doğal gaz üretiminin 33,63 milyar metreküp olan ülkenin bu üretimi dünya üretiminin 
yüzde 1,05’ine denk geliyor. Nijerya petrol ve doğal gaz dışında granit, mermer, kireç taşı, kalay, 
kömür, demir, kurşun, çinko ve altın varlığı bakımından da zengin bir ülke. Ülkede kaya tuzu, 
kaolin, tantalit, bentonit, fosfat, mermer ve uranyum yatakları da bulunuyor. Nijerya’da bugün 
için madencilik sektörünün GSYH’ye katkısı yüzde 1 civarında. Yer altı kaynakları açısından var 
olan zenginlik, henüz tam olarak ülke ekonomisine kazandırılamamış görünüyor. 



111İ H R A C A T  K A P I L A R I

Petrol ve doğal gazın en önemli enerji kaynağı olduğu ülkenin bir diğer enerji kaynağıysa hidro-
elektrik. Kurulu enerji üretim gücünün 6 bin megavat civarında olduğu ülkede bu üretimin 10 
bin megavata yükseltilmesi için 10 milyar doların üstünde bir meblağ ayrılmış durumda. 

İHRACATTA ABD, İTHALATTA ÇİN HAKİMİYETİ
2010 yılı verilerine göre, Nijerya’da tarım sektörü (hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık dâhil) 
GSYİH’nin yüzde 41,8’ini oluştururken, sanayi sektörü (petrol dâhil) yüzde 29,6’sını, hizmetler 
sektörüyse yüzde 28,6’sını oluşturuyor. Nijerya’nın ihracatında en büyük paya yüzde 34’le ABD 
sahip; ABD’yi yüzde 9,8’le Hindistan, yüzde 9’la Brezilya, yüzde 6,8’le İspanya ve yüzde 4,5’le 
Fransa takip ediyor. Nijerya’nın ithalatında ise Çin yüzde 13,9’la ilk sırada yer alırken, ardından 
yüzde 9,3’le ABD, yüzde 8,6’yla Hollanda, yüzde 4,9’la İngiltere ve yüzde 4,4’le Fransa geliyor. 
Nijerya’ya 2010 yılı inşaat malzemeleri ihracatımızda demir ve çelik ürünleri ihracatı yüzde 
51,7’lik payla ilk sırayı alırken, bu ürünü yüzde 10,1’lik payla elektrik transformatörleri, yüzde 
6,1’lik payla da çimento ürünleri takip ediyor. İhracatımızda az da olsa öneme sahip diğer ürün-
ler iplik üretme makineleri, maden işleme makineleri, bakır teller ve mayalar şeklinde sıralanıyor. 
Türkiye’nin inşaat malzemesi sanayisi açısından 2011 yılından bakıldığında ise Nijerya pazarın-
dan en fazla payı yüzde 10’la alçı alıyor. Türkiye 2011 yılında alçı sektöründe yaklaşık 73 milyon 
dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 25’i Rusya’ya, yüzde 17’si Ukrayna’ya yapı-
lan ihracattan gelse de yüzde 10 ile Nijerya üçüncü sırada yer aldı.

KARA KITANIN FIRSATLARI
Türkiye, Afrika’da ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirebileceği önemli fırsatlardan birine de 
Nijerya’da sahip. 2003 yılında Afrika ile Ekonomik ve Ticari İlişkileri Güçlendirme Stratejisi 
dâhilinde, kıta ülkeleriyle ticaret hacminin ve ekonomik iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ka-
rarı alan Türkiye, aradan geçen 9 yılda bu kıtaya gerçekleştirdiği ihracatını artırdığı gibi Türk 
müteahhitleri de bu dönemde gerçekleştirdikleri projelerle adından söz ettirdi. Nijerya’nın da 
dâhil olduğu Sahra Altı Afrika’yla (SAGA) yapılan ticaretimiz 2000 yılında 742 milyon dolar sevi-
yesindeyken, bu miktar 2008 itibarıyla 6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Kuzey Afrika’yla 
yapılan ticaret miktarı da 10 milyar dolara ulaşırken, 2010 yılında kıtanın geneliyle yapılan top-
lam ticaret miktarı yaklaşık 15,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kıtayla toplam ticaret hacmi 
2011 yılının ilk sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine yükselen Türkiye’nin inşaat 
şirketlerinin Afrika genelinde yüklendikleri projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın verilerine göre Afrika’ya yapılan ihracatta ilk beş sırayı Cezayir, Mısır, 
Libya, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti alırken, ithalatta Libya, Cezayir, Güney Afrika, Mısır ve 
Nijerya başı çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD) tarafından 2011 yılında yayımlanan Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görü-
nüm Raporu’na göre, Afrika ve Orta Doğu, 2009-2014 yılları arasında yüzde 5,2’lik bir büyüme 
beklentisi taşıyor. Bu bölgelerde nüfus artışı, kentleşme hızı ve hane halkı büyümesi doğrul-
tusunda özellikle altyapının iyileştirilmesi ve konut inşaatlarında artış yaşanacağı öngörülüyor. 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ FIRSATLAR
Nijerya, 2010 yılı itibarıyla SAGA’da Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. 
Başta müteahhitlik, imalat ve enerji sektörleri olmak üzere yaklaşık 30 Türk firması bu ülkede 
faaliyet gösteriyor. Bu gelişmeye rağmen, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmi, istenen 
düzeyde değil. 900 milyon dolarlık ticaret hacminin 750 milyon doları Türkiye’nin ithalatını, 250 
milyon doları da ihracatını oluşturuyor. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2015 yılına ka-
dar 5 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi için son yıllarda iş dünyası temsilcileri ve meslek 
örgütleri yoğun bir çaba gösteriyor. Türkiye, Nijerya’nın 41 milyar dolarlık ihracatından sadece 
250 milyon dolarlık bir pay alıyor. Afrika genelinde 35 milyar dolara ulaşan bir iş hacmi yaratan 
Türk müteahhitlerinin yeni gözdesi olmaya aday Nijerya’nın enerji başta olmak üzere, altyapı 
ve konut projelerine ayırdığı yatırımlar, gerek Türk inşaat malzemesi sanayisi gerekse de inşaat 
sektörü için önemli bir pazarın varlığına işaret ediyor. Nijerya’da Türk iş dünyası için başta inşaat 
olmak üzere makine, kimya, plastik, mobilya, turizm, tekstil ve hazır giyim gibi pek çok sektörde 
önemli fırsatlar bulunuyor. 

Nijerya inşaat sektörü, Türk firmaları açısından uzak ancak bir o kadar da bakir bir coğrafya! Bu 
coğrafyada Nijerya hükümeti, altyapı, enerji ve konut sektörüne dönük toplam 20 milyar dolarlık 
bir yatırım planlıyor. Şu ana kadar Afrika coğrafyasında çok etkin projeler üstlenen Türk müteah-
hitlerinin Nijerya karnesine göre üstlendikleri işlerin toplam bedeli 442 milyon dolar. Bu rakamın 
da 128 milyon doları, Ekşioğulları firmasının üstlendiği Kaduna Çevre Yolu Projesi’nden geliyor. 

 2008  2009  2010  2011
İhracat  53,5  59,3  78  81 
İthalat  36,9  29,04  34,8  39,2 
Hacim  90,4  88,34  112,8  120,2 
Denge  16,6  30,26  43,2  41,8 
Kaynak: İGEME

Nijerya’nın Dış Ticareti 
(milyar dolar) 
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Son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki 100’e yakın iş adamının Nijerya zi-
yareti, 8 milyar dolarlık enerji ve 350 bin adetlik konut projesi yatırımının kapılarını Türk yatırımcı-
lara açması bakımından önemliydi. Bu ziyaretle birlikte Nijerya’nın sadece enerji sektörüne ya-
tırım için ayırdığı 8 milyar dolarlık bir bütçesi olduğu, 300 bin kişilik konut açığını kapatmak is-
tedikleri ortaya çıktı. Özellikle Nijerya hükümetinin altyapı, enerji ve konuta odaklanmış olma-
sı, Türk inşaat dünyasının daha fazla bu ülkeye ağırlık vermesini sağlayacak gibi görünüyor. Ni-
jerya Demiryolları’nın rehabilitasyon projesi için 185 milyon dolarlık bütçe ayrılmış durumda.
Nijerya’ya ihracat yapan Türk firmalarının temsilcilerine göre, Türkiye ile Nijerya arasında önü-
müzdeki 10 yılda ticaret hacmi çok büyük miktarda artacak. İş dünyasının temsilcilerinin de 
Nijerya ile iş yapmayı düşünen firmalara ve Türk hükümetine bir tavsiyesi var. Nijerya’nın yatırım 
yapmak isteyen ülkelere ve firmalara “İş yapın, karşılığında size para yerine, ham petrol verelim” 
dendiğine vurgu yapan yöneticiler, bu noktada Türkiye’nin devlet olarak devreye girmesinin 
önemli olduğunu söylüyorlar. “Türkiye’nin devlet olarak Türk iş adamlarının alacağı bu ham 
petrolün paraya çevrilmesinde bazı kolaylıklar geliştirmesi gerekiyor ki, firmalar da bu şartlarda 
Nijerya’ya girebilsin. Türkiye’nin zaten ham petrole ihtiyacı var. Bunun önü açıldığında çok sayı-
da Türk firması bu ülkeye gidecektir. Türkiye olarak bu ülkede bir referans projenin yapılmasına 
ihtiyaç var. Bu olursa önümüz açılacak” diye konuşuyorlar.

 İthalat  İhracat  Hacim  Denge 
2001 228.200 69.023 297.222  - 159.177 
2002 181.760 62.511 244.272 -119.249 
2003 223.315 66.347 289.662 -156.968 
2004 194.397 80.213 274.610 -114.185 
2005 234.272  98.558  332.830  -135.714 
2006  380.207  83.009  463.216  -297.198 
2007  493.967  133.269 627.236  -360.698 
2008  521.916  280.527  802.443  -241.388 
2009  604.675  257.717  862.392  -346.958 
2010  602.557  250.602  853.159  -351.955 
2010/10  174.747  200.596  375.343 -25.849 
2011/10  282.723  287.545  570.268 -4.822 
Kaynak: İGEME

Fasıl adı 2009 2010 
Demir ve çelik 55.829 48.091 
Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları 15.607 42.884 
Kazan: makine ve cihazlar, aletler ve parçaları 31.219 31.926 
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento 38.788 19.870 
Demir veya çelikten eşya 19.486 17.580 
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 10.216 13.118 
Plastik ve plastikten mamul eşya 9.512 9.537 
Kâğıt ve karton (kâğıt hamurundan kâğıt ve kartondan eşya) 6.371 7.250 
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer 9.427 7.026 
Kauçuk ve kauçuktan eşya 9.652 5.757 
İnorganik kimyasal müstahzarlar, organik, inorganik bileşikler 177 4.930 
Diğer 51.433 42.633 
Toplam 257.717 250.602
Kaynak: İGEME

Türkiye–Nijerya ikili ticareti
(1000 dolar) 

Fasıl bazında Türkiye’nin Nijerya’ya ihracatı 
(1000 dolar) 
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