
Tü
rk

iy
e 
İM

SA
D

 d
er

gi
  N

is
an

 2
01

6 
  S

ay
ı 2

5

T Ü R K İ Y E  İ M S A D
TÜRKİYE 

İNŞAAT MALZEMESİ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 

DERGİSİ
NİSAN 2016

SAYI: 25

ne durumdayız? neler yapılmalı?





aquanit.com.tr





Bir yapının güvenli, sürdürülebilir 
ve çağdaş olabilmesi için tüm 
süreçlerin yasa, yönetmelik, 

standart ve şartnamelere uygun olması, 
tüm paydaşların da yeterliliğe sahip 
olması gerekir. Ama asıl önemlisi,  bir 
yapının güvenli olabilmesi için gerek 
paydaşların yeterliliğinin, gerekse tasarım ve 
uygulamanın denetlenmesi ve belgelenmesi 
şarttır. 

Müteahhidin yeterlilik belgesinin 
yanında tasarımın, malzemenin, 
taşeronun, onay mercinin ve denetçinin de 
yeterliliğinin belirlenmesi ve denetlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, aynı şekilde 
tasarım, malzeme ve yapım sürecinde de 
denetimlerin yapılması gerekmektedir. 
Yeterlilik belgesi olmazsa olmaz bir belge. 
Ancak bu belge, belge sahibinin uygulama 
sırasında hata yapmayacağı anlamına 
gelmiyor. Burada asıl yapılması gereken 
ise paydaşların tümünün yeterliliğinin 
belirlenmesidir.

Sektörümüzün en önemli 
sorunlarından biri olan haksız rekabetin 
çözümünde denetimin rolü büyüktür. 
Denetimdeki aksaklıkların giderilmesi 
haksız rekabetin önlenmesi konusunda da 
ciddi bir yol almamızı sağlayacaktır.

Biz, Türkiye İMSAD olarak, Piyasa 
Gözetim ve Denetimi konusunda 
Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm 
çalışmaları destekliyoruz. Bu konuda her 
türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da Sayın 
Çevre ve Şehircilik Bakanımızın davetiyle 
konuşmacı olarak katıldığım bakanlıktaki 
“Piyasa Gözetimi ve Denetimi Mobil 
Uygulamaya Geçiş” toplantısında da dile 
getirdim. 

Kamu denetiminin yanı sıra, her şeyi 
devletten beklemeyen, kendi kendini 
müteselsil olarak denetleyen, bir başka 
deyişle “Gönüllü Denetim” sisteminin de 
oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Örneğin; sigortacılık sisteminin denetim 
sistemine entegre edilmesiyle bu sistem 
daha verimli ve uygulanabilir hale 
gelecektir. 

Öte yandan, özellikle Avrupa’da 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda 
olumlu sonuçlar vermiş başarılı çalışmalar 
olduğunu da biliyoruz. Bu örnek 
uygulamaların entegrasyonunu sağlamak ve 
“Milli” bir Yapı Yasası oluşturarak denetim 
sistemini uygulanabilir kılmak için tüm 

Piyasa gözetim ve denetimine
tam destek... Yeterli mi?
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sektör temsilcileriyle bakanlığımızın ilgili 
birimlerinin bir araya gelmesi, inanıyorum ki 
kısa vadede meyvesini verecektir. 

Özellikle İstanbul ve Marmara 
Bölgesi’nde beklenen büyük depreme 
karşı hazırlık sürecinde yapı denetiminin 
önemi yadsınamaz. Denetim konusundaki 
aksaklıkların giderilmesi depreme karşı 
daha dayanıklı yapılar için çok önemli bir 
adım olacaktır. Ancak ne yazık ki depreme 
dayanıklı yapıların inşa edilmesinde devreye 
giren mevcut denetim sistemimiz daha çok 
beton kalitesi ve demirle ilgileniyor. Diğer 
inşaat malzemelerinin yeterince ve doğru 
şekilde denetlendiğini söylemek maalesef 
mümkün değil. Kaliteli malzemelerle 
üretilmiş, tescillenmiş, standartlara uygun 
malzemelerle daha güvenli ve daha uzun 
ömürlü yapılar inşa etmek mümkün. Bunun 
için de, bir yapıyı var eden tüm süreçlerin 
ve malzemelerin aynı hassasiyet ve önemle 
denetlenmesi gerekiyor. 

Bunun dışında, özellikle ithal 
malzemelerin denetlenmesinde yaşanan 
soruna da temas etmek istiyorum: Kentsel 
dönüşüm projeleri muhtelif devlet 
teşviklerinden yararlandırılıyor. Kimi zaman 
projeleri daha çekici göstermek için, kimi 
zaman da mal sahiplerinin taleplerinden 
dolayı yerli malzeme yerine ithal menşeili 
ürünler tercih edilebiliyor. Üstelik bu, reklam 
unsuru olarak da kullanılıyor. Çoğu kez 
kalitesi bizim ürettiğimiz ürünlerden daha 
düşük olmasına karşın Avrupa menşeili diye 
lanse edilerek ‘daha kaliteli’ algısı yaratılmaya 
çalışılıyor. Bu durum, yerli sanayimizin 
gelişiminin önüne set çekmektedir. Hem 
ödediğimiz vergilerle oluşan kaynaktan devlet 
desteği alan hem de ithal ürün kullanan 
uygulamalara bir son verilmelidir. İthal ürün 
kullanmayı tercih eden firmaların devlet 
desteği almaları, yönetmeliklerde yapılacak 
düzenleme ile önlenmeli, denetimlerde de bu 
konu incelenmelidir. 

 Sevindirici bir bilgi olarak, dergimizin 
bu sayısında ele aldığımız yapı denetim 
konusuyla ilgili görüş veren Sayın Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız mevcut yapı denetim 
yasasında değişikliğe gidileceği bilgisini 
paylaşıyor ve alınan görüşler sonrasında 
taslakta gerekli revizyonların da yapılacağını 
belirtiyor. Yasadaki bu değişikliğin kısa 
vadede gerçekleşmesini ve denetim 
sistemimizin sorunsuz olarak işlemesini 
umuyoruz.
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BAŞKAN’NIN MESAJI



Topraklarının büyük çoğunluğu aktif fay 
hatları üzerinde yer alan Türkiye için 
deprem, en riskli doğal afetlerden biri 

konumunda. Depremi engellemek mümkün 
değil, ancak korunmak mümkün. Bunun için de 
öncelikle depreme dayanıklı güvenli yapılar inşa 
etmek gerekiyor. 

1999’da yaşanan Marmara Depremi’nde 
verilen büyük kayıplar sonrası yapılaşmayla 
ilgili alınan önlemler sayesinde önemli bir yol 
kat edildi. 13 Ağustos 2001 tarihli, “4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun”, “Can ve mal 
güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve 
sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli 
yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağ-
lamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek” amacıyla yürürlüğe giriyor, ancak 
süreç içerisinde yasa birkaç kez revize edilse de 
özellikle denetimin uygulanması sürecinde ya-
şanan aksaklıklar günümüze kadar süre geliyor. 

Bir yapı yasasına sahip olmayan ülkemizde, 
yapı malzemelerinin üretiminden tasarım ve 
yapım işlerine kadar yapılarla ilgili standartlar, 
yönetmelikler, teknik şartnameler ve fenni 
kurallara uygunluk konusunda bir karmaşa 
söz konusu… Malzeme, tasarım kriterleri ve 
yapım işlerinde güvenli ve sürdürülebilir yapılar 
açısından etkili ve kapsamlı denetim mekaniz-
maları oluşturulması için “Neler yapılmalı ve biz 
şu an bu konuda ne durumdayız?” konusunu 
kapsamlı olarak ele alalım istedik. Tüm taraflara 
sorularımızı yönelttik. Sayın Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızdan malzeme üreticilerine, mimarla-
ra, denetçilere ve yapımcılara kadar tüm ilgili 
taraflardan görüş istedik. Aynı zamanda Türkiye 
İMSAD olarak denetimle ilgili önerilerimizi de 
kapak haberimizde paylaştık. 

Haberin özeti ise şu oldu: Sektör temsilcileri 
“Yapı denetim yasası düzenlenmeli” diyor, Sayın 
Bakanımız ise yasanın revize edileceğini söylü-
yor. Yani aklın yolu bir. Umarım, bu revizyon en 
kısa sürede tamamlanır ve daha sağlıklı işleyen, 
ülkemiz yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap 
veren bir denetim yasasına kavuşmuş oluruz. 

***

Türkiye İMSAD olarak, şubat ayında 
34’üncü Genel Kurulumuzu düzenledik. Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Ceylan’ın da katılımıyla gerçekleşen Genel 
Kurul’da, Başkanımız Fethi Bey, ithal malzeme-

lerin denetimiyle ilgili yaşanan sorunları aktardı 
ve kentsel dönüşümde ithal malzeme kullanan 
müteahhitlere devlet desteğinin kaldırılması ge-
rektiğini dile getirdi. Bu konuya ilişkin detaylara 
haberimiz içinde yer verdik.

Bilindiği gibi, Türkiye’de ilk kez Türkiye 
İMSAD olarak SBE16 İstanbul - Sürdürülebilir 
Yapılı Çevre Konferansı’nı düzenleyeceğiz. Tarih 
yaklaştıkça konferansın programı da oluşmaya 
devam ediyor. Yaklaşık 180 bildiri özeti gelen 
konferansın özel konuşmacıları da belli olmaya 
başladı. Haberimizde detayları paylaştık. 

Mimarlık ve İnşaat Dünyası bölümümüz-
de deneyimli ve başarılı mimarları konuk 
etmeye devam ediyoruz. Bu sayımıza Tekeli-Sisa 
Mimarlık ortaklarından Mehmet Çakırkaya ile 
Dilgün Saklar ile görüştük. Özellikle havaalanı 
projeleriyle öne çıkan Tekeli-Sisa Mimarlık’ın 
bu iki deneyimli ismi, çevreci ve doğal malze-
meler kullanmaya önem verdiklerini söylüyor 
ve kaliteli malzemenin mimariyi yaşattığını 
vurguluyor.

Kentler ve Mimari bölümümüzde ise, 
romantizmin başkenti Paris’e yelken açtık; 
ama biz romantizmiyle değil, “kentleşmedeki” 
başarısıyla ilgilendik. Haberi okuduğunuzda, bir 
idari yöneticinin azmi ve inadıyla neleri başara-
bileceğine şahit olacaksınız. III. Napoleon’dan 
da destek alan Vali Haussmann, bugünkü 
apartman kültürünü yaratmakla kalmıyor Paris’i 
modern bir burjuva kenti haline dönüştürüyor. 
Bugün de Paris’te “dönüşüm” devam ediyor; 
akıllı kentleşmeye dönüşüm… 2020 yılına ka-
dar Paris’i baştan inşa etmeyi planlayan Fransa, 
şehir için 2050’lerin planlamasını bugünden 
yapıyor. 

Arap coğrafyasının küçük ama zengin ülkesi 
Umman’ın adını son dönemde çok duymaya 
başladık. Ticari faaliyetlerimizin de son dönem-
de arttığı Umman’ı İhracat Kapıları bölümü-
müzde inceledik. 2011-2015 yılları arasında 
kalkınma ve altyapı yatırımlarına 22 milyar 
dolar yatıran Umman, inşaat malzemesi üreti-
cilerimiz ve müteahhitlerimiz için mevcut ve 
planlanan projeleriyle cazip fırsatlar yaratıyor.

Her biri sektörlerinin deneyimli ve başarılı 
isimleri olan üyelerimizle söyleşiler… Sektörden 
haberler… Yapı Tarih’inde “Duvarların hikayesi” 
ve dahası… Umarım beğeneceğiniz bir sayı 
olmuştur.

Yapı denetiminde sektör 
ne istiyor, bakanlık ne diyor?

Tü
rk

iy
e 
İM

S
A

D
 K

ur
um

sa
l İ

le
tiş

im
 Y

ön
et

ic
is

i

E
R

S
İN

 D
A

LG
A

4   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   NİSAN 2016

SUNUŞ





42 62

66

23 3822

8

22

24

38

42

46

50

52

54

62

66

70

76

80

86

90

İMSAD’DAN
- “Kentsel dönüşümde ithal ürün kullanan fi rmalara 

devlet desteği kaldırılmalı”
- SBE16 ISTANBUL Ekim’de İstanbul’da
- İstanbul Valisi Şahin Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti 
- ÇEDBİK 2016 Uluslararası Kongresi yapıldı
- Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri
- Başkan Hinginar, 10. Rekabet Kongresi’nde
- Boğaziçi’nde İnşaat Ekonomisi Zirvesi
-  “Yeni normalleşme döneminde işbirliği şart”

YENİ ÜYELERİMİZ
Daikin
Roto Frank

KAPAK KONUSU
Yapı denetiminde yeni düzenleme şart

SEKTÖREL GÜÇ/ TÇÜD
Türk çelik sektörüne Çin darbesi

PROFESYONEL BAKIŞ/ EROL MİZRAHİ
“Önemli olan dalgalı denizde gemiyi hasarsız limana 
ulaştırmak”

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI
Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı’ndan
Mehmet Emin Çakırkaya ve Dilgün Saklar:
“Kaliteli malzeme, mimariyi yaşatır”

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI / MIPIM
MIPIM 2016’da Türkiye rüzgârı

RÖPORTAJ
“Yapı Fuarı-Turkeybuild sektörün nabzını tutacak”

KENTLER&MİMARİ
Kentsel dönüşüme öncülük eden kent: Paris

SÖYLEŞİ/ BULUT KADİR UZUN
Terraco Türkiye’den 5 yılda 5 kat büyüme hedefi 

SÖYLEŞİ/ TEMEL YAKŞİ
Mesa İmalat, belirsizlikleri fırsata çevirmek istiyor

İHRACAT KAPILARI
İnşaat malzemesi üreticileri ve müteahhitler 
için fırsatlar ülkesi: Umman

YAPI TARİHİ
Anadolu’da başlayan öykü: Yapı duvarı

MAKALE/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Çevre dostu ürün etiketlerinin 
etkin kullanımını anlamak

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

DÜNYA TURU 

TÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ

NİSAN 2016
SAYI: 25

T Ü R K İ Y E  İ M S A D

içindekiler

3388



denetiminde yeni 
düzenleme şart

denetiminde yeni 
düzenleme şart

 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) Adına

İmtiyaz Sahibi
F. FETHİ HİNGİNAR

Yazı İşleri Müdürü/Sorumlu Müdür
AYGEN ERKAL

Yayın Koordinatörü
ERSİN DALGA

Danışma Kurulu
DOĞAN HASOL 
PROF. DR. KEREM ALKİN
PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU
PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÇINAR SOK. 
NO:3 KAT:5 DEMİR PLAZA 
KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 
Tel: 0216 322 23 00
Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  
www.sbeistanbul.com

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Genel Yönetmen Yardımcısı
Eser SOYGÜDER YILDIZ

Görsel Yönetmen
Hakan KAHVECİ

Editör
Esra TİRYAKİ

Grafik & Sayfa Tasarım
Dilek AROSKAY

Fotoğraf Editörü
Eren AKTAŞ

Kurumsal Satış Yöneticisi 
Özlem ADAŞ
Tel: 0212 440 27 65

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

Baskı
Fabrika Basım Ticaret Ltd. Şti.
İnönü Cd. No:74/A Mahmutbey-Bağcılar-İST.
Tel: (0212) 294 38 00

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

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



8   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   NİSAN 2016

“Kentsel dönüşümde ithal 
ürüne destek kaldırılsın”

Türkiye İMSAD’ın 34'üncü Olağan Genel Kurulu’na yerli malzeme kullanımı 
damga vurdu. Başkan F. Fethi Hinginar, kentsel dönüşümde ithal ürün 

kullanmayı tercih eden firmaların devlet desteği almalarını eleştirerek, “Bu 
durum, yerli sanayimizin gelişiminin önüne set çekiyor” dedi.

Türkiye İMSAD’ın 34’üncü Genel Kurulu’nda konuşan 
Başkan F. Fethi Hinginar:

İMSAD’DAN
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Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
yabancı pek çok markayı geride bıraka-
cak ürün ve hizmet kalitesine sahip ol-

duğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, kentsel dönüşüm ve ko-
nut sektöründeki gelişmelere rağmen rant ve rek-
lam amaçlı yabancı malzeme kullanımını eleştirdi. 
Hinginar, “Çoğu kez kalitesi yerli ürünlerden daha 
düşük olmasına rağmen Avrupa menşeili diye lanse 
edilerek ‘daha kaliteli’ algısı yaratılmaya çalışılıyor. 
Bu durum, yerli sanayimizin gelişiminin önüne set 
çekiyor” dedi. İthal ürün kullanmayı tercih eden 
firmaların devlet desteği almalarını eleştiren Hin-
ginar, “Haksız muameleye sessiz kalamayız” açıkla-
masında bulundu.

Türkiye İMSAD’ın 24 Şubat’ta Swiss Otel’de 
gerçekleştirilen ve dernek üyelerinin yanı sıra Çev-
re ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın 
da katıldığı 34’üncü Olağan Genel Kurulu’nda in-
şaat sektörü gündem maddeleriyle masaya yatırıldı. 
Genel Kurul öncesi düzenlenen toplantıda Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türki-

ye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba 
ve Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel konuşmacı olarak yer aldı. Açılış ko-
nuşmasını yapan Dernek Başkanı F. Fethi Hinginar, 
yerli inşaat malzemesi kullanımı ve denetim konu-
sunu gündeme taşırken; Bakan Yardımcısı Ceylan 
da, yapı denetimi konusunda Türkiye İMSAD’la 
hemfikir olduklarını vurguladı. 

HİNGİNAR: “KALİTEMİZİ DÜNYA BİLİYOR”
Müteahhitlerin ithal malzeme kullanımına son 

vermesi gerektiğini belirten F. Fethi Hinginar, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşüm projele-
ri muhtelif devlet teşviklerinden yararlandırılıyor. 
Kimi zaman müteahhitler projesini daha çekici 
hale getirmek için, kimi zaman da mal sahipleri-
nin taleplerinden dolayı yerli malzeme yerine ithal 
menşeili ürünler tercih ediyor. Üstelik bu, reklam 
unsuru olarak da kullanılıyor. Dünyaya ürün satan, 
kalitesi dünya genelinde kabul görmüş bir sektör 
olmamıza rağmen, ne yazık ki, çoğu kez kalitesi bi-
zim ürettiğimiz ürünlerden daha düşük olmasına 

Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, ithal 
ürün kullanmayı tercih 
eden firmaların devlet 
desteği almalarının, 
yönetmeliklerde 
yapılacak düzenleme ile 
önlenmesi gerektiğini 
belirterek, “Kalitesi 
bütün dünyaca tasdik 
edilen Türk menşeili 
inşaat malzemelerinin 
ülkemizde gördüğü 
haksız muameleye 
sessiz kalmamalıyız, 
yerli sanayimizin 
gelişiminin önüne 
set çeken bu durum 
bertaraf edilmeli” dedi.

İMSAD’DAN



karşın Avrupa menşeili diye lanse edilerek ‘daha ka-
liteli’ algısı yaratılmaya çalışılıyor. Hem ödediğimiz 
vergilerle oluşan kaynaktan devlet desteği alan hem 
de ithal ürün kullanan uygulamalara son verilmeli. 
İthal ürün kullanmayı tercih eden firmaların devlet 
desteği almaları, yönetmeliklerde yapılacak düzen-
leme ile önlenmeli, denetimlerde de bu konu ince-
lenmeli. Kalitesi bütün dünyaca tasdik edilen Türk 
menşeili inşaat malzemelerinin ülkemizde gördüğü 
haksız muameleye sessiz kalmamalıyız, yerli sana-
yimizin gelişiminin önüne set çeken bu durum ber-
taraf edilmeli.”

“ULUSAL BİNA PLATFORMU’NA
BAKANLIK ÖNDERLİK ETSİN”

Başkan Hinginar, her fırsatta dile getirdiği 
yapı denetimi ve Yapı Yasası konusunu da Olağan 
Kurul’da gündeme taşıyarak, “Biz Ulusal Bina Yö-
netmeliği Platformu’nun kuruluş çalışmalarına baş-
ladık ancak kamu ayağını henüz oluşturamadığımız 
için ilerleme kaydedemiyoruz. Bina Yönetmeliği 
Platformu’nun oluşturulmasına Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın önderlik etmesini ve kamu tarafın-
da bu platformu sahiplenmesini bekliyoruz. 1999 
depreminden sonra devreye giren denetim sistemi 
en çok beton kalitesi ve demirle ilgileniyor. Geri 
kalan malzemelerin denetiminde büyük eksiklikler 
var. Bu şekilde ne depreme hazırlanabiliriz ne de 
sağlıklı bir kentsel dönüşüm sürecine imza atabili-
riz” açıklamasında bulundu. 

CEYLAN: “HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet 

Ceylan da yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ya-
şanılabilir bir çevre ve marka şehirler oluşmasında 
en önemli hedefin yapı ve yapılaşmaya ilişkin bü-
tüncül çözümler getirmek olduğuna dikkat çeke-
rek, Türkiye İMSAD’ın çağrısına “Her türlü deste-
ğe hazırız” yanıtını verdi. Türkiye İMSAD’ı inşaat 
malzemesi sektörüne yönelik yaptığı bilimsel çalış-
malar, ekonomik raporlar, endeksler ve akademik 
çalışmalarından dolayı tebrik eden Ceylan, inşaat 
malzemeleri sektöründe son 13 yıldaki büyüme 
ve diğer uluslararası gelişmelerin gurur verici ol-
duğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Ceylan, “Ulusal 
Bina Yönetmeliği Platformu’nda Türkiye İMSAD’ın 
yanında olmaktan mutluluk duyarız. Sektör varsa 
biz de varız, etle tırnak gibiyiz. Bakanlık olarak da 
bu tür çalışmalara katkıda bulunmak zorundayız. 
Ülkemizde inşaat sektörü katma değer ve istihdam 
açısından lokomotif sektördür. Yüzlerce alt sektörü 
etkiler. Yatırımların yaklaşık yüzde 50’si inşaat sek-
törüne yapılıyor. 2000’li yıllardan itibaren önemli 
gelişmeler kaydeden inşaat sektörünün öneminin 
bilincindeyiz” diye konuştu.

“TOKİ’NİN MİMARİ ANLAYIŞI VE 
MALZEME KALİTESİ DÜZELTİLECEK”

Kamuoyunda TOKİ’ye gelen eleştirilere değinen 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, şöyle konuştu: 
“TOKİ 1984-2000 yılları arası 43 bin konut üreten 
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Türkiye İMSAD’ın 
34’üncü Olağan 
Genel Kurulu’na 
katılan Çevre ve 
Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, Türkiye 

İMSAD yönetimi 
ile bir araya geldi. 

Ceylan, Genel 
Kurul’da yaptığı 

konuşmada, “Sektör 
varsa biz de varız, 
etle tırnak gibiyiz. 
Bakanlık olarak da 
bu tür çalışmalara 
katkıda bulunmak 
zorundayız” dedi. 
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bir yapı iken, 2002-2015 arasında 700 bin konut üreten bir yapıya dö-
nüştü. 2023 hedefi 1 milyon 200 bin adet konut. Ancak bu süreçte ben-
zer mimari yapı ve malzeme konusunda eleştiriler yapıldı. Bu konunun 
düzeltilmesi için çalışmalara başladık. Birbirine benzeyen şehirler yerine 
kendi kültürüne ve bölgenin mimari dokusuna önem veren yeni projeler 
geliştireceğiz.” 

“GÜVENLİ YAPILAR EĞİTİM
MERKEZİ, BÖLGEDE İLK OLACAK”
Dünyada sadece ABD ve Japonya’da örneği olan “Güvenli Yapılar Eği-

tim Merkezi”nin Türkiye’de de kurulmasına ilişkin Türkiye İMSAD tarafın-
dan hayata geçirilecek olan projeye ilişkin bilgiyi ise Türkiye İMSAD Yö-
netim Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba verdi. Baba, “Türkiye İMSAD olarak 
geçtiğimiz yıl Tuzla Belediyesi ile Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi projesi 
için işbirliği yaptık ve inşası için protokol imzaladık. Temsil ettiğimiz inşaat 
sektörünün önde gelen paydaşlarıyla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak planladığımız Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi tamamlandığı zaman 
bölgenin ilk ve benzersiz projesi olacak. En iyi güvenli yapı örnekleri ve 
uygulamalarının sergileneceği Eğitim Merkezimizde ayrıca interaktif etkin-
likler, simülasyonlar, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılacak. 
Bu merkez ile afetler ve güvenli yapı konusunda kamuoyunda bilinç oluş-
turmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel de Genel 
Kurul öncesinde Türkiye İMSAD tarafından hazırlık çalışmalarına Ağustos 
2013’te başlanan ve ilk kez 2015 Ocak ayında kamuoyuyla paylaşılmaya 
başlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ne ilişkin bilgi verdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, Türkiye İMSAD Genel Kurulu’nda 

yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya inşaat 
sektörü hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Ülkemizde toplam yatırımların 
yaklaşık yüzde 50’sinin inşaat sektöründe 
olduğunu ifade eden Ceylan, şu bilgileri verdi: 
“Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan 
inşaat sektörü son 13 yılda değişen oranlarda 
büyüme performansı gösterdi. Büyüme oranı 
2006 yılında yüzde 18.5’e kadar çıktı, 2008 
küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 
düştü ama onun dışındaki bütün yıllarda sektör 
büyüme göstermeyi başardı. 2010’da yüzde 
18.3, 2011’de yüzde 11.5 büyüyen sektör, 
2012’de küresel krizin de etkisiyle yüzde 1’e 
yakın bir büyüme kaydetti. 2013’te yüzde 7.4, 
2014’te yüzde 2.2 büyüyen inşaat sektörü, 
2015’in ilk 6 ayında da maalesef yüzde 0.3’lük 
bir daralma yaşadı. İnşaat sektörünün GSYİH 
içindeki payı son 13 yılda yüzde 5.2 ile yüzde 
6.5 arasında seyretti. 2002 yılında yüzde 4.5 
olan sektörün toplam istihdam içerisindeki payı 
2014 yılında yüzde 7.4’e yükseldi.”

“DÜNYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
12 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR”
Dünyada bu alanda uluslararası araştırma 

yapan güvenilir kaynaklara göre 2010 yılında 
dünyadaki küresel inşaat sektörünün 7.2 trilyon 
dolar olduğunu belirten Ceylan, bu rakamın 
2020 yılında 12 trilyon dolara çıkmasının 
beklendiğini söyledi. Ceylan, “Önümüzdeki 
10 yılda inşaat sektöründe yapılacak küresel 
harcamaların toplamının 100 trilyon dolara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada her alanda 
hızlı yükseliş gösteren Çin, inşaat sektöründeki 
yatırımlarıyla da önümüzdeki 10 yıl 2.5 trilyon 
dolara ulaşacak. İnşaat sektörüyle dünyadaki 
pazar payını yüzde 21’lere ulaştıracağı 
öngörülen Çin, dünyada birinci sıraya 
yerleşirken, Çin’i sırasıyla ABD, Hindistan ve 
Japonya takip edecek” diye konuştu. 

“İNŞAAT SEKTÖRÜ 
EKONOMİNİN 
LOKOMOTİFİ”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ece Ceylan Baba

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel

İMSAD’DAN
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  SBE16 ISTANBUL    
50’yi aşkın ülkede 2000 yılından bu yana yapılmakta olan The Sustainable Built 

Environment Conference Series çerçevesinde, SBE16 ISTANBUL Konferansı Türkiye 
İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The 

Bosphorus Istanbul'da gerçekleştirilecek. 

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek SBE16 ISTANBUL 
Konferansı’nın ana teması “Akıllı Metropoller-Sür-
dürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için 

Entegre Çözümler” (Smart Metropols-Integrated Solutions 
for Sustainable and Smart Buildings & Cities) olarak be-
lirlendi.

Özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil 
toplum örgütlerinden kamu temsilcilerine geniş bir ka-
tılımcı kitlesinin bildiri sunma imkanı bulacağı bu kon-
feransta sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı ve 
yeşil binalar/şehirler gibi pek çok konuda yurt dışında ve 
ülkemizde yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut duru-
mumuz, sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz tartışılacak 
ve görüşe açılacak.

Etkinlik, yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanları-
nı, uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, müteahhitleri, 
sanayi ve devlet kurumlarını, sivil kuruluşları ve sivil top-
lumu bir araya getirmeyi hedefliyor. 

KAMU İŞBİRLİKLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Başkan : 
F. Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD

Başkan Yrd. :
İlker Kahraman, (iiSBE, Yaşar Üniversitesi)
H. Yener Gür’eş, (TUCSA)
Selçuk Özdil, (ÇEDBİK)
Sevil Sarıyıldız, (Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi / Technical 
University of Delft-NL)

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ
Özyeğin Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi, YÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, SKD 
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği, TMMMB
Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği, EYODER
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, İSMD 
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği,  
GYODER 
Türkiye Serbest Mimarlar Derneği, TSMD
Türkiye Müteahhitler Birliği, TMB
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ÇEDBİK 

İMSAD’DAN

Organizasyon
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   Ekim’de İstanbul’da
BİLİM KOMİTESİ
Başkan :
Sinan Mert Şener (Prof. Dr. / İTÜ)

Başkan Yrd. :
Ayşe Nil Türkeri (Prof. Dr. / İTÜ)
Deniz İncedayı (Prof. Dr./ MSGSÜ)
Sevil Sarıyıldız (Prof. Dr. / YÜ)

Komite Sekreteri : 
Ebru Acuner (İTÜ EE) 

KATILIMI KESİNLEŞEN 
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Sven Olof Ryding
(Ecoplatform Başkanı)

Prof. Peter Russell,
(Solar Decathlon Europe Başkanı)

Prof. Kazuo Iwamura
(Japon Mimar)

Gökhan Yıldırım
(WSEIN, World Sutainable Energy 
Institute, Dünya Sürdürülebilir Enerji 
Enstitüsü Başkanı)

TEMALAR
• Akıllı Şehirler 
• Enerji 
• Ulaşım 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
• İyi Uygulamalar 
• Akıllı Binalar 
• Kaynak Verimliliği 
• Enerji ve Emisyonlar 
• Su 
• İç Mekan Kalitesi 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
• İyi Uygulamalar 
• Sürdürülebilir Sistemler, Bileşenler, 

Malzemeler 
• Sürdürülebilir Yenileme (Renovas-

yon) 
• Değerlendirme Metot ve Araçları 
• Sürdürülebilirlik Mevzuatı, Politi-

kaları 
• Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon 
• Sürdürülebilirlik İçin Eğitim

SBE16 İstanbul 
Program 
Matriksi

Kentler Mevcut ve Yeni Binalar
Malzemeler ve 

Ürünler

Bağlam: Jeoloji, 
iklim, doğal kaynaklar, 
ekoloji, kentsel doku, 
insan kaynakları

Mevcut Sera Gazı 
Emisyonları
Deprem Riski
Sel Riski
Ekolojik Hassasiyet

Deprem Riski
Kalifiye Eleman Eksikleri
İşçi-Çalışan Beceri Eksiklikleri

İthalatı Azaltma 
İhracatı Artırma

Ana Performans 
Kriterleri:  Sosyal, 
kültürel, ekonomik, 
finansal, çevresel 
konular ve uygulana-
bilirlik

Yerel ulaşım verimliliği
Arazi kullanım verim-
liliği
Yeşil alan, 
Kentsel tarım
Manzara Koridorları ve 
estetik
Yerel mimari ile uyum

Malzeme verimliliği (kg/m2), 
Gün ışığı, aydınlatma, akustik, 
termal rahatlık
Düşük gelir grupları için alım 
gücü
İnşaat Atıkları
Tahmini Enerji Kullanım Yoğun-
luğu ve Sera Gazı Emisyonları
Gerçek Enerji Kullanım 
Yoğunluğu (EUI) ve Sera Gazı 
Emisyonları 
Kaynak Verimliliği
Enerji ve Emisyonlar, Su,
İç Mekan Çevresel Kalite(IEQ)

Daha Az Nadir Olan 
Malzemelere Geçiş
Üretimde Verimlilik
Geri Dönüşüm ve İnşaat 
ve Yıkım Atıkları Yerel 
Malzeme Kullanımı
Kaynak Verimliliği
Enerji & emisyonlar

Metotlar, araçlar ve 
teknikler

Kentsel Alan Değerlen-
dirmesi
Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri (ICT)

Entegre Yapı Tasarım Yaklaşımı 
(IBDA), 
Enerji Simülasyonları
Yapı Bilgi Modeli (BIM), 
Çevresel Yapı Modelleme 
(BEM), 
Yapı Montaj Modelleme (BAM), 
Yapı Optimizasyon Modelleme
Akışkanlar Dinamiği Simülas-
yonu, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(ICT)             

Üretim Teknolojileri               
CAD - CAM 
Hızlı Prototipleme
3D Üretim
Yapı Bileşenlerinin 
Yeniden Kullanımı                     
Çevresel Ürün Deklaras-
yonları (EPD)
BIM için Ürün Veri 
Tabanı
Bilgi ve İletişim Teknolo-
jileri (ICT)

Politikalar, stan-
dartlar, mevzuat, 
eylem stratejileri, 
programlar ve proje 
uygulamaları

Yeşil Bölge Standartları
Güneş Enerji Politikaları
Küçük Kentsel Proje 
Geliştirme Politikaları
İklim Değişikliği 
Stratejisi
Su Tasarrufu Stratejisi 
Kendine Yeten Bölgeler
Sinerji Bölge Uygula-
maları
Kombine Uygulamalar
Diğer Uygulamalar

Yeşil Bina Standartları
Enerji ve Emisyon Yönetme-
likleri
Su Tüketimi Yönetmelikleri
Diğer Bina Yönetmelik ve 
Standartları
Deprem Standartları                 
 Yeni İklim Rejimlerine Adap-
tasyon
Kendine Yeten Binalar                      
Sıfıra Yakın Enerjili Binalar 
(NZEB)
Yüksek Performanslı Binalar için 
Teşvikler
Performans Uygulamaları 
Profesyoneller için Eğitim
Saha Çalışanları için Eğitim
İyi Uygulama Örnekleri

Çevresel Ürün Ayak izi 
EN 15804

İnovasyon

Kentlerde Yenilenebilir 
Enerji
Küçük Kentsel Bölgeler-
de Kombine Uygula-
malar
Kentsel Bölgelerde 
Sistem Sinerjileri 

PV ve SHW nin Yapılara Enteg-
rasyonu
Esnek Kullanımlı Binalar
Binalarda DC Dağılımı
Yüksek Performanslı Binalar için 
Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları 
(PPP)  
İyi Uygulama Örnekleri

Kiralık Bina Sistemleri 
İyi Uygulama Örnekleri

İMSAD’DAN
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İstanbul Valisi Şahin
Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti
Türkiye İMSAD’ı ziyaret ederek, dernek yönetimiyle bir araya gelen 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tuzla’da yapılacak Eğitim Merkezi 
projesinin desteklenebileceği müjdesini verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye 
İMSAD’ın Kavacık’taki ofisine 1 
Şubat 2016 Pazartesi günü ziya-

rette bulundu. Vali Şahin’i Türkiye 
İMSAD’ı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, Başkan Ve-
kili Oktay Alptekin ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Dündar Yetişener karşıladı.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI
Vali Vasip Şahin, Türkiye İMSAD 

heyetinin geçtiğimiz temmuz ayında 
kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatarak, 
iade-i ziyarete geldiklerini belirtti. Bir 
saatin üzerinde süren görüşmede, Tür-
kiye İMSAD heyeti, derneğin mevcut 
çalışmaları ve projeleri hakkında Vali 
Şahin’e bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye İMSAD’ın önceki dönem 
Başkanı Dündar Yetişener döneminde 
projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda 
Tuzla Belediyesi’yle protokol imza-
lanan projenin sunumu ve detayları 

hakkında Vali Şahin’e bilgi verildi.
Başkan F. Fethi Hinginar, Eğitim 

Merkezi’nin mimari projesinin tamam-
landığını, işin sadece inşa sürecine 
kaldığını belirterek, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteği ve katkılarıyla proje-
nin hayata geçirilmesini arzu ettikleri-
ni ifade etti. Başkan Hinginar, Türkiye 
İMSAD’ın Eğitim Merkezi projesinin 
Kalkınma Ajansı tarafından destek-
lenen Güdümlü Projeler konseptine 
uygun olduğunu hatırlattı.

“İSTANBUL KALKINMA 
AJANSI DESTEK VEREBİLİR”

Vali Şahin ise, Türkiye İMSAD’ın 
eğitim merkezi projesinin mimari 
tasarım taslaklarını inceleyerek, böyle 
bir projenin kamu kuruluşları ve üni-
versitelerin ilgili enstitüleri tarafından 
da desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın proje de-
ğerlendirme kriterlerine ilişkin bilgiler 

aktaran Şahin, projenin desteklenebi-
leceği müjdesini verdi.

Toplantıda, ülkemizdeki kentsel 
dönüşüm sürecine ilişkin de değer-
lendirilmelerde bulunuldu. Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin, 
kısa bir sunum yaparak, mevcut ve 
30 yıl sonraki nüfus hareketlilikleri-
ne ilişkin resmi istatistiki verileri ve 
öngörüleri paylaştı. Alptekin, kentsel 
dönüşüm sürecinde resmi kaynaklarca 
da dile getirilen bu öngörüler çerçe-
vesinde adımlar atılması gerektiğinin 
önemine dikkat çekti.

Vali Şahin ise, kentsel dönüşüm 
sürecinde daha radikal adımların 
atılması gerektiğini belirterek, kentsel 
dönüşümün yanı sıra, beşeri bir dönü-
şüme de ihtiyaç olduğunu, geleneksel 
Türk aile yapısının korunması gerekti-
ğini ve kentsel dönüşüm sürecinde bu 
durumun da gözetilmesi gerektiğini 
ifade etti.

İMSAD’DAN



NİSAN 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   15

İMSAD’DAN



16   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   NİSAN 2016

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından 
düzenlenen “Yeşil Binalar Zirvesi”, bu sene “ÇEDBİK Kongre 2016” 

adıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl “Dayanıklı Şehirler İçin 
Düşünsel Dönüşümler” ve 

“Binadan Yerleşkeye Bütünsel 
Tasarım İçin Diyalog” temasıyla 
düzenlenen “ÇEDBİK Kongre 
2016”, 4-5 Şubat 2016 tarihle-
rinde InterContinental Otel’de 
yapıldı. Belgeleme, yerleşke, mal-
zeme oturumlarının düzenlendiği 
ilk gün, Türkiye’nin ilk yerli yeşil 
bina sertifikası “ÇEDBİK-Konut” 
ilk kez bir projeye, Ant Yapı Ant-
teras projesine verildi.

Yurt dışından katılımcılarla 
birlikte 40 konuşmacının yer 
aldığı kongre, paneller şeklinde 
gerçekleşti. Türkiye İMSAD’ın da 
destekçileri arasında yer aldığı 
Kongre’nin “Sürdürülebilir Mal-
zeme” konulu panelinde Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Oktay Alptekin de panelist 
olarak konuştu.

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
Komitesi’nin 2016 yılı iş planı 

çerçevesinde ilk Paylaşım Günleri 
“Sürdürülebilirlik İlkeleri-Ekonomik, 
Çevresel ve Sosyal Faydaları” tema-
sıyla 15 Mart 2016’da Yapı Endüstri 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Paylaşım 
Günleri, Türkiye İMSAD Sürdürü-
lebilirlik Komitesi Başkanı Cihan 
Karamık’ın hoş geldiniz konuşması ile 
başladı. İnşaat sektörünün sürdürüle-
bilirlikteki önemini, Türkiye İMSAD’ın 
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 
sürdürülebilirlik alanında yaptığı 
çalışmaları anlatan Karamık, komite 
çalışmaları kapsamında yapılan Payla-
şım Günleri etkinliğinin düzenlenme 
amacı hakkında bilgi verdi.  

Toplantının moderatörlüğünü İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği-SKD Türkiye Başkanı Murat 
Sungur Bursa yaptı. Bursa, Türkiye 
İMSAD üyelerinin sürdürülebilirliği-
nin öneminin farkında olmasının çok 

güzel olduğunu fakat bu etkinliklere 
sadece inşaat malzemesi sektörünün 
değil başka sektörlerin de davet edil-
mesinin ülkemizde sürdürülebilirlik 
bilincinin oluşmasında ve uluslararası 
rekabette Türkiye İMSAD üyelerinin 
örnek oluşturmasında çok faydalı 
olacağını belirtti. Bursa konuşmasını 

tamamladıktan sonra “İyi Uygulama 
Örnekleri” hakkında paylaşımda 
bulunmak üzere, Schneider Elektrik 
Enerji Verimliliği Danışmanı Enes 
Akgün, BASF Türk Sürdürülebilirlik 
Çözümleri Proje Müdürü Mübahat 
Akın ve Çimsa Çevre Yöneticisi Selin 
Ayan birer sunum yaptı. 

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 
Hinginar, 10'uncu Rekabet 

Kongresi'nde “Ticaret Politikası 
Araçları ve Sektör Düzeyinde 
Rekabet Tartışmaları” konulu 

panele konuşmacı olarak katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan 
Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 

Hinginar, inşaat sektörünün 
1 milyon 800 bin kişiye istihdam 

sağladığını belirtti.

TÜRKONFED, SEDEFED ve Reka-
bet Forumu işbirliğinde “Rekabet 

Gücü, Girdi İthalatı Politikaları ve 
Akıllı Düzenlemeler” teması ile dü-
zenlenen 10’uncu Rekabet Kongresi, 
28 Ocak 2016 Perşembe günü TİM 
Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleş-
tirildi. Yüksek katma değerli üretimin 
nasıl desteklenebileceğinin tartışıldığı 
kongreye, Türkiye İMSAD Başkanı F. 
Fethi Hinginar da “Ticaret Politikası 
Araçları ve Sektör Düzeyinde Rekabet 
Tartışmaları” konulu panele konuşma-
cı olarak katıldı. Konuşmasında inşaat 
ve inşaat malzemeleri sektörüne ilişkin 

bilgiler veren Başkan F. Fethi Hingi-
nar, sektörün gündemine ve sektörde 
yaşanan sorunlara ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. İnşaat malzemeleri 
sektöründe haksız rekabette ciddi 
sıkıntılar yaşandığını dile getiren 
Hinginar, “Sektörde kayıt dışı üretim 
yüzde 40’lara ulaştı. Haksız rekabet-

le mücadele sürecinde sivil toplum 
örgütlerinin etkisi büyük. Bilinçli ve 
örgütlü bir çalışmayla bu sorunun 
üstesinden gelinebilir” dedi.

Başkan Hinginar, kentsel dönüşü-
mün arsa değeri yüksek yerlerde değil, 
riskli yapıların bulunduğu alanlarda 
gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. 

Türkiye ekonomisinin en büyük 
dinamiklerinden inşaat sektörü-

nün geçmişi, bugünü ve geleceğinin 
tartışıldığı Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Ekonomisi Zirvesi, 13 Ocak 2016 
Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi 
tarihi Saatli Bina Albert Long Hall’de 
gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi ile Gayrimen-
kul ve Gayrimenkul Yatırım Ortak-
lığı Derneği (GYODER) iş birliğiyle 
düzenlenen Zirve’de, “Ekonominin 
Yükselen Değerleri” temalı panel-
de Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 
Hinginar, Türkiye Müteahhitler Birliği 

Başkanı Mithat Yenigün ve Boğaziçi 
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Mer-
kezi Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray 
ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. 
Panelin moderatörlüğünü Bloomberg 
HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt 
Başaran yaptı. Panelde inşaat sektörü-
nün ekonomiye katkısını değerlendi-

ren Başkan Hinginar, Türkiye ekono-
misinin lokomotifi inşaat sektörünün 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) 
payının yüzde 5’in üzerinde olduğunu 
belirterek, “Ama istihdam açısından 
daha yüksek rakamlar söz konusu. 
Sektör, 1 milyon 800 bin kişiye istih-
dam sağlıyor” dedi. 

İMSAD’DAN
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“Yeni normalleşme 
döneminde işbirliği şart”

Küresel ekonomik krizlerin ardından yaşanan köklü değişimlerle 
gündeme gelen “yeni normalleşme” sürecini değerlendiren 

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, bu dönemde sektörün 
daha fazla birlik ve beraberlik göstermesi gerektiğini belirterek, 

“İhracatta rekabette başarılı olabilmek için paydaş sektörlerle 
işbirliği içinde hareket etmeliyiz” dedi.

Türkiye İMSAD, 2016’nın ilk Gündem Buluşmaları 
Toplantısı’nda “yeni normalleşme”yi masaya yatırdı

İMSAD’DAN
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD), 2016 yılının 
ilk Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda 

dünya ve Türkiye ekonomisini ve siyasi gelişmele-
ri gündeme taşıdı. Küresel ekonomik krizlerin ar-
dından yaşanan köklü değişimlerle gündeme gelen 
“yeni normalleşme” sürecine ilişkin, üretim eko-
sisteminde süpersonik dijitalleşme, terör ve mülteci 
sorunları ile küresel iklim değişikliği gibi konular 
masaya yatırıldı. 

7 Nisan 2016 Perşembe günü Ortaköy Feriye’de 
düzenlenen toplantıda Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanları Prof. Dr. Kerem Alkin ve 
Dr. Can Fuat Gürlesel ile Bloomberg HT Haber Ko-
ordinatörü Ali Çağatay konuşmacı olarak yer aldı. 
“Dünya Ekonomisinde Yeni Normalleşme Arayışla-
rı” başlığıyla düzenlenen toplantıda küresel ekono-
mideki gelişmeler çerçevesinde yeni normalleşme 
yaklaşımı, yeni pazarlar ve 2016 vizyonu ele alındı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 
Türkiye ekonomisinin 2015’te yüzde 4, inşaat sek-

törünün ise yüzde 1,7 büyüdüğü bilgisini paylaşa-
rak, inşat sektöründeki büyümede özellikle 3’üncü 
Boğaz Köprüsü, 3’üncü Havalimanı ve İzmit Körfez 
geçişi gibi yüksek bütçeli yatırımların da etkisinin 
olduğunu söyledi. Güven ve beklentiler noktasın-
da sektörün temkinli davrandığına dikkat çeken 
Hinginar, “Güven ve Beklenti endekslerimizde, öl-
çümlemeye başladığımız Ağustos 2013’ten bu yana 
devam eden aşağı yönlü hareketin Eylül 2015 iti-
barıyla 1-2 puanlık oynamalarla yatay seyirde iler-
lediğini görüyoruz. Bunu bir anlamda inşaat mal-
zemesi sektöründe ‘yeni normalleşme’ sürecinin 
Eylül 2015 itibarıyla başladığının göstergesi olarak 
yorumlayabiliriz” dedi.

“MALZEME FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
ENFLASYONUN ALTINDA”
Konuşmasında Türkiye’deki konut fiyatların-

daki artışa da değinen Başkan Hinginar, konut fi-
yatlarındaki artışın sürekli malzeme fiyatlarındaki 
artışa bağlanmasının gerçeği yansıtmadığına dikkat 
çekerek, “2015 yılında inşaat malzemeleri fiyatları 
yüzde 5,9 artmış. Yani enflasyonun bile altında bir 

Türkiye İMSAD önceki 
dönem Başkanı Dün-
dar Yetişener, Türkiye 
İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı F. Fethi 
Hinginar, Bloomberg 
HT Haber Koordi-
natörü Ali Çağatay 
ve Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı 
Prof. Dr. Kerem Alkin 
Gündem Buluşmaları 
Toplantısı’nın ardın-
dan bir araya geldi.



artıştan bahsediyoruz. 2014 yılında yüzde 10,7’lik 
bir artış yaşanmıştı. Dolayısıyla son yıllarda özellik-
le İstanbul gibi şehirlerde yüzde 40’lara varan ko-
nut fiyatlarındaki artışı baz alırsak, malzeme fiyat-
larındaki artışın neredeyse hiç etkisi yok diyebiliriz. 
Her zaman dile getiriyoruz, konut fiyatlarındaki 
artışın en büyük nedeni, arazi fiyatlarındaki ranttır” 
diye konuştu.

Son dönemde yakın coğrafyada yaşanan savaş-
ların etkisi aynı zamanda Rusya krizi, seçim süreç-
leri ve terör olaylarının etkisiyle inşaat malzemeleri 
sektörünün 2015 ihracat hedeflerini gerçekleşti-
remediğine dikkat çeken Hinginar, bu konuda da 
şunları söyledi: “İnşaat malzemesi ihracatında 2015 
yılını yüzde 19,8’lik gerilemeyle 17 milyar dolarla 
kapattık. 2016 yılı sonunda da 2013-2014 yılların-
daki ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi öngör-
müyoruz. Mevcut pazarlardaki daralmalar da hedef 
ve beklentilerimizi sekteye uğratıyor, ancak tablo 
hepten karanlık değil. İran’a ambargoların kalkma-
sı, İsrail ile ilişkilerin son dönemde normalleşmeye 
başlaması ve Rusya’nın, iki ülke arasındaki ilişkile-
rin yeniden normal seyrine dönebileceğine dair sin-
yaller vermesi gibi olumlu gelişmeler yaşıyoruz. Bu 
ülkenin sanayicileri olarak, yarattığımız her birim 
katma değer ile ulusal büyümede büyük bir rol oy-
nuyoruz. Sektör olarak, kararlılıkla bu gelişmeleri 
fırsata çevirmeli, dünyadaki bu ‘yeni normalleşme’ 
sürecinde, daha fazla birlik ve beraberlik gösterme-

li, daha gerçekçi hedeflerle yol haritamızı belirle-
meliyiz. İhracatta rekabette başarılı olabilmek için 
paydaş sektörlerle işbirliği içinde hareket etmeliyiz. 
Bu konuda en somut adımı İran pazarında atabile-
ceğimize inanıyorum.” 

DR. GÜRLESEL: “HÜKÜMETİN 2016  
BÜYÜME BEKLENTİSİ İYİMSER”
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 

Fuat Gürlesel ise, 2015 yılında inşaat sektöründeki 
büyümenin kamu yatırımları sayesinde olduğuna 
dikkat çekerek, ileriye dönük beklentilerini şöyle 
paylaştı: “Türkiye ekonomisi 2015 yılında yüzde 4 
büyümesine karşın inşaat sektörü yüzde 1,7 büyü-
dü. Türkiye ekonomisindeki büyümeye baktığımız-
da üretim ve sanayi ağırlıklı olmadığını görüyoruz. 
2015 yılı inşaat sektörü ile genel ekonomik büyü-
me ilişkisinin yine zayıf ve hatta kopuk olduğu bir 
yıl oldu. 2015 yılında inşaat sektöründeki büyüme-
yi kamu kurtardı. 2015 yılında yaşanan iki seçim 
nedeniyle kamu inşaat harcamaları arttı ve yüzde 
8,4 büyüdü. Buna karşın iki seçimin yarattığı be-
lirsizlik özel sektörü olumsuz etkiledi, özel sektör 
inşaat harcamaları yüzde 1,2 küçüldü. 2016 yılında 
ise ekonomik büyüme ile inşaat sektöründeki bü-
yümeyi küresel ekonomik gelişmeler, yeni Merkez 
Bankası yönetimi ve politikası, Anayasa çalışmaları 
ile oluşacak siyasi süreç, terör olayları ve güneydo-
ğudaki gelişmeler ile Suriye odaklı dış politik geliş-
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Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel, 
“2016 yılı ile ilgili 

referans senaryoda, 
ekonomide yüzde 
3,5-4, inşaat sektö-

ründe ise yüzde 2-2,5 
büyüme olabilecek. 
İnşaat malzemeleri 

sanayi ise yine daha 
çok iç pazara ağırlık 

verecek” dedi.
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meler belirleyecek. Hükümetin ekonomideki yüzde 4,5 ve 
inşaat sektöründeki yüzde 4-5 aralığındaki büyüme beklen-
tisi iyimser senaryoyu temsil ediyor. Referans senaryoda ise, 
ekonomide yüzde 3,5-4, inşaat sektöründe ise yüzde 2-2,5 
büyüme olabilecek. İnşaat malzemeleri sanayi ise yine daha 
çok iç pazara ağırlık verecek.”

“YENİ NORMAL”DE 
TÜRKİYE’Yİ NELER BEKLİYOR?
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Al-

kin de, “eski normal” süreçlere ve “yeni normal” senaryola-
rına değindi. ABD’nin dünyadan ciddi miktarda enerji ithal 
ettiği dönemin artık sona ermekte olduğunu belirten Prof. 
Dr. Alkin, “Yeni normalde ABD artık enerji ihracatçısı. Bunun 
iki tane sonucu olacak. Küresel emtia fiyatlarında, artık rekor 
beklememeliyiz. Bu iş Suudi Arabistan ve Rusya’nın canını 
yakacak. İran ise zekice davranarak, enerjiden para kazanma 
tehlikesine düşmeyecek. Bence İran bu coğrafyada bize sana-
yi üretiminde ciddi bir rakip olacak. Rusya’nın yeraltı zengin-
liklerinin ihracatına dayalı bir ülke olmaya kendini mahkum 
etmesinin Rusya tarafında bazı siyasi ve ekonomik bedelleri 
olacak. Aynı durum Suudi Arabistan için de geçerli” dedi.

Prof. Dr. Alkin, ABD’nin güçlü bir enerji ithalatçısı olma-
sının Türkiye’ye etkisi konusunda ise şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Dünyaya emtia satarak geçimini sağlayan ülkelere 
ihracat yaparak para kazanmamız riske girebilir. Bu nedenle 
bizim hammaddeyi alıp bunu ara mamule ya da nihai mamu-
le dönüştürerek ihraç eden ülkelere ihracat yapan bir ülke ol-
manın yolunu bulmamız lâzım. Geleneksel ve düşük tekno-
lojili ihraç ürünleri ile ihracatımızın sıkışma riskinin olduğu 
bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönem Suudi Arabistan 
ve Rusya gibi demokrasiyle yakından uzaktan alakası olma-
yan ülkelerin daha ajite olacağı bir dönem, Türkiye’nin çok 
dikkatli olması lazım. Türkiye’nin eskisinden çok daha fazla 
Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ düşüncesine girmesi 

gereken bir dönem. Yeni normal bize şunu söylüyor; Yurtta 
sulh, cihanda sulh.”

Prof. Dr. Alkin “yeni normal”in diğer özelliklerini ise 
şöyle özetledi: “Yeni normalde Çin birçok sektörde kapasite 
indirimine gidecek. Ülkelerin imalat sanayinde 100’e yakın 
sektörde kapasiteyle ilgili limitleri vardır. Bu limitleri bilerek 
strateji yaratmak ve yatırım yapmak gerek. Kısacası yeni nor-
malde imalat sanayinde kapasiteler azaltılacak, Türkiye’nin 
buna da hazır olması lâzım. Bir diğer konu üretim eko sis-
teminde süpersonik dijitalleşme. Bu hızla giderse, teknoloji 
imalat sanayinde mal ve hizmet üretiminde inanılmaz boyut-
lara gelecek. Bu dönemde internet ile gelen yönetilemez şef-
faflaşmadan söz edebiliriz. Wikileaks, Snowden ve Panama 
Papers skandalları gibi dünya üzerindeki gizlilikleri ortaya çı-
karan sistemler bulunuyor. Küresel yoksullukla mücadelede-
ki önlenemeyen zafiyetin tetiklediği terör ve mülteci sorunu 
da yeni normalin içinde yer alıyor. Küresel ölçekte yaşlanma 
ve insan kaynakları ile küresel iklim değişikliği, temiz su ve 
çevre konuları da yeni normalin gerçeği olacak.”

Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Türkiye’nin 
geleceği konusunda sanayicilere umut verici bir vizyon çizerken, 
sanayicilerin artık yeni bir seviyeye geçmeleri gerektiğini söyledi. 
Çağatay, Türkiye’nin bölgesel gücünü ve gelişimini sürdürdüğünü 
belirterek, “Şu anda bölgesel güç olarak Rusya, Türkiye ve İsrail 
liderliği paylaşıyor. Ancak doğal kaynakları Türkiye’ye kıyasla kat kat 
yüksek olmasına rağmen sanayileşme atılımını gerektiği ölçüde 
yapamaması nedeniyle Rusya’yı, gelecekte zor günler bekliyor. 
Türkiye ise bölgenin sanayi devi. Rusya’dan daha iyi durumdayız. 
Çünkü sanayici çalışıyor. Büyüyen ve istikrarlı bir davranışa sahip. 
Türkiye, bulunduğumuz coğrafyada ihracat lideri. Son dönemde 
pazarlarımızı da çeşitlendiriyoruz. Sanayici yeni pazarlar arayıp 
bulma noktasında elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

“YAZILIM KONUSUNDA 
GELİŞEMEZSEK GERİDE KALACAĞIZ”
Bölgede yıldız ülke olmamıza rağmen sanayileşme bakımından 

dünyada hiç olduğumuzun altını çizen Çağatay, şu bilgileri verdi:  
“Çünkü genel olarak dünyanın yükselen sektörlerinde hali hazırda 
yatırımlarımız eksik ya da yok. NASA’nın 30 yıl sonraya ilişkin bir 
projeksiyonu var. NASA diyor ki; 30 yıl sonra, robot işçiler olacak. 
Dünyada şu anda üç grup ülke var. Gelişmiş ülkeler G7’ler (ABD, 
Kanada, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya), 77 tane de 
aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ülke var, diğerleri 
ise geri kalmış ülkeler. NASA, 30 yıl sonra dünyada iki grup ülke 
kalacağını öngörüyor. Gelişmiş ülkeler ve geri kalmış ülkeler 
olacak, gelişmekte olan ülke diye bir şey kalmayacak. Eğer yazılım 
yapamazsak biz de geri kalmış ülke olacağız. Çünkü dünyayı 
yazılımı yapanlar, üretenler ve satanlar yönetecek.”

Çağatay: “Türkiye bölgede 
lider ama dünyada yok”
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“Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerine 
somut olarak destek vereceğiz” 

İklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarından Daikin, Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini aldı. 
Daikin Türkiye CEO'su ve Daikin Europe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder, Türkiye İMSAD’ın sektörün 

gücüne güç kattığını belirterek, “Derneğin faaliyetlerini somut olarak desteklemek istedik” dedi.  

Temmuz 2011’de Airfel’i satın alarak Türkiye 
pazarına giren Daikin, Türkiye inşaat sektö-
rünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’a üye 

oldu. Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. CEO’su ve Daikin Europe Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Önder ile şirketi ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Daikin Türkiye ne zaman kuruldu? Sektör-
deki gelişimini kısaca anlatır mısınız?

Temmuz 2011’de Airfel’i satın alarak Türkiye 
pazarına girdik. Daikin, Türkiye pazarına girdi-
ğinde klima denilince akla gelen markalar arasın-
da ancak 15’inci sırada yer alıyordu. Şimdi ise aynı 
soru sorulduğunda Daikin akla gelen 2’nci marka. 
Şirket bu süreçte çok hızlı bir büyüme kaydetti. 
Pazar payını yüzde 10’lardan yüzde 35’lere çıkar-
mayı başardı. İlk iki yılda iki kat büyüyerek 145 
ülkede 182 iştirakiyle faaliyet gösteren Daikin 
bünyesinde, en hızlı büyümeyi kaydeden şirket 
Türkiye oldu. Halen sektör ortalaması olan yüzde 
10’un çok üzerinde büyüyen Daikin, Türkiye’nin 
çalışan sayısı bu süreçte 420’den 836 kişiye çıktı. 
Üretim tesisimiz ise Sakarya’nın Hendek ilçesinde 

bulunuyor. Tesiste iklimlendirme sektörüne yö-
nelik kombi,  klima, panel radyatör, fancoil, kli-
ma santralleri ve ısı geri kazanım cihazlarını son 
teknolojiyle üretiyoruz. Hendek Üretim Tesisleri 
yıllık 400 bin split klima, 50 bin fancoil cihazı, 
300 bin kombi üretimi gerçekleştiriyor. Burada 
ürettiğimiz cihazları iç pazarın yanı sıra dünyaya 
da ihraç ediyoruz. Daikin olarak Türkiye pazarın-
da faaliyet göstermeye başladığımız Temmuz 2011 
yılında 15 milyon dolar ihracat yaptık ve 2016 yılı 
itibarıyla bu rakamı dört kat artırarak yaklaşık 60 
milyon dolara çıkardık. 

“TÜRKİYE’Yİ İHRACAT ÜSSÜ 
YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

2015 yılı firmanız için nasıl geçti? 2016 yılı 
hedefleri nelerdir? 

2015 yılında Türkiye ve dünyada yaşanan 
birtakım değişkenlerin de etkisiyle iklimlendir-
me sektörü büyük bir sıçrama yapamadı, ancak 
ihtiyaçlara yanıt vererek normal seyrinde devam 
etti. Yine de yılın genelini değerlendirecek olur-
sak; ısıtma-soğutma sektörünün önceki yıllarda 
olduğu gibi yüzde 10’luk bir büyüme ile 2015’i 
kapattığını söyleyebiliriz. 2016 yılında sektörde 
yatırımların artması bekleniyor. Bu beklentilere 
paralel olarak hedeflerimizi en az yüzde 10 artır-
mayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz arasında bölgeyi 
ihracat üssü yapmak olduğu için bu doğrultuda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatta Avru-
pa ülkelerinden, CIS bölgesi olarak adlandırılan 
Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Türkmenis-
tan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’a ve Af-
rika pazarına kadar geniş bir coğrafyada büyüme 
kararı alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Der-
neğin faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

Daikin’ın felsefesinin temelinde, faaliyet gös-
terdiği topluma fayda sağlamak var. Biz, Türki-
ye İMSAD gibi derneklerin, toplumumuza değer 
kattığını ve bulunduğumuz sektörün gücüne güç 
kattığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye İMSAD’ın 
faaliyetlerini somut olarak desteklemek istiyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ - DAIKIN

Daikin Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri 

Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. CEO’su ve 
Daikin Europe 

Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Önder, 

“Türkiye İMSAD 
gibi derneklerin, 

toplumumuza değer,
bulunduğumuz 

sektörün gücüne güç 
kattığını biliyoruz“ 

dedi.
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“Türkiye İMSAD üyeliği ile
karşılıklı fayda sağlayacağız”

Kapı-pencere sektöründe faaliyet gösteren Roto Frank, Türkiye İMSAD'a üye oldu. Roto 
Frank Türkiye Genel Müdürü Artuğ Özeren, “Bu organizasyonun içinde yer alarak karşılıklı 

fayda sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Kapı-pencere sektöründe metal esaslı akse-
suarlar üreten Alman firması Roto Frank, 
1995’ten bu yana faaliyet gösterdiği 

Türkiye’yi, Ortadoğu operasyonlarından sorumlu 
bir merkez haline getirdi. Roto Frank Türkiye Ge-
nel Müdürü Artuğ Özeren ile şirketin faaliyetlerini 
ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuş-
tuk. 

Roto Frank’ın faaliyet alanı nedir?
Roto Frank dünyada 1935 yılında ilk çift açı-

lımı üreten firma. Şirketimiz; PVC, alüminyum ve 
ahşap kapı pencere sistemlerinde her türlü çift açı-
lım, tek açılım, menteşe, kilit mekanizması, bağ-
lantı ekipmanı üretip, bunların satış ve pazarlama-
sını yapıyor. Özetle faaliyet konumuz kapı-pencere 
sektöründe metal esaslı aksesuar üretmek.

Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz nelerdir?
Dünyada en çok çift açılım üreten aksesuar 

firması biziz. Kalite, bilinirlik ve kabul edilmiş-
lik olarak dünya çapında bir üstünlüğümüz var. 
Türkiye’de kurulduğu tarihten bugüne kadar ge-
çen zamanda, 2015 yılında en yüksek satış ciro-
suna ulaştık. 2015 yılı itibarıyla Roto Frank Tür-
kiye, Roto Frank’ın Ortadoğu operasyonlarından 
sorumlu bir merkez haline geldi. Kısa vadedeki 
hedefimiz Türkiye olarak Ortadoğu’ya satış ve tek-
nik destek sağlayan bir merkez olmak. Ortadoğu 
coğrafyasındaki uygulayıcılara kapı-pencere sektö-
ründe doğru aksesuarları ve bu aksesuarların nasıl 
kullanıldığını alıştırarak öğretmek. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu üyeli-
ğin şirketinize ne gibi katkıları olacak?

Türkiye İMSAD, inşaat sektöründeki en saygın, 
en etkin, en güçlü ve son derece başarılı çalışmala-
ra imza atan bir kuruluş. Dolayısıyla biz kapı pen-
cere sektörü kadar kendimizi inşaat sektörünün bir 
parçası olarak gördük ve bu saygın kurumlar top-
luluğu içerisinde bizim de bir yerimiz olmalı diye 
düşünerek bu derneğe katılmak istedik. Derneğe 
katkıda bulunmak, çalışma gruplarında yer almak, 
enerji verimliliği toplantılarına, sürdürülebilirlik 
çalıştaylarına katılmak, bilgi alışverişinde bulun-

mak istiyoruz. Türkiye İMSAD, sektörün büyüme 
oranlarını düzenli olarak açıklayıp, inşaat sektö-
ründeki her türlü kalemin istatistiğini son derece 
sağlıklı, bağımsız ve şeffaf bir şekilde paylaşan bir 
organizasyon. Biz de bu kadar saygın ve veriyi iyi 
yorumlayan bir organizasyonun parçası olmak, bu 
bilgi paylaşımlarına dahil olmak istediğimiz için 
buradayız. Dernekteki her paylaşımın faydalı oldu-
ğunu dışarıdan gözlemliyorduk. Organizasyonun 
içerisinde yer alarak bundan karşılıklı fayda sağla-
yacağımızı düşünüyorum.

Türkiye İMSAD’ın çalışmalarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Türkiye İMSAD, son derece saygın bir oluşum. 
Sektöre yön veren, sektörün dinamiklerini şekil-
lendiren oyuncunun bulunduğu; ciddi ve disiplinli 
çalışmalarıyla, çalıştaylarıyla, hazırladığı raporlarla 
sektöre ve piyasalara dahi ışık tutan, Türkiye inşa-
at sektörünün dünya standardında bir çizgiye gel-
mesini sağlayan bir kuruluş. Sektörün bu önemli 
derneğinin son derece saygın bir zümre olduğunu 
düşünüyoruz ve faaliyetlerini olumlu değerlendi-
riyoruz.

Roto Frank Türkiye 
Genel Müdürü 
Artuğ Özeren, 
“Türkiye İMSAD’a 
katkıda bulunmak, 
çalışma gruplarında 
yer almak, enerji ve-
rimliliği toplantılarına, 
sürdürülebilirlik ça-
lıştaylarına katılmak, 
bilgi alışverişinde 
bulunmak istiyoruz” 
dedi. 



KAPAK – YAPI DENETİMİ

Deprem kuşağı üzerinde yer alan 
ülkemizde gerek can güvenliği gerekse 
ekonomik kayıpların önlenmesi için 
güvenli yapılar yapmak en önemli 
unsuru oluşturuyor. Türkiye İMSAD 
olarak biz de bu sayımızda güvenli yapı 
üretimini sağlamak amacıyla
uygulamaya konan “Yapı Denetimi”ni 
masaya yatırdık. Üzerinde görüş 
birliğine varılan en önemli nokta 
ise yapı denetim yasasının mutlaka 
yenilenmesi gerektiği oldu. 
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denetiminde yeni 
düzenleme şart

ydenetiminde yenni
düzenleme şart
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Marmara depreminden bu yana inşaat 
sektörünün büyük bir yükselişte ol-
duğu ülkemizde, ekonomik büyüme 

çoğunlukla inşaat odaklı gerçekleşiyor. İnşaat 
sektörünün adeta sıçrama yaptığı bu süreçte 
depreme karşı alınabilecek en önemli tedbir ise 
güvenli yapılar yapmak. İnşaat malzemelerinden 
yapı izinlerine kadar pek çok aşamada kontrol 
mekanizmasının dikkatli ilerlemesi, inşaatlarda 
sağlam zemin, inşaat malzemelerinde sağlık ve 
güven unsurlarının ön planda tutulması gereki-
yor. Depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesin-
de devreye giren denetim sisteminde ise en çok 
beton kalitesi ve demirle ilgilenilip, diğer malze-
melerin denetlenmediği dikkat çekiyor.

Yapı işlerinin düzenlenmesi için bir Yapı 
Kanunu olmayan ülkemizde bu boşluk yürür-
lükteki 5543 sayılı İskân Kanunu, 4734 sayılı 
Kamu İhale Yasası gibi yasalarla bir ölçüde dol-
durulmaya çalışılıyor. Türkiye’de güvenli yapılar 
yapılması konusunda çalışmalarıyla yol gösterici 
olan Türkiye İMSAD, Güvenli Yapılar Yol Ha-
ritası-1 raporunda yapı güvenliğinin en önem-
li ayaklarından olan yapı denetimi konusunda 
yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, denetimde 
yaşanan sorunların çözümü için önerilerde bu-
lundu.

Türkiye’de gerek yapı malzemeleri üretimi ve 
ilgili mevzuatlara uygunluğu, gerekse tasarım ve 
yapım işlerinin kamu ve özel sektör binalarında 
ilgili standart, yönetmelik, teknik şartnameler 
ve fenni kurallara uygunluğunun garanti altına 
alınması ve denetlenmesi (mevzuatın güvenli 
yapıya izin verdiği varsayılarak) tam bir karmaşa 
ve kaos içinde. Dolayısıyla malzeme, tasarım kri-
terleri ve yapım işlerinde güvenli ve sürdürüle-
bilir yapılar açısından etkili ve kapsamlı denetim 
mekanizmaları oluşturulması gerekiyor.

Yapı güvenliğinin sağlanmasına yönelik ola-
rak, hem projelendirme hem de yapım aşama-
larında denetim süreci son derece önemli. Bu 
konuda 1999 Marmara depremleri sonrası geti-
rilen ve tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan 
bağımsız denetim sistemi ile önemli iyileşmeler 
sağlanmış olmakla birlikte, halen ciddi problem-
ler bulunuyor. Yasada böyle olmamasına rağmen 
fiiliyatta müteahhit-denetim firması ilişkisinin 
kesilememiş olması, bir başka ifade ile müte-
ahhidin denetim firmasının işvereni olması, so-
runların başında geliyor. Ayrıca, denetime ayrı-
lan bütçelerin özellikle küçük projeler için çok 
düşük miktarlarda kalması, yapılan denetimin 
hakkıyla ve teknik açıdan yeterli mühendislerce 
yapılamaması sonucunu doğurabiliyor.
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Bir yapının güvenli olabilmesi için paydaşların yeter-
liliğinin, tasarım ve uygulamanın denetlenmesi ve 
belgelenmesi şart. Ayrıca, güvenli yapıya ilişkin dene-

timlerin yalnız tasarım-yapım aşamasında değil, bina inşaa-
tı tamamlandıktan sonra kullanım (işletme) aşamasında da 
belirli ölçüde yapılması gerekiyor. Yeterlilik belgesi olmazsa 
olmaz bir belge. Ancak bu belge, belge sahibinin uygulama 
sırasında hata yapmayacağı anlamına gelmiyor. Burada ilk 
yapılması gereken ise aşağıdaki paydaşların yeterliliğinin be-
lirlenmesi.

TASARIM, MÜŞAVİRLİK VE PROJE YÖNETİMİ: 
Bu fonksiyonları yerine getirecek mimar ve mühendis-

lerin yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunun belirlenme-
si için en uygun çözüm, yetkin mühendislik müessesinin 
oluşturulması. Ancak, bu aşamada, yapı tipine göre mimar 
ve mühendislerin sahip olması gereken nitelikler ile proje 
bürosunun sahip olması gereken özellikler ve olanaklara iliş-
kin ölçütlerinin, tasarımı yapacak mimar, mühendis ve proje 
bürolarının yeterliliklerin belirlenmesi gerekir. Örneğin çelik 
yapılarla ilgili ölçütler ve denetim prosedürleri TUCSAmark 
Yeterlilik Belgesi kapsamında hazırlanır.

MALZEME ÜRETİCİLERİ: 
Malzeme üreticilerinin yeterlilikleri de saptanmalı. Ürün-

ler G veya CE belgesine veya teknik onaya sahip olsa dahi, 
işin büyüklüğüne göre üreticinin ihtiyacı karşılayıp karşıla-
yamayacağı, işlerinin kalitesinin sürdürülebilirliği yapılacak 
kontrol ve denetimlerle belirlenmeli.

YÜKLENİCİ VE TAŞERONLAR: 
Uygulamayı yapacak yüklenici ve taşeronlar dâhil tüm 

Yeterlilik ve kalite
denetimleri nasıl olmalı?
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uygulamacıların da yeterlilikleri saptanmalı. Bura-
da firmanın mali büyüklüğü, firmanın personel ve 
ekipman yeterliliği, firmanın fiziki koşulları, yapıla-
cak işin kalitesini ve çapını etkiler. Dolayısıyla, fir-
maların yeterliliği ve hangi boyutta bir iş için yeterli 
olduğu belirlenmeli. Ayrıca, mevcut uygulamada 
ön yeterlilik alan bazı firmalar işlerini taşeronlara 
vermekte, ancak taşeronlar denetlenmemekte. Bu 
da birçok aksamaya neden olmakta. Bu nedenle 
taşeronların da aynı denetime tabi tutulması şart 
koşulmalı.

ONAY MERCİNİN DENETİMİ: 
Projeyi onaylayan, inşaat ruhsatı ve iskân izni 

veren birimlerdeki mimar ve mühendislerin bilgi 
ve deneyimlerinin tasarlanan bina türü için yeterli 
olduğunun belirlenmesi gerekir. Söz konusu mimar 
ve mühendislerin tasarlanan her bina türü için ye-
terli olmaması doğal. Bu durumda, danışman kul-
lanılmasına olanak sağlanmalı.

DENETÇİNİN DENETİMİ: 
Denetimleri yapacak kişi ve kurumların da ye-

terliliği çok önemli. Örneğin; mevcut yapı denetim 
sistemi istenen ölçülerde sonuç vermemekte. Dola-
yısıyla, denetim sürecinde görev alacak laboratuvar, 
bağımsız denetim kuruluşu, yapı denetim firmaları 
gibi tüm paydaşların da akreditasyon, personel, do-
nanım ve mali büyüklükleri açısından denetlenme-
leri sistemin güvenirliğini artırır. 

TASARIM DENETİMİ: 
Tasarımın; boyutlandırma, uygulanabilirlik, sis-

tem ve malzeme seçimi açısından uygun olup ol-
madığının denetlenmesi.

MALZEME DENETİMİ: 
İnşaat malzeme ve sistemlerinin yapımında 

kullanılan ana maddeler ile inşaat malzemelerinin 
mevzuata ve şartnamelere uygun olup olmadığının 
denetlenmesi.

İTHAL MALZEMENİN DENETİMİ: 
İthal malzemelerin gümrükten itibaren  deneti-

me tabi tutularak, uluslararası standartlara uygun-
luğunun kontrol edilmesi.

YAPIM DENETİMİ: 
Çelik ve ahşap prefabrik veya betonarme pre-

kast ve benzeri yapı elemanlarının imalatının kalite 
güvence ve kalite kontrolünü içeren fabrika dene-
timleri ile şantiyedeki yapım işlerinin her cephe-
sinin denetlenmesi. İnşaatın tamamlanmasından 
sonra yapılacak denetimler ise, bakım onarım tadi-
lat gereksinimlerini zamanında belirlemek, bunlar 
için yapılacak masrafların optimizasyonu ve son 
olarak da yapı zincirinin önceki aşamaları için geri 
bildirim sağlamak amacıyla yapılır.

Yapı güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik olarak, 
hem projelendirme hem 
de yapım aşamalarında 
denetim süreci son derece 
önemli. Bu konuda 1999 
Marmara depremleri sonrası 
getirilen ve tüm Türkiye’de 
uygulanmaya başlanan 
bağımsız denetim sistemi ile 
önemli iyileşmeler sağlanmış 
olmakla birlikte, halen ciddi 
problemler bulunuyor.

KAPAK – YAPI DENETİMİ
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Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Güldemet Sarı, 

64’üncü Hükümetin 
2016 Eylem Planı 

çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi 

öngörülen 
eylemlerden 

birinin de yapı 
denetim sisteminin 

etkinleştirilmesi 
olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet 
Sarı, 2023 vizyonu çerçevesinde; yaşanabi-
lir çevreye sahip, mekân ve yaşam kalitesi 

yüksek sürdürülebilir kentsel ve kırsal alanların 
oluşturulması hedefinde yapı denetim sistemini 
geliştirmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden 
devam ettiğini söyledi. 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun’un uygulanmasının 2011 yılında 
tüm Türkiye geneline yayıldığını vurgulayan Bakan 
Sarı, “Kanun gereği Bakanlığımızca, yapı denetimi 
sektöründe görev yapmak isteyen kuruluşlara yapı 
denetim izin belgesi, mimar ve mühendislere denet-
çi belgesi, laboratuvarlara ise laboratuvar izin belgesi 
veriliyor. Bu kuruluş ve kişilerin görevlerini mevzu-
ata uygun bir şekilde yerine getirip getirmediği hu-
susu ise Bakanlığımızca titizlikle denetleniyor” dedi.

YASADA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
Uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların gi-

derilmesi ve daha etkin bir yapı denetim sisteminin 
oluşturulabilmesi için ilgili mevzuatlarda dönem 
dönem revizyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini be-
lirten Sarı, şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda son ola-
rak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 
2’nci ve 8’inci maddelerinde 4 Nisan 2015 tarih ve 
6645 sayılı Kanun ile değişikliğe gidildi. Mevzuata 
uygun görevini yerine getirmeyen yapı denetim 

kuruluşlarına bir yıla kadar faaliyet durdurma cezası 
verilmekte iken; yapılan değişiklik ile söz konusu 
cezanın yerine eylem-yaptırım dengesi gözetilerek 
fiilin ağırlığına göre idari para cezası verilmesinden, 
yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve belge 
iptali yapılmasına kadar kademelendirilen yeni 
bir ceza sistemine geçildi. Böylece kuruluşun ceza 
alması halinde sorumlu olduğu ve herhangi bir 
denetim hatası da bulunmayan inşaatların durdu-
rulması yerine sadece denetim hatası bulunan inşaat 
ile ilgili işlem yapılarak; diğer tüm inşaatlara ilişkin 
yapı sahibi olan vatandaşlarımızın, yapı müteah-
hitlerinin ve yapı denetim kuruluşlarının mağdur 
olması engellendi. Ayrıca yapı denetim kuruluşları 
ve laboratuvarların izin belgesi verme aşamasında 
görevlerini eksiksiz ve mevzuata uygun yerine ge-
tirmelerinin teminat alınması uygulamasına geçildi.”

Bu değişikliklere uyum sağlanması için Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hüküm-
lerinde 22 Ağustos 2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi 
Gazete ile düzenleme yapıldığını ve kanun değişikli-
ği ile getirilen yeni idari müeyyidelerin hangi usul ve 
esaslar çerçevesinde yürütüleceğini belirleyen Yapı 
Denetimi Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyet-
lerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması 
ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl 
ve Esaslarına Dair Tebliğ’in 28 Şubat 2016 tarih 

 Bakan Sarı: “Yapı Denetimi 
 Kanunu’nda revize yapılacak” 
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ve 29638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe kondu-
ğunu vurgulayan Bakan Sarı, “Ayrıca Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği’nde, 28 Ocak 2016 tarih ve 29607 sayılı Resmi Gazete 
ile değişikliğe gidilerek ara teknik elemanlara (teknik öğretmen, 
yüksek tekniker, tekniker ve teknisyen) belli yapı sınıfı ve alana 
kadar olan yapılarda denetim görevi yapma imkanı tekrar sağlandı 
ve bu statüde olan yaklaşık 7 bin kişiye ilişkin sorun çözümlendi” 
bilgisini verdi. 

“DENETİM ÇALIŞMALARINA
HIZ VERECEĞİZ”
64’üncü Hükümetin 2016 Eylem Planı çerçevesinde gerçekleş-

tirilmesi öngörülen eylemlerden birinin de yapı denetim sisteminin 
etkinleştirilmesi olduğunu ifade eden Bakan Sarı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu kapsamda mevcut yapı denetim sisteminin gözden 
geçirilerek, daha işlevsel ve çözüm odaklı bir yapının oluşturula-
bilmesi için Bakanlığımızca 4708 sayılı Kanun’da değişiklik taslağı 
oluşturularak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sistemde yer alan 
diğer paydaşların görüşlerine sunuldu. Alınan görüşler sonrasında 
taslakta gerekli revize çalışmalarına gidilecek. Doğru planlama ve 
uygun denetim yöntemleri ile daha güvenli yapılar inşa edilmesi 
afetler karşısında yaşanabilecek zararları en aza indirgeyecek. Va-
tandaşlarımızın çağdaş, standartlara uygun altyapıya ve konutlara 
sahip, depreme karşı güvenli, sağlıklı evlerde yaşamasını sağlamak 
amacıyla denetim ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Bu sü-
reçte sektörün, ilgili paydaşların ve firmaların işbirliği içerisinde ha-
reket etmesi güvenli yapıların inşası açısından büyük önem taşıyor.”

Yapı denetimine ilişkin ilk yasal düzen-
leme 10 Nisan 2000 tarih ve 24016 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 595 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
gerçekleşti. 595 sayılı KHK’nin düzenlenme 
amacı, afet sonrası yapılarda oluşan hasarın 
etkisini asgari seviyeye düşürmek olmasına 
rağmen hem hukuki boyutta hem de sektörel 
anlamda eleştirilere maruz kaldı. Bu KHK, 
26 Mayıs 2001 tarih ve 24413 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 
kararıyla iptal edildi. 595 sayılı KHK’nın Ana-
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden 
sonra 13 Ağustos 2001 tarihli “4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun” yürürlüğe 
girdi. Bu kanunun amacı, can ve mal güvenli-
ğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık 
kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı 
yapılması için proje ve yapı denetimini sağla-
mak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemekti. Sonraki süreçte, uygulamada 
karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için 5 
Şubat 2008 tarihinde “Yapı Denetimi Uygulama 
Usul ve Esasları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi ve 12 Ağustos 
2001 tarihli Yapı Denetimi Uygulama Usul ve 
Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 

2011 YILI MİLAT OLDU
19 pilot ilde yaklaşık 9 yıl süren uygu-

lama sonucunda, 13 Temmuz 2010 tarih ve 
2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 
Ocak 2011 tarihinden itibaren 4708 sayılı Yapı 
Denetim Kanunu tüm Türkiye genelinde 81 
ilde uygulanmaya başlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunu’nda sırasıyla; 23 Ocak 2008, 17 Ağus-
tos 2011, 12 Temmuz 2013, 4 Nisan 2015 
tarihlerinde değişiklikler yayınlandı. Ayrıca 
bu kanuna ek olarak Yapı Denetimi Uygulama 
Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde sırasıyla; 5 Şu-
bat 2008, 31 Temmuz 2009, 7 Ağustos 2010, 1 
Temmuz 2011, 3 Nisan 2012, 14 Nisan 2012, 
5 Şubat 2013, 22 Ağustos 2015, 28 Ocak 2016 
tarihlerinde değişiklikler yayınlandı. 

 Yapı denetiminde 
15 yıllık yasal süreç

nasıl işledi?

Yapı denetim sisteminin 
etkinleştirilmesinin 2016 

Eylem Planı'nda yer aldığını 
belirten Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Fatma Güldemet 
Sarı, “Bu kapsamda 

Bakanlığımızca 4708 
sayılı Kanun'da değişiklik 

taslağı oluşturuldu. Alınan 
görüşler sonrasında taslakta 

gerekli revize çalışmalarına 
gidilecek” dedi.
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Türkiye İMSAD 
Başkanı F. Fethi 

Hinginar, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü 

tarafından “Yapı 
Malzemeleri 

Mobil Denetim 
Sisteminin 81 ile 

Yaygınlaştırılması 
Programı” ‘na katılarak 

bir konuşma yaptı.

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapı Mal-
zemeleri Mobil Denetim Sisteminin 81 ile 

Yaygınlaştırılması Programı”na katıldı. Yapı Malze-
meleri Piyasa Gözetim ve Denetimi Mobil Sistemini 
81 ile yaygınlaştırmak ve denetim araçlarının 11 ile 
dağıtımını gerçekleştirmek için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tara-
fından “Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sisteminin 
81 ile Yaygınlaştırılması Programı” 21 Ocak 2016 
tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı 
konuşmasında, yapı malzemesi alanında etkin bir 
piyasa gözetimi ve denetimi için gerekli yapılan-
mayı büyük oranda tamamladıklarını belirterek, 
“Bakanlık olarak 81 ilimizde, yıllık ortalama 18 bin 
civarında piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştiri-
yoruz. Bu çalışmalarımızla yapı malzemesi kulla-
nımında güvenliğin sağlanmasını başardık. Şimdi 
de mobil denetim sistemini devreye aldık. Böylece 
uygulamayı ülke çapında yaygınlaştırmış olacağız. 
Bu sistem sayesinde, denetim verilerinin eş zamanlı 
olarak merkeze aktarılması ve şeffaflığın artması 
sağlanacak” diye konuştu. 

Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar ise 
konuşmasında piyasa gözetimi ve denetimi ko-
nusuna değindi. Müteahhitin yeterlilik belgesinin 

yanında tasarımın, malzemenin, taşeronun, onay 
mercinin ve denetçinin de yeterliliğinin belirlenmesi 
ve denetlenmesi gerektiğini belirten Hinginar, aynı 
şekilde tasarımın, malzemenin ve yapımın süreç 
denetimlerinin de yapılması gerektiğini ifade etti.

“GÖNÜLLÜ DENETİM 
SİSTEMİ OLUŞTURULMALI”
Sektördeki en önemli sorunlarından biri olan 

haksız rekabetin çözümünde denetimin rolünün 
büyük olduğunu belirten Başkan Hinginar, dene-
timdeki aksaklıkların giderilmesinin haksız rekabet 
konusunda da ciddi bir yol alınmasını sağlayacağını 
söyledi. Başkan Hinginar sözlerine şöyle devam 
etti: “Biz, Türkiye İMSAD olarak, Piyasa Gözetim 
ve Denetimi konusunda Bakanlığımız tarafından 
yürütülen tüm çalışmaları destekliyoruz. Bu konuda 
her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da tekrar 
belirtmek istiyorum. Kamu denetiminin yanı sıra, 
her şeyi devletten beklemeyen, kendi kendini mü-
teselsil olarak denetleyen, bir başka deyişle ‘Gönüllü 
Denetim’ sisteminin de oluşturulması gerektiğini 
düşünüyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN ACİLEN 
YAPI YASASI’NA İHTİYACI VAR”
Öte yandan Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi 

 “Piyasa Gözetim ve Denetimi 
 konusunda Bakanlığın 

 çalışmalarını destekliyoruz” 
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Hinginar deprem haftası kapsamında yaptığı açıklamada 
deprem bilincini artırmanın ve güvenli yapılar yapmanın 
önemine dikkat çekti. Beklenen büyük depreme karşı hazırlık 
sürecinde denetimin önemini vurgulayan Başkan Hinginar, 
“AB standartlarının Türkiye’ye getirilmesinde aksaklıklar 
yaşanıyor. Denetim konusundaki aksaklıkların giderilmesi 
depreme karşı daha dayanıklı yapılar için önemli bir adım 
olacaktır” dedi.

“BÜTÜNCÜL BİR 
SİSTEM KURULMALI”
Türkiye’de bina yapımı konusunda en büyük eksikliklerin 

başında gelen, tüm konuları içeren bütünsel bir bina yönet-
meliğinin olması için ilk adımı attıklarına dikkat çeken Türiye 
İMSAD Başkanı Hinginar, “Depreme dayanıklı yapılaşmada 
malzemelerin taşıdığı önem yadsınamaz. Ülkemizde binanın 
tasarımından yapımına kadar, denetimin de içinde olduğu bü-
tüncül bir sistem kurulmalı ve toplumda güvenli yapı bilinci 
oluşturulmalı. Türkiye’nin acilen yapı sektörünün bütününü 
kapsayan ve tüm yönetmelikleri bir çatı altına toplayacak 
bir Yapı Yasası’na ihtiyacı var. Buradan hareketle, ülkemizin 
ihtiyaçları doğrultusunda bir Yapı Yasası’nın oluşturulabilmesi 
için, Türkiye İMSAD olarak bizim öncülüğümüzde Ulusal 
Bina Yönetmeliği Platformu’nu (UBYP) oluşturduk. 30’un 
üzerinde kuruluş da bu platformda yer alıyor. UBYP ile dep-
reme daha dayanıklı yapılar için ilgili tüm kurumları bir araya 
toplamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. 

● Denetim konusunda kamu otoritesi ile sektörün sivil 
toplum kuruluşları işbirliği yapmalı.

● Türkiye İMSAD’ın öncülüğünde sektör dernekleri 
arasında piyasa denetimi adına ortak yapılabilecek 
faaliyetler planlanabilir.

● Denetim sorumluluğunun tümünü kamudan bekle-
mek yerine kamu ve özel tüm yapım işlerini içeren 
sigorta sistemini de içine alan zincirleme denetim 
olanağı verecek bir denetim sistemi oluşturulmalı. 
Gelişmiş ülkelerde denetimler bu şekilde yapılıyor.

● Günümüzde tüketicilerin kullandıkları veya kulla-
nacakları yapılar için doğru şekilde denetlendiğini 
ve güvenli olduğunu kanıtlayacak bir belge mevcut 
değil. Bu nedenle denetim zinciri her yapı için kayıtlı 
hale getirilmeli. Güvenli Bina Belgesi zorunlu hale 
getirilerek ve kamu/özel tüm binaları kapsayarak bu 
sorun çözülür.

● Yapı denetim mevzuatı tamamen gözden geçirilmeli, 
kısa vadede iyileştirmeler ile orta ve uzun vadede ye-
rini tamamen bütüncül denetim sistemine bırakmalı. 
Genel kamu binaları istisna olmamalı.

● Bina tasarımı ve denetimi ile ilgili mühendislik hiz-
metlerinin uzmanlığı belgelendirilmiş “yetkin mü-
hendisler” tarafından sağlanması ve bu hizmetlerin 
“mesleki sorumluluk sigortası” ile güvence altına 
alınmış olması gerekir. Benzer şekilde, inşa hizmet-
lerinin yetkinliği belirlenmiş şirketler tarafından 
sağlanması, bu hizmetlerin şirket içi kalite güvence 
ve kontrol sistemi ile desteklenmesi ve binanın gerek 
inşaatı ve gerekse kullanımı aşamalarında “üçüncü 
şahıs mali sorumluluk sigortasının” yapılmış olması 
gerekir.

● Rutin proje ve inşaat denetim mekanizmalarının yanı 
sıra özellikli ve kritik (yapısal denetim sistemleri içe-
ren, yüksek ve büyük açıklıklı) binalar için “bağımsız 
hakem heyeti” mekanizmasının oluşturulması, bu tip 
binalar için hedeflenmiş olan güvenlik performansla-
rının sağlanabilmesi açısından gereklidir.

● Denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar, 
kötü niyetli uygulamalar için yaptırımlar etkin ve 
caydırıcı hale getirilmeli.

  Türkiye İMSAD’ın
denetimle ilgili

önerileri 

Türkiye İMSAD Başkanı 
F. Fethi Hinginar, “Biz, 
Türkiye İMSAD olarak, 

Piyasa Gözetim ve Denetimi 
konusunda Bakanlığımız 

tarafından yürütülen tüm 
çalışmaları destekliyoruz. 

Bu konuda her türlü 
işbirliğine hazırız" dedi.
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Yapı denetimi konusunda en önem-
li görevlerden birini yapı denetim 
firmaları yapıyor. Yapı denetim 

firmalarının yapıları projelerden başla-
yarak zemin etütleri ve raporları incele-
yerek ruhsat çıkarılması safhasına kadar, 
yapının tüm sorumlularını denetlediğini 
belirten Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 
Derneği Başkanı Tekin Saraçoğlu, böyle-
likle projelerin şartnamelere uygun ola-
rak yapılmasının sağlandığını söyledi.

Proje ve şartnamelere aykırı bir ima-
lat tespit edilmesi halinde ise yazılı ve 
sözlü olarak uyarı yapılıp, ilgili idarelere 
(belediye ve bakanlık il müdürlükleri) 
yazılı olarak bildirimde bulunarak hatalı 
imalat düzeltilene kadar yapı inşaatının 
durdurulmasının sağlandığını ifade eden 
Saraçoğlu, “Aksi halde uyarılara rağmen 
yapıda düzeltme yapılmıyorsa yapılan 
imalatlarda hakları kaybolmamak şar-

tıyla istifa etme hakkı doğar. İnşaatın 
projesine uygun yapılması halinde söz-
leşmeye göre yapının ruhsat alımında 
yüzde 10’unu, kaba inşaat bitiminde 
yüzde 60’ını, çatı duvarların bitiminde 
yüzde 80’ini, ince işlerin tamamlanması 
halinde yüzde 95’ini, iş bitirme ve iskan 
safhasında yüzde 100’ünü olmak üzere 
yapı denetim ücretleri, belediyelerin 
onayıyla mal müdürlüklerinden tahsil 
ediliyor. İş bitirme alınması halinde ya-
pının metrekaresi firmanın denetçilerin 
kontenjanından düşürülür ve 15 yıl ta-
şıyıcı sistem 2 yılda ince işler dediğimiz 
imalatların sorumluluğu devam eder” 
diye konuştu.

“FİRMALAR İŞ ALMAK İÇİN 
TAVİZ VERMEK ZORUNDA”
Mevzuat olarak ilk yıllardaki uy-

gulamalara göre daha iyi olmasına rağ-

men sistemin temel sorunu olan işlerin 
müteahhitler tarafından yapı denetim 
firmalarıyla pazarlık edilerek verilmesi-
nin sistemin düzgün işlemesine imkan 
sağlamadığını vurgulayan Saraçoğlu, 
“Firmalar iş almak için indirim yaparak 
taviz vermek zorunda kalıyor. Para al-
dıkları kuruluşu yani bir bakıma kendi 
işverenlerini denetlemek zorunda bıra-
kılıyor. Bu sağlıklı bir denetim sistemi-
nin önündeki en büyük engel. Bu ko-
nuda birlik olarak önerilerde bulunduk. 
Bakanlıkta elektronik ortamda dağıtım 
sağlamak için yeni bir yasal düzenleme 
için çalışmaların başlatıldığını düşünü-
yoruz” dedi.

Yeni bir yasa çıkarılmamasına rağ-
men yasada görülen en büyük eksikliğin 
ceza maddesi düzenlemesi ve kontrol-
süz şekilde firma kurulması olduğunu 
dile getiren Saraçoğlu, şöyle konuştu: 

“Firmaların kendi işverenlerini 
denetlemesi en büyük sorun” 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı Tekin Saraçoğlu, işlerin 
müteahhitler tarafından yapı denetim firmalarıyla pazarlık edilerek verilmesinin 

sistemin düzgün işlemesine imkan sağlamadığını söyledi.
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Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Derneği Başkanı 
Tekin Saraçoğlu, 
Yapı Denetim 
Yasası’nda görülen 
en büyük eksikliğin 
ceza maddesi 
düzenlemesi ve 
kontrolsüz şekilde 
firma kurulması 
olduğunu söyledi.
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“Merdiven altı diye tabir edilen firmaların kurula-
bilmesinin önlenmesi için Yapı Denetim Kuruluşları 
Birliği olarak girişimlerimizle 2015 yılı Mayıs ayında 
çıkarılan iş güvenliği yasası içerisinde tek madde 
eklenerek 4708 sayılı yasada değişiklik yapıldı. Yasal 
düzenlemeyle tek madde olan en küçük hata ile en 
büyük hatanın cezasının aynı olduğu 1 yıla kadar 
firma kapatma cezası, birçok firma ve mühendisin 
haklı veya haksız mağduriyetine sebep oldu. Ancak 
15 yıl sonra düzenlenerek, düzeltilebilir hatalara 
para cezası, taşıyıcı sistemdeki düzeltilemeyen ha-
talara ise 1 yıl iş alamama cezası getirildi. 3 defa iş 
alamama cezası alan firma kapatılarak teminatı irad 
kaydedilecek. Bu durumda basit cezalar sebebiyle 
firmalar kapatılmayıp mevcut işlerini tamamlaya-
bilecek.”

“YENİ BİR YASA TASLAĞI 
HAZIRLANIYOR”
Bütün eksikliklerine rağmen yapı denetim sis-

teminin, can güvenliğini sağlaması ve yeni gü-
venli yapıların oluşturulması yönündeki amacına 
ulaştığını belirten Saraçoğlu, “Yeni bir yasa taslağı 
hazırlanmakta olup yapı denetim kuruluşları teknik 
müşavirlik kuruluşlarına dönüştürülmek isteniyor. 
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak biz olumlu 

yönde görüşlerimizi bildirdik. Bu yıl içinde bu 
düzenlemelerin yapılacağını umuyoruz” şeklinde 
konuştu.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği’nin 
2001 yılında kurulduğunu belirten Tekin Saraçoğlu, 
“İlk etapta 19 ilde daha sonra Türkiye genelinde 
temsilcilikler vasıtasıyla ülke genelinde yapı dene-
tim sisteminin sorunlarının giderilmesi yönünde 
çalışmalar yapıyoruz” dedi. 

Derneğin, 15 yıldır devam eden yasanın getirdiği 
sorun ve eksikliklerden doğan, yapı denetim ku-
ruluşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için her 
safhada müdahalede bulunduğunu ifade eden Sa-
raçoğlu, “Zaman zaman bakanlıkla veya başta İMO 
olmak üzere mühendisler odasıyla resmi kuruluşlar 
veya inşaat sektörüyle ilgili tüm kuruluşlarla müş-
terek toplantı ve seminerler düzenleyip, üyelerimizi 
bilgilendiriyoruz. Bu sayede sorunlara ortak çözüm 
üretiliyor. Çalışmalarımız Türkiye genelinde devam 
etmekte olup, yasal düzenlemelere katkılarımız sü-
rüyor. Özellikle 2015 yılı Mayıs ayında çıkarılan ya-
sal düzenlemeyle ceza maddelerini ve kuruluşlardan 
artık teminat alınması gibi maddelerin çıkarılması 
ile iş güvenliği yasasındaki düzenlemelerin tamamı, 
birliğimizin çalışmaları ve katkılarıyla gerçekleştiril-
di” diye konuştu.
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Günümüzde hızla gelişen yapı 
sektörünün en önemli konu-
sunun güvenli, sağlıklı yapılar 

ile yaşanabilir çevre üretimi olduğunu 
vurgulayan TürkSMD Başkanı Aytek 
İtez, ülkemizde yaşanan depremlerde-
ki can ve mal kayıpları ile güvenli yapı 
kavramının öneminin anlaşıldığını ve 
ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçi-
rildiğini söyledi. 2001 yılında çıkarılan 
Yapı Denetim Kanunu’nun yaklaşık 
15 yıldır uygulanmakta olduğunu dile 
getiren İtez, “Yıllar içinde yapılan çe-
şitli değişiklikler ile kanunun kapsamı 
genişletildi, eksiklikleri giderilmeye 
çalışıldı. Yaptırımlar, hukuki ve cezai 
sorumluluklar tanımlanmış olmasına 
rağmen hâlâ sistemin kusurları tam 
olarak giderilemedi” değerlendirmesin-
de bulundu.

“YAPI DENETİMİ 
BAĞIMSIZ OLMALI”
İtez, uygulamada yaşanan sıkıntılar 

konusunda da şu bilgileri verdi: “Yapı 
denetiminin etkin bir şekilde yapılabil-
mesi için öncelikle denetimin bağımsız 
olması gerekiyor. Oysaki mevcut du-
rumda, yapı denetim firmalarının üc-
retlerinin, denetlenen yapım müteah-
hidi tarafından ödeniyor olması temel 
problemi oluşturuyor. Çünkü müteah-
hitler yapı denetim firmalarının işve-
reni durumunda ve müteahhit firma 
dilediğinde yapı denetim şirketini de-

ğiştirebiliyor. Bu durum yapı denetim 
şirketlerinin neredeyse müteahhitlere 
bağlı çalışıyor olmalarına sebep oluyor. 
Yapıların mimarlık mühendislik tasa-
rım hizmetlerini veren, etüt ve projele-
rini hazırlayan proje müellifinin, mes-
leki kontrollük sorumluluğu ile yapının 
uygulama aşamasındaki denetimin de 
içinde olması önem arz ediyor. Mevcut 
durumda ne yazık ki yapı denetim şir-
ketleri proje müellifleri ile koordinas-
yon dahi sağlamıyor.”

Yapı denetim kuruluşlarının mün-
hasıran denetim faaliyeti yapıyor olması 
ile kamu yapılarının söz konusu kanun 
kapsamı dışında tutulmasının, mevzua-
tın tartışmaya açık diğer noktaları oldu-
ğunu belirten İtez, “Yapı denetim siste-
minin kamusal denetimi, yapı denetim 
şirketlerinin mesleki yeterliği, meslek 
etiği, kullanılan malzemeler, şantiye 
uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği 
boyutlarındaki yetersizlik ve yanlış-
lar sistemin diğer sorunlu noktalarını 
oluşturuyor. Yasal çerçevede denetim 
yapılıyor olsa da, mevcut uygulamada 
denetim neredeyse göstermelik ve kağıt 
üzerinde bir onay işleminin tamamlan-
masına dönüşüyor” şeklinde konuştu. 

“Sistemin kusurları hâlâ
tam olarak giderilemedi”

Türk Serbest Mimarlar 
Derneği (TürkSMD) Başkanı 

Aytek İtez, Yapı Denetim 
Kanunu'nun 15 yıldır 

uygulandığını belirterek, 
“Yapılan çeşitli değişikliklerle 

kanunun kapsamı 
genişletildi, eksiklikleri 

giderilmeye çalışıldı ama 
sistemin kusurları hâlâ tam 
olarak giderilemedi” dedi.
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TürkSMD Başkanı Aytek İtez, 
sorunların giderilmesi için 

yapılması gerekenler konusun-
da da şu önerilerde bulundu: 
“Yapı denetim mevzuatı gelişti-
rilerek finansal yapısının değiş-
tirilmesi, proje yönetim/denetim 
firmasının sorumluluğunun ve 
yetkisinin artırılması, gelişmiş 
ülkelerde olduğu şekli ile mes-
leki kontrollük sisteminin dene-
tim mekanizması içerisinde yer 
alması ve mesleki sorumluluk 
sigortası uygulanması konunun 
belli boyutlarındaki sorunlarına 
çözüm getirebilir. Ayrıca yapı de-
netim ücretlerinde, belediyeler 
ile DASK uygulamasının genişle-
tilmesi yolu ile yeni ve bağımsız 
finansman modeli yaratılabilir. 
Etkili bir denetim için gerekli ya-
sal değişiklikler yapılmalı.”

Etkili bir denetim 
için neler 
yapılmalı?
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Türkiye’de “Yapı Denetimi” kavra-
mının hayatımıza 1999 Marma-
ra ve daha sonra yaşanan Düzce 

depremi ile girdiğini, bu felaketlerin 
ardından yapım ve malzeme şartname-
lerinin sahada ne derece doğru uygulan-
dığının önem kazandığını ve bu şekilde 
de yasal düzenlemeye tabii olduğunu 
belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği 
(İNDER) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. 
Emre Çamlıbel, yapı denetim sistemi ile 
ilgili bilgiler verdi. Türkiye genelinde 
yapı denetim sistemine kayıtlı yaklaşık 
2 bin 476 yapı denetim şirketinin bu-
lunduğunu ve bu firmalarda toplamda 
273 bin 622 yapı denetçisinin görev 
yaptığını söyleyen Çamlıbel, “Özel sek-
tör işletmelerinin kuruluş amacı itiba-
rıyla kâr etme önceliği olmasına karşın 
bir yasal düzenlemeyle insan hayatı ve 
güvenliğinden sorumlu tutulup bir an-
lamda kamu hizmeti vermesi, kamuoyu 
nezdinde denetim hizmetinin kalite ye-
terliliği hususunda soru işaretleri yaratı-
yor ve konu sektörel kuruluşlar ve kamu 
tarafından masaya yatırılıyor” dedi.

MEVCUT YASANIN İÇERİĞİ
Yasa gereği bir yapı denetim kurulu-

şunun denetleyebileceği toplam inşaat 
alanının en çok 360 bin metrekare olup, 
bu alanın tamamının kullanılıyor olma-
sının maksimum kârlılık sağlanması 
açısından öncelikli hedef olduğunun 
altını çizen Çamlıbel, bunun sonucunda 
da sağlıklı denetim yapılmasının geri 
planda kalabildiğini vurgulayarak, şu 
bilgileri verdi: “Buna karşın yürürlükte 
olan yasa ve yönetmeliklerle yapı dene-
tim amacı ile kurulmuş olan şirketlerin 
denetim faaliyeti dışında ticari faaliyette 
bulunması engellendi, kuruluşun icrai 
veya ihmali davranışla güveni kötüye 
kullanan çalışanlarının cezai sorumlu-
luğu ise Türk Ceza Kanunu madde 257 
ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun madde 9 kapsamında değer-
lendiriliyor. Madde 9’da yapı denetim 
kuruluşunun ortaklarının, yöneticile-
rinin, mimar ve mühendislerin, yapı 
müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler 
ile laboratuvar görevlileri, görevlerini 
kötüye kullanmaları halinde altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılmalarını düzenler. Ayrıca yasa ile yapı 
denetim şirketlerinin sorumluluklarının 
yalnızca inşai faaliyetler sırasında değil 
sonrasında da devam etmesi sağlandı, 

yapı kullanma izninin alındığı tarihten 
itibaren yapının taşıyıcı sisteminden 
dolayı 15 yıl, taşıyıcı olmayan diğer kı-
sımlar için ise iki yıl süreyle sürmesi 
zorunlu kılındı.”

“YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN
FAALİYET ALANLARI 
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”

Bu sayılanların yapı denetim şirket-
lerinin özel girişim olarak finansal per-
formanslarıyla yasada tarifli görev ve so-
rumlulukları arasında çelişki yarattığını 
belirten Çamlıbel “Bu açıdan bakıldığın-
da önümüzdeki dönemde yapı denetim 
şirketlerinin faaliyet alanlarının bir neb-
ze çeşitlendirilmesi, bu genişleme yapı-
lırken denetlenen inşaatın yapımcısı/sa-
hibi ile etik mesafede kalınması bu denli 
önemli bir hizmetin sürdürülebilirliği ve 
kalitesi açısından gerekli. Sağlıklı ve mo-
dern bir kentleşmenin sağlanabilmesi, 
çağdaş ve sürdürülebilir bir yapı üretimi 
ile mümkün olur. Bu sağlanırken can ve 
mal güvenliğinin korunması kapsamlı 
bir yapı denetim sistemini gerektirir. Sü-
rekli değişen değil sürekli güncellenen 
bir yasa ile bu sağlanabilir” değerlendir-
mesinde bulundu.

“Kapsamlı bir yapı 
denetim sistemi gerekiyor” 

İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Emre Çamlıbel, sağlıklı ve modern bir kentleşmenin 
sağlanabilmesinin çağdaş, nitelikli ve sürdürülebilir bir yapı üretimi ile mümkün

olduğunu belirterek, “Bunun için de kapsamlı bir yapı denetim sistemi gerekir” dedi.
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Türk çelik sektörüne 

Çin darbesi!

SEKTÖREL GÜÇ / TÇÜD

Türk ekonomisi içinde önemli bir payı olan 
çelik sektörü zor günler yaşıyor. Türkiye 
Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel 

Sekreteri Veysel Yayan, Çin’in üretimi artarken 
tüketiminin yavaşlamasının dünya çelik sektörü-
nü olumsuz etkilediğini belirterek, “Bütün ülkeler 
Çin’e karşı reaksiyon gösterdiler. Yüzde 200’e va-
ran oranlarda damping vergileri uyguladılar. Tür-
kiye ise bu konuda biraz geç kaldı” dedi. Veysel 
Yayan ile çelik sektörünün durumunu ve TÇÜD’ün 
faaliyetlerini konuştuk.

TÇÜD ne zaman kuruldu? Derneğin faali-
yetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz 1970 yılında kurulduktan son-
ra Türk çelik sektörünün dünya çelik sektörü ile 
aynı seviyelere gelmesi ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek yüksek katma değerli ürün üre-

tebilecek şekilde geliştirilmesi için çaba sarf etti. 
Derneğimiz çelik sektörünün beklentilerini kamu 
kuruluşlarına, devletin ilgili birimlerine, kamu ke-
siminin beklentilerini ise üretici kuruluşlara akta-
rıp; aralarında düzenleyici rol oynamaya çalışıyor. 
Uluslararası alanda ve Türkiye’de gerçekleştirilen 
çelikle ilgili bütün faaliyetlerde sektörü temsil edi-
yor. Çelik sektörünün çevreyle ilgili yatırımlarını 
ve Türkiye’nin çevre konusunda Avrupa ülkeleri 
seviyesine ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yürü-
tüyoruz. Sektörün çevre konusunda çok ciddi me-
safe kat ettiğini söyleyebiliriz. Yine Türkiye’ye yö-
nelik dampingli ihracatın engellenmesi konusunda 
da Türk çelik sektörünün çıkarlarını koruma yö-
nünde girişimlerde bulunuyoruz.

Sektör için 2015 yılı nasıl geçti?
2015 bizim için zor bir yıl oldu. Bu da Çin’in 

TÇÜD Genel Sekreteri 
Veysel Yayan, Türk 

çelik sektörünün 
daha fazla kan 

kaybına tahammülü 
olmadığını belirterek, 

“Hükümetten isteğimiz 
en azından Türk iç 

piyasasının Türk 
üreticilerin ürettiği 

ürünlere teşvik 
edilmesi” diyor.
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, 
Çin’in dünya piyasalarını adeta istila ettiğini belirterek, “Çin’in Türkiye’ye 
ihracatı 450 bin ton seviyesindeydi, 2015 yılında 3 milyon tona çıktı. Çelik 
sektörümüz hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında kan kaybetti. 
Hükümet çelik sektörünü destekleyecek önlem almalı” dedi.

dünya piyasalarındaki mevcudiyetini artırmasın-
dan kaynaklandı. Çin’in son 3 yıldır üretimi artma-
ya devam ederken tüketimi yavaşladı. 2015 yılında 
ise üretimi de bir miktar azaldı ama üretimdeki ar-
tış tüketimden üç puan daha yüksek oldu. Çin, yıl-
da 800 milyon tondan fazla üretim yapıyor. 1 puan 
daha az tüketim yapıyor olması demek 8 milyon 
ton çeliğin dünya çelik piyasalarına ihraç edilme-
si anlamına geliyor. Çin, dünya çelik piyasalarına 
30 milyon ton olan ihracatını kademeli bir şekilde 
artırdı ve 2015 yılında 115 milyon ton seviyesine 
çıkardı. İhracattaki bu hızlı artış fiyatlarda çok cid-
di oranlarda düşüş gerçekleştirilerek yapılan bir 
işlem oldu. Dünya çelik sektörü bundan olumsuz 
etkilendi. Bütün ülkeler Çin’e karşı reaksiyon gös-
terdiler. Yüzde 250’ye varan oranlarda damping ve 
telafi edici işlem vergileri uyguladılar. Türkiye ise 
bu konuda biraz geç kaldı. Türkiye pazarı büyük 
bir pazar. 34 milyon ton civarında bir pazarımız 

var. Bu pazar otomatik olarak Rusya ve Ukrayna 
gibi Çin’le rekabet eden ülkelerin hedefi haline gel-
di. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı 4 milyon ton se-
viyesini aştı. Çin’in Türkiye’ye ihracatı 450 bin ton 
seviyesindeydi, önceki yıl ciddi bir artışla 1 milyon 
ton seviyesine çıktı. 2015 yılında ise 3 milyon ton 
seviyesine ulaştı, yani katlanarak arttı.

Çin tehdidine karşı ne gibi önlemler alındı?
Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da bir yürüyüş 

gerçekleştirildi. Avrupalı çelik üreticileri Çin’in 
Avrupa’ya ihracatının yüzde 50 civarında artma-
sı nedeniyle Brüksel’de yürüdüler. Oysa Çin’in 
Türkiye’ye ihracatı yüzde 200 artışla 3 milyon ton 
seviyesine çıktı. Yani biz bu kadar büyük bir ihracat 
artışı karşısında bile sessiz kalıyoruz, Avrupalılar 
ise ayağa kalkıyor. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde, 
Çin’e serbest ticaret ekonomisi statüsü verilmemesi 
için girişimlerde bulunuyorlar. Haklılar. Aslında bu 
girişimlerinin Türkiye tarafından da desteklenmesi 
gerekir. Biz de bu yönde hem Dışişleri Bakanlığı’na 
hem Ekonomi Bakanlığı’na yazılar yazdık. Bir de 
Türkiye’ye karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olan 
ve Çin’le rekabet edebilmek için fiyatlarını olağa-
nüstü düşüren Rusya var. Rusya’nın yassı ürünler-
de Türkiye’ye ihracatı 1 milyon tondan 2 milyon 
tona çıktı. Piyasa ekonomisi yönü gelişmemiş ül-
keler bunlar. Türk çelik sektörü bunlarla rekabet 
etmekte zorlanıyor. Çünkü bizim çelik sektörümüz 
AB ile aramızdaki serbest ticaret anlaşması yüzün-
den devlet yardımından yararlanamıyor. Çinliler 
ise hem merkezi devletin hem de mahalli idarelerin 
verdiği teşviklerden yararlanıyor. Bunun karşısında 
durmakta güçlük çekiyoruz. 

“DÜNYA LİGİNDE GERİLEDİK”
Bu durumdan Türk çelik sektörü nasıl etki-

lendi? Payınız neydi, ne oldu?
Biz, dünyanın 8’inci büyük çelik üreticisiydik. 

Çin’deki bu gelişmelerden dolayı üretimimiz yüz-
de 7.4 oranında düştü. Aslında üretimimiz son 3 
yıldır düşüyor. Bu yüzden 9’uncu sıraya geriledik. 
Türkiye 2000’li yıllarda çelik üretimini olağanüstü 
artırdı. 2000 yılında dünyanın 17’nci en büyük çe-
lik sektörü iken, 2012 yılında dünyanın 8’inci bü-
yük çelik sektörü konumuna ulaştık ve bunun da 
gelişeceğini ümit ediyorduk. Üretim kapasitesi 19 
milyon tondan 52 milyon tona çıktı. Üretimimiz-
deki bu artış hızı sayesinde Türkiye’nin konumu 
da 17’ncilikten 8’inciliğe yükseldi. Almanya’yı da 
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yakalayabileceğimiz, 6’ncı sıralara çıkabileceğimiz 
yönünde bir beklenti içine girmiştik. Hatta 2011-
2012 yıllarında dünyada üretimini en hızlı artıran 
ülke konumundaydık. Fakat Çin dünya piyasaları-
nı adeta işgal etmeye başlayınca Türk çelik sektö-
rünün konumu da sarsıldı. Son 3 yılda önce üretim 
artışında yavaşlama, sonra negatife dönme şeklinde 
bir durumla karşı karşıya kaldık. 2015 yılında üre-
timimizdeki düşüş yüzde 7.4 seviyesine ulaştı. Bu 
oran Ukrayna ve ABD’den sonra ilk 15 çelik üreti-
cisi arasında en fazla üretim kaybı anlamına geliyor. 
Bu durum bizim ihracatımızdaki düşüşten de kay-
naklandı. Çin’in Türkiye’ye yönelik ihracatındaki 
artış sadece iç piyasada pazar kaybetmemize yol 
açmadı, dünya piyasalarında da pazar kayıplarıyla 
karşılaşmamıza neden oldu. 2015 yılında birkaç te-
sisin üretimi durdu, bazı tesisler işçi çıkardı.

İhracatta durum nedir?
İhracat da değer cinsinden yüzde 25 civarında 

etkilendi. Miktar açısından düşüş yüzde 7 düze-
yinde, ancak fiyatlar geçen yıla göre neredeyse yarı 
yarıya düştüğü için 600 küsur dolarlar seviyesinde 
olan nihai ürün fiyatları 2015 yılında 300 küsur 
dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla ihracattaki düşüş 
yüzde 7 olduğu halde, ihracat değerindeki orta-
lama düşüş yüzde 25 civarında. Bu da Türk çelik 
sektörünü ilk defa ihracatın ithalatı karşılama ora-
nının yüzde 100’ün altına düştüğü bir konuma ge-
tirdi. Şu anda ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 95 seviyesinde. 

İhracat pazarlarında bir değişiklik oldu mu?
Evet, önceden çok ciddi ihracat yaptığımız 

bazı pazarlarda şu anda yok gibiyiz. Bunda poli-
tik durum da etkili oldu. Libya, Yemen, Mısır, 
Irak, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yöne-
lik ihracatımızda ciddi bir düşüş var. Sadece Suudi 

Arabistan’a yönelik ihracatımız arttı. Türkiye’nin 
yeniden bölgenin yıldızı, çelik merkezi olduğu 
günlere dönmek istiyoruz. Türkiye eskiden hem 
kendi ihtiyaçlarına cevap veriyordu hem de bütün 
bölge ülkelerine ihracat yapıyordu. 2011 yılında 
ihracatımız 20 milyon tona ulaşmıştı, ithalatımız 
11 milyon tondu. İhracatımız şu anda 16.5 milyon 
tona geriledi, ithalatımız 19 milyon tona çıktı. Oysa 
biz, o 11 milyon tonluk ithalatı da eriteceğimizi 
düşünüyorduk. Çünkü üretim kapasitemiz olağa-
nüstü artmıştı. Yassı ürünlerde 3 milyon ton üretim 
kapasitesine sahip olan Türkiye 18.6 milyon ton 
kapasiteye ulaştı. Ama bu bizim ithal ikamesi yap-
mamıza yetmedi. Tersine yassı ürün üretimimiz ilk 
önce 9 milyon tona kadar çıktı. Sonra 8 milyon ton 
seviyesine geriledi ve şu anda aynı yerde duruyor. 

“ALINAN TEDBİRLER YETERSİZ”
Sektör zor günleri aşabilir mi?
Aşacağını ümit ediyoruz. Çünkü diğer ülkeler 

Çin’e izin vermiyorlar. Türkiye’nin de izin vereceği-
ni düşünmek istemiyoruz. Çelik sektörünün daha 
fazla yavaş davranmaya tahammülü yok. Bizim 
ithal ikamesini yapacak yurt içindeki kapasiteleri 
değerlendirecek bir yapı oluşturmamız lâzım. Şu 
ana kadar bu yönde bir tedbir alındığını söylemek 
mümkün değil. Sadece yassı ürünlerde damping 
soruşturmasından bir sonuç çıktı. Oradaki sonuç-
lar da bizim beklentilerimize cevap vermiyor. Me-
sela Rusya Federasyonu’na çıkan vergi oranı yüzde 
9-13 arasında. Ama ABD bunu aynı ürünlerde yüz-
de 75 ile yüzde 150 arasında uyguladı. Aynı ürün-
lere aynı soruşturmayı açıyoruz, Türkiye’de yüzde 
13 çıkıyor, ABD’de yüzde 150 çıkıyor. 

Peki beklentiniz nedir?
Hükümetten isteğimiz en azından Türk iç pi-

yasasının da ürettiği ürünlerin tüketiminin teşvik 
edilmesi. Dünyanın pek çok ülkesinde çelik üreten 
ülkeler kendi iç piyasalarını, dışarıdaki üreticilerin 
ihracatına büyük ölçüde kapatıyorlar. Ya tarife dışı 
engeller koyuyorlar ya da vergiler getirip koruma 
tedbirleri alıyorlar. Bunların Türkiye tarafından da 
ciddi bir şekilde incelenmesi ve uygulamaya konul-
ması gerekiyor. 

2016 yılını nasıl görüyorsunuz?
Kayıplar yaşandı, ama daha fazla gerileme bek-

lemiyoruz. Çelik sektörü daha fazla kaybı kaldıra-
maz. Bizim için hedef, baz etkisinden kaynaklanan 
iyileşmeleri geride bırakıp, ilk aşamada 2012 yılı 
değerlerine ulaşmak ve sonra tüm göstergelerde 
istikrarlı bir şekilde gelişmeyi sürdürmektir. Kalı-
cı olmayan konjonktürel iyileşmelerin sektöre de 
Türk ekonomisine de yeterli katkı sağlamayacağını 
düşünüyoruz.
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“Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi üretimi 
gerçekleştiren sektör derneklerinin de 

içinde yer aldığı bir şemsiye kuruluş. 
Bu yönüyle bütün inşaat malzemesi 

üreticilerinin çıkarlarını maksimize etme, 
Türkiye’nin inşaat malzemesi üretim ve 

ihracatını artırma yönünde çaba sarf 
ediyor. Bu çabaları son derece başarılı 

buluyoruz.  Türkiye İMSAD’ın 2023 için 100 
milyar dolarlık ihracat hedefi vardı. İnşaat 
demiri ihracatının bu kadar gerilediği bir 

durumda biz bu hedefe de çelme takmış 
oluyoruz. Bu hedefi tekrar yakalayabilecek 

bir konuma gelmek istiyoruz.”

“Türkiye İMSAD’ı çok 
başarılı buluyoruz”

SEKTÖREL GÜÇ / TÇÜD
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“Önemli olan gemiyi 
dalgalı denizde hasarsız 
limana ulaştırmak”

PROFESYONEL BAKIŞ / EROL MİZRAHİ
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Polisan Holding’te 40 yılı aşan çalışma hayatını 2005 yılında Polisan 
Holding CEO’su olarak taçlandıran Erol Mizrahi, en olumsuz koşullarda 
bile iyimser olmayı tercih ettiğini belirterek, “Önemli olan gemiyi dalgalı 
denizde hasarsız şekilde limana ulaştırmaktır” diyor.

Polisan Holding CEO’su ve Polisan Boya Ge-
nel Müdürü Erol Mizrahi, iş hayatındaki 
başarısıyla örnek bir profil çiziyor. Polisan 

Holding’de 40 yılı aşkın süredir çalışan Mizrahi, 
bir şirkette uzun yıllar çalışmanın çok kıymetli 
bir duygu olduğunu belirterek, “Uzun yıllar çalış-
manın en büyük avantajı, şirketin gelişiminin her 
evresine tanık olup, yaptığı her atılımın, kaydetti-
ği her başarının parçası olmak” diyor. Şirketlerin 
hayatında inişli çıkışlı dönemlerin yaşanabileceği-
ni söyleyen Mizrahi, önemli olanın dalgalı deniz-
lerde gemiyi hasarsız şekilde limana ulaştırmak 
olduğunu ifade ediyor. Erol Mizrahi ile iş hayatını 
ve Polisan Boya’yı konuştuk. 

Öncelikle sizi tanıyalım. Eğitiminizden ve iş 
hayatına başlama sürecinizden bahseder misi-
niz?
Hukuk eğitimi aldım. Polisan ilk işim, 40 yılı aş-
kın süredir de Polisan Holding’deyim. Beş farklı 
sektörde (boya, liman, tarım, gayrimenkul, kim-
ya) faaliyet gösteren ve 9 iştirakten oluşan Polisan 
Holding’in CEO’suyum ve aynı zamanda Polisan 
Boya’nın Genel Müdürlük görevini yürütüyorum. 
Polisan’a başladığımda ithalat ve satın alma de-
partmanlarında görev yaptım ve o dönemlerde 
aile şirketi olma özelliği ile herkes kardeşçe ça-
lışmaktaydı. Herkesin her işe koşturduğu o dö-
nemin kariyerime çok olumlu katkıları oldu. Bu 
sayede süreçlerin tamamına hakim olma ve işle-
yişi iğne deliğine kadar öğrenme ve anlama fırsatı 
buldum.

Şu andaki görevinize ne zaman atandınız?
CEO’luk görevime 2005 yılında atandım.

“ŞİRKETLERE RUH VEREN 
ÇALIŞANLARDIR”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir duy-
gu? Şirket ve kişi açısından değerlendirir mi-
siniz?
Çok kıymetli bir duygu. Şirketlerden içindeki in-
san kaynağını çıkarın; geriye taş, toprak kalır ve 
bir değeri de yoktur bana göre… Şirketlere ruh 
veren, kişilik kazandıran, çatısı altında çalışan in-
sanlardır. Dolayısıyla duygusuyla, ruhuyla canlı 
varlıklardır kurumlar… Uzun yıllar aynı şirkette 
çalışmanın en büyük avantajı ise şirketin gelişimi-
nin her evresine tanık olup, yaptığı her atılımın, 

kaydettiği her başarının parçası haline gelmek. 
Hele ki, şirketin sürekli büyüyen bir trendi varsa, 
nereden nereye geldiğini yakından izleme şansı-
nız bulunuyorsa, her çaba ve emek inanılmaz gu-
rur verici oluyor. “Farklı şirketler farklı deneyim-
ler” savına inanmıyorum, kişi aynı şirkette kalarak 
deneyim renkliliğini daha bilinçli yaşıyor. 

“DEĞİŞEN ZAMANIN KURALLARINA
ADAPTE OLMAK GEREKİR”
Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? Genç-
lere neler tavsiye edersiniz?
Sevmedikleri, tutkuyla yapmadıkları işte çalışma-
sınlar. Saygı duymadıkları yöneticilerle ya da pat-
ronlarla aynı hedefe koşmaya uğraşmasınlar. Dü-
rüst ve etik kurallara uyum olmazsa olmaz, kısa 
vadeli kazanım hedeflerinden ziyade uzun vadeli 
planları olsun. Her şey zamanında doğrudur ya da 
yanlıştır. Dünün doğrusunun bugünün doğrusu 
olacağı anlamına gelmez, her türlü kararı zamanın 
koşulları ile sorgulasınlar. Hata yapmaktan kork-
masınlar, hata yapılabilir ama ısrarcı olunmamalı. 
Yapılan hatadan geri adım atabilmek egoyu bir 
kenara bırakabilmekten geçiyor. Değişen zama-
nın kurallarına hızlı adapte olsunlar. Kendilerini 
ve takımlarını sürekli geliştirsinler. Yönetici ol-
duklarında takımlarını en iyilerden oluştursunlar. 
Güvendikleri, işini yürekleriyle hissederek yapan, 
kurumu seven, uzman, çalışkan ve takım çalışma-
sına yatkın kişilerden oluşan ekipler hem siner-
ji, hem de kolektif bilinç ve karar mekanizması 
oluşturur.

Şirketlerin başarısında çalışanların payı nedir?
Şirketlerin ve markaların başarısının olmazsa ol-
mazı çalışanlardır.

“BOYA PAZARININ BÜYÜME 
POTANSİYELİ YÜKSEK”
Uzun yıllar boya sektöründe çalışmış biri ola-
rak sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
En olumsuz koşullarda bile iyimser olmayı tercih 
ediyorum. Boya sektörünün yatay ve dikey bü-
yüme potansiyeli yüksek olan önemli bir sektör 
olduğunu düşünüyorum. Toplam boya sektörü 
900 bin ton civarında olup inşaat boyalarının payı 
yüzde 60 seviyelerinde. Önümüzdeki dönemler-
de kişi başı boya tüketiminin artması dünya boya 
pazarından alınan yüzde 2’lik payın artmasına 

Polisan Holding 
CEO’su ve Polisan 

Boya Genel Müdürü 
Erol Mizrahi, genç yö-

neticilere, “Kendinizi 
ve takımınızı sürekli 
geliştirin. Güvendi-
ğiniz, işini yüreğiyle 

hissederek yapan, ku-
rumu seven, uzman, 

çalışkan ve takım 
çalışmasına yatkın 

kişilerden oluşan 
ekipler hem sinerji, 

hem de kolektif bilinç 
ve karar mekanizması 
oluşturur” tavsiyesin-

de bulunuyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / EROL MİZRAHİ



neden olacak. Sektörde 600’den fazla üretici söz 
konusu, ama 3-4 markadan oluşan ana oyuncular 
grubu pazarın yüzde 75’ini oluşturuyor. Küreselleş-
me ve global şirketlerdeki konsolidasyonun etkile-
rini Türkiye pazarında da görmeye devam edeceğiz. 
Oyuncuların birleşeceğini ve nihai tüketicilerdeki 
boya bilinci arttıkça küçük oyuncuların oyundan 
eleneceğini öngörüyorum. Türkiye’de boya tek-
nolojisi çok ileri seviyede. Avrupa ve Amerika ile 
kıyaslandığında çok daha kaliteli boyalar pazara 
sunulmakta. Ar-Ge çalışmaları gelişerek artmaya 
devam edecek.

Bir gününüz nasıl geçiyor? Sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz?
Hafta içi oldukça yoğun çalışıyorum. Hafta sonla-
rını ise tamamen kendime, aileme ve dostlarıma 
ayırıyorum. Resim yapmaktan keyif alıyorum, din-
lendiriyor beni… Yılda birkaç hafta da ailemle tatil 
yapmayı ihmal etmiyorum.

Biraz da Polisan’dan bahsedelim. Polisan 
Holding’in kuruluşundan bu yana geçirdiği aşa-
maları kısaca anlatabilir misiniz?
Polisan Holding’in 50’nci yaşını geçtiğimiz yıl ge-
ride bıraktık. Yarım asrı geçen bu süre içinde hava 
hep güneşli değildi. Elbette dönem dönem sıkıntılar 
yaşandı, darboğazlara girildi. Ama önemli olan dal-
galı denizlerde gemiyi hasarsız limana yanaştırmak. 
Polisan yaşadığı her sıkıntılı dönemde iş ortaklarıy-
la, yöneticileriyle, çalışanlarıyla, müşterileri ve te-
darikçileriyle birbirine kenetlenip ortak akılla o sı-
kıntılı dönemleri atlatmayı başardı. Bugün her biri 
kendi alanının öncü ve güçlü lider kuruluşlarıyla 
bir Türkiye gücü konumuna geldi. Polisan Hellas 
yatırımımız ile Avrupa’ya yatırım kapısını aralamış 
bir Türk firması olmaktan gurur duyuyoruz.

POLİSAN BOYA’YA 
GEBZE’DE YENİ TESİS
Polisan’ın gelecek dönemdeki hedefleri neler-
dir? Yeni yatırım planı var mı?
Polisan Holding olarak, işlerimizi kârlılık odağı ile 
büyütmek üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki 
yeni iş fırsatlarını değerlendirmeye ve ülkemiz eko-
nomisine ve insanımıza da fayda sağlamaya devam 
ediyoruz. Var olan iş kollarımızda ise, Ar-Ge’ye ver-
diğimiz önem ve hali hazırda faaliyette bulunduğu-
muz alanlarda yaptığımız cüzi yatırımlar ile ürün 
gamımızı genişletmeye ve grup şirketleri arasında 
sinerji yaratmaya odaklanıyoruz. Polisan Boya’nın 
mevcut üretim tesislerini, Gebze Kimya İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 142 bin metreka-
relik arsamızda kurulacak boya üretim ve depolama 
tesislerine taşıyacağız. 2016 sonunda tamamlamayı 
hedeflediğimiz yeni tesis, ölçek ekonomisi ve günde 
3 vardiya çalışma esnekliği sayesinde, yılda 550 bin 
ton üretim yapabilecek, yani tüm Türkiye’nin de-
koratif boya ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde 
olacak. Boya fabrikasının taşınması ile açığa çıkacak 
alanı kullanarak, Poliport’un antrepo faaliyetlerinin 
kapasitesini de 48 bin metrekareye çıkaracağız.

Polisan Boya, mevcut 
üretim tesislerini, 

Gebze Kimya İhtisas 
Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alan 
ve bu yıl sonunda 

tamamlanması 
planlanan boya 

üretim ve depolama 
tesislerine taşıyacak. 

Tesis, ölçek ekonomisi 
ve günde 3 vardiya 

çalışma esnekliği 
sayesinde, yılda 

550 bin ton üretim 
yapabilecek.
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / TEKELİ-SİSA MİMARLIK

Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'ndan Mehmet Emin Çakırkaya ve Dilgün Saklar, 
büro olarak, çevreci ve doğal malzemeler kullanmaya önem verdiklerini 

belirtiyor. Başarılı mimarlar, “Projelerde kaliteli malzeme kullanılmasının yapının 
ömrünü artırması ve o yapı için oluşturduğunuz mimarinin yaşaması açısından 

büyük önemi var” vurgusu yapıyor.

“Kaliteli 
malzeme
mimariyi 
yaşatır”
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Öncelikle eğitiminizden ve iş hayatına başlama 
sürecinizden bahseder misiniz?
Mehmet Emin Çakırkaya: İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden 1991 yılında mezun oldum. Oku-
lu bitirdikten sonra yüksek lisans yapıp kısa süre 
araştırma görevlisi olarak çalıştım. Daha sonra da 
Doğan Tekeli’den teklif aldım ve bu büroda yakla-
şık 21 yıl önce çalışmaya başladım, halen de devam 
ediyorum. 
Dilgün Saklar: 1979 yılında, adı şu anda Mimar 
Sinan Üniversitesi olan, Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden mezun oldum. Bir yıl sonra Doğan 
Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Bürosu’nda çalışmaya 
başladım. 36 yıldır aynı kurumdayım. Bunun 20 
yılı çalışan olarak geçti. Doğan Bey ve Sami Bey’le 
birlikte birçok büyük ve önemli projede çalışma 
şansını elde ettim. 2000 yılında Sami Bey’in vefatın-
dan sonra Doğan Bey, şirkete emeği geçen bizlere, 
kurumun gelecekteki devamlılığını sağlayabilmek 
için ortaklık önerdi. Mehmet Emin Çakırkaya ve 
ben şirketin ortağı olarak çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

SANAYİ YAPILARI VE
HAVAALANI PROJELERİ
Ağırlıklı olarak çalıştığınız alanlar var mı?
Mehmet Emin Çakırkaya: İlk dönemde büro, ça-
lışmalarına mimari proje yarışmaları ile başlamış 
ve 110 tane yarışmaya girmiş. Birçok birincilik ve 
derece almış. Daha sonra yoğun olarak endüstri ya-
pılarının tasarlandığı bir dönem oldu. Bu dönem-
de, Türkiye’nin önemli endüstri yapıları tasarlandı. 
Ardından büyük yönetim binaları, önemli ulaşım 
yapıları, havaalanı terminalleri, büyük kurumların 
şirket merkezleri projelendirildi. Şu anda ise yoğun 
olarak büyük ölçekli projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Örneğin havalimanı terminal binaları projelendirdi-
ğimiz büyük ölçekli yapılar içinde. Yakın dönemde 
arka arkaya Antalya Havaalanı, Sabiha Gökçen Ha-
vaalanı, Priştina Havaalanı, Aşkabat Havaalanı pro-
jelerini yaptık. Endüstri yapıları yapmaya da devam 
ediyoruz. Son 5-6 senedir ilaç ve gıda sektöründe 
yoğunlaştık. Algida dondurma fabrikası ve ardın-
dan iki adet ileri teknoloji girdili ilaç fabrikası yap-
tık. Şu anda, Toksöz Holding’e Kırklareli’nde Sagra 
markası altında gofret-çikolata fabrikası projesini de 
yürütüyoruz. 
Dilgün Saklar: Ben biraz daha eskiye gitmek isti-
yorum. Büro davetli yarışmalar ile büyük yapılar 
yapma şansını elde etmiş. Mesela Ankara’daki Halk 
Bankası Genel Müdürlük binası, Hazine ve Dış Tica-
ret Müsteşarlığı Genel Müdürlük binası, İstanbul’da 
Metrocity Alışveriş Merkezi hepsi büyük yapılar. 
Ben, bu yapıların projelendirilme ve inşa edilme 
süreçlerinde bulundum. Daha önce de İstanbul Ma-
nifaturacılar Çarşısı, Ankara’da Stad Oteli, Danış-
tay binası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / TEKELİ-SİSA MİMARLIK

Türkiye’nin köklü mimarlık ofislerinden olan Tekeli-Sisa Mi-
marlık Ortaklığı’nın ortakları Mehmet Emin Çakırkaya ve Dil-
gün Saklar, projelerde “sağlamlık ve dayanıklılık” unsurunu 

ön planda tuttuklarını söylüyorlar. Büronun ağırlıklı olarak büyük 
sanayi yapıları, havalimanları ve konut projeleri üzerinde yoğunlaştı-
ğını belirten Saklar ve Çakırkaya, “Projelerde kaliteli malzeme kulla-
nılmasının yapının ömrünü artırması ve o yapı için oluşturduğunuz 
mimarinin yaşaması için çok büyük önemi var” değerlendirmesinde 
bulunuyorlar. Mehmet Emin Çakırkaya ve Dilgün Saklar ile mimari-
ye bakışlarını ve projelerini konuştuk.
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ve Elektrik Fakültesi binaları projelendirilmişti. 
2000’den sonra, bizim ortak olduğumuz dönemde 
de birçok endüstri yapısı, konut projeleri, havaala-
nı yapıları projelendirilerek inşa edildi.

“SABİHA GÖKÇEN’E 
İLAVE BLOK YAPACAĞIZ”
Şu anda üzerinde çalıştığınız projeler nelerdir?
Mehmet Emin Çakırkaya: Sabiha Gökçen 
Havaalanı’nda mevcut terminale ilave bir blok 
yapılacak. Hızlı kapasite artışı sebebiyle büyütme 
noktasına gelindi. Yarışma sırasında bizim hazırla-
dığımız projenin kapasitesi yılda 10 milyon yolcu 
idi. Bugün bina yıllık 24-25 milyon yolcuya hizmet 
veriyor. Dolayısıyla beklenenden çok daha hızlı ve 
fazla bir artış oldu. Şu anda bu proje konusunda 
çalışmaya başladık. L şeklinde ek bir blok yapı-
lacak ve onun arkasındaki bölümde iç hatlardaki 
ihtiyaçları karşılayacak bir bina tasarlıyoruz. 

Diğer projeleriniz neler?
Dilgün Saklar: Şu anda üzerinde çalıştığımız in-
şaatı sürmekte olan endüstri yapısı projeleri var, 
bunlardan biri de Unilever’e ait.
Mehmet Emin Çakırkaya: Yapının işlevini basit 
olarak tarif etmek istersek şampuan ve deterjan 
fabrikası olarak adlandırabiliriz. Ancak, üretim 
kapasitesi ve ürün yelpazesi çok geniş olacak. 
Unilever’in tüm beşeri bakım, ev bakım ve deter-
jan ürünleri bu tesiste üretilecek. Fabrika Konya’da 
kuruluyor, kaba inşaatı bitti. Makine montajları, 
tesisat donanımları devam ediyor. Büyük bir fab-

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / TEKELİ-SİSA MİMARLIK

Ağırlıklı olarak büyük 
ölçekli projeler üzerinde 

çalışan Tekeli-Sisa 
Mimarlık Ortaklığı, 

endüstri yapıları alanında 
son 5-6 senedir ilaç 
ve gıda sektöründe 

yoğunlaştı. Firmanın 
yaptığı projeler arasında 
TR-Pharm Biyoteknolojik 

İlaç Fabrikası da yer 
alıyor. Tesiste; yönetim, 

üretim, depo ve 
servis blokları bir ana 

omurgaya eklemlenerek 
kurgulanmış.

2

1
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rika. 80 bin metrekare kapalı alanı var. 
Üç farklı kategorinin bir araya geldiği 
ve Unilever firmasının dünyada bugü-
ne kadar yaptığı en büyük yatırım. Bu 
tesisisin dışında bir ilaç firmasına da 
Çorlu’da ilaç fabrikası tasarladık. İnşa-
atı başlamak üzere. 
Dilgün Saklar: Çanakkale Ecebat’ta 
üzüm suyu, şıra ve şarap üretimi yapı-
lan bir fabrikanın projelerini yeni bitir-
dik. Tasarım ve uygulama projeleri bize 
ait olan çok keyifle çalıştığımız güzel 
bir iş oldu.

“ÇEVRECİ VE DOĞAL 
MALZEME KULLANIYORUZ”
Sizce mimaride kaliteli malzeme kul-
lanmanın önemi nedir?
Dilgün Saklar: Kaliteli malzeme kul-
lanmak tabii ki çok önemli, yapının 
ömrünü uzatıyor. Piyasada çok çeşitli 
malzemeler var. Kalitesiz malzemeler, 
estetik olarak ucuz görünmelerinin 

dışında yapısal ve teknik anlamda da 
yapının ömrünü kısaltıyor. Kısa bir 
kullanım döneminden sonra malzeme 
eskiyor. Dolayısıyla kaliteli malzeme-
lerin yapının ömrünü artırması ve o 
yapı için oluşturduğumuz mimarinin 
yaşaması adına çok büyük önemi var. 
Diğer bir önceliğimiz de tasarladığımız 
binalarda doğal malzemelerin kullanı-
mı. Çevreci ve doğal malzeme seçmeye 
özen gösteriyoruz. Mesela günümüzde 
ahşap gibi gözüken birçok malzeme, 
seramik ürünler ve metal kaplamalar 
var. Yine doğal granit gibi gözüken 
kompozit malzemeler mevcut. Bu tür 
malzemeleri pek sevemiyoruz. Çünkü 
doğal malzemenin; bütünüyle ve yerin-
de gördüğünüz zaman ışığıyla, doku-
suyla hissettirdiği bir derinliği var. Mal-
zemeyi yüzeyde başka bir materyalle 
taklit ettiğinizde o derinliği hissetmeniz 
pek mümkün olmuyor. 

“EKONOMİK VE SAĞLAM
YAPILAR YAPIYORUZ”
Sizin mimari görüşünüz nedir?
Mehmet Emin Çakırkaya: Yaşımız, al-
dığımız eğitim ve geldiğimiz ekol dola-
yısıyla biz rasyonel, doğru çalışan, eko-
nomik, zamana direnen, biraz da çok 
serbest formlar yerine ortogonal form-
larla kurulu yapılar yapıyoruz. Gerekli 
olduğu takdirde inovatif farklı formları 
ve yaklaşımları da tasarıma sokuyoruz, 
ama bugün mimarlıkta öyle bir özgür-
lük ortamı oldu ki, çok farklı formlar-
dan oluşan yapılar görebiliyoruz. Zen-
gin görsellik öncelikli değerlendiriliyor. 
Dolayısıyla form arayışlarının artacağı-
nı ve bunların çok daha fazla ilgi çeker 
hale geleceğini düşünüyorum.

Büro olarak önümüzdeki dönemde 
hedefleriniz neler?
Mehmet Emin Çakırkaya: Amacımız 
doğru bina yapmak. Doğru yapı; işve-
renin ihtiyacını karşılayacak, çevreyi 
rahatsız etmeden, çevreyle bütünle-
şen kente değer katan bir yapı olacak. 
Mümkün olduğu kadar sürdürülebilir 
nitelikte olacak. Bizim de huzurla, “Bu 
bizim tasarladığımız yapı” diyebileceği-
miz binalar olacak. 
Dilgün Saklar: Amacımız kurumumu-
zun da geleneğinden gelen uzun süre 
yaşayabilecek akılcı binalar yapmak. 
Uzun süre ayakta durabilecek doğru 
projeler üretmek istiyoruz. 
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1- Tekeli-Sisa Mimarlık 
Ortaklığı, havaalanı 
projeleriyle öne 
çıkıyor. Firma, Aşkabat 
Havaalanı’nın mimari 
uygulama projelerini 
hazırladı.

2- Avrupa Konutları
3- Sabiha Gökçen Havaalanı
4- Priştina Havaalanı Terminal 

Projesi
 

4

3



Fransa’nın Cannes kentinde 15-18 Mart 2016 tarihleri 
arasında düzenlenen “MIPIM 2016”da 850 katılımcı ve 
1700 metrekarelik alan ile 89 ülke arasında ilk 5’e gi-

ren Türkiye, en çok konuşulan ülkelerden biri oldu. Fuarda 
Türk kurum ve kuruluşlarına ait 50 stant yer aldı. 

Yaklaşık 22 bin gayrimenkul profesyoneli ile 4 bin 800 
yatırımcı ve finans kuruluşunu bir araya getiren fuarda; İs-
tanbul başta olmak üzere şehirlerindeki milyarlarca dolarlık 
projelerini stantlarında tanıtan Antalya, Balıkesir, Bursa, Ha-
tay, Kocaeli, Konya ve Ordu Belediyeleri, uluslararası yatırım-
cıyla bir araya gelerek yeni işbirliklerinin temellerini attılar. 

Diğer yandan fuara stantla katılan Beyoğlu Investors Gro-
up (BIG), Efekta Mimarlık, Esas Gayrimenkul, Hashim Gay-
rimenkul, Hill International, İzka İnşaat, Lal Gayrimenkul 
Değerleme, Özak-Yenigün-Ziylan Ortaklığı, Öncüoğlu+ACP 
Mimarlık, Özer+Tulgan Mimarlık, ProPlan, Sabri Paşayiğit 
Design Office, Tabanlıoğlu Mimarlık, Tahincioğlu Gayrimen-
kul ve TSKB Gayrimenkul Değerleme de büyük ilgi gördü. 

Fuar kapsamında, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Em-
lak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) desteğiyle 
hayata geçirdiği, Londra ve Paris çadırlarının ortasında yer 
alarak fuar alanının en önemli bölgesinde konumlanan İstan-
bul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı’nda açılış etkinliği gerçek-
leştirildi. İstanbul Çadırı’nı ziyaret edenler arasında Fransa 
Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve Cannes Belediye Baş-

kanı David Lisnard da yer aldı. İstanbul Ticaret Odası Başka-
nı İbrahim Çağlar öncülüğündeki İstanbul Çadırı ve Yaşayan 
İstanbul Maketi, 89 ülkenin yatırımcısına tanıtıldı. 

“TECRÜBEMİZİ HER 
ÜLKEYE SATABİLİRİZ”
MIPIM Fuarı’nın İstanbul’un gayrimenkul ve inşaat pro-

jelerinin dünyaya tanıtılmasında stratejik öneme sahip oldu-
ğunu belirten İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “MIPIM Fuarı’nda 
Türkiye ve İstanbul tanıtımını her yıl yeni bir boyuta taşı-
yoruz. Türk firmalarının gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm 
projeleri ve devletimizin İstanbul için planladığı mega altyapı 
projelerini, 89 ülkenin yabancı yatırımcısına bire bir tanıttık” 
diye konuştu.

Çağlar, fuarın kalbine kurulan İstanbul Çadırı’nda, Ya-
şayan İstanbul Maketi ve gerçekleştirilen diğer etkinlikler-
le MIPIM 2016’ya Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün 
mührünü vurduklarını dile getirerek, “Yapımı devam eden 3. 
Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli ve Körfez Geçiş Köp-
rüsü gibi dünyada ilklerle ifade edilen projelerle biriken mü-
hendislik tecrübemizi doğru planlamayla dünyanın her ülke-
sine satabiliriz” diye konuştu. 2015’te yabancılara 5.5 milyar 
dolarlık gayrimenkul satışı yapıldığını anımsatan Çağlar, bu 
rakamın orta vadede 15 milyar dolara çıkarılabileceğini vur-
guladı.
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MIPIM 2016’da 
Türkiye rüzgârı

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan “MIPIM 2016”ya 23 firma 
ve belediye ile katılan Türkiye, katılımcı sayısında ilk 5 ülke arasında yer 

alırken, sunulan projelerle de fuara damga vurdu.



MIPIM’in Türkiye Temsilcisi Alkaş’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş da, MIPIM’in 
bu yıl bir kez daha Türkiye’nin gövde gösterisine sahne oldu-
ğunu, ancak bu yıl, önceki yıllarla kıyaslandığında çok daha 
büyük ve nitelikli katılım rakamlarının ortaya çıktığını söyle-
di. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ol-
mak üzere MIPIM’e katılan Türkiye’ye kamudan büyük des-
tek olduğunun altını çizen Alkaş, “Tüm bunlar, Türkiye’nin 
MIPIM’de çok daha etkileyici izler bırakması kadar, yeni iş-
birliklerinin ilk tohumlarının atılması anlamına geliyor” dedi.

TÜRK MİMARLARIN YURT DIŞINA
AÇILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), bu yıl 

ilk kez resmi olarak katıldığı MIPIM’de, Türk mimarlarının 
yurt dışı pazarlara açılması için önemli bir adım attı. İstan-
bulSMD üyesi olan mimarların tasarladığı bina  görsellerin-
den oluşan video sunumu, Türkiye ve yabancı gayrimenkul 
uzmanları tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul Serbest Mi-
marlar Derneği’nin MIPIM’in en yoğun günü olan 16 Mart’ta 
düzenlediği panele de ilgi büyüktü. Kalabalık bir izleyici 
kitlesine Türk mimarlarının yapıtları ve son yıllarda çok 
sayıda bina üretmekten dolayı kazandıkları deneyimin dış 
pazarlarda önemli bir avantaj olacağı anlatıldı. İstanbulSMD 
üyeleri arasında yer alan HAS Mimarlık’tan Ayşe Hasol Erk-
tin, MuuM Mimarlık’tan Murat Aksu ve ERA Mimarlık’tan 
Ali Hızıroğlu’nun katıldığı panelde, Türk mimarlarının, son 
yıllardaki gayrimenkul yatırımlarıyla ve Türk müteahhitleriy-
le birlikte girişilen uluslararası projelerde önemli birikim ve 
deneyim kazandıklarına dikkat çekilerek, dünya standartla-
rında hizmet kalitesi sundukları belirtildi. 

Mimarlık basınının önde gelen yayınlarından Architectural Review 
(AR) ile dünyanın en kapsamlı gayrimenkul zirvesi MIPIM 

işbirliğinde düzenlenen “MIPIM AR Future Project Awards 2016”nın 
sonuçları açıklandı.  Organizasyonda, 10 kategoride toplam 26 mimarlık 
projesi ödül aldı. Tabanlıoğlu Mimarlık, Kazakistan’da gerçekleştirdiği 
Astana Tren İstasyonu projesiyle MIPIM AR Future Awards 2016’da 
“Büyük Ölçekli Kentsel Proje” dalında büyük ödüle layık görüldü. 

Öte yandan Chicago ve Pekin’de ofisleri bulunan Adrian Smith + 
Gordon Gill Architecture’ın yaklaşık sekiz yıldır kapalı olan Taksim’deki 
Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yaptığı “İstanbul Kültür Merkezi” 
(İstanbul Cultural Center) adlı projesi, MIPIM ödül programının “Kültürel 
Yenileme” kategorisinde Teşvik Ödülü’ne değer bulundu.

Cannes’da düzenlenen MIPIM 
Fuarı’na bu yıl Türkiye’den ilk defa 

Çevre ve Şehircilik Bakanı düzeyinde 
katılım oldu. Türkiye’nin fuarda firmaları 
ve belediyeleriyle bütün gücünü ortaya 
çıkardığını belirten Bakan Sarı, “Dünya 
Türkiye’yi keşfediyor. Türkiye’nin gücü 
ve potansiyeli keşfedildikçe, bunlardan 
yararlanmaya devam ediyoruz” dedi. 

Kendisinin mimar olduğunu 
hatırlatan ve çalışırken de fuarı yakından 

takip ettiğini anlatan Bakan Sarı, bu kapsamda fuarın şehirleri tanıtmak 
ve şehircilik yatırımlarını anlatmak için çok iyi bir fırsat olduğunu dile 
getirdi. Bakan Sarı, “Türkiye’deki bütün belediyelerin fuara katılmasını 
önemsiyorum. Biz de her bir ilimiz için projeler üretmeyi amaçlıyoruz. 
Marka şehirler yaratmak için çalışıyoruz” dedi. 
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Tabanlıoğlu Mimarlık “Büyük 
Ölçekli Kentsel Proje Ödülü”nü aldı

Bakan Sarı: “Dünya Türkiye’nin
gücünü keşfediyor”
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Türk yapı sektörünün en büyük buluşması olan Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul için geri sayım başladı. 
10-14 Mayıs 2016 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar hakkında, ITE Turkey 
ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer’den bilgi aldık.

Yapı Fuarı’nın geçmişten günümüze gelişim sürecini 
kısaca değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı olan Yapı Fuarı-Turkey-
build, bugün dünyanın en büyük beş yapı fuarından biri, 
Türkiye’nin ve bölgenin ise en büyük yapı fuarı. UFI (Ulus-
lararası Fuarlar Birliği) onaylı olan fuar, uluslararası niteliğe 
sahip olup, 39 yıldır yapı sektörünün nabzını tutuyor. Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul, zenginleşen ürün ve hizmetleri, 
artan yerli ve yabancı katılımcıları ile dünya standartlarında 
hizmet sunan uluslararası bir yapı malzemeleri ve teknolo-
jileri zirvesi. 1978’den günümüze kadar süre gelen, zaman 
içerisinde sadece ülkemizin değil Türkiye’nin de içerisinde 
bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fu-
arı olma özelliği taşıyor. Konumu ve işlevselliği ile bir fuar 
olmaktan öte önemli bir iş platformu özelliği de bulunuyor.

Yapı Fuarı’nın bu yılki kapsamı hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Bu yıl 39’uncusunu düzenleyeceğimiz Yapı Fuarı-Tur-
keybuild İstanbul, 10-14 Mayıs tarihlerinde, TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde, 100 bin metrekarelik 14 salon ve açık 
alanda, 1250 katılımcının 18 bin 640 ürün, teknoloji ve hiz-
metini 111 bin ziyaretçiyle buluşturacak. Türk yapı sektörü-
nün en büyük buluşması olan fuar, bu yıl da bünyesinde ger-
çekleştirilecek etkinliklerle, projelerle, sektörel bilgi akışının 
sağlanmasına katkı sağlayacak.

FUAR KAPSAMINDA 
DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER
Fuar kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler 

hakkında bilgi verir misiniz?
Fuar, İş Geliştirme Platformu etkinlikleri; Konuk Bölge 

Projesi etkinlikleri, Yurt içi ve Yurt dışı Alım Heyetleri Or-
ganizasyonu ve Hedef Pazar Projesi başlıklarında gerçekle-
şecek. İş Geliştirme Platformu etkinliklerine ek olarak, bu 
yıl ilk kez “Mimarlık ve Mimarlık Kültürü Etkinlikleri” baş-
lığında da etkinlikler düzenliyoruz. Beş yıldır başarıyla sür-
düğümüz Konuk Ülke Projesi’nde yine bu yıl ilk kez bir ülke 
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“Yapı Fuarı-Turkeybuild 
sektörün nabzını tutacak”
ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, bu yıl 10-14 
Mayıs 2016 tarihleri arasında 39’uncusu düzenlenecek Yapı Fuarı-

Turkeybuild İstanbul'un, gerçekleştirilecek etkinlik ve projelerle sektörün 
nabzını tutacağını, yeni işbirliği imkanları sağlayacağını söyledi.



RÖPORTAJ

yerine, Türk yapı sektörünün hedef pazarları arasında yer 
alan Afrika Bölgesi’ni ağırlıyoruz. “Konuk Bölge Afrika Pro-
jesi” başlığı altında gerçekleştireceğimiz etkinliklerde, kıta 
içindeki coğrafi konumları, hızlı büyüyen ekonomilerinin 
yanı sıra inşaat sektöründe kaydettikleri büyüme ve inşaat 
harcamalarıyla, yeni pazarlar arayışındaki Türk yapı sektö-
rünün potansiyel büyüme alanlarından olan Kenya, Nijerya 
ve Mozambik ülkeleri değerlendirilecek. Proje kapsamın-
da fuar sırasında düzenleyeceğimiz “Afrika-Türkiye İnşaat 
Forumu”nun ardından, bu üç ülke ve kıtanın diğer önemli 
pazarlarından gelecek satın alma heyetlerini, fuar katılımcı 
firmalarıyla “İkili İş Görüşmeleri Toplantısı”nda bir araya ge-
tireceğiz. İkili iş görüşmeleri bölümü yeni iş bağlantılarının 
kurulması için önemli bir platform sağlıyor. Amacımız yılda 
toplam 35 milyar dolar inşaat malzemesi ithal eden Kenya, 
Nijerya ve Mozambik’in, artan inşaat harcamalarıyla Türkiye 
inşaat malzemeleri ihracatının büyümesinde etkili olması.

YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIM HEYETLERİ
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Orta Anadolu 

İhracatçı Birlikleri (OAİB) işbirliğiyle organize ettiğimiz “Yurt 
dışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri”nde bu yıl 40 ülkeyi 
ağırlayacağız. Geçen yıl 52 ilden gelen yapı sektörü profes-
yoneli ve yatırımcıları ağırladığımız “Yurt içi Alım Heyetleri 
Organizasyonu”nu bu yıl da aynı şekilde gerçekleştireceğiz.

Fuarın “İş Geliştirme Platformu” etkinliklerine ise bu yıl 
ilk defa “Hedef Pazar Projesi”ni dahil ettik ve bu projede fır-
satlar ülkesi haline gelen İran pazarını, Türk yapı sektörü için 
barındırdığı fırsatlar çerçevesinde değerlendireceğiz. Proje 
kapsamında Kalekim destekleriyle gerçekleştirilecek “İran-
Türkiye İnşaat Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Toplantısı”nı 
düzenleyeceğiz. Fuar sırasında gerçekleşecek toplantıda 
İran’dan gelen üst düzey yetkililer, katılımcılara kalkan am-
bargo sonrasında İran’la geliştirilebilecek ticari ilişkiler ve bu 
ilişkilerin planlanma süreçlerini aktaracak. Forumun hemen 
ardından üst düzey yetkililer ve satınalma heyetleri, Türk 
üretici ve yatırımcı firmalarla “İkili İş Görüşmeleri” gerçek-
leştirecekler. “İran ile nasıl işbirliği yapılır?” sorusunun ce-
vaplarını katılımcılarımız bu platformda bulabilecekler. 

MİMARLIK ETKİNLİKLERİ
“Mimarlık ve Mimarlık Kültürü Etkinlikleri” başlığı 

adı altında da iki etkinlik düzenleyeceğiz. Bunlardan ilki; 
Türkiye’ye ilk kez gelecek olan ve “Asya’nın yükselen yıldız 
tasarımcısı” olarak nitelenen dünyaca ünlü, RIBA ödüllü Mi-
mar Chris Bosse, “Geleceğin Şehri: Kentsel Çevrede İnsan, 
Teknoloji ve Doğanın Sinerjisi” başlıklı bir konferans vere-
cek. Bosse, 11 Mayıs 2016 tarihinde fuar alanında gerçekle-
şecek olan konferansında, dijital tasarım, doğa ilkeleri ve en 
güncel dijital üretim tekniklerini bir araya getirdiği, daha az 
malzeme/enerji/zaman/maliyet ile daha fazla mimari üretim 
olarak tanımladığı “Az Şey ile Daha Fazla” mottosunun içe-
riğini aktaracak. İkincisi ise; fuar alanında 12 Mayıs 2016’da 
düzenleyeceğimiz “Mimarlıkta Kariyer Semineri” olacak. İlk 
kez düzenleyeceğimiz bu etkinlik, mimarlık alanına farklı bir 
bakış kazandıracak. Sektör STK’ları ve yeniliklerini profes-
yonellerle paylaşmak isteyen firmalar için “Serbest Kürsü” 
niteliğinde bir “Seminer Alanı” ve “Demo Alanı” oluşturduk. 

YEM Fuarcılık olarak çok uzun yıllardır Türkiye İMSAD ile işbirliği  
içinde ve dirsek temasındayız. Geçen yıl resmi olarak gerçekleşen 

üyeliğimize ek olarak birlikte geliştirdiğimiz işbirliğiyle karşılıklı olarak 
sektöre olan katkımızı daha da artırıyoruz. Sektörün çatı derneği 
olan Türkiye İMSAD ile çatı fuarı olan Yapı Fuarları-Turkeybuild pek 
çok farklı etkinlikle sektör için artık daha yakın çalışıyor. Sektöre 
olan katkımızı artırmak üzere uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız 
ve bu alanda önemli bir platform yarattığımız “Pazar Geliştirme” 
hedefimizi Türkiye İMSAD etkinliklerinde de sürdürüyor olacağız. 
Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen her türlü etkinlik, rapor, dergi 
vb. çalışmalara yıl bütününde destek veriyoruz. Bu işbirliğinin fuar 
kapsamında düzenlediğimiz “İş Geliştirme Platformu Etkinlikleri”ne 
de ivme kazandıracağına inanıyorum.

Yapı Fuarları-Turkeybuild, yapı malzemesi sektörünü uluslararası 
alanda da temsil eden 39 yıllık güçlü bir marka. En son yenilik ve 
teknolojilerin sergilendiği bir platform olması, ürün çeşitliliği, 
her geçen yıl artan nitelikli yerli yabancı ziyaretçisi ile Türk yapı 
malzemesi endüstrisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye İMSAD 
ise sektörün çatı sivil toplum örgütü olarak sektörümüzü hem 
yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edip, 
sektörün gelişmesi için çalışıyor. Bu nedenle geçen yıl kapsamını 
genişlettiğimiz bu işbirliği ile daha da güçlü bir şekilde yolumuza 
devam edeceğiz. Yeni pazarlara ulaşılması, ihracatın artırılması, 
yeni işbirlikleri ve satın-alma gibi sektörün gelişmesine katkıda 
bulunacak ortak amaçlarımız çerçevesinde Türkiye İMSAD ile 
güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. 
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Burcu Başer: “Türkiye İMSAD ile 
daha yakın çalışıyoruz”



Kentsel dönüşüme 
öncülük eden şehir: 

Paris
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Endüstri Devrimi ile birlikte 
hızla artan nüfusun beraberinde 
getirdiği altyapı sorunları, ulaşım 
ve konut ihtiyacı nedeniyle 
yaşanması zor bir kent olan 
Paris’in günümüzdeki modern 
kente dönüşme serüveni 1853 
yılında başladı. Seine Bölgesi Valisi 
Baron Eugene Haussmann’ın planı 
ile kent, geniş ve uzun bulvarlar 
sayesinde yepyeni bir görünüme 
kavuştu. 
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Dar sokakları ve pazarların kurulduğu küçük 
meydanları ile 17. Yüzyıl sonuna kadar bir 
Ortaçağ kenti görünümünde olan Paris, 

19. Yüzyıl’da modernleşmenin gündelik hayatta ve 
kentte yaptığı sarsıcı dönüşümlerin en görünür yeri 
oldu. 18. Yüzyıl’dan itibaren imparatorluğun güç-
lenmesi ile kentin yüzü değişmeye başlarken, 1840-
1870 tarihleri arasındaki Fransız Endüstri Devrimi 
ile bu değişim doruk noktasına ulaştı.

Paris’in nüfusu 1840 yılında Endüstri 
Devrimi’nin beraberinde getirdiği hızlı kentleşme 
ve kırsaldan kente göç ile 1 milyona ulaştı. Nüfusun 
400 binini işçi sınıfı oluşturmaktaydı. 1870 yılına 
gelindiğinde kentin nüfusu 2 milyonu bulmuştu. 
Bu yoğunluk; sağlık, kanalizasyon ve temiz su gibi 
altyapı sorunları, ulaşım ve en önemlisi konut ih-
tiyacı gibi sorunları da beraberinde getirdi. Diğer 
taraftan, yetersiz hava akımı, sıhhi altyapı eksikliği 
ve siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklanan isyanlar 
ve huzursuzluklar da eklenince günlük yaşamın 
işkenceye dönüştüğü bir kent tablosu ortaya çıktı. 
Üstelik Paris’in tarih boyunca sur duvarları içinde 
bir kent olması da ayrı bir sorun oluşturmaktaydı. 
19. Yüzyıl sonunda Prusya ile yapılan savaşlar kenti 
sur duvarlarının içine hapsetmekteydi. Bu sıkışıklık 
kentin bir noktadan sonra yatayda değil dikeyde ge-
lişmesine neden oldu.

Emile Zola’nın romanlarında sıkça tasvir ettiği 
gibi; Paris sokaklarındaki bitmek bilmeyen çamur, 
kötü koku ve gürültü, sağlıksız koşullar sonucun-
da ortaya çıkan kolera, günümüz modern Paris’ini 
meydana getiren yeniden planlama sürecinde etkili 
oldu.
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Bugün Avrupa’nın 
simge kentlerinden 

olan Paris, kültür, 
sanat ve ekonomi 

merkezi olarak 
da önem taşıyor. 

Seine Nehri’nin iki 
yakası boyunca 

uzanan kent, lüks ve 
modanın merkezi 
olması nedeniyle 

“Işıklar Şehri” olarak 
adlandırılıyor ve 

en çok turist çeken 
şehirler sıralamasında 

ilk sırada yer alıyor.
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Fransa İmparatoru 
III. Napoleon

Seine Bölgesi Valisi Baron 
Eugene Haussmann

Zafer Takı



HAUSSMANN İLE BAŞLAYAN
KENTSEL DÖNÜŞÜM
1853 yılından itibaren bir değişimin gerekli ol-

duğu kanısına varılan Paris’te, “Modern Kent” kav-
ramına uygun olarak yeniden inşa edilme süreci 
başladı. Dönüşüm sürecinin mimarları, dönemin 
Seine Bölgesi Valisi Baron Eugene Haussmann ve 
Fransa İmparatoru III. Napoleon’du. Dönüşüm, 
sosyal ve ekonomik yaşamı doğrudan devletin yö-
nettiği otoriter bir yaklaşım çerçevesinde birlikte 
çalışılarak gerçekleştirildi. Konut sorununa çözüm 
ise farklı gelir gruplarının bir arada yaşadığı apart-
manlar oldu. Bir yandan klasik üç katlı olan Paris 
apartmanları beş kata çıkarılırken, yeni yapılan 
apartmanlarda da imar kuralları beş kat ile sınır-
landı. Apartman kültürü 1853’de vali olan Hauss-
mann ile doruk noktasına ulaştı. Bu apartmanların 
ilk ve asma katları ticari işyeri idi. Tavan yüksekliği 
diğer katlardan fazla olan ve “piano nobile” deni-
len kısımda soylular, üçüncü katta tüccarlar, dör-
düncü katta işçiler ve tavan arası katında ise Paris’e 
yeni gelmiş göçmenler yaşıyordu. Londra’da görü-
len sınıflara ait mekansal ayrışma Paris’te yoktu.

YEPYENİ BİR 
GÖRÜNÜME KAVUŞTU
Haussmann’ın vali olduğu 1853-1870 tarihle-

ri arasında, kent inanılmaz bir dönüşüme sahne 
oldu. Paris, İmparator III. Napolyon’un gücünü 
gösteren simgesel, büyük yapılar ile donatıldı; 
temiz su, kanalizasyon, demiryolu, ofis, market, 
itfaiye, okul, hastane, hapishane gibi modern bir 
kentin gerektirdiği altyapı ve binalar inşa edildi. 
Ama en önemlisi kentin mevcut dokusuna yapı-
lan müdahalelerdi. Bir cetvel ile çizilmiş gibi açılan 
geniş ve uzun bulvarlar ile Paris yepyeni bir görü-
nüme kavuştu. 

MODERN BİR 
BURJUVA KENTİ OLDU
Bu müdahalelerle dar sokakların sağlayamadığı 

temiz hava ve güneşin konutlara girmesiyle sağlık 
koşullarının iyileştirilmesi, bulvarların kesiştiği 
noktalarda simgesel yapılarla kente modern bir gö-
rünüm kazandırılması, halk ayaklanmaları ve top-
lumsal olaylar sırasında isyancıların dar sokaklar 
arasında kaybolmalarının önlenmesi, işçi sınıfının 
kentin dışına sürülmesi amaçlandı.

Böylelikle Haussmann zamanında Paris mo-
dern bir burjuva kenti görünümü kazandı. Tüm 
bu değişimler esnasında inşaat ve finans sektörü 
büyük bir gelişme gösterdi. Emlak piyasası hare-
ketlendi. Dünya fuarları ile kent, bütün dünyanın 
ilgisini çeken bir yer haline geldi. 

20. Yüzyıl’ın ilk yarısında dünya savaşları ne-
deniyle büyük bir hareketlilik gözlenmeyen kent-
te, 1950’lerle beraber yeniden bir metropol ol-
manın sorunları yaşanmaya başlandı. 1957-1973 
tarihleri arasında son duvardan kalan ve Paris’i 
çevreleyen alanda “Peripherique” adı verilen çevre 
yolu inşa edildi. Bu yol Paris’in bugünkü fiziksel 
sınırlarını oluşturdu.

1973’TEN SONRA 
YENİ GELİŞİM PLANI
1973’de kent meclisi tarafından Atelier Parisi-

en d’Urbanisme (APUR-Paris Kentsel Workshop) 
kuruldu. APUR’un hazırladığı kentsel dönüşüm 
ve gelişim planı 1983’de uygulanmaya başladı. 
APUR, kentte belirlenen alanların nasıl gelişeceği, 
kente nasıl ekleneceği ve bölgelerin karakteristik-
lerini belirleyerek mimar ve inşaat şirketlerini ko-
ordine etme görevi üstlendi. 

Zone d’Amenagement Concerte (ZAC-Entegre 
Geliştirme Bölgesi) denilen bu bölgeler bugün 
kentin içinde ve çeperlerindeki en önemli kentsel 
gelişme alanları arasında yer alıyor. ZAC Bassin de 
La Villette (1989), ZAC Paris Rive Gauche (1991), 
ZAC de Bercy kentin en yeni gelişen, dinamik böl-
geleri niteliğini taşıyor.

NİSAN 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   57

KENTLER & MİMARİ / PARİS

Paris’te dönüşüm sürecinin 
mimarları, dönemin Seine 
Bölgesi Valisi Baron Eugene 
Haussmann ve Fransa 
İmparatoru III. Napoleon’du. 
Haussmann’ın vali olduğu 
1853-1870 tarihleri 
arasında, kent inanılmaz bir 
dönüşüme sahne oldu. Bir 
cetvel ile çizilmiş gibi açılan 
geniş ve uzun bulvarlar ile 
Paris yepyeni bir görünüme 
kavuştu.



La Défense, Avrupa’nın ilk tasarlanan iş 
alanıdır. La Défense (Paris’in yeni merke-
zi iş alanı), Neulily köprüsünün uzantı-

sında, eski banliyö merkezlerinden Courbevoie 
ile Puteaux ortasında 130 hektarlık bir alanda 
kurulmuş ve bugün bir üniversite kenti olan 
Nanterre’a kadar uzanır. İsmi Fransız-Prusya sa-
vaşı süresince 1883-1870 yılında Paris’i savunan 
askerler için anıt olarak yapılan “La Défense de 
Paris” heykelinden gelir.

ÜÇ TEMEL İLKE
Yüksek binaları yaygınlaştırması, geleneksel 

dokusunu ortadan kaldırması, yaya ve otomobil 
akışını birbirinden ayırması şeklinde üç temel il-
kesi bulun proje; yüzde 70 kamu, yüzde 30 özel 
sektör alanında kamu ve özel sektör ortaklığı ile 
gerçekleştirilmiş. Proje alanında, tarihi kentsel 
alan üzerinde ekonomik aktivitelerin baskısını 
azaltarak yeni bir mekan yaratılmaya çalışılmış. 
Uzun soluklu bir sürece sahip olan proje ile 
Paris’in mevcut tarihi kent merkezi yitirilmeden 
yeni bir merkez oluşturulmaya ve bu yeni mer-
kezin eski merkezle bağlantısının kurulmasına 
gayret edilmiş.

Eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard 
D’estaing’in baskısı ile inşa edilen “boule-
vard peripherique”in üzerinde yükselen “Tour 
Montparnesse”in (56 katlı) Parisliler’i ve turist-

leri şaşırtması ile kent içindeki binaların kat 
yüksekliğine 31 metre sınırı getirilmiş. Bu ne-
denle de La Défense yasal olarak kent dışında 
kalmış.1931’de Etoile de La Défense için yapılan 
bölgesel plan yarışması; Etoile de La Défense’a 
kadar olan alan için Paris’in çeperinde yeni iş 
alanı oluşturulması (bussiness distcrict) fikrini 
teşvik etmiş.

1956’da (Regional Development and Orga-
nization Plan) Bölgesel Gelişim ve Organizasyon 
Planı; kent merkezindeki yoğunluğun kent çepe-
rinde yeni mekânlar kurarak azaltılmasını öner-
miş. Her yıl 25 milyon turistin geldiği ve kentsel 
çekirdeğin insanların zihinlerinde yer edindiği 
gerçeği ile bazı sektörlerin taşınması gerekçelen-
dirilmiş.

9 BİN İKAMETGÂH YIKILDI
Eylül 1958’de EPAD (Establissement Public 

Pour Aménagement de la Region de la Défense- 
La Defense’ın imar ve altyapısından sorumlu 
devlet kurumu) alana hayat vermek amaçlı tasar-
lanmış. Yapılandırmayı hızlandırmak için gücü 
kamulaştırmadan almış. EPAD satın aldığı alan 
ile 25 binin üzerinde insanı ve 9 bin ikametgâhı 
yıkmış, birkaç yüz endüstri binasını da ofis alan-
larına dönüştürmüş. La Défense’ın gelişmesi; 
1964 öncesi, 1974-1978 arası, 1992-1998 arası 
olmak üzere farklı zaman dilimlerinde gerçek-
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Yüksek binaları 
yaygınlaştırması, geleneksel 
dokuyu ortadan kaldırması, 

yaya ve otomobil akışını 
birbirinden ayırması 

şeklinde üç temel ilkesi 
bulunan La Défense 

Kentsel Dönüşüm Projesi; 
yüzde 70 kamu, yüzde 

30 özel sektör ortaklığı ile 
gerçekleştirildi. 
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La Défense Kentsel 
Dönüşüm Projesi

La Défense projesi ile Paris'in mevcut tarihi kent merkezi 
yitirilmeden yeni bir merkez oluşturulmaya ve yeni 
merkezin eskisiyle bağlantısının kurulmasına gayret edildi.



leşmiş. İlk öneri; 1964 yılında etrafı konut bi-
rimleri ve taşıt yoluyla çevrelenen iki dizi 100 
metrelik gökdelenler olmuş. La Défense’ın ilk bi-
naları şehrin sanayileri, şantiyeleri ve az da olsa 
çiftliklerinin yerlerini yavaşça alarak kendini 
tasarlamaya başlamış. (En erken örneği Esso bi-
nasıdır ancak 1993 yılında yerini Coeur Defense 
binası almış). CNIT binası (endüstri ve teknoloji 
merkezi binası) ilk yapılan ve kullanılan bina ol-
muş. Bu birinci kuşak gökdelenler 100 metrelik 
yüksekliklerle sınırlı tutulmuş. Nobel Tower inşa 
edilen ilk ofis binası olmuş. (1966)

1970’lerin başlarında ikincil yapılar büyük 
beklentilere cevap olarak inşa edilmeye başlan-
mış. Ancak 1973 ekonomik krizi bu yapılaşmayı 
durdurmuş. EPAD zayıf ekonomi ile indirimli sa-
tışlar yaparak kaynak sağlamaya çalışmış ancak 
bu bile 680 milyon franklık bütçe açığı oluştur-
muş.

Paris içi için alt yapı yatırımları yapılmış. 
Raylı ve taşıt ulaşımı çeşitlendirilerek bölgeye 
bağlanmış. Le Corbusier’in modern şehrin nasıl 
olacağına dair olan orijinal kavram tasarımı gibi 
taşıt yolu süper blokların çeperinde korunmuş.

“Le Centre National de Industries et Techni-
ques” endüstri ve teknik merkezi binası; sahip 
olduğu üç köşeli çatısı ile odak (landmark) nok-
tası olmuş ve La Défense’daki gelişmeyi hızlan-
dıran, teşvik eden önemli bir katalizör görevi 
görmüş.

1980’DEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR
Üçüncü jenerasyon gökdelenlere 1980’le-

rin başlarında başlanmış. Avrupa’nın en büyük 
alışveriş merkezi olan “Quatre Temps” 1981’de 
tasarlanmış. 1982’de EPAD tarihi aksı tamamla-
yacak bir bina bulmak için bir yarışma başlat-
mış ve yarışma sonunda “Grande Arc” bölgenin 
batısında inşa edilmiş. Bu zaman zarfında CNIT 
tekrar inşa edilerek, 1992’de 1 numaralı yeraltı 
treni bölgeye bağlanmış.

“Boulevard periphérique” çeper bulvarı ak-

sını bitiren La Défense Arche; Danimarkalı mi-
mar Otto Von Spreckelsen tarafından tasarlan-
mış. 424 eserin katıldığı yarışmada “The Arche”, 
François Mitterand’ın el altından desteklediği 
tasarım yarışması sonucunda seçilmiş. “Grand 
Travaux” Nun parçası; Paris’in yapısı olan büyük 
Louvre’u muhafaza ederken, “Cite Des Sciences” 
ve ana finans sektörlerine atıfta bulunmuş. Süslü 
bir köprü ile Snt Germain aksı tamamlanmış.

Yapımına 1983 yılında başlanan “The Arche”, 
1989 yılında bitirilmiş. 35 birimlik ofis binası, 
100 metre yükseklik, 100 metre genişliğindeki 
bir kare olan The Arche, bugün başlıca turist çe-
ken ve Paris şehrini hissettiren ilgi çekici yerler 
arasında bulunuyor. Bunda Champ Elysées ve 
onun doğrultusunda Versaille’a kadar uzanan 
aksın görünmesinin önemli payı var.
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Le Défense Kentsel 
Dönüşüm projesinde 
önemli yapılardan biri 
olan ve yapımına 1983 
yılında başlanan “The 
Arche”,  bölgenin batısına 
inşa edildi. 35 birimlik 
ofis binası, 100 metre 
yükseklik, 100 metre 
genişliğindeki bir kare 
olan The Arche, bugün 
en çok turist çeken ve 
Paris şehrini hissettiren 
ilgi çekici yerler arasında 
bulunuyor.

KENTLER & MİMARİ / PARİS
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Vincent Callebaut’in 
tasarladığı Paris Smart 

City projesi, sekiz büyük 
kısımdan oluşuyor. Sekiz 

bölümün her kısmı şehrin 
belli bir parçasını etkisi altına 

alıyor ve yüksek teknoloji 
ürünü sürdürülebilir tasarım 
ve bitkilendirmeyle kendini 

gösteriyor. İlki Mountain 
Towers olarak bilinen masif 
bir yapı ve Paris’in ünlü Rue 

De Rivoli’de bulunan bina 
çatılarının üzerinde yer alan 

15 ayrı karma kullanımlı 
konut kulesini öne çıkarıyor.
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2050’nin Akıllı Paris’i
için dev proje

Geleceğin Paris’i şimdiden tasarlanırken, 
“2007 Paris İklim Hareketi” planına; sera 
gazı salınımı, enerji tüketimi ve yenile-

nebilir enerji kaynakları kullanımı konularını da 
içeren 2050 yılına kadar şehrin karbon ayak izini 
yüzde 75 oranında düşürme hedefi konuldu. Pa-
ris Belediyesi, Vincent Callebaut Architectures‘i 
çevreye faydalı bir dizi bina tasarımı için görev-
lendirdi.

15 YEŞİL KULE 
Callebaut’un “Paris Smart City 2050” olarak 

adlandırdığı proje, Işık Şehri’ni gerçek bir Yeşil 
Şehir haline getirmeyi tasarlıyor. 2050 Paris Akıl-
lı Şehir, sekiz büyük kısımdan oluşuyor. Sekiz 
bölümün her kısmı şehrin belli bir parçasını et-
kisi altına alıyor ve yüksek teknoloji ürünü sür-
dürülebilir tasarım ve bitkilendirmeyle kendini 
gösteriyor. İlki Mountain Towers olarak bilinen 
masif bir yapı ve Paris’in ünlü Rue De Rivoli’de 
bulunan bina çatılarının üzerinde yer alan 15 
ayrı karma kullanımlı konut kulesini öne çıka-
rıyor.

15 kulenin her birinin cepheleri, biçimle-
ri yusufçuk böceğinden esinlenilmiş iki büyük 
fotovoltaik ve termal güneş panelleriyle dikkat 
çekici şekilde kaplanmış olacak ve paneller gün 
boyu hem elektrik hem de sıcak su üretecekler. 
Aynı zamanda, geceleri, bir dönüşümlü hidroe-
lektrik pompalı depolama istasyonu kulenin te-
pesinden bir şelalenin yağmur suyunu toplayan 

farklı seviyelerde konumlandırılmış tankların 
havuzları arasından dışarı akmasına imkan ve-
recek.

Proje; sebze bahçelerini, konut kuleleriyle 
bütünleşmiş denizanasından ilham alınarak ta-
sarlanmış bir çift köprüyü, rüzgâr türbinlerini ve 
yosun biyoreaktörlerini içeren bir “dikey parkı” 
taşıyan birkaç büyük bambu kulesini içeriyor. 
Vincent Callebaut Architectures’a göre, projenin 
sekiz temel bölümü şehir için yenilenebilir enerji 
üretecek ve kaliteli yaşam alanlarını artıracak.

Fransa’nın başkenti Paris, yeni bir kentsel dönüşüm 
sürecine giriyor. Paris’in ilk kadın Belediye Başkanı 
Anne Hidalgo, kentteki 32 farklı bölgede yeniden 
yapılanma için dünyanın en ünlü mimarlarına 
çağrıda bulundu. 200 mimarın katıldığı bir toplantıda 
planını açıklayan Hidalgo, kentteki 150 bin 
metrekarelik alanda yeni yapılar istediğini söyledi. 
Bir trafo merkezinin popüler bir sinema salonuna 
dönüştürülmesini talep eden Hidalgo, kentin farklı 
yerlerine 600 yeni bina inşa edileceğini belirtti. “Paris’i 
Yenilemek” adlı proje için mimarları göreve çağıran 
Hidalgo, “Bu tarihi bir an. Dünyada başka hiçbir 
şehir bugüne dek böyle bir projeyi gerçekleştirmeye 
cesaret edemedi” dedi. Tüm binaların 2020 yılına 
kadar inşa edilmesi bekleniyor.  

Paris, 2020 yılına kadar
yeniden inşa edilecek
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Terraco Türkiye’den 5 yılda 
5 kat büyüme hedefi

İsveç firması Terraco, 1988 
yılından bu yana faaliyette 
olduğu Türkiye pazarında 

atağa kalktı. Terraco Türkiye 
Genel Müdürü Bulut Kadir 

Uzun, şirketin geçen yıl yüzde 
30 büyüdüğünü belirterek, 

“2020 yılına kadar en az 
yüzde 417 oranında büyüme 

hedefliyoruz” dedi.

Yapı kimyasalları ve boya sektöründe faaliyet gösteren 
Terraco Grup, Türkiye’de agresif büyüme sürecine gir-
di. Terraco Türkiye Genel Müdürü Bulut Kadir Uzun, 

yaptıkları son yatırımla Eskişehir fabrikasının yıllık kapasi-
tesinin 7-8 kat arttığını belirterek, “2020’ye kadar iddialı bir 
büyüme hedefimiz var” dedi. Bulut Kadir Uzun ile Terraco 
Türkiye’yi ve faaliyetlerini konuştuk.

Terraco Türkiye ne zaman kuruldu?
Öncelikle Terraco Grup’tan bahsetmek isterim. Terraco, 14 
ülkede 17 fabrikasıyla 1980 yılından beri faaliyet gösteriyor. 
1988 yılında kurulan Terraco Türkiye ise, 28 yıldır Türk in-
şaat sektörüne hizmet veriyor.

Şirketin faaliyet alanı nedir?
Faaliyet alanımız yapı kimyasalları ve boya. Sektöre baktı-
ğınız zaman Türkiye’de, iç ve dış cephe boyaları, yapı kim-
yasalları, toz ürünler, kaplamalar ve su yalıtımını aynı anda 
üreten firma sayısı 10’u bulmaz. Biz bütün ürünlerimizi Es-
kişehir fabrikamızda üretiyoruz. Bu konuda nadir firmalar-
dan biriyiz. 

SÖYLEŞİ / BULUT KADİR UZUN
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“ISI YALITIMI PAZARI
DAHA DA BÜYÜYECEK”
Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri nedir?
Bugün enerji verimliliği bütün dünyada çok önemli. Türkiye, 
ısı yalıtımında Avrupa’da lider ülke oldu. Bunda bütün üreti-
cilerin, bayilerin, İZODER ve Türkiye İMSAD’ın ciddi katkı-
ları var. Halk çok bilinçlendi ve ısı yalıtımı konusunda büyük 
bir pazar oluştu. Bu pazarın da 10 yıl boyunca büyüyerek 
devam edeceğini düşünüyoruz. Zaman zaman dalgalanmalar 
olabilir ama yaptığımız hesaplamalarda, gelecek 10 yıl için 
her yıl 1 milyon metrekarenin üzerinde bir pazarın olacağını 
öngörüyoruz. Gerek yeni inşaatlar, gerek kentsel dönüşüm, 
gerekse yenileme işleri artacak. Boyaya baktığımızda, boya 
zaten büyük bir pazar. Türkiye’de inşaat boyaları pazarının 
900 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Su yalıtımı ise, ül-
kemizde henüz istenen standartlara ulaşmadı. Ancak önü-
müzdeki yıllarda pazarın gelişeceğini düşünüyoruz.

Şirketin iç pazar payı hakkında bilgi verir misiniz? 
Grup prensibi olarak pazar payı konusunda açıklamada bu-
lunmuyoruz. Ama bence Terraco şu anda pazarda hak ettiği 
yerde değil. Hiçbir zaman da hak ettiği yerde olmayacak bel-
ki de… Çünkü ürün ve hizmet kalitesine bakarsanız her şeye 
lâyık bir firma. 

İhracat pazarlarında durum nasıl?
Biz şu anda aralarında İngiltere, Güney Afrika, Nijerya, Tan-
zanya, Gürcistan ve Malta’nın da bulunduğu 16 ülkeye ihra-
cat yapıyoruz. O ülkelerde bayilerimiz var. Afrika bizim için 
çok önemli bir pazar.

2015 yılı firmanız için nasıl geçti?
2015 yılında yüzde 30 gibi bir büyüme sağladık. Bunda ih-
racatın büyük katkısı oldu. Çünkü ürünlerimiz Avrupa’da 
çok tutuldu. Ciddi bir ihracat yaptık. Ciromuzun neredeyse 
yüzde 40’ına yakınını ihraç ettik. Yurt içinde de benzer bir 
büyümemiz vardı.

2020’YE KADAR 
YÜZDE 417 BÜYÜME HEDEFİ
2016 yılı hedefleriniz neler?
Bu yılki hedefimiz daha iddialı, yüzde 46 büyüme hedefli-
yoruz. Hatta bunu aşacağımıza inanıyoruz. İlk 2 aya baktı-
ğımızda da neredeyse yaz aylarında aldığımız siparişi aldık. 
Bunda tabii talebin ertelenmiş olmasının da etkisi vardı. 
2016’dan çok ümitliyiz ancak bizim esas hedefimiz 2020. 
Ben göreve başlayalı 1.5 sene oldu. Biraz analiz yaptık ve 5 
yıllık bir plan oluşturduk. Organizasyon, yatırım, büyüme, 
hedefler, yeni ürünler konusunda plan yaparak yönetim ku-
ruluna sunduk. Bir tane madde bile eksik kalmadan kabul 
gördü. 5 yıllık planımıza baktığımızda da minimum yüzde 
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417 büyüme hedefliyoruz. Bir senelik 
analizden sonra bu iddialı hedefi koyduk. 
İlk yıl hedefi tutturduk. Bu sene de inşal-
lah gerçekleştireceğiz. Bu yılı atlattıktan 
sonra gerisi zaten gelecektir. Bu konuda 
firmama ve ekibime güveniyorum. 

Bu hedefi yakalamak için ne gibi çalış-
malar yapıyorsunuz?
Eskişehir fabrikasına yatırım yaptık. Bu-
gün devler ligindeki firmaların kapasite-
lerine yakın bir kapasite artışı oldu, yıllık 
tonajımız 7-8 misli arttı. Yetecek mi, ha-
yır. Gelişim planımızda bir başka ilimizde 
bir fabrika kurmak da var. Eğer 5 yıllık 
büyüme hedefimizi gerçekleştirebilirsek 
5 yılın sonuna doğru bu yatırımı düşü-
nüyoruz. Biz Türkiye ekonomisine güve-
niyoruz. Kısa süreli dalgalanmalar olabi-
lir ama Türkiye konumu ve insan yapısı 
itibarıyla güçlü bir ülke. Bir müşterimin 
bir lafı var; “Dünya yıkılsa boyanacak bir 
bina veya mantolaması yapılacak bir bina 
mutlaka vardır. Sen koşturup, o binayı 
bulup orayı yapabiliyorsan hiçbir şeyden 
korkma” der. Bu bana çok büyük bir ders. 
Çalıştığınız zaman mutlaka başarı var. ‘Bu 
kadarı yeter, artık talep yaratmaya gerek 
yok’ dediğiniz zaman ise firmalar küçül-
meye başlıyor. 

İç pazarda durum ne?
İç pazarın canlı olduğunu söyleyebiliriz. 
Tabii ki birtakım riskler var. Özellikle 
ödemelerde ciddi sıkıntılar yaşandığı gö-
rülüyor. Bu konuda da kendi tedbirleri-
mizi alıyoruz. Çeşitli finansman modelleri 
geliştirdik. 

Ürünlerinizde çevre duyarlılığını ön 
planda tutuyor musunuz?
Bizim “Eco life ürünler” diye kendi ser-
tifikamız var. Tamamen çevreye duyarlı 
ürünler üretiyoruz, VOC değerleri düşük 
ürünler... Çevre bizim için her şeyden 
önce geliyor. İş sağlığı, iş güvenliği ve 
çevre, bu konularda ciddi çalışmalarımız 
oluyor. Teknik merkezimiz İrlanda’da ve 
bütün formüllerimiz İrlanda’dan çıkıyor. 
Mesela yanlış bilmiyorsam Türkiye’de ilk 
ETAC belgesini alan firma biziz. Şimdi 
onu uzatma sürecindeyiz. Bizim şu anda 
tek düşündüğümüz firmamızı farklılaştı-
racak farklı ürünler geliştirmek. Herkesi 
takip eden değil de herkesin takip ettiği 
bir firma olmayı amaçlıyoruz. Yeni ürün-
lerimizi yakında pazara sunacağız. Geniş 
bir yelpazede çalıştığımız için birçok ka-
lite sertifikasına sahibiz. Bunların bazıları 
Türkiye’de geçerli, bazıları değil ama dün-
yada geçerli olan sertifikalarımız var.
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Benim birçok dernekte üyeliğim var 
ama Türkiye İMSAD’ın hiçbir toplantısını 
kaçırmamaya gayret ediyorum. Türkiye 

İMSAD sektör için çok önemli bir çatı. 
Türkiye İMSAD’ın toplantılarında kendimi 

ailenin içinde gibi hissediyorum. 
Dernekteki yönetim ve çalışanlar bu 

sıcaklığı sağlıyor. Türkiye İMSAD’ın 
çalışmaları sektöre yön veriyor. Sektörle 

birlikte hareket etme gayreti içinde olan 
bir dernek. Birlikten güç doğar. Bu nedenle 

Türkiye İMSAD’a çok değer veriyorum. 
Genel Müdürlük görevine gelir gelmez de 

ilk üye olduğum dernek Türkiye İMSAD 
oldu. 

Bulut Kadir Uzun: 
“Türkiye İMSAD sektör

için önemli bir çatı”
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Mesa İmalat, belirsizlikleri
fırsata çevirmek istiyor
Avrupa'nın en büyük çelik kalıp 

üreticilerinden biri olan Mesa 
İmalat, 2016 yılındaki belirsizliklere 

rağmen hedef büyüttü. Mesa 
İmalat Genel Müdürü Temel 

Yakşi, “İddialı bir satış hedefi ve 
bütçelenmiş bir yatırım planı 

yaparak bu belirsiz ortamı, fırsata 
dönüştürme hedefindeyiz” diyor. 

Tünel Kalıp Sistem yapmak üzere 1978 yılında Mesa 
Şirketler Grubu’nun bir üyesi olarak kurulan Mesa 
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün Avrupa’nın en 

büyük çelik kalıp üretim tesislerinden birine sahip olmanın 
gururunu yaşıyor. Mesa İmalat Genel Müdürü Temel Yakşi, 
40 ülkede faaliyet gösteren firmalarının tüm belirsizliklere 
rağmen 2016 yılında da iddialı bir satış hedefi olduğunu 
söylüyor. Temel Yakşi ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk. 

Mesa İmalat ne zaman kuruldu? Şirket hakkında bilgi 
verir misiniz?
Mesa İmalat San. ve Tic. A.Ş., 1978 yılında Mesa Şirketler 
Grubu’nun bir üyesi olarak Ankara’da kuruldu. Başlangıç-
ta tünel kalıp sistemi tasarımı ve üretimi yapmak üzere ku-
rulan Mesa İmalat, kısa bir süre içinde, sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda diğer teknolojik kalıp ve iskele sistemlerini 
de ürün profiline kattı. Bugün 30 bin metrekare kapalı, 105 
bin metrekare açık alanda kurulu olan tesislerde, ISO 9001 
güvencesi ve ileri teknoloji ile yüksek kalitede üretim yapılı-
yor. “Kalite kontrol edilmez, üretilir” felsefesinden yola çıkan 
firmamız, tüm süreçlerinde toplam kalite anlayışını vazge-
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NİSAN 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   67

çilmez bir politika olarak benimsedi. Bugün Avrupa’nın en 
büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri haline gelen Mesa 
İmalat, mühendislik birikimi ve deneyimini yenilikçi bir an-
layışla birleştirerek, ürünlerini sürekli olarak geliştirdi ve üst 
düzey üretim teknolojileri kullanarak hayata geçirdi.

Üretim tesisleriniz nerede bulunuyor? 
Mesa İmalat’ın idari ve üretim merkezi Ankara-Yenikent’de 
bulunuyor. Firmamız yıllık 200 bin metrekare çelik kalıp 
sistemleri, 300 bin metrekare ahşap kalıp sistemleri, 1 mil-
yon metreküp iş (cephe) iskelesi ve döşeme altı (yük) iske-
lesi sistemi, üretim kapasitesi, iddialı bir ürün yelpazesi ve 
satış sonrası servis hizmeti ile inşaat sektörüne katkı sunu-
yor. Üretim hatlarımızda kendi ürünlerimiz için geliştirilen 
bilgisayar destekli makineler kullanılıyor. Böylelikle hem 
kalite standardı hem de üretim hızı en üst düzeye çıkartılı-
yor. Üretim ekipmanlarını kullanan personel düzenli olarak 
şirket içi ve şirket dışı eğitim programları ile destekleniyor. 
Üretim süreci en gelişmiş bilgi sistemleri ile denetleniyor ve 
kalite, tüm üretim sürecinde bir şirket felsefesi olarak ödün 
vermeden uygulanıyor.

40 ÜLKEYE İHRACAT
Yurt içi ve yurt dışı pazar payı hakkında bilgi verir misi-
niz? Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Mesa İmalat’ın Türkiye’de sektörün ilklerinden öncü bir 
firma olduğunu söyleyebiliriz. Firmamızın hem yurt içinde 
hem de yurt dışında lider konumda olduğu ürünler bulunu-
yor. Türkiye’nin yanı sıra dünyada da konut inşaatı ve tünel 

kalıp denince ilk akla gelen markalar arasındayız. Bunun dı-
şında sektöre genel olarak “Konvansiyonel Kalıp Sistemleri” 
ve “İş ve Yük İskeleleri” olarak tanımladığımız ürünlerle de 
hizmet veriyoruz. Tüm bu ürün gamımızla hem kalite olarak 
hem satış miktarı olarak sektörün önde gelen firmaları ara-
sında yer alıyoruz. Yurt dışında ise kalıp iskele üreten sektör 
firmaları arsında ilk 7-8 firmadan biriyiz. Firmamız, dünya 
ölçeğinde sektörün ilk sıralarında yer alan inşaat firmalarının 
da tedarikçisi ve çözüm ortağı olarak, bu firmalara hizmet 
veriyor. Mesa İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait ürünler yurt 
dışında bugüne kadar 5 kıta, 40 ülkede ve çok önemli pro-
jelerde tercih edildi. Bu başarıda hemen hemen her tür en-
düstriyel inşaat kalıp ve iskele sisteminin ürün yelpazemiz-
de bulunması önemli bir unsur oldu. Ulaşılan büyüklüğün 
anlaşılması için kendi verilerimizden bir bilgiyi paylaşmak 
isterim. Bugüne kadar dünyada yaklaşık 6.1 milyonu aşkın 
konut Mesa Tünel Kalıp Sistemleri ile inşa edildi. 40 ülkede 
faaliyet gösteren firmamızın 2015 yılında öne çıkan pazar-
larını; ABD, Avustralya, Küba, Hindistan, Endonezya, Suudi 
Arabistan, Katar, Irak, Cezayir, İspanya, Fransa, İsviçre, Rus-
ya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkmenistan olarak sıralayabi-
liriz.
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Sektörün bugünkü durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Dünyadaki küresel ekonomik darboğaz 
ve belirsizlikler, 2015 ve 2016 yıllarında 
ülkemizin de içinde bulunduğu bölgesel 
belirsizlikler nedeniyle sektörün hem yurt 
içinde hem de yurt dışı pazarlarda sıkın-
tılı bir süreci yönetmesi gereken bir dö-
nem geçirdiği ortada. Globalleşen dünya-
da ülke ekonomilerinin birbirlerine olan 
bağımlılıkları giderek artıyor, bir ülke 
veya bölgede yaşanan problem, ekono-
mik olarak tüm dünya ülkelerini az ya da 
çok etkiliyor. Sektör açısından bugün, bu 
durum Türkiye İMSAD’ın yapmış olduğu 
anketlere de yansımakta ve sektörün gü-
ven endeksinin düştüğü görülmekte. Aynı 
şekilde inşaat sektörü istatistiksel verile-
rinde konut satışlarının azaldığı izlenmek-
te. Ancak bizim ve sektörün odaklanması 
gereken asıl sorun, tespiti yapılmış bu 
durumu nasıl zarar görmeden geçirebile-
ceğimiz ve hatta fırsata dönüştürülebilece-
ğimiz olmalı.

“2015’TEKİ SATIŞ HEDEFİNİ AŞTIK”

2015 yılı firmanız açısından nasıl geçti?

Türkiye, iş dünyası ve sektör 2015 yılı-
na az önce bahsettiğim benzer sorular ve 

sorunlarla girmişti. Özellikle satışlarının 
yaklaşık yüzde 60-65’ini yurt dışı pazar-
larda gerçekleştiren firmamız, Türkiye’nin 
konjonktürel olarak daralan yurt dışı pa-
zar sorunu ile yıla başlamıştı ve bunun 
firmamız satış hedeflerine olumsuz yansı-
ması söz konusuydu. Buna rağmen Mesa 
İmalat olarak 2015 yılı satış hedefinin 
üzerinde bir performans ile seneyi başarılı 
olarak nitelendirilebilecek satış rakamları 
ile tamamladık. Bunu söyleşinin başında 
açıklamaya çalıştığımız güçlü yönlerimizi 
ön plana çıkartarak ve “Mevcut sektörel 
durumu nasıl fırsata dönüştürebiliriz?” 
sorusuna odaklanarak başardık.

2016 yılı hedefleriniz nelerdir? Yeni ya-
tırım planı var mı?
Türkiye 2016 yılına benzer belirsizlik ve 
sorunları taşıyarak girdi. Mesa İmalat ola-
rak tüm bu belirsizliklere rağmen 2016 
yılına iddialı bir satış hedefi ile başlama 
kararı aldık. Ayrıca 2016 yılı için bütçe-
lenmiş yatırım planımız da bulunuyor. 
2016 yılında Türkiye ve sektörün içinde 
bulunduğu bu belirsizlik ortamında, iddi-
alı bir satış hedefi ve bütçelenmiş bir yatı-
rım planı yapmak, açıklamaya çalıştığımız 
kriz ortamını belli bir politika dahilinde 
fırsata dönüştürmek amacıyla çalışacağız. 
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SÖYLEŞİ / TEMEL YAKŞİ

Türkiye İMSAD’ın yaptığı çalışmaları 
takip ediyor ve bir çatı örgütü olarak 

gelişmesini takdirle izliyorduk. Sektörün 
köklü firmalarından olan Mesa İmalat 
olarak böyle bir yapılanmaya kayıtsız 

kalamazdık. Hem bu yapılanmanın 
içerisinde yer almak hem de desteklemek 

için Türk inşaat malzemesi sanayisinin 
çatı örgütü konumunda olan Türkiye 

İMSAD ile yaklaşık 10 yılı önce bu yola 
çıktık. Globalleşen dünyada ülkelerin, 
iş dünyasının ve şirketlerin ekonomik, 

sosyal ve çevresel hedeflere ulaşmasında 
sektörel çatı örgütlerinin katkısının 

yadsınamaz olduğunu, Türkiye İMSAD’ın 
bunu 32 yılı bulan çalışmalarında başarı 

ile yürüttüğünü ve firmamızın bunun bir 
parçası olduğunu bilmenin gururunu 

yaşadığımızı belirtmek isteriz. 

Temel Yakşi: “Türkiye 
İMSAD üyesi

olmanın gururunu 
yaşıyoruz”
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İnşaat malzemesi üreticileri 
ve müteahhitler için

fırsatlar ülkesi:  

UMMAN

İHRACAT KAPILARI / UMMAN
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Türkiye’nin ticaretindeki 
payını giderek artıran 

Umman’da, inşaat 
sektöründeki canlılık hem 

inşaat malzemeleri ve 
makinesi üreticileri hem de 

taahhüt işi yapan büyük 
firmalarımız için fırsatlar 

sunuyor. 2000 yılından 
bu yana ülkede 8 milyar 

dolardan fazla iş alan Türk 
müteahhitlik firmaları için 
de yeni altyapı ve ulaşım 

yatırımları sayesinde önemli 
bir iş potansiyeli bulunuyor.

İHRACAT KAPILARI / UMMAN

Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısında yer alan 
Umman Sultanlığı, petrole dayalı ekonomik büyü-
meye devam ediyor. Kişi başı gelirin 2015 yılında 

40 bin 310 dolar olduğu ülke, son yıllarda dünya şirketleri 
için iyi bir yatırım yeri, inşaatla ilgili firmalar için de iyi bir 
saha ve pazar oldu. Umman, küçük bir nüfusa sahip olma-
sına rağmen, kişi başına düşen yüksek gelir seviyesi ve nihai 
tüketim mallarına dayalı ithalatı ile ihracatçı firmalarımız 
için Körfez bölgesinin önemli pazarlarından biri haline gel-
di. Umman devleti ekonominin çeşitlendirilmesi ve altyapı-
nın güçlendirilmesi için birçok büyük çaplı turizm, sanayi, 
elektrik, su, karayolları, savunma ve havaalanları projesi 
başlattı. Nitekim inşaat sektörünün cari fiyatlarla GSYİH’ya 
katkısı 2012 yılında 3,75 milyar dolara çıktı.

Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Ara-
bistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusu, güney ve 
doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile 
çevrili olan 309 bin 500 kilometrekare yüzölçümlü Um-
man, Arap devletleri arasında saygın bir yerde bulunuyor. 
Mutlak Monarşi ile yönetilen Umman Sultanlığı’nda Devlet 
Başkanlığı görevini Sultan Qaboos bin Said al-Said yürütü-
yor. Sultanlık, idari açıdan Muskat, Dhofar ve Musandam 
olarak adlandırılan üç ana eyalet ile Al Batinah, Adh Dhahi-
rah, Ad Dakhliyah, Ash Sharqiyah ve Al Wusta olarak ad-
landırılan beş bölgeden oluşuyor. 



PETROLE DAYALI EKONOMİ
Umman ekonomisi diğer Körfez 

ülkelerinde olduğu gibi petrole da-
yanıyor. Ülkenin keşfedilmiş petrol 
varlığı 5,5 milyar varil olarak belirtilse 
de açıklanan üretim ve ihracat rakam-
ları bunun daha fazla olduğunu orta-
ya koyuyor. Ülke sürekli olarak petrol 
üretimini artırabilmek için yeni yatı-
rımları teşvik ediyor. Petrol endüstri-
si Umman’ın yüksek hayat standardı 
ve iyi bir altyapıya sahip olmasının 
temel aktörü durumunda bulunuyor. 
2013 yılında yüzde 3,9, 2014 yılın-
da yüzde 2,9, 2015 yılında yüzde 3,5 
büyüyen Umman ekonomisinin 2016 
yılında yüzde 1,3 büyüyeceği öngörü-
lüyor. Dünya Bankası verilerine göre, 
dünyada iş yapma kolaylığı açısın-
dan 189 ülke arasında 70’inci sırada 
bulunan Umman, küresel rekabetçi-
lik endeksinde de 148 ülke arasında 
Türkiye’nin hemen ardından 50’nci 
sırada yer alıyor.

EKONOMİDE 
ÜÇ TEMEL POLİTİKA
Umman’da hükümet 1976 yılın-

dan beri 5 yıllık planlarla ekonomiye 
yön veriyor. Son olarak hazırlanan ve 
2011-2015 dönemini kapsayan 8’inci 
5 Yıllık Kalkınma Planı’nda hükümet 
temel olarak petrol dışı sektörlerin 

ve özel sektörün güçlendirilmesini, 
kamu harcamalarının disipline edil-
mesini, devlet gelirlerinin artırılması-
nı ve dengeli bir bütçe yapısının oluş-
turulmasını hedefledi.

Hızlı nüfus artışı, azalan üretim 
düzeyi ve petrol kaynaklarının sınırlı-
lığı, geçmiş yıllarda Umman ekonomi-
sini epey zora soktu. İşsizliğe dair kay-
gılar ve petrole olan aşırı bağımlılık, 
hükümetin ekonomi politikasını üç 
tema üzerinde kurmasına yol açtı. Bu 
temalar; “Ummanlılaştırma” adı veri-
len yabancı iş gücünün yerli iş gücü 
ile değişimi, ekonomik çeşitlendirme 
ve özelleştirme oldu. 2020 yılına ka-
dar petrol gelirlerinin GSYİH içindeki 
payının yüzde 9’a düşürülmesi ve do-
ğalgazın payının yüzde 10’a çıkarılma-
sı hedefleniyor. Özellikle petro-kimya, 
plastik sanayi ve turizm sektörlerinde 
çeşitli atılımlar yapılıyor. 

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE 
SUNDUĞU FIRSATLAR
Umman’da 2011-2015 yıllarını 

kapsayan dönemde, daha önceki dö-
nemden devam eden projelerle bir-
likte kalkınma ve altyapı yatırımla-
rına yaklaşık 22 milyar dolar ayrıldı. 
Büyük ve nitelikli projeler, tecrübe 
ve büyük makine parkı gerektirdiği 
için yabancı firmalar tarafından üst-

Dünya Bankası 
verilerine göre, 

dünyada iş yapma 
kolaylığı açısından 
189 ülke arasında 

70’inci sırada 
bulunan Umman, 

küresel rekabetçilik 
endeksinde de 

148 ülke arasında 
Türkiye’nin hemen 

ardından 50’nci 
sırada yer alıyor. 

Yabancı sermaye 
çekebilmek için 

son yıllarda önemli 
adımlar atılan ülkede, 

yabancı sermaye 
mevzuatında 

değişiklikler 
yapılarak, yabancı 

sermayeli şirket 
kurma prosedürü 

kolaylaştırıldı.
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lenilebiliyor ve söz konusu firmalar bu 
projeleri gerek yerli ve gerekse yabancı 
taşeron firmaları kullanmak suretiyle 
sonuçlandırabiliyor. Bu çerçevede, pek 
çok yabancı müteahhitlik ve müşavirlik 
firması Umman’da şirket kurarak proje-
leri izliyor ve ihalelere katılıyor. 

Umman inşaat sektöründeki canlı-
lık hem inşaat malzemeleri ve makine-
leri üreticileri hem de taahhüt işi yapan 
büyük firmalarımız için önemli fırsatlar 
sunuyor. Umman’daki ihalelere baş-
vurmak isteyen firmalarımızın Umman 
İhale Kurulu’nun internet adresini sık 
sık ziyaret etmelerinde fayda bulunu-
yor.

Umman’da sürdürülen büyük alt-
yapı yatırımları kapsamındaki kamu 
ihaleleri oldukça şeffaf bir süreç içinde 
yürütülüyor. “Yerel” ve “uluslararası” 
olarak ikiye ayrılan ihalelerde zaman 
zaman ön yeterlilik aranıyor. Yerel 
ihalelerde genel olarak aranan şart fir-
manın İhale Kurulu nezdinde kayıtlı 
olması. İhale Kurulu tarafından açı-
lan ihaleler Umman İhale Kurulu’nun 
“www.tenderboard.gov.om” adresli 
internet sitesinden takip edilebiliyor. 
Kurul tarafından açılan uluslararası iha-
leler ise bu sitenin yanı sıra, “Middle 
East Economic Digest” isimli dergide 
yayımlanıyor.

Ummanlı yetkililer büyük ihalelerin 
hepsinin yabancı şirketlere de açık ol-
duğunu belirtiyor. Pratikte ise 2011 yılı 
başından bu yana İhale Kurulu (Tender 
Board) web sayfasında da duyurulmak-
ta olan büyük ihalelerin az bir bölümü-
nün “international” kaydıyla açıldığı, 
çok sayıda büyük ihalenin ise “excel-
lent” derecesine sahip yerli firmalara 

dönük olduğu görülüyor. Bu durumda, 
Ummanlı yetkililerin yabancı firmaların 
ülkede müteahhitlik alanında yerli fir-
ma yatırımı yapmış olanlarını da ulus-
lararası firma olarak değerlendirerek 
farklı bir yoruma gittikleri; ancak davet, 
ön yeterlilik ve projenin farklı özellikle-
rine göre bazen ülkede yatırımı olma-
yan yabancı firmaları da kapsayabilecek 
şekilde ihaleye çıktıkları anlaşılıyor. 
Ancak yabancı firmaların “excellent” 
derecesine sahip yerli firmalarla birlikte 
ihale dosyası almakta oldukları ve so-
runun bu şekilde çözüldüğü görülüyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN
PAYI ARTIYOR
Umman’ın kalkınması, altyapısını 

geliştirmesi ve güçlendirmesi çalışma-
larında 2000 yılından bu yana Türk 
müteahhitlik şirketlerinin de önemli 
katkısı oldu. Ülkede hem Türk firmala-
rının sayısı hem de aldıkları proje adedi 
ve bedeli arttı. 2006 yılından bugüne 
kadar alınan projelerin toplam bedeli 
8 milyar doları geçti. Yabancı ortağın 
payını çıkardığımızda ise bu miktarın 
5 milyar doların biraz üzerinde olduğu 
görülüyor. Bu projelerin çoğu ise dev-
letten alınan projeler… 

Öte yandan, Umman’daki en önem-
li proje niteliğinde bulunan ve tamam-
landığında 2 bin 135 km uzunluğunda 
olacak Ulusal Demiryolu Projesi’nin ilk 
ayağını oluşturan Sohar Limanı’ndan 
Buraimi Eyaleti’ne uzanacak 207 kilo-
metrelik demiryolunun inşaat işlerine 
başlanması öngörülüyor. Bu projede 
ülkemizden beş firma da ön yeterliliği 
geçmiş durumda. 

Umman’da petrole bağımlılığın 
azaltılması bağlamında ümit 
bağlanan sektörlerden biri de 
turizm sektörü. Ülkedeki plajlar, 
pek çok yerde görülen vadiler, 
bazı çöl noktaları, tarihi yapılar 
ve otantik kültürü yansıtan 
çarşılar turizm potansiyeli 
taşıyan en önemli faktörler 
arasında yer alıyor.
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RESMİ ADI UMMAN SULTANLIĞI

YÜZÖLÇÜMÜ 309.500 KİLOMETREKARE

NÜFUSU 3,96 MİLYON (2014) 

BAŞKENTİ MUSKAT

EYALETLERİ AD DAKHİLİYAH, AL BATİNAH, AL BURAYMİ, AL WUSTA, ASH 
SHARQİYAH, AZ ZAHİRAH, MASKAT, MUSANDAM,  (DHOFAR)

DEVLET BAŞKANI SULTAN QABOOS BİN SAİD AL-SAİD

YÖNETİMİ MUTLAK MONARŞİ

DİLİ ARAPÇA (RESMİ DİLİN YANI SIRA İŞ HAYATINDA İNGİLİZCE 
ÇOK YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILMAKTADIR.)

DİNİ İSLAM

PARA BİRİMİ 1 UMMAN RİYALİ (OR)=1 000 BAİSA. 
DÖVİZ KURU ABD DOLARI’NA ENDEKSLİDİR.
1 ABD $= 0,3845 OR

TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER

4

İHRACAT KAPILARI / UMMAN



TÜRKİYE-UMMAN TİCARETİ 
Umman ile olan ticaretimiz hacim 

ve değer bakımından hâlâ potansiye-
lin çok altında olmakla birlikte sürekli 
artan bir trend izliyor. Umman’ın, Eko-
nomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 
döneminde “Öncelikli Ülkeler” arasın-
da belirlenmesi de bu ülke ile ticarete 
verilen önemi ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Umman ile geçmiş 
yıllarda gerçekleştirdiği ticarete ba-
kıldığında, dış ticaret dengesinde her 
yıl fazla verildiği görülüyor. Ancak iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi 2009 yı-
lında yüzde 51 oranında düşüşle 106 
milyon dolara geriledi. 2010 yılında 
ise tekrar canlanıp 129 milyon dolara 
yükseldi. Türk ürünlerini tanıtıcı fuar 
ve ticaret heyeti gibi etkinlikler olma-
masına rağmen, Umman’a ihracatta son 
yıllarda kayda değer bir artış yaşanıyor. 
İhracatımızın 2012 yılında 268 milyon 
dolara, 2013 yılında 374 milyon dolara, 
2014 yılında da 491 milyon dolara çık-
ması bunun en güzel göstergesi.  2007 
yılında tek seferlik yapılan büyük alım-
larla 2 milyon dolardan 24 milyon do-
lara çıkan ithalatımız, 2012 yılında 53 
milyon dolar, 2013 yılında 150 milyon 
dolar, 2014 yılında da 101 milyon do-
lar oldu. Ancak 2014 yılında Umman’ın 
petrol gelirlerindeki azalma ekonomisi-
ni olumsuz etkiledi ve 2014 yılı ithalatı 
bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı.

 
İHRACATTA İLK SIRADA 
DEMİR ÇELİK ÇUBUK VAR
2015 yılında Türkiye’nin Umman’a 

gerçekleştirdiği ihracatta ilk sırayı de-
mir çelik çubuk ihracatı aldı. Söz ko-
nusu ihracat 73,3 milyon dolar oldu. 
Umman’a ihracatta 66 milyon dolarla 
ikinci sırada petrol yağları, üçüncü sıra-
da 17 milyon dolarla demir çelik inşaat 
aksamı yer alıyor. Umman’dan ithalatı-

mız ise genel olarak bazı petro-kimya 
sanayi ürünleri ile bazı hammaddeler-
den oluşuyor.

TÜRK FİRMALARINA
ÖNEMLİ TAVSİYE
Umman’da genel olarak Türkiye’ye 

sempati ile bakılmasına rağmen, Türk 
mallarına yönelik bir alışkanlık ya 
da Türk sanayisinin potansiyeline ve 
ürünlerin kalitesine ilişkin bilgi ek-
sikliği bulunuyor. Bu bilgi eksikliği-
nin giderilmesi amacıyla Umman’da 
düzenlenen fuar ve sergilere katılım 
sağlanması, Türk ihracatçılarına ürün-
lerini tanıtma imkânı sunacak ve aynı 
zamanda Umman’da “Türk malı” imajı 
yaratılmasına da katkıda sağlayacak. Bu 
çerçevede firmalarımız, Umman Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın “http://www.
chamberUmman.com/test_ST_a1.asp” 
adresine girip, ilgili olduğu alandaki 
firmalara ve irtibat bilgilerine ulaşarak 
söz konusu firmalara ürünlerini ve şir-
ketlerini tanıtıcı mahiyette broşürler 
gönderebilir. Umman piyasası firmala-
rımızca yavaş yavaş tanınmaya başlandı 
ve bu ülkede firmalarımıza duyulan gü-
ven artıyor. Geçmişte yapılan projelerin 
sorunsuz bitirilmesi Türk firmalarına 
gerek devlet kuruluşları, gerekse özel 
sektör firmaları nezdinde büyük itibar 
kazandırmış olup, bu itibar ve güven 
firmalarımızın ihaleleri almasında ve 
yerel ortak bulmasında kolaylık sağlı-
yor. Birçok Ummanlı firma yeni proje-
ler için Türk ortaklar arıyor. 

YABANCI SERMAYEDE 
ÖNCELİKLİ ALANLAR
Umman hükümetinin yabancı ser-

maye çekmek için belirlediği öncelikli 
sektörler arasında da şunlar yer alıyor:

-Alüminyum alt sektörleri
-Otomotiv yedek parça

-İnşaat ve yapı malzemeleri
-Ambalaj ve tüketici ürünleri
-Ferrokrom tesisleri
-Sınai ürünler

POTANSİYEL 
YATIRIM ALANLARI
Türk firmalarının inşaat malzemesi, 

doğal taş işleme, tuz tesisleri, çevre ko-
ruma/atık değerlendirme teknolojileri, 
ithal ve yerli üretilen sebze-meyve ve 
gıda maddelerinin işlenmesi, bilgi tek-
nolojileri, alüminyum, demir-çelik gibi 
hammaddelerin alt sektörleri alanların-
da ülkede yatırım yapabilecekleri ön-
görülüyor. Umman’da yabancı sermaye 
rejimi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 
üyeleri arasında en serbesti olarak de-
ğerlendiriliyor. Ülkede, imalat sektö-
ründe ihracata yönelik yatırımlar teşvik 
ediliyor.
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YIL İHRACAT
(BİN)

İTHALAT
(BİN)

İKİLİ 
TİCARET 
HACMİ 
(BİN)

İKİLİ
TİCARET 
DENGESİ 

(BİN)

2000 24.507 21 24.528 24.487

2001 30.682 224 30.906 30.458

2002 31.373 72 31.445 31.301

2003 22.483 1.293 23.776 21.191

2004 29.119 1.387 30.506 27.732

2005 39.959 3.871 43.831 36.088

2006 71.000 2.113 73.113 68.888

2007 91.831 24.334 116.165 67.497

2008 215.755 10.611 226.366 205.144

2009 105.540 16.584 122.124 88.957

2010 129.310 39.464 168.775 89.846

2011 214.650 56.558 271.209 158.093

2012 268.560 52.850 321.410 215.711

2013 373.882 150.394 524.276 223.488

2014 491.461 101.364 592.825 390.096

2015 324.915 60.169 385.084 264.746

2015* 18.282 9.957 28.238 8.324.941

2016* 20.095 1.574 21.669 18.521

TÜRKİYE –UMMAN DIŞ 
TİCARET GÖSTERGELERİ 

(ABD DOLARI, 1000)

Kaynak: TÜİK           * Ocak ayı verileri

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2011a 2012a 2013a 2014a 2015b 2016c

GSYİH (MİLYON USD) 67,938 76,341 78,183 81,797 69,315 68,190

GSYİH KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ 
GELİR (DOLAR) 41,725 40,510 41,042 41,472 40,310 38,992

GSYİH (REEL BÜYÜME) % -1.1 7.1 3.9 2.9 3.5 1.3

ENFLASYON (TÜFE) 4.0 2.9 2.1 1.0 0.1A 2.3

İHRACAT (MİLYON USD) 47,093 52,138 56,429 53,220 34,001 30,481

İTHALAT (MİLYON USD) 21,498 -25,628 -31,842 -27,888 -26,662 -25,395

DÖVİZ KURU OR: US$ 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385

a GERÇEKLEŞEN, b EIU TAHMİNİ, c EIU PROJEKSİYONU 
KAYNAK: ECONOMİST INTELLİGENCE UNİT





YAPI TARİHİ

arınma ihtiyacını karşılamak için çeşitli bitkilerden kulübeler ya-
pan insanoğlu, kulübelerden görkemli yapılara geçiş sürecini inşa-
attaki gelişmelerle sağladı. Yapıların iskeletini oluşturan duvarlar,

antik çağlardan günümüze yapım teknikleri değişip çeşitlenerek geldi.
İnsanoğlunun mağara ve kaya sığınağı türünden doğal barınakları

terk edip yapay konutlar oluşturmasından itibaren de duvar inşa etme 
sorunu hep var oldu. İlk yapay barınaklar günümüzden yaklaşık 40 bin 
yıl önce ortaya çıktı. Bunlar temelsiz olarak toprağa sokulan dallardan 
oluşan, genellikle dairesel planlı kulübelerdi. Büyük bir ihtimalle bu tip 
yapılarda iç-dış mekan ilişkisini kesmek için dalların üzerine deri ve 
postlar kaplanmaktaydı. Dolayısıyla duvar kavramı bu dönemde henüz 
giysi kavramından tam anlamıyla farklılaşmış değildi. İnsan gövdesini
iklim ve diğer çevre koşullarından koruyan giysi, adeta bir ikinci kı-
lıf gibi yapıyı da içerecek bir biçimde işlevlendirilmişti. 10 bin yıl ka-
dar önce ise dünyanın belirli birkaç yerinde insanların o zamana kadar 
avcılık ve toplayıcılığa bağlı olan besinleri elde etme yolları değişmeye
başlamıştı. Bazı bitki ve besi hayvanları evcilleştirilmiş, besin üretimine
yönelik tarımcı bir yaşam tarzı, besin toplayıcılığının yerini almıştı.

Besinleri toplayarak elde etme yerine, bu üretim biçimi, insanların 
yerleşik bir yaşama geçmelerini gerekli kıldı. Taş ve kerpiçten duvarlarla 
sürekli oturulacak yapıların yapımına başlandı. Böylece insanoğlunun 
günümüze kadar gelen uygarlık sürecinin temelleri atılmış oldu. Bu açı-
dan duvar, bir bakıma insanoğlunun ilkel ortamdan, uygar ortama geçi-
şinde bir simge sayılır.

Dünyadaki en eski duvar 
örneklerini ülkemizde de 

görmek mümkün. Batman 
Suyu Vadisi’ndeki Hallan 

Çemi Tepesi’nde 1992’de 
yapılan kazı çalışmalarında 

gün ışığına çıkarılan 
M.Ö. 8300 yıllarına ait 

Anadolu’nun bilinen en eski 
duvarları, bunun en güzel 

örneklerini oluşturuyor. 

Anadolu da başlayan öykü

yapı 
duvarı
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İHRACAT KAPILARI
YAPI TARİHİ

PLANLI ŞEHİRCİLİĞİN
TEMELLERİ ATILDI
M.Ö. 300’lü yıllardaki Helenistik Çağ’da artık 

insanoğlu yaptığı yapılarda uyum ve planın öne-
mini keşfedip, planlı şehirciliğin temellerini attı. 
Bu dönemde yıllar sonrası düşünülerek, binaların 
planlanmasıyla daha mükemmel bir yapı malze-
mesi bulma arayışları da hızlandı. 

Bugün ülkemizde en eski duvar örneklerine
rastlamak mümkün. Batman Suyu Vadisi’nde 
Hallan Çemi Tepesi’nde 1992’de yapılan kazı ça-
lışmalarında M.Ö. 8300 yıllarına ait Anadolu’nun 
bilinen en eski duvarları gün ışığına çıkarıldı. Di-
yarbakır’ın Ergani ilçesi yakınlarındaki Çayönü
yerleşmesinde, günümüzden 10 bin yıl öncesine
dayanan Neolitik Devir olarak da tanımlanan dö-
nemde yapı biçiminin dal örgü kulübelerden taş 
temelli kerpiçten dört duvarlı bina yapımına doğ-
ru nasıl bir gelişme gösterdiği izlenebiliyor. 

Aksaray ilinin 25 kilometre güneydoğusunda 
Ihlara Vadisi’nin yakınında Aşıklıhöyük’te son 
yıllarda yapılan kazılarda mimarlık tarihi açısın-
dan ilk planlı yerleşimlere model olmuş, kerpiç
duvarlı yapılardan oluşan büyük bir yerleşim 
merkezi gün ışığına çıkarılıyor.

Konya Ovası’nda Yakındoğu’nun bilinen en 
eski şehri, Çatalhöyük’te kerpicin büyük ustalıkla 
kullanıldığı anlaşıldı, günümüze ulaşan duvarla-
rının üzerinde ise panolar halinde tarih öncesi sa-
natın Yakındoğu’da bir benzeri olmayan tabloları 
ve kabartmaları bulundu. 

Hocaçeşme’de (Enez-Edirne), Burdur-Hacı-

lar’da ve Mersin Yümüktepe’de ülkemizdeki en 
eski savunma duvarları görülüyor. Öte yandan 
Truva’nın surları da Homeros’un ünlü destanla-
rında yer alıyor. Anadolu’daki ilk devlet olan Hi-
titler’in başkenti Hattuşaş’ın çevresini ise, Yakın-
doğu’nun en görkemli surlarından biri çevreliyor.
Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz.

YAPI DUVARLARININ EVRİMİ
İlk yapı malzemesi kerpici geliştiren insanoğ-

lu, daha sonra balçık tuğlaları pişirerek nispeten 
daha dayanıklı bir yapı malzemesi olan tuğlayı 
üretmiş. Özellikle duvarlarda kullandığı deği-
şik malzemelerle yaşadığı mekanı dış dünyadan 
daha iyi yalıtabildiğini anlayan insanoğlu, terci-
hini yerleşik düzenden yana yapmış. O dönem-
de insanoğlu için en önemli duvar ayrıcalığı dış 
etkenlere karşı iç mekanın korunmasıydı. Zaman 
içerisinde doğa karşısında edilgen konumdan 
etken konuma geçen insan için iç mekanda ya-
rattığı ısıyı doğaya kaptırmamak önem kazan-
dı. Böylece giderek “ısı yatılımı” kavramı ortaya
çıktı. Bundan sonra insanoğlunun mükemmel
duvar arayışında ısı yalıtımı gereksinmesi de ön 
sırada yer aldı. Özellikle çok katlı 20. Yüzyıl mi-
marisinde kolay taşınabilen, hafif, depreme ve 
yangına karşı güvenlikli, ısı yalıtımı sağlayan bir
yapı malzemesine ihtiyaç duyuluyordu. Yapılan 
araştırmalar sonucu beton harcına küçük hava 
boşlukları meydana getiren bir katkı maddesinin 
ilavesi ile gözenekli duvar malzemesi olan gazbe-
ton ortaya çıktı.

Hititler’in başkenti 
Hattuşha’daki Aslanlı 

Kapı’da Hitit taş duvar 
örgüsü.
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Çevre dostu ürün 
etiketlerinin etkin 
kullanımını anlamak 

MAKALE / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre açısından avantajlı ürünleri satın almak ve çev-
reci  davranışları benimsemek, Amerikalı yetişkin 
tüketicilerin büyük bir kısmı için “normalleşmekte” 

olup tüketicilerin yaklaşık yüzde 80’i “çevre dostu” olarak 
anılan ürünleri sıklıkla veya ara sıra satın aldıklarını bildir-
mektedir. 1, 2Bununla birlikte bu ürünleri satın alan kişilerin, 
piyasadaki çevre dostu ürünleri tanımlamak için bol bol 
kullanılan muğlak ve bazen yanıltıcı terminoloji sebebiyle 
kafaları karışmaktadır.

Bu kafa karışıklığı, ürünleri satın alan kişilerin, çevreci 
ürünlerin gerçek anlamı ve değerine ilişkin karmaşa yaşama-
larına hatta şüpheciliğe düşmelerine sebep olabilmektedir.

Tüketicilerin çevresel iddialar hakkında kafası ne kadar 
karışık ise şirketler ve kuruluşlar da o kadar karmaşa içerisin-
dedir. Piyasada çevre dostu ürünler için uygun bir yer bulmak 
amacıyla yapılan iyi niyetli çalışmalar genellikle onaylayıcı 
yetkililerinden geçer not alamamakta ve “pazarlamada ger-
çeklerin yansıtılması” şartını karşılayamamaktadır.

Ürünlerin konumlandırılması sorunu, şirketin, ilgili 
ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan çevre profiline ait 

bilgisinin olmaması sebebiyle artmakta; bu durum da ürü-
nün sürdürülebilirliğine ilişkin iddiaların eksik kalmasına 
veya çevresel açıdan olumsuz özellik taşıyan diğer iddialarla 
desteklenmesine sebep olmaktadır. 

UL tarafından hazırlanan bu beyaz bülten, ürünlere ait ta-
rafsız ve doğrulanabilir çevresel iddiaların önemini ele almak-
ta olup, çevre dostu ürünlerin pazarlanması amacıyla etkin ve 
yasal iddiaların geliştirilmesine ilişkin kılavuzlar sunmaktadır. 
Bültenin ilk kısmında yeşil göz boyama olarak bilinen yanlış 
veya yanıltıcı çevresel iddiaların ana sebeplerine değinilmek-
te ve bu iddialar ile ilgili risklerin detayları verilmektedir. 
Sonraki kısımlarda, FTC’nin Yeşil Kılavuzu’nda detayları 
verilen etkin çevresel iddialara ilişkin öneriler sunulmakta-
dır. Bültenin son kısmında ise şirket ve kuruluşlara, çevre 
dostu ürünlerinin çevresel bağlamda tercih edilebilirliklerini 
değerlendirmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmenin 
faydalarına ilişkin öneriler sunulmaktadır.

DAHA ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE TALEP VE DAHA 
ÇEVRE DOSTU ŞİRKETLERİN GELECEĞİ

Aslında hangi açıdan bakılırsa bakılsın, daha çevre dostu 
olan ürün ve hizmetler, şirketler ve kuruluşlar için, hem 
günümüz hem de gelecekte önemli bir piyasa fırsatını ifade 
etmektedir.

ABD Ticaret Bakanlığı, daha çevre dostu ürün ve hizmet-
lere ait ABD iç piyasasının yıllık 400 ila 500 milyar dolardan 
fazla olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, ABD’de 2008-2011 
yıllarında gözlemlenen ekonomik durgunluğa rağmen, daha 
çevre dostu segmentlerin büyüme oranının organik gıdalar, 
çevre dostu yapı malzemeleri ve yenilenebilir enerji gibi mu-
kayese edilebilir geleneksel piyasa segmentlerinin büyümesini 
geride bıraktığı bildirilmiştir. İlgili dönemde, dört şirketten 
üçü daha çevre dostu ürünlerin satışında artış olduğunu bil-
dirmiş, şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 49) yüzde 10 veya 
daha fazla artış gözlemlendiğini ifade etmiştir.4

Şirketler ve kuruluşlar çevre dostu ürün 
etiketleri konusunda karmaşa içerisinde. 
UL tarafından hazırlanan bu yazı, ürünlere 
ait tarafsız ve doğrulanabilir çevresel 
iddiaların önemini ele almakta olup, çevre 
dostu ürünlerin pazarlanması amacıyla 
etkin ve yasal iddiaların geliştirilmesine 
ilişkin kılavuzlar sunuyor. 

Makale, UL Environment tarafından hazırlanmıştır.
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UL tarafından yapılan araştırma da, çevre dostu ekono-
minin genel gücü ile ilgili hem bu hem de diğer bulguları 
destekler niteliktedir.

 2009 - 2010 yılları arasında, ABD ve Kanada’da peraken-
de satış yapan mağazalara ilişkin çalışmalar, çevre dostu ürün 
seçeneği sayısında yüzde 73 artış olduğunu göstermektedir.

 Çalışmalara katılan mağazaların yüzde 25’inden fazla-
sında, satışa sunulan çevre dostu ürünlerin sayısı yüzde 200 
artış göstermiştir.5

Tüketicilerin ve işletmeler arası alıcıların çevre dostu 
ürünlere olan talebinin artmasının, çevre dostu piyasa seg-
mentlerinin ve alıcılara sunulan çevre dostu ürün sayısının 
artmasını desteklediği aşikardır.

Alıcılar için faydalı olanlar, işletmeler için de faydalıdır. 
Yapılan bir araştırmaya göre6, şirketlerin yüzde 79’u, müş-
terilerine çevre dostu ürün ve hizmetler sunmanın kendi 
işletmelerine rekabetçilik açısından avantaj sağladığını ifade 
etmiştir. Buna ek olarak işletmelerin yüzde 89’u, sundukları 
çevre dostu ürün ve hizmetlerin en az alternatifleri kadar kârlı 
olduğunu, yüzde 31’i ise çevre dostu ürün ve hizmetlerin 
alternatiflerinden daha kârlı olduğunu beyan etmiştir. Sonuç 
olarak çalışmaya katılanların yüzde 75’i, gelecek yıllarda çevre 
dostu ürün ve hizmet portföylerini genişletme planı kurduk-
larını ifade etmiştir.

Buna ek olarak, alıcı talebi arttıkça, sürdürülebilir ürün 
ve iş uygulamalarına olan bağlılığın da birçok sanayi için bir 
rekabet şartı haline gelmesi olasıdır.

 Araştırmacılar, alıcıların sürdürülebilir ürün ve uygula-
malara odaklanması durumunun gelecek 10 yıl içerisinde 
dönüm noktasına ulaşacağını, bu durumun da sürdürülebilir 
ürünleri yeni akım haline getireceğini tahmin etmektedir.

Tüketiciler, çalışanlar ve devletler, günlük satın alma ka-
rarlarında sürdürülebilirlik kaygısını daha fazla göz önünde 
bulundurdukça, çevre dostu ürün veya hizmet sunamayan 
şirket ve kuruluşların piyasa payı azalacak ve bu tür şirket ve 
kuruluşlar sanayi dışında kalacaktır.

ETKİN ÇEVRESEL İDDİALAR İLE 
İLGİLİ SORUNLAR 
(EFFECTIVE ENVIRONMENTAL CLAIMS)

Çevre dostu ürün ve hizmetlere olan talep arttıkça, ürün 
ve prosedürlere ait çeşitli çevresel özellikleri tanımlamak için 
kullanılan terim ve tabirlerin sayısı da artmaktadır. Halihazır-
da çevre dostu ürün ve hizmetleri tanımlamak için piyasada 
kullanılan çok sayıda yeni moda kelime olmakla birlikte 
bu kelimelerin büyük bir kısmının net ve tutarlı bir tanımı 
bulunmamakta, daha da önemlisi çevre dostu pazarlamaya 
yönelik FTS’nin kılavuzlarına da uymamaktadır.

HAMMADDELER VE 
BİLEŞENLER

ÜRÜNLERİN KULLANIM 
SONRASI ÖZELLİKLERİ

Dürüst ticaret Yeniden kullanılabilir

Sürdürülebilir şekilde hasat 
edilmiş

Tekrar doldurulabilir

Pestisit içeriği bulunmayan Geri dönüştürülebilir

Ağartılmamış Doğada çözünür

Karbonsuz Gübreleşebilir
Atık sahası açısından güvenli

Geri dönüştürülmüş Etik

Yeniden kullanılabilir Sosyal yönden sorumlu
Şeffaf

Net ve tutarlı iddiaların bulunmaması, tanınmış şirket-
lerin dahi çevresel uygulamalarına veya ürünlerinin çevresel 
veya sağlık ile ilgili performanslarına ilişkin olarak farkında 
olmadan yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunmasına sebep 
olabilir.

 Genellikle “yeşil göz boyama” olarak adlandırılan bu uy-
gulama, alıcıları eğitme çalışmalarını zayıflatarak piyasadaki 
karmaşanın ve güvensizliğin artmasına sebep olur.

• “GİZLİ DEĞİŞ TOKUŞ” İDDİASI (THE VAGUE 
CLAIM) : Üreticilerin diğer önemli çevresel özellikleri göz 
ardı ederek ürünlerin bir veya iki özelliği üzerinden “çevre 
dostu” olduğunu iddia etmesi halinde bu tür bir yeşil göz 
boyama iddiası ortaya çıkar.

Örneğin temizlik kağıtlarının, sürdürülebilir şekilde 
hasat edilmiş ormandan elde edilmesi her zaman için “çevre 
açısından tercih edilebilir” oldukları anlamına gelmemektedir.

Enerji kullanımı, sera gazı emisyonu, su ve hava kirliliği 
gibi kağıt üretim prosesindeki diğer faktörler de en az sürdü-
rülebilir hasat kadar önem taşıyabilir.

• BELİRSİZ İDDİA (THE ABSENCE OF PROOF 
CLAIM) : Çevresel iddiaların bazıları o kadar geniş kapsamlı 
veya o kadar kötü tanımlanmıştır ki gerçek anlamlarının 
alıcılar tarafından yanlış anlaşılması veya yanlış yorumlan-
ması olasıdır.  Örneğin temizlik ürünlerinin genellikle “toksik 
olmadığı” veya “doğal” olduğu iddia edilir. Bununla birlikte 
herhangi bir teyit veya detay verilmemesi halinde bu tür te-
rimlerin kişileri yanlış yönlendirdiği düşünülebilir.

MAKALE / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



• İDDİALARA İLİŞKİN KANIT OLMAMASI (THE 
“HIDDEN TRADE-OFF” CLAIM) : Herhangi bir kanıt 
olmaksızın sunulan çevresel iddialar, iddianın geçerliliği 
konusundaki kararı alıcıya bırakarak, kolaylıkla erişilen 
destekleyici bilgilerle onaylanamaz. Buna ilişkin yaygın bir 
örnek, uygulanan test yöntemi kanıt olarak verilmeksizin 
kimyasal temizlik ürünleri için “doğada çözünür” ibaresinin 
kullanılmasıdır.

• İLGİSİZ İDDİA (THE IRRELEVANT CLAIM) : Ger-
çekleri yansıtan fakat alıcıların birbiriyle kıyaslanabilir ürün-
leri değerlendirmesi açısından herhangi bir önem taşımayan 
veya yardımcı olmayan diğer çevresel iddialar bu gruba girer. 
Örneğin aerosol ürünlerinin kloroflorokarbon içermediği 
(“CFC-içermez”) iddiası konu ile ilgisizdir, çünkü CFC kulla-
nımı kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır.

• “KÖTÜNÜN İYİSİ” İDDİASI (THE “LESSER OF 
TWO EVILS” CLAIM ) : Bu durumda beyan edilen çevresel 
iddia doğru olabilir; bununla birlikte alıcının, ilgili ürünün 
daha önemli çevresel özelliklerini görmesini engelleme riski 
vardır.

Örneğin sigaralarda “organik” etiketi kullanılabilir, fakat 
organik olması sigaranın sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir.

• YALAN İDDİALAR (THE FALSE CLAIM) : Çevresel 
iddiaların bazıları yanlış veya kusurludur. Bazı durumlarda 
imalatçılar, imal ettikleri ürünlerin herhangi bir sertifika 
veya tescili olmamasına rağmen “Energy Star sertifikalı” veya 
“Energy Star tescilli” olduğunu iddia etmektedir.

• YANLIŞ VEYA YANILTICI ETİKETLEME (FALSE 
OR MISLEADING LABELING) : Son olarak bazı imalatçılar, 
herhangi bir onay alınmamasına rağmen, kendi ürünlerinin 
çevresel özelliklerine ilişkin üçüncü taraflara ait onayları gös-
teren bazı resimler veya kelimeler kullanmaktadır.

Örneğin internet üzerinden yalnızca birkaç dolar karşılı-
ğında sahte çevresel etiketler alınabilmektedir.

UL araştırmasına9 göre, yeşil göz boyama uygulamaları 
çevre dostu piyasada oldukça yaygın bir şekilde devam et-
mektedir.

Çevresel iddialara ilişkin ABD ve Kanada’da geçerli olan 
düzenleyici çerçeveler ve uluslararası bağlamda kabul edilen 
kılavuzlara dayanan testler kullanılarak yapılan çalışmada, 
perakende mağazalarında satışa sunulan ürünler arasından 
değerlendirilen ürünlerin yüzde 95’inden fazlasında bir veya 
birden fazla yeşil göz boyama uygulaması kullanıldığı gözlem-
lenmiştir. Ürünlerin yüzde 70’inden fazlasında “kanıt eksik-
liği” bulunurken bunu yaklaşık yüzde 65 ile belirsiz iddialar 
izlemiştir. Belirsiz iddia örnekleri, “doğa dostu”, “çevre dostu” 
ve “dünya dostu” gibi terimlerin kullanımını içermektedir. 
Ürünlerin yüzde 30’undan fazlasında yanlış veya yanıltıcı 
etiketler kullanıldığı fark edilmiştir.

YANLIŞ VEYA YANILTICI ÇEVRESEL 
İDDİALARIN KULLANILMASINDAN DOĞAN RİSK

Yeşil göz boyama uygulamaları veya ürünlerin diğer çev-
resel özelliklerine ilişkin doğruları yansıtmayan veya yanıltıcı 
iddialarda bulunulması, tüketicilerin aklını karıştırmanın 
yanı sıra şirket ve kuruluşların devlet makamlarınca haciz 
yaptırımlarına tabi tutulmasına da sebep olabilir.

 Örneğin ABD’de hizmet veren Federal Ticaret Komisyonu 
(FTC), ürünlerinin etiketlenmesi, pazarlanması veya promos-

yonunda yanıltıcı iddialarda bulunan şirketlere karşı haciz 
işlemleri uygulayabilmektedir.

Reklamlarda gerçeklerin yansıtılmasına ilişkin FTC Kanu-
nu Bölüm 5 çerçevesinde yetkilendirilen FTC’nin bu konulara 
ilişkin yetkisi sayesinde haksız uygulamaların durdurulması 
emri alınabilir veya para cezası uygulanabilir.

Yakın zamanda gerçekleşen bir örnekte11 FTC, Michi-
gan’da kurulu olan bir paketleme şirketine, “yetkin ve gü-
venilir bilimsel kanıtı” olmadığı halde kağıt ürünlerinin 
biyo-çözünürlüğüne ilişkin sürekli olarak çevresel iddialarda 
bulunmasına karşılık 450 bin dolarlık para cezası vermiştir.

 FTC ile yapılan anlaşma çerçevesinde ilgili şirket, ürünle-
rinin çevresel faydaları hakkında ileriki dönemlerde de asılsız 
iddialarda bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Birçok olayı 
kapsayan bir başka örnekte ise12 Komisyon, üç perakende 
yatak satıcısının, sattıkları yatakların zararlı uçucu organik 
bileşik (VOC) içeriği olmadığına ilişkin desteksiz iddialarda 
bulunmaktan vazgeçmesi emrini vermiştir.

ABD’nin çevresel iddiaları federal açıdan incelemesinin 
yanı sıra California’da hizmet veren düzenleyici makamlar da, 
“ister açıkça belirtilmiş ister üstü kapalı olsun, pazarlamada 
kullanılan yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı iddiaların” kullanımını 
engellemek amacıyla yanlış veya yanıltıcı reklamlara ilişkin 
söz konusu eyalet kısıtlamalarını kullanmaktadır.

Devlet düzenlemeleri, çevre dostu ürün tanıtımı yapan 
imalatçı ve dağıtıcıların, ilgili ürünlerin çevresel faydalarını 
gösteren dayanaklara ilişkin yazılı kayıt tutmalarını şart koş-
maktadır.13

Yapılan bu tür yanlış veya yanıltıcı iddialar, resmi makam-
ların haciz işlemlerinin yanı sıra şirketlerin hukuk davalarıyla 
da karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Örneğin Califor-
nia Eyalet Başsavcılığı, 2011 yılında şişelenmiş su satışı yapan 
iki şirkete, plastik su şişelerinin doğada %100 çözünür ve geri 
dönüştürülebilir olduğuna ilişkin yalan iddiaları sebebiyle 
dava açmıştır.14İster resmi görevliler ister tüketiciler tarafından 
mahkemeye taşınmış olsun, bu tür davalar zaman ve para 
kaybına sebep olmaktadır.
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Son olarak yalan veya yanıltıcı çevresel iddialarda bulunan 
şirket ve kuruluşlara karşı en tahrip edici sonuçlar, “kamuoyu 
muhakemesinden” alınabilir.

 Haciz işlemleri veya medeni hukuk davalarından kay-
naklanan olumsuz tanıtım, tüketicilerin rakip ürünleri kul-
lanmaya başlaması ile birlikte piyasa payının hızlı bir şekilde 
ve aniden kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

 Bu tür kayıplar, marka ve ürün itibarı oluşturmak için 
uzun yıllar boyunca yapılan çalışmaların bir anda boşa çık-
masına sebep olabilir.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜN ETİKETLERİNİN 
ETKİN KULLANIMINI ANLAMAK

• VERİ MADENCİLİĞİ: En son ilgi düzeyi olan veri 
madenciliği, satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliğini 
değerlendirmek için kendi çerçevelerini oluşturmak isteyen 
karar alıcıları kapsamaktadır. Söz konusu karar alıcılar, ürün 
performansını daha kapsamlı sürdürülebilirlik hedefleri ile 
aynı seviyeye getirmek için sonuç bilgilerini kullanmaktadır. 
Bu grupta yer alan müşteriler arasında gelişmiş tedarik zin-
ciri bulunan imalatçılar ve büyük ölçekli perakendeciler yer 
almaktadır.Müşterilerinin hangi gruba girdiğinin bilinmesi, 
şirketlerin, kendi ürünlerinin sürdürülebilirlik özelliklerini 
ilgili kitleye iletmeye yönelik en etkili yöntemleri bulmalarına 
yardımcı olabilir.

 Bu tür gruplar birbirinden tamamıyla bağımsız olmadı-
ğından dolayı şirketler, sürdürülebilirlik mesajlarını vermek 
için birden fazla araç kullanmanın kendi çıkarlarına uygun 
olduğunu fark edebilir.

ETKİN ÇEVRESEL İDDİALAR SUNMAK
FTC (U.S. Federal Trade Commission)’ye  göre “belirli 

şartlar altında makul davranmak açısından müşterileri yanlış 
yönlendiren ve tüketicilerin kararını etkileyen” çevresel iddia 
veya betimlemeler yanıltıcıdır.

 Bu tanım üzerinden gidilecek olursa, çevresel bir iddianın 
geçerliliği, bağlama ve tüketicilerin bu iddiayı bireysel olarak 

MAKALE / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

UL’NİN, ÇEVRESEL ÜRÜN 
İDDİALARININ DOĞRU ŞEKİLDE 

İLETİLMESİNE YÖNELİK 
YAKLAŞIMI 

UL, ürünlere ilişkin çevresel iddialarda şeffaflık ko-
nusuna tamamen farklı bir açıdan bakmaktadır.

 Tek bir yaklaşımı benimsemek yerine, farklı bilgilere 
ihtiyaç duyan kullanıcılara sürdürülebilirliğe ilişkin bil-
gilerin yararlı şekilde iletilmesi açısından çeşitli araçlara 
ihtiyaç duyulabileceğinin farkında olan UL, alıcıların 
çevresel sürdürülebilirlik açısından farklı odak noktaları 
ve ilgi düzeylerinin yanı sıra söz konusu ilgi düzeylerine 
uygun bilgi türlerini belirlemiştir. Bu durum kısaca şu 
şekilde özetlenebilir:

• “BİLMİYORUM, İLGİLENMİYORUM”: Ürünlerin 
çevresel açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin bilgi istemeyen 
veya bu tür bilgilere ihtiyaç duymayan alıcıların, herhan-
gi bir sürdürülebilirlik iddiasına cevap vermesi muhtemel 
değildir. Hatta bu tür alıcılar, “daha çevre dostu” olan 
ürünlerin performansına ilişkin önyargılara da sahipse 
bu tür iddialara olumsuz tepki dahi verebilirler.

• BELİRLİ BİR KONUYA İLGİ DUYMAK: Bazı alı-
cılar ürünün insan sağlığı veya çevre açısından belirli bir 
özelliğine bağlı performansına (örneğin geri dönüştürül-
müş içerik veya biyo-çözünürlük) ilişkin bilgi almak ister.

 Bu tür müşterileri hedef almak için UL tarafından 
onaylanan münferit iddialar, UL’nin GREENGUARD 
sertifikasyon programı çerçevesinde onaylanan iç mahal 
hava kalitesi veya yine UL’nin, enerji verimliliğine ilişkin 
iddiaların ABD EPA ENERGY STAR® programı kriterle-
rine uygunluğunu gösteren sertifikasyonu sunulabilir. 

• BİRDEN ÇOK HUSUSA ODAKLANMA: Bazı 
kişiler, satın aldıkları her ürünün sürdürülebilirliğe iliş-
kin birden fazla etkisi bulunduğunu ve tek bir çevresel 
özelliğe odaklanmanın diğer önemli özelliklere gösterilen 
özeni minimize edebileceğini kabul etmektedir.

UL’nin ECOLOGO® etiketi gibi sürdürülebilirli-
ğe ilişkin birden fazla özelliği kapsayan etiketler, ilgili 
ürünün birden fazla çevresel ve sosyal özelliğini ele 
almaktadır.

• YAPILANDIRILMIŞ VERİ RAPORLAMA: Bazı 
müşteriler yerleşik sürdürülebilirlik ölçütlerinden sıyrıla-
rak birçok sürdürülebilirlik faktörünü içeren performans 
verilerine doğrudan erişim sağlamak istemektedir.

 Bu verilere ulaşan müşteriler, en büyük önemi taşı-
yan faktörleri belirleyebilir ve bireyselleştirilmiş perfor-
mans ölçütlerini uygun şekilde uygulayabilir.

 Bu tür müşteriler için yapılan çevresel ürün beyan-
ları (EPD) ve yaşam döngüsü değerlendirmeleri (LCA), 
ilgili verileri analiz etmeyi ve karşılaştırmayı kolaylaştıran 
standart bir rapor formatında sunmaktadır.

NİSAN 2016   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   83



nasıl yorumladığına bağlıdır. Bu sebeple geçerli çevresel id-
diaları belirli bir formüle oturtan açık ve net bir çerçevenin 
oluşturulması önemli bir sorundur.

Geçerli çevresel iddiaların net ve etkin bir şekilde kulla-
nılmasına yardımcı olmak amacıyla FTC Yeşil Kılavuzlar15 

hazırlamış olup bu kılavuzlar şirket ve kuruluşlara, ürünlerin 
çevresel özelliklerine ilişkin kabul edilebilir etiketleme ve 
pazarlama iddialarına yönelik rehberlik sunmaktadır.

 İlki 1992 yılında yayımlanan ve en son 2012 yılında 
revize edilen Yeşil Kılavuzlar, tüm çevresel etiketleme ve pa-
zarlama iddiaları için geçerli olan genel iddiaların çerçevesini 
sunmanın yanı sıra, pazarlamacıların, kendi iddialarını alıcı-
ları yanlış yönlendirmeden ifade etmelerine yönelik öneriler 
vermektedir.

Yeşil Kılavuzlarda açıklanıp tüm çevresel iddialar için 
geçerli olan genel ilkeler:

•NİTELİK VE İFŞAAT: Çevresel pazarlama iddialarına 
ilişkin tüm nitelik ve ifşaatlar açık ve net, önemli ve anlaşılabi-
lir olmalı, basit bir dille ve büyük harflerle yazılmalıdır. Bu tür 
beyanlar, ilgili çevresel iddiaya yakın olacak şekilde verilmeli 
ve tüketicinin ifşaatı fark edememesine sebep olacak görsel 
unsur kullanımından kaçınılmalıdır.

• ÜRÜN, PAKET VE HİZMETİN FAYDALARI ARASIN-
DA AYRIM YAPILMASI: Çevresel iddiaların, ürünü mü, ürün 
paketini mi, hizmeti mi yoksa bunlardan birkaçını mı ifade 
ettiği açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

• ÇEVRESEL ÖZELLİĞİN ABARTILMASI: Çevre-
sel özellikler belirtilirken doğrudan veya dolaylı mübalağa 
yapılmamalıdır. Çevresel faydalara ilişkin önemsiz iddialar 
belirtilmemeli veya ifade edilmemelidir.

KARŞILAŞTIRMA İDDİALARI: Karşılaştırmaya yönelik 
çevresel iddiaların tamamının açık ve net bir şekilde beyan 
edilmesi ve güvenilir bilgilerle desteklenmesi gerekmektedir.

Yeşil Kılavuzların devamında çeşitli çevresel iddia örnek-
lerine ilişkin detaylı bilgiler ve özel örnekler verilmektedir. 
Buna şu hususlar da dahildir:

• Gübreleşebilmeye ilişkin iddialar
• Çözünebilirliğe ilişkin iddialar
• “Arilik” iddiaları
• Toksik olmamaya ilişkin iddialar
• “Ozon güvenli” ve “ozon dostu” iddiaları
• Geri dönüştürülebilirliğe ilişkin iddialar
• Geri dönüştürülmüş içeriğe ilişkin iddialar
• Yenilelebilir enerjiye ilişkin iddialar
• Yenilenebilir materyallere ilişkin iddialar
• Kaynak azaltılmasına ilişkin iddialar
FTC Yeşil Kılavuzları yalnızca rehber dokümanlar ola-

rak kullanılmak üzere hazırlanmış olup, bu kılavuzlar FTC 
yönetmeliklerinin yerini tutmasa da, şirketlerin kendi ürün 
ve hizmetlerine ilişkin geçerli çevresel iddiaları geliştirip 
teşvik etmesine yardımcı olacak nitelikte oldukça kapsamlı 
bilgiler vermektedir. Yeşil Kılavuzlarda sunulan genel ilke-
ler ve özel çevresel iddialara uygunluk, yanlış ve yanıltıcı 
çevresel iddiaların kullanımına ilişkin düzenleyici eylemler 
ve hukuk davalarında da savunma amaçlı olarak etkin bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple de şirket ve kuruluşların 
kendi ürünlerine ait çevresel iddiaları, Komisyonun rehberliği 
çerçevesinde detaylı şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. 

EKO ETİKETLERE İLİŞKİN 
ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Eko etiketler, çevresel ürün iddialarını kanıtlamak ama-
cıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Günümüzde, 197 
ülkede bulunan 25 sanayi sektöründe 440 farklı eko etiket 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. 16İnternet üzerinden yalnız-
ca birkaç dolara satılan sahte eko etiketler bu tahmini rakama 
dahil değildir.

Yasal eko-etiketlerin kullanılması genellikle ilgili ürünün 
belirli bir standart kapsamında belirtilen şartlara uygun oldu-
ğunu ifade etmektedir.

 Bununla birlikte eko etiketlerin yararı ise genellikle bağlı 
oldukları standarda göre değişiklik göstermektedir.

 Bir standardı diğerinden ayıran bazı kilit faktörler şu 
şekilde sıralanabilir:

• Standardın tipi: Ürünleri değerlendirmek için kulla-
nılan standartlar bir veya birden fazla çevresel özelliği ifade 
edebilir. Tek bir özelliğe ait standart çerçevesinde uygulanan 
eko etiketler, kritik etki alanlarının ele alınması açısından 
yararlı olabilir.

Birden fazla özelliği kapsayan standart ise, ilgili ürünün 
kaynaktan alınmasından başlayarak imha edilmesine kadar 
olan süreçteki etkileri değerlendirmenin yanı sıra çevresel 
ve sağlık ile ilgili özelliklerini de göz önünde bulundurarak 
ürünün genel sürdürülebilirliğini değerlendirir.

• Standardın geçerliliği: Geçerli bir eko etiket standardı, 
özel şartları net ve tutarlı bir şekilde ifade etmelidir. Standart 
değerlendirme sürecinden edinilen bilgiler anlamlı ve kanıt-
lanabilir olmalıdır.

• Standart belirleme süreci: Oy birliğine dayalı bir süreç 
çerçevesinde geliştirilen ve düzenli olarak gözden geçirilip 
güncellenen standartlar genellikle bilime dayalı tarafsızlık 
düzeyini sağlamaktadır.

Kamuoyuna açık olan ve kolaylıkla erişilebilen standart-
lar da daha fazla şeffaflık sağlanmasına ve ürünlerin hangi 
kriterlere istinaden değerlendirildiğinin daha detaylı şekilde 
anlaşılmasına imkan tanımaktadır.

• Standarda uygunluğun onaylanması süreci: Bir stan-
dardın şartlarına uygunluğun onaylanması süreci, şirketin 
çevresel özelliklere ilişkin kendi kendini onaylaması ve üçün-
cü bir tarafın belgelendirmesi arasında değişiklik göstermekte 
olup, üçüncü tarafın belgelendirmesi halinde saha denetimleri 
ve/veya belgelendirme sonrası denetimler gerçekleştirilebilir.

Bir eko etiket programını desteklemek amacıyla üçüncü 
bir taraftan onay ve belge almak, tarafsızlığa ve bağımsızlığa 
ilişkin daha kuvvetli bir kanıt sunmaktadır.

Bağımsız üçüncü tarafların ürünün birden fazla özelliğini 
değerlendirmesini gerektiren bir standarda dayanan eko-etiket 
programı, alıcılara ilgili ürünün genel olarak çevresel özellik-
lerine ilişkin kuvvetli bir kanıt sunmak açısından uygun bir 
yöntemdir. Tek bir ürün özelliğinin üçüncü taraflarca değer-
lendirilmesini gerektiren bir standarda dayanan etiketleme 
programı (örneğin ürün emisyonları), alıcılara, belirli kriter 
iddialarına ilişkin bilgileri detaylı şekilde vermektedir.

 Şirket ve kuruluşlar, kendi ürünlerine uygun eko-etiket 
programlarını seçerken kullanılan standartları en ince detayı-
na kadar değerlendirmelidir.

Çevre dostu ürünleri piyasaya sürmeye yönelik kapsamlı 
bir yaklaşım
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Daha önce de belirtildiği üzere çevre dostu ekonomi, 
bilgili şirket ve kuruluşlar için hızla önemli bir hedef piyasa 
haline gelmektedir.

 Çevre dostu ürünlerin pazarlanmasında yanlış veya 
yanıltıcı iddialar kullanmaktan kaçınılması büyük önem taşı-
maktadır çünkü bu tür uygulamalar şirketin müşteriyle olan 
ilişkilerinin rengini belirler.

Bu tür uygulamalar, kendi sanayilerinde çevresel bağlamda 
lider olmak isteyen şirketlerin atacağı ilk adımdır.

Gerçekten de lider şirketler, ürünlerin çevresel etkilerini 
geniş kapsamlı olarak değerlendirmeye başlamaktadır. Bu yak-
laşım da ürüne özgü özelliklerin değerlendirilmesiyle başlar; 
fakat ilgili ürünün üretimi ile ilgili çevresel faktörlerin (örne-
ğin imalat ve dağıtım işlemlerinin enerji etkinliği, sera gazı ve 
üretimden kaynaklı yan ürün olarak diğer zararlı maddelerin 
oluşması) değerlendirilmesini de içerebilir.

 Kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi, şirketin kendisini 
de kapsayacak şekilde (örneğin şirkette halihazırda uygulanan 
güvenilir bir çevre yönetim sistemi olup olmaması ve şirketin 
toplam çevresel etki açısından paydaş grubunun tamamına 
karşı ne kadar şeffaf olduğu gibi) genişletilebilir.

Genel çevre performansları bağlamında daha şeffaf olmak 
isteyen şirket ve kuruluşlar, işe çevresel ürün beyanları (EPD) 
kullanmakla başlayabilir. Çevresel ürün beyanları, bir ürünün 
ürün tasarımından başlayıp nihayetinde imhasına kadar olan 
süreci kapsayan tüm yaşam döngüsündeki çevresel etkisini 
kapsamlı, bağımsız, doğrulanmış nötr bir şekilde ifşa etmeye 
yaramaktadır. Standart bir çevresel ürün beyanı, ürünün 
karbon ayak izi, küresel ısıma, ozon incelmesi, su kirliliği, 
toprak ve suyun asitlenmesi üzerindeki potansiyel etkisi gibi 
konulara ilişkin bilgiler içerebilir.

 Bu bağlamda alıcılara, satın aldıkları ürünlerin gizli çev-
resel etkilerine ilişkin daha kapsamlı bilgiler sunulmuş olur 
ve bu sayede alıcılar da satın alma kararlarını daha bilinçli 
şekilde alırlar.

Çevresel sorumluluklarına daha geniş bir çerçeveden 
bakan şirket ve kuruluşlar, ürünlerine ilişkin olarak yasalara 
uygun çevresel iddiaları teşvik etmekten çok daha fazlasını 
yaparlar. Bu tür şirket ve kuruluşların motivasyonu, rakip-
lerinden daha fazla ürün satmaya dayanmamaktadır. Bu tür 
şirketler genel çevresel etkilerini sınırlamak için yenilikçi 
yöntemler ararlar. Bu sayede de müşterilerinin, çalışanlarının 
ve hizmet verdikleri toplulukların yaşamlarını iyileştirmeye 
yardımcı olup aktif ve sadık müşteri tabanı oluştururlar.

ÖZET VE SONUÇLAR
Çevre dostu ürün ve hizmet piyasası hızla büyümekte olup 

şirketler ve kuruluşlar yeni yeni ortaya çıkan bu ekonomik 
devden faydalanmak için kendi sundukları ürün ve hizmetleri 
pazara yerleştirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte çevresel 
ürünlere ilişkin yanlış ve yanıltıcı iddialar yalnızca müşteri-
lerin aklını karıştırmamakta; bu tür iddiaların kullanılması 
şirketleri düzenleyici ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya 
bırakmaktadır. FTC tarafından hazırlanan Yeşil Kılavuzlar, şir-
ketlere, çevresel ürünlere ilişkin iddiaların yasal kullanımına 
dair açık ve net ilkeler ve rehberler sunmakta olup, eko etiket 
programları da bu tür iddiaların alıcılar nezdinde ispatlanması 
açısından önemli bir araçtır. Bununla birlikte, çevre dostu 
piyasada sürekli başarı elde etmek için şirketlerin, kendi 
ürünlerinin gizli çevresel etkilerine dikkat etmeleri ve çevre 

mesuliyetini modern dünyadaki kurumsal ve sosyal vatan-
daşlığın ayrılmaz bir parçası olarak görmeleri gerekmektedir.

UL, sürdürülebilir ürün imalatçılarını desteklemek ama-
cıyla birçok belgelendirme, onaylama ve test hizmeti sun-
makta olup bunlara ECOLOGO ve GREENGUARD ürün 
belgelendirmesi de dahildir. UL’nin çevresel ürün beyanları 
(EPD) şeffaflığın yanı sıra ürünlerin yaşam döngüsü etkilerine 
dair genel bir bakış sunarken, çevresel iddiaların doğrulanma-
sı da ürünlere ait tek bir özelliği kapsayan çevresel iddiaların 
düzenlemesine ilişkin şartları veya alıcıların şartnameleri 
karşıladığını göstermektedir.

 Son olarak UL, bir şirketin geneline ilişkin sürdürülebilir-
lik programlarını desteklemek amacıyla kurumsal sürdürüle-
bilirlik belgesi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu ve diğer çevresel ve sürdürülebilirliğe ilişkin hizmetler 
hakkında detaylı bilgi almak için lütfen www.ul.com/environ-
ment adresini ziyaret ediniz.
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Şubat ayında kaleme aldığım yazılarda pay-
laştığım tahminlerim doğrultusunda, 31 
Mart Perşembe günü, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından açıklanmış olan 4’ncü çey-
rek büyümesi ve 2015 Reel GSYH büyümesini 
küçük bir farkla tutturmayı başardım ve bir 
bakıma, sizlerle 1-1,5 ay öncesinden paylaş-
mış olduğum tahminlerim, bir nevi gerçekleş-
ti. 4’ncü çeyrek büyüme tahminim, yüzde 70 
olasılıkla, yüzde 5,2 idi. Yüzde 5,7 olarak açık-
landı. Tüm 2015 büyüme tahminim, yüzde 70 
olasılıkla yüzde 3,85 idi; yüzde 4 olarak açık-
landı. Ama tahmini tutturmaktan çok, Türkiye 
Ekonomisi’nin büyüme performansının gerek-
çelerine girmek daha yararlı olacak.

2011’den bu yana, Türk ekonomisi iç ta-
lebe dayalı olarak, hane halkı tüketim harca-
maları, daha sınırlı ölçüde özel sektör yatırım 
harcamaları ve kimi zaman bir hayli anlamlı 
ölçüde kamu harcamaları ile büyümesini sür-
dürüyor. Bu da, özel sektörün hem kısa, hem 
de orta-uzun vadeli TL ve döviz cinsinden bü-
yümesini büyütmekte. Bankacılık sektörünün 
ise, krediler toplamı/mevduat toplamının, gayri 
nakdi krediler, teminat mektupları dahil, oranın 
yüzde 140’a dayanmasından duyduğu rahatsız-
lık, KOBİ’lere yönelik spot ve rotatif kredilerde-
ki ciddi daralma, kredi geri çağırması ve kredi 
maliyetlerinin ciddi anlamda artması şeklinde 
yansımış durumda. 

 
PİYASADAKİ SIKIŞIKLIK 2016
BÜYÜMESİNİ ZORLAMAMALI
Bu nedenle, bankacılık sektörünün taze 

kaynağa ulaşamaması ve bu nedenle, ticaret ve 
iş piyasasında borç-alacak vadeleri de ortalama 
5-6 aya uzamışken, esnaf, tüccar, iş dünyasının 
bankacılık sisteminden alacak vadesinin sonuna 
kadar, işlerini döndürmek adına kredi, kaynak 
kullanamaması halinde, piyasada gözlenecek 
nakit para, likidite sıkışması, 2016 yılı büyüme-
sini zora sokabilir. Ekonomi Yönetimi’nin bu 
konuyu ciddiye alması gerekiyor.

Büyüme rakamlarının iyi çıkması, dolar-TL 

kurunda 2,84-2,80 TL bandına oturmayı güç-
lendiriyor. Bununla birlikte, 2,80 TL’nin kırıl-
ması ihtimali ihracatçı kesimini şimdiden strese 
sokmuş durumda. 2015 yılında, net ihracatın, 
yani dış talebin büyümeye katkısı -0,3 puan 
iken, iç talebin katkısı ise 4,3 puan, (ikisinin 
toplamı 2015 yılının toplam yüzde 4 büyü-
mesini veriyor), ihracatçıların 2016 yılında da 
ihracatın büyümeye bir katkısının olamayabile-
ceğinden endişe etmeleri, üzerinde durmamız 
gereken bir konu.

Yerleşik hane halkının GSYH’daki payı 
yüzde 66.2’den, yüzde 66.6’ya çıkmış. Kamu 
inşaat harcamalarının payı 3.3’den 3.5’e çıkar-
ken, özel sektör inşaat yatırımlarının payı ise, 
2014’te yüzde 6.7 iken, 2015’te yüzde 6.4’e 
gerilemiş. Özel sektörün inşaat yatırımlarının 
büyümeye katkısı geriler iken, makine ve teçhi-
zat yatırımlarının katkısı artmış. Özel sektörün 
makine ve teçhizat yatırımları 2014 yılında reel 
olarak yüzde -3,9 gerilemişken, 2015 yılında 
yüzde 4,8 artmış. Özel sektörün inşaat yatırım-
ları 2014 yılında reel olarak yüzde 9,1 büyümüş 
iken, 2015 yılında yüzde -1,2 daralmış. Buna 
rağmen, özel sektörün toplam yatırım harcama-
larında, 2015 yılındaki reel yüzde 2,7’lik artış, 
tek başına 2015 yılının yüzde 4 büyümesinin 
0,5 puanını getirmiş.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ
HANE HALKI HARCAMALARI
Yüzde 4 büyümeye en önemli katkı payı 

ise, elbette ki, yine hane halkı tüketim harca-
malarından geliyor. Hane halkı tüketim harca-
malarındaki reel artış 2014’te sadece yüzde 1,4 
iken, bu oran 2015’te yüzde 4,5’i bulmuş. Bu-
nun anlamı, yüzde 4’lük büyümenin neredeyse 
3 puanı, yani neredeyse üçte ikisi Türk halkının 
günlük yaşamını idame ettirmesinden geliyor. 
Üstelik Türk hane halkının tüketici güveni 35 
puan çökmüşken.

Türk hane halkı, 2014 yılında 1 trilyon 
204 milyar TL olan tüketim harcaması büyük-
lüğünü, 2015 yılında 1 trilyon 341 milyar TL’ye 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

2015 yılında gerçekleşen yüzde 4 büyümeye 
en önemli katkı payı, yine hane halkı tüketim 

harcamalarından geldi. Hane halkı tüketim 
harcamalarındaki reel artış 2014'te sadece yüzde 1,4 

iken, bu oran 2015'te yüzde 4,5'i buldu.

2015’te de yine 
iç taleple büyüdük
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taşımış. Yani, yüzde 11,4 artmış. 2014 yılında 
ise tüketim harcamaları nominal yüzde 8,5 ar-
tabilmiş. Türk halkının günlük hayatını idame 
ettirmek için yaptığı 1 trilyon 341 milyar TL’lik 
harcamaya, Türkiye’ye gelen yabancıların da 
Türkiye’deki harcamalarını eklediğinizde, top-
lam tüketim harcamaları (yurt içi yerleşik ve 
yerleşik olmayanların toplamı) 1 trilyon 415 
milyar TL’yi buluyor.

ULAŞTIRMA NEREDEYSE 
GIDAYI YAKALAYACAK
Bunun 370,7 milyar TL’si gıda-içki-tütüne, 

60 milyar TL’si giyim-ayakkabıya, 256 milyar 
TL’si konut - su - elektrik - gaz - diğer yakıtlara, 
105,4 milyar TL’si mobilya-ev aletleri-ev bakım 
hizmetlerine (boya-badana vs), 46 milyar TL’si 
sağlığa, 307,3 milyar TL’si ise ulaştırma ve ha-
berleşmeye harcanmış. Ulaştırma-Haberleşme-
ye harcanan para inanılmaz bir hızla gıda-içki-
tütün harcamalarına yaklaşıyor. Gıda-içki-tütün 
harcamalarında 2014’ten 2015’e artış kabaca 39 
milyar TL iken, ulaştırma-haberleşme harcama-
larında artış 43 milyar TL. Bir kaç yıl içerisinde, 
iki temel alanda, Türk hane halkının bütçesin-
den neredeyse aynı miktarda harcama yaptığına 
şahit olabiliriz.

Eğlence-kültür harcamaları 55,2 milyar TL 
tutarken, eğitim harcamaları sadece 20 milyar 
TL. Türk halkı, giyim ve ayakkabıya eğitime 
göre 3 kat, eğlence-kültüre 2,5 kat harcama ya-
pıyor. Lokanta ve otellere 101,4 milyar TL har-
camışız. Lokanta ve otellere harcama bir yılda 
13,4 milyar TL artmış. Bunun anlamı, ev dışı 
tüketim, ev dışı eğlence, yeme, içme de ciddi 
manada Türkiye’de artıyor. Buraya kadar say-
dığımız harcama kalemlerine girmeyen çeşitli 
harcamalar ise, 2014 yılında 99 milyar iken, 
2015’te 93 milyar TL’ye gerilemiş.

Özel sektör inşaat yatırım harcamaları 
101,1 milyar TL’den, 104,8 milyar TL’ye çı-
karken, kamu inşaat yatırımı harcamaları da 
61,3 milyar TL’den, 70,2 milyar TL’ye çıkmış. 
2015’te özel sektör 310,4; kamu da 86,2 mil-
yar TL toplam yatırım harcaması yapmış. Özel 
sektörde lokomotif makine ve teçhizat, kamu-
da ise inşaat yatırımları. Bununla birlikte, Türk 
ekonomisinin ağırlıklı olarak hane halkı tüke-
tim harcamaları ve kamu harcamaları ile bü-
yüdüğünün farkında olalım. Yatırım ortamının 
iyileşmesi noktasında, etkili adımlar atmaz isek, 
2016 büyümesi zora girebilir. Dikkatli olalım.

TÜRK TAHVİLLERİ REVAÇTA 
ENFLASYON İNİŞTE
Türk ekonomisiyle ilgili, var olan sıkıntı-

lardan daha ciddi boyutlarda hissedilen genel 
keyifsizlik algısı, sadece yurt dışı ile sınırlı değil. 
Türk bankacılık sektöründe de, Türk ekono-
misiyle ilgili keyifsizlik algısının, ilginçtir, yurt 
dışından bile kötü olduğunu görüyoruz. Bunda, 
kendileri açısından, öz kaynak kârlılığını yeterli 
görmemelerinin etkisi büyük. Türkiye’nin en 

büyük bankalarından biri, ocak ayındaki değer-
lendirmesinde, düşen petrol fiyatları nedeniyle 
Körfez Ülkeleri’nin moralsizliği, Türkiye’nin 
ihracatının sıkışması ve benzeri gerekçeler ile 
Türk bankalarının Euro Bölgesi’nde 2016’da 
tek bir tahvil satamayacağı tahmininde bulun-
muştu. Bugün ise, ilginçtir, petrol fiyatlarının, 
30 doların ciddi manada altına inmesi beklenir-
ken, yeniden 40 dolara tırmanmış olmasının, 
Türk bankalarının tahvil arzındaki artışa destek 
olduğu vurgulanıyor. Türk bankalarının tahvil 
satışları, söz konusu köklü Türk bankasının 21 
Ocak’ta olumsuz tahmininin aksine, 1 milyar 
750 milyon dolara ulaşmış durumda. Ocak ayı-
nın ikinci yarısında, brent petrolü son 12 ayın 
en dip noktasına düşmüş iken, petrol fiyatların-
daki gerilemeden Türk ekonomisinin, yatırım 
araçlarının olumsuz yönde etkileneceğine dair 
kanaat kuvvetliydi.

TÜRK BANKALARINDAN 
ETKİLİ TAHVİL ARZI
Bu nedenle, en dip noktalar görüldükten 

sonra, bugün ham petrol fiyatlarında oluşan 
yüzde 50’lik yükseliş risk iştahının artmasına da 
neden olmuş gözüküyor ve bunun olumlu et-
kileri Türkiye piyasalarına da yayılmış durum-
da. Uluslararası raporlardaki değerlendirmelere 
göre, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla birlik-
te, Türkiye’nin büyük bankalarına uluslararası 
tahvil piyasasının kapısı açıldı ve Türkiye’nin 
önde gelen bir Türk bankasının geçen haftaki 
750 milyon dolarlık tahvil satışına, satışın dört 
katı talep gelmiş durumda. Yılbaşından bu 
yana, sadece bankalar değil, reel sektör de da-
hil olmak üzere, Türkiye’nin toplam özel sektör 
tahvil arzı hali hazırda 2.5 milyar doları bulmuş 
ve geçen yılın toplam satış tutarını yakalamış 
durumda. Londra merkezli PineBridge Invest-
ments Europe Ltd.’in gelişen piyasa özel sek-
tör araştırma müdürü John Bates’e göre, Türk 
bankaları, şubat ayı ortasından beri petrolde 
görülen yükselişle birlikte, gelişen piyasalar için 
artan risk iştahından faydalanarak, Euro tahvil 
piyasasına girme fırsatı yakaladılar ve önümüz-
deki aylarda diğer Türk bankaları da tahvil sa-
tışına gelebilir.

MANŞET ENFLASYONU 
AZALSA DA, ÇEKİRDEK SIKINTILI
Nisan ayına kritik bir gösterge olan, Tür-

kiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mart ayı 
fiyat endeksleri verisi ile başladık. Türkiye’de 
enflasyonun yumuşama sürecine girmesi önem-
li. Çünkü geçtiğimiz mart ayı toplantısında, 
uzunca bir süredir beklenen faiz indirimi adı-
mını, hayli temkinli ve küçük bir adım da olsa, 
TCMB Para Politikası Kurulu atmış durumda. 
TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu ayki top-
lantısı, hem beş Para Politikası Kurulu üyesinin 
görev süresinin dolması ve yeni atama olacağı-
na dair beklentiler olması nedeniyle, hem de 
küresel piyasalarda yumuşayan beklentilere 

bağlı olarak, Para Politikası Kurulu’nu mutla-
ka faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğine 
dair beklentiyle hayli önemli. İstanbul Ticaret 
Odası’nın her ayın ilk günü açıkladığı enflasyon 
verisi, tüketici enflasyonunda, yıl başında yüz-
de 8,68 olan verinin, yüzde 8,36’ya kadar ge-
rilediğini gösteriyor. Maliyet enflasyonunda ise, 
yüzde 7,21 olan yıllıklandırılmış enflasyonun, 
yüzde 5,19’a gerilediğini gösteriyor.

Tüketici fiyatları endeksine baktığımız-
da, TÜİK’in yıllıklandırılmış TÜFE artış oranı, 
2006’dan beri Türk ekonomisinde öncelikli 
enflasyon göstergesi. Söz konusu veri, 2016 yı-
lına, 2015 yılının sonuna göre, yüzde 8,81’den 
yüzde 9,58’e yükselerek başlamıştı. Mart ayı 
sonu itibarıyla ise, yüzde 7,46’ya inmiş durum-
da. Bu gerilemede, son 24 ayın ortalamasında 
gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yüzde 
9,97 iken, mart ayı sonu itibarıyla yıllıklandırıl-
mış bazda yüzde 4,58’e gerilemiş. Buna karşılık, 
giyim-ayakkabı ve ev eşyasında, mart ayı sonu 
itibariyle yıllıklandırılmış manşet enflasyon 24 
aylık ortalamanın üzerinde seyrediyor. Nitekim 
manşet enflasyon yüzde 7,46’ya kadar gerilemiş 
iken, TCMB’nin para politikası kararları için 
dikkatle takip ettiği H ve I kodlu özel kapsamlı 
TÜFE’ler, yani çekirdek enflasyon değerleri, ne 
yazık ki hâlâ yüzde 9’un üzerinde. Bu da, temel 
mallarda, fiyat belirleme sürecinde hâlâ sıkıntı 
olduğuna işaret etmekte. TCMB’nin bu veriyi 
nasıl değerlendireceği önemli.

MALİYET ENFLASYONU 
HIZLA YUMUŞUYOR
Bu noktada, küresel emtia fiyatlarındaki 

yumuşama ve gerileyen dolar-TL kuru, mali-
yet enflasyonu üzerinde etkili olmaya başla-
mış gözüküyor ki, yıl başında yüzde 7,21 olan 
İTO’nun Toptan Eşya Fiyatları Endeksi’ndeki 
yıllandırılmış artış oranı, mart ayı sonunda, 
yüzde 5,19’a geriledi. Nitekim, TÜİK’in de yurt 
içi Üretici Fiyatları Endeksi’ndeki yıllıklandırıl-
mış artış oranı, ocak ayında yüzde 5,94 iken, 
mart ayı sonunda yüzde 3,80’e gerilemiş du-
rumda. Döviz kurlarındaki yüksek sıçrama ne-
deniyle, yurt dışı Üretici Fiyatları Endeksi daha 
yüksek seyrediyor. Bununla birlikte, o da, ocak 
ayında yüzde 14,36 iken, yıllıklandırılmış artış 
oranı şubat ayı sonunda yüzde 9,66’ya gerile-
miş. Geçen yılın mart ayında, rekor bir seviye 
olarak, yıllıklandırılmış bazda yüzde 15,40’ı gö-
ren tarım ÜFE’si ise, geçen yılı yüzde 14,02’lik, 
hayli yüksek bir artışla kapattıktan sonra, yeni 
yıla yüzde 8,13’lük bir tarım maliyet enflasyonu 
ile başlamış durumda ve şubat ayında tarımda 
maliyet enflasyonu, yıllıklandırılmış bazda yüz-
de 5,53’e gelmiş durumda. Maliyet enflasyonu 
göstergelerindeki gerileme sürer ise, tüketici 
enflasyonundaki yumuşama da, hiç şüphesiz, 
TCMB üst yönetimini faiz indirimleri konusun-
da cesaretlendirecektir.
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2015 yılı Türkiye ekonomisi için 
oldukça dalgalı ve sıkıntılı bir 
yıl olmuştur. Yıl içinde yapılan 

iki genel seçim, artan terör olayları, dış 
politikada ortaya çıkan riskler ile bir-
likte iktisadi faaliyetlerde uzun süreye 
yayılan bir bekle-gör dönemi yaşan-
mıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelere 
rağmen Türkiye ekonomisi 2015 yı-
lında yüzde 4 büyümüştür. Dördüncü 
çeyrekte ise büyüme yüzde 5,7 olarak 
gerçekleşmiştir.  Ekonomik büyüme 
büyük ölçüde iç tüketimdeki artıştan 
kaynaklanmıştır. İnşaat harcamaları-
nın da içinde bulunduğu yatırımların 
büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. Net 
ihracatın katkısı ise negatif olmuştur. 
Böylece Türkiye ekonomisi giderek iç 
talebe bağlı bir büyüme eğilimine gir-
meye başlamıştır.        

Böyle bir ortamda inşaat sektörü 
ise 2015 yılında yüzde 1,7 büyü-
müştür. Dördüncü çeyrekte inşaat 
sektöründe büyüme yüzde 5,4 
olmuştur. Yıl genelinde inşaat 
sektöründe büyüme genel eko-
nomik büyüme performansının 
altında kalmıştır. Böylece inşaat 
sektöründeki büyüme ile eko-
nomik büyüme arasında farkın 

açıldığı bir yıl daha yaşanmıştır. 
Yüzde 4 ekonomik büyümenin 

daha çok tüketim harcamalarına da-
yanması ile birlikte inşaat sektöründe 
büyüme sınırlı kalmıştır.        

İnşaat sektöründeki büyümenin 
kamu ve özel sektör arasındaki da-

ğılımının değerlendirilmesi ise TÜİK 
verilerinin geriye dönük düzeltme ve 
güncellemeleri nedeniyle bir miktar 
zorlaşmıştır. Nitekim yılın ilk dokuz 
aylık verilerinde kamu harcamaları 
küçülmüş ve özel sektör harcamaları 
büyümüş iken, yılın tamamına ilişkin 
veriler açıklandığında ilk dokuz ayda 
tam tersi büyümeler ortaya çıkmıştır.   

KAMU İNŞAAT 
HARCAMALARI ETKİLİ OLDU
Kamu inşaat harcamaları reel ola-

rak 2015 yılında yüzde 8,4 büyüme 
göstermiştir. 2014 yılındaki küçülme-
nin ardından kamu inşaat harcamaları 
2015 yılında bu kez önemli ölçüde bü-
yümüştür. Revize edilen verilere göre 
yılın özellikle son üç çeyreğinde bü-
yüme giderek hızlanmıştır. Yılın ikinci 
yarısında gerçekleşen iki genel seçim 
kamu harcamalarının artışında rol oy-
namıştır.   

Özel kesim inşaat harcamaları ise 
2015 yılında reel olarak yüzde 1,2 kü-
çülmüştür. Yılın ilk üç çeyreğindeki 
küçülmenin ardından dördüncü çey-
rekte gerçekleşen yüzde 2,5 büyümeye 
rağmen yıl genelinde özel sektör inşaat 
harcamaları yüzde 1,2 küçülmüştür.  

İnşaat harcamalarının kamu ve özel 
sektör arasındaki dağılımına ilişkin 
ayrımda TÜİK’in yaptığı çok büyük 
ölçekli güncellemeler önümüzdeki 
döneme ilişkin öngörü yapılmasını da 
güçleştirmektedir.      

2015 yılında toplam inşaat harca-

Ekonomide ve inşaat sektöründe
gelişmeler ve beklentiler

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Türk ekonomisi, 2016 yılında muhtemelen hükümetin ortaya 
koyduğu yüzde 4,5 ekonomik büyüme hedefine yakın yüzde 

3,5-4 bir büyüme gerçekleşebilecek. İnşaat sektöründeki 
büyüme ise yüzde 2-2,5 seviyelerinde oluşabilecek.
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maları 175,0 milyar TL’ye yüksel-
miştir. 2014 yılında gerçekleşen 
162,3 milyar TL olan harcamaya 
göre yüzde 7,8 artış gerçekleşmiş-
tir. Kamu inşaat harcamaları 2015 
yılında yüzde 14,6 oranında arta-
rak 61,3 milyar TL’den 70,2 milyar 
TL’ye yükselmiştir. Böylece kamu 
inşaat harcamalarının toplam inşa-
at harcamaları içindeki payı yüzde 
40,1’e yükselmiştir. Özel sektör 
inşaat harcamaları ise 2015 yılında 
yüzde 3,7 oranında artarak 101,1 
milyar TL’den 104,8 milyar TL’ye 
yükselmiştir. Özel sektör inşaat 
harcamaları yıl genelinde oluşan 
uzun süreli bekle-gör döneminin 
etkisi ile oldukça sınırlı ölçüde bir 
büyüme göstermiştir.   

2016 yılında muhtemelen hü-
kümetin ortaya koyduğu yüzde 4,5 
ekonomik büyüme hedefine yakın 
yüzde 3,5-4 bir büyüme gerçekleşe-
bilecektir. İnşaat sektöründeki bü-
yüme ise yüzde 2-2,5 seviyelerinde 
oluşabilecektir. İnşaat sektöründeki 
büyümeyi daha çok özel sektör in-
şaat harcamaları belirlemektedir. 
Özel sektör inşaat harcamaları için 
ise bir yıl önce alınan yapı ruhsat-
ları önemli bir gösterge olmaktadır. 
2015 yılında alınan toplam konut 
yapı ruhsatları yüzde 16,4 azalarak 
136,10 milyon metrekare, konut 
dışı bina yapı ruhsatları ise yüzde 
15,3 azalarak 48 milyon metrekare-
ye inmiştir. Bir önceki yıla göre aza-
lan alınan yapı ruhsatları nedeniyle 
özel sektör inşaat harcamalarındaki 
büyümenin yine sınırlı kalması ola-
sıdır. Kamu inşaat harcamalarında 
ise yeni yılda da bir miktar hızlan-
ma göze çarpmaktadır. Kamu inşa-
at harcamalarından inşaat sektörü 
büyümesine yine önemli bir katkı 
gelecektir. 

İNŞAAT MALZEMELERİNDE 
DURUM      
İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 

inşaat sektöründeki ve inşaat har-
camalarındaki gelişmeye paralel 
olarak 2015 yılında yüzde 7,4 bü-

yüyerek 122,5 milyar TL olmuştur. 
İnşaat malzemeleri fiyatları 2015 
yılında yüzde 5,9 artmıştır. 2014 
yılındaki yüzde 10,7 fiyat artışına 
göre artış hızı gerilemiştir. İnşaat 
sektöründeki büyümenin yavaşla-
ması inşaat malzemeleri pazarın-
daki büyümeyi de sınırlamaktadır. 
2016 yılında da pazardaki büyüme 
inşaat sektöründeki yüzde 2-2,5 
büyüme beklentisine bağlı olarak 
sınırlı bir artış gösterecektir. Ayrıca 
kentsel dönüşüm beklentileri nede-
niyle yenileme pazarının da birçok 
alt sektörde neredeyse kalmadığı 
görülmektedir.      

İnşaat sektöründe yurt içinde 
bu gelişmeler yaşanırken, 2015 yı-
lında ihracat pazarlarında da sıkın-
tılar oluşmuştur. Sıkıntıların ilk ne-
deni dış politik ilişkilerde yaşanan 
olumsuz gelişmelerdir. İkincisi ise 
çok sayıdaki yakın ve komşu pazar-
da yaşanan ekonomik yavaşlama-
dır. Bunlara bağlı olarak 2015 yı-
lında inşaat malzemeleri sanayinde 
ihracat yüzde 19,8 gerileyerek 17 
milyar dolara düşmüştür. Buna kar-
şın inşaat malzemeleri ithalatı ise 
sadece yüzde 1,7 gerileyerek 9,13 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yurt dışı müteahhitlik hizmet-
leri kapsamında yurt dışında üst-
lenilen projelerin tutarı ise 2015 
yılında yüzde 25,3 azalarak 20,16 
milyar dolara inmiştir. 2015 yılında 
179 yeni proje üstlenilmiştir. 

2016 yılında önemli pazarları-
mızda koşullar mevcut halini koru-
maktadır. Yurt dışı müteahhitlik iş-
lerinde de alınan işler azalmıştır. Bu 
nedenle 2016 yılında inşaat malze-
meleri ihracatında 2015 yılı seviye-
sinin korunması başarı olacaktır.  

İnşaat malzemeleri sanayi üreti-
mi ise tüm iç ve dış pazar gelişmele-
rine bağlı olarak 2015 yılında sınırlı 
miktarda artmıştır. 2014 yılında 
yüzde 0,5 büyüyen inşaat malze-
meleri sanayi üretimi, 2015 yılında 
yüzde 0,8 büyümüştür. 2016 yı-
lında sanayi üretiminin bir miktar 
daha toparlanması beklenmektedir.

DÖNEM İNŞAAT GAYRİ 
MENKUL

GSYİH

2012 0,6 1,9 2,1

2013 Q1 6,2 1.3 3,1

2013 Q2 7,8 1.3 4,7

2013 Q3 9,0 1.7 4,3

2013 Q4 6,3 2.3 4,6

2013 7,4 1.7 4,2

2014 Q1 5,8 2,1 5,2

2014 Q2 3,4 2,1 2,4

2014 Q3 2,0 3,0 1,8

2014 Q4 2,1 3,8 3,0

2014 2,2 2,8 3,0

2015 Q1 2,7 3,1 2,5

2015 Q2 1,9 3,0 3,7

2015 Q3 2,0 2,8 3,9

2015 Q4 5,4 1,5 5,7

2015 1,7 2,6 4,0

DÖNEM
KAMU 

SEKTÖRÜ 
İNŞAAT

ÖZEL
SEKTÖR 
İNŞAAT

GENEL
İNŞAAT

2012 2,8 0,1 0,6

2013 Q1 47,9 4,8 6,2

2013 Q2 25.8 0.9 7,8

2013 Q3 22,3 3.7 9,0

2013 Q4 30,6 2.3 6,3

2013 30,2 0,7 7,4

2014 Q1 5,3 11,2 5,8

2014 Q2 11,5 12,0 3,4

2014 Q3 11,6 9,9 2,0

2014 Q4 13,3 4,5 2,1

2014 10,7 9,4 2,2

2015 Q1 1,7 4,1 2,7

2015 Q2 7,8 0,7 1,9

2015 Q3 12,0 2,3 2,0

2015 Q4 11,4 2,5 5,4

2015 8,4 1,2 1,7

TABLO.1  İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME %                    

TABLO.2 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARINDA BÜYÜME %



Katar’dan Türk 
müteahhitlere 
çağrı
Katar’da inşaat alanında faaliyet 
gösteren Türk firmalarının çalış-
malarından memnun oldukla-
rını ifade eden Katar’ın Ankara 
Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, 
2022’de Katar’da yapılacak Dünya 
Futbol Şampiyonası için gerekli 
müteahhitlik işlerinin Türk firmaları 
tarafından gerçekleştirilmesini 
istediklerini söyledi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
makamında kabul ettiği Al-Şafi, 
Katar’da özellikle inşaat ve müte-
ahhitlik alanında Türk firmalarının 
varlığının artırılmasından yana 
olduklarını belirtti. 

ABD’de konut 
başlangıçları 
yükseldi

ABD’de konut başlangıçları şubat ayında, Eylül 2015’ten bu 
yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Konut başlangıçla-
rındaki artışta, müstakil konut inşaatlarındaki yükseliş 

etkili oldu. ABD Ticaret Bakanlığı’na göre şubat ayında 
mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle konut 

başlangıçları bir önceki aya göre yüzde 5.2 artarak 1 
milyon 178 bin oldu. Şubat ayında müstakil konut 

inşaatları yüzde 7.2 yükselerek 822 bin seviyesinde 
gerçekleşti. Şubat ayında inşaat izni başvuruları 

ise yüzde 3.1 düşüşle 1 milyon 167 bine 
geriledi. Ocak ayında ise bu sayı revize 

verilerle 1 milyon 204 bin seviyesindey-
di. Ekonomistler şubat ayında konut 

başlangıçlarının 1,15 milyon, in-
şaat izinlerinin 1,20 milyon 

olmasını bekliyorlardı.

İngiltere’de inşaat sektörü 
aktivitesi 10 ayın dibinde

İngiltere’de şubat ayında inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, son 10 ayın en düşük 
seviyesine indi. The Markit /CIPS tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de şubat ayında inşaat 
sektörü PMI, 54,2’ye geriledi. Bir önceki ay inşaat sektörü PMI verisi 55,0 seviyesindeydi. Piyasalarda 

söz konusu verinin 55,5’e yükselmesi bekleniyordu.

Dünyanın ilk 
sualtı kuleleri 
Rio’da yapılacak 
Belçikalı tasarımcı Vincent Callebaut 
tarafından hayata geçirilecek olan 
“Aequorea” isimli proje, su altında 
20 bin kişilik gökdelenler kurmayı 
hedefliyor.  ‘Aequorea’nn enerjisini 
ve elektriğini de kendisinin üretmesi 
planlanıyor. 2050’de yerleşimin başla-
yacağı şekilde bitirilmesi hedeflenen 
su altı gökdelenleri Brezilya’nın Rio 
de Janerio kıyılarında yapılacak. Evler, 
ofisler, laboratuvarlar, tarım alanları ve 
deniz çiftliklerinin yer alacağı su altı ya-
şamında her bir metrekare 1430 Sterlin 
(6 bin 150 TL) maliyetine sahip olacak. 
Projenin tasarımcısı Vincent Callebaut, 
ekolojik evlerde tarım yapılabileceğini 
ve okyanustan balık tutulabileceğini 
söylüyor.

DÜNYA TURU
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Konut fiyatları
en çok Türkiye’de arttı
İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank’in raporuna göre, 2015’te 
dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Rapora göre, Türkiye’de 
konut fiyatları geçen yıl yüzde 18.4 oranında arttı. Knight Frank, “Batı ile Doğu’yu birleş-
tiren ve güçlü bir nüfus artışına sahip olan Türkiye’nin, Ortadoğulu yatırımcılar tarafın-
dan giderek daha fazla, sığınılacak liman olarak görüldüğünü” belirtti. Knight Frank’in 
yayımladığı Küresel Konut Fiyatları Endeksi, 55 ülkeyi kapsıyor. Rapora göre küresel çapta 
konut fiyatları geçen yıl yüzde 3 arttı. Bu oran, 2014’te yüzde 2.3’tü.

İnşaat firmaları
rotayı İran’a çevirdi
İran’a yönelik ambargonun kaldırılması diğer 
sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de 
heyecan yarattı. Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Üyesi 
Ferhat Çakmak, Ankaralı inşaat firmalarının 
İran pazarına girmek için kolları sıvadığını 
söyledi. İnşaatçıların Irak’tan sonra Rusya 
pazarında da sıkıntı yaşadığını anımsatan 
Çakmak, “Böylesine sıkıntılı bir dönemde İran 
ambargosunun kalkması, sektöre can suyu 
olacak. İran pazarı diğer tüm sektörlerde 
olduğu gibi inşaat sektöründe de muazzam 
fırsatlar sunan bir pazar. Bu pazardan pay 
almak isteyen çok sayıda firma ya mevcut 
yatırımlarını geliştiriyor veya yeni yatırımların, 
iş olanaklarının peşinde koşuyor” dedi.

Gökdelen
yapımında
Çin başı çekiyor
“Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat” (CTBUH-Kentsel 
Yaşam ve Yüksek Yapılar Konseyi) 
tarafından hazırlanan 2015 yılı 
raporuna göre, 2015 yılında inşa 
edilen 200 metre üzeri yüksek yapı 
sayısı 2014’ü (97) geride bırakarak 
106’yı buldu. Bu rakamın 2016’da 
daha da artması bekleniyor. Son 
verilerle dünyadaki gökdelen sayısı 
bini aşıp 1040’a ulaşmış oluyor. 
Oysa 2000 yılında dünyada yalnız-
ca 265 gökdelen vardı. 2015 yılı 
sıralamasında, Çin’in başı çektiği 
Asya bölgesi, dünyada inşa edilen 
106 gökdelenin 81’ine sahip olarak 
zirvede yer alıyor. Bu rakam topla-
mın yüzde 76’sına eşdeğer. 

DÜNYA TURU
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