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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin 
ülkemize olan etkisi kaçınılmaz. Özellikle 
Suriye’deki gelişmeler, Orta Doğu’daki tüm 
bölgelerde içinden çıkılmaz bir süreç yaşatmaya 
devam ediyor. Ticaretimizden yaşamımıza kadar 
her alanı etkisi altına alan Suriye savaşı devam 
ederken şimdi bu sürece bir de Katar ile komşu 
Körfez ülkelerin arasındaki kriz eklendi ve 
tansiyon tekrar yükseldi. 

Şimdiye kadar yaşadığımız pek çok krizde 
olduğu gibi, Katar krizi de kısa sürede sona 
ermezse özellikle inşaat ve inşaat malzemesi 
sanayi sektöründeki olumsuz etkilerini yoğun 
bir şekilde hissettirecektir. Öngörüldüğü üzere 
de, Körfez’deki kriz kısa bir süre zarfında kolay 
aşılabilecek gibi durmuyor. Sektörümüzü 
içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyecek 
nokta ise, bir yandan Katar ile ilişkilerimizi iyi 
tutmamız gerekirken; diğer yandan Katar’a 
tepki gösteren ülkelerle de sıcak ilişkilerimizi 
korumamız gerektiği yönündedir. Körfez 
ülkeleri, krizde Katar’a destek veren Türkiye’den 
ithalatlarını azaltabileceklerini ima ediyorlar. Son 
10 yılda inşaat malzemeleri sanayisi için çok 
önemli pazarlar haline gelen Körfez ülkelerinin 
böyle bir tutum sergilemesi, ne yazık ki bir 
süre sonra inşaat malzemesi ihracatını olumsuz 
etkileyebileceğe benziyor. Bu bağlamda Katar’a 
olan ihracatımız da giderek daha zor ve pahalı 
hale gelecektir. Diliyoruz ki bölgedeki sular 
hızlıca durulur, ülkemiz için önemli bir dış 
ticaret hacmine sahip olan Orta Doğu ve Körfez 
Ülkeleri arasında yaşanmakta olan bu kriz, kısa 
sürede sona erer.

Değerli dostlarım, son 10 yıldır sürekli dile 
getirdiğimiz bir genel izlenim vardır. Türkiye 
ekonomisi yüzde 5 ve üzeri büyürse inşaat 
sektörü de yüzde 5’in üzerinde ya da katları 
olarak büyür. Bu sene karşımıza çıkan tabloda 
görüyoruz ki, Türkiye ekonomisi yüzde 5 
büyürken inşaat sektörü yüzde 3,7 büyüdü. 
İşte bu noktada ezberlerimiz bozuldu. Her yer 
inşaat sahası haline gelmişken ve geçtiğimiz 
yıl yüzde 5,4 gibi bir oran yakalanmışken bu 
sene karşımıza çıkan tablo hayal kırıklığını 
da beraberinde getirdi. Ekonomik ve bölgesel 
gelişmelerin şüphesiz etkisini hissettirdiği bu 
tablo, dileriz ki kısa zamanda toparlanacaktır. 
Geleceğe dönük öncü göstergeler ve 
ekonomistlerin yorumları oldukça umut 
vericidir.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana 
gelen depremle birlikte felaket senaryoları 
tekrar gündemin odak merkezindeydi. Depremi 
önceden tahmin etmek çok zor. İstatistiklere 
göre, her yıl dünyada ortalama 500 bin deprem 
olur. Bunun 100 binini insanlar hisseder, 400 

binini ise hissetmezler. Yine her sene dünyada 
ortalama bir kere 9 civarında deprem olur. Bu 
depremler de daha çok okyanus bölgelerinde 
meydana gelir. Türkiye’de ise, Marmara 
Denizi bugüne kadar en fazla 7.5 şiddetinde 
bir deprem üretmiştir. Ege Denizi en fazla 
6.5 şiddetinde deprem üretmiştir. Tabii ki, 
deprem merkezinin derinliği ve depremin 
süresi de önemli faktörlerdir. Binaların ise 
buna dayanıp dayanmaması, depremin olup 
olmamasından çok daha önemlidir. Deprem 
için söylenebilecek en olmayacak temenni  
“Allah bir daha göstermesin” temennisidir. 
Çünkü depremin olmadığı bir yer küresi ve 
yer kabuğunda kendi sürdürülebilir dengesi 
içinde, enerjisini boşaltmadığı takdirde neler 
olacağı düşünülemez. Biliyoruz ki yeryüzünde 
depremler kaçınılmaz, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de olmaya devam edecektir. Önemli 
olan deprem gerçeğine uyumlu bir şekilde 
yaşayabilmek ve depreme dayanıklı binalar 
yapmaktır. Her platformda dile getirdiğim gibi, 
öncelikle sağlıklı bir denetim sistemi kurulması, 
malzemeden bina üretimine kadar olan sürecin 
tamamının etkin denetlenmesi şarttır. Kentleşme 
planlarının bir kere de doğru yapılması 
şarttır. Yeniden bir kentsel dönüşüm süreci 
yaşamamak için, bir otomobil ömrü kadar yani 
25-30 yıl kadar olan binalar değil, en az 100 yıl 
dayanabilecek binalar ve kentler inşa etmeliyiz.

Türkiye İMSAD olarak, sürdürülebilirlik 
ve kalite üzerine yaptığımız çalışmalar devam 
ediyor. Son günlerde dikkatle takip ettiğimiz 
ve yoğunlaştığımız konulardan biri de 
teknolojik ve dijital gelişmeler. Bu yıl 8’incisini 
düzenleyeceğimiz İnşaatta Kalite Zirvesi’nde ana 
konumuz “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” 
olacak. Ülkemiz alt yapı olarak bu sürece ne 
kadar uygun, özellikle sanayi kurumları bu işe 
ne kadar hazır, bu süreçte rekabet ortamının 
avantajları neler, bir siber saldırı olması 
durumunda başımıza neler gelir ve kendimizi 
nasıl koruruz sorularına cevap ararken, fırsat-
tehdit analizini de masaya yatırıyor olacağız. 
Zirvemizde; dijital dönüşüm sürecinde istihdam, 
sürdürülebilirlik, nesnelerin internetiyle, nüfus 
artışı odaklı yeni mimari anlayış ve akıllı binalar 
odak noktamız olacak. Bu kapsamda biz de 
dergimizin 30’uncu sayısında “Gelecekte nasıl 
bir ev?” konusunu ele aldık. Detaylı bir şekilde 
incelediğimiz bu konu, zirve öncesi geleceğin 
mimarisi ve akıllı evlerden akıllı şehirlere 
dönüşüm sürecinde neler yaşanacağına dair 
oldukça faydalı ve detaylı bilgiler içeriyor. 
Konusunda uzman çok değerli mimarlarımız 
da görüşlerini bizlerle paylaştılar. Bu bilgi ve 
görüşlerin zirve öncesinde son derece aydınlatıcı 
ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz.  

Keyifli okumalar dilerim…

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi...
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Merhaba,

İnşaat malzemesi sektörünün gelişimine 
katkıda bulunmak ve sektörün tecrübelerini 
sizlerle paylaşmak amacıyla hazırladığımız ya-
yınlardan biri olan Türkiye İMSAD Dergi’mizde 
bu ay sizleri önemli pek çok başlık bekliyor. Bu 
başlıklarımıza geçmeden önce, Türkiye İMSAD 
ailesine katılmaktan duyduğum mutluluğu 
sizlerle paylaşmak isterim. Bundan böyle inşaat 
malzemesi sanayisindeki gelişmeleri, ülkemiz 
ve dünyadan sektörel haberleri birlikte takip 
edeceğiz. Hem özenle hazırladığımız dosyalarla 
hem de çok değerli isimlerle yaptığımız söyleşi-
lerle sektörün ritmini tutmaya devam edeceğiz. 
Lafı çok uzatmadan dergimizde sizleri neler 
bekliyor hep birlikte göz atalım...

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat 
Yenigün, bu sayımızda konuğumuz oldu. Yurt 
dışı müteahhitlik hizmetleri ve inşaat malze-
meleri ihracatı arasında önemli bir etkileşim 
olduğuna dikkat çeken Yenigün, yurt dışı 
projelerinde sektörün birbirini desteklemesine 
yönelik Türkiye İMSAD ve TMB arasındaki 
mevcut işbirliğinin, ortak akıl ve ortak hareketle 
daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni-
gün ile yaptığımız söyleşi, yurt dışı pazarları ve 
müteahhitlik hizmetleri hakkında son derece 
faydalı bilgiler içeriyor. Okumanızı önemle 
tavsiye ederim.

“Sektörel Güç” köşemizi bu sayımızda 
ÇATIDER’e ayırdık. İnternette bir yapı okulu 
kurarak sektörel inovasyon konusunda çok 
önemli bir adım atan ÇATIDER adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu ile yaptıkları 
çalışmaları ve sektörün sorunlarını değerlendir-
dik. “Aslında inşaat sektöründe olan sorunlar 
çatı sektörünün de sorunu” diyen Baştanoğlu, 
sektördeki kayıt dışı üretimin haksız rekabete 
yol açtığını dile getirdi. Türkiye İMSAD’ı şem-
siye bir kuruluş olarak nitelendiren Baştanoğlu, 
derneğimizin çalışmalarını çok olumlu buldu-
ğunu belirtti.

“Profesyonel Bakış” konuğumuz ise Sa-
int-Gobain Grubu’na bağlı Rigips Alçı Genel 
Müdürü, aynı zamanda iki dönemdir Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu’nda görev alan Mehmet 
Tunaman oldu. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 
kuruluşuna öncülük eden Tunaman, çeşitli sivil 
toplum örgütlerinde de aktif olan bir isim. Bu 
minvalde Tunaman ile 90’lı yıllarda hazır beton 
sektörüne yönelik içinde bulunduğu faaliyetler ve 
Saint Gobain’deki görevleri hakkında konuştuk.

“Kentler&Mimari” sayfamızda bu kez 
Beyrut’u anlattık. Savaşın yaralarını kentsel 

dönüşüm ile saran Beyrut, kentsel dönüşümde 
örnek bir projeye imza attı. Projenin temel he-
deflerini ve kendi kendini nasıl finanse ettiğini 
anlattığımız yazımızda, hem savaşın yarattığı 
yıkımlardan hem de felaketi fırsata dönüştüren 
hükümetin yaptığı çalışmalardan bahsettik. 

*****

Türkiye İMSAD olarak; akıllı bina, akıllı 
fabrika, akıllı sanayi ve dolayısıyla akıllı şehir 
konularında belirleyici bir rol üstelendiğimizin 
tekrar altını çizmek isterim. Biz de dergimizin 
bu sayısında kapak konusu olarak gelecekteki 
evleri konu aldık. “Geleceğin evlerini tekno-
loji şekillendirecek” mesajıyla ilerlediğimiz 
yazımızda ele aldığımız üzere; gelecekte her 
ne kadar evlerin boyutları küçülecekse de, 
işlevselliği artacak ve malzeme kullanımında 
nanoteknolojik ürünler ön plana çıkacak. Bu 
noktada mimari açıdan çok büyük beklentiler 
içine girmenin hayal kırıklığı yaratabileceği 
belirtiliyor. Çünkü asıl değişimin, evlerin içinde 
ve çevresinde kullanılan malzemelerde olacağı 
umuluyor. Biliyoruz ki, teknolojinin hızı baş 
döndürücü bir şekilde ivme kazanıyor. Bu hıza 
ayak uydurabilmemiz kaynakları doğru ve etkin 
kullanıp, rekabet ortamından da maksimum 
faydayı sağlamamızdan geçiyor. 

Akıllı teknolojinin önemine değinmişken; 
Türkiye İMSAD olarak, sürdürülebilirliğin en 
güzel örneklerinden biri olan ve sektörün en 
büyük etkinliklerinden kabul edilen Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 8.’sini 26 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleştireceğimizin bilgisini tekrar 
paylaşmak isterim. Bu yılki zirvemizin konusu-
nu “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” olarak 
belirledik. Geleceğin yapılarını, şehirlerini 
ihtiyacımıza cevap verecek teknolojik gelişmeler 
ışığında değerlendireceğimiz Zirve’de dijital 
dönüşümün beraberinde getireceği tehditleri de 
ele alıyor olacağız. Ülkemize ve ekonomimize 
pozitif katkı sağlamak adına dijital dönüşüm 
sürecinde atmamız gereken doğru adımları 
belirlemeye çalışacağız.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Sizi geleceğin evlerine taşıyoruz
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Binasal değil, 

kentsel dönüşüm planlanmalı”
- Türkiye İMSAD, Yapı Fuarı’na 35 üyesiyle katıldı
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yapı Yasası 

ülkemizin geleceği için şart”
- Türkiye İMSAD Anadolu Buluşmaları’nın üçüncüsünü 
 İzmir’de düzenledi
- Türkiye İMSAD BIG5 North Afrika 2017 Fuarı’na katıldı
- Türkiye İMSAD, Hong Kong’da Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
 Konferansı’na katıldı

YENİ ÜYELERİMİZ
Peli Parquet

KAPAK KONUSU
Geleceğin evlerini teknoloji şekillendirecek

ÖZEL RÖPORTAJ / MİTHAT YENİGÜN 
“Yurt dışı müteahhitlik sektörü inşaat malzemesi 
ihracatının yolunu açmalı”

MİMARİDE GÖKDELENLER
İnsanlığın yükselme tutkusunu zirveye 
taşıyan yapılar: “Gökdelenler”

SEKTÖREL GÜÇ / ÇATIDER 
“En önemli hedefimiz sektörün inovasyona 
yönelmesini sağlamak”

PROFESYONEL BAKIŞ / MEHMET 
TUNAMAN
“İş felsefem; doğruluk, dürüstlük ve açık olmak…”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI /  GMW 
MIMARLIK
“Mimar, yeni çözümler üretmeyi amaçlamalı”

KENTLER & MİMARİ
Beyrut savaşın yaralarını kentsel dönüşümle sardı

SÖYLEŞİ / EROL KAYAOĞLU 
“Hedefimiz 2020 yılında iş hacmimizi ikiye katlamak” 

SÖYLEŞİ / SUNA AYVAZOĞLU 
“Bostik çatısı altında yenilikçi ürünler geliştiriyoruz”

İHRACAT KAPILARI  
Afrika açılımında güçlenen pazar: Fas

YAPI TARİHİ  
Seramiğin kap-kacaktan yapılara uzanan serüveni

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel
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Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji sayesinde 
geleceğin evlerinin kendi enerjisini üreten, çevre 

dostu yapılar olacağı; insan hayatını kolaylaştırıp, 
ihtiyaçlara cevap vereceği öngörülüyor. Gelecekte 

evlerin boyutları küçülse de işlevinin artması, 
malzeme kullanımında ise nanoteknoloji ürünlerinin 

ağırlık kazanması bekleniyor.

Geleceğin 
evlerini

teknoloji 
şekillendirecek
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“Binasal değil, kentsel 
dönüşüm planlanmalı”

2017 yılının ilk Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda konuşan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, kentsel dönüşüm sürecini çok 
iyi yönetmek gerektiğini belirterek, “Şu an uygulandığı haliyle ‘binasal 

dönüşüm’den çıkarıp, daha insan, çevre ve kentsel doku odaklı bir dönüşüm 
planlaması yaratmalıyız. Bunun için Türkiye İMSAD olarak, sorumluluğumuz 

dahilinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

İMSAD’DAN
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derne-
ği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 
2017 yılının ilk Gündem Buluşmaları’nda, 

hedefler, beklentiler ve sektörün büyümesi için 
atılması gereken adımlar ele alındı. Türkiye 
İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek periyotlarda dü-
zenlediği Gündem Buluşmaları kapsamında ger-
çekleştirilen 2017 yılının ilk toplantısı, 26 Nisan 
Çarşamba günü Ortaköy Feriye’de yapıldı. Gün-
dem Buluşmaları toplantısında; 2017 yılı itibarıyla 
inşaat ve inşaat malzemesi sektörlerinin beklentisi 
ve çözüm önerileri konuşuldu. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Gündem 
Buluşmaları’na konuşmacı olarak Türkiye İMSAD 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Baş-
kanı Dr. Can Fuat Gürlesel ve Gazeteci Metehan 
Demir katıldı. 

ERDOĞAN: “YAPI RUHSATLARINDAKİ
ARTIŞ UMUT VERİYOR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 
sektörle ilgili son veri ve değerlendirmeleri pay-
laştı. 2016’nın zorlu bir yıl olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, “Hepimizin 2017’den beklentisi yüksek. 
Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi üretimde 
maliyetlerin artmasına ve konut sektöründe de 
talebin sınırlı kalmasına neden oluyor. İnşaat mal-
zemeleri sanayicileri açısından bir değerlendirme 
yaptığımızda, her ne kadar piyasalar beklenenden 
daha canlı gözükse de, satış vadelerinin gittik-
çe açılması, tahsilat zorlukları, projelerde fiyata 
bağlı rekabetin malzeme ve uygulama kalitesini 
tehdit etmesi, kayıt dışılığı özendirmesi, sektörün 
önündeki en önemli sorunlardır. Bu da inşaat 
sektörünün 2017’de düşük tempolu bir büyüme 

Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi 
Erdoğan’ın açılış 
konuşmasını yaptığı 
2017 yılının ilk 
Gündem Buluşmaları 
toplantısında 
sektörle ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunularak, 
beklentiler ele alındı. 

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, Türkiye 

İMSAD Önceki 
Dönem Başkanı F. 

Fethi Hinginar, Türkiye 
İMSAD Ekonomi ve 

Strateji Danışmanlık 
Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel 
ve Gazeteci Metehan 

Demir toplantı 
sonrası bir araya geldi. 

İMSAD’DAN

göstermesine yol açabilir. Ancak yine de 2016 yılın-
da alınan yapı ruhsatlarındaki yüzde 7,3’lük artış 
sektör için bir umut teşkil ediyor” dedi. 

“SEKTÖR ZOR BİR DÖNEMDE BİLE
BÜYÜME İVMESİ YAKALADI”

TÜİK’in milli gelir hesaplamalarında yaptığı 
revizyona göre, 2016’da inşaat sektörünün yüzde 
7,2 büyüdüğünü belirten Erdoğan, “Sektörün 2016 
gibi zor bir dönemde bile böyle bir büyüme ivmesi 
yakalamış olması önemli. 2016 yılında inşaat har-
camaları 431.9 milyar TL olarak gerçekleşti. İnşaat 
sektörünün milli gelir içindeki payı 2016 yılında 
yüzde 8,5 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Kamu 
yatırımlarının yanı sıra büyük gayrimenkul şirket-
lerinin başlattığı kampanyalar da sektörü ayakta tu-
tuyor. Özellikle düşük faizli krediler devam ederse, 
konut almaya niyetli vatandaşlar da taleplerini öne 
çekebilir. Hükümetin geçen yıl açıkladığı destek ve 
teşvik paketlerinin de bu yıl sektöre olumlu yansı-
yacağını düşünüyorum” diye konuştu. 

“ÜLKEMİZİN İSTİKRARI İÇİN
YATIRIM İKLİMİ SAĞLANMALI”

Referandum sürecinin ardından ekonomide bir 
toparlanma süreci başlayacağına inandıklarını ifa-
de eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir an önce ül-
kemizi yukarı taşıyacak projelere odaklanmalıyız. 
Gelişmekte olan bir ülke olarak; dünya ile entegre 
olmuş ekonomimizin bir an evvel kalıcı sürdürüle-
bilir kalkınma, büyüme, istihdam artışına ve milli 
gelirin orta gelir seviyesini aşmasına ihtiyaç var. 
Genel anlamda inşaat sektörü, özel anlamda inşaat 
malzemesi sanayicileri olarak, kalkınma, büyüme 
ve istihdam konularında lokomotif görevimizi 
sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Şu anda ül-
kemizin istikrara kavuşması için en önemli çözüm, 
şüphesiz ekonomide istikrar, istihdamın artırılma-
sı, bir yatırım ikliminin tekrar sağlanmasıdır. Son 
yıllarda, Türkiye inşaat sektörü; müteahhitleri, 
inşaat malzemeleri, mühendisleri, teknik eleman-
ları ve ustaları ile içinde bulunduğu coğrafyanın 
imarında ve modern yapılara ulaşmasında çok 
önemli roller üstleniyor. Çevremizde devam eden 
savaşların, terörün sona ermesiyle; bölge insanla-
rının yaşamlarının normalleşmesiyle, biz sektör 
olarak, bulunduğumuz coğrafyanın kalkınmasına, 
modernleşmesine katkıda bulunmaya ve liderlik 
yapmaya devam edeceğiz.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
ÇOK İYİ YÖNETİLMELİ”

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye için 
en önemli gündem maddelerinden birinin kentsel 
dönüşüm olduğunu dile getiren Erdoğan, “Nüfu-
sumuzun neredeyse yüzde 90-95’i deprem bölge-
leri üzerinde yaşıyor. Kentleşme, yüzde 85’lere ula-
şıncaya kadar devam edecek. Depremler ülkemizin 
herhangi bir yerinde her an olabilir ve ülkemizde 
7 milyona yakın konut deprem riskine karşı gü-
vensiz durumda. Kentsel dönüşüm sürecini çok iyi 
yönetmemiz gerekiyor. Şu an uygulandığı haliyle 
‘binasal dönüşüm’den çıkarıp, daha insan, çevre 
ve kentsel doku odaklı bir dönüşüm planlaması 
yaratmalıyız. Bunun için Türkiye İMSAD olarak, 
sorumluluğumuz dahilinde yapmamız gereken ne 
varsa yapmaya hazırız. Bunu da sıklıkla kamuda 
ilgililerle görüştüğümüzde dile getiriyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu.

“YAPI YASASI TÜM ÜLKEYİ
KALKINDIRACAK BİR HAMLE OLACAK”

“Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç 
var. Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm 
ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacaktır” diyen 
Ferdi Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurumu ile derne-
ğimiz tarafından yürütülen çalışmayla yeni bir ‘İn-
şaat Genel Teknik Şartnamesi’nin hazırlaması için 
çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık 
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Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, 
Gündem Buluşmaları 
toplantısında inşaat 
sektörünün 2017 yılı 
beklentisi ile ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu.

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın 2017 yılı ilk Gündem Buluşmaları Toplantısı’na katılan Gazeteci Metehan Demir, 
referandum sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaştı. Sözlerine, “Bazen 
ülke olarak büyük okyanuslar geçip küçük derelerde boğulacak gibi hissediyoruz. Bunu hak 
edecek bir ülke değiliz” diyerek başlayan Demir, “15 Temmuz sonrası herkes büyük kafa karışıklığı 
içindeydi ama ekonominin ana aktörü özel sektör ilk pazartesi sabahı işinin başına gitti. Bu ülkenin 
geleceğine olan güvenin bir göstergesidir” diye konuştu.

“İYİYE İYİ, KÖTÜYE KÖTÜ DEMEYİ ÖĞRENMEMİZ LÂZIM”
Dünyada artık ekonomi, dış politika ve iç politikanın birbirinden ayrı hareket edemediğini vurgulayan 
Demir, “Türkiye de bunu iliklerine kadar hisseden bir ülke. Son birkaç yıldaki göstergeler Türkiye’de 
durumun çok da iyi olmadığını gösteriyor. Türkiye’de siyasi bir kamplaşmanın içine doğru gidiyoruz. 
Bunu önemli bir risk olarak görüyorum. Eskiden beni gördüklerinde, ‘Ne haber var?’ derlerdi, şimdi, 
‘Nereye gidiyoruz?’ demeye başladılar. Bu soru içinde bir umutsuzluk da barındırıyor. İyiye iyi, kötü-
ye kötü demeyi öğrenmemiz lazım” diye konuştu. 2019 yılına kadar seçim yapılmamaya çalışılaca-
ğını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Partili Cumhurbaşkanı” statüsünü aldıktan sonra ciddi bir 
kabine revizyonu yapabileceğini ifade eden Demir, “Sayın Erdoğan’ın Trump görüşmesi çok kritik 
ama size tavsiyem onun dışında kimlerle görüşeceğine bakın” tavsiyesinde bulundu.

“Türkiye siyasi kamplaşmaya doğru gidiyor”

yetkilileri ile dernek üyelerimiz bir araya geldiler. 
Bu çalışma gerek içeriği gerekse de bakanlık-STK-
Özel Sektör işbirliği bakımından oldukça kıymetli 
bir çalışma. Bir an önce tamamlanarak yeni şartna-
menin yürürlüğe girmesini arzuluyoruz.”

HİNGİNAR: “DÜNYADAKİ 
BÜYÜME YAVAŞLADI”

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Türkiye 
İMSAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar, dünyada büyümenin ciddi bir 
yavaşlama içine girdiğini vurgulayarak, “22 mil-
yar dolar ihracatla otomotiv sektörüyle yarışırken 
şimdi 15 milyar dolara indik. Geçtiğimiz yıllarda 
özellikle Çin’in katkılarıyla sağlanan büyüme hızı 
yüzde 2’lerin altına düştü. Sıfıra doğru gideceği 
konuşuluyor. Bunu Türkiye’de dikkate almak zo-
rundayız. Trump’ın başkan seçilmesinin yankıları 
oldu, olmaya devam edecek. AB ülkelerindeki 
seçimleri de dikkatle takip etmek zorundayız. 
Bütün bunlar Türkiye’yi ciddi şekilde etkiliyor, 
etkileyecek” diye konuştu. 

DR. GÜRLESEL: “2017 YILI
SEKTÖR İÇİN UMUT VERİYOR”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel de konuşmasında küresel ve Türkiye 
ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Dünya ekonomisindeki büyümede yavaşlamanın 
ilk 4 ayda atlatılmış göründüğünü belirten Dr. 
Gürlesel, kalıcı olacağı ümidi veren yüzde 2 civa-
rında bir büyüme öngörüldüğünü söyledi. 

Türkiye ekonomisinde yılın ilk üç-dört ayında 
göreceli bir canlanma olduğunu ifade eden Dr. 
Gürlesel, “Bu canlanmada kamunun sağladığı des-
tekler etkili olmuş görünüyor. Bunun sürdürülebi-
lir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ciddi kamu 
harcaması söz konusu. Türkiye’de ekonomik ik-

limin normalleşmesi gerekiyor. Enflasyonda artış 
trendi var. Faizlerin aynı düzeyde devam etmesi 
bekleniyor. Türk Lirası’nda yıl sonuna kadar bir 
değerlenme beklemiyoruz. 2017’nin belirleyicisi 
yapı ruhsatları ve yapı izinleri olacak. Bu yıl umut 
verici görünüyor. Konut ruhsatlarında artış var. 
Yapı izinlerinde bütün zorluklara rağmen 2016 
yılı küçük de olsa artışla tamamlandı. Yılın ilk üç 
ayında hükümetin destekleriyle 325 bin konut 
satışı var. Yeni konut satışı ise 145 bin. İnşaat 
malzemeleri üretiminde yüzde 5,3 gerileme var. 
Bina inşaat maliyetleri son dönemde ciddi artış 
kaydetti. Fiyat artışı dışında bir dengeleme im-
kanı görünmüyor. İnşaat sektörü göreceli olarak 
diğer sektörlere göre daha yüksek bir performans 
gösterecek ancak bizi tatmin edecek bir düzeyde 
olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.
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Türkiye İMSAD, Yapı 
Fuarı’na 35 üyesiyle katıldı

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı olan 
40. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a 35 üyesi ile katılan Türkiye İMSAD, fuar 
boyunca standında özel toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye İMSAD Başkan 

Yardımcısı Nuri Bulut, Kuzey Afrika-Türkiye İnşaat Forumu’na, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Oktay Alptekin de, “Yapı Sektöründe Yeni 

Açılımlar İçin Fırsatlar” paneline katılarak birer konuşma yaptı.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen 40. Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul, 23-27 Mayıs tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Binin üzerinde katılımcı firmanın sergilediği 18 bin 640 
ürün, 82 bin 427 ziyaretçiyle buluştu. Fuar kapsamında 
düzenlenen 40’ıncı yıla özel, 40 farklı etkinlikte, dünyaca 
ünlü ödüllü mimarlar, dünyanın dört bir yanından gelen 
konusunda uzman konuşmacılar; gayrimenkul, yeni ürün, 
inovasyon, tasarım, mimarlık, yeni iş fırsatları, yapı sektö-
rünün geleceği, sürdürülebilirlik, iş güvenliği, pazarlama ve 
kariyer konularını sektörün gündemine taşıdı. Fuara Tür-
kiye İMSAD da 35 üye ve standıyla katıldı. Fuar boyunca, 
Türkiye İMSAD standında, İnşaat Malzemesi Satınalma Şart-
nameleri Komitesi üyeleriyle birlikte, Yüksek Fen Kurumu 

ile yapılan “Genel İnşaat Şartnamelerinin Yeniden Yazımı” 
çalışmasına ilişkin toplantılar da düzenlendi. 

Yapı Fuarı’nın ilk günü “Konuk Bölge Kuzey Afrika” 
kapsamında düzenlenen “Kuzey Afrika-Türkiye İnşaat Fo-
rumu” gerçekleştirildi. Foruma konuşmacı olarak katılan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri 
Bulut, “Yapı Fuarı’nda bu yıl bizim de Türkiye İMSAD 
olarak özel ilgi alanımızda olan Kuzey Afrika bölgesi ülke-
lerinin temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluyuz” dedi.

NURİ BULUT: “CEZAYİR, FAS VE TUNUS 
HEDEF PAZARLAR ARASINDA”

Türkiye İMSAD olarak, Türk inşaat malzemeleri sa-
nayisini bir bütün olarak ele aldıklarını ve sürdürülebilir 

İMSAD’DAN
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Yapı Fuarı 
kapsamında 
düzenlenen “Kuzey 
Afrika-Türkiye 
İnşaat Forumu”na 
konuşmacı olarak 
katılan Türkiye 
İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nuri Bulut, 
“Yapı Fuarı’nda bu 
yıl bizim de Türkiye 
İMSAD olarak özel 
ilgi alanımızda 
olan Kuzey Afrika 
bölgesi ülkelerinin 
temsilcileriyle bir 
arada bulunmaktan 
mutluyuz” dedi.

büyümeyi, yurt içi ve yurt dışı işbirlikleri ile her 
geçen gün geliştirmeyi amaçladıklarını belirten 
Bulut, “Mevcut ve hedef pazarlarımızda son yıllar-
da yaşanan gelişmeler nedeniyle bir daralma söz 
konusu… Özellikle son iki yıldır ihracatımızda 
hedeflenen performansın altındayız. 2013 yılında 
21 milyar doların üzerindeki ihracatımızla oto-
motivi de geride bırakarak ihracat lideri olmuş 
bir sektördük. Ancak bölgesel ve küresel geliş-
meler sektörümüzün dış ticaret performansını da 
etkiledi. Bunda, mevcut pazarlarda yaşanan siyasi 
gelişmelerin yanı sıra, o pazarlardaki ekonomik 
durgunluğun da etkisiyle projelerin yavaşlamaya 
başlaması da etkili oldu. Mevcut pazarlardaki ka-
rışıklıklar ve gerilemeler bizleri yeni pazar arayış-
larına yönlendirdi. Şimdi pazarlarımızı daha fazla 
çeşitlendirerek, yeni pazarlara ulaşarak dış ticaret-
te hedeflediğimiz noktaya gelmeyi amaçlıyoruz. 
Öte yandan, var olduğumuz ama hedeflediğimiz 
düzeyde olmadığımız pazarlarda da etkinliğimizi 
artırmak istiyoruz. Cezayir, Fas ve Tunus da daha 
etkin olmak istediğimiz pazarlardan üçü…” diye 
konuştu.

“DEVLETLER ARASI
İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ”

Cezayir, Fas ve Tunus ile ilişkilerimizin uzun 
yıllara dayandığını ifade eden Bulut, bu ilişkileri-
mizin sağladığı avantaja karşın, bugün buralarda 
ticari anlamda hedeflediğimiz seviyede olmadığı-
mızı vurguladı. Bulut, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Cezayir ve Fas her ne kadar en çok ihracat 
yaptığımız ilk 20 pazar arasında yer alıyor olsa da, 
bu ülkelerin toplam inşaat malzemesi ithalatı için-

de ne yazık ki Türkiye’nin payı düşük. Cezayir’in 
inşaat malzemesi ithalatı 7 milyar dolara yaklaşmış 
durumda, ancak bizim bu ülkeye malzeme ihraca-
tımız 336 milyon dolar seviyesinde, yani yüzde 5’i 
kadar. Aynı şekilde, Fas’ın inşaat malzemesi ithalatı 
3 milyar dolar, bizim bu ülkeye ihracatımız 175 
milyon dolarda kalmış. Bu tabloyu değiştirmemiz 
gerekiyor. Bunun nedenlerini iyi analiz etmemiz 
lazım. Aslında bazı ürün gruplarında inşaat mal-
zemesi sektörümüz, bu ülkelerde etkin durumda. 
O bölgede yatırımları olan sanayicilerimiz var. 
Bizim üyelerimizin içinde o bölgede temsilcilik-
leri, showroomları olanlar var. Fakat bu pazarlar-
da etkinliğimizi artırmamızın önünde birtakım 
engeller mevcut. Özellikle iki ülke arasındaki 
ticari işbirliklerinin genişletilmesiyle bu sorunlar 
aşılabilir. Tabii malı satmakla da bitmiyor, tahsilat 
da yapabiliyor olmanız lazım. Bu tür etkenler de 
bu bölgeye ihracatı etkiliyor. Bunun için, özellikle 
devletler düzeyinde temasların kurulması ve iliş-
kilerin güçlendirilmesi, iş dünyasının da önünü 
açar. Cezayir ile bir gümrük birliği anlaşması ve 
iki ülke bankaları arasında kurulacak ilişki, ticari 
ilişkilere olumlu yansır.”

“CEZAYİR VE FAS’TA 
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK”

Türk müteahhitlerinin yıllardır bu bölgelerde 
çok önemli projeler üstlendiklerini ifade eden 
Bulut, şöyle devam etti: “Müteahhitlerimizin bu 
bölgede kazandığı güveni bizler de ürünlerimizin 
kalitesiyle, vereceğimiz hizmetle bir adım öteye ta-
şıyabiliriz. Bugün bu bölgede etkili olan İspanyol, 
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Türkiye İMSAD, fuar 
boyunca standında 

özel toplantılar 
gerçekleştirdi.

İtalyan ve Fransız müteahhitlerin, malzemecilerin 
yerini alabilecek, güce ve vizyona sahibiz. Cezayir, 
Fas ve Tunus son yıllarda inşaat sektöründe atılıma 
geçmiş ülkeler. Bu ülkelerde altyapıdan konuta 
kadar birçok proje olduğunu biliyoruz. Özellikle 
Cezayir ve Fas’ta inşaat sektörünün büyüme po-
tansiyeli oldukça yüksek. Umuyorum ki, bugünkü 
bu forum vesilesiyle gelecek dönemde Cezayir, Fas 
ve Tunus ile ticari işbirliğimiz daha da artacak.” 

Fuarın ikinci günü YEM Fuarcılık ve Yapı-
Endüstri Merkezi (YEM) işbirliğiyle düzenlenen 
“Yapı Sektöründe Yeni Açılımlar İçin Fırsatlar” 
paneli düzenlendi. Yatırımcılar, müteahhitler, gay-
rimenkul danışmanları, meslek odaları, dernekler 
ve mimarların katıldığı panelin moderatörlüğünü 
CNN Türk Program Yapımcısı Gazeteci-Yazar Ahu 
Özyurt yaptı. Panele konuşmacı olarak; Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Oktay 
Alptekin, Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez, Taban-
lıoğlu Mimarlık Proje Koordinatörü Selcen Tuncer, 
Türk Eximbank Uluslararası Proje Kredileri Bölü-
mü Müdürü Suzan Usta, İş Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Turgay Tanes katıldı.

OKTAY ALPTEKİN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÜRÜNLER İÇİN TALEP OLMALI”

Panelde konuşan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilli Oktay Alptekin, Türkiye 
inşaat malzemelerinin şanslı bir sanayi olduğunu 
ve 2013 yılından bugüne çok hızlı büyüdüğünü 
söyledi. İnşaat malzemesi pazarının Çin’den sonra 
ikinci büyük pazar olduğuna değinen Alptekin, 
Türkiye’de son 10 yılda kurulan tesislerde yapı 
malzemeleri üretimi yapıldığını belirtti. Diğer ül-
kelerde ise, 100 yıllık tesislerde üretim yapıldığına 
ve çok kaliteli ürünlerin çıkmadığına dikkat çeken 
Alptekin, sadece markanın satıldığını vurguladı. 
Türkiye’nin üründe üst seviyede olduğunun al-
tını çizen Alptekin, “Ürün ve makineler iyi; ama 

önemli olan bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. 
Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir malzemeler 
üretmek gerekiyor. Bu sadece sanayici ve kamu 
ile olabilecek bir durum değil. Türk halkının da 
bu konuda talepte bulunması ve bilinçlenmesi 
lazım. İnsanlarımız sürdürülebilirlik konusunda 
bilgi sahibi değil. Sıfır enerjili ürünler üretiyoruz, 
sürdürülebilir ürün üretimi ile ilgili her türlü 
altyapıya sahibiz; ama halkın da bu ürünleri talep 
etmesi gerekiyor. Biz sektör olarak hazırız, yeter ki 
talep olsun” dedi.

“Yurt dışındaki projelere malzeme satmak için 
önceden projeye dahil olunmalı” diyen Alptekin, 
bunun için mimarlık ve müşavirlik ofislerinin 
çok etkin olması gerektiğini ifade etti. Mimar-
lara Türkiye’de iş ve değer verilmesi gerektiğini 
belirten Alptekin, yarışmalar yapılarak, kazanan 
projelerin uygulanmasının önemini dile getirdi. 

İMSAD’DAN
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“Yapı Yasası ülkemizin 
geleceği için şart”

2. Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda konuşan 
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan Yapı Yasası’nın önemine değinerek, 
“Türkiye’nin bir Yapı Yasası’na sahip olması ve sektörde etkin bir piyasa 

denetiminin oluşturulması şart. Yapı Yasası’nın çıkarılması, bir sektörü değil, 
tüm ülkeyi kalkındıracak hamle olacaktır. Ülkemizin geleceği adına bu adımlar 

atılmalı, yoksa bir otomobil ömrüne sahip binalar üretip, 25-30 yıl sonra 
yeniden bir dönüşüm süreci yaşamak zorunda kalırız” dedi.

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD’ın 
yılın 2. Gündem 
Buluşmaları 
toplantısında, 
gayrimenkul, inşaat 
ve inşaat malzemesi 
sektörleri açısından 
yılın ilk yarısının nasıl 
geçtiği ve ikinci 
yarıda beklenen 
gelişmeler ele alındı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yılda 
dört kez çeyrek periyotlarda düzenlenen 

Gündem Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen 
2017 yılının ikinci toplantısı, 16 Haziran Cuma 
günü Ortaköy Feriye Lokantası’nda yapıldı. 
Toplantıda, “2017 yılının ilk yarısı gayrimenkul, 
inşaat ve inşaat malzemesi sektörleri açısından 
nasıl geçti?”, “2017’nin ikinci yarısında sektörü 
neler bekliyor?”, “Konut fiyatları ve amortisman 
süreleri”, “Konut alacak tüketicilerin ihtiyaçlarını 
neler belirliyor?”, “Gayrimenkul sektöründe yeni 
trendler neler?”, “Siyasi gelişmeler sektörü nasıl 
etkiledi?”, “Konutta yabancı yatırımcının ilgisi 
ne durumda?”, “Dünya ve Türkiye gayrimenkul 
sektörlerine ilişkin genel karşılaştırmalar” 
konuşuldu. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Gündem 
Buluşmaları’nda, Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin, dünya ve ülke ekonomisi, Dr. Can 
Fuat Gürlesel, inşaat ve inşaat malzemelerinin ilk 
altı ayı, REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Ala-
in Bertrand ise Türkiye ve dünyada gayrimenkul 
sektörüne yönelik değerlendirmelerini anlattı.

“BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Oktay Alptekin’in moderatörlük yaptığı oturumun 
açılış konuşmasında, Türkiye’nin yakın coğrafya-
sında yaşanan gelişmelere değinen Ferdi Erdoğan, 
“Bir tarafta Suriye’de savaş devam ederken, diğer 
tarafta Katar krizi bölgede tansiyonu yükseltti. 
Katar bizim için önemli bir ülke. Katar, inşaat mal-
zemesi sektörümüzün de en çok ihracat yaptığı 20 
pazar arasında yer alıyor. Ancak şu an Katar’a karşı 
tavır alan Arap ülkeleri de yoğun ticari ve beşeri 
ilişkilerimizin, yatırımlarımızın, projelerimizin 
olduğu ve ihracat yaptığımız pazarlar arasında üst 
sıralarda yer alan ülkeler arasında. Dolayısıyla biz 
tüm bu ülkelerle sıcak ilişkilerimizin korunma-
sından yanayız. Umuyoruz ki, Katar krizi daha da 
büyümeden çözülür” dedi.

“KONUT SATIŞI ARTIYOR
YAPI RUHSATLARI GERİLİYOR”

İnşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Erdoğan, “Konut satışlarına baktığımız-
da, 2017 yılı ilk çeyrekte, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 7,4 oranında bir artış gö-
rüyoruz. Yılın ilk 4 ayında 440 bin adet konut 
satışı gerçekleşmiş. Bu rakam, geçen iki yılın aynı 
döneminin üzerinde. Konut satışlarında artış var 
ama yapı ruhsatları başvurularına baktığımızda, 
veriler beklediğimiz gibi değil. Toplam yapı ruh-
satlarında alan bazında yüzde 17,2’lik bir gerileme 
söz konusu. Konut yapı ruhsatları aynı dönem 
alan bazında yüzde 12,7 geriledi. Konut dışı bina 

yapı ruhsatları ise yine aynı dönemde yüzde 30,5 
küçülme yaşadı. Kampanyaların konut satışlarına 
etkisini, senetle satışlardaki yüzde 47’lik artışla 
görüyoruz. Bu rakamlar yükün büyük bir kısmı-
nı gayrimenkul sektörünün üstlendiğine işaret 
ediyor. Gayrimenkulcüler, bir taraftan proje için 
yatırım yaparken, diğer taraftan satılan konutun 
finansman yükünü de omuzlarına almış durum-
da. Ancak biz yılın ikinci yarısından itibaren bu 
tablonun değişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREM KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ HATIRLATTI”

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.3 şiddetin-
deki depremin kentsel dönüşümün önemini bir 
kez daha hatırlattığını ifade eden Erdoğan, şu 
uyarılarda bulundu: “Görüyoruz ki bu noktada 
hâlâ birçok eksiğimiz mevcut. Kentsel dönüşüm 
sürecindeki eksiklikler bir an önce giderilmeli. 
Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda 
yapı var. Bunu her ortamda dile getiriyoruz. Her 
deprem sonrası felaket senaryolarını dile getirmek 
yerine yapısal problemleri çözüp ülkemizin daha 
güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depre-
mi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. Ayrıca kentsel 
dönüşüm için yaratılacak 75 milyar dolara yakın 
kaynak konusunun da bir an önce netleştirilmesi 
sektörümüz adına çok önemli bir adım olacak ve 
kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaktır.” 

İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 
26 EKİM’DE YAPILACAK

Son günlerde Türkiye İMSAD’ın yoğunlaştığı 
ve dikkatle takip ettiği konulardan birinin de tek-
nolojik gelişmeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Türkiye İMSAD olarak, bu konuda 
bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2015 yılın-
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili Oktay Alptekin, toplantının ardından konuşmacılarla bir araya geldi.

da düzenlediğimiz 7. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde dünyadaki teknolojik ve dijital geliş-
meleri gündemimize getirmiştik. Bu yıl 26 Ekim’de 
8’incisini düzenleyeceğimiz zirvemizin ana tema-
sını ise ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ olarak 
belirledik. Endüstri 4.0, dijitalleşme ve teknolojik 
gelişmeleri masaya yatıracağımız zirvede, bu süreci 
nasıl yönetmemiz gerektiğini de konuşacağız.”

Ferdi Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Türkiye’nin bir Yapı Yasası’na sahip olması ve sek-
törde etkin bir piyasa denetiminin oluşturulması 
şart. Yapı Yasası’nın çıkarılması, bir sektörü değil, 
tüm ülkeyi kalkındıracak hamle olacaktır. Ülkemi-
zin geleceği adına bu adımların atılması şart. Yoksa 
bir otomobil ömrüne sahip binalar üretip, 25-30 
yıl sonra yeniden bir dönüşüm süreci yaşamak 
zorunda kalırız.”

“KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN
PEDALLARI ÇEVİRMEK GEREKİYOR”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin de konuşmasında Türkiye ekonomisi 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yüzde 5’lik 
büyümenin Türkiye ekonomisinde çarkların bir şe-
kilde döndüğüne işaret etiğini ifade eden Prof. Dr. 
Alkin, “Türk iş dünyası özellikle 1970’lerden bu 
yana yaşadığı onca ekonomik ve siyasi krizden son-
ra belki şunu artık benliğine işlemek durumunda 
kaldı. Bisikletin pedallarını koşullar ne olursa olsun 
çevirmeniz gerekiyor. Çünkü krizler gündeme gel-
diğinde olayı anlamak adına bisikletin pedallarını 
durdurduğunuz anda devriliyorsunuz. Çevirince 
de, öyle ya da böyle karşımıza belli bir ekonomik 

büyüme çıktığı ifade edilebilir. Türkiye ekonomisi 
zaman zaman dünya büyüme ortalamasının üze-
rinde seyredebiliyor. Özel sektör yatırımlarının 
büyümede önemli rol üstlendiği dönemlerde biz 
bu başarıyı gerçekleştiriyoruz. Şu dönemde özel 
sektör yatırımlarındaki genel daralma ve eksil-
menin telafisini daha çok kamu yatırımlarıyla, 
hane halkı ve kamu tüketim harcamalarıyla telafi 
etmekteyiz. Ancak Türkiye’nin aynı zamanda ta-
sarrufları artırmaya da ihtiyacı var. Bu kadar ciddi 
manada nihai tüketim harcamalarına yüklenerek 
büyümek yerine özel sektör yatırımlarının tekrar 
büyümede önemli bir rol üstleneceği bir trend 
yakalamak son derece önemli. Kalıcı büyüme 
her şeyin ilacı. Şu anda aslında dünya siyasetinde 
yaşadığımız çalkantıların arkasında da ülkelerin 
kalıcı büyüme ile ilgili duydukları endişeleri var” 
diye konuştu.

KATAR KRİZİNE YÖNELİK
DEĞERLENDİRMELER

Konuşmasında Katar krizine de değinen Prof. 
Dr. Kerem Alkin, bu konuda da şu değerlendirme-
lerde bulundu: 

“Söz konusu ablukayı yapanlar, doğalgaz üre-
ticisi olmaktan çok petrol üreticisi olan ülkeler. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporu, 2030’a doğru 
doğalgazın altın çağı olacağına yönelik farklı tema-
lara işaret ediyor. Rusya, İran ve Katar’ın dünyada 
doğalgaz rezervi ve ihracatçısı olarak, en önemli 
üç ülke olacağı öngörülüyor. Katar ablukasının 
bir noktasında bu doğalgaz kapışması ile ilgili 
konunun varlığını göz ardı etmemek lâzım. Katar 
ablukasında, İran’a da inisiyatif sağlayan tartışma 
noktası, iki ülke arasındaki sahada, 51 trilyon 
metreküp doğalgaz rezervinin olması. Önümüzdeki 
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REIDIN Türkiye Ülke 
Müdürü Kerim Alain 
Bertrand, konut 
piyasası ile ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu.

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları toplantısına katılan REIDIN Türkiye Ülke Mü-
dürü Kerim Alain Bertrand, inşaat sektörünün geliştiği zaman ekonomiye de pozitif 
etki sağladığını ama ekonomik daralmalardan da direkt etkilendiğini söyledi. İnşaat 
ve gayrimenkul sektörünün çok büyük bir ekosistemle, 200’den fazla alt sektöre etki 
yaptığını ifade eden Bertrand, “Türkiye’deki konut fiyatlarının artışı uzun bir süre enf-
lasyon oranının üzerinde gerçekleşti. Artık bu artışın yavaşladığını ve reel anlamda 
enflasyonun altına düştüğünü görüyoruz. Yıldan yıla baktığımızda ise fiyat artışlarının 
yüksek olmadığını hatta enflasyonun altında kaldığına tanık oluyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE KİRALAR OLMASI GEREKENDEN DAHA DÜŞÜK”
Faiz oranlarının, vadelerin uzatılmasının konut satışlarına olumlu etkisinin olduğunu 
ifade eden Kerim Alain Bertrand, “Zor dönemlerden geçiyoruz ve gayrimenkul sektö-
rünün getiri oranları aşağı düşüyor. Türkiye’de, konutta balon olmadığını da söyleye-
biliriz. Türkiye’de kira getirisi çok düşük. Etiler ve Ulus civarında konut yatırımının kira 
ile karşılama oranının 39 yılı bulmasından bahsediyoruz. Oysa yabancı yatırımcılar 
Dubai’den aldığı konutun değerini 14 yılda kira geliriyle karşılayabiliyor. Türkiye’de 
kiralar olması gerektiğinden daha düşük” diye konuştu.

“Konut fiyatlarındaki artış 
enflasyonun altına geriledi”

dönemde dünya daha çok doğalgaz kullanacaksa, 
Rusya, İran ve Katar gibi ülkeler sıvılaştırılmış do-
ğalgaz ihracatıyla çok önemli işler yapabilir. Katar 
ve İran bu doğalgaz konusunda mutabakat yaptık-
larından dolayı, İran’ın daha da güçlenmesiyle ilgili 
bir tablo söz konusu. Bu arada ABD’nin yaklaşık 40 
yıldır izlediği strateji, kendi topraklarındaki rezervi 
korumak amacıyla ihracat yasağı uygulamasıydı. 
Artık enerji ihracatçısı olmak isteyen ABD, enerji ih-
racatı yasağını kaldırdı. İlk petrol ihracatını İtalya’ya 
gerçekleştirdi. Şimdi enteresan olan gelişme ise Ka-
tar ablukasının patlak verdiği geçen hafta, ABD’nin 
ilk sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını Polonya’ya 
gerçekleştirmesi oldu.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜ FAALİYETİNİ
BELLİ BİR TEMPODA SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel de konuşmasında genel ekonomi-
nin yüzde 5’lik bir büyüme gösterdiği Türkiye’de 
inşaat sektörünün 2017 yılı ilk çeyrek döneminde 
yüzde 3,7, gayrimenkul sektörünün ise yüzde 1,8 
büyüdüğünü belirtti ve “Değişik koşullara rağmen 
inşaat sektöründe, önceki dönemlere göre birbirine 
yakın veriler çıkıyor. Bundan da inşaat sektörünün, 
faaliyetlerini, kendi halinde belli bir tempo ile sür-
dürdüğünü söyleyebiliriz” dedi.

KONUT SATIŞLARI ARTIŞ TRENDİNDE
2017 yılı ilk çeyrek döneminde konut satışları-

nın 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 
325 bin 780 adet olduğunu vurgulayan Gürlesel, şu 
bilgileri verdi: “Birinci el (yeni konut) satışları yüzde 
4,3 arttı ve 145 bin 826 olarak gerçekleşti. Konut 
kredileri 2017 yılı ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 
17,1 büyüdü ve 171.4 milyar TL’ye ulaştı. 

Konut kredisi aylık ortalama faiz oranı ise mart 
ayı sonu itibarıyla yüzde 0,95’te kalarak değişme-
di. Toplam inşaat harcamalarının 110,1 milyar TL 
olarak gerçekleştiği ilk çeyrekte, alınan toplam yapı 
ruhsatlarının alan bazında gerileme olduğu, ancak bu 
dönemde alınan toplam yapı izinlerinde ise önemli 
bir artış olduğu görülüyor. İnşaat malzemeleri sanayi 
üretimi 2016 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 0,4 
artmışken, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 
3,1’e geriledi. Birçok önemli malzemenin üretimi 
düştü. İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 2017 yılı ilk 
çeyreğinde 71.6 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Geçen 
sene ilk çeyrekte 57.8 milyar TL iç pazar büyüklü-
ğüne göre inşaat malzemeleri iç pazarı yüzde 23,8 
büyüdü.”
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Türkiye İMSAD, Anadolu 
Buluşmaları’nın üçüncüsünü 

İzmir’de düzenledi
Türkiye İMSAD, üçüncüsünü gerçekleştirdiği  “Anadolu Buluşmaları” etkinliği 
kapsamında, Egeli sanayiciler ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Tü r k i y e  İ n ş a a t  M a l z e m e s i  S a n a y i c i l e r i 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD), “Anadolu Bu-
luşmaları” kapsamında düzenlediği “Sürdü-

rülebilirlik Paylaşım Günü” toplantısı, 16 Mayıs Salı 
günü Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 
Türkiye İMSAD ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbir-
liğiyle düzenlenen toplantıda, “Sürdürülebilirlik” 
konusu ele alındı. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir 
kalkınmaya, çevresel ve toplumsal katkı sağlamanın 
amaçlandığı toplantıda, “Kaynaklarımızı, enerjimizi 
nasıl daha verimli kullanabiliriz? Nasıl daha sürdürü-
lebilir olabilir ve döngüsel ekonomiye katkıda bulu-
nabiliriz?” sorularına cevap arandı ve “iyi uygulama” 
örnekleri paylaşıldı. 

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin, top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada, yurt genelin-
deki sanayiciler ve paydaş kurumlarla bir araya gel-
mek amacıyla ilkini Gaziantep, ikincisini Adana’da 
düzenledikleri “Anadolu Buluşmaları”nın üçüncü-
sünü İzmir’de gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye 
İMSAD olarak her platformda sektörün gelişimi için 
çalıştıklarını vurgulayan Alptekin, “Sürdürülebi-
lir olmak; yarın da var olmak, bugünden bir adım 
önde olmak bugün en önemli konularımızdan biri. 
Farklı sektörler artık birbirleriyle etkileşim halinde-
ler. Savunma sanayisinde yapılan bir Ar-Ge çalışma-
sı sonrası ortaya çıkan ürün, tıp sektörüne, inşaat 
sektörüne ilham verebiliyor. O nedenle günümüzde 
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Türkiye İMSAD 
Başkan Vekili Oktay 
Alptekin, “Kentleşme 
anlamında başarılı 
örnekler ortaya 
koymuş olan İzmir, 
son yıllarda enerji 
verimliliği alanında 
yapılan çalışmalarla 
da öne çıkıyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, “Sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor” dedi. 

bir taraftan kendi işimize odaklanırken, di-
ğer taraftan daha geniş bir açıyla etrafımız-
da, dünyada olan bitene daha fazla bakmak 
zorundayız. Hem sektörden hem de farklı iş 
kollarından sanayicilerle ‘Sürdürülebilirlik’ 
odaklı iyi uygulama örneklerimizi paylaş-
mak sektörümüze değer katacaktır” diye 
konuştu. 

“ENERJİ TÜKETİMİNİ
MİNİMUMA İNDİRMELİYİZ”

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinden 
en çok etkilenen şehirlerden birinin de İzmir 
olduğuna dikkat çeken Alptekin, şunları söy-
ledi: “Kentleşme anlamında başarılı örnekler 
ortaya koymuş olan İzmir, hacimsel olarak 
da büyümesini devam ettiriyor. Ayrıca bu 
bölge son yıllarda enerji verimliliği alanında 
yapılan çalışmalarla öne çıkıyor. Ege, bugün 
çatılarda güneş enerjisi panelinin en çok kul-
lanıldığı bölgelerimizden biri haline geldi. 
Şimdi yeni bir yönetmelikle, artık yapılarda 
çatı lara uygulanacak panellerle binaların 
merkezi olarak ısıtılması söz konusu. Günü-
müzde sıfır enerjili, kendi kendine yetebilen 
yapılar için çalışmalar yapılıyor. 

Enerji, en yüksek maliyet kalemlerimiz-
den biri. Yapılarda ısıtma ve soğutma için 
kullandığımız enerjiyi azaltmanın yolları 
günümüzde mevcut. Standartlara göre üre-
tilmiş, enerji tüketimini minimuma indirecek 
malzemelerle ve doğru uygulamayla bunu 
başarabiliriz.”

 “YENİLENEBİLİR ENERJİDEN
DAHA FAZLA YARARLANMALIYIZ”

Hiçbir kaynağın sonsuz olmadığını dik-
kate alarak, sürdürülebilir üretim, sürdü-

rülebilir kalkınma modelleri geliştirmenin 
günümüz iş dünyasında çok önemli bir hale 
geldiğini vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dönmez 
ise, “Her ne iş yaparsak yapalım hepimiz şu 
farkındalığı kültür olarak benimsemek zo-
rundayız; ‘Kaynaklarımızı daha etkin ve daha 
verimli nasıl kullanmalıyız?’ Bu toplantıyı 
önemli kılan, konunun uzmanlarının saha 
içinden gelmesi ve deneyimlerini örnekle-
melerle paylaşmasıdır. Biz Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak bu organizasyonun içindeyiz 
çünkü dünyanın içinde bulunduğu değişim 
ve dönüşümün farkındayız. İş modellerimi-
zi bu değişim karşısında yenilemediğimiz, 
geliştirmediğimiz sürece de sürdürülebilir 
olamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Sürdürü-
lebilirliği sağlamadan da başarılı olamayız. 
Günü kurtararak yapılan işlerle, bugün ol-
masa da yarın duvara toslayacağımızı veya 
en iyi ihtimalle geride kalacağımızı da iyi 
biliyoruz. Bu yaklaşımla, özellikle İzmir’de 
yenilenebilir enerji potansiyelimizden daha 
fazla yararlanılması gerektiğini savunuyoruz” 
şeklinde konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komi-

tesi Başkanı Cihan Karamık, Yaşar Üniver-
sitesi YUTAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker 
Kahraman, Kaleseramik Arıtmalar ve Çevre 
Yöneticisi Elif Gökhan, Schneider Elektrik 
Enerji Verimliliği Danışmanı Enes Akgün, 
Çimsa Çevre Yöneticisi Selin Ayan, İş Dünya-
sı ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel 
Sekreteri Konca Çalkıvik’in konuşmacı ola-
rak katıldığı  toplantıda sanayici, müteahhit, 
mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan 
sektör temsilcileri yer aldı.
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Türkiye İMSAD 
BIG5 North
Afrika 2017 
Fuarı’na katıldı
Türkiye İMSAD, 25-27 Nisan 
tarihleri arasında Fas Kazablanka’da 
düzenlenen BIG5 North Africa 
2017 Fuarı’na katılarak Türk inşaat 
malzemesi sektörünü temsil etti.
Fuar, Türk firmaları için Fas’ta etkili bir 
organizasyon olma özelliği taşıyor.

Afrika kıtasının yükselen yıldızı olan Fas, inşaat sek-
törü için önemli bir fuara ev sahipliği yaptı. 25-27 
Nisan tarihleri arasında Fas Kazablanka’da düzenle-

nen BIG5 North Afrika Fuarı’na; Fas, Türkiye, Yunanistan, 
Almanya, İtalya gibi 20 farklı ülkeden 177 uluslararası ve 
yerel firma katıldı. Türkiye’den co-organizatörlüğünü Atılım 
Fuar’ın yaptığı fuara Türkiye İMSAD da katılarak, Türk in-
şaat malzemesi üreticilerini temsil etti. Üç gün süren fuarda 
katılımcılar yerel ve uluslararası diğer katılımcılarla buluşup, 
network oluşturma imkânı buldular. 

SEKTÖRÜN GÜNCEL BİLGİ VE 
TRENDLERİ PAYLAŞILDI

Atılım Fuarcılık ile yapılan işbirliği kapsamında, Türki-
ye İMSAD adına Dış Ticaret Komitesi üyesi Sabit Şahin’in 
katıldığı fuarda, Türkiye inşaat malzemesi sektörüne ilişkin 
ziyaretçilerle bilgiler paylaşıldı. Fuarda katılımcı ve ziyaret-
çilerin ücretsiz olarak katılabildikleri Faslı ve uluslararası 
uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı 10’dan fazla 
sayıda ve farklı konularda Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) 
seminerleri düzenlendi. Seminer ve workshoplar sonunda 
katılımcılara katılım sertifikaları verildi. Fuarın ilk gününde 
“İleri Derece Yapı Bilgi Sistemi (Advanced Building Informa-
tion Modelling) ile Tasarım İnavasyonları ve İletişim, Proje 
Yönetiminde Başarılı Uygulamalar” konularında seminerler 
yapıldı. Ramboll Yenilikçi Tasarım ve Dış Cephe Depart-
manı Müdürü Abdulmajid Karanouh ve Hill International 
Fas Projeleri Müdürü Reda Guellil yönetiminde gerçekleşen 
seminerlerde, konuşmacılar dinleyicilere deneyim ve bilgi-
lerini aktarma fırsatı buldular. Yapılarda Sağlık ve Güvenlik 
konusunun gündeme alındığı fuarın ikinci gününde, KZA 

Consult Genel Müdürü Bassam Nouh seminerde eğitim 
ve uygun yasal düzenlemelerin yapı ve inşaat alanlarında 
kazaları önlemedeki önemi üzerinde durdu. Fuarın üçüncü 
gün seminer konusu ise yapı sektöründe en son eğilimlerden 
olan Sürdürülebilir ve Yeşil Bina Çözümleri oldu. 

TÜRK FİRMALARI FAS’I “YAPI”LANDIRIYOR
Siyasi ve ticari ilişkileri yıllara dayanan Fas ve Türkiye, 

her geçen yıl ilişkilerini geliştiriyor. Coğrafi ve kültürel 
yakınlığın verdiği avantajla, iki ülke arasındaki yatırım 
trafiği giderek artıyor, inşaat ve yapı sektörü ise bu trafikte 
büyük paya sahip. 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın ardından her yıl biraz daha gelişen Türkiye-
Fas ilişkileri dış ticaretin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri 
pazarı ve yatırım olanakları açısından da Türkiye için büyük 
önem taşıyor. 2016 verilerine göre Türk firmalarının yurt 
dışı inşaat sektörüne yaptığı yatırımlarda Fas yüzde 12’lik 
payla ilk 5’te yer alıyor. Ayrıca Türk firmaları tarafından Fas’a 
yapılan yatırımların yüzde 36‘sını inşaat ve yapı sektörü oluş-
turuyor. Hâlihazırda Türk firmalarının yatırım ilgisine sahip 
olan Fas, henüz potansiyelini elde edememiş, yeni projelere 
ve yatırımlara açık olan bir pazar. Fas’ta yer alan Türk inşaat 
yatırımcılarının varlığı, diğer sektör ürünlerinde olduğu gibi 
inşaat ve yapı sektörü ürünlerinin de Fas pazarında kaliteli ve 
uygun fiyatlı olarak bilinmesi, Türk firmalarını Fas’ta oldukça 
avantajlı bir konuma getirdi. Uzun vadede inşaat ve yapı 
sektöründe malzeme ve ürün talebinin devam edeceği Fas, 
Türk markalarına olan talebin daha da artacağı potansiyel 
bir pazar. Dubai’de kazandığı başarıyı Afrika’ya taşıyan ve 
bunun için Fas’ı merkez seçen BIG5 Fuarı, Türk firmaları için 
pazarda iyi bir başlangıçta etkili bir fuar olma özelliği taşıyor.

İMSAD’DAN





24   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2017

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD, Hong Kong’da
Sürdürülebilir Yapılı Çevre 

Konferansı’na katıldı
SBE Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansları serisinin küresel konferansı 

5-7 Haziran 2017 tarihlerinde Hong Kong’da gerçekleştirildi.  Sürdürülebilir 
yerleşmeler, çalışanların güçlendirilmesi, kapsamlı tadilat ve yüksek 

performanslı binalar olmak üzere 4 farklı temanın işlendiği konferansta Türkiye 
İMSAD’ı Genel Sekreter Aygen Erkal temsil etti.

The Sustainable Built Environment (SBE) ismiyle ilk 
olarak 2000 yılında Hollanda’da düzenlenen Sür-
dürülebilir Yapılı Çevre Konferansları’nın 7’ncisi 

WSBE17, 5-7 Haziran 2017 tarihinde Hong Kong’da dü-
zenlendi. 2016 yılında gerçekleşen 23 ulusal ve bölgesel 
konferanstan seçilen bildiriler de bu konferansta sunuldu. 
2016 yılında bölgesel konferansları düzenleyen kurumların 
temsilcileri WSBE17’de kendi etkinlikleri ve ülkelerinde Pa-
ris İklim Anlaşması gereği iklim değişikliği ile ilgili belirle-
nen hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında 
sunumlar gerçekleştirdi.

96 oturumun yer aldığı konferansta yaklaşık 400 bildi-
rinin sunumu yapıldı. 39 firma standları ile yer aldı ve bin 
800’e yakın ziyaretçi üç gün süren etkinlikte bildiri sunum-
ları, çalıştaylar ve panellere aktif katılım sağladı. 

SBE16 İSTANBUL Konferansı’nı temsilen Prof. Dr. Birol 
Kılkış (Başkent Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman 
(Yaşar Üniversitesi), Oğuz Kürşat Kabakçı (Enerji Bakanlığı 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) bildirilerini sundu. 
Türkiye’den Duygu Erten (Turkeco), Prof. Dr. Arif Hep-
başlı (Yaşar Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Koray Pekeriçli 
(ODTÜ) diğer bildiri sahipleri arasında yer aldı. Ülke otu-
rumlarında ise Türkiye İMSAD’ı temsilen Genel Sekreter 
Aygen Erkal bildiri sunumunu gerçekleştirdi. 

ZİRVE 2017 İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Konferans sırasında 26 Ekim’de gerçekleşecek “Geleceğe 

Yatırım; Dijital Dönüşüm” temalı 8. İnşaatta Kalite Zirvesi 
için ilgili kurumlardan olası konuşmacı adayları ile ön gö-
rüşmeler yapıldı, Türkiye İMSAD’ın yapısı, faaliyetleri ve 
üyeleri hakkında bilgi verildi. 

Bu yıl 7’ncisi gerçekleşen küresel konferansta, 2019 
yılında düzenlenecek bölgesel konferansların ardından, 
8. Global Konferans’ın 2020 yılında İsveç’in Gothenburg 
kendinde yapılacağı duyuruldu. 
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YENİ ÜYELERİMİZ - PELİ PARQUET

Kuruluşu 1953 yılına uzanan ve Peli Par-
quet, Peli Paper markalarının üretimini 
gerçekleştiren Vezirköprü Orman Ürünle-

ri, Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini aldı. 
Vezir Köprü Orman Ürünleri ve Kâğıt Sanayi A.Ş. 
Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü Mehmet 
Karahasanoğlu ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a üye 
olma nedenlerini konuştuk.  

Peli Parquet’nin kuruluşundan ve bugüne 
kadar geçirdiği süreçten kısaca bahseder mi-
siniz?

Vezirköprü Orman Ürünleri 1953 yılında 
Hasan, Fuat ve Nihat Turan kardeşler tarafın-
dan kurulmuş bir aile şirketidir. Firma; orman 
endüstrisi, kâğıt, gıda ve turizm sektörlerinde 
faaliyet gösteriyor. Üretim faaliyetlerimizi Vezir-
köprü Orman Ürünleri ve Kâğıt Sanayi A.Ş., Pelit 
Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş. ve Pelit İnşaat 
Kalıp Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ. adı altında 
gerçekleştiriyoruz. 1996 yılında yapılan özelleş-

tirmeyle alınan fabrika, 100 milyon Euro’yu aşan 
bir öz sermaye yatırımıyla Peli Parquet ve Peli 
Paper markalarının üretimini gerçekleştirmeye 
başladı. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan 
üretim tesislerimizde yılda 23 milyon metrekare 
parke üretimi gerçekleştiriyoruz. 2016 yılından 
bu yana yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızla 
Peli DK adıyla iç mekan kapılarının üretimine de 
başlıyoruz. Ayrıca yine Vezirköprü’de bulunan 
tesisimizde Peli Paper markası ile tüm dünyaya 
çay poşeti ihraç ediyoruz. Pelit Arslan Kontraplak 
Fabrikamız ise Türkiye’deki ilk kontraplak fabri-
kası olma özelliğini taşıyor.

Ürün portföyünüzde neler var?
Vezirköprü Orman Ürünleri gamında plaka 

grubu, sunta ve suntalam, MDF ve MDFLAM, 
hafif panel, akrilik PVC high gloss panel, sü-
pürgelik, kağıt (peli paper mikrolaminat kaplı), 
dekoratif duvar kağıdı (Peli Wall), tezgah, kont-
raplak ve Plywood, laminat parke bulunuyor.

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 85’İ
İÇ PAZARA YÖNELİK”
Firmanızın iç pazardaki yeri nedir? İhracat 
pazarlarında durum nasıl?

İç pazar payımız üretimimizin yüzde 85’ini 
kapsıyor. Tüm ürün gamımızla 70’e yakın ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 15’ini yurt 
dışına ihraç ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler?
Yurt içi ve yurt dışındaki satışımızı artırıp 

pazarda etkin pay sahibi olmayı hedefliyoruz.  

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? 
Bu üyeliğin şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Şirketimiz orman ürünleri grubunda her tür-
lü ürünü üretebilen köklü bir firma. Günümüz 
şartlarına göre satışlarımızı Türkiye İMSAD çatısı 
altında geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. 
Yapacağımız yeni yapılanmayı Türkiye İMSAD 
aracılığı ile daha iyi tanıtacağımızı düşünüyoruz.

“Ürünlerimizi Türkiye İMSAD çatısı
altında geniş kitlelere ulaştırabiliriz”
Peli Parquet markasını bünyesinde barındıran Vezirköprü Orman Ürünleri, 
Türkiye İMSAD’a üye oldu. Şirketin Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü 

Mehmet Karahasanoğlu, “Türkiye İMSAD çatısı altında geniş kitlelere ulaşarak, 
satış hedeflerimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Vezirköprü Orman 
Ürünleri ve Kâğıt 

Sanayi A.Ş. Pazarlama 
ve Ürün Geliştirme 

Müdürü Mehmet 
Karahasanoğlu, “Yurt 

içi ve yurt dışındaki 
satışımızı büyütüp 

pazarda etkin 
pay sahibi olmayı 

hedefliyoruz” dedi.   
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Geleceğin 
evlerini
teknoloji 
şekillendirecek



KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ

Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji sayesinde geleceğin 
evlerinin kendi enerjisini üreten, çevre dostu yapılar olacağı; 

insan hayatını kolaylaştırıp, ihtiyaçlara cevap vereceği 
öngörülüyor. Gelecekte evlerin boyutları küçülse de işlevinin 

artması, malzeme kullanımında ise nanoteknoloji ürünlerinin 
ağırlık kazanması bekleniyor.
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Geleceğin 
evlerini
teknoloji 
şekillendirecek

Günümüzde akıllı evlerden akıl-
lı şehirlere dönüşüm hızlanırken, 
gelecekte evlerin nasıl olacağı da 

şimdiden öngörülmeye başlandı. Geleceğin 
evlerinin, bugüne kıyasla daha çok teknolojik 
unsurlar içereceği, estetik ve rahatlığın tasa-
rımda ana unsurlardan biri olacağı düşünülü-
yor. Evlerin mimarisinde büyük değişiklikler 
yapılması yerine, evlerin içinde ve çevresinde 
kullanılan malzemelerde önemli değişimlere 
gidilmesi bekleniyor. Daha çevreci ve daya-
nıklı malzemelerin kullanılmasına yönelik 
eğilimin artacağı; hatta evlerin içinde, havayı 
temizleyen malzemelere yer verileceği görüşü 
hakim. Bu görüşe göre, geleceğin evlerinde 
kendi kendini temizleyen camlar, kendini 
onaran duvarlar bile var.  

OTOMASYON SİSTEMİ İLE
EVLER KONTROL EDİLECEK

Genel beklenti, evlerimizdeki otomasyon 
sistemlerini cep telefonlarımızla ya da taşı-
nabilir bilgisayarlarımızla kolaylıkla kontrol 
edebileceğimiz günlerin çok da uzak olmadığı 
yönünde. Yani trafikte beklerken fırını açıp 
akşam yemeğinizi pişirmeye başlayabilecek, 
hafta sonu seyahatiniz için otobanda yol alır-
ken internetten cihazınıza gelen bir uyarı 
ile çocuklarınızın televizyonu ve ışıkları boş 
yere açık bıraktığını öğrenebilecek ve kolayca 
sisteme bağlanarak enerji tasarrufu yapabi-
leceksiniz. Uzmanların ortak görüşü konut 
mimarisi endüstrisinin değişim için yeterin-
ce olgunlaştığı; önümüzdeki 20 yıl ile ilgili 
iyimser tahminleri ise, konutların değişime 
eskisinden daha kolay adapte edilebileceği, 
daha dijital nitelikler kazanacağı, çevreyle 
daha çok barışık olacağı, daha sağlıklı ve 
güvenli olacağı yönünde.

EVLER KÜÇÜLECEK
Geleceğin evlerinin günümüzdekilerden 

çok daha küçük boyutta olacağı tahmin edi-
liyor. 
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İngiltere’deki Cardiff 
Üniversitesi sıfır 
karbonlu evler 

üreterek, bir ilki 
gerçekleştirdi. Bu 
evler, ısınmasını, 

sıcak suyunu, 
aydınlanmasını, 

cihazların 
çalışmasını 

kendi ürettiği 
enerjiyle sağlıyor 
ve atmosfere hiç 

karbondioksit 
salmıyor. 

yemeği pişirip, temizlenebilecek ve estetik görü-
nümüyle de mutfaklara renk getirecek.

BANYOLARIN MİSYONU DEĞİŞECEK
Geleceğin banyoları ise yalnız temizlenmek ve 

arınmak için değil, sağlıklı yaşamak, egzersiz yap-
mak, rahatlamak ve enerji depolamak için de kul-
lanılacak. Banyo aynaları film, haber, hava durumu, 
egzersiz videoları izleyebileceğimiz, hatta internette 
araştırma yapabileceğimiz ekran vazifesi görecek. 
Aydınlatma, müzik, ambians bu rahatlatmayı des-
tekleyecek her türlü konforu sağlarken, banyonuz 
enerji tasarrufu sağlayan jeotermal ısı pompaları 
ile zeminden ısıtılacak. Nemli havluları kurutacak 
olan borular da aynı sisteme bağlı olacak.

NANOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
Avustralyalı bilim adamları, yakın gelecekte 

hayata geçecek nanoteknoloji sayesinde ekstra 
temizlik malzemelerine ihtiyaç duyulmadan kendi 
kendini temizleyen banyoların müjdesini veriyor. 
Sydney’deki Nanoölçek Teknolojisi Enstitüsü banyo 
yüzeylerinin kendiliğinden temizlenmesini sağla-
yacak özel bir kaplama maddesi üzerinde çalışıyor. 

Danimarkalı bir mimarlık firması kendi kendine yeten bir 
köy dizayn etti. “ReGen” adı verilen köy projesi modelinde, 
tasarlanan binaların kendi ihtiyaçlarını kendi bünyesinde 
üretimine imkan sağlanıyor. Proje; hava kirliliği, temiz 
su, yeterli ve sağlıklı yiyecek imkanı gibi küresel krizlerle 
mücadele etme amacı taşıyor. Binalarda bulunan yeşil 
alanlar, ailelerin kendi meyve ve sebzelerini üretmelerine 
imkan verirken, geri dönüşebilecek atıkların da çöpe 
gitmesine engel oluyor. Tasarlanan binalar sürdürülebilir 
enerji tekniklerini kullanarak elektrik de üretebilecek. Şirket 
ilk köyün Hollanda’da kurulmasını hedefliyor. İsveç, Norveç, 
Danimarka ve Almanya için pilot projeler tasarlanırken, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Afrika da projenin 
gerçekleşmesi planlanan ülkeler arasında bulunuyor.

Yiyeceğini ve enerjisini
üreten köy modeli: ReGen

Mimarlar 20 sene içinde mega evlerin artık 
tercih edilmemeye başlayacağına, büyük evlerin 
en az 150 metrekare daha küçüleceğine inanıyor. 
Bunun yanı sıra ahşap, taş gibi doğal kaynakların 
tüketimi, inşa edilmesi, soğutulması, ısıtılması 
ve yenilenmesindeki yüksek enerji sarfiyatı ne-
deniyle artık masif evler tercih edilmeyecek. Na-
noteknoloji ile yaratılan kompozit malzemeler ve 
mikroskobik parçalar tuğla, çelik, çivi ve vida gibi 
standart ve geleneksel yapı malzemelerinin yeri-
ni alacak. Biçim, doku, renk ve dayanıklılık hüc-
re seviyesindeyken belirlenecek. Standart iskelet 
sistemindeki strüktür yapısının dayalı olduğu or-
togonal geometri belki de tamamen kaybolacak. 
Çok işlevli mobilya tasarımları, dar mekânlarda 
yapılan yaratıcı ve efektif çözümler sayesinde de 
evlerin ölçeklerinde yaşanacak küçülme ev sahip-
lerini sıkıntıya sokmayacak.

MUTFAKLAR AKILLANACAK
Peki, evlerdeki bölümler nasıl şekillenecek? 

General Electric firmasının 2035 yılı için hazırla-
dığı ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğü “Geleceğin 
Mutfağı” adlı konsept tasarımdaki detaylara bakı-
lırsa, geleceğin mutfakları sürekli internete bağlı 
olarak, ihtiyaçları önceden belirleyip, ev sahibiyle 
ve evdeki diğer elektronik sistemlerle etkileşim 
içinde çalışacak. Bundan 25 sene sonra mutfaklar 
bugünkünden çok farklı görünmese de, sahip 
oldukları teknolojik yenilikler ve otomasyon sis-
temleri sayesinde ev sahiplerinin işlerini bir hayli 
kolaylaştıracak. Teknoloji ilerledikçe yüksek ışınım 
yoluyla pişiren ocaklar ya da yiyeceklerdeki bak-
teriyi tespit eden mikrodalga fırınlar gibi fütürist 
ve fonksiyonel ürünler ortaya çıkacak. Bu ürünler 
tarifleri akıllarında tutabilecek, kendi kendilerine 
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KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ

Avrupalı bir şirket, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan Eko Kapsül evler üretmeye başladı. Slovakya 
merkezli Nice Architects’in aktardığına göre; yeni yarattıkları “Eko Kapsül” isimli ev konsepti, 
şebekeden bağımsız yaşam sunuyor. Evler, “Muazzam ömrü, dünya çapında taşınabilirlik ve 
esnekliği ile geniş bir uygulama yelpazesine sahip, bağımsız bir araştırma istasyonu, acil durumlar 
için misafir evi ya da insani yardım birimi” şeklinde tanımlanıyor.

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YAŞAM ALANI
Yaklaşık üç metrekare yaşam alanı sunan Eko Kapsüller birer yatak, mutfak, banyo, bir masa ve 
sandalyelik küçük çalışma alanı barındırıyor. Ayrıca yağmur suyunu toplayan kapsülde sıcak su ve 
sifonlu tuvalet de bulunuyor. Rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan kapsülde bir rüzgar türbini ve güneş 
paneli bulunuyor. Kapsül 9,744 watt-saatlik batarya sağlayabiliyor. Şirkete göre kapsül, rüzgar-güneş 
enerjisi ve su toplama sistemiyle şebekeden bağımsız yerlerde yaşam alanı sağlayacak.

Rüzgâr ve güneş enerjili 
geleceğin evi: Eko Kapsül

Yaklaşık üç metrekare 
yaşam alanı sunan 
Eko Kapsüller, rüzgar 
ve güneş enerjisi ile 
çalışıyor. 

Titanyumoksit içerikli kaplama, güneş ışığında bu-
lunan morötesi ışınlara maruz kaldığında, kaplan-
dığı yüzeyin üzerinde bulunan mikrop ve bakteriler 
gibi her türlü yabancı maddeyi ortadan kaldırıyor. 

SIFIR-ENERJİ EVLERİ
Öte yandan tüm dünya enerji verimliliği ve 

daha az enerji tüketilmesini sağlayacak teknolojiler 
üzerinde çalışıyor. Enerji uzmanlarının araştır-
maları ve tahminlerine göre önümüzdeki 15-20 
yıl içinde konutlarda güneş enerji sistemlerinin 
kullanımında yoğun bir artış bekleniyor. Güneş 
enerji sistemlerine yapılacak yatırımın maliyeti 
her ne kadar şu an yüksek olsa da, gelecekte bu 
maliyetler giderek düşecek ve bu sistem daha ula-
şılabilir bir hale gelecek.

Entegre güneş enerjisi sistemleri konut yapıla-
rında yepyeni bir jenerasyon başlatacak. Örneğin; 
fotovoltaik malzemeyle yapılmış çatı kiremitleri 
sayesinde o büyük ve hantal panellerden kurtul-
mak mümkün olacak. Bu tür sistemler sayesinde 
kendi enerjisini üreten, herhangi bir enerji kaynağı 
kullanmayan sıfır-enerji evleri oluşturulabilecek.

CARDIFF ÜNİVERSİTESİ BİR İLKİ BAŞARDI
İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi de sıfır kar-

bonlu evler üreterek, bir ilki gerçekleştirdi. Bu 
evler, ısınmasını, sıcak suyunu, aydınlanmasını, 
cihazların çalışmasını kendi ürettiği enerjiyle sağ-
lıyor ve atmosfere hiç karbondioksit salmıyor. 
Hatta bu evler, ürettiği enerjiyi başkalarının da 
kullanmasını sağlayacak teknolojiye sahip.

Cardiff Üniversitesi tarafından üretilen evler, 
“Çok pahalı olacak” iddialarını da çürütmüş du-
rumda. Çünkü, evi inşa edenler bina maliyetinin 
toplu konut bütçesi aralığında olduğunu belirtiyor. 
İnşası 16 hafta alan evin metrekare maliyeti ise 
yaklaşık bin İngiliz Sterlini. Bridgend yakınlarında 
inşa edilen dışarıdan izolasyonu yapılmış olan ör-
nek ev, güneşe bağlı hava ile ısıtma sistemine sahip. 
Evin çatısına yerleştirilen fotovoltaik panellerle 
özel olarak güneye doğru yönlendirilmiş. Böylece 
evin daha çok gün ışığı alması hedefleniyor. Elde 
ettiği enerjiyi piller sayesinde depolayan ev; ısıt-
ma, havalandırma, sıcak su sistemleri ve elektrikli 
aygıtları kendi ürettiği enerjiyle çalıştırıyor. Projeyi 
yürüten ekibin yöneticisi Prof. Phil Jones, son 
teknolojiyi, yenilikleri ve tasarımları kullanarak, 
düşük maliyetli, ekonomik ve çevre açısından 
uzun vadeli faydalar sağlayan, sıfır karbon evler 
inşa etmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

DAHA SAĞLIKLI EVLERDE YAŞAYACAĞIZ
Geleceğin mimarisi ile ilgili çeşitli ütopyalar 

yaratıladursun, en azından yaşadığımız mekanla-
rın yakın geleceği ile ilgili ayağı yere sağlam basan 
beklenti, daha sağlıklı koşullarda yaşayacağımız… 
ABD’de yüksek performanslı lüks konutlar yaratan 

inşaat şirketleri özellikle de güney bölgelerde yaşa-
nan nem ve polen sorununa çözüm getiren üstün 
teknolojiye sahip sistemleri şimdiden uygulamaya 
başladılar bile...

Yapılan izolasyon sistemleri sayesinde iç me-
kanlara dışarıdaki hava girişi yüzde 100 engel-
lenmiş oluyor. Elektrik kablolarının havuzları 
ve hatta tavan teçhizatı bile katlar arasında hava 
akışı olmaması için kalafatlanıyor. Standart hava 
filtrelerinden sekiz kat daha kuvvetli performans 
gösteren filtreler ayda değil, yılda bir kez değişti-
riliyor ve çok daha sağlıklı iç mekanlar sunuyor. 
Her 10 dakikada bir otomatik havalandırma sis-
temi dışındaki havayı emiyor, filtreden geçirerek 
süzdükten sonra evin içine pompalıyor. Ayrıca 
sistem dışarıdaki hava sıcaklığı ve nem seviyesini 
sürekli kontrol ediyor, gerektiğinde klimayı devre-
ye sokuyor. İnşaat endüstrisinin ekstrem maliyette 
yatırımlar yaptığı sağlıklı evler konusu günümüz-
de ortalama ev sahiplerinin öncelik sıralamasında 
pek yukarılarda değil gibi görünse de, alerji ve 
astım gibi vakaların giderek çoğaldığı, soluduğu-
muz havanın gün geçtikçe kirlendiği gerçeğini göz 
önünde tutarak, gelecekte sağlıklı evlerin çok daha 
önem kazanacağını tahmin etmek hiç zor değil.
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Apartman/bina görevlisi, 
kapıcı, güvenlikçi vb. 

yerine, uzaktan kumanda 
edilebilen “bina yönetim 

sistemi” olacak.
Trafikte beklerken fırını açıp 
akşam yemeğinizi pişirmeye 
başlayabileceksiniz.

Otobanda yol alırken internetten 
cihazınıza gelen bir uyarı ile evde 

ışıkların açık kaldığını öğrenip kolayca 
sisteme bağlanarak enerji tasarrufu 

yapabileceksiniz.

20-30 yıllık bir zaman 
diliminde, ses, ısı, ışık 
duyarlılıkları giderek 
artırılan robotlar evlerin 
ısınma, aydınlatma, 
temizlik, sağlık, eğitim, 
eğlence ve güvenlik 
hizmetlerini üstleniyor 
olacaklar.

Geleceğin banyoları 
egzersiz yapmak, 

rahatlamak ve enerji 
depolamak için de 

kullanılacak. Banyo 
aynaları film, haber, 

hava durumu, egzersiz 
videoları izleyebileceğimiz, 

hatta internette araştırma 
yapabileceğimiz ekran 

vazifesi görecek.

GELECEĞIN EVLERI HAYATIMIZI
NASIL DEĞIŞTIRECEK?

Tıbbi cihazlar, hasta 
verilerini evlerinden 
hastanedeki hekime 

gönderebilecek.
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Yataklar, oturma 
alanları çoklu amaca ve 
fonksiyonlarına göre biçim 
değiştiren akıllı mobilyalara 
dönüşecek. Duvarlar, hatta 
pencereler kocaman, akıllı 
ekranlar haline gelecek. 

İş ve yaşam iyice iç içe 
geçeceği için her bir ev aynı 
zamanda ofis olma özelliği 
taşıyacak, çalışma ihtiyaçlarını 
da karşılayacak şekilde 
tasarlanacak ve döşenecek.

Geleceğin mutfaklarında 
yüksek ışınım yoluyla 
pişiren ocaklar ya da 

yiyeceklerdeki bakteriyi 
tespit eden mikrodalga 
fırınlar gibi fütürist ve 

fonksiyonel ürünler ortaya 
çıkacak.

Entegre güneş enerjisi 
sistemleri sayesinde 
kendi enerjisini üreten, 
herhangi bir enerji kaynağı 
kullanmayan sıfır-enerji evleri 
oluşturulabilecek.

√ Mekan küçülecek, işlevsellik artacak
√ Otomasyon sistemi ile evler akıllanacak
√ Çevreci ve dayanıklı malzeme kullanılacak
√ Nanoteknolojik ürünler mucize yaratacak
√ Evler kendi enerjisini üretecek

Uzmanların ortak görüşü, 
gelecekteki yaşam alanlarımızın 

çevreyle daha barışık, daha sağlıklı 
ve güvenli olacağı yönünde.

Evlerimizdeki tüm yüzeyler ve 
tekstilden yapılmış eşyalar nano 
ekranlar ve sensörlerle donanmış 
olacak. Bunları tıpkı televizyon 
kumandası gibi istediğimiz 
ayarlara göre kuracak ve gerisini 
onlara bırakıp rahatça dolaşmaya 
çıkabileceğiz.
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Geleceğin evleri üzerine düşünmeye geçmeden, 
gelecekte nasıl bir habitat içinde olabileceğimize, 
bu konudaki fütürist uzgörülere bakmamızın daha 

sağlıklı olacağına inanıyorum. Ve buna baktığımızda da ilk 
olarak; ekonomik+ekolojik sıkıntıların orta gelirlileri daha 
çok etkileyeceğini,  şehirleşmenin sürekli bir yükseliş içinde 
olacağını görüyorum. 

ŞEHİRLERE GÖÇ ARTACAK
Ekonomik koşullardaki zorluklar nedeniyle orta ve dar 

gelirli kesim, şehirlerden uzak, dağınık yerleşim yerlerin-
de, banliyölerde, kasabalarda, köylerde, temel hizmetlere 
daha zor ve yüksek maliyetle erişebilecek, sağlık, beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamakta daha çok zorlanacak. Bu yüzden 
gelecekte şehirlere göçlerin sürmesi ve artması bekleniyor. 
Uzmanlar, yıllardır gelecek on yılda, dünyaya her 90 gün-

de bir, nüfusu bir milyona yakın kentin ilave olabileceğini 
belirtiyorlar. Ve yıllardır bu tahminin gerçekleştiğini görü-
yoruz, şehirleşme hızla artıyor.

AKILLI EVLER, AKILLI KENTLER OLACAK
Buna karşılık, iyileştirilen ve giderek daha akıllı sistem-

lerle donanan kent, ev ve bina tasarımları daha konforlu, 
güvenli ortamlar ve sağlıklı insanlar yaratabilir. Tüm 
dünyada kentleşmenin artacağı mutlak bir gerçek olarak 
görülüyor. Bu durumda yaşam kalitesini iyileştirmek 
farklı ve özenli yaklaşımlar gerektiriyor. Şehir içindeki 
doğal alanların çoğaltılması, hayata entegrasyonunu sağ-
layan modeller giderek önem kazanıyor. Örneğin, halk 
bahçelerinin, ortak alanların kurgulanması ile konutların 
çok ve yoğun olmasından kaynaklanan olumsuz etkiler 
azaltılabilecek.

Gelecekte evler 
iş yerine, iş yerleri 
eve dönüşecek
Gelecekte evlerde lüzumsuz/işlevsiz bir 
sürü eşya yerine çok az ve her biri akıllı, bir 
işe yarar ileri teknoloji ürünleri olacak. İş ve 
yaşam iyice iç içe geçeceği için her bir ev 
aynı zamanda ofis gibi çalışma ihtiyaçlarını 
da karşılayacak şekilde tasarlanacak ve 
döşenecek.

KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ

Ufuk TARHAN
Fütürist, Ekonomist, Dijital Ajans Başkanı
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ARAÇ SAYISI AZALACAK
Bir başka faktör de geleceğin kentlerindeki araç trafi-

ğinin azalması olacak. Tüm dünyadaki kentler, taşıt tra-
fiğini azaltmak için taşıt vergileri, inovatif kent tasarım-
ları ve yeni, alternatif ulaşım planları üzerinde çalışıyor. 
Nüfusu çok yüksek olan Singapur, taşıtların elektronik 
sensörlerle donanmalarını zorunlu kılıyor ve sürücüler-
den şehre her girdiklerinde ücret alıyor. Paris’in büyük 
çoğunluğu, belediyenin sponsor olduğu bisiklet kiralama 
programıyla şehirdeki trafiği 2020 yılına kadar yüzde 40 
azaltmayı umuyor. Bu uygulamalar tüm büyük kentlerde, 
arabaların şehirlere girişini giderek zorlaştıracak. İlaveten 
araç paylaşım, kiralama modelleri ve sürücüsüz, otonom 
araçlarla taşıma uygulamaları olacak.

AKILLI CİHAZLAR VE ROBOTLARLA 
DONANMIŞ BİNALAR HAYAL DEĞİL

Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sistemleri, akıllı 
cihazlarla ve robotlarla donanmış binalarda ve evlerde 
yaşam artık bir hayal değil. Bu hayaller “Ne zaman bizim 
eve/binaya da gelir ki?” diye hevesle, merakla beklediği-
miz gerçeklere dönüştü. Sadece beş yıl önce bu yazıyı 
yazsaydım daha çok hayal, fütüristik tasarım olarak an-
latacağım pek çok şey, yalnızca beş altı sene içinde “bir 
an önce yaygınlaşsa da biz de alsak, kursak, kullansak” 
dediğimiz ürünlere, hizmetlere dönüştü.

Mesela; apartman/bina görevlisi, kapıcı, güvenlikçi 
vb. yerine “bina yönetim sisteminden” ve üstelik de uzak-
tan kumanda edilebileninden bahsedebiliyoruz. Robot 
mu, yapay zekâ mı desek bilemediğimiz bu “insansılar”, 
tanımlanan kriterlere göre her türlü işi yapabilecek du-
rumdalar. Giriş, çıkış, ısınma, soğutma, güvenlik, sağlık/
acil durum, temizlik, tamirat ya da tamirci çağırmak, 
onarım, bakım istemek, park yerlerini organize etmek, 
sorduğunuz sorulara yanıt vermek gibi her türlü işi kendi 
başlarına yapabilir haldeler. Bu, geleceğin “akıllı bina 
yönetim sistemleri” belediyelerle, sağlık kurumları ile 
polisle ve çeşitli kamu hizmeti veren merkezlerle, bina 

içindeki konut, iş yeri vb. ile iletişimi de sağlayabiliyor 
olacaklar. Binada oturan/çalışan herkesin, kullanılan 
cihaz ve sistemlerin seceresini bilecekler. Bu merkez 
aracılığı ile haberleşebilecekler.

20-30 YILDA HAYATIMIZA NELER GİRECEK?
Böylesine akıllı, çevreci ve bilgili binalardaki konut-

lar da tabii ki ultra akıllı cihazlarla döşenmiş, robotlarla 
donanmış olacak. 20-30 yıllık bir zaman diliminde, ses, 
ısı, ışık duyarlılıkları giderek artırılan robotlar evlerin 
ısınma, aydınlatma, temizlik, sağlık, eğitim, eğlence ve 
güvenlik hizmetlerini üstleniyor olacaklar. İlk aşama-
larda bu robotları ve evdeki çeşitli akıllı eşyaları mobil 
cihazların app’leri ile kumanda ederken daha sonraları 
giyilebilir teknolojilerle hatta düşünce ile yönetmeye 
devam edeceğiz.

Evlerimizdeki tüm yüzeyler ve tekstilden yapılmış 
eşyalar nano ekranlar ve sensörlerle donanmış olacak. 
Bunları tıpkı televizyon kumandası gibi bir merkezi ola-
rak istediğimiz ayarlara göre kuracak ve gerisini onlara 
bırakacağız.

Evlerde lüzumsuz/işlevsiz bir sürü eşya yerine çok 
az ve her biri akıllı, bir işe yarar ileri teknoloji ürünleri 
olacak. Her evde bir veya birden fazla robot, 3D yazıcı 
olması, holografik eğlence, eğitim, sağlık asistanlarının 
bulunması yadırganmayacak.

Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi cihazlar birle-
şecek, daha kompakt hale gelecek, çünkü bugünkü gibi 
yemek pişirmeyeceğiz. Erzak alıp, depolamak vb. gibi 
alışkanlıkların sürdürülmesi olanaklı değil. İlle de orga-
nik diyenler bina içi, dikey çiftliklerden temin edecek 
sebze, meyvesini... Gıda maddelerinin çoğu kutulu, pres-
lenmiş, konsantre, tablet vb. formunda yemeye hazır şe-
kilde robotlar tarafından sipariş edilip, getirilmiş olacak.

ÇAMAŞIR YIKAMA DERDİNE SON
Nanoteknoloji sayesinde kirlenmeyen, buruşmayan, 

kendi kendini temizleyen, hava koşullarına uyumlu giy-
siler, örtüler, mobilya kaplamaları vb. sayesinde çamaşır 
yıkama derdi de yok olacak.  

Yataklar, oturma alanları çoklu amaca ve fonksiyonla-
rına göre biçim değiştiren akıllı mobilyalara dönüşecek. 
Duvarlar, hatta pencereler kocaman, akıllı ekranlar haline 
gelecek. Tüm bu sebeplerle geleceğin evlerinde az ve öz/
akıllı/binaya/dünyaya bağlı bizimle yaşayan, hisseden, 
bize uyum sağlayan fonksiyonel eşyalar olacak.  

İş ve yaşam iyice iç içe geçeceği için her bir ev aynı 
zamanda ofis olma özelliği taşıyacak, çalışma ihtiyaçlarını 
da karşılayacak şekilde tasarlanacak ve döşenecek.

Binalarda iş yerleri ve ofisler bir arada bulunacaklar. 
Evde iş yapanlar için kullanılabilecek ortak ofis, toplantı, 
eğlence, yeme-içme mekanları, çocuk bakım ve misafir 
etme alanları olacak.

Kısacası geleceğin evleri iş yerine, iş yerleri eve dönü-
şecek. Hayatın çeşitli katmanları arasındaki kalın çizgiler/
duvarlar kalkacak. Dijital, teknolojik, akıllı, duyarlı, pay-
laşılabilen çizgiler, sınırlar ve duvarlarla örülmüş eşyalar, 
yaşam biçimleri 30 yıla kalmadan bizimle olacak.

KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ
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Halil AKSU
GelecekHane Kurucusu ve Baş Düşünürü

Çağımızda sektör fark etmeksizin her faaliyet diji-
talleşme trendinden etkileniyor. Bunun bir sonucu 
olarak inşaat sektörü, kullanılan teknolojiler ve 

malzemeler, yaşadığımız ve çalıştığımız mekânlar da 
bu trendler sayesinde değişiyor. Teknolojik gelişmeler diğer 
birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de yapılan işi 
kolaylaştırıyor, maliyetleri düşürüyor ve hatta daha önce ya-
pılamayacak işlerin yapılmasını mümkün kılıyor. Giyilebilir 
teknolojiler, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotlar, dronelar 
ve nesnelerin interneti inşaat sektörünü yakın gelecekte 
dönüştürecek trendlerin başında geliyor.

DAHA HAFİF, DAYANIKLI VE
ÇEVRE DOSTU MALZEMELER

İnşaat alanında gerçekleşen çığır açıcı gelişmelerin 
önemli bir kısmı da malzeme bilimlerinin ilerlemesinden 
gücünü alıyor. Daha hafif, dayanıklı ve çevre dostu malze-
meler yavaş yavaş pazara giriyor. Örneğin; üretimi sırasında 
yüksek sıcaklık gerektiren ve dünya CO2 emisyonlarının 
yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan portland çimentosuna 
alternatif olacak birçok çevre dostu çimento türü çıkmış 
durumda. İlerleyen yıllarda çevre dostu çimentolar gittikçe 
yaygınlaşacak.

Geleceğin evleri 
sizi sizden daha 
iyi tanıyacak
Gelecekte evlerimiz öğrenen bir ekosisteme 
dönüşecek. Davranış ve alışkanlıklarınızı 
algılayacak, özel ihtiyaçlarınıza 
kişiselleştirilmiş karşılıklar verebilecek. Eviniz 
sizi sizden daha iyi tanıyacak; sağlıklı ve 
rahat bir yaşam sürmeniz için çalışacak.

KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ
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Nanoteknoloji alanında yapılan gelişmeler de inşaat 
malzemelerine etki ediyor. Örneğin; Purdue Üniversitesi’nde 
bilim insanları, çimentoya selüloz nano-kristaller ekle-
yerek daha dayanıklı beton tipleri elde edebiliyor. Delft 
Üniversitesi’nde yapılan başka bir araştırmada ise, normalde 
pasif halde duran bir bakteri tipi, betonun içine yerleştiri-
liyor. Bakteri eğer suyla temas ederse kireç üretiyor ve do-
layısıyla oluşan çatlakları tamir edebiliyor. Ayrıca binaların 
yıpranmaya karşı dayanımını artıracak nano-kaplamalar da 
geliştiriliyor. Örneğin; hidrofobik (su iter) yüzey kaplamaları 
sayesinde su, yüzey tarafından hiç emilmeden yüzeyden 
uzaklaştırılabiliyor.

Tüm bu gelişmelerin getirdiği önemli bir başka unsur da 
malzemelerin daha az yoğunlukla daha sağlam hale getirile-
bilmesi. Bu sayede ağırlık ciddi oranlarda azaltılarak malzeme 
tasarrufu sağlanıyor. Yüklerin azalması aynı zamanda binaları 
daha dayanıklı hale getiriyor. Bu da ilerleyen dönemlerde 
malzeme ağırlıklarının giderek azalabileceğine işaret ediyor.

YÜKSEK KATLI BİNALAR 
KÜÇÜK KASABALAR GİBİ OLACAK

Dünya gün geçtikçe şehirleşiyor. Hızla artan şehir nüfusu 
tüketimi tetikliyor ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerimizi 
önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle, geleceğin binalarında 
sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği en popüler konular 
olarak karşımıza çıkıyor. Tükettiği enerjiden belki de daha 
fazlasını üreten, su depolayan, atık yönetimi yapan, ışıkları 
ve sıcaklığı kontrol eden, havayı filtreleyen binalar geleceğin 
şehirlerini oluşturacak.

Dünya üzerindeki birçok mega şehir, daha çok insanı 
barındırabilmek amacıyla dikey büyüme stratejilerine yo-

ğunlaşmış durumda. Bu şehirlerin geleceğinde yüksek katlı 
binalar küçük kasabalar gibi olacak; evler, dükkânlar, ofisler, 
atölyeler, hatta bahçeler ve çiftlikler tek bir çatı altında yer 
alacak.

EVLERİMİZ ÖĞRENEN BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞECEK
Son yıllarda akıllı ev teknolojilerinde kayda değer bir 

ilerleme yaşandı. Akıllı kombi, aydınlatma ve güvenlik 
sistemleri günümüzde kullanılmaya başlanan teknolojiler, 
ama bunlar daha başlangıç... Gelecekte evlerimiz öğrenen 
bir ekosisteme dönüşecek. Davranış ve alışkanlıklarınızı 
algılayacak, özel ihtiyaçlarınıza kişiselleştirilmiş karşılıklar 
verebilecek. Eviniz sizi sizden daha iyi tanıyacak; sağlıklı ve 
rahat bir yaşam sürmeniz için çalışacak.

Örneğin; geceleri uyku kalitenizi takip edecek, uyku 
düzeninize göre en uygun zamanda sizi uyandıracak, kahve-
nizi hazırlayacak, banyoya girdiğinizde hızlıca genel sağlık 
verilerinizi kontrol edecek, mutfakta eksiklerinizi belirleyip 
alışveriş listenizi hazırlayacak, satın aldığınız gıdaların besin 
kalitesini kontrol edecek, ev içindeki havayı analiz edecek, 
filtreleyecek, temizleyecek… Tabii bunlar ilk akla gelen 
uygulamalar. Nesnelerin interneti, yapay zekâ ve robot 
teknolojileri bunların çok daha ötesinde, şu an belki de 
hayal edemediğimiz birçok uygulamayı mümkün kılacak 
potansiyele sahip. Geleceğin evleri insanların gelecekteki 
ihtiyaçlarına göre bu teknolojiler kullanılarak şekillenecek.

Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere üretilen ilk mobil 3D (üç 
boyutlu) yazıcısı, 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle 37 
metrekarelik bir ev inşa etti. Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri 
beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan 
yerleştirildi. Yazıcıyı üreten Apis Cor’un Rusya’daki tesisinde inşa ettiği 
37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan 
oluşuyor. Şirkete göre 24 saat içerisinde inşa edilen evin ömrü 175 yıl. 
Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilen yapısı, geçen yıl Çin’de inşa edilmişti. 
Fakat 3D yazıcı ile üretilen yapı malzemeleri, daha sonra inşaat alanına 
taşınmıştı. Bir başka Çin merkezli yapı firması da, inşaat alanında 3D 
yazıcı kullanarak iki katlı bir bina inşa etmiş, binanın inşası da 45 gün 
sürmüştü.

İlk mobil 3D yazıcısı 24 saatte 
37 metrekarelik ev inşa etti
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Yaşadığımız çevre büyük bir devinim içerisinde 
sürekli gelişiyor. Teknolojinin gelişmesi i le 
beraber, yaşadığımız çevreden beklentilerimiz 

de değişiyor. 
Çevrenin değişimi ile ilgili en büyük etken; kent-

sel göç. Tarım toplumundan geçişin hızlanmasına 
paralel olarak artan kentsel göç, yeni kentsel tasarım 
stratejilerinin geliştirilmesine neden oluyor ve biz 
mimarların artan bu nüfusa ve yoğunluğa uyum sağ-
lamasına yönelik, yaratıcı konut çözümleri geliştir-
memiz için en büyük itici güç olarak ortaya çıkıyor.

Bununla beraber yaşlı nüfusun artması, yeni yeti-
şen nüfusun farklılaşan istekleri, aynı şekilde eskiyen 
ve buna karşılık yükselen yeni değerler de konut 
tasarımında etkisini her geçen gün daha fazla hisset-
tiriyor. Sahip olmak, araba ile ulaşım, bağımsız bir 
yaşam alanı, benzeşen yaşam alanları gibi değerler 
eskirken; paylaşmak, yürüme, bisiklet, toplu taşıma, 
ortak yaşam alanları, kişiselleştirilebilir/kişiye özel 
yaşam alanları yükselen değerler olarak karşımıza 
çıkıyor.

Modern ailenin daha karmaşık, ama aynı zamanda 
daha esnek hale geldiği, değişen demografi, gelişen 

Sürdürülebilir 
malzemelerin 
kullanımı artıyor
Gelişen teknoloji, hızlı kentleşme 
ve değişen değerler hayatımızı 
biçimlendirirken,  yaşam alanlarımızı 
da değiştirecek. Enerji etkin yapılar, 
sürdürülebilir malzemelerin kullanımını 
artıracak.

KAPAK – GELECEĞİN EVLERİ

Umut IYIGÜN
Yüksek Mimar

yaşam biçimi tercihleri ve farklılaşan nesillerin ihti-
yaçlarını karşılayabilmek, geleceğin konut tasarımın-
da en büyük girdi haline geldi.

EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İYİ YAŞAM VAADİ

Konut alanları tasarımında en önemli faktör “iyi 
yaşam vaadi” olarak ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak 
sosyal donatılar, sağlıklı yaşam alanları, iyi aydınlat-
ma, havalandırma/iklimlendirme, teknoloji kullanı-
mı, gibi konular giderek öne çıkıyor. Teknolojinin 
getirisi olan “kişiselleştirilebilir akıllı ev teknolojile-
ri” kullanıcıların tüm bu unsurlar üzerinde kontrol 
sağlamasına imkan verirken, çok yakında kendi sağ-
lık ölçümlerini yapmalarına varacak gelişmeler söz 
konusu. Çevre bilincinin gelişmesine paralel enerji 
etkin yapılar, sürdürülebilir malzemelerin kullanı-
mını artıyor. Yakın zamanda üzerinde çalışılmaya 
başlanan, enerji etkin, sıfır karbon salınımlı konut 
üretimi konusunda örnek üretimler gerçekleşti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
İYİ PLANLANMALI

Tüm bunların tasarıma yansıması uyum ve es-
neklik ile olacak. Çok farklı kullanıcılara hitap eden 
esnek çözümler, teknolojiyi, paylaşılan kaynakla-
rı ve yaşam kolaylığını bütünleştiren yoğun kent 
katmanlarının sosyal donatı lar ve yeşil  alanlarla 
harmanlanması ile bütüncül bir kentsel strateji ge-
l işt iri lmesi gerekli l iği  kaçınılmaz. Sonuç olarak, 
gelişen teknoloji, hızlı kentleşme ve değişen değerler 
bütünü hayatlarımızı biçimlendirirken, bunun yaşam 
alanlarımızı da değiştirecek olması kaçınılmaz. Bu 
bağlamda halihazırda depreme ve ranta yönelik ele 
alınmakta olan kentsel dönüşümün, aynı zamanda, 
insanı ve sosyal yaşam alanlarını öncelikleyen, enerji 
verimli, kentsel kaliteyi artıran bir dönüşüm olarak 
ele alınması gerekiyor.
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“Yurt dışı 
müteahhitlik 

sektörü inşaat 
malzemesi
ihracatının 

yolunu 
açmalı”



TEMMUZ 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   41

ÖZEL RÖPORTAJ  / MİTHAT YENİGÜN

Türkiye İMSAD Dergi’ye özel röportaj veren Türkiye 
Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı 
müteahhitlik hizmetleri ve inşaat malzemeleri ihracatı 
arasında önemli bir etkileşim olduğunu söyledi. Yenigün,  
“Mühendislik-müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemesi 
olarak tanımlanan üç sektör arasındaki temel etkileşimin 
ihracata da yansıması gerekiyor. Bunun da kendini; 
müşavirlik-mühendislik firmalarının müteahhitlerin, yurt 
dışı müteahhitliğin de inşaat malzemeleri ihracatının 
yolunu açması biçiminde göstermesi bekleniyor” dedi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın 
(Engineering News Record) müteahhit-
lerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki 

faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak 
yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
Müteahhidi” listesinde 2016 yılında 40 firma ile 
ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörü, 
son 10 yıllık dönemde kazanılan ivmenin kay-
bedildiği bir yıl olan 2016’nın ardından bu yıl 
daha olumlu bir tablo çiziyor. “2017 yılının ilk 
çeyreğinde yurt dışında 2.9 milyar dolar büyük-
lüğünde 28 yeni proje üstlenildi. Bu performans 
2016 yılının aynı döneminde 1.1 milyar dolar 
olarak gerçekleşen proje bedelinin iki katından 
fazla olması nedeniyle, yurt dışı müteahhitlik 
hizmetlerine ilişkin toparlanma beklentilerini 
güçlendirdi” diyen Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müte-
ahhitlik hizmetleri ve inşaat malzemeleri ihracatı 
arasında önemli bir etkileşim olduğunun altını 
çizdi. Mithat Yenigün ile yurt dışı müteahhitlik 
sektörünü ve sektörün inşaat malzemesi ihracatı 
ile bağlantısını konuştuk.

“2016 YILINDA BÜYÜK 
DARALMA YAŞANDI”
Müteahhitlik sektörü açısından yurt dışı 
işlerinde son yıllarda bir daralma yaşandığı 
görülüyor. Yurt içinde ve yakın coğrafyadaki 
durum inşaat sektörünü nasıl etkiliyor? 
Özellikle son bir yıllık projeksiyondan bakarak 
yurt dışı inşaat sektörünün durumunu nasıl 
değerlendirirsiniz?

Geçtiğimiz dönemde küresel konjonktürde ve 
risk iştahında izlenen dalgalanmalar, küresel eko-
nomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerin 
başında yer alan uluslararası inşaat sektöründeki 
etkisini artırdı. Küresel likidite koşullarında olu-
şan sıkılaşma ve jeopolitik sorunların da etkisiyle; 

TMB Başkanı Mithat 
Yenigün, “Yurt 
dışı projelerde 

sektörlerin birbirini 
desteklemesine 

yönelik olarak Türkiye 
İMSAD ve TMB 

arasındaki mevcut 
işbirliği ortak akıl ve 

ortak hareketle daha 
da geliştirilmeli” dedi. 

uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın mü-
teahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki 
faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak 
yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
İnşaat Firması”nın pazar büyüklüğü; 2013 yılında 
544 milyar dolar ile zirvedeyken, iki yıl üst üste 
yüzde 4,1 oranında azalarak 500 milyar dolara 
geriledi. Bu süreçte, yurt dışında üstlenilen proje 
tutarı geçmiş yılların aynı döneminde üstlenilen 
proje değerlerinin belirgin şekilde altında kaldı. 
Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlenilen yıllık 
yeni proje tutarı 2012-2014 döneminde 25-30 
milyar dolar bandına oturmuş durumdayken, 
2016 yılında yurt dışında üstlendiği yeni proje 
tutarı 12.5 milyar dolara indi. Bu durum, büyük 
ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik 
sorunlardan kaynaklandı. Ayrıca, düşen enerji 
fiyatları nedeniyle önceki yıllarda yurt dışı mü-
teahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu 
enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleştirilen yatı-
rımların da ivme kaybettiği gözlendi.

“2017 YILI 2016’DAN 
DAHA İYİ GEÇİYOR”
Sektörün 2017 yılında şu ana kadarki 
performansını nasıl yorumlarsınız? Yurt 
dışında sektörün payını artırmak için TMB 
olarak bir aksiyon planı yaptınız mı?

2017 yılının ilk çeyreğinde yurt dışında 2.9 
milyar dolar büyüklüğünde 28 yeni proje üst-
lenildi. Bu performans 2016 yılının aynı döne-
minde 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen proje 
bedelinin iki katından fazla olması nedeniyle yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin toparlanma 
beklentilerini güçlendirdi. Geçtiğimiz dönemde 
petrol ihracatçısı ülkelerin üretim kısıntısı ko-
nusundaki mutabakatları doğrultusunda belirli 
düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, 
Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi, 
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yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin 
referanslarının son derece güçlü ol-
duğu pazarlarda yatırım ortamına ve 
finansman koşullarına olumlu yansı-
yabilecek. Ayrıca Rusya ile ilişkilerde 
kademeli normalleşme ile yeni pazar-
lardaki fırsatlar da değerlendirildiğin-
de, 2017 yılının, yurt dışı müteahhitlik 
hizmetlerinin gelişimi açısından son 
10 yıllık dönemde kazanılmış ivme-
nin maalesef kaybedildiği bir yıl olan 
2016’dan daha olumlu bir dönem ola-
cağını umuyoruz.

Yurt dışı pazarlarda 2017 yılı 
hedefleriniz nelerdir?

Toplam yurt dışı müteahhitlik hiz-
metlerinin yaklaşık yüzde 35’ini oluş-
turan Rusya, Libya ve Irak pazarların-
dan doğan kaybını dengeleyebilecek 
yeni fırsatlar için pazar çeşitliliği önem 
kazanıyor. Yeni iş fırsatları açısından 
Sahra Altı Afrika ile Arap Baharı son-
rasında ortaya çıkan ihtiyaçlar para-
lelinde yeni yapılandırma projeleriy-
le Kuzey Afrika bölgelerinin çekici 
fırsatlar sunabileceği değerlendirili-
yor. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde, 
uluslararası müteahhitlik pazarından 
aldığımız payı yüzde 4,5’lerden yüz-
de 7’lere, yıllık yeni proje tutarımızı 
bugünkü düzeyinden 40-50 milyar 
dolara çıkarabilmek; rekabet gücümü-
zü artırmak için, kat edilmesi gereken 
uzun bir yol var. Yurt dışı müteahhitlik 
hizmetlerinde en büyük rakiplerimiz, 
büyük fon ve finansman desteğine 
sahip. Benzer şekilde, büyük ölçekli 

Avrupalı firmaların da en önemli kozu 
farklı finansal enstrümanlar. Hem çok 
güçlü organik bağlara sahip olduğu-
muz Ortadoğu pazarlarında, hem de 
alternatif pazar arayışımız için, fon 
desteği ve finansman enstrümanların 
yaratılması konusunda başta Ekonomi 
Bakanlığı ve Türk Eximbank olmak 
üzere yaratıcı çözümler büyük önem 
taşıyor. Müteahhitlik sektöründe, hü-
kümetimiz ve işveren kuruluşlar ka-
dar, finans kuruluşlarımızın gücünü 
yanımızda hissetmemiz de çok önemli. 
Ayrıca, mevcut tablo Türk firmaların 
rekabette daha güçlü olabilmek için 
şirket birleşmelerine yönelmelerinin 
ve kapasitelerini örgütlenme, finans 
gücü, bilgi birikimi, insan kaynakla-
rı ve ekipman boyutlarıyla daha üst 
düzeylere taşımalarının gerekliliğine 
işaret ediyor.

“MÜTEAHHİTLERİMİZ
UZMANLIĞINI KANITLADI”
Türk müteahhitlerin son yıllarda 
yurt dışında elde ettiği başarıyı 
nas ı l  değer lendi r iyorsunuz? 
Firmalarımız, yurt dışı projelerde 
ağır l ıkl ı  olarak alt  yüklenici 
konumundaydı, ancak özellikle 
son dönemde birçok projenin ana 
yüklenicisi olan firmalarımız var. 
Sektör bunu nasıl başardı? Türk 
müteahhitler neden ve nasıl yurt 
dışında tercih edilir duruma geldi?

Türk müteahhitlik firmaları, bu-
gün dünyanın beş kıtasında, 115 ülke-
de rakipleriyle yüksek kaliteli üretimle 
başarıyla rekabet ediyor. Müteahhitle-
rimiz son 45 yıllık dönemde yaklaşık 
350 milyar dolar tutarında 9 bine ya-
kın proje gerçekleştirdi. Söz konusu 
dönemde sadece pazarlar değil üstle-
nilen işler de çeşitlendi. 2000 yılı ön-
cesinde yurt dışındaki projelerimizin 
çoğunluğunu konut projeleri oluştu-
rurken, son dönemde projelerin yarı-
dan fazlası yol-köprü-tünel projeleri 
ile endüstriyel tesisler ve havaalanları 
başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı 
işlerden oluşuyor.

Rakamlar, Türk müteahhitlik sek-
törünün gittikçe daha büyük ölçekli 
projeler aldığını, uzmanlığını kanıt-
ladığını ispatlar nitelikte. Bu kapsam-
da, 2000’li yılların başında yaklaşık 
20 milyon dolar olarak gerçekleşen 
ortalama proje bedeli 2016 yılında 
75 milyon dolara yükseldi, 2017 ilk 
çeyrek sonu itibarıyla 100 milyon do-
ları geçti. Ortalama proje bedelindeki 
söz konusu artış, Türk müteahhitlerin 
havalimanı, metro, endüstriyel tesisler, 

İhale sistemine ilişkin birtakım eleştirileriniz olduğunu biliyoruz. Size göre bu sistemdeki 
temel sorun nedir? Sorunun aşılmasına ilişkin öneriniz nedir?

İhale sistemimizden kaynaklanan sorunlar, kamu ihale mevzuatında yapılmış olan 
onlarca değişikliğe rağmen en temel sorunumuz olmaya devam ediyor. Mevzuatımızdaki 
sorunların sonuçları; bitmeyen, pahalıya mal olan veya iki defa yapılmak zorunda kalınan 
işler, kalitesiz yapılar, ödenmeyen SGK primleri, iş kazaları ve hatta can kayıpları oluyor. 
Uzun zamandır dile getirdiğimiz üzere, sistem müteahhidi kaliteden ödün vermeye 
zorlamamalı, haksız rekabete ve kamu zararına izin vermemeli. Biz, geçtiğimiz dönemde 
bu konuda ev ödevimizi çok kapsamlı bir şekilde yaptık. Kardeş sivil toplum kuruluşlarımız 
olan ASMÜD ve INTES birlikte KİK ve ikincil mevzuat için değişiklik önerilerimizi içeren 
çalışmamızı Kamu İhale Kurumu’na sunduk. Ardından Kurum da hazırlanan ihale kanunu 
taslağını bizlerle paylaştı. Taslak konusundaki ortak görüşlerimizi Kurum’a ayrıca ilettik. 
Özellikle kesin proje ile ihaleye çıkılması, aşırı düşük tekliflerin önlenmesi, yaklaşık maliyetin 
açıklanması gibi ihale kriterlerinde hayati önem taşıyan düzenlemeleri KİK tarafından 
yapılmakta olan çalışmaları yakından takip ediyoruz.

“İhale sistemi müteahhidi kaliteden ödün vermeye zorlamamalı”

ÖZEL RÖPORTAJ  / MİTHAT YENİGÜN
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doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve 
enerji santralleri gibi büyük ölçekli 
projeleri üstlenmelerinden kaynak-
lanıyor.

TMB üyesi firmalar, sektördeki 
öncü konumları ile yurt dışında üst-
lenilen tüm projelerin yüzde 90’ını 
gerçekleştirmekte, yapı standartların-
dan üretim süreçlerine, iş sağlığı ve 
güvenliğinden, sözleşme şartlarının 
eksiksiz olarak yerine getirilmesine 
uzanan geniş bir yelpazede kaliteye, 
verimliliğe ve meslek etiğine azami 
özen göstermekteler. Türk müteahhit-
lerin yurt dışındaki rekabet gücünün 
temelinde kaliteli hizmeti rakiplerin-
den daha uygun fiyatlarla sunmak, 
işini zamanında teslim etmek, müş-
teri memnuniyetine önem vermek, 
uzun vadeli iş ilişkileri kurabilmek, 
farklı iş ortamlarına süratle uyum 
sağlayabilmek, rakiplerin girmekte 
tereddüt ettikleri riskli pazarlara çe-
kinmeden adım atmak gibi özellikler 
bulunuyor.

“YURT DIŞI İŞLERDE
RUSYA İLK SIRADA”
Türk müteahhi t ler  yurt  d ış ı 
pazarlarda en çok hangi ülkelerde 
etkili? Bu ülkelerde yapılan işlerle 
ilgili rakamsal veriler verebilir 
misiniz?

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri-
nin başladığı 1972 yılından bu yana 
üstlenilen projelerin ülkelere göre 
dağılımında ilk sırada 67 milyar dolar 
ve yüzde 19,6’lık pay ile Rusya yer 
alıyor. İkinci sırada 47 milyar dolar 
ve yüzde 13,8’lik pay ile Türkmenis-
tan, üçüncü sırada 29 milyar dolar ve 
yüzde 8,4 pay ile Libya, dördüncü sı-
rada 25 milyar dolar ve yüzde 7,2’lik 
pay ile Irak bulunuyor. Kazakistan 
22 milyar dolar ve yüzde 6,3 pay ile 
beşinci, Suudi Arabistan 18 milyar 
dolar ve yüzde 5,3 pay ile altıncı, 
Katar 14 milyar dolar ve yüzde 4,1 
pay ile yedinci, Cezayir 13.7 milyar 
dolar ve yüzde 4 pay ile sekizinci sıra-
da bulunuyor. Bunu 12 milyar dolar 
ve yüzde 3,4 pay ile Azerbaycan, 10 
milyar dolar ve yüzde 2,9 pay ile BAE 
izliyor. Türkiye inşaat malzemeleri 
sektörünün ihracatında öne çıkan 
ilk 10 ülkenin ise sırasıyla ABD, Irak, 
İngiltere, Almanya, İsrail, BAE, Mı-
sır, Türkmenistan, Suudi Arabistan, 

İran olduğu belirtiliyor. Görüldüğü 
üzere iki sektörün ilk 10 ülke listesi 
arasında önemli farklılıklar bulunmu-
yor. İnşaat malzemeleri ihracatında 
gelişmiş Batı ülkeleri önemli bir paya 
sahipken, yurt dışı müteahhitlik hiz-
metleri (YDMH) tarafında bu ülkeler 
sınırlı bir paya sahip. Mevcut durum, 
büyümekte olan iki sektör arasında 
bugüne kadar oluşan bölgesel ko-
relasyonun çok kuvvetli olmadığına 
işaret ediyor.

“TÜRKİYE İMSAD İLE TMB 
ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ 
GELİŞTİRİLMELİ”
Türk inşaat malzemesi üreticileri 
dünya çapında kaliteli üretim 
gerçekleşt ir iyor.  Bu noktada 
yurt dışında alınan işlerde Türk 
malzemelerinin kullanılmasına 
ilişkin müteahhitlerimizin nasıl 
bir yaklaşımı oluyor? Türk inşaat 
malzemelerinin yurt dışı projelerde 
daha çok kullanılması için neler 
yapılabilir?

Bölgesel olarak farklılıklar göster-
mekle birlikte, yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri ve inşaat malzemeleri ih-

racatı arasındaki önemli bir etkile-
şim olduğu yadsınamaz bir gerçek. 
Yurt dışı müteahhitlikte 2002’de 4.5 
milyar dolar olan yıllık iş hacmimiz 
2012-2014 yıllarında 25-30 milyar 
dolar bandına yükselirken; 2002’de 
4 milyar dolar kadar olan inşaat mal-
zemeleri ihracatımız 2012-2014 yıl-
larında 16-20 milyar dolar bandına 
ulaştı. Söz konusu iş hacmi ve pazar 
karşılaştırmaları, sektörde öne çıkan 
ve EPC (Engineering Procurement 
Construction) olarak adlandırılan en-
tegre hizmet sunumunun önemine 
işaret eder nitelikte. Önümüzdeki 
dönemde mühendislik-müşavirlik, 
müteahhitlik ve inşaat malzemele-
ri olarak tanımlanan, üç sektör ara-
sındaki temel etkileşimin kendini; 
müşavirlik-mühendislik firmalarının 
müteahhitlerin ve yurt dışı müteah-
hitliğin de inşaat malzemeleri ihraca-
tının yolunu açması biçiminde gös-
termesi beklenmeli. Bu süreçte yurt 
dışı projelerde sektörlerin birbirini 
desteklemesine yönelik olarak Türki-
ye İMSAD ve TMB arasındaki mevcut 
işbirliği ortak akıl ve ortak hareketle 
daha da geliştirilmeli.



MİMARİDE GÖKDELENLER

İnsanoğlunun ilkçağlardan bu yana süren yükselme tutkusu, 
gökdelenlerde hayat buldu. İlk yüksek bina örneklerini 
Yemen’de 2 bin 500 yıl önce çamurdan inşa edilen ve 
yüzyıllardır ayakta duran yapılar oluştururken, Dubai’de yapımı 
2010 yılında tamamlanan 828 metre uzunluğundaki dünyanın 
en yüksek yapısı Burç Halife, gökdelen mimarisini zirveye taşıdı.

Gökdelenler
İnsanlığın yükselme tutkusunu
zirveye taşıyan yapılar:
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İnsanoğlunun göğe yükselme tutkusu tarihin 
ilk dönemlerine uzanırken, 19. yüzyıl sonla-
rında başlayan gökdelen yapımı günümüzde 

en çarpıcı örnekleriyle doruk noktasına ulaştı. 
Tarih boyunca Mısırlılar piramitleriyle, Mezopo-
tamyalılar ziguratlarıyla, Çinliler pagodalarıyla, 
Müslümanlar minareleriyle hep daha yüksek 
yapılar kurma eğiliminde oldular.
İlk yüksek bina örneklerini Yemen’de 2 bin 500 
yıl önce çamurdan inşa edilen ve içinde hâlâ 
yaşamın sürdüğü yapılar oluşturuyor. İlk insan-
ları yüksek bina yapmaya iten çoğu kez dinsel 
nedenlerdi. Zamanla dinsel simgeler yerini tü-
müyle kapitalist dünyanın geçerli simgelerine 
bıraktı. Ayrıca, gelişen malzemeler (çelik, beto-
narme vb.), araçlar (asansör), yapım ve kaldırma 
teknikleri, 19. yüzyıl sonlarından başlayarak 
daha yüksek bina yapımına olanak verdi.

İLK GÖKDELEN ÖRNEKLERİ
Gökdelenler, 19. yüzyılın sonlarında New 

York, Şikago ve Londra’da, 1930’ların başından 
itibaren de Güney Amerika’da inşa edilmeye 
başlandı. Dünyadaki ilk gökdelen 1884-1885’te 
ABD’nin Şikago kentinde inşa edilen 10 katlı 
“Home Insurance” isimli bina kabul edilirken, 
günümüz koşullarıyla yapılan ilk gökdelen ise 
New York’taki “Woolworth Building”dir.
Gökdelen yapım teknolojisi günümüzde büyük 
aşama kaydetti. Strüktür, rüzgâr ve deprem mü-
hendisliğindeki gelişmeler, bilgisayarın sunduğu 

yeni programlar ve yeni hesaplama yöntemleri, 
rüzgâr yüklerini de azaltmaya yarayan yeni ta-
sarımlara olanak sağladı. Bu olanaklarla yükün 
daha sağlıklı transferi için daha karmaşık sistem-
ler kullanılabiliyor.
Böylece, eski piramidal ya da prizmatik biçim-
lerin yerine kıvrılarak yükselen yeni biçimler 
devreye giriyor. Biçim ve strüktürün yanı sıra 
“yeşil  gökdelen” arayışlarının sürdüğü, CO2 
emisyonu ve sera gazı etkilerini azaltan ekolojik 
çözümler arandığı ve mimari teknolojinin bu 
doğrultuda geliştirilmesi yolunda araştırmaların 
yoğunlaştırıldığı da görülüyor.
Yüksek nitel ikli  beton ve çelik, art  geri lme, 
korozyona dayanıklı donatı, yangına dayanıklı 
çelikler, döküm parçalar, kompozit (karma) sis-
temler ve kompozit malzeme bugünün gökdelen 
tasarımlarında teknolojik belirleyici durumunda 
bulunuyor. Mimari açıdan bakıldığında da gü-
nümüzde, performansa dayalı tasarım, narin-
lik, strüktürel ifade, son malzeme teknolojisi, 
serbest mimari form (heykelsi görünüm), yeşil 
karakter ve saydamlık ön planda.
Dubai’de yapımı 2010 yılında tamamlanan 828 
metre uzunluğundaki Burç Halife, dünyanın en 
yüksek yapısı olarak gökdelen mimarisini zirve-
ye taşırken, 2017 yılı başı itibarıyla en uzun 10 
binadan 4 tanesi Çin’de, birer tanesi ise Tayvan 
ve Hong Kong’ta yer alıyor.  
Dünyanın en yüksek binaları şöyle sıralanıyor:

MİMARİDE GÖKDELENLER
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Burç Halife 
(BAE)

Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 

Dubai kentinde 
yer alan ve yapımı 

2010 yılında 
tamamlanan

Burç Halife,  
828 metre 

uzunluğunda 163 
kattan oluşuyor. 

10 m/s hızla 
hareket eden 
58 asansörün 

bulunduğu Burç 
Halife, dünyada ilk 

defa betonarme 
kütle üzerine çelik 

konstrüksiyonla 
yapılmış bina 

özelliğine sahip.

Ping An Uluslararası Finans Merkezi (Çin)
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shenzhen şehrinde yapımı 2016 yılında 
tamamlanan Ping An Uluslararası Finans Merkezi,  Çin’in en yüksek ikinci 
gökdeleni. İlk etapta Şangay Kulesi’nden daha yüksek bir kule olarak 
tasarlanmasına rağmen, uçuş trafiğini olumsuz etkilememesi adına bu 
fikirden vazgeçilerek, 599 metre yükseklikle inşa edildi. 

Kraliyet Saat Kulesi Oteli (Suudi Arabistan)
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan 662 
metre uzunluğundaki Kraliyet Saat Kulesi Oteli, 
dünyanın en büyük saatini de taşıyor. Saatin 
üzerindeki altın kaplama minare ise 201 metre. 

CTF Finans Merkezi 
(Çin)

Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin 

Guangzhou şehrinde 
bulunan ve dünyanın 

en uzun yedinci 
binası olma özelliğini 

taşıyan CTF Finans 
Merkezi, 2016 yılında 

tamamlandı. 111 katlı 
gökdelenin uzunluğu 

530 metre. Hiatichi 
firması gökdelen için 
76 km/s hızla hareket 

eden, ultra hızlı bir 
asansör geliştirdi. 
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Bir Dünya Ticaret Merkezi (ABD)
ABD’de yaşanan trajik 11 Eylül saldırıları 
sonrasında inşa edilen kompleksin en 
uzun gökdeleni olan bina, 2013 yılında 
tamamlandı. Merkezin yapımında, New 
York’un mevcut inşaat kurallarının da 
ötesine geçilerek çelikle güçlendirilmiş 
beton kullanıldı. 541 metre uzunluğundaki 
Bir Dünya Ticaret Merkezi’nin yüksekliği 
1776 fittir. Bu sayı ABD’nin kurulduğu 
tarihe atıfta bulunuyor. 
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Şangay Kulesi (Çin)
Çin Halk 

Cumkhuriyeti’nin 
Şangay kentinde yer 
alan bina, 632 metre 
uzunluğunda ve 127 

katlı. Dünyanın en 
hızlı asansörüne de 

sahip olan gökdelen, 
inşa edilmiş en 

dayanıklı gökdelen 
olarak kabul ediliyor. 

İç ve dış yüzeyleri 
transparan olan bina, 

güneş ışığını azami 
ölçüde kullanırken, 

sahip olduğu 
sistemler sayesinde 

yağmur suyu 
toplayarak ısıtma 

ve soğutma amaçlı 
olarak bu suları 

kullanıyor.

Lotte Dünya Kulesi (Güney Kore)
Dünyanın en uzun beşinci gökdeleni olan Lotte Dünya Kulesi, Güney 
Kore’nin başkenti Seul’de bulunuyor. 2016 yılında tamamlanan bina, 554 
metre yüksekliğinde ve 123 katlı.  Kule, en yüksek cam zeminli gözetleme 
güvertesi, en hızlı çift katlı asansör ve çift katlı asansörle en uzun seyahat 
olmak üzere üç Guinness Dünya Rekoru’nun da sahibi.

Şangay Dünya Ticaret Merkezi (Çin)
Çin’in Şangay şehrinde 2008 yılında inşa 
edilen gökdelen, 449 metre uzunluğunda 
ve 101 katlı. Bina ticaret ve iş merkezi olarak 
kullanılsa da turistlerin de ilgisini çekiyor ve 
üst katlardan şehri izlemek için kullanılıyor.

Hong Kong 
Uluslararası Ticaret 

Merkezi (Çin)
Dünyanın en uzun 

10’uncu binası 
olan 484 metre 
uzunluğundaki 

gökdelen, dünyanın 
en uzun binası 

olarak modellenmiş 
ancak sonradan plan 

değiştirilmiş. 

Taipei 101 (Tayvan)
Tayvan’ın başkentinde 
yer alan gökdelenin 
uzunluğu 508 metre. 
Taipei 101, Çince 
konuşulan ülke 
sayısını sembolize 
etmek için sekiz blok 
şeklinde inşa edildi.  
Orjinal adı Taipei 
Finans Merkezi olan 
yapı, 2004 yılında 
girdiği yeşil dönüşüm 
süreci ile beraber 
Taipei 101 adını aldı. 
Taipei 101, dünyanın 
en yüksek yeşil binası 
ünvanına sahip.

Petronas İkiz Kuleleri (Malezya)
Dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan Petronas 
İkiz Kuleleri, Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’da bulunuyor. Her kulede 88 kat var 
ve gökdelenin toplam yüksekliği 452 metreyi 
buluyor. Petronas İkiz Kuleleri’ndeki her iki 
kulenin de 41 ve 42’nci katında dünyanın en 
yüksek iki katlı köprüsü yer alıyor.
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Zifeng Tower 
Nanjing (Çin)
Nanjing’de yer alan 
Zifeng Tower, 2005 
yılında inşa edilmeye 
başlanmış ve 2010 
yılında hizmete 
açılmış. 89 katlı Zifeng 
Tower’ın yüksekliği 
450 metreyi buluyor.

432 Park Avenue (ABD)
Dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olan 432 Park Avenue, 
milyonlarca insanın yaşadığı New York’un en iyi manzarasını sunuyor. 426 
metre yüksekliğindeki binada 104 lüks daire mevcut.

Guangzhou Uluslararası Finans Merkezi 
(Çin)
Yapımına 2005 yılında başlanan Guangzhou 
Uluslararası Finans Merkezi, 2010 yılında 
tamamlanarak hizmete açıldı. 103 kattan oluşan 
bina, toplam yüksekliği olan 439 metre ile 
Asya’nın en yüksek 10’ncu gökdeleni ünvanını 
taşıyor. Gökdelenin içerisinde birçok otel, 
konferans salonu, ofisler ve yine gökdelenlerin 
vazgeçilmezi seyir terası bulunuyor.

KK100 Shenzhen 
(Çin)
KK100 ve Kingkey 
finans merkezi 
ismi ile de bilinen 
Kingkey 100 
gökdeleni Shenzhen, 
Guangdong’da 
bulunuyor. Yapımına 
2007 yılında başlanan 
bina 2011 yılında 
tamamlanmış. 
Kingkey 100 
gökdeleni, 442 metre 
yüksekliği 100 kat 
sayısı ile Çin’deki 
dördüncü en yüksek 
gökdelen olma 
özelliğini taşıyor.
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Jin Mao Tower (Çin)
Çin’in Şangay kentindeki Pudong bölgesinde bulunan 421 metre yükseklikteki 
kulede ofisler, restoranlar ve gözlem kabinleri bulunuyor. 88 katlı gökdelen, yapımı 
tamamlandığında çatı yüksekliği bakımından dünyanın en yüksek beşinci binasıydı.

Trump Tower (ABD)
ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Şikago’daki 
otel ve kulesi olan 
Trump Tower’ın 
yüksekliği 423 metre. 
96 katlı binanın içinde 
4-5 yıldızlı restoranlar, 
eğlence mekanları, spa, 
park alanı, otel ve özel 
daireler yer alıyor.

Willis Tower (ABD)
Willis Kulesi, Şikago’da 
bulunan ABD’nin en 
yüksek binalarından biri. 3 
Mayıs 1973 yılında yapımı 
tamamlanan binanın 
yüksekliği 442 metre. 
Anten ile birlikte toplam 
yüksekliği 527 metre. 110 
kattan oluşan bina, 85 
metre uzunluğunda bir 
antene sahip. Bina çevresi 
siyah alüminyum ile 
kaplanmış.

T eknoloji ve mühendisliğin gelişmesiyle, 
alışılmışın dışındaki bina projeleri daha 
çok karşımıza çıkmaya başladı. Bunun 

en yeni örneği ise ABD’nin New York şehrinde 
yapılması planlanan The Big Bend oldu. ABD’nin 
Manhattan adası gökdelenleriyle ünlü olsa da, 
Central Park ve etrafının dokusunu korumak 
için, New York belediyesi bina inşaatlarına büyük 
kısıtlamalar getiriyor. Binalar ünlü parkın güzelliğini 
bozmasın ve önüne geçmesin diye, herkes istediği 
yükseklikte inşaat yapamıyor. Bu durumun farkında 
olan Oiio Studios, yükseklik yerine uzunluğu 
hedef alan “The Big Bend” adlı konsept bir proje 
tasarladı. Manhattan’ın silüetini değiştirecek olan 
bu alışılmışın dışındaki gökdeleninin tasarımları 
bir süre önce ortaya çıktı. Bina tam olarak 1230 
metre uzunluğunda ve bildiğiniz yapıların aksine, 
U şeklinde. Dış cephesi tamamen cam kaplamalı 
olan gökdelenin, mevcut tüm tasarımlara meydan 
okuyacak bir asansör sistemine de ihtiyacı var. 
Şimdiden iyi ve kötü birçok tepki alan projenin 
yapılıp yapılmayacağı daha belli olmasa da, 828 
metrelik Burç Halife’ye kıyaslandığında, “The Big 
Bend” daha çok ses getirecek.

Dünyanın en ihtişamlı
gökdeleni: The Big Bend
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Dünyada gökdelen yapımı son sürat devam ederken, 
ülkemizde de özellikle son beş yılda yoğun bir şekil-
de yüksek yapı inşa edildiği görülüyor. Yüksek yapı-

laşmaya eleştirel yaklaşan Türkiye Serbest Mimarlar Derneği 
(TSMD) Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Önder Kaya, yüksek 
yapılaşmanın beraberinde bir takım sıkıntılar getirdiğini 
söyledi. Bu sıkıntıları, “Yüksek yapılar doğrudan kentin silu-
etini ve yakın çevresinde yer alan bütün binaların rüzgarını, 
güneşini, manzarasını ve yaşayanların hayatını doğrudan 
etkiler. Yüksek yapılar, diğer yapılardan farklı olarak yangın, 
malzeme, statik, rüzgar v.b. konularda farklı standartlar gerek-
tirir. Yüksek yapılar, yapı yoğunluğuna bağlı altyapı, trafik v.b. 
yeni ihtiyaçlara gereksinim duyar” şeklinde özetleyen Kaya, 
bu sıkıntıların şehri yaşanmaz hale getireceğini belirtti.

Ülkemizdeki resmi tanıma göre 51.50 kotunu geçen ya-
pıların yüksek yapı sınıfına girdiğini ve 3 metre kat yüksek-
liği olan 17 kattan sonrasının yüksek yapı kabul edildiğini 
vurgulayan Kaya, şu bilgileri verdi: 

“PARSEL BAZINDA PLAN YAPILMAMALI”
“Yüksek yapı, plan dahilinde her yerde gerekli standart-

ları sağlayarak yapılabilir. Ancak bizdeki genel uygulama; 
mevcut planlı bölgelerde, mevcut dokunun içerisinde parsel 
bazında emsal değişikliği yaparak var olan yoğunluğu 5-10 
kat artırıp, yüksekliği serbest bırakmak yönünde oluyor. 
Böylece iki katlı binanın yanına 40 katlı binalar yapılması 
gibi inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor. Çıkan sonuç ise en 
basit tabirle orada yaşayan mevcut insanlar için yaşadıkları 
yerdeki bütün çevresel ve maddi haklarının yok edilmesi 
oluyor. Yeni yapılan yüksek yapı, orada eski çevre sakin-
lerinin, rüzgarını, güneşini, mahremiyetini büyük ölçüde 
yok ediyor. Yıllarca çalışıp edindiği evin değerini de (en iyi 
ihtimalle yüzde 50) düşürüyor. Müthiş bir hak ihlali söz 
konusu. Öncelikli olarak mevcut dokuda parsel bazında 

plan yapma sevdasından vazgeçilmesi, yapılacak planların 
asgari bölgesel ölçekte planlar olması gerekiyor.”

Ülkemizde yüksek yapılarla ilgili yangın ve deprem 
yönetmeliklerinde bir takım şartların tarif edildiğini ifade 
eden Kaya, “Ancak yapı yükseldikçe daha çok önem kaza-
nan rüzgara, malzeme kullanımına yönelik standartlar hâlâ 
mevcut değil. 40 katlı yüksek bir yapıda da; 5 katlı alçak 
bir yapıda da aynı detayda pencere, kapı imal ediliyor. Bu 
konuda standartlar eksik olduğundan, burada oturanlar 
basınç etkisiyle camı açamıyor, balkonu kullanamıyor” diye 
konuştu. Yüksek yapılarla ilgili rüzgar, malzeme, güvenlik 
vb. standartları belirleyecek bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Kaya, bu konunun ayrı bir yönetmelikle düzen-
lenmesinin acil ihtiyaç haline geldiğini söyledi. 

“İSTANBUL, BU KONUDA EN KÖTÜ ÖRNEK”
Yüksek  yapıların kentin silüetini  olumsuz etkilemesi-

nin mutlaka dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kaya, 
şunları söyledi: “İstanbul bu konudaki en kötü örnek. Kent 
arsası kıymetli oldukça bütün değerler unutuldu, tarihi 
siluet tanınamaz hale geldi. Bu konudaki en iyi örnekler, 
Paris, Roma, Berlin gibi şehirler. Özellikle, çok değerli tarihi 
ve kültürel geçmişi olan İstanbul ve Bursa vb. şehirlerimiz-
de, yüksek ve yüksek yoğunluklu yapı yapmak konusunu 
tekrar düşünmeliyiz. Dünyanın en önemli tarihi başkentle-
rinde, kent içerisinde yüksek yapı yoktur.”

Türkiye’nin geldiği nokta itibarıyla, dünyanın her tara-
fında her türlü yapıyı yapacak mimarı, mühendisi, inşaat 
firması, inşaat malzeme üreticisinin mevcut olduğunu dile 
getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir noktaday-
ken artık daha nitelikli yüksek yapılar, daha nitelikli kentler 
oluşturmak zorundayız. Bunun tek yolu bütüncül ve her 
isteyenin değiştiremeyeceği kent planlarıyla ve herkesin 
uyacağı yapı standartları ile mümkündür.”

“Türkiye’de yüksek 
yapılarda malzeme 
standardı yok”
Ülkemizde yüksek yapılarla ilgili 
yangın ve deprem yönetmeliklerinde 
bir takım şartların tarif edildiğini 
belirten Türkiye Serbest Mimarlar 
Derneği (TSMD) Yönetim Kurulu İkinci 
Başkanı Önder Kaya, “Ancak yapı 
yükseldikçe daha çok önem kazanan 
rüzgâra, malzeme kullanımına yönelik 
standartlar hâlâ mevcut değil” dedi.
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“En önemli hedefimiz 
sektörün inovasyona 

yönelmesini sağlamak”
Çatı sektörünü buluşturan Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), 

sektöre yönelik eğitim faaliyetlerine hız verdi. İnternette bir yapı okulu 
kurduklarını belirten ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, “En 

önemli hedefimiz sektörün inovasyona yönelmesini sağlamak” dedi.
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Kurulduğu 2002 yılından bu yana çatı 
sektörünün gelişmesi için çalışan Çatı Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), 

eğitim faaliyetleri ile sektörün yenilikleri takip et-
mesini sağlıyor. Çatı sistemlerindeki değişiklikleri 
üyelerine duyurmak için eğitim ve sempozyumlar 
düzenlediklerini belirten ÇATIDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adil Baştanoğlu, “En büyük hedefi-
miz sektörün inovasyona yönelmesini sağlamak” 
dedi. Adil Baştanoğlu ile ÇATIDER’i ve faaliyetle-
rini konuştuk. 

ÇATIDER ne zaman, hangi amaçla kuruldu?
ÇATIDER, 2002 yılında çatı sanayisine emek 

veren üretici, ticaret erbabı ve uygulamacılara 
hizmet vermek amacıyla kuruldu. İlk başta 15 üye 
ile yola çıktık, zaman içinde üye sayımız arttı. Şu 
anda 86 üyemiz var ve bunların çoğunluğu üreti-
ci, bir kısmı distribütör, az sayıda da uygulamacı 
üyeye sahibiz. Uygulamacı üye sayımızı artırmaya 
çalışıyoruz.

“EĞİTİM VE SEMPOZYUMLARA
AĞIRLIK VERDİK”
Derneğin kuruluşundan bu yana ne gibi 
çalışmalar yaptınız?

Pek çok çalışma gerçekleştirdik. En önemlile-
rinden bahsetmek isterim. Çok sayıda eğitim dü-
zenledik, ustalara eğitim verdik. Halen eğitimlere 
devam ediyoruz. Bu uygulamaları tamamlayıcı 
kılavuz niteliğinde bir kitap hazırladık. Bu kitapta 
bütün çatı malzemelerinin uygulama detayları 
görülebiliyor. Neticede uzun dönemde bu bir çatı 
atlasına dönüşecek.

Çatı yaşayan bir konu, sürekli kendini yeni-
liyor, mimari de öyle. Değiştiği için her seferinde 
yeni detaylar ortaya çıkıyor. En üst katmandan en 
alta çatıda bir sürü yenilik oluyor. Bunu takip et-
mek gerekiyor. Bu amaçla çatı cephe sempozyum-
ları düzenliyoruz. Bu sene bu etkinliği konferansa 
dönüştüreceğiz. Üniversitelerden her seferinde 
çatı ve cephe üzerine ortalama 40 makale aldı-
ğımız önemli bir etkinlik. Bunun dışında kendi 
sektörümüzü bir araya getirmek amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda Dünya 
Çatıcılar Birliği’ne üye olduk. Onların düzenlediği 
çatı yarışmasına katılmayı planlıyoruz.

“Çatı konusunda sürekli değişme ve yenilenme 
var” dediniz. Türkiye’deki üreticiler dünyayla 
kıyaslandığında ne durumda?

Türkiye’de çoğu firma yurt dışı kökenli, dün-
yayla tam entegreyiz ama malzeme geliştirme ko-
nusunda, aynı firmanın Türkiye temsilcileri veya 
ortakları olmamıza rağmen aynı noktada değiliz. 
Yeniliklere, inovasyona daha çok mesai ayırmamız 
lazım. Türkiye de artık konsept geliştirebilecek 
noktaya geldi.

“SEKTÖR YABANCI AĞIRLIKLI BÜYÜYOR”
Sektörde yerli ve yabancı payı nedir?

2006 yıllarında benim ilk başkanlığım döne-
minde yüzde 70 yerli payı vardı. Şu an yabancı 
kökenli firmalar sektörün yüzde 70’ine hakim. 
Sektör genel olarak büyüyor ama yabancı ağırlıklı 
büyüyor.

Sektörün ihracat-ithalat rakamları ile ilgili bilgi 
verir misiniz?

İhracat yapan firmalarımız var ama tam rakam 
vermek mümkün değil. Çatı malzemeleri arasın-
da yer alan dökme sacın yüzde 60’ını Türkiye 
maalesef yurt dışından alıyor. Ancak camda aynı 
durum söz konusu değil, cam fabrikalarımız var. 
Kil kökenli kiremitler için toprağımız var. Bitüm ve 
polikarbonlu ürünlerin de neredeyse tamamı yurt 
dışından ithal ediliyor.

Çatı sektörünün şu anki durumuyla ilgili bir 
değerlendirmede bulunur musunuz?

Çatı sistemlerindeki trende baktığımızda artık 
tamamen çatı ve cephenin birbirine girdiğini gö-
rüyoruz. “Şurası çatı, burası cephe” diyemiyorsu-
nuz. Öyle kompleks bir yapı oluyor ki, baktığınız 
zaman neresi çatı neresi cephe anlamak mümkün 
değil. Dolayısıyla ben sektörün önünü çok açık 
görüyorum. Durması mümkün olmayan bir sektör.

“HAKSIZ REKABET VE ÇİN 
SEKTÖRÜ BALTALIYOR”
Sektörün sorunları nelerdir?

Aslında inşaat sektöründe olan sorunlar çatı 
sektörünün de sorunu. Sektörde kayıt dışı üretim 
haksız rekabete yol açıyor. Ancak KDV oranı yüz-
de 18 olduğu sürece, kayıt dışının önlenmesi zor. 

SEKTÖREL GÜÇ / ÇATIDER

ÇATIDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Adil Baştanoğlu, 
“Amacımız çatı 
sektörünü daha iyi 
konuma getirmek,  
yeni ürün geliştirmek, 
teknolojik anlamda 
yurt dışında 
düşünülmemiş şeyleri 
ortaya koymak ve 
bunun önderliğini 
yapmak, yani 
inovasyona önem 
vermek” diyor. 



Onun dışında sektörün bölüm bölüm kendi 
problemleri var. Mesela kil için söyleyeyim, mev-
cut hammaddenin, kiremit yapılacak olan top-
rağın tükenmesinden bahsediliyor. Metalciler 
Çin’le mücadele etmek durumunda kalıyor. Çin 
devletinin metale verdiği destek sebebiyle bizim 
ihracatımız yara aldı, çünkü Çin fiyat kırdı. Türk 
Cumhuriyetleri’ne çatı malzemesi ihracatımız 
vardı fakat bu devam edemedi. Çünkü Çin yüzde 
10 gibi bir indirim yapıyor. Bizim bunla rekabet 
etmemiz imkansız.

Önemli bir sıkıntımız daha var. Bu da kalifiye 
eleman sorunu. Bu Türkiye’nin önemli bir soru-
nu aslında. Biz kurulduğumuz günden bu yana 
kendi sektörümüze yönelik eğitim veriyoruz. 
Çalışanlara, mimar-mühendislere, ustalara eğitim 
düzenliyoruz. Üniversitelerde de eğitimlerimiz 
devam ediyor. Kendi sektörümüzde eğitimlerle 
bu sorunu aşmaya çalışıyoruz ancak bu sıkıntı 
yapı sektörünün her alanında var.

“Türkiye İMSAD şemsiye bir kuruluş ve birçok 
derneği de çatısı altında topluyor. Türkiye 

İMSAD’ın çalışmalarını çok olumlu buluyorum. 
Geçen dönem Yönetim Kurulu’ndaydım, şimdi 

Denetim Kurulu’nda görev yapıyorum. Dernekler 
arası toplantı yapıyoruz. Bu önemli bir hizmet. 

Sektörün diğer paydaşları ile iletişim kurma imkanı 
buluyoruz. Türkiye İMSAD’ın komisyonlarında 

sektöre daha da katkı sağlamak için çalışılıyor. Bu 
çalışmalar çok verimli oluyor.”

“Türkiye İMSAD 
ortak çalışma

imkanı sağlıyor”

SEKTÖREL GÜÇ / ÇATIDER

Çatının ısı yalıtımı konusundaki önemi 
yadsınamaz. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Son dönemde izolasyon konusu dernekler 
tarafından çok çok iyi anlatıldı. Devlet de ge-
reken önemi verdi. Bir tek şey söyleyebiliriz. 
Projeler doğru ve hesaba dayalı yapılıyor fakat 
uygulamalara dikkat edilmesi lazım. Uygulama-
da ve denetimde zayıflıklar var.

“İNOVASYONA YÖNELMELİYİZ”
Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz ne-
lerdir?

Bizim genel amacımız çatı sektörünü daha 
iyi konuma getirmek, yeni ürün geliştirmek, 
teknolojik anlamda yurt dışında düşünülmemiş 
şeyleri ortaya koymak ve bunun önderliğini 
yapmak, yani inovasyona önem vermek. Bu-
nun için tecrübemiz ve bilgimiz var, akademik 
formatta birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa hep 
başkalarının verdiği malzemelerin uygulayıcısı 
oluruz. Bunun yanı sıra eğitim çalışmalarına ve 
sempozyumlara devam edeceğiz.

“İNTERNETTE YAPI OKULU KURDUK”
Eğitim konusunda farklı bir projeniz var mı?

Evet, internette “Yapı Okulu” adı altında yeni 
bir uygulamamız var. “yapiokulu.org” diye bir 
site kurduk. Şu an sadece çatı ile ilgili bilgiler 
var. Burada çatıyla ilgili hemen hemen her türlü 
bilgiyi görebiliyorsunuz. Ücretsiz bir site. Bunu 
çatının dışında diğer yapı bölümlerine uygula-
maya çalışıyoruz. En sonunda adı gibi bir yapı 
okulu olacak. Amacımız eğitimi hem ücretsiz 
hem yaygın hale getirmek. Bu bence önemli bir 
aşama ve bunu ilk olarak biz yaptığımız için 
onur duyuyoruz. Diğer derneklerden de bilgiler 
alacağız. Hep beraber sonunda bir noktaya geti-
relim istiyoruz.
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Tüm yalıtım dünyası için gelecek yeniden yazılıyor.
Çünkü biz, Avrupa ve Uzakdoğu arasındaki bölgede yer alan

en büyük ve en modern yalıtım üssünü kurduk.

100 Milyon TL’lik yatırım ile 75.000 m2 alana sahip teknoloji harikası
yeni tesisimizin gücüyle, 4.000 çeşit yalıtım malzemesini
75 ülkeye ihraç etmeye hiç durmadan devam ediyoruz.

Biz ODE’yiz. Bu gurur bizim, bu gurur tüm Türkiye’nin.

(Şimdilik...)

www.ode.com.tr
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“İş felsefem; 
doğruluk, dürüstlük 
ve açık olmak…”

PROFESYONEL BAKIŞ / MEHMET TUNAMAN
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Saint-Gobain Grubu’na bağlı Rigips Alçı’da Genel Müdürlük görevini 15 
yıldır başarıyla sürdüren Mehmet Tunaman, “Çalışma prensibim, sermaye 
sahiplerime karşı doğruluk, müşterilerime karşı dürüstlük ve çalışanlarıma 
karşı açık olmaktır. Profesyonel yönetici için bu üç prensibin başarıda önemli 
olduğuna inanıyorum” diyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin kuruluşuna 
öncülük eden, 2008-2014 yılları arasında 
üç dönem Türkiye Alçı Üreticileri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, iki dönem de 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu’nda görev alan 
Mehmet Tunaman, yapı sektöründe önemli işlere 
imza atan bir isim...

Türkiye pazarına 2012 yılında giren Saint-
Gobain Grubu bünyesinde 15 yıldır Rigips Alçı 
A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Tuna-
man, “Şirket elimde doğdu ve büyüdü diyebi-
lirim. İlk başladığımız günlerle bugün arasında 
dağlar kadar fark var” diyor. Mehmet Tunaman 
ile iş hayatını ve çalışma yaşamına bakışını ko-
nuştuk. 

“1990’LI YILLARDA TÜRKİYE’YE 
HAZIR BETONU TANITTIK”
Sohbetimize başlarken öncelikle sizi tanımak 
isteriz. Eğitiminiz ve iş hayatına başlama 
sürecinizden bahseder misiniz?

1962 yılında Edirne’de doğdum. O yıllarda 
babam Edirne’de ailemizin çiftliğini işletiyor, 
annem İngilizce öğretmenliği yapıyordu. 1967 yı-
lında İstanbul’a dönerek Fenerbahçe’de ailemizin 
diğer üyelerinin yanına yerleştik. İstanbul Alman 
Lisesi’nden sonra, Marmara Üniversitesi İngiliz-
ce Ekonomi Bölümü’nü bitirdim. Almanca ve 
İngilizce biliyorum. İş hayatım ise dış ticaret ile 
başladı. Enka Pazarlama ve Dış Ticaret şirketin-
de, Libya ve Irak Bölge Müdürlüğü görevlerinde 
bulundum. O dönemler Türkiye’nin ihracatını 
yüksek sermayeli ihracat şirketleri yürütüyordu. 
İhracat pazarlarımızda her türlü ürünün pazar-
lamasını yapıyorduk. Daha sonra Türkiye’ye 
döndüm ve 1990-1997 yılları arasında bir Türk-
Alman ortaklığı olan TBS Taşıma Beton A.Ş.’de 
hazır betonu tanıyarak daha sonraki hayatımın 
önemli bir ilgi alanı olacak olan inşaat malzemesi 
ile tanıştım. O yıllar Türkiye’de yeni gelişmekte 
olan ticari hazır betonun tanınması için önemli 
çalışmalar içinde yer aldım. Şantiye şantiye do-
laşıp “Beton kamyonla mı gelirmiş?” diyen inşaat 
kalfalarına hazır betonu anlattık. Türkiye Hazır 
Beton Birliği’ni kurup hazır betonun Türkiye’de 
ilk standardını yazdık, taşıma betonda KGS sis-
temini geliştirdik. TBS’den sonra 1997-2002 
yıllarında Akçansa’da önce hazır beton ve daha 
sonra çimento satışından sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürüttüm. Ardından halen 
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Rigips Alçı A.Ş. 
Genel Müdürü 

Mehmet Tunaman, 
“Başarılı bir yönetici 
diğerlerinden farklı 
düşünebilen kişidir 

ve bunu görgüsü ve 
bilgisi ile sağlar“ diyor.

Genel Müdürlüğü’nü yaptığım Saint-Gobain 
Grubu’na bağlı Rigips Alçı A.Ş’de Genel Müdür 
olarak göreve başladım. Alçı sektöründe 2008-
2014 yılları arasında üç dönem Türkiye Alçı 
Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüm, iki dönem de Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu’nda görev aldım.     

Saint Gobain’de kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 
Şu andaki görevinize ne zaman atandınız?

Saint-Gobain’de 15 yıldır çalışıyorum, göre-
vime 2002 yılında şirketin Türkiye’de faaliyete 
geçmesinden altı ay gibi kısa bir süre sonra baş-
ladım. Kısacası şirket elimde doğdu ve büyüdü 
diyebilirim. İlk başladığımız günlerle bugün 
arasında dağlar kadar fark var.

Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir 
duygu? Saint Gobain’deki iş hayatınızı 
değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz?

Saint-Gobain yıllık 40 milyar Euro’nun üze-
rinde cirosu ile dünyanın ilk 500, Avrupa’nın ilk 
100 büyük şirketinden biri. Fransa’da kurulmuş 
halka açık 350 yıllık bir şirket. Dünyanın dört bir 
tarafında 2 binden fazla şirketi olan bir grupta ça-
lışmaktan gurur duyuyorum. Gerçek bir endüstri 
devi olan bu şirkette endüstriyel anlamda çok şey 
öğrendim ve yöneticilik becerilerimi geliştirdim. 
Tüm çalkantılara rağmen Türkiye’de işlerimizi 
önemli ölçüde büyüttük, şirket satın almaları 
yaptık ve markamızı kısa sürede tercih edilen 
bir marka haline getirdik. İnorganik büyüme 
modelinde işimin önemli bir zamanını sınırlı ser-
maye ve bilgi ile kurulmuş şirketlerin uluslararası 
sermayeye entegrasyonunu sağlamakla geçirdim 
diyebilirim.     

Biraz Saint Gobain ve sektörden bahsetmenizi 
isterim. Şirketin sektördeki yeri nedir?

Saint-Gobain Türkiye’de inşaat malzemesi 
sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. We-
ber, Rigips ve İzocam markalarına bir süre önce 
aşındırıcılar grubu olan Norton ve Atlas eklendi. 
Rigips, alçı ürünleri sektöründe faaliyet göste-
riyor. Alçı esaslı yapı ürünleri bugün her türlü 
yapıda değişmez malzemedir. İç mekânlarda 
kaplama, bölmelendirme, süsleme gibi işlerde 
kullanıldığı gibi teknolojik ürünlerle dış cephe 
kaplama ürünü olarak da kullanılıyor. Yangın 
dayanımı, akustik ve iklimlendirme özelliklerine 
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şimdilerde alçı levha duvara yüksek 
ağırlık asılabilme özelliği de eklendi. 
Rigips Alçı olarak, hızlı büyüyen inşaat 
sektörüne, alçı esaslı yapı malzemele-
rimiz ve yüksek performanslı duvar 
ve tavan sistemlerimiz ile Türkiye’nin 
lider tasarımcısı ve üreticisiyiz. Deği-
şen yaşam şartlarının getirdiği enerji 
verimliliği ve çevreyi koruma ihtiyaçla-
rına yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm-
ler sunuyoruz ve ürettiğimiz alçı esaslı 
yapı malzemeleri ve sistemleri ile bu-
gün ve gelecekte tüm canlıların yaşam 
kalitesini yükseltecek alanlar yaratma-
yı görev edinirken, insan odaklı ilham 
veren lider bir şirket olmayı istiyoruz.    

“ÇALIŞANA GÜVEN DUYUP 
FIRSAT VERİLMELİ”
İş hayatında çalışma tarzınız ve 
prensipleriniz nelerdir?

Çalışma prensibim kısaca, sermaye 
sahiplerime karşı doğruluk, müşterile-
rime karşı dürüstlük ve çalışanlarıma 
karşı açık olmak diyebilirim. Profes-
yonel yönetici için bu üç prensibin 
başarıda önemli olduğuna inanıyorum. 
Doğru kişilerle çalışmak iş hayatında 
önemli bir ihtiyaç ve her zaman bu 
kadar şanslı olamıyoruz. Bu nedenle 
ekibinizi iyi tanımanız gerekir, bunun 
için çalışana karşı güven duymayı ve 
fırsat vermeyi önemserim, onları daha 
iyi tanımak için yakın olur, dinler ve 
değerlendiririm. Şirkette işlerimizde 
önemli kararları çoğunlukla konsen-
süs ile alırız, farklı düşünüyorsam bile 
mutlaka anlaşılması için çaba sarf ede-
rim. İşlerimizi robotlarla yapıncaya 
kadar insana ihtiyacımız olacak. Bu 
nedenle duygusal zekâları yüksek in-
san odaklı, ekiplerine iyi bir lider olan 
başarılı yöneticilere ihtiyacımız var.

Sizce iş hayatında başarının sırrı 
nedir? Genç yönetici adaylarına 
neler tavsiye edersiniz?

Bugün hayat eskisinden çok daha 
hızlı yaşanıyor. Dijital çağda ışık hı-
zında bilgi transfer ediyoruz, çabuk-
luk ve çabuk karar alabilmek önemli. 
Böyle bir çağda elinde Ipad ile bü-
yümüş bir gence “Sabırlı ol” demek 
çok zor. Başarılı bir yönetici diğerle-
rinden farklı düşünebilen kişidir ve 
bunu görgü, bilgisi ile sağlar. Bilginin 
bu kadar bol ve kolay ulaşılır olduğu 
çağda meraksız bir kişi başarılı bir yö-

netici adayı olamaz. İş hayatında 70’li 
yıllarda önem verilen IQ (zekâ katsa-
yısı) 90’larda yerini EQ’ya (duygusal 
zekâ katsayısı) bıraktı, günümüzde ise 
NQ, iletişim ağı kullanabilme becerisi 
önem kazandı. Bugün cebimize kadar 
girmiş bilgiyi 24 saat dünyanın her 
tarafında işe çevirebilme fırsatı var. 
Artık yeni yöneticiler bu yetkinlik-
te aranıyor. Tabii ki, öngörü becerisi, 
müşteri odaklılık, problem çözebilme, 
analitik düşünebilme, risk alabilme 
gibi yetkinlikler bir yönetici adayının 
olmazsa olmazlarıdır.  

“ÇALIŞANIN MOTİVASYONU
ŞİRKETİN BAŞARISI 
İÇİN ÖNEMLİ”
Şirketlerin başarısında çalışanların 
rolü nedir?

Şirketler organik yapılardır, atılmış 
bir temel üzerine dallanıp budaklanır-
lar. Çalışanlar bu organik yapının en 
önemli parçasıdır. İşi gerçekleştiren 
çalışanların motivasyon ve istekliliği 
işin kalitesi ve başarısı için çok önem-
lidir. Şirketin çalışanına verdiği güven, 
beklentileri karşılama kapasitesi, şef-
faflık ve güçlü iletişim çalışanın bağ-
lılığının artmasını sağlar. Hem yapılan 
işin niteliği hem çalışanın istekliliği 
hata yapmayı, kurum içi çatışma, işten 
ayrılmaları azaltır. Şirketlerde bunun 
sağlanabilmesi için sosyal faaliyetle-
rin artırılması, güçlü bir kurum içi 
iletişim ağı oluşturulması, çözümlerin 
takımlara bırakılması, ortak hedeflerin 

belirlenmesi, çalışanların birbirlerine 
yardım konusunda teşvik edilmeleri, 
yapılan işin takdir edilmesi ve uygun 
geribildirimin verilmesi, açık, net ve 
doğru bilgilendirmenin yapılması, sı-
nır ve görevlerin net belirlenmiş olma-
sı gerektiğini düşünüyorum.

“GENÇLİĞİMDE PROFESYONEL
DJ’LİK YAPTIM”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata 
yeterli vakit ayırabiliyor musunuz? 
Hobileriniz var mı?

Hayatımın önemli bir kısmını işte 
ya da iş seyahatlerinde geçiriyorum. 
Yurt dışı merkezli bir şirkette ister iste-
mez azaltmak istesem de yılın önemli 
bir bölümünde toplantı ve seyahat-
lerim oluyor. Çok uluslu ve şirketli 
yapılarda dönemsellik ve orta vadeli 
plan ve takipleri çok önemseniyor. Bu 
nedenle işin gelişmesine harcadığımız 
zamandan daha fazlasını raporlama 
için sarf edebiliyor, rapordan rapora 
vaktin bazen nasıl geçtiğini anlamıyo-
ruz. Bu nedenle aile ve hobilere hafta 
sonu ve kısa tatillerden başka zaman 
kalmıyor. Ancak değişmeyen hobim 
müzik. Bir müzik aleti çalmasam da, 
gençliğimde profesyonel olarak yap-
tığım DJ’lik merakımı evimdeki pro-
fesyonel köşemde yaşatıyorum. Çok 
zengin bir dijital müzik koleksiyonum 
var. Elektronik, klasik ve modern caz 
türlerini seviyorum. Spora zaman ayır-
maya gayret ediyor, dağ bisikleti, kar 
ve su kayağı yapıyorum.
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Yaklaşık 45 yıldır Londra’da devam eden meslek hayatını 2005 yılında 
İstanbul'da kurduğu GMW MIMARLIK ile taçlandıran mimar Ali Evrenay 

Özveren, ortakları Dicle Demircioğlu ve Pınar İlki ile birlikte önemli projelere 
imza atıyor. Mimarlığın sanat ve estetikle bütünleşmesi gerektiğini belirten 

Özveren, “Mimarlık, eskiyi kopya etmek yerine yeni çözümler üretmeyi 
amaçlamalı” derken, Pınar İlki doğru malzemeyi projenin başında seçmenin 

önemine dikkat çekiyor.

“Mimar, yeni çözümler
üretmeyi amaçlamalı”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / GMW MIMARLIK
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Mimarlık eğitimini ODTÜ’de tamamladıktan sonra 
1972 yılında Londra’ya yerleşen Ali Evrenay 
Özveren, Gollins Melvin Ward’daki (GMW) iş 

hayatını 2000 yılında İstanbul’da kurduğu GMW MIMARLIK 
şirketi ile ülkemize taşıdı. Ali Evrenay Özveren, Pınar İlki 
ve Dicle Demircioğlu’nun ortak olduğu GMW MIMARLIK, 
özellikle havaalanı projeleriyle adından söz ettirirken, 
başarılı ortaklar birbirini tamamlayan bir ekiple çalışmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Özveren ve İlki ile 
projeleri ve mimariye bakış açılarını konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden ve iş 
hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?

AEÖ: Mimarlık eğitimimi ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 
1965-1971 yılları arasında yaptım. Mesleki yaşamım çok 
şanslı başladı ve hâlâ da böyle devam ediyor. Çok şanslı 
başladı diyorum, çünkü ODTÜ’de aldığım eğitim, bazı 
önemli eksikliklerine rağmen, beni uluslararası çevrelerde 
mimari pratiğini yapmaya çok iyi hazırlamıştı. Meslek 
hayatımı yönlendiren prensipler kesinlikle ODTÜ’de 
gelişmeye başladı. Ayrıca ODTÜ’deki dört yıllık mimarlık 
eğitimini -ben en kısa zamanda teori ile pratiği birleştirmek 
ihtiyacını hissettiğim için- altı yıla yayıp, iki yıl Ankara’da 
çeşitli bürolarda çalıştım ve 1970 yaz aylarında da staj için 
Londra’ya gittim. Londra’da staj yapmak amacıyla başvuru 
yaptığım ve kabul edildiğim bir kaç firma arasından, 
modernist projelerini mimari dergilerde takip edip 
benimsediğim Gollins Melvin Ward firmasını seçmiştim. 
ODTÜ’den 1971’de mezun oldum ve kısa bir süre Ankara’da 
merhum Vedat Dalokay’ın bürosunda çalıştıktan sonra 1972 
yılında Londra’ya yerleştim ve yine Gollins Melvin Ward’da 
çalışmaya devam ettim. O tarihten bu yana başka hiçbir 
büroda çalışmadım, 1984 yılında firmaya ortak olmaya 
davet edildim ve 1991’de firmanın dördüncü kuşak sahibi 
üç “Senior Partner”dan biri oldum.

Londra’da geçirdiğim 45 yıllık süre hem özel hayatımı 
hem de kariyerimi çok önemli ölçüde etkiledi. Çok şanslı 
bir insanım. ODTÜ’de aldığım eğitim beni aslında dünyanın 
neresinde olursa olsun çalışabilmeye hazırlamıştı. Londra’ya 
yerleşmeye karar verdikten sonra sosyal, kültürel ve 
profesyonel çevreyi benimseyip çok çabuk uyum gösterdim 
ve meritokratik Londra ortamında hiç bir zaman kültürel 
veya profesyonel zorlukla karşılaşmadım.   

ATATÜRK HAVALİMANI YENİ DIŞ HATLAR 
TERMİNALİ MİLAT OLDU 
Londra merkezli bir ofis olan GMW’den, GMW 
MIMARLIK nasıl doğdu? Kuruluş hikâyesini anlatır 
mısınız?

AEÖ: 1997 yılında yarışma projesini kazandığımız 
İstanbul Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali’nin 
uygulamasını gerçekleştirmek üzere şantiyede kurulan ofiste 
GMW Londra büromuzdan getirdiğim 6 mimar arkadaşım 
ve İstanbul’da kadromuza katılan çok sayıda Türk mimardan 
oluşan bir ekiple çalışmaya başladım. Projenin 22 ay gibi 
rekor bir sürede başarı ile tamamlanmasından hemen 
sonra 2000 yılında GMW MIMARLIK şirketini kurdum. 
2005 yılına kadar İstanbul büromuzun yönetimi ile birlikte 

Londra büromuzdaki “Senior Partner” pozisyonumu da 
sürdürmeye devam ettim, 2005 yılından itibaren sadece 
İstanbul büromuza konsantre oldum. GMW MIMARLIK, 
GMW Londra bürosundan tamamen bağımsız bir Türk 
şirketi. Zaten 2015 yılında GMW Londra başka bir İngiliz 
mimarlık bürosu tarafından satın alındığı için artık iki 
büro arasındaki mesleki ilişki de sona ermiş oldu. 
Kuruluşumuzdan beri benimle birlikte çalışan çok sevdiğim, 
çok yetenekli iki mimar arkadaşım, Dicle Demircioğlu ve 
Pınar İlki, 2011 yılında şirketimize ortak oldular. GMW 
MIMARLIK bugün üç ortaklı yapısı ile özellikle havalimanı 
terminali projelerinde lider bir firma olarak faaliyetini 
sürdürüyor.

Ofisinizde kaç kişi çalışıyor?
AEÖ: Tamamen mimarlardan oluşan yaklaşık 40 kişilik 

bir ekibiz. Ekip içinde herkesin görev ve sorumlulukları belli 
olmakla birlikte geçici sıkışıklıklarda herkes diğerine destek 
oluyor. Genç ortaklarım ve ben, bir tasarım firmasındaki 
personelin o firma için en önemli kaynak olduğuna inanıyor 
ve stüdyomuzu çalışan her mimarın projelerimize ve 
büronun genel verimliliğine katkı yapabilecekleri pozitif 
enerji dolu bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. 

“MİMARLIK, SANAT AĞIRLIKLI ESTETİĞE ÖNEM 
VEREN BİR YAŞAM STİLİ” 
Projeleri gerçekleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? 
Çalışma prensipleriniz nelerdir?

AEÖ: ODTÜ’deki mimari eğitimimden kaynaklanan, 
daha sonra GMW Londra’da gelişen ve bütün meslek 
hayatımı yönlendiren ana prensipleri şöyle belirtebilirim. En 
başta tasarımın istenilen özelliklere sahip objeleri yaratmaya 
yönelik entelektüel ve artistik bir aktivite olduğuna yani 
tamamen teknolojik ve robotik bir aktivite olmaması 
gerektiğine inanıyorum. Aslında mimarlığın sadece bir 
meslek değil sanat ağırlıklı ve estetiğe önem veren bir yaşam 
stili olduğunu düşünüyorum. İkincisi mimari tasarımın 
kalıplaşmış mimari stiller ve ön yargılara yer vermeyen; 
geçmiş örneklerden ve bilgi birikiminden esinlenen ama 
bunları kopyalamayan; analitik ve sistematik düşünce ve 
sezginin dengeli birleşimiyle hep yeni çözümler üretmeyi 
amaçlayan bir aktivite olması gerektiğine inanıyorum. 
Stüdyomuzda beyaz kâğıda atılan ilk konsept çizgisinden 
son uygulama detayına kadar olan tasarım sürecinin 
tamamını yerine getirdiğimiz gibi proje lideri de tüm 
proje ekibinin koordine edilmesini ve tasarım sürecinin 
yönetimini üstlenmek zorunda. Mimar bugünkü büyük 
proje senaryolarında tüm proje ekibini koordine etme 
yeteneğine sahip olmalı. Tasarım bütünlüğü olarak tercüme 
edebileceğimiz “Design Integrity” ancak mimarın tüm proje 
ekibine liderlik etmesi ile sağlanabilir.

“17 YILDA 17 HAVALİMANI PROJESİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK” 
Ağırlıklı olarak yoğunlaştığınız bir alan var mı?

AEÖ: 2000 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Yeni 
Dış Hatlar Terminali projesini tamamladıktan hemen 
sonra, GMW MIMARLIK şirketini kurduğum zaman, 
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birisi önümüzdeki 17 yılda 17 havalimanı projesi 
gerçekleştireceğimizi söyleseydi inanmakta 
zorlanırdım. Gerçekten böyle oldu. Ama bu arada 
çok sayıda da küçük ofis fit-out projeleri yaptık; 
Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Vodafone, Turkcell, 
Odeabank gibi şirketlerin İstanbul merkez ofislerini 
gerçekleştirdik. Bu projelerin ölçekleri birbirinden 
çok farklı olmasına rağmen tamamı uluslararası 
standart ve deneyim gerektiren projeler oldu.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz önemli 
projelerden bahseder misiniz?

AEÖ: Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 
binası benim ve büromuzun havalimanı projeleri 
sektöründeki ilk göz ağrımız, en gurur duyduğumuz 
projelerimizden birisi. GMW MIMARLIK olarak 
kuruluşumuzdan bu yana İstanbul Atatürk Havalimanı 
Büyütme Projesi, Moskova Vnukovo, Kahire 
Terminal 3, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid, Suudi 
Arabistan’daki Medine ve Riyad Havalimanları’ndaki 
Dış Hatlar terminallerini tamamladık. 2011 yılında 
bitirdiğimiz Medine Haramain Tren İstasyonu projesi, 
Etiyopya’da on adet tren istasyonu için hazırladığımız 
konsept ve 2016 Aralık ayında hizmete açılan Avrasya 
Tüneli’nin Operasyon ve Bakım Merkezi Binası ile 
diğer yer üstü destek binaları da ulaşım sektöründeki 
proje deneyimlerimizi güçlendirdi.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler nelerdir?
Pİ: Mevcut projelerimiz arasında en önemlisi 

AECOM ile birlikte çalıştığımız, konsept tasarımı 
Foster and Partners’a ait olan Kuveyt Havalimanı 
Terminal 2 projesi. Ayrıca Kuveyt Havalimanı Destek 3

2

1

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / GMW MIMARLIK

GMW MIMARLIK’ın 
gerçekleştirdiği 

projelerden biri de, 
2016 Aralık ayında 

hizmete açılan 
Avrasya Tüneli’nin 

Operasyon ve Bakım 
Merkezi Binası  

projesi oldu.
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1- Avrasya Tüneli Operasyon & Bakım Merkezi
2- Riyad Havalimanı
3- Medine Havalimanı
4- Üsküp Havalimanı
5- Atatürk Havalimanı

5

4

Terminali projesinde de AECOM’a 
terminal planlama danışmanlığı ve 
bazı iş paketlerinde mimari proje 
hizmeti veriyoruz. Bunlar dışında yine 
Avrupa’nın en önemli havaalanlarından 
biri olan Schiphol Havalimanı’nda 
terminal  planlama danışmanl ığ ı 
yapıyoruz. Ayrıca Türkiye’de devam 
etmekte olan 180 bin metrekarelik bir 
alışveriş merkezi ile içinde konut-ofis, 
ofis ve ticari alanlar içeren bir karma 
yerleşim tasarımımız da sürüyor.

Ödül aldığınız projeler oldu mu?
Pİ: Atatürk Havalimanı projemizden 

başlayarak birçok projemiz çeşitli 
ödüller aldı. Son yıllarda Makedonya 
Havalimanı, üç yıl kendi ölçeğinde 
Avrupa’nın en iyi havalimanı seçildi. 
Ayrıca Medine ve Riyad Havalimanları, 
2015 ve 2016 yıllarında arka arkaya 
en iyi ulaşım ve en iyi havalimanı 
ödüllerini aldı. Havalimanları dışında 
Avrasya Tüneli Operasyon ve Bakım 

Merkezi binası da tasarım ödüllü 
projelerimizden biri oldu.

“DOĞRU MALZEME SEÇİMİ 
BAKIM MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR” 
Projelerde malzeme seçimleri 
hangi süreçte devreye giriyor ve 
seçimlerinizde özellikle dikkat 
ettiğiniz hususlar nelerdir?

Pİ: Malzeme seçimleri, konsept 
aşamasından başlayarak işin sonuna 
kadar devrede oluyor. Tasarımın ilk 
aşamalarında diğer tüm etmenlerle 
birlikte taşıyıcı sistem, cephe ve çatı 
gibi temel malzemeleri, yapılabilirliği 
yaklaşık bütçeyi düşünerek seçmeye 
başlarız, işin sonuna kadar proje etap-
larına uygun olarak detaylandırarak 
devam ederiz. Bunları düşünmeden 
yapılan tasarımların sonradan ne kadar 
değiştiğine sizler de tanık olmuşsunuz-
dur. Konsept tasarımda incecik çizil-
miş bir çatı saçağı strüktür, yalıtım ve 
eğimler düşünülmeye başladıkça ka-

lınlaşıp oranlarını kaybediyorsa baştan 
yanlış yapılmıştır. Marka ve model se-
çimlerini ise eğer işverenimiz özellikle 
bizden talep etmiyorsa işverene bıra-
kır, benzer nitelikteki tüm markalara 
uyacak performans şartnameleri yaza-
rız. Projenin tasarımına, yerine, iklime 
ve bütçeye uygun yazılmış performans 
kriterlerini sağlayan malzemeler, yine 
şartnamede yazılan şekilde uygulanırsa 
hem mimari tasarım uzun süre korun-
muş hem de işverenin işletme bakım 
onarım maliyetleri düşmüş olur.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI 
GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARA 
CEVAP VEREBİLMELİ” 
Bir yapının sürdürülebilir olması 
için nelere dikkat edilmeli?

Pİ: Sürdürülebilirlik açısından 
yapının esnek, gelecekteki ihtiyaçlara 
göre kolayca adapte edi lebi l ir, 
gerekirse büyütülebilir olması en 
önemli mimari unsurlardan biri. 
Bence binanın yönlendirilmesi, 
iklime göre şekillenen formu ve doğal 
ışıktan optimum düzeyde faydalanma 
gibi kriterler sürdürülebilirliğin 
en önemli şartı. Bakım-onarım ve 
işletme maliyetleri de dikkat ettiğimiz 
kriterler arasında yer alıyor. Yapı 
malzemelerinin içeriklerinin yanı 
sıra, yakın çevreden temini söz 
konusu olabiliyorsa bunu mutlaka 
değerlendiriyoruz.

Büro olarak önümüzdeki dönemde 
hedefleriniz nelerdir?

AEÖ: Biz tek bir isim üzerine 
kurulmuş bir “starchitect” büro 
değiliz. Çeşitli yeteneklerden oluşan, 
b i rb i r le r in i  t amamlayan,  ek ip 
çalışmasına inanan, kurumsallaşmayı 
ben imsemiş  b i r  büroyuz .  Ben 
1949 yılında kurulmuş olan GMW 
Londra’nın dördüncü kuşak ortağı 
olduğum gibi, 2000 yılında kurduğum 
GMW MIMARLIK bürosunun bilgi 
birikiminin benden sonra nesilden 
ne s i l e  g e l i ş e r ek  sü r ek l i l i ğ in i 
hedefl iyorum. Bugün büromuz 
ikinci nesli temsil eden Dicle ve 
Pınar tarafından yönetiliyor. Bunun 
devamının gelmesini, havalimanı 
projelerindeki lider bürolardan biri 
olarak başarılarımızın sürmesini ve 
diğer alanlarda da aranan bürolardan 
biri olmayı amaçlıyoruz.



Beyrut 
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savaşın yaralarını 
kentsel dönüşümle sardı
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Orta Doğu’nun kalbindeki ülke Lübnan, 1975-1990 
yılları arasında yaşanan savaşın ardından Beyrut’ta 

kentsel dönüşümde örnek bir projeye imza attı. 
Öldürülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 
şirketi olan ve şehrin çekim noktası haline gelen 

bir meydana da ismini veren Solidere Projesi, 
savaşta harap olan Beyrut kent merkezinin tek 

elden yeniden inşasını kamu ve özel sektör işbirliği 
ile sağladı. Proje sayesinde yeni liman bölgesi ile 

tarihi kent merkez birbirine bağlanırken, Beyrut eski 
popülaritesini yeniden kazandı.

TEMMUZ 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   65



66   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2017

Günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan bir 
tarihe sahip olan Lübnan’ın başkenti Beyrut, 
depremlere, dev dalgalara ve yüzyıllar süren 

savaşlara sahne olan ancak her yıkılışında eskisine 
oranla daha kuvvetli bir biçimde yeniden ayağa 
kalkmayı başaran bir kent… Bunun en önemli ör-
neği, 1975-1990 tarihleri arasında yaşanan Lübnan 
iç savaşı sonrasında başlatılan büyük “yeniden inşa” 
kampanyası oldu. Bu yeniden inşa faaliyeti kent-
sel dönüşümün iyi örnekleri arasında yer alırken, 
dünyanın dört bir yanındaki plancılara ve planlama 
öğrencilerine de iyi bir model oluşturdu.

1975-1990 YILLARINDAKİ SAVAŞTA BÜYÜK YIKIM
Lübnan’da 1975-1990 yılları arasında yaşanan 

savaş sonrasında 20 bin kişi evsiz kalmış ve şehrin 
altyapısı ciddi bir şekilde hasara uğramıştı. Şehrin 
tarihi ve coğrafi çekirdeğinde konumlanan, ülkenin 
ticari ve idari açılardan olduğu kadar hareketli finans 
piyasası açısından da en önemli yeri olan Beyrut 
Merkez Bölgesi (BMB) 18 yıl süren çatışmaların ço-
ğunda, her yandan açılan ateşin merkezinde kaldı. 
Savaş son bulduğunda, şehrin bu bölgesi yıkımlarla 
önemli ölçüde zarar görmüş, altyapı tümüyle tahrip 
olmuş, birçok bölgede binalar işgal edilmiş, mülkiyet 
haklarında da mal sahipleriyle kiracıları etkileyen 
önemli bölünmeler ve engeller ortaya çıkmıştı. Savaş 
sürecinde şehrin kıyı kesimi kontrolsüz bir şekilde 
yağmalanırken, savaşın etkisi ile zayıflayan hükümet 
büyük ve kompleks bir proje ile şehri yeniden inşa 
edebilecek gücü elinde bulunduramamıştı. Savaşın 
sona ermesiyle artık Beyrut’un başka bir deyişle 
Lübnan’ın yeniden doğması için ilk adımlar atıldı. 

KENTLER & MİMARİ / BEYRUT

Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’un kalbi 

olarak tanımlanan, 
191 hektarlık alan 

üzerinde inşa 
edilen Solidere 

Kentsel Dönüşüm 
Projesi, iki evreden 

oluşuyor. Birinci evre 
1994-2004 yıllarını, 

ikinci dönem ise 
2005-2020 yıllarını 

kapsıyor. Proje 
kapsamında kentte, 

inşaat çalışmaları 
devam ediyor. 
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İnsanları savaşın bittiğine inandırmak gerekiyor, 
bunun yolu da savaş öncesinde Beyrut’un gelenek-
sel olarak idari, ticari, kültürel çekirdeğini oluştu-
ran merkez bölgesinin yenilenmesinden geçiyordu. 

FELAKETİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRME FİKRİ
Lübnan’ın savaştan sonraki ilk hükümeti fela-

keti fırsata dönüştürme fikri ile yola çıktı. Planları 
özel bir bölge tasarlamaktı. Hükümet bunun için 
özel sektörle işbirliği yaparak kentsel yenileme ve 
dönüşüm projesi başlattı. 1994’te Beyrut merkez 
bölgesinin geliştirilmesi ve yeniden yapılanması 
amacıyla bölgedeki mülkiyet hakkı sahipleriyle 
yatırımcıların ortaklığında oluşan Solidere adında 
bir Lübnan anonim şirketi kuruldu. Öldürülen 
eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin şirketi olan 
ve şehrin çekim noktası haline gelen bir meydana 
da ismini veren Solidere Projesi, savaşta harap olan 
Beyrut kent merkezinin tek elden yeniden inşasını 
kamu ve özel sektör işbirliği ile ele alan bir proje idi.

SOSYAL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK AMAÇLANDI
Savaş sonrası Beyrut’ta karşılaşılan sorun yal-

Lübnan iç savaşında 
tahrip olan Beyrut 
kent  merkezinin eski 
günlerine dönmesi 
için gerçekleştirilen 
Solidere  Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin 
odak noktası Nejmeh 
Square oldu.

nızca fiziksel yapının değil sosyal yapının da büyük 
ölçüde hasar görmüş olması idi. İkiye bölünen şeh-
rin kuzey kısmında Müslümanlar, doğu kısmında 
ise Hıristiyanlar bulunuyordu. Kentin geleneksel 
kimliğine uymayan böylesi bir bölünme, savaş son-
rası ulus olma yolunda çabalayan Lübnan için bir 
çelişkiyi ifade etmekte idi. Bu nedenle hazırlanan 
projede üzerinde durulan öncelikli konulardan biri 
de kentin sosyal dokusunun bütünleştirilmesi oldu. 
Bunu sağlayabilmek için kent merkezinin yeniden 
inşa edilerek doğu ve batı yakalarının birbirine bağ-
lanması, şehir merkezinin sadece ticaret için değil 
aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerle tüm 
kentlileri bir araya getirmesi hedeflendi. Solidere 
şirketi şehrin tarihi dokusu bozulmayacak şekilde 
şehir merkezindeki kafe, restoran ve barların tek-
rar inşası üzerinde odaklandı. Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’un kalbi olarak tanımlanan, 191 hektarlık 
alan üzerinde inşa edilen proje iki evreden oluştu. 
Birinci evre 1994-2004 yıllarını, ikinci dönem ise 
2005-2020 yıllarını kapsadı.

Beyrut Merkez Bölgesi’nin yeniden yapılan-
ması ve geliştirilmesi yaklaşık olarak 1.8 milyon 
metrekarelik bir bölgeyi ilgilendiriyor, şehrin bir 
zamanlar geleneksel olarak en gözde yerleri olan 
cadde ve meydanlar da bu kapsama giriyordu. 
Projeden etkilenen simge yapılar arasında, Place 
des Martyrs (Şehitler Meydanı-eski Hamidiye Mey-
danı), Parlamento Binası, Place de I’Etoile (Yıldız 
Meydanı), Büyük Saray (Osmanlı dönemi kışlası) 
ve geleneksel Beyrut Çarşısı da yer aldı.

PROJENİN TEMEL HEDEFLERİ
Projenin temel hedefleri ise şöyle sıralandı: 

“Kentteki tarihi binaların ve koruma alanlarının 
yeniden inşa edilmesi. Yeni geliştirilmek istenen 
bölgeler için kentsel dönüşüm çerçevesinin çizil-
mesi. Proje alanı bütününde deniz görünümünün 
en yüksek seviyeye çıkarılması. Denize açık bir 
alanın oluşturulması. Kentin bütünü için modern 
altyapı sistemlerinin yapılması. Kamusal alanların 
yapılması, gezi alanları, seyir terasları ile yayalar 
için yollar yapılması. İşyeri ve ilgili yerleşkeler ile 
kültürel ve eğlence imkanları yüksek olan çok fonk-
siyonlu yerler inşa edilmesi. Savaş sonrası sağlam 
kalmış yapıların ve şehrin sahip olduğu manzaranın 
korunması. Geleneksel ve modern mimarinin bir 
arada buluşturulması. Şehrin eski dokusunun ve 
etnik ayrımcılık ile kaybolmuş komşuluk ilişkile-
rinin yeniden kurulması. 24 saat yaşayan bir kent 
oluşturulması. Pazarlama ve gelişme olguları ile 
birlikte sürdürülebilir çevre oluşumunun destek-
lenmesi ve bu amaç için esnek öneriler getirilmesi, 
şehir merkezinin yenilenmesi, cazibe olanakları 
oluşturulması.”

Bunun yanı sıra; şehrin tarihi çekirdeğinin, yani 
batıda Saray’dan (Osmanlı dönemi hükümet kona-
ğı) doğuda Şehitler Meydanı’na uzanan bölgenin 
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Yenilenmiş binaların 
bulunduğu 
Downtown 

bölgesindeki Place 
de l’Etoile’da yükselen 

Rolex Saat Kulesi, 
şehrin sembolleri 

arasında yer alıyor. 

korunması hedeflenirken, bu bölgenin içerisinde 
ayakta kalan tüm tarihi binalar gibi Riyad al-Solh 
Caddesi boyunca uzanan banka binalarının da 
koruma altına alınması planlandı. Planlanan sahil 
parkından limanın ilk havuzuna uzanan dolgu 
alanda oluşturulacak karma kullanım bölgesinin, 
Akdeniz, Beyrut Limanı, Junye şehri ve uzaklar-
daki tepelerle, dağlara bakan manzaraya egemen 
olması hedeflendi. Tarihi Çarşı yeri, Ayyas, Tawi-
leh, Al-Jamil ve eski adıyla Khan Antoun Bey’e 
doğru uzanan bölge yeniden inşa edildi.

DİĞER HEDEFLER
Projenin diğer hedefleri ise şöyle özetlenebilir: 

“Konut bölgeleri Saifi, Mar Maroun ve Sokak al 
Blat’ın korunacak, bu çevrelerde yaşam düzeyinin 
yükseltilmesi amacıyla, yeni gelişmelerle açık hava 
mekânları projeye dahil edilecek. Konut alanı Vadi 
Abou Jamil, kendi doğal topografik eğimi boyunca 
sahil şeridine kadar uzatılacak. Bazı gelenek-
sel Lübnan evleri yenilenip restore edilecek; bu 
çevre ile Doğu Akdeniz mimarlığı pekiştirilecek. 
Deniz dolgusu olan bölgede bir sahil parkı oluş-
turulacak, çevresine ulusal kütüphane ve sanat 
merkezleri gibi kültürel işlevler yerleştirilecek. Bu 
bölgenin, BMB’nin halka ve turistlere yönelik en 
önemli çekim alanlarından birisi olması planlan-
dı. Beyrut’un ünlü sahil bulvarını uzatacak olan 
ağaçlandırılmış gezinti yolu yapılacak. Geleneksel 
BMB’yle ilintili bölgeyle denizden kazanılacak alan 
arasında uygun bağlantılar sağlanacak ve sonunda 
BMB’nin içinden geçen, denize ve dağlara egemen 
bir manzara sunan doğu-batı bulvarı yapılacak. 
Place de I’Etoile (Yıldız Meydanı), St. Georges 
Katedrali ve konumlanan kazı alanında çıkarılan 
arkeolojik buluntular çağdaş yapılaşmayla bağ-
daştırılacak. Minet Al-Hsn bölgesindeki gelişme, 
konut, otel ve işyerlerinin dönüşümünü sağlaya-
cak şekilde yönlendirilecek. Sahil şeridiyle Place 
des Martyrs (Şehitler Meydanı - eski Hamidiye 
Meydanı) arasında daha başarılı bir görsel ve 
kentsel bağlantı kurulacak. Yüksek katlı yapıların 

sayısı ve konumları, BMB girişleri, mevcut oteller 
bölgesi ve sermaye piyasasının bulunacağı yeni 
bölgeyle sınırlandırılacak. BMB’de taşıt trafiğini 
en aza indirgemek amacıyla servis yolları ve kilit 
noktalarda yeraltı otoparkları inşa edilecek.

PROJE KENDİ KENDİNİ FİNANSE ETTİ
Uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için 

Solidere şirketi tarafından ilk olarak mevcut mül-
kiyet hakkı tespit edildi. Şirket bu hakkı 1.2 
milyar dolar olarak belirledi. Belirlenen bu değer 
A grubu hisse senedine dönüştürüldü. Hazırlanan 
projenin uygulanması ve yeni bölgenin inşası için 
gerekli olan 650 milyon dolar ise B grubu hisse 
senedi karşılığı nakit olarak yeni yatırımcılardan 
temin edildi. Yasal bir hak sahipliği olmamasına 
rağmen sosyal bir denge oluşturmak amacıyla iç 
savaş döneminde bölgeye yerleşen fakir halk ve 
mülteciler için tazminat tespit edildi ve yerleştik-
leri alanları boşaltmaları sağlandı. Projede birinci 
aşamada yeraltı otoparkları, denizdeki inşaat ça-
lışmaları, dolgu toprağının işlenilmesi, birinci ve 
ikinci derecedeki altyapı çalışmaları gibi önemli 
adımlar atıldı. İkinci aşamada ise Beyrut şehrinin 
denizden korunması için dolgu toprak işlendi.

Uygulanan proje sonrası yapılan yeni liman 
bölgesi ile tarihi kent merkezi birbirine bağlandı. 
Bu bağlantı ile finansal anlamda güçlü bir bölge 
oluşturuldu. Bu sayede proje kendi kendini finan-
se etti ve kamuya herhangi bir ek yük yüklemedi. 
Aynı zamanda bu yeni durum bölgede kaybedilen 
kimlik değerlerinin yeniden kazanılması zorluğu-
nu göstermesi açısından dünya çapında önemli bir 
örnek oldu. Projenin ana hedefleri doğrultusunda 
genelde Lübnan bütününde, özelde ise Beyrut 
kenti ve kent merkezinde kaybedilen kimlik de-
ğerlerinin kazanılması, sürdürülebilir kentsel 
mekân anlayışının kazanılması ve bunun geleceğe 
aktarılması sağlandı.

ŞEHİR ESKİ POPÜLERİTESİNİ KAZANDI
Savaştan sonra yenilenen Beyrut global mima-

riyi tamamen kabullenmedi, eskisini de korumaya 
çalıştı ve bu ikisini başarılı bir şekilde birleştirdi. 
Bu yeni dönüşüm sürecinde, yerel kent mimarisi 
oraya özgü anahtar noktaları açığa çıkardı ve dün-
yaca ünlü mimarları bu noktalara çekti. Böylece 
şehir tekrar popülerleşirken, bölünen şehir de 
yeniden konumlandırıldı. Bu model, Kanada’nın 
Toronto kenti kıyı şeridi dönüşüm projesine de 
örnek olarak alındı. 1990’lara kadar birkaç yılını, 
Lübnan Hükümeti tarafından kent merkezinin ye-
niden yapılandırılmasını sağlamak üzere kurulan 
Solidere şirketine danışmanlık yaparak geçiren 
Torontolu kentsel tasarımcı Tony Coombes, İsrail 
bombalamalarına kadar faaliyette olan Solidere’in 
başarısının, iyi düşünülmüş bir yapıya sahip ol-
masından kaynaklandığını belirtti.
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belgesi markanıza

artı standart

Neden CE veya G işareti ?
Yurtdışı ve yurtiçi piyasada kalitesiz ve standart dışı ürünlerin dolaşımını önlemek, piyasa disiplinini
sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçmek amaçlarıyla Yapı Malzemesi mevzuatında ürünlerin
mutlaka CE veya G işaretine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Neden Ulusal Teknik Onay (UTO) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma 
gösteriyorsa veya tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtiçi
piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat gereği UTO’ya ihtiyaç bulunmaktadır.

Ulusal Teknik Onay belgeleri ürüne, protatip ürüne, ek karakteristiğe, temel
gerekten sapmaya, karşılıklı tanımaya, yapım sistemine ve tasarım sistemine dair 
düzenlenebilmektedir.

Neden Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma gösteriyorsa veya
tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtdışı piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat
gereği ETA’ya ihtiyaç bulunmaktadır. Alacağınız ETA belgesi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı
sıra, AB ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan ülkelere başka hiçbir belgeye ihtiyacınız olmadan
doğrudan ürününüzü satabilirsiniz. ETA belgesi ürününüz için Avrupa Birliği Vizesi anlamı taşır.

Biz Kimiz (YAD-İTBAK) ?
 T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin ilk Ulusal Teknik Onay Kuruluşu.
 Türkiye’nin ilk Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları

Birliği (EOTA) üyesi ve bu kuruluş nezdinde ülke sözcüsü.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, ODTÜ, TÜRKİYE İMSAD ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği

Derneği kurucularımız, ayrıca ALÇIDER, ÇATIDER, TYÇD, TUKDER, TÇÜD, TGÜB derneğimiz
üyesi kuruluşlardır.

 Tarafsız, Bağımsız, Gizlilik Beyanını Esas Almış, Uzmanlardan Oluşan Teknik Kurulları ile
Güvenilir Ticari Amaç Gütmeyen Bilimsel Araştırma Kurumuyuz.

1- Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri
2- Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı
3- Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve/veya su
buharı kontrolü için)
4- Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri/sistemleri
5- Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler
6- Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler
7- Alçıtaşı malzemeler
8- Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler
9- Giydirme cephe/kaplama/yapısal macunlu camlama
10- Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü,
yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme
malzemeleri)
11- Sıhhi tesisat gereçleri
12- Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: Yol
donanımları/elemanları ve ikinci yardımcı elemanları
13- Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı
14- Ahşap esaslı levhalar ve elemanları
15- Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar
16- Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam),
artgerme kitleri
17- Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili
diğer aksam
18- Atık su mühendisliği malzemeleri

19- Yer döşemeleri 
20- Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam
21- İç/Dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme 
kitleri
22- Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili 
diğer aksam, çatı kitleri
23- Yol yapım malzemeleri
24- Agregalar
25- Yapısal yapıştırıcılar
26- Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet
27- Mekan ısıtıcı aletler
28- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru 
(künk)-tank ve ilgili aksam
29- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları
30- Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler
31- Güç, kontrol ve iletişim kabloları
32- Bağlantılar için yapısal macun
33- Montaj aksesuarları
34- Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar
35- Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın 
koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler

Yetkili Olduğumuz Malzeme Alanları

Cinnah Caddesi No:73/6 Çankaya Ankara
T: +90 312 285 63 80  F: +903122856382  itbak@itbak.org
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“Hedefimiz 2020 yılında
iş hacmimizi ikiye katlamak”

Vaillant Group, Türkiye pazarında 
hedef büyüttü. Vaillant Türkiye 

Satış ve Pazarlama Direktörü 
Erol Kayaoğlu, şirketin 2016 

yılında yüzde 26 büyüdüğünü 
belirterek, “Vaillant Türkiye olarak 

öncelikli hedefimiz 2020 yılında iş 
hacmimizi ikiye katlamak” dedi.

Isıtma ve soğutma sistemleri alanında dünyanın önde 
gelen firmalarından olan Alman Vaillant, Türkiye pa-
zarında 25’inci yılını kutluyor. Türkiye’nin, Vaillant 

Group’un faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en büyük ciroya 
sahip üçüncü ülke olduğunu belirten Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, “Vaillant Türkiye, 
Vaillant Group’un göz bebeği konumunda bulunuyor” dedi. 
Erol Kayaoğlu ile Vaillant Türkiye’yi ve hedeflerini konuştuk.

Vaillant’ın dünyada ve Türkiye’deki geçmişi ile ilgili 
kısaca bilgi verir misiniz?

1874 yılında şofbenin mucidi Johann Vaillant tarafından 
Remscheid’da kurulan Vaillant, 143 yıllık bir aile şirketi ve 
kurulduğu günden bu zamana kadar aile şirketi yapısını ve 
değerlerini hep korudu. Vaillant, 1992 yılından bu yana Tür-
kiye piyasasında faaliyetlerini sürdürüyor. Vaillant Group, 12 
bin çalışanı ile tasarruflu ısıtma, sıcak su ve soğutma sistem 
çözümlerinin yanında yenilenebilir enerji kaynaklı ürünler, 
enerji verimliliği konusunda danışmanlık, kaskad yoğuşmalı 
ısıtma çözümleri ve sistem otomasyonu, yenilenebilir enerji-
ler ve konvansiyonel sistemlerin beraber kullanıldığı hibrid 
sistemler üzerine hizmet veren bir şirket. En büyük özelliği 
143 yıllık geleneksel kalite anlayışını bozmadan tüketicile-
rine beklentilerinin üzerinde hizmet sunması olan Vaillant, 
tüm satış sonrası hizmetlerini kendi personeli ile yapıyor. Bu 
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iş en az cihazın kalitesi kadar önemli ve tüketicilerimizle 
sürdürülebilir bir ilişkiyi devam ettirebilmenin temel taşı.

“ÖNCELİĞİMİZ KALİTE VE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”
Vaillant’ın Türkiye ısıtma ve havalandırma pazarındaki 
yeri hakkında neler söylemek istersiniz?

Vaillant bu sene Türkiye’deki 25’inci yılını kutluyor. 
Türkiye, Vaillant Group’un faaliyet gösterdiği ülkeler ara-
sında en büyük ciroya sahip üçüncü ülke olarak, Vaillant 
Group’un göz bebeği konumunda bulunuyor. İlk günden 
bugüne yatırımlarımız hız kesmeden artarak devam ediyor. 
Bu sürede kendimizi çok geliştirdik, her zaman neyi daha iyi 
yapabileceğimizi sorguladık. İlk günden bugüne değişmeyen 
tek şey müşteri memnuniyetinin her zaman tüm stratejimi-
zin kalbinde yer alması oldu. Bundan sonra da en iyi ve en 
kaliteli ürünleri pazara sunmaya, en kapsamlı ve nitelikli 
servisi ortaya koymaya, çevreci tutum ve aktivitelerimize, ça-
lışanlarımızdan bayilerimize tüm paydaşlarımızla büyük bir 
aile olarak vizyonumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
nedir?

Vaillant Group’un dünya genelinde 11 üretim ve Ar-Ge 
tesisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de DemirDöküm 
markası ile Bozüyük’de üretim yapan fabrika. DemirDöküm 
Bozüyük fabrikası, yıllık 330 bin adet termosifon, 600 bin 
kombi, 300 bin şofben, 2 milyon 500 bin metre tül panel, 
70 bin solar kolektör üretim kapasitesine sahip.

“2016’DA VİTES BÜYÜTTÜK”
2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?

Vaillant Türkiye’nin kuruluşundan gelen DNA’sında 
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yer alan tüketici odaklı yapısını yıllık hedeflerimizde her 
zaman ön planda tutarak çalışıyoruz. Tüketicilerimizi sa-
dece cihaz satışı yaptığımız sayı olarak değil aynı zamanda 
onların ihtiyaç ve tüketim yapısını içselleştirerek müşteri 
memnuniyetini tüm yatırım süreçlerimizde ön planda 
tutuyoruz. Vaillant Group olarak, dünya trendleri ile pa-
ralel olarak dijitalleşiyoruz. Dijitalleşen dünyamızda ürün 
gamımızı, teknolojiye ayak uyduracak şekilde güncelleyip 
ısıtma soğutma sektöründe öncü olma hedefiyle yatırımlar 
yapıyoruz. Bu doğrultuda Vaillant Türkiye olarak öncelikli 
hedefimiz 2020 yılında iş hacmimizi ikiye katlamak. 2016 
yılında yüzde 26 büyüyerek vites artırdık ve 2016 yılında 
kombi işinin yanı sıra panel radyatörde yüzde 69, klimada 
yüzde 33, şofbende yüzde 44 ve ısı pompasında üç kat 
büyüme gerçekleştirdik. 2016 yılında ayrıca devreye alım 
rakamlarında da yüzde 11 büyüdük.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA
 YÖNELİK ÜRÜNLERE ODAKLANDIK”
Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz nelerdir? Yeni 
yatırım planı var mı?

Sektöründe 143 yıldır pek çok ilki başaran Vaillant’ın en 
önemli gücü yenilikçi ürün gelişimine olan yatırımlarıdır. 
Vaillant Group olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ait 
ürünlere odaklanmış bir firmayız ve bu ürünlerin gelecekte 
tüketiciler için yeni trendler yaratacağı bilinci ile Ar-Ge’ye 
büyük önem veriyoruz, büyük yatırımlar yapıyoruz. Ürün-
lerimizde fark yaratacak, markamıza özgü birçok yenilik 
gerçekleştiriyor ve sektörümüze öncülük yapıyoruz. Dünya 
çapında 780 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezlerimizde Vail-
lant olarak her yıl onlarca yeni patente imza atarak ürün 
ve teknoloji geliştiriyoruz. Vaillant Group olarak, dünya 
trendleri ile paralel olarak dijitalleşiyoruz. Dijitalleşen dün-
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yamızda ürün gamımızı, teknolojiye ayak 
uyduracak şekilde güncelleyip, ısıtma 
soğutma sektöründe öncü olma hedefiyle 
yatırımlar yapıyoruz.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ 
VERİYORUZ”
Isıtma ve soğutma sektörünün şu 
andaki durumu ve geleceği ile ilgili bir 
değerlendirmede bulunur musunuz?

Kentsel dönüşüm, doğalgazın yeni 
gittiği şehirler ve inşaat sektörünün bü-
yüme potansiyeli iklimlendirme sek-
törünü olumlu etkiliyor. 2016 yılında, 
Türkiye’de hükümetin konut satışını 
özendirme çalışmaları ile inşaat sektörü 
faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. 
Türkiye kombi pazarı 10’u aşkın yerli 
ve yabancı markanın yoğun bir rekabet 
yaşadığı bir pazar olup, kombi pazarının 
Türkiye’de 850-900 bin adet/yıl arası 
olduğu tahmin ediliyor.

Enerji Verimliliği Yönetmeliği, şu 
anda sektörümüzü ilgilendiren en önemli 
konu. Vaillant, enerji verimliliğine yöne-
lik çıkan kanun ve mevzuatlar doğrul-
tusunda zorunlu hale getirilen, toplam 
kullanım alanı 50 metrekare üstünde 
ve sanayi alanlarında üretim faaliyetleri 
yürüten binalar haricinde, tüm binaların 
(apartman, hastane, ticari binalar) enerji 
kimlik belgesi alması için çalışmalarını 
sürdürmeye devam ediyor. Tüketicileri-
ne “Yeşile Giden Yol” sloganı ile ulaşan 
Vaillant, enerji verimliliğine yönelik geniş 
ürün gamı ile özellikle yüksek verimli 
yoğuşmalı ısıtma sistemleri ve bu sis-

“Türkiye İMSAD, kurulduğu günden 
bu yana inşaat sanayisini gerek yurt 

içinde gerekse yurt dışında temsil 
eden bir sivil toplum örgütü. Sektörün 

birliğini sağlayarak, sorunlarını çözen 
yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi 

sağlaması açısından yakından takip 
ettiğimiz ve çalışmalarını saygıyla 

değerlendirdiğimiz Türkiye İMSAD ile iyi 
ilişkilerimizin devamlılığı bizler için de 

çok önem arz ediyor. “

“Türkiye İMSAD 
sektörün 

birliğini sağlıyor”

temlere akıllı kontrol sistemi ile entegre 
olabilen güneş enerjisi, ısı pompaları ve 
mikro kojanerasyon sistemleri ile (hibrit 
sistemler) tüketicilerine özel çözüm-
ler sunuyor. 2013 yılından beri enerji 
verimlilik danışmanlığı hizmeti veren 
Vaillant, Enerji Verimliliği Danışmanlık 
Şirketi (EVD) yetkisini paylaştığı uzman 
bayiler ile cihaz satışlarının yanı sıra, 
satış öncesi ve satış sonrasında tüketiciye 
özel enerji modellemesi yaparak, hem fi-
nansal açıdan hem de tüketim açısından 
etkin çözümler üretiyor.

Şirket olarak sürdürülebilirlik ve 
çevre konularında ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Enerji ve doğal kaynakların hızla 
tükeniyor olması, enerji tüketiminde 
ortaya çıkan karbondioksit oranını ar-
tırıyor. Oluşan iklimsel değişiklikler 
günümüzde birçok sektörü bu konuda 
çözüm üretmeye teşvik ediyor. Doğayı 
koruma anlayışı Vaillant’ın genlerinde 
olan bir anlayış olduğu için tüm inovatif 
çalışmalarımız kuruluşumuzdan bu yana 
bu doğrultuda oluyor. Dünya çapında 
ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kay-
naklı, çevre dostu ve enerji tasarruflu 
ısıtma ve havalandırma sistemleri sun-
duğumuzu söylemekten mutlu oluyo-
ruz. Enerji tasarrufu sağlayan yoğuşmalı 
kombi ve kazanlarımızı, her geçen gün 
daha çevreci hale getirdiğimiz klima ve 
şofbenlerimizi, ısı pompası gibi yeni-
lenebilir enerji sistemlerine yaptığımız 
yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarımızı birer 
örnek olarak gösterebiliriz.
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“Bostik çatısı altında 
yenilikçi ürünler geliştiriyoruz”

Akıllı yapıştırıcılar ve derz dolgu 
macunları alanında Türkiye’nin ilk 

yerel markası olan Çekomastik, 
yapı ve inşaat grubundaki 

ürünleriyle dünyanın önde gelen 
firmalarından olan Bostik çatısı 

altında faaliyetlerine devam ediyor. 
Bostik Türkiye Pazarlama Müdürü 

Suna Ayvazoğlu, “Çekomastik, 
Bostik’in global know-how’ı ile 

bütünleştirilerek yenilikçi ürünler 
geliştiriyor” diyor.

Yapı sektöründe en geniş ürün yelpazesine sahip şir-
ketlerden biri olan Çekomastik, Bostik çatısı altında 
faaliyetlerini sürdürüyor. Arkema bünyesinde, yapı 

kimyasalları ve akıllı yapıştırıcılar olmak üzere, Türkiye pa-
zarında iki üretim tesisi ile yer alan Bostik Türkiye, Bostik’in 
global know-how’ı ile bütünleştirilerek yenilikçi ürünler 
geliştiriyor. Bostik Pazarlama Müdürü Suna Ayvazoğlu ile 
Bostik Türkiye’yi ve faaliyetlerini konuştuk.

Bostik ve Türkiye pazarına girişi hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

Bostik, 2005 yılı Ekim ayında Çuhadaroğlu Kimya San. 
ve Tic. A.Ş. ve Çekomastik markasını satın alarak Çekomas-
tik Kimya San. ve Tic. A.Ş. adı altında Türkiye’ye giriş yaptı. 
2008 yılında da Tekbau A.Ş.’yi bünyesine katarak, mastik ve 
yapıştırıcıların yanı sıra toz ürün grubu üretimine de girdi ve 
ürün grubunu hayli zenginleştirdi. Günümüzde yapı sektö-
ründe en geniş ürün yelpazesine sahip şirketlerden biri oldu. 
2009 yılı itibarıyla yönetim tek çatı altında birleştirildi. 2015 
yılı sonunda Çekomastik Kimya San. ve Tic. A.Ş. adı altında 
birleştirilen iki firma, artık tek firma olarak faaliyetlerine 
devam ediyor. Bostik, globalde ise yapı ve inşaat grubunun 
yanı sıra, endüstriyel üretim ve tüketici pazarlarında önde 
gelen küresel yapıştırıcı uzmanları arasında yer alıyor. Bir 
asırdan fazla bir süredir, insanların günlük yaşamlarında 
karşılaştıkları güçlüklere daha akıllı, uyumlu ve yenilikçi 
çözümler geliştiriyor. Şirket, 1.6 milyar Euro’luk cirosu ve 
4 bin 900 çalışanıyla 50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 
1889 yılından bu yana var olan ve uzun bir tarihçeye sahip 
olan Bostik, 2015 yılının Şubat ayında Arkema tarafından 
Total Petrol’den satın alındı. Yeni global markalaşma stratejisi 
çerçevesinde de yapılanmalar devam ediyor.
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“GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ VAR”
Çekomastik A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği 
alanlar nedir? Ürün çeşitliliği nasıl?

Bugünkü yapı grubu portföyümüzde; su yalı-
tım malzemeleri, teknik harçlar ve astarlar, ken-
dinden yayılan zemin şapları, tesviye şapları, 
üstün performanslı ürünler, zemin kaplama ve 
yapıştırıcıları, parke ve fayans yapıştırıcıları, ısı 
yalıtımı sistemleri, cephe sızdırmazlık ürünleri 
ve cephe yapıştırıcıları, mastikler, silikonlar gibi 
birçok ürünü barındırmaktayız. Endüstri faaliyet 
alanlarımız içinde de, yalıtımlı cam, otomotiv, 
marin, bant ve etiketler, ambalaj ve hijyen ürünleri 
bulunuyor.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir?
 Bostik Türkiye, Arkema bünyesinde, yapı 

kimyasalları ve akıllı yapıştırıcılar olmak üzere, 
Türkiye pazarında iki üretim tesisi ile yer alıyor. 
Bostik Türkiye’nin Çorlu’daki fabrikası, tamamı 
ithal makinelerle donanımlı olup en ileri teknoloji 
ile çalışıyor. Bostik Türkiye, yıllık 250 bin ton 
üretim kapasitesiyle burada ürettiği yüksek 
nitelikli çimento esaslı toz ürünlerini, üstün 
hizmet anlayışı ile bir araya getirerek pazara 
sunuyor. Esenyurt tesisinde ise, akıllı yapıştırıcılar 
ve derz dolgu macunları alanında Türkiye’nin ilk 
yerel markası olan Çekomastik, Bostik’in global 
know-how’ı ile bütünleştirilerek yenilikçi ürünler 
geliştiriyor.

“SEKTÖR DİNAMİZM KAZANACAK”
Faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili bir 
değerlendirmede bulunur musunuz? Sektörün 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2016’daki çalkantılara rağmen inşaat sektörü 
büyüme kaydetti, bu da sektörün Türkiye için 
hâlâ önde gelen lokomotif sektörler arasında ol-
duğunu gösterdi. Yalıtım sektöründe de gelişmeler 
ümit verici. Yapılardaki yalıtım ihtiyacının bütün 
sektör paydaşlarının çabasıyla kullanıcıya doğru 
enstrümanlarla aktarılabilmiş olması, inşaat sektö-
ründeki büyümenin bu alana da sirayet etmesine 
sebebiyet verdi. Bu nedenle bütün çalkantılara 
rağmen 2016 yalıtım sektörü açısından umut 
verici bir yıl oldu ve 2017 planlarımızın oluştu-
rulmasına kaynak teşkil etti. 2017 yılını yalıtım 
sektörü açısından değerlendirdiğimizde, sektör 
yeni ve/veya kendini yenilemiş olan oyuncularla 
dinamizm kazanacak. Bu dinamizm ile beraber 
uzun soluklu ve sağlıklı bir büyümenin filizlerinin 
atıldığı bir sene olacak.

Şirketinizin Türkiye pazarındaki yeri nedir?
Bostik, bünyesinde barındırdığı geniş ürün 

yelpazesi ile 12 yılı aşkın bir sürede güzel noktalara 
geldi. İstenilen ve sorulan bir marka haline gelindi-

SÖYLEŞİ / SUNA AYVAZOĞLU

ğini görmek mutluluk verici, ancak hâlâ yapılması 
gereken çok şey var. Yönetimimiz bu konuda yeni 
adımlar attı. Bütün ürün grupları, dağıtım kanalları 
ile satış ve pazarlama organizasyonu, bütünleşik bir 
yönetimsel model çerçevesinde değerlendiriliyor. 
Yeni stratejimizi bu doğrultuda oluşturduk. Stra-
tejik ürün ve şartname yönetimi ile teknik servis 
konusunda bir altyapı da oluşturuldu. İnsan kay-
nağı ve departmanlaşma konusunda, zenginleştirme 
faaliyetleri dışında yeni ve farklı değerler yaratan 
ürünler konusunda çalışmalar yapıldı. Sonuç olarak 
bunların bizi kısa-orta vadede daha da yukarıya 
taşıyacağına inanıyoruz.

2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor? 
Biz Bostik olarak, global vizyonumuzu yeni 

ve yenilenmiş mesajlarımızla beraber sektör pay-
daşlarına sunmayı ve geçmiş birikimlerimizle 
sektörde çığır açacak, öncülük edecek yepyeni 
yaklaşımlar ortaya koymayı hedefledik; bu yolda 
ilerliyoruz. Heyecan duyduğumuz çalışmaları 
yapmak ve paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz.

“DEN BRAVEN SATIN ALMASI 
SİNERJİ YARATTI”
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
nelerdir? Yeni yatırım planı var mı?

Arkema, Avrupa’da yalıtım ve inşaat alanında 
yüksek performanslı sızdırmazlık mastiklerinde 
lider olan Den Braven’in satın alımını geçtiğimiz 
yılın aralık ayında tamamladı. Uzun vadeli hedef-
lere ulaşılmasında yeni bir kilometre taşı temsil 
eden bu satın alma ile Bostik, yalıtım ve inşaat 
pazarlarındaki ürün yelpazesini önemli ölçüde 
güçlendirdi. Den Braven ile sinerji çalışmaları da 
bu anlamda devam ediyor. Teknolojisini, yenilik, 
gelişen bölgeler ve operasyonel mükemmellik 
odaklı olarak geliştiren Bostik, gelişmiş kaynak-
lara sahip daha güçlü bir özel kimyasallar grubu 
oluşturmayı da hedefliyor.

“Türkiye İMSAD’ın aylık ekonomi 
değerlendirme toplantılarını çok faydalı 
buluyorum. Bu sayede hem güncel 
bilgilere ulaşıyor hem de sektördeki 
arkadaşlarla network kurup, sektör 
değerlendirmesi yapma şansına sahip 
oluyoruz. Ayrıca herhangi bir veriye 
Türkiye İMSAD’ın web sitenizden 
ulaşmak da çok kolay ve çoğu zaman 
çok işimize yarıyor.”

“Türkiye İMSAD
sektörü 
buluşturuyor”



Fas
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Afrika açılımında
güçlenen pazar:
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Kuzey Afrika'nın gelecek vadeden ülkesi Fas, müteahhitlik firmalarımızca 
yeni pazar arayışları çerçevesinde Afrika ülkelerine yapılan açılımda öne 

çıkan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Fas yönetiminin ekonomideki 
sübvansiyonları azaltmak ve işleyen bir ekonomi kurmak için son dönemde 

altyapı yatırımları ve madenciliğe özel bir önemle yaklaşması, müteahhitlik ve 
teknik müşavirlik firmalarımız için oldukça önemli fırsatları beraberinde getiriyor.
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

NÜFUSU 33.503.000 (2015, IMF)

YÜZÖLÇÜMÜ 71.850 KM²

BAŞKENTİ RABAT

GSYİH (MİLYON $) 102.044 (2015, IMF)

KBGSYİH ($) 3.045 (2015, IMF)

BÜYÜME ORANI (%) 4.36% (2015, IMF)
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Kuzey Afrika’da Cezayir ve Batı Sahra 
arasında kalan Fas,  orta gel ir  dü-
zeyinde olmasına rağmen, dış borç 

yükünün fazla olmaması nedeniyle orta va-
dede ekonominin güç kazanması beklenen 
bir ülke görünümü çiziyor.

Dünyanın en büyük fosfat yataklarına 
sahip olan Fas, ekonomisini tarım, imalat, 
balıkçılık ve turizm sektörü gelirleri ve dış 
ülkelerde çalışan Faslılar’ın ülkeye getirdiği 
dövizlerle ayakta tutuyor. 

1956 yılına kadar Fransa hakimiyeti al-
tında kalan aynı yıl bağımsızlığını ilan eden 
Fas’ta, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık 
üçte ikisi hizmetler sektörüne dayanıyor. 
İmalat sektörü GSYİH’nın yüzde 13’ünü, 
tarım sektörü GSYİH’nın yüzde 12’sini, ma-
dencil ik sektörü ise GSYİH’nın yaklaşık 
yüzde 4’ünü oluşturuyor.

1980’li yıllardan itibaren IMF ve Dünya 
Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir eko-
nomik reform sürecine giren Fas, bu çerçe-
vede, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, 
yeni yatırım kanunu, özelleştirme programı 
ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesi yo-

Kızıl şehir olarak da 
bilinen Marakeş’in 

merkezi Medina’da 
bulunan Djemaa El 

Fna Meydanı, gündüz 
dingin bir havaya 
sahipken, akşam 

tam bir panayır 
alanına dönüşüyor. 

Turistlerin uğrak yeri 
olan meydan, Fas’ın 

kendine özgü mistik 
havasını yansıtıyor.
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luna gitti. Fas ekonomisinin son 10 yılda 
tarım ve fosfat sektörlerine olan bağım-
lılığı azalarak, imalat ve hizmet sektörle-
rinin GSYİH’daki payları arttı. İnşaat ve 
taahhüt sektörü ülke ekonomisinde GSYİH 
katkısı ve istihdam içindeki payı dikkate 
alındığında önemli bir sektör konumunda 
bulunuyor. İstihdam içinde  faal nüfusun 
yaklaşık yüzde 7,5’luk kısmı bu sektörde 
çalışıyor. Bu alanda faaliyet gösteren 5 bin 
f irmanın yüzde 35’ i  Kazablanka, Rabat 
ve Kenitra şehirlerinde yoğunlaşmış olup 
yüzde 15’lik kısmı da Fes ve Meknes şe-
hirlerinde yerleşik bulunuyor. Dolayısıyla 
bu beş şehir sektördeki kuruluşların yarıya 
yakınını barındırıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ
GELİŞME KAYDETTİ

İnşaat sektörü son yıllarda, barajlar/
enerji santralleri, yollar, sosyal konut pro-
jeleri ,  turizm yatırımları ,  l imanlar gibi 
büyük ölçekli alt yapı projelerinin olumlu 
etkisi ile önemli bir gelişme kaydetti. Çi-
mento fabrikalarındaki kapasiteler dahil 
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olmak üzere ülkede yapı inşaat malzemeleri 
üretiminde yaşanan artış da gelişmede et-
kin bir rol oynadı. Konut inşaatı özellikle 
şehirlerdeki “ekonomik konut” ihtiyacına 
paralel olarak son dönemde bir gelişme kay-
dederken, bununla birlikte finansman temini 
konusu toplu konut inşaatlarını yavaşlatan 
en önemli sorun olarak duruyor. Bu nedenle 
Fas devleti artan bir şekilde özel sektöre 
destek oluyor. Özel sektöre sağlanan finan-
sal destekler yanında kamuda yapısal bir 
takım tedbirler de hayata geçirilerek, yedi 
ayrı kamu inşaat firması Al Omrane Holding 
çatısı altında sosyal toplu konut projelerinin 
daha etkin yürütülmesi hedefi doğrultusun-
da birleştiri ldi.  Hızlandırılan gecekondu 
dönüşüm programları ve kamu-özel sektör 
işbirliği yaklaşımı dahilinde kamu arazileri 
indirimli bedelle özel inşaat firmalarına tah-
sis edilerek ekonomik konut inşaatı özendi-
riliyor. Turizm projeleri de inşaat sektörün-
deki gelişmede önemli rol oynuyor. Büyük 
ölçekli turizm yatırım planları başta Körfez 
ülkeleri sermayesi olmak üzere uluslararası 
inşaat ve yatırım firmalarının ülkeye ilgisinin 
artmasına neden oluyor.

Teknik müşavir l ik sektörü ise,  Fas ’ ın 
Fransız etki bölgesindeki bir ülke olması 
nedeniyle genelde Fransız f irmaları veya 
Fransız ortaklıkları kontrolünde bulunuyor. 
Ülkedeki inşaat standartlarının da Fransız 
mevzuatı çerçevesinde belirleniyor olma-
sı, ihale dosyalarının ilgili idareler tarafın-
dan Fransızca olarak talep edilmesi Fransız 
müşavirlik firmalarının etkisinin artmasına 
neden oluyor. Dolayısıyla iyi bir Fransızca 

ve Fransız ihale sistemi bilgisi (ihale dos-
yalarının hazırlanmasında, teknik düzen-
lemeler... vb) alt yapısına sahip olmayan 
yabancı şirketlerin ülkede başarılı olma 
şansı oldukça az.

EKONOMİNİN ORTA VADEDE
GÜÇ KAZANMASI BEKLENİYOR

Dış borç yükünün fazla olmaması ne-
deniyle yaşanan küresel ekonomik krizden 
göreceli olarak daha az etkilenen ülkede 
ekonominin orta vadede güç kazanması 
bekleniyor.

Fas, Türk müteahhitleri ve inşaat mal-
zemesi sanayicileri için de gelecek vaad 
eden bir pazar. Yurt dışı müteahhitlik sek-
törümüz geleneksel pazarlardaki kayıp-
larını yeni pazarlara açılarak kapatmaya 
çalışırken, bu çerçevede Fas, müteahhitlik 
sektörümüz için hem ekonomik ve siyasi 
ilişkilerimiz hem de bu ilişkilerin hukuki 
altyapısı bakımından önemli fırsatlar ba-
rındırıyor.

2019’A KADAR ORTALAMA
YÜZDE 4,4 BÜYÜME TAHMİNİ

Son 10 yıllık dönemde, gerek genel eko-
nomi gerek sektörler bazında yeni atılımlar 
gerçekleştiren ülke, uluslararası ve bölgesel 
anlamda siyasi olduğu kadar ekonomik ve 
ticari ilişkilerini de giderek güçlendirme 
yönünde bir politika izlerken, dış dünyaya 
açılımda da önemli yol kat etti. Fas ekono-
misi son dönemde önemli yapısal reform-
lar gerçekleştirerek büyümesine ivme ka-
zandırdı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 
Fas ekonomisinin reel GSYH büyümesinin 
2019’a kadar ortalama yüzde 4,4 seviyesin-
de gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya Banka-

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler: Fas’ın 
resmi dili Arapça olmakla birlikte iş ilişkilerinde 
güneyde Fransızca, kuzeyde İspanyolca ve 
Fransızca konuşuluyor. Devlet memurlarının 
çoğunluğu da Fransızca kullanıyor. İngilizce 
giderek yaygınlaşmasına rağmen ülkede 
yaygın olarak Fransızca konuşulması bazen 
bir dezavantaj olabiliyor. İş yazışmaları ve 
ticari materyalin Fransızca olması gerekiyor. 
Başka ülkelerde olduğu gibi Fas ile iş yapan 
firmalarımızın alıcılarını bir yıldan kısa sürelerde 
değil, daha uzun bir zaman içerisinde tanıması 
gerekiyor. Alıcı firmaya güven duygusu oluşana 
kadar peşin veya gayri kabil-i rücu akreditif gibi 
riski düşük ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi 
çok önemli.
Pasaport ve Vize İşlemleri: Ülkede, Diplomatik, 
Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport 
hamilleri vizeden muaf.

İşadamlarının pazarda dikkat 
etmesi gereken hususlar

Atlas Okyanusu kıyısında 
yer alan bir liman kenti 
olan Kazablanka’da 
görülmesi gereken en 
önemli yer olan Kral 
2. Hasan Camii, 210 
metre yüksekliğindeki 
dört köşeli minaresi ile 
dünyanın en yüksek 
minareli camii unvanına 
sahip.
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sı tarafından önerilen bir ekonomik program 
yürütülen Fas’ta sosyal ve ekonomik eşitsiz-
liğin büyümedeki en önemli engel olduğu 
görülüyor. Diğer taraftan ülkenin serbest 
piyasa ekonomisine geçmesine kuşku ile 
bakan bir kesim de bulunuyor. Fas firmala-
rının özellikle Avrupa’dan gelecek rekabet 
karşısında zayıf kalmalarından korkulurken, 
hükümet iş çevrelerinin modernizasyonu 
konusunda bir kampanya yürütüyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
57 PROJE ÜSTLENDİ

Fas, müteahhitlik firmalarımızca yeni 
pazar arayışları çerçevesinde Afrika ülkele-
rine yapılan açılımda öne çıkan ülkelerden 
birisi olarak dikkat çekiyor. Fas yönetimi-
nin ekonomideki sübvansiyonları azaltmak 
ve işleyen bir ekonomi kurmak için son 
dönemde altyapı yatırımları ve madenciliğe 
özel bir önemle yaklaştığı görülüyor. Bu 
durum müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
firmalarımız için oldukça önemli fırsatları 
beraberinde getiriyor. 

Fas’ta bugüne kadar üstlenilen yaklaşık 
4.2 milyar dolar tutarındaki 57 projenin 
1.6 milyar dolara tekabül eden kısmı son 
beş yılda üstlenildi. Bu durum, müteah-
hitlik ve müşavirlik firmalarımızın Fas’a 
verdiği önemin bir göstergesi olarak de-
ğerlendiriliyor.

Fas’ta müteahhitlik firmalarımızın üst-
lendiği projelerin içeriğine bakıldığında 
ise, bedeller itibarıyla yüzde 36’sının kara-
yolu, tünel ve köprü projesi, yüzde 15’inin 
demiryolu, yüzde 14’ünün petrokimya, 

Kasbah yakınlarında 
yer alan Hassan 

Kulesi, dünyanın 
en büyük minare 
ve camisi olması 

amacıyla yapımına 
1195’te başlanılan 

fakat Sultan Yacoub 
al-Mansour’un 

ölümüyle inşası 
durdurulmuş bir 

yapı. Kırmızı kum 
taşından yapılmış 44 

metre yüksekliğindeki 
minarenin çevresinde 

200 tane kolon 
bulunuyor.

Fas’a yapılan doğrudan yatırımlarda son 
yıllarda artış olduğu görülüyor. En fazla yabancı 
yatırım çeken alanlar turizm, gayrimenkul, 
telekomünikasyon, ulaşım ve sanayi sektörleri 
iken en önemli yatırımcı ülke Fransa. Diğer 
önemli yatırımcı ülkeler ise İspanya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İngiltere ve Almanya.
Fas’ın Fransız etki bölgesi içinde kalan bir Arap/
Afrika ülkesi olması nedeniyle tüm mevzuat ve 
devlet dairelerinde geçerli olan dil Fransızca 
ya da Arapça. Bu nedenle ülkede İngilizce bir 
kaynak bulmak son derece zor. Dolayısıyla ülkede 
faaliyette bulunan firmalarımızın da üstlendikleri 
projelerde öncelik verdiği üzere, ihalaler alanında 
ya da vergi tahakkukuna neden olacak bir 
faaliyette bulunmadan önce bu iki dilden en az 
birini bilen personel istihdamı büyük önem taşıyor. 

Doğrudan yatırımlarda 
Fransa ağırlığı
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yüzde 13’ünün liman, yüzde 11’inin ise 
gaz ve petrol boru hattı olduğu görülüyor.

Öte yandan, müteahhitlik sektörümü-
zün karşılaştığı sorunları en aza indirmek 
için ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı 
sıra, ülkeler arası hukuki ilişkilerin de 
sağlıklı bir şekilde ele alınması önem taşı-
yor. Ülkemiz ile Fas arasındaki ilişkilerin 
hukuki altyapısının 2004 yılında yürür-
lüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşması, 2005 yılında 
yürürlüğe giren Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi  Anlaşması  ve 2006 yı l ında 
yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşma-
sıyla oldukça önemli bir aşamada olduğu 
dikkate alındığında, Türk müteahhitlik ve 
müşavirlik firmalarımız açısından önde 
gelen ülkelerden biri olduğu değerlendi-
riliyor.

DIŞ TİCARET DENGESİ
TÜRKİYE LEHİNE

Fas ile dış ticaret dengesi Türkiye lehi-
ne bir tablo çiziyor. 2001 yılından bu yana 
olan sürece bakıldığında, 2001 yılından 
2009 yılına kadar Fas’a ihracatımızda sü-
rekli bir artış söz konusu. 2009 yılında 
bir miktar düşüş gerçekleşse de, sonraki 
dönemde ihracatımız sürekli artarak 2014 
yılında 1.4 milyar dolara ulaştı. 2015 yı-
lında 1.33 milyar dolara, 2015 yılının ilk 
10 ayında 1.12 milyar dolara gerileyen 
ihracatımız, 2016 yılının ilk 10 ayında ise 
1.23 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 
yılında 639.8 milyon dolar olan Fas’tan 
ithalatımız ise, 2016 yılının ilk 10 ayında 
732.2 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin Fas’a ihracatında başlıca 



YIL İHRACAT İTHALAT

2001 98.149 38.193

2002 138.330 68.314

2003 180.779 76.989

2004 330.058 105.778

2005 370.824 143.231

2006 551.377 173.902

2007 721.594 198.460

2008 957.768 360.519

2009 600.456 234.729

2010 623.957 396.797

2011 920.895 419.945

2012 1.014.905 429.482

2013 1.194.224 572.227

2014 1.406.565 639.849

2015 1.337.554 710.635

2015 (1-10) 1.125.240 600.248

2016 (1-10) 1.230.302 732.213

Kaynak: ITC TRADEMAP-TÜİK

Türkiye-Fas Dış Ticaret 
Değerleri (Bin ABD Doları)
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Fas’ta kraliyet sarayının 
hemen yanında yer 
alan  “Quartier Habous” 
adlı çarşıda Fas ve Arap 
kültürünü yansıtan 
en güzel, en egzotik 
ürünleri bulmak 
mümkün.

ürünleri, binek otomobilleri ve esas iti-
barıyla insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları da-
hil), mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle kap-

lama metallerden), demir veya alaşımsız 
çelikten profiller, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için 
aksam, parça ve aksesuarlar, demir veya 
alaşımsız çelikten yarı mamuller oluş-
turuyor. Türkiye’nin Fas’tan ithal ettiği 
başlıca ürünler ise otomobil, işlenmemiş 
altın, difosfor pentaoksit,  işlenmemiş 
kurşun, tabii kalsiyum ve gümüş.

Fas i le  t icaret in gel iş t ir i lmesi  iç in 
2004 yılında Türkiye-Fas Serbest Ticaret 
Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş-
ması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARETTE
YAŞANAN SORUNLAR

Fas’ta akreditif işlemlerinde bankacı-
lık sistemlerinin uyumsuzluğu nedeniyle 
çok fazla sorunla karşılaşılıyor ve bu so-
runların çözümü uzun sürüyor. Firmala-
rımız özellikle deniz yolu gönderilerinde 
Fas gümrüklerinde bir takım sorunlarla 
karşılaşabildiklerini belirtiyor. Fas’a ih-
racat yapan firmalar tarafından sıklıkla, 
Fas’a yapılan ihracatlarda asıl müşterileri-
nin Avrupa Birliği ülkelerindeki müşteri-
leri olduğu, Fas’ın AB ülkeleri için üretim 
yapan bir konumda olması dolayısıyla bir 
pazar olmaktan ziyade, AB firmalarının 
talebi doğrultusunda ihracat gönderi-
lerinin varış noktası niteliğinde olduğu 
hususu dile getiriliyor.

İHRACAT KAPILARI / FAS



YAPI TARİHİ

En basit tarifiyle “çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak” anlamı-
na gelen seramiğin tarihi, uygarlık kadar eski. Bir rivayete göre 
insan su ihtiyacını karşılayabilmek için çareler ararken yağmur-

dan ıslanan bir cins toprak buldu. Suyu uzun süre muhafaza edebilen, 
ıslanınca şekil alabilen, su geçirgenliği az olan bu toprak “kil”di. Kilden 
yaptığı kabı yanmakta olan ateşe düşüren insanoğlu, bu sayede kilin ateş 
sönünce seramik çanağa döndüğünü keşfetti.

İLK SERAMİK MISIR VE ANADOLU’DA ÜRETİLDİ
İnsanoğlunun kili pişirmeyi öğrenmesi taşın yanı sıra seramiğin de 

mimari yapılarda kullanılmaya başlamasını sağladı. Mimari seramikler 
her türlü pişmiş topraktan yapılan yapı malzemelerini kapsayan geniş 
bir terimdir. Seramik tarihine ait ilk buluntular M.Ö. 7000 yılına ait 
Mısır-Mezopotamya kap kacak seramikleridir. Çatalhöyük’teki kazılarda 
elde edilen seramik parçaları, aradan geçen 8 bin yıl boyunca bozulmadan 
günümüze ulaşarak, bizlere insanlık tarihi ile ilgili ilk ipuçlarını veren en 
değerli kaynaklardan biri oldu. Binlerce asır bozulmadan günümüze ge-
len bu seramiklerin üzerinde bulunan yazı, resim ve semboller sayesinde 
geçmiş uygarlıkların yaşam tarzları ve kültürel farklılıkları hakkında bilgi 

Geçmişi M.Ö. 6000 yılına kadar 
uzanan seramiğin, ilk çağlarda 

çanak-çömlek ve süslemelerde 
kullanımı mimariye de yol 

gösterdi ve zamanla seramik, 
yapılarda da kullanılmaya 

başlandı. Günümüzde binaların 
iç-dış yüzeylerinde ve zemin 

kaplamalarında kullanılan 
seramik, hem işlevselliği hem 

de estetik görünümüyle 
vazgeçilmez bir yapı 

malzemesi oldu.
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Seramiğin 
kap-kacaktan
yapılara uzanan 
serüveni



İHRACAT KAPILARI
YAPI TARİHİ

Topkapı Sarayı
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edinildi. İlk sırlı seramiğin M.Ö 4000 yıllarında 
Mısır’da yapıldığı tespit edildi. M.Ö. 4000’lerin ba-
şından itibaren Sümerler döneminde tapınaklarda 
görülen mozaik şeklindeki pişmemiş kil kaplama 
örneklerinin ardından kerpicin yanı sıra pişmiş 
toprak malzemeler ve tuğla şeklindeki cephe kap-
lamalar mimaride görülmeye başlandı. Seramik 
sanatı Anadolu ve Mısır’dan sonra Girit adasına 
yayılırken; Hitit, Lidya, Frigya, Urartu ve Roma 
uygarlıklarının şifreleri, büyük ölçüde seramikler 
sayesinde çözüldü. Seramiğin en eski örnekleri 
Anadolu’da, Hacılar, Çatalhöyük, Beyce Sultan, 
Demircihöyük vb. arkeoloji kazılarında bulunan 
seramik kaplardır. Hacılar’da bulunan elde yapıl-
mış olan bu çağ seramikleri geniş ağızlı kaplar, 
meyvelikler ve maşrapalar üst üstte konmuş çift 
kap biçiminde idi. İlk yapı seramikleri olarak ise 
M.Ö. 1200’lü yıllarda Mısır’da bulunmuş olan 
duvar seramikleri örnek olarak gösterilebilir.

ÇİNİYİ MİMARİDE İLK KULLANAN 
ANADOLU SELÇUKLULARI

Köklü bir geçmişe sahip olan seramiğin mimari 
alanda sıklıkla kullanımına, Anadolu’da Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde rastlanır. Sel-
çuklu döneminin mimarisinde üretilen seramikler, 
mimari planların çok çeşitli kısımlarında, zemin 
ve duvar kaplamalarında, iç-dış tüm mekan ve 
birimlerde süsleme amacıyla yer alır. Seramik uy-
gulamalar coğrafi, kültürel ve yöresel farklılıklara 
göre çeşitlenir. Mimari yapılara ve bu yapıların 
süreç içinde geçirdiği değişimlere bağlı olarak; 
malzemeler ve bezemelerde bu çeşitlilikleri somut 
bir şekilde görmek mümkün. 

Türk devletlerinde seramik tarihini şekillen-
diren bir sanat da çini idi. Aslı toprak olan, üzeri 

Topkapı Sarayı’ndaki 
muhteşem çiniler, 
Türk çini sanatının 

en güzel örneklerini 
yansıtıyor.

sırlanarak çeşitli şekillerle nakışlanıp pişirilmek 
suretiyle meydana getirilen bir sanat eseri olan 
çiniyi mimaride ilk kullanan Anadolu Selçuklu-
ları; camileri, mescitleri, medreseleri, türbeleri 
ve sarayları büyük ölçüde çinilerle, çini mozaikle 
ve sırlı tuğlalarla bezemişler. Bu bezemelerde 
çoğunlukla geometrik, bitkisel motifler, insan ve 
hayvan figürleri görmek mümkün. Anadolu mi-
marisinde çininin yaygın olarak çini mozaik tek-
niği ile kullanıldığı görülüyor. Özellikle Anadolu 
Selçuklu mimarisinde büyük aşama kaydeden 
bu teknik, mimari yapıların özelliğini ve teknik 
açıdan bütünlüğünü bozmaması, yüzeylere kat-
tığı zenginlikten dolayı yaygın olarak kullanıldı. 
Selçuklu Dönemi’nde rastlanan bir başka sera-
mik mimari eleman da sekiz köşeli yıldız ve haç 
şeklinde biçimlenmiş geometrik çinilerdi. Sıraltı 
ve lüster ile yapılmış olan bu çinilerin en güzel 
örnekleri Konya Kubaciabad Sarayı duvarlarında 
bulundu. Çini tekniği Beylikler ve Osmanlı dev-
rinde Selçuklu devrine göre daha nadir ve boyut, 
desen, renk açısından farklılıklarla kullanıldı. 
Bu dönemlerde çini mozaik tekniği ise desenler 
açısından sadeleştirilerek sürdürüldü.

Osmanlılar’da dini mimaride süsleme öğesi 
olarak kullanılan çinilerde altın yaldız kullanımı 
ve çok renkli sır tekniği dikkat çekiyor. Bunların 
dışında mavi beyaz ve sıraltı tekniğinde kırmızı 
dekorlu çiniler ortaya çıkarak mimaride kulla-
nıldığı görülüyor. Osmanlı Dönemi’nde 15 ve 
17. yüzyıllar arasında çini merkezi olan İznik’te 
çinilerin iri hareketli kompozisyonlar ve canlı 
renklerle yapıldığı biliniyor. Bir başka çini mer-
kezi de Kütahya idi. Kütahya çinileri İznik’e göre 
daha durağan kompozisyonlar ve tekrar edilen 
motifler taşır.



YAPI TARİHİ

Çinili Camii

Kubadabat Sarayı
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FAYANS İLK KEZ İTALYA’DA KULLANILDI 
Bu dönemde Avrupa’daki diğer medeniyetlere 

bakıldığında seramiğin mimaride farklı şekillerde 
yaygın olarak kullanıldığı görülüyor. Roma Döne-
mi’nde hamamların içinde, çatılarda ve yer döşe-
mesinde seramik malzemeye rastlanırken, 15 ve 
16. yüzyıllarda İtalya’da terracotta denilen pişmiş 
toprak ve fayans denilen opak ya da şeffaf sırlarla 
kaplanabilen gözenekli seramiklerin farklı stiller-
de kullanımının çeşitli Avrupa kentlerinde sivil 
ve dinsel mimari yapılarda Rönesans’ın etkisiyle 
arttığı biliniyor. Bunların örneklerine 15. yüzyılda 
Floransa’da çok renkli sırlı rölyef heykelleri ile öne 
çıkan DeIla Robia atölyesinde rastlamak mümkün. 
Endülüs Emevi Devleti’nin de İslam sanatının 
etkilerini Avrupa’ya taşıdığı görülüyor. Böylece 
10. yüzyılda en parlak dönemini yasayan Emevi 
sanatı, 17. yüzyıla kadar çini sanatının çok güzel 
örnekleri ile İspanya mimarisini özgün kılıyor.

Meksika’da İspanyollar’ın etkilerini taşıyan 
ve 17. yüzyılda Portekizliler tarafından Amerika 
kıtasına taşınan seramiklere sık rastlanır. Azulejo 
adıyla anılan ve Pucbla kentinde üretilen sırlı 
karolar Meksika mimarisine karakteristik bir 
görünüm katar. Mexico’da bulunan Karolu Ev,  
1746’da Puebla kentinden getirilmiş sır içi dekor 
yöntemi olan talaverat tekniği ile yapılmış mavi 
beyaz çinilerla kaplı güzel bir dış cephe örneğidir.

17’nci yüzyılda çini üretiminde gelişmeler ya-
şanırken, Fransa’da Sevr ve Ruen ile Hollanda ve 
Almanya’da bazı fabrikalar büyük ebatta seramik 
ürünler üretmeye başladı. Seramiğin ilk fabrikas-
yon üretimi Almanya’nın Meissen kentinde baş-
larken, ilk porselen fabrikaları ise Fransa’nın Sevr 

Çinili Camii’deki 
çinilerde beyaz, siyah, 

mavi renklerdeki 
karanfil, lale, gül, erik 

çiçeği ve papatyaların 
ahenkli birleşmesi göze 

çarpıyor.

Emevi Camii
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şehrinde, daha sonra Petersburg’da, 1770 yılında 
Kopenhag’da ve 1794 yılında İngiltere’de kuruldu. 

TÜRKİYE’DE SERAMİK 
SANATININ GELİŞMESİ

Türkiye’de modern seramiğin önem kazan-
ması endüstrinin gelişmesiyle birlikte 1950’ler-
den sonra başladı. Buna bağlı olarak endüstri ve 
sanatın bir bileşkesi olan seramik 21. yüzyılda 
mutfak eşyasından mimari mekanlara, elektronik 
cihazlardan uzay araçlarına, dünyanın en çok 
kullandığı en gelişmiş teknolojik malzemelerden 
biri olarak karşımıza çıktı. Seramik sektörü son 
yıllarda Anadolu uygarlığının kültürel mirasını 
yeni yorumlar ve çizgilerle geliştirip bunu, hem 
sanatsal hem de endüstriyel üretimde kullanarak 
çağdaş seramiğin gelişimini hızlandırdı.

Seramik hammaddesinin Türkiye toprakların-
daki yaygınlığı ve Anadolu insanının bu malze-
meyle binlerce yıllık tanışıklığından kaynaklanan 
bilgi birikimi Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde 
seramiğin hem bir sanat dalı, hem de önemli bir 
endüstri kolu olarak gelişmesine olanak tanıdı. 
Bu gelişim açısından bakıldığında önemli bir 
adım olan, 1923 yılının başında yapılan Türkiye 
İktisat Kongresi’nde seramik endüstrisinin temeli 
atıldı. 

1930’larda da üniversitelerde seramik eğitimi 
başladı ve 1950’lerde modern seramik sanatının 
başlaması, geleneksel Anadolu seramiğine Cum-
huriyet’ten sonra farklı bir boyut kazandırdı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında seramik eğitimi için 
yurt dışına gönderilen İsmail Hakkı Oygar, Vedat 
Ar ve Hakkı İzzet gibi seramikçiler Türkiye’ye 
dönünce geleneksel seramiği farklı ve özgün 
anlamda yeniden yorumladılar. Seramiğin dekor 

Seramik günümüzde 
yapı malzemesi 

olarak, estetik 
ve tasarımla 

bütünleşiyor. 

ve süsleme tavrından başka bir anlamda da ifade 
edilebileceğini verdikleri eğitim ve ürettikleri 
eserlerile gösterdiler. 1950’lerde Füreya Koral’ın 
öncülüğünde başlayan çağdaş sanat seramiği 
1970’lerde gelişerek devam ederken, seramiğin 
“sanat” boyutu seramik sanatçılarımızın özverili 
çalışmaları ve özgün eserleriyle bugüne taşındı. 
1960’lı yıllarda ise Türkiye, özel sektör ve kamu 
kuruluşu olan fabrikaların kurulmasıyla ithal 
edilen seramik kaplama ve sağlık gereçlerini 
hızla üretmeye başladı. Füreya Koral’ın 1950’le-
rin başında açtığı Türkiye’nin ilk seramik atöl-
yesinin çağdaş seramik sanatı açısından “atölye 
okul” görevi gördü. Birçok seramik sanatçımız, 
Füreya Koral atölyesinden bu sistemde yetişti.

MİMARİ YAPILARDA
SERAMİK DUVAR PANOLARI

1970’lerden sonra ise seramik sanatında 
toplumsal izleri görmekteyiz. Bu yıllar sanat-
çı ve mimar işbirliği ile yapılarda seramik ve 
mozaik panoların yer aldığı sanat yarışmaların 
düzenlendiği ve seramikte uluslararası ödüllerin 
alındığı üretken yıllardı. 

1970’li yıllarda mimari yapılarda ürettikleri 
duvar panolarıyla ön plana çıkan Jale Yılmabaşar 
ve Atilla Galatalı’nın çalışmaları öne çıktı. Daha 
olgun eserlerin verildiği bu yıllarda Hamiye 
Çolakoğlu, Bingül Başarır, Erdinç Bakla, Filiz 
Özgüven Galatalı, Ünal Cimit, Güngör Güner, 
yurt dışında yaşayan incecik çanaklar ile tanınan 
Alev Ebuzziya gibi seramik sanatçılarımız çağdaş 
seramiğimizi olgunlaştıran isimlerdi. 1980’li yıl-
larsa mimaride yeni yapı malzemelerinin ortaya 
çıkmasıyla seramik sanatçılarının kavramsal 
eserler ürettiği yıllar oldu.
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Avrupa Birliği’ni ve bir ölçüde 
tüm dünyayı şok eden Brexit 
referandumunun üzerinden 

bir yıl geçti. Referandumun sonuçla-
rı, Britanya açısından bir dizi siyasi ve 
ekonomik gelişmeyi de beraberinde ge-
tirdi. Bununla birlikte, AB açısından da 
sarsıcı sonuçları oldu. Britanya’yı başka 
ülkelerin de takip edeceği yönünde tar-
tışmaları alevlendirdi. 2017’nin AB’nin 
dağılmasına yönelik tartışmalarla geçe-
ceği düşünülürken, Donald Trump’ın 
başkan seçilmesi ve ardından Trump’ın 
kimliği etrafında yoğunlaşan tartışma-
lar, AB’nin dağılmasına değil, tersine 
kenetlenmesine sebep oldu. Trump’ın 
ilk kez, AB lideri olarak Merkel ile Was-
hington’daki görüşmesinde yaşanan tat-
sızlıklar, Trump’ın AB ülkelerine NATO 
ve savunma harcamaları bazlı eleştirileri, 
konuları bambaşka noktalara taşıdı. Son 
G7 Zirvesi’nde Trump’ın politika tercih-
leri ile AB arasındaki net farklar, Paris İk-
lim Değişikliği Anlaşması konusundaki 
görüş ayrılıkları ve Fransa’da Emmanuel 
Macron’un Cumhurbaşkanı seçilmesi 
ve Fransa-Almanya kenetlenmesi, AB 
cephesinde, AB Projesi’nin dağılmasına 
yönelik tartışmaları adeta unutturmuş 
durumda.

AB AÇISINDAN FARKLI BİR
GELECEĞE YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR HIZLANABİLİR

Şu ana kadar, küresel boyutta sebep 
olduğu ekonomik-politik çalkantıların 
aksine, Trump’ın sebep olduğu tartış-
malar, önümüzdeki sonbahar başında, 
Merkel’in de Almanya’da olası seçim 
zaferi sonrasında, AB açısından farklı bir 
geleceğe yönelik çalışmaları hızlandıra-
bilir. Bu arada, AB Komisyonu Euro’nun 
korunması ve ekonomide istikrarı sağla-
mak için bazı mali tedbirler alıyor. Yeni 
yasal düzenlemelere göre, Euro’yu baz 

almadan ticaret yapan şirketlere ek dene-
timler gelecek. Brexit sonrası İngiltere’de 
Sterlin sistemine dönecek olan birçok 
şirket şimdi bazı risklerle karşı karşı-
ya kalacak. Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Valdis Dombrovskis, şu anda 
Avrupa Birliği’ndeki en büyük finans 
merkezi olan Londra ve İngiltere’nin 
ortak pazardan ayrılması çalışmaları-
na yoğunlaştıklarını, bu durumun, fi-
nansal istikrarı korumak ve ekonomiye 
belirginlik getirmek anlamına geldiğini 
söylemiş.

Yeni düzenlemeye göre şirketler bü-
yük çaplı banka işlemleri yapabilmek 
için Avrupa Birliği sınırları içerisinde 
olmak zorundalar. Ancak Avrupa Bir-
liği yasaları şimdilik İngiltere Merkez 
Bankası’na imtiyaz hakkı tanıyor. Wil-
son King’den Uzman Richard Hunder 
ise, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında 
önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapı-
lacak müzakerelerin siyasi açıdan bir 
test süreci olarak görüldüğünü; ancak, 
bu işlemlerin sonunun Amerika Birleşik 
Devletleri’ne uzanacağını belirtmiş. Çün-
kü, birçok Amerikan şirketi Avrupa’da 
fesih işlemi yapma hakkına sahip. Bu 
sebeple Avrupa’ya taşınmak yerine, fesih 
sonrası birçok şirket ABD’ye de taşınabi-
lir. Brexit sonrası, Euro bazlı sözleşme-
ler feshedilirse, uzmanlar İngiltere’deki 
şirketlerin yaklaşık 80 bin kişiyi işten 
çıkaracağını tahmin ediyor.

EURO-DOLAR PARİTESİ İLE
İLGİLİ TAHMİNLER YUKARI YÖNDE

Bu noktada ,  Avrupa  Merkez 
Bankası’nın, Londra’nın finans merkezi 
olma özelliğini etkileyecek “euro takası” 
kararı sonrasında, “kırmızı alarm” veren 
İspanyol ve İtalyan bankalarından gelen 
haberler ve bilhassa iki İtalyan banka-
sının kurtarılmasına yönelik hükümet 
kararının tüketici haklarını savunan 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

2017'nin AB'nin dağılmasına yönelik tartışmalarla 
geçeceği düşünülürken, Donald Trump'ın başkan 

seçilmesi ve ardından Trump'ın kimliği etrafında 
yoğunlaşan tartışmalar, AB'nin dağılmasına değil, 

tersine kenetlenmesine sebep oldu.

Trump, AB’yi kenetledi

MAKRO-NOMİ
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STK’lar tarafından skandal olarak nite-
lendirilmesi, Avrupa bankacılığı üzerin-
den yürüyecek yeni bir kavganın haber-
cisi. İşte, tam bu noktada, Almanya’nın, 
bir yıl önce karşı çıktığı “ortak maliye 
bakanı ve ortak bütçe” fikrini, şimdi 
destekliyor olması not alınmalı. Çünkü, 
AB projesi, ortak para politikasının ortak 
maliye politikası ile desteklenmediği bir 
süreçte dağılma noktasına geldi.

Merkel’in, yapısal çerçevenin hazır 
olması halinde, Euro Bölgesi için ortak 
maliye bakanı ve bütçesi önerisi, Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un savunduğu 
Euro Bölgesi reformlarına da olumlu me-
saj anlamına geliyor. Yani, Merkel-Mac-
ron birlikteliği ile AB projesini kurtar-
ma operasyonu hız kazanmış durumda. 
Avrupa Birliği’nin geleceği adına, Al-
manya-Fransa işbirliğinin öne çıktığı şu 
günlerde, ABD menşeli Google’a internet 
alışverişinde rekabet kurallarını ihlal 
ettiği gerekçesiyle AB’nin 2.42 milyar 
euro ceza kesmesi de not alınmalı. Tüm 
bu gelişmelerin ortasında, Trump’ın AB 
cephesinde sebep olduğu kenetlenme, 
euronun dolar karşısındaki değerini de 
etkilemiş durumda. Sözün özü, ABD’nin 
kafa karıştırıcı makro ekonomik verileri, 
FED’in hedeflerinden uzakta seyreden 
büyüme ve enflasyon verilerinin yanı 
sıra, Trump’ın kafa karıştıran politik 
tercihleri, giderek daha uyumlu ve to-
parlanma belirtisi gösteren AB tarafı ile 
karşılaştırılınca, euro-dolar paritesini 
yukarı itmiş gözüküyor.

DRAGHİ’NİN AÇIKLAMALARI 
ETKİLİ OLDU

Euro-dolar paritesinde, en iyi euro 
tahmini yapan kurumlar, ECB’nin teşvik 
politikaları ile ilgili gelen karışık sinyal-
ler sonrasında, yükseliş ivmesi gösteren 
euroda yükselişin yılsonuna kadar de-
vam edeceğini öngörmekteler. Tahmin-
ler, yılın ikinci çeyreği itibarıyla euro/
dolarda en başarılı euro tahminlerini 
yapan DZ Bank’ın yılın üçüncü çeyreği 
itibariyle euro/dolar paritesinin 1,10 do-
lar seviyesine çekileceğini, yılın sonunda 
da 1,15 dolar olarak gerçekleşeceğini 
göstermekte. Kurumun tahminlerine 
göre, 2018 yılının ilk iki çeyreğinde de 
euronun çıkışı devam edecek. DZ Bank, 
2018’in ilk çeyreği itibarıyla  euro/dolar 
paritesinin 1,17 dolar; ikinci çeyreği 
itibarıyla  ise 1,18’e geleceğini tahmin 
etmekte.

MAKRO-NOMİ

Avrupa para politikasının patronu 
Draghi, uygulanmakta olan teşvik politi-
kalarına hâlâ ihtiyaç olduğunu belirtmiş; 
işin ilginç yanı, ECB’ye yakın kaynaklar 
ise bu açıklamaların piyasa tarafından 
yanlış değerlendirildiğini söylemişti. 
Draghi’nin düşünce şekline yakın kay-
naklar, Draghi’nin euroda yükselişe ne-
den olan açıklamalarının yakın zamanda 
bir parasal sıkılaşma değil, bir süre daha 
zayıf enflasyona tolerans göstereceklerine 
dair bir sinyal olduğunu ifade etmişti. 
Draghi’nin yaptığı ve piyasalar tarafından 
şahin olarak algılanan açıklamalar euro 
ve euro cinsinden tahvil getirilerinde 
keskin bir yükselişe neden olmuştu.

JIMMY ROGERS’DAN 
G7 İÇİN UYARILAR

Dünyanın önde gelen finans yatırım-
cılarından Jimmy Rogers’ın geçtiğimiz 
günlerde manşet olan açıklamaları ilgi-
nizi çekmiştir. Uzunca bir süredir, ga-
zetedeki köşemizde, G7’nin gerileyişini, 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı E7’nin 
yükselişini gerekçeleri ile anlatıyorum. 
Önceki yazılarımda, G7’nin sürdürü-
lebilir büyüme trendini kaybetmesi ile 
birlikte, borçların milli gelire oranın-
da büyük bir çöküş yaşayabileceğinden 
bahsetmiştim. Jimmy Rogers, batılı eko-
nomilerin çoğunda, devletlerin İzlanda 
gibi iflasa sürüklendiğini, yeni bir “hisse 

senedi” balonunun her an patlayabi-
leceğini ve çöküşün en beklenmedik 
ülkeden geleceğini vurgulamış. Şimdi, 
sormak gerekir, uluslararası derecelen-
dirme kuruluşları S&P’nin, Moody’s in 
ve Fitch’in, önde gelen batılı ekonomile-
rin çöküş riskine bağlı olarak, notlarını 
ciddi manada indirmeye niyetleri, daha 
doğrusu cesaretleri var mı? Ne yazık 
ki, hayır. Oysa, yatırımcıları uyarmaları 
gerekmez mi?

Efsanevi yatırımcı Jimmy Rogers, 
Business Insider’a verdiği röportajda bu 
yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm 
zamanların en büyük krizini öngördü-
ğünü söylemiş. Rogers kariyerinde en 
çabuk öğrendiği bir teşhis ile US’de bazı 
hisse senetlerinin bir balona dönüştüğü-
nü gözlemlemeye başladığını ve sistemin 
çökeceğini uyarmış. Bu yüzden Çin’e 
taşındığını ve çocuklarının Çince öğ-
rendiğini belirtmiş. Rogers, İzlanda gibi, 
devletlerin iflas ettiğini göreceğimiz, Batı 
medeniyetinin çökeceği, hayatımız bo-
yunca yaşayacağımız en büyük çöküş 
olacağı uyarısında bulunmuş. ABD başta 
olmak üzere, dünyadaki borç miktarının 
hiçbir zaman bu kadar kötü olmadığı-
nın altını çizen Rogers, bu borcun batılı 
ekonomileri bir felakete sürüklediğine 
işaret ediyor. Bakalım, Trump’ın bu borç 
batağını “Körfez Ülkeleri’ne ödettirme” 
planı tutacak mı?
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Türkiye ekonomisi 2017 yılı ilk 
çeyreğinde yüzde 5,0 büyü-
müştür. Böylece beklentilerin 

üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. 
İlk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 5,3, 
hizmetler sektörü ise yüzde 5,2 büyü-
müştür. Türkiye ekonomisinde yılın 
ilk çeyrek döneminde yine TÜİK tara-
fından açıklanan öncü mal ve hizmet 
üretimi verilerine bakıldığında yüzde 
3,0 civarında gerçekleşmesi beklenen 
ekonomik büyüme çok daha yüksek 
açıklanmıştır. Bu çerçevede yeni yön-
tem ile hesaplanan ve ilan edilen milli 
gelir büyüme verileri yine birçok alan-
da açıklamaya ihtiyaç duymaktadır.

İnşaat sektörü ise 2017 yılı ilk 
çeyrek döneminde yüzde 3,7 bü-
yümüştür. İnşaat sektörü 2016 
yılının üçüncü çeyrek döneminde 
yüzde 4,0, dördüncü çeyrek dö-
neminde ise yine yüzde 3,7 bü-
yümüştü. Böylece birbirinden 
çok farklı koşulların oluştuğu 
üç çeyrekte birbirine çok yakın 
büyümeler gerçekleşmektedir. 
İnşaat sektörü ekonominin kü-
çüldüğü 2016 yılı üçüncü çey-

reğinde de yoğun teşviklerin sağ-
landığı 2017 yılı birinci çeyreğinde 

de birbirine çok yakın büyümüştür. 
Bu çerçevede değerlendirildiğin-

de inşaat sektörünün dış koşullardan 
bağımsız olarak kendi dinamikleri ile 
istikrarlı bir büyüme sürecine girdi-

İnşaat sektöründe 
son üç çeyrek 

dönemdir benzer 
büyüme gerçekleşiyor

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel İnşaat sektörü, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 3,7 
büyüdü. 2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde yüzde 4,0, 

dördüncü çeyrek döneminde ise yine yüzde 3,7 büyümüştü. 
Böylece birbirinden çok farklı koşulların oluştuğu üç çeyrekte 

birbirine çok yakın büyümeler gerçekleşti.

EKONOMİK PERSPEKTİF

ği görülmektedir. Ancak yüzde 3,5-
4,0 arası bir büyüme inşaat sektörü 
için çok da yeterli bir büyüme olarak 
görülmemelidir. Bu nedenle inşaat 
sektöründe bir ivme kaybı olduğu da 
değerlendirilmelidir. 

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE
İŞLER ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 
YAVAŞLADI

Gayrimenkul sektörü ise 2017 yılı 
ilk çeyrek döneminde yüzde 1,8 büyü-
müştür. Gayrimenkul sektöründe işler 
önemli ölçüde yavaşlamıştır. Sektör 
2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 
3,0 ve son çeyreğinde ise yüzde 2,7 
büyüme göstermişti. Dışsal koşulların 
gayrimenkul sektörünü daha çok ve 
olumsuz yönde etkilediği görülmek-
tedir. 

Toplam inşaat harcamaları 2017 
yılı ilk çeyreğinde 110,1 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir. İnşaat harca-
maları 2016 yılı ilk çeyreğine göre cari 
fiyatlarla yüzde 23,8 yükselmiştir. Reel 
olarak ise yüzde 12,2 büyüme yaşan-
mıştır. İnşaat harcamalarında reel ola-
rak kuvvetli bir artış olmasına karşın 
sektörde büyümenin yüzde 3,7’de kal-
ması da ayrı bir tartışma ve inceleme 
konusu olmaya adaydır. 

Türkiye İstatistik Kurumu milli 
gelirin hesaplamasında kullandığı yeni 
yöntem çerçevesindeki açıklamalarda 
toplam inşaat harcamalarına yer ve-
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rirken, inşaat harcamalarının kamu ve 
özel ayrımına yer vermemiştir. Böylece 
sektör için önemli bir bilgiye ulaşım 
engellenmiştir.    

YAPI RUHSATLARI GERİLEDİ
 2017 yılı ilk çeyrek döneminde 

alınan toplam yapı ruhsatları alan ba-
zında yüzde 17,2 azalarak 45,04 mil-
yon metrekare olmuştur. 2017 yılı ilk 
çeyrek döneminde alınan konut yapı 
ruhsatları alan bazında geçen senenin 
ilk çeyreğine göre yüzde 12,7 gerileye-
rek 35,56 milyon metrekare olmuştur. 
Konut dışı bina yapı ruhsatları ise aynı 
dönemde yüzde 30,5 küçülerek 9,48 
milyon metrekare olarak gerçekleşmiş-
tir. Böylece yeni döneme ilişkin olarak 
yeni inşaat başlangıçları için potansiyel 
azalmıştır.

2017 yılı ilk çeyrek döneminde 
alınan toplam yapı izinleri ise yine alan 
bazında yüzde 22,0 artarak 39,26 mil-
yon metrekare olmuştur. 2017 yılı ilk 
çeyrek döneminde alınan konut yapı 
izinleri alan bazında geçen senenin 
ilk çeyreğine göre yüzde 19,5 artmış 
ve 29,67 milyon  metrekare olmuştur. 
Konut dışı bina yapı izinleri ise aynı 
dönemde yüzde 30,2 büyüyerek 9,59 
milyon metrekare olarak gerçekleşmiş-
tir. Yapı izinlerindeki artış arzın arttığı-

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,38 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015Q1 -2,1 3,5 3,5

2015Q2 9,4 2,1 7,2

2015Q3 3,7 2,1 5,9

2015Q4 7,9 1,8 7,4

2015 4,9 2,4 6,1

2016Q1 5,4 4,1 4,5

2016Q2 16,0 4,6 5,3

2016Q3 4,0 3,0 -1,3

2016Q4 3,7 2,7 3,5

2016 7,2 3,6 2,9 

2017 Q1 3,7 1,8 5,0 

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (%)                    

nı ve yeni başlangıçlara yer açıldığını 
göstermektedir. Ancak burada yeni 
başlangıçları belirleyecek olan daha 
çok arz edilen yeni stokun satışıdır. 

 
KONUT SATIŞLARI ARTTI

2017 yılı ilk çeyrek döneminde ko-
nut satışları 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 7,4 artmış ve 325 bin 780 
adet olmuştur. Birinci el (yeni konut) 
satışlar yüzde 4,3 artmış ve 145 bin 
826 olarak gerçekleşmiştir. Konut sa-
tışlarında ve özellikle birinci el konut 
satışlarındaki artışlar stokların erimesi 
açısından olumludur. Konut satışların-
daki artışta kampanyalar, konut kredi-
leri ve diğer faizlerdeki artışa rağmen 
konut kredi faizlerinin düşük kalması 
önemli bir destek sağlamaktadır.

Konut kredileri 2017 yılı ilk çeyre-
ğinde yıllık olarak yüzde 17,1 büyü-
müş ve 171.4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Konut kredisi aylık ortalama faiz oranı 
ise mart ayı sonu itibarıyla yüzde 0,95 
olarak değişmemiştir.  Yabancılara ko-
nut satışı ise yüzde 8,0 düşerek 4 bin 
270 adede inmiştir.  

2017 yılı ilk çeyreğinde inşaat mal-
zemeleri ihracatı yüzde 6,5 artarak 
3.99 milyar dolara yükselmiştir. İnşaat 
malzemeleri ithalatı ise ihracatın aksi-
ne aynı dönemde yüzde 17,8 gerileye-

rek 1.99 milyar dolara inmiştir. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 

2016 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 
0,4 artmışken, 2017 yılı ilk çeyrek 
döneminde inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi yüzde 3,1 gerilemiştir. Birçok 
önemli malzeme üretimi düşmüştür. 

 
İNŞAAT MALZEMELERİ 
İÇ PAZARI YÜZDE 23,8 BÜYÜDÜ

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2017 yılı ilk çeyreğinde 71.6 milyar 
TL büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen sene 
ilk çeyrekte 57.8 milyar TL iç pazar 
büyüklüğüne göre inşaat malzemeleri 
iç pazarı yüzde 23,8 büyümüştür. 

İnşaat malzemeleri fiyatları 2017 
yılı ilk çeyreğinde yıllık olarak yüz-
de 17,5 artmıştır. 2016 yılı ilk çeyrek 
dönemi sonunda yıllık artış yüzde 5,6 
olarak gerçekleşmişti.    

Yabancıların gayrimenkul alımla-
rı 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 0,7 
gerileyerek 1.6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.  

Yurt dışı müteahhitlik hizmetle-
ri ise yakın çevre ülkelerde yaşanan 
sıkıntıların bu sene de devam etmesi 
nedeni ile ciddi biçimde gerilemeye 
devam etmektedir. 2017 yılı ilk çeyrek 
döneminde alınan proje tutarı 2.89 
milyar dolar, proje adedi ise 28’dir. 
2016 yılı ilk çeyrek döneminde alınan 
proje tutarı 1.61 milyar dolar, proje 
adedi ise 14 idi. 



Özbekistan’a 500 milyon
dolarlık konut kredisi
Asya Kalkınma Bankası kırsal kesimlerde konut 
inşaatı için Özbekistan’a 500 milyon dolarlık kredi 
ayrılmasını kararlaştırdı. Asya Kalkınma Bankası’n-
dan yapılan açıklamada, sağlanacak krediyle kırsal 
alanlarda uygun fiyatlı konut devlet programı 
kapsamında 2017-2021’de ülkenin 9 vilayetinde 29 
bin konut inşa edileceği belirtildi. 15 yıllığına verilen 
kredinin Özbekistan’ın üç bankası üzerinden sağla-
nacağı kaydedildi. 2017-2021’de kırsal kesimlerde 
konut yapımının desteklenmesine yönelik toplam 
değeri 700 milyon dolarlık devlet programı, Cum-
hurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in onayıyla yürürlüğe 
konulmuştu.

İngiltere’de inşaat
sektörü büyüdü

İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi 
(PMI) nisan ayında yükseldi. The Markit/CIPS verilerine göre 

İngiltere’de nisan ayında PMI, 53,1 seviyesine yükseldi. 
Mart ayında inşaat sektörü PMI verisi 52,2 seviyesinde 

gerçekleşmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü 
sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak 

kabul ediliyor. IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim 
Moore, “Nisan verileri 2017 yılının ikinci çeyreği-

ne ilişkin pozitif bir başlangıç sunuyor. Konut 
sektöründe daha cesaret verici işaretler var. 

Ticari tarafta büyümenin ise son dört 
yıllık dönemde baskılandığını 

görüyoruz” ifadesini kullandı.

AB ülkeleri Kuzey Denizi’ne ada inşa edecek
AB ülkeleri, Kuzey Denizi’nde Dogger Bank olarak bilinen ve derinliği 15 ila 36 metre arasında değişen sığlık alana 

ada inşa edecek. İngiliz Times gazetesinden derlenen habere göre, Avrupa Birliği’nin desteklediği projenin planla-
rı Almanya, Belçika ve Hollanda’dan enerji şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından Brüksel’de masaya 

yatırıldı. Proje tamamlandığında Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Belçika, Norveç ve Hollanda’ya rüzgârdan 
elektrik enerjisi sağlanacak.

ABD’de konut
başlangıçları düştü
ABD’de konut başlangıçları nisan ayında, 
kasımdan bu yana en düşük seviyeye 
indi. Konut başlangıçları beklenmedik 
biçimde gerileyerek sektörün bu çey-
reğe zayıf başladığına işaret etti. Konut 
başlangıçları nisanda yüzde 2,6 düşerek 
1.17 milyon adet oldu. Piyasada yüzde 
3,7 artış bekleniyordu. İnşaat izinleri ise 
yüzde 2,5 gerileyerek yıllık 1.23 milyon 
adet oldu. Beklenti 1.27 milyondu. So-
nuçlar, inşaat sektörünün ikinci çeyrekte 
gerileme riski olduğunu gösterse de 
sektördeki diğer göstergeler sağlıklı 
görünümünü sürdürüyor.

DÜNYA TURU
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Rusya’da konut maliyetleri artıyor
Rusya İnşaat Bakanlığı, yeni konutların ortalama metrekare maliyet fiyatlarını belirledi. En pahalı 
konutlar yine Moskova’da inşa ediliyor. Çoğu ilde resmi konut fiyatlarına son bir yılda zam geldi. 
Başkentte konutların ortalama maliyet metrekare fiyatı 90 bin 400 ruble olarak belirlendi. Bu 
fiyatın en ucuz olduğu yer 25 bin 300 ruble ile Kalmıkiya. St.Petersburg’da resmi konut metre-
kare fiyatı 60 bin 600 ruble, Belgorod’da 34 bin 700 ruble, Kamçatka’da 45 bin 100 ruble olarak 
açıklandı.

Çin’de New York’un
üç katı büyüklüğünde
şehir inşa ediliyor
Çin’in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana 
“Şiongan” adında özel ekonomik bölge kurula-
cak. İnşa edilecek olan şehir, New York’un üç katı 
büyüklüğünde. Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi’nin yayımladığı karara göre, 
başkentin güneybatısına kurulacak yeni ekonomik 
bölge, Pekin ile Tiencin kenti ve Hıbey eyaleti arasın-
da koordineli kalkınma sağlayacak. Şiongan’ın, Çin’in 
kuzeyinde bulunan başkent Pekin ve Tiencin kenti ve 
Hıbey eyaletindeki mevcut nüfus artışının dizginlen-
mesi, hava kirliliği ve trafik sorununa çözüm olması 
hedeflenirken, yeni bölgenin kurulması sonrası 
Pekin’in hizmet sektörüne odaklanacağı bildirildi.

Japonlar marketin
çatısına köy kurdu
Japonya’nın başkenti Tokyo’da, nüfus 
yoğunluğu ve kalabalığa karşı üretilen 
yaratıcı çözümlere bir yenisi daha 
eklendi. Nüfusu 14 milyonu bulan 
şehirdeki bir süpermarketin çatısına 
17 adet villa inşa edildi. Villalar, süper-
marketin hemen yanında gökyüzüne 
uzanan ve bin 222 daireden oluşan 
Tomihisa Cross kulesiyle aynı sitenin, 
daha lüks konutlar isteyen müşteri-
leri için tasarlandı. Her evin önünde 
bulunan minik yeşil alanları ve sınırlı 
alanı etkili kullandıran çevre düzeniyle 
dikkat çeken evlerin güvenliği de son 
derece sıkı sağlanıyor.
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SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
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SAYI: 30

Geleceğin evlerini
teknoloji şekillendirecek

Geleceğin evlerini 
teknoloji şekillendirecek

‘DOĞRUSU
’

www.facebook.com/f illiboya
www.twitter.com/f illiboya
www.instagram.com/f illiboya
www.f illiboya.com

4 mevsim
kazanç

4 mevsim
konfor


