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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Şubat ayında derneğimizin 36. Olağan Mali 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Genel Kurul’da 
üyelerimizin takdiriyle yönetim süremizin 3 yıla 
çıkarılmasına karar verildi. Böylece önümüzdeki 2 
yıl süresince derneğimizin yönetim görevini devam 
ettireceğiz. Dergimiz vasıtasıyla bir kez daha değerli 
üyelerimize teşekkür etmek istiyorum.  

Mart sonunda açıklanan resmi veriler 
önümüzdeki dönemi daha net görmemiz için bize 
yol gösterici nitelikte. Dergimizin 2018 yılı ilk 
sayısında, geride bıraktığımız yıla dair rakamları 
sizlerle paylaşıp kısa bir değerlendirme yapmak 
istiyorum. İnşaat sektörü 2017 yılında, kamunun 
önemli destekleri ve genişleyen alt yapı harcamaları 
ile sektör önemli bir ivme kazandı. İlk iki çeyrekte 
sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 büyüyen inşaat 
sektörü üçüncü çeyrekte rekor bir yükseliş 
göstererek yüzde 18,6 büyüdü. Dördüncü çeyrekte 
ise yüzde 5,8’lik bir büyüme gösterdi. Dolayısıyla 
2016 yılında yüzde 5,4 büyüyen inşaat sektörü 
2017 yılında geçen seneye göre çok daha iyi bir 
performans sergiledi ve yüzde 8,9 büyüdü. Bu 
büyümede 3. çeyrekteki büyümenin etkisi aşikar. 
Bununla birlikte 2017 yılında inşaat harcamaları, 
2016 yılına göre yüzde 25,7 oranında arttı ve 
533.8 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyesine 
ulaştı. İnşaat sektöründe sağlanan bu ivme inşaat 
malzemeleri sanayisine olumlu yansıdı ve talepleri 
artırdı. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2017 yılında 
347 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bir önceki seneki 
275.9 milyar TL iç pazar büyüklüğüne göre yüzde 

25,7 büyüdü. İhracatta ise 2016 yılındaki 
15.1 milyar dolarlık ihracatın ardından 2017 
yılında 16.4 milyar dolar seviyelerine ulaştık. 
Son yıllarda ihracattaki düşüşte bölgesel 
gelişmelerin yanı sıra hedef pazarlardaki 
jeopolitik sorunlar, ekonomik durağanlıklar 
ve gerilemeler etkili oldu. Ama 2018 yılına 
da ihracat açısından iyi bir başlangıç 
yaptık. İhracat artış eğiliminin yıllık 
ihracatı desteklemeye devam ettiğini göz 
önünde bulundurursak 2018 yılında 

ihracatımızın 17-18 milyar dolar bandında 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Ülkemizde inşaat sektörü topyekûn 
olarak bilgi ve bilişim çağının dinamiklerinden 

etkileniyor. Gelişmiş ülkelerin standartlarıyla 
kendini sürekli geliştirirken; içinde bulunduğu 
coğrafyanın yeniden, modern bir şekilde imarında 
da öncülük yapıyor. Projeden malzemeye, 
müteahhitlikten uygulamaya; müşterilerin evinde 
dolaşmaktan ziyade aklında fikrinde dolaşmak 
çok daha önemli hale geldi.  İnşaat sektörünün 
sadece çimento ve çelikten ibaret olduğunun 
sanıldığı zamanlar geride kaldı. Akıllı binaların, 
yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin 
planlandığı bir dünyada, inşaat malzemesinin 
üretiminden lojistiğine, tasarımından uygulamasına 
bu ekosistemin dışında kalması düşünülemez. 
Kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının önemi 
gün geçtikçe artıyor. 

Bugün Türkiye inşaat malzemesi sektörü, 
kalitesiyle kendini dünyaya ispatlamış durumda. 
İhracat performansımız da bunu destekler nitelikte. 
Kalite olarak birçok üründe Avrupa ile rekabet 
edebilir durumdayız. Gelişmiş ülkelerin standart 
ve teknolojileri ile iş yapmaya alışmış bir ülkeyiz. 
Gelişmekte olan ülkelerin tamamında üretilebilen 
ürünlerle, rekabette fark yaratmak için önceliğin 
teknolojik değişim yani dijital dönüşüm sürecine 
hızla uyum sağlamak olduğunun sürekli altını 
çiziyoruz. Dijital dönüşüm sürecinin en önemli 
teknolojik örneklerinden biri olan BIM yani Bina 
Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımı, gerek 
yurt dışındaki projelerdeki gereksinimler gerekse 
sektörün bu yönde evrilmesi doğrultusunda 
giderek yaygınlaştı. Fakat BIM kullanımının daha 
da yaygınlaşması gerekiyor. Yurt dışı müteahhitlik 
hizmetlerinde ilk üç sıra içinde yer alan 
müteahhitlerimizin daha fazla değer yaratmasını 
dilerken; istihdam, malzeme ve projelerimizin 
birlikte hareket etmesini sağlamalıyız. Firmalarımız 
yurt dışı projelerde taşeronun taşeronu durumunda 
kalmamak için tüm dünyada hızla yayılan, dünya 
çapında standartlaşmayı öngören bina bilgi 
modellemesi içinde yer almalı. Özel sektörün yanı 
sıra kamu kuruluşlarının da BIM uygulamalarına 
yönelik desteği şart. BIM konusunda maalesef 
ülkemizde bir mevzuat mevcut değil. En kısa 
zamanda bu konudaki çalışmaların hayata 
geçirilmesini umuyoruz. Bu kapsamda, dergimizde 
BIM konusunu biraz daha detaylandırıp uzmanların 
da görüşünü alarak sizlere aktarmak istedik. Bu 
özel ve bilgilendirici dosya konusu ile birlikte çok 
kıymetli röportajların da yer aldığı sayımızı keyifle 
okumanız dileklerimle…

BIM uygulamalarına yönelik destek şart
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2018 yılının ilk sayısından herkese merhaba. 
Baharın gelmesiyle birlikte hareketli bir 
sezona da başlamış olduk. Gelen sıcak hava 

dalgası, yılsonunda düzenlenecek etkinliklerin de 
ısınma turlarını beraberinde getirdi. Biz de Türkiye 
İMSAD olarak çatı kuruluş misyonumuzdan ha-
reketle her yıl düzenlediğimiz ve sektörün önemli 
paydaşlarını bir araya getirdiğimiz Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi için kolları sıvadık. Bu yıl 
dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Zirve’de yine 
birbirinden kıymetli konuşmacılar ve konularla 
sektörün nabzını tutacağız. 
Türkiye İMSAD olarak son dönemde odaklandığı-
mız konuların başında gelen dijitalleşme bu yıl da 
zirvemizin ana temalarından biri olacak. Sürekli 
altını çiziyoruz; inşaat malzemesi sektörü dijital 
dönüşüm sürecindeki değişim dalgasını yakalayıp 
geleceğine yön vermek zorunda. Sektörümüzün 
kalite ve tasarımlarıyla fark yaratması gerekiyor. 
Bu noktada akıl ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 
düzenlediğimiz “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönü-
şüm” temalı zirvemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün de belirttiği 
gibi; “Şehirlerimizi ve binalarımızı akılla inşa etmek 
zorundayız. Bunu da ancak teknolojiyi, inovasyonu, 
Ar-Ge ve tasarımı arkamıza alarak yapabiliriz.” 
Teknolojiyi arkasına alan inşaat sektörü tasarım ve 
projelerinde yüzyıllardır kullandığı 2D yöntemini 
artık geride bırakıp 3D modelleri kullanmaya başla-
dı. Böylece inşaat sektöründe binalar eskinin üretim 
yöntemleriyle değil inşaat sonucunu görebildiği 3 
boyutlu modelleme sistemleri ile yapılıyor. Bir bina-
nın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje 
verisinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan et-
kileşimli politikalar, süreçler ve teknolojiler bütünü 
olan BIM yani Bina Bilgi Modellemesi, Endüstri 4.0 
ve dijitalleşme çağında inşaat sektörünü geleceğe 
taşıyor. Biz de bu sayımızda BIM konusunu kapak 
haberimize taşıdık. BIM’in ne olduğunu, nasıl 
uygulandığını, sağladığı avantajları, BIM ile gelen 
değişimi ve dünyada BIM kullanımını detaylarıy-
la işledik. Ayrıca BIM uygulamasını konunun 
uzmanlarından dinledik ve görüşlerine kapsamlı 
bir şekilde yer verdik. 
2018 yılına başlarken Türkiye İMSAD olarak 
önce şubat ayında 36. Olağan Mali Genel 
Kurulumuzu gerçekleştirdik. Ardından yılın 
ilk Gündem Buluşmaları’nda döviz kurların-
daki dalgalanmaların iç-dış ticaretimize ve 
sanayicilerimize etkilerini masaya yatırdık. 
Her iki toplantının da detaylarını İMSAD’dan 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. 
Bu yıl da sektörün önemli ve değerli isimlerini 

dergimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Türk Müşa-
vir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Munis Özer ile yaptığımız 
özel röportajda, Özer, Türk teknik müşavirlik fir-
malarının yurt dışında daha aktif olmasının müte-
ahhitlik hizmetleri ile inşaat malzemeleri ihracatını 
olumlu yönde etkileyeceği bilgisini bizlerle paylaştı. 
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı’yla “SEKTÖREL GÜÇ” 
bölümümüzde derneği ve faaliyetleri hakkında 
konuştuk. Türk boya sanayisinin Avrupa’da 3. ol-
mayı hedeflediğini belirten Yiğitbaşı, BOSAD olarak 
2018’de sektörel büyümeye ve ihracatın artırılması-
na odaklanacaklarını söyledi. 
“PROFESYONEL BAKIŞ” konuğumuz Fixa Genel 
Müdürü Ali Murat Ekin, iş hayatındaki prensibinin 
hatasız ya da en az hatayla iş çıkarmak olduğunu 
söyledi ve röportajında iş hayatına yönelik önemli 
mesajlar verdi.
“MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI”nda yaptığı 
projelerle ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren 
GAD Grubu’yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
“Özellikle yurt dışı projelerde Türk malzemeleri 
kullanmaya büyük önem veriyoruz” diyen GAD İş 
Geliştirme Direktörü Mustafa Kemal Kayış, firma 
olarak amaçlarının mimarlık ve yerleşme kültürü-
nü çağa uygun şekilde uygulamak ve bu kültürün 
doğru devam ettirilmesini sağlamak olduğunu ifade 
etti. 
Mimari yapıların geçmişten bugüne yaptığı yolculu-
ğa yer verdiğimiz sayfalarımızda bu kez “Mimaride 
Yollar” konusunu işledik ve yol yapımının 5 bin 
yıllık serüvenini anlattık. İlk insanların başlattığı 
patika yol yapımlarından günümüzün modern ka-
rayollarına uzanan güzel bir haber çalışması sizleri 
bekliyor. 
Tüm sektörleri şekillendiren teknoloji, yapıları 
da gelişmelere paralel değiştiriyor. Neredeyse 
evimizden çok vakit geçirdiğimiz ofislerimiz de 
bu değişime ayak uyduruyor. Gelecekteki yapıları 
irdelediğimiz sayfalarımızda geleceğin ofisleri nasıl 
olacak sizler için derledik.
Mart ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye İMSAD 
Etkinlikler Toplantısı’nda üye kurumlarımızın 
kurumsal iletişim yöneticileriyle bir araya geldik. 
Toplantıda derneğimizin 2018 yılı içerisindeki 
etkinlikleri ve iletişim faaliyetleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. Bu görüşler arasında der-
gimize yönelik oldukça güzel bildirimler de vardı. 
İçeriğimizle, gündemi yakalayan farklı ana temala-
rımızla, özel röportajlarımız ve dosya konularımızla 
sizlere dopdolu sayılar hazırlamaya devam edeceğiz. 
Keyifli okumalar…

İnşaat sektörü teknolojiyi arkasına alıyor
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
“2018’de ihracatımızı 18 milyar dolara çıkaracağız”
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
“Biz kura dokunmasak da kur bize dokunuyor”
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, 
Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti
- Ashghal Heyeti, Türkiye İMSAD
üyeleri ile bir araya geldi

YENİ ÜYELERİMİZ
Gentaş
İKSD

KAPAK KONUSU
İnşaat sektöründe yeni standart: BIM

ÖZEL RÖPORTAJ / MUNİS ÖZER
“Teknik müşavirlerin yurt
dışında etkin olması malzeme
ihracatına da yansır”

MİMARİDE YOLLAR
Yol yapımının 5 bin yıllık serüveni

SEKTÖREL GÜÇ / BOSAD
“Türk boya sanayisi Avrupa’da üçüncü
olmayı hedefl iyor”

PROFESYONEL BAKIŞ / ALİ MURAT EKİN
“Çalışma hayatındaki prensibim hatasız ya da
en az hatayla iş çıkarmaktır”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / 
GAD GRUBU
“Yurt dışı projelerimizde Türk malzemeleri
kullanmaya önem veriyoruz”

GELECEĞİN OFİSLERİ
Teknoloji ve çalışma hayatındaki
trendlerle değişen ofi sler

SÖYLEŞİ / GÖKSAL GÜNGÖR
“Katma değeri yüksek alanlara yatırım yapacağız”

SÖYLEŞİ / GÖKHAN ATASOY
Mapei, Türkiye pazarında
büyümeyi hedefl iyor

SÖYLEŞİ / KAZIM EMRE ATIŞKAN
“Ar-Ge ve inovasyona yönelerek
büyümeyi hedefl iyoruz”

İHRACAT KAPILARI / HİNDİSTAN
Asya’nın yükselen ekonomisi Hindistan
inşaat sektörü için fırsat yaratıyor

YAPI TARİHİ
İnsanlığa ışık tutan aydınlatma araçları

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel
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Bir binanın yaşam dönemi boyunca 
gerekli tasarım ve proje verisinin 

dijital formatta yönetilmesini sağlayan 
etkileşimli politikalar, süreçler ve 

teknolojiler bütünü olan BIM (Building 
Information Modelling) yani Bina 

Bilgi Modellemesi, Endüstri 4.0 ve 
dijitalleşme çağında inşaat sektörünü 

geleceğe taşıyor. İnşaat projelerindeki 
artış ve teknolojideki gelişmeler birlikte 
düşünüldüğünde BIM sistemi gelecekte 

inşaat sektörü için yeni bir standart 
haline gelecek. Biz de bu sayıda BIM 

uygulamasını konunun uzmanlarının 
görüşlerine de yer vererek kapsamlı bir 

şekilde ele aldık.

İnşaat 
sektöründe yeni 

standart: 

BIM
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın 36’ncı Olağan Mali Genel Kurulu’nda yönetim süresinin üç 
yıla çıkarılmasına karar verildi. İki yıl daha Türkiye İMSAD Başkanlığı’nı üstlenen 
Ferdi Erdoğan, inşaat malzemesi sektörünün yıla iyi başladığını belirterek, 
“2017 yılında ihracatımız yüzde 8 artarak 16.4 milyar dolara ulaştı. 2018’de 
ihracatımızın 17-18 milyar dolar bandında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye İMSAD 
üyelerinin    
katılımıyla 
gerçekleşen 
36’ncı Olağan 
Mali Genel 
Kurul’da   
derneğin 
geçmiş dönem 
faaliyetleri  
hakkında bilgi 
verildi.

Türkiye İMSAD’ın, 36’ncı Olağan Mali Genel 
Kurulu 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Limak 
Eurasia’da gerçekleştirildi. 36’ncı Olağan Mali 

Genel Kurul’da, Türkiye İMSAD’da yönetim süresi-
nin üç yıla çıkarılmasına ve 2017 yılında Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ferdi Erdoğan’ın, Tür-
kiye İMSAD Başkanlığı’nı iki yıl daha sürdürmesine 
karar verildi. Genel Kurul sonrası gerçekleşen “Tür-
kiye İMSAD Üye Buluşması” toplantısına dernek üye 
ve paydaşlarının yanı sıra Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Can Fuat Gürlesel ve Gazeteci Metehan 
Demir konuşmacı olarak katıldı. Türkiye İMSAD 
Üye Buluşması’nda, inşaat malzemesi sanayisi, öne 
çıkan gündem maddeleri ile ele alındı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye 
İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, 34 yıldır faaliyetlerini 
sürdüren Türkiye İMSAD’ın üyeleriyle birlikte ülke 
kalkınmasına, yatırımları ve ticari faaliyetleriyle, 
yarattığı istihdamla, dış ticaretteki başarısıyla en 
yüksek katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından 
biri konumunda olduğunu belirterek, “Bizler bu 
ülkenin sanayicileri, inşaat sektörünün temsilcileri 
olarak, ülkemize ve sektörümüze fayda sağlayacak 

çalışmalarımızı yapmakla birlikte, bir takım eksik-
lere de dikkat çekmeyi görev bildik” dedi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜDÜKÇE
ÜLKE EKONOMİSİ DE BÜYÜR”

İnşaat sektörü büyüdükçe ülke ekonomisinin de 
büyüdüğünün altını çizen Türkiye İMSAD Başkanı 
Ferdi Erdoğan büyüme rakamları ile ilgili şu verileri 
paylaştı: “2017 yılında inşaat sektöründe büyüme 
3’üncü çeyrekte hızlandı ve yüzde 18,7 oldu. Türki-
ye ekonomisi 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde yüzde 
11,1 büyüme gösterdi. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 
büyümeler yüzde 5,6 ve 5,5 olarak revize edildi. 
Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9,9, 
Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyüdü. Bu verilerden 
hareketle 2018 yılında inşaat sektörünün yüzde 4-5 
oranında büyüme gerçekleştirmesini bekliyoruz.”

“TOPLAM PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
113.4 MİLYAR DOLAR”

Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından birini 
temsil ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “100’ün 
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İç pazar 

“2018’de ihracatımızı
18 milyar dolara çıkaracağız”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
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Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, 

Genel Kurul’da 
sektörle ilgili 

değerlendirmelerde 
bulundu. 

büyüklüğünün şu anda tahmini 97 milyar dolar 
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2017 yılı top-
lam pazar büyüklüğümüzün de 113.4 milyar dolar 
olmasını bekliyoruz. 2017 yılındaki 16.4 milyar 
dolarlık toplam ihracat ile sektörümüzün Türkiye 
toplam ihracatındaki payı yüzde 10,4, cari açığa 
katkımız ise yüzde 183 oldu” diye konuştu.

İhracat ve ithalat performanslarına da değinen 
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, şunları 
söyledi: “Sektörümüz 2018 Ocak ayına oldukça iyi 
başladı. 2016 yılındaki 15.1 milyar dolarlık ihra-
catın ardından 2017 yılındaki 16.4 milyar dolarlık 
ihracat ile yılı iyi kapadığımızı söyleyebiliriz. Ocak 
ayındaki ihracat performansımız da yıllık ihracattaki 
artışı destekler nitelikte. Dolayısıyla 2018 yılında 
ihracatımızın 17-18 milyar dolar bandında gerçek-
leşmesini bekliyoruz. İthalatımız ise 2017 yılında 
8.9 milyar dolar oldu. 2016 yılında bu rakam 9.3 
milyar dolardı.”

“DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELERİ 
DETAYLI İZLİYORUZ”

2018 yılı itibarıyla yeni bir endeksi daha hayata 
geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “İnşaat Malze-
meleri Sanayi Dış Ticaret Endeksleri ile amacımız, 
inşaat malzemeleri sanayinde yer alan ürünlerin 
dış ticaret mutlak verilerini derlemek ve bu veriler 
yardımıyla dış ticaretteki gelişmeleri detaylarıyla 
izlemek ve değerlendirmek” bilgisini verdi. Erdo-
ğan, sözlerini “Türkiye İMSAD olarak ülkemize ve 
sektörümüzün gelişmesine bundan sonraki yıllarda 
da aynı şevk ve heyecanla devam etmemizi diliyor, 
geride bıraktığımız 34 yılda Türkiye İMSAD’ın 
bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanları-
mıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza içten saygı 
ve minnetlerimi sunuyorum” diyerek tamamladı.

GÜRLESEL: “ARTIŞ TRENDİ SÜRECEK”
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’dan 

sonra Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Can Fuat 
Gürlesel, global ekonomi ve Türkiye ekonomisi ile 
inşaat sektörü hakkında detaylı bir sunum gerçek-
leştirdi. Dünya ekonomisinin küresel krizden sonra 
kalıcı bir büyüme sürecine girdiğini vurgulayan 
Gürlesel, inşaat harcamalarının 2018’de de artarak 
devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bu duru-
mun Türkiye’ye de olumlu yansıdığını ifade eden 
Gürlesel, 2018’in Ocak ayında inşaat malzemeleri 
ihracatının yüzde 19,4 arttığını, ithalattaki artışın 
ise yüzde 24,7’yi bulduğunu belirtti. Gürlesel, “Ma-
liyetler ve riskler iyi yönetilebilirse sektör bu seneyi 
görece iyi bir yıl olarak kapatabilir” diye konuştu.

Konuk konuşmacı Gazeteci Metehan Demir de 
ülke gündemini ve yaşanan son gelişmeleri değer-
lendirdi. Türkiye İMSAD Üye Buluşması düzenlenen 
akşam yemeği ile sona erdi.
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2018 yılının ilk Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: 

“Biz kura dokunmasak da 
kur bize dokunuyor”
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Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen 2018 yılının ilk “Gündem 
Buluşmaları”nda; döviz kurlarındaki dalgalanmaların iç-dış ticarete 
ve sanayicilere etkileri konuşuldu. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, “Bugün dünyada görülen ticaret ve kur 
savaşlarını dikkate almak zorundayız çünkü biz kura dokunmasak da 
kur bize dokunuyor” dedi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yılda dört 
kez çeyrek periyotlarda düzenlediği, 2018 

yılının ilk Gündem Buluşmaları toplantısı, 5 Ni-
san Perşembe günü Ortaköy Feriye’de gerçekleş-
tirildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Gün-
dem Buluşmaları’nda, Ekonomi Danışmanı Prof. 
Dr. Kerem Alkin dünya ve ülke ekonomisini, Dr. 
Can Fuat Gürlesel ise inşaat ve inşaat malzemeleri 
sanayisinin faaliyetlerini son verilerle değerlen-
dirdi. İnşaat malzemesi sanayicileri ve iş dünya-
sından isimlerin büyük ilgi gösterdiği, Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen 
toplantının konuk konuşmacısı ise Ekonomist 
Gökhan Şen oldu. Gökhan Şen, “Ticaret savaş-
ları”, “Küresel büyümenin güçlü seyri”, “Makro 
şartların gelişen ülkelere etkisi ve bu resimde 
Türkiye’nin yeri” içerikli konulara yönelik değer-
lendirmelerini paylaştı. 

“İNŞAAT HARCAMALARI, İHRACAT
VE İSTİHDAMINDA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR”

Kamunun önemli destekleri ve genişleyen 
altyapı harcamaları ile inşaat sektörünün 2017’de 
önemli bir ivme kazandığını belirten Türkiye İM-
SAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “2016 yılında yüzde 
5,4 büyüyen inşaat sektörü 2017 yılında çok daha 
iyi bir performans sergiledi ve yüzde 8,9 büyüdü. 
Bununla birlikte 2017 yılında inşaat harcamaları, 
2016 yılına göre yüzde 25,7 oranında arttı ve 
533.8 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyesine 
ulaştı. Asıl önemli artış istihdamda gerçekleşti ve 
yıllık ortalama istihdam sektörde ilk kez 2 milyo-
nu aştı. Ayrıca 2017 yılında inşaat malzemeleri 
sanayi ihracatımız yüzde 7,5 artarak 16.38 milyar 
dolara yükseldi. 2018 yılına ihracat açısından iyi 
bir başlangıç yaptık. İhracat artış eğiliminin yıllık 
ihracatı desteklemeye devam ettiğini göz önünde 
bulundurursak 2018 yılında ihracatımızın 17-18 
milyar dolar bandında gerçekleşmesini bekliyo-
ruz” dedi. 

Moderatörlüğünü 
Türkiye İMSAD 

Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu’nun 
yaptığı Gündem  

Buluşmaları 
toplantısında 

önemli konular 
değerlendirildi. 
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Türkiye İMSAD 
Başkanı Ferdi 

Erdoğan, 
“Önümüzdeki 

dönemi 
daha net 

görebilmemiz 
adına  

tahsilattaki 
sıkıntının bir an 
önce çözülmesi 
gerekiyor” dedi.

“DIŞ TİCARETTE REKABET VE
STRATEJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI”

Dış ticaretin ülke ve sektör adına önemli ol-
duğunu ifade eden Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Bugün dünyada görülen ticaret ve kur savaşla-
rını dikkate almak zorundayız çünkü biz kura 
dokunmasak da kur bize dokunuyor. Dış ticaret 
ülkemizin büyümesiyle paralel artıyor. İhracat gibi 
maalesef ithalat da artıyor. İhracatta tonaj artarken 
ortalama birim kilogram fiyatı düşüyor. 2014 - 
2018 arası ortalama birim fiyat yüzde 25 düşerken 
ithalat birim fiyat yükselişte. Bugün Türkiye inşaat 
malzemeleri sektörü olarak, Batı’nın standartları 
ile üretip Doğu’nun fiyatları ile rekabet edebili-
yoruz. İhracat gelirimiz 2017’de 16 milyar doları 
aştı. Ancak ihracat birim fiyatının dört katı kadar 
ithalatımız var. 2017 yılı inşaat malzemelerinin 
ortalama fiyatı 1 kilogramda 50 sent. Bu 50 sent, 
1 kilogramda 10 sent artarak 60 sente ulaşırsa, ih-
racat gelirimiz ortalama 3 milyar dolar artıyor. Bu 
10 sentlik artışları, inşaat malzemesi sanayicileri 
olarak, dünya pazarlarında tanınan, bilinen bir 
sektöre sahip olduğumuz için gerçekleştirebiliriz. 
Bu artış için hem ülke olarak hem de firma olarak, 

marka gücüne odaklanmamız gerekiyor. Ürünle-
rimiz kalitesiyle zaten beğeniliyor. İhracatımızı 
artırmak için Türkiye markasıyla öne çıkarak daha 
güçlü konuma geleceğimizden şüphem yok.”

Birkaç ürün dışında hemen hemen ithal edilen 
ürünlerin hepsinin Türkiye’de üretildiğini belirten 
Ferdi Erdoğan, “Ürünlerimiz kalitesiyle kendini 
dünya çapında ispatlamış durumda. İhracat per-
formansımız da bunu destekler nitelikte. Ama ne 
yazık ki birçok ürün grubunda hala ithal ürünler 
tercih edilmekte. 2018 yılında İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Dış Ticaret Endeksleri’ni hayata geçirdik. 
Bu endeksler ile dış ticaret verilerimizi çok daha 
detaylı görebiliyoruz. Dış Ticaret Endeks rapor-
larımız da gösteriyor ki ‘Made in Turkey’ algısı 
henüz iç pazarda hak ettiği değeri görememekte. 
İç pazara olan güvenin artması şart” dedi.

“SEKTÖRDE TAHSİLAT
 SORUNU BÜYÜYOR”

Türkiye İMSAD’ın her ay paylaştığı endeks 
raporlarına göre, tahsilat sorununun öne çıktığını 
ifade eden Ferdi Erdoğan, bu konuda da şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Endeks raporlarına 
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Gündem 
Buluşmaları 
toplantısının 
konuk 
konuşmacısı 
Ekonomist 
Gökhan Şen, 
enflasyonun 
yüksek seyrini 
sürdüreceğini 
söyledi. 

göre tablo şu; üretim endeksi, istihdam, yurtiçi 
siparişler, yatırım beklentileri, ihracat siparişleri 
ve güven kademeli de olsa bir artış eğilimi göste-
riyor. Fakat tahsilat endeksi tablosu 2013 yılından 
bu yana sürekli aşağı doğru gitmekte. Tahsilat 
konusundaki sıkıntımız ciddi boyutlara ulaşmış 
durumda. Önümüzdeki dönemi daha net göre-
bilmemiz adına tahsilattaki sıkıntının bir an önce 
çözülmesi gerekiyor.”

“2019 DAHA İYİ OLACAK”
Türkiye İMSAD “Gündem Buluşmaları”nın 

konuk konuşmacısı Ekonomist Gökhan Şen, ocak 
ayında Davos’ta bulunduğunu ve orada iş dünyası, 
politikacı ve akademisyenlerin, dünyanın büyü-
mesi konusunda çok iyimser olduğunu belirterek, 
“Tek bir riskten bahsediyorlar o da korumacılık. 
Yani yeni moda tabirle ‘ticaret savaşları’, ‘kur sa-
vaşları.’ Bugünkü ABD Başkanı, gerçekten tahmin 
edilemeyen kararlarıyla tam bir kaos yaratıyor. 
Dolayısıyla tahmin edilmesi güç bir dönem için-
deyiz. Fakat diğer yandan ticaret olarak bakarsanız 
dünyada işler çok iyi. Bir toparlanma var. Dünyada 
büyüme 2008 krizinden bu yana en iyi seviye-
ye çıktı. Bu sene üstüne katarak devam edecek, 
2019’da ise daha da iyi olacak” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin büyümesinin de Türkiye’ye 
yaradığını vurgulayan Gökhan Şen, şunları söyle-
di: “Avrupa bizim için önemli. Türkiye’nin ihraca-
tının yarısından biraz fazlası Avrupa’ya yapılıyor. 
Çok açık görülüyor ki, Avrupa’daki dalgalan-
malar bizi net şekilde etkiliyor. Bir de ithalat ve 
fonlama tarafı var. Fonlamanın yüzde 70-80’i de 
Avrupa’dan geliyor. 2017 yılında gelişen ülkelere 
toplam 1 trilyon dolar para gitti. Bu seneki tah-
minler bunun 1.2 trilyon dolara çıkacağı yönün-
de. FED faiz artırmaya devam ediyor. Faizlerin 
artması otomatik olarak ABD’ye para gideceği 
anlamına gelmiyor. Dünyanın kalanında çok daha 
iyi fırsatlar var. Aslında 2017-2018’in hikayesi bu. 
Türkiye’ye de yatırımcı geliyor. 2012’de doğrudan 
yabancı yatırım ve artı portföy alımlarından 80-90 
milyar dolar para geliyordu. Geçen seneyi ise yıllık 
15 milyar dolarla kapattık.” 

“Dünyada işler çok iyi, bizim ihracatımız da iyi 
gidiyor, büyüme de gayet iyi ama insanlar bunu 
hissetmiyor” diyen Gökhan Şen, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Hem işletmeciler hem vatan-
daşlar şikayet ediyor. Kişi başı milli gelir değiş-
miyor, insanlar da kendini zengin hissetmiyor, bu 
çok net. Bence Türk Lirası’nın sıkışık olması ve 
Türkiye’nin, taleplerini karşılayacak kadar kaynağı 
olmaması önemli. İnsanlar yabancı paradan, döviz 
çok değer kazandığı için yavaş yavaş kaçmaya baş-
lıyor. Türkiye’de aslında iki döngü var. Birincisi, 
işler iyi gidiyor, üretmeye tüketmeye başlıyoruz, 
kredi alıyoruz, piyasa canlanıyor, fiyatlar artıyor, 
dışarıdan aldığımız için cari açık artıyor, faizler 

yükseliyor ve bir anda Türk Lirası gerilemeye 
başlıyor. Çok tüketip çok borçlandığımız için bize 
eskisi gibi borç vermiyorlar. Bu yüzden TL değer 
kaybediyor. Merkez Bankası da faizleri artırıyor 
ve bu işi çözüyor. Ama şimdi bunlar yaşanmadı, 
yani Türkiye’nin alıştığı döngüsü kırıldı. Bu çok 
önemli. Enflasyon yakın dönemde yüzde 10’un 
altına düşmeyecek. Bu şartlarda enflasyonun düş-
mesi, yakın zamanda TL’nin de değer kazanması 
çok güç.” 

Gökhan Şen, 2017-2018 arası dünyada iş-
letmelerde borçlanma oranı en yüksek ülkenin 
Türkiye olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Dövizin yükselmesi ve bu nedenle 
işletmelerin sıkışması kötü haber. Dünyada büyü-
me oldukça kuvvetli. Türkiye, bu büyümeden pay 
almaya ve büyümeye devam edecek. Bu büyüme-
nin bedeli olarak da yüksek faiz ve yüksek kurun, 
en azından bir sene bizimle beraber olacağını 
söyleyebilirim.”
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Prof. Dr. 
Kerem Alkin  

konuşmasında 
büyümenin 

milli gelire 
yansımadığına 

dikkat çekti.

“BU TİCARET SAVAŞLARININ
KAZANANI OLMAZ”

Ticaret savaşlarının, kur savaşlarını tetikle-
diğini belirten Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bu ticaret 
savaşlarının kazananı olmaz, hepimiz kaybede-
ceğiz” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Türkiye’nin üstü örtülü ticaret savaşları adına, 
ithalatı kısıtlayacağını zannettiği birtakım adım-
ları var. İş dünyamızda ithalatı kısıtlayacağız diye 
aslında alınan tedbirlerle ilgili olarak başka türlü 
üzüntüler yaşanıyor. Bizim temelde maliyet enf-
lasyonu derdimiz var. Maliyet enflasyonu, enerji, 
işgücü, finansman, hammadde maliyetleri ve 
kurlardan kaynaklanan maliyet etkisi, Merkez 
Bankası’nın hiçbir şey yapamayacağı bir alandır. 
Şu anda reel sektör ciddi manada yüksek bir mali-
yetle üretimini gerçekleştirdiğinden dolayı karlılık 
açısından kimse mutlu değil. Üretim gerçekten 
var ama ortaya konulan eforun dönüşüyle ilgili 
genel bir memnuniyetsizlik var. 2010’dan 2017’ye 
yüzde 69,4 büyümüşüz ama milli gelirimizden 
de 100 milyar dolar kaybetmişiz. G20’de de bu 
küçülmeyle birinciyiz.” 

“2018’DE YENİ İNŞAAT
BAŞLANGIÇLARI YAVAŞLADI”

İnşaat sektöründe çok inişli-çıkışlı bir büyü-
me temposu olduğunu vurgulayan Dr. Can Fuat 
Gürlesel de toplantıda yaptığı konuşmada şu 
tespitlerde bulundu: “Bu yıl 8,9’luk bir artış oldu. 
İnşaatta hareketlilik var. Türkiye 2017’de 533.8 
milyar TL inşaat harcaması yapmış. Bunun yüzde 
65’inin malzeme harcaması olduğunu söylüyoruz. 
2017’ye böyle bakarsanız müthiş bir büyüme. 
İnşaat sektöründe 2018’in ilk çeyrek dönemini 
değerlendirdiğimizde ise beş önemli gelişmenin 
olduğunu görüyoruz. Konut ve konut dışı bina-
larda satın alma ve kiralama işleri zayıfladı. Yeni 
inşaat başlangıçları yavaşladı, mevsimsellik ile 
birlikte mevcut inşaat işleri, beklentilerin altında 
sınırlı bir artış gösterdi. Müteahhitlerin işletme 
sermayesi ihtiyacı arttı. Kamu işleri sürmekle bir-
likte ödemeler yavaşladı. İnşaat sektöründe ödeme 
ve tahsilatlarda, vadeler uzadı.”
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İMSAD’DAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti

Türkiye İMSAD Yönetimi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü 

Kavacık ofisinde ağırladı. Toplantıya 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesle-
ki Hizmetler Genel Müdürlüğü Ge-
nel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, 
İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürü 
Dr. Avukat Veli Böke, Türkiye İMSAD 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Fer-
di Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilleri Oktay Alptekin ve Çetin 

Tecdelioğlu, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. Yener Gür’eş, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba, Ge-
nel Sekreter Aygen Erkal ile Teknik 
İşler Yöneticisi Cevdet Yanardağ ka-
tıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan 2017 yılıyla 
ilgili kısa bir değerlendirme yaptıktan 
sonra sektörle ilgili verilerin yer aldığı 
sunum gerçekleştirdi. Genel Sekre-
ter Aygen Erkal ise dernek hakkında 
bilgilerin yer aldığı bir sunum paylaş-

tı. Görüşmenin gündeminde teknik 
müşavirlik hizmetleri, enerji verim-
liliği ile ilgili iyi uygulama örnekleri, 
malzemelerde yanlış uygulamalardan 
kaynaklı problemler gibi konuların 
yanı sıra sürdürülebilir şehirleşme, 
döngüsel ekonomi, inşaat malzemele-
rinin uluslararası arenada tanıtımı yer 
aldı. Ayrıca eğitim, kentsel dönüşüm 
mesleki yeterlilik ve ara eleman ihtiya-
cı gibi konularda yapılması gerekenler 
masaya yatırıldı.

Türkiye İMSAD’ın iletişim faaliyetleri kapsamında her 
yıl en az bir kez düzenlenen Etkinlikler Toplantısı, 
22 Mart 2018 tarihinde Cemile Sultan Korusu’nda 

gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD üye kurumlarının ku-
rumsal iletişim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Türkiye İMSAD’ın 2018 yılı içerisinde düzen-
leyeceği etkinlikler ve iletişim faaliyetleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Türkiye İMSAD Genel 
Sekreteri Aygen Erkal, Türkiye İMSAD’ın etkinlikleri, ileti-
şim ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gerçekleşen 
ve planlanan çalışmalara ilişkin gelişmeleri aktardı. Top-
lantıya katılan üye firmaların kurumsal iletişim yönetici-
leri ise, Türkiye İMSAD’ın etkinlikleri, iletişim çalışmaları, 
yayınları, tanıtım çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini 
paylaştılar.

Türkiye İMSAD Etkinlikler 
Toplantısı gerçekleştirildi
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Katar Bayındırlık İdaresi (Ashghal) Heye-
ti, inşaat sektörüne yönelik görüşmelerde 
bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. İlk gün 

toplantısını Ankara’da gerçekleştiren Heyet’in İs-
tanbul ziyareti Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu 
ve Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde 31 Ocak Çar-
şamba günü Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşti. 
Ashghal Heyeti ile önümüzdeki dönemde yapılabi-
lecek işbirliklerinin masaya yatırıldığı toplantıya; 
Ashghal Heyeti Başkan Yardımcısı Abdullah bin 
Hamad Al Attiya, Karayolu Projeleri Departmanı 
Müdürü Yousef Al Emadi, Drenaj Şebekeleri De-
partmanı Müdürü Khalid Al Khayareen, Yol Tasarım 
Departmanı Müdürü Abdullah Ahin, Özel Kalem 
Müdürü Mohamed Al Moghaiseeb, Proje Mühendisi 
Ali Kara ile birlikte Türkiye İMSAD yönetimi ve 
üyeleri katıldı.

“KATAR SEKTÖRÜMÜZ
İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR OLDU”

Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Buğra Kavuncu, son yıllarda Türk 
müteahhitlerinin Katar’da önemli projeler yürüt-
tüğünü belirterek, “Bu yüzden Katar sektörümüz 
için önemli pazarlardan biri konumuna geldi. Hem 
altyapı hem de üstyapı inşaat çalışmaları Katar’da 
hızla devam ediyor. Dolayısıyla Katar’da, pek çok 
yeni proje ihaleleri de hazırlanıyor. Katar ile sür-
dürdüğümüz ilişkilerin gelişmesinin, önümüzdeki 
dönemde sektörümüze olumlu yansıyacağına ina-
nıyoruz” dedi. Katar Bayındırlık İdaresi (Ashghal) 
Heyeti Başkan Yardımcısı Abdullah bin Hamad Al 
Attiya önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde 20 milyar 

dolar tutarındaki projeleri programlarına aldıklarını 
belirterek, “Türk müteahhitleri ile tanışmamız yeni 
değil. Kendileriyle büyük çaplı işler gerçekleştirdik. 
Gelecek dönemde Türk müteahhitleriyle birlikte 
Türk inşaat malzemesi üreticilerini de Katar’da gör-
mek istiyoruz. Çünkü Türk inşaat malzemelerinin 
kalitesi kendini ispatlamış durumda” dedi.

Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal in-
şaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi hakkın-
da daha detaylı bilgiler vermek için, sektörel veriler 
içeren sunumu katılımcılar ile paylaştı. Türkiye 
İMSAD hakkında da bilgiler veren Aygen Erkal’ın 
ardından Ashghal Karayolu Projeleri Departmanı 
Müdürü Yousef Al Emadi mevcut projeleri, ihale 
prosedürünü ve ihaleye çıkacak projeleri anlatan 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Tür-
kiye İMSAD üyeleri ile heyet B2G görüşmeler için 
bir araya geldi.

Ashghal Heyeti, Türkiye İMSAD 
üyeleri ile bir araya geldi
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu çerçevesinde Türkiye’ye gelen Katar 
Bayındırlık İdaresi (Ashghal) Heyeti ile Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde 31 
Ocak Çarşamba günü Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen toplantıda 
önümüzdeki dönemde yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı.

Ashghal 
Heyeti ile bir 
araya gelen 
Türkiye İMSAD 
yönetimi ve 
üyeleri verimli 
bir toplantı 
gerçekleştirdi.

İMSAD’DAN



20   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2018

YENİ ÜYELERİMİZ - GENTAŞ

Yarım asırlık geçmişiyle sektöründe önem-
li bir yer edinen Gentaş A.Ş., Türkiye 
İMSAD’a üye oldu. 2017 yılını verimli ge-

çirdiklerini belirten Gentaş Grup CEO’su Orhan 
Kahraman, bu yıl da “kalite ve hizmet” anlamında 
standartların üzerine çıkma vizyonuyla ilerlemeye 
devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Orhan 
Kahraman ile Gentaş’ı ve faaliyetlerini konuştuk. 

Gentaş’ın kuruluşu ve geçirdiği süreci sizden 
dinlemek isteriz.

1969 yılında temelleri atılan ve yarım asra 
dayanan geçmişi bulunan Gentaş Grup, werzalit 
üretimiyle faaliyete başladı ve 1992 yılında ger-
çekleşen özelleştirme ile bugünlere geldi. 1998 
yılında ilk laminat üretim tesisi olarak Mengen 
fabrikamız hayata geçerken, laminat üretimiyle 
birlikte Gentaş’ın büyüme hikâyesi başladı. İlerle-
yen yıllarda, eski Bolu Seka fabrikası devralınarak 
Gentaş Kimya tesisi kuruldu. 2014 yılı ise geçmi-
şimiz açısından bir başka gurur yılı oldu; Avrupa 
ve İtalya’nın köklü laminat üreticilerinden Liri’yi 
satın aldık. Gentaş bugün 800’ün üzerinde çalışa-
nı olan, 24 ayrı markayla hizmet veren, halka açık, 

aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de 
etkili olan bir marka.

Ürün portföyünüzde neler var? 
Firmamız dış cephe panelleri, CPL laminat, 

HPL laminat, compact laminat, werzalit, 
melamin kaplı yonga ve MDF panel üretimi 
gerçekleştiriyor. Üretim tesislerimiz Mengen, 
Bolu, İstanbul ve İtalya olmak üzere dört farklı 
yerde bulunuyor.

“DÜNYA MARKASI OLMA
YOLUNDA İLERLİYORUZ”
Firmanızın iç pazardaki yeri nedir? İhracat 
yapıyor musunuz?

Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yeni fabrika 
ve Ar-Ge yatırımları sonucu yeni ürünlerimiz 
sayesinde bir dünya markası olma yolunda hızla 
ilerliyoruz. İhracat odaklı ilerleyen bir yapıya 
sahip olmamızın yanında, firmamız iç pazarda 
liderliğini de açık ara koruyor. İtalya’daki yatı-
rım sonucu Avrupa’da üretim yapan nadir Türk 
firmalarından biriyiz.

2018 yılı hedefleriniz nelerdir?
2018, yeni koleksiyonumuzun işlevselliğini 

artırmaya yönelik sunum ve dağıtım çalışmalarına 
hız vereceğimiz bir yıl olacak. 

Türkiye İMSAD’a üye olmak şirketinize ne 
gibi katkılar sağlayacak?

Gentaş olarak yapı ve mobilya sektörlerinin 
yarı mamul tedarikçisi konumundayız. Dolayı-
sıyla yapı sektörüne hizmet veren yerli bir marka 
olarak; inşaat sektöründeki varlığımızı kurumsal 
bir dernek çatısı altına alarak, yapı sektöründeki 
düzenleme ve gelişmelerde yer almak, sektörel 
araştırmaları ve raporları takip ederek gelişimimi-
ze katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İMSAD’a 
üye olduk. Bu üyelikle sektörde daha etkin yer 
alarak söz sahibi olmayı, nitelikli ürün ve hizmet 
standartlarında çalıştay gerçekleştirmeyi, strateji 
ve hedeflerimizi ise inşaat sektöründeki gelişme-
lere paralel yürütmeyi planlıyoruz. 

“Bu üyelik ile sektörde 
daha etkin olmayı hedefliyoruz”

Türkiye İMSAD’ın yeni üyeleri arasında yerini alan Gentaş A.Ş., sektörde 
daha etkin olmak için çalışıyor. Gentaş Grup CEO’su Orhan Kahraman, “Bu 

üyelikle strateji ve hedeflerimizi inşaat sektöründeki gelişmelere paralel 
yürütmeyi planlıyoruz” dedi.

Gentaş Grup 
CEO’su Orhan 

Kahraman, 
“Türkiye 

İMSAD’ın üyeleri 
arasına girerek 
sektörde daha 

etkin yer alıp 
söz sahibi 

olmayı istiyoruz” 
dedi.
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YENİ ÜYELERİMİZ - İKSD

İskele ve kalıp sektörünün sorunlarına çö-
zümler üretmek, sektörel işbirlikleri konu-
sunda çalışmalar yürütmek amacıyla 2017 

yılı başında kurulan İskele Kalıp Sanayicileri 
Derneği (İKSD), Türkiye İMSAD’a üye oldu. 
“Türkiye İMSAD çatısı altında Türkiye için değer 
yaratmak istiyoruz” diyen İKSD Başkanı Kubilay 
Tüfekçi ile derneği ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
nedenlerini konuştuk. 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği ne zaman 
kuruldu? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın inşaat 
sektöründe iş kazalarını önlemeye yönelik 
azami gayreti ve TSE’nin güvenli iskele konu-
sundaki Avrupa normlarını Türkiye’de uygula-
maya başlamasıyla iskele ve kalıp sektöründe 
kısa zamanda ciddi gelişmeler kaydedildi. İrili 
ufaklı pek çok üreticinin yer aldığı sektörde 
başlatılan standardizasyon ve sertifika çalış-
maları, firmaları gerek üretim gerekse hizmet 
kalitesi anlamında kendilerini geliştirmeye hatta 
işbirliklerine yöneltti. Uluslararası standartlara 
uygun ve sertifikalı üretim yapmayı ilke haline 
getiren üreticiler sektörün daha da ileri gitmesi 
hedefiyle 2017 yılı başında  İKSD çatısı altında 
birleşti. İKSD olarak kendi alanında TSE sertifi-
kası sahibi olmayı veya en azından bu doğrultu-
da girişimlerini başlatmış olmayı esas aldığımız 
için şu an sadece 20 üyemiz var. 

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN
İKİNCİ BÜYÜK PAZARI”
Sektörün durumunu değerlendirir misiniz?

Sektör firmalarımız Rusya, Fransa, İtalya, 
Kazakistan, Irak, Cezayir, Katar, Kuveyt, Suudi 
Arabistan olmak üzere ABD, Avustralya, Endonez-
ya, Malezya, Hindistan, Hollanda, İsviçre, Küba, 
Tanzanya, Gine, Nijerya, Çad gibi ülkeleri de içe-
ren geniş bir coğrafyada dünyanın 115 ülkesine 
ihracat yapıyor. Sektörün dünya pazarındaki bü-
yüklüğünün 7 milyar doların üzerinde, Türkiye 
pazarının ise Almanya’dan sonra Avrupa’da ikinci 
büyük pazarı olarak 400 milyon doların üstünde 
bir büyüklüğe sahip olduğunu öngörebiliriz. 

Dernek olarak hedefleriniz nelerdir?
     Birincil önceliklerimiz; derneği ve derne-
ğin kuruluş amaçlarını kamuoyuna anlatmak, 
dernek üyelerimizin sektörel sorunlarına ortak 
akılla tüm paydaşlarımızla birlikte çözüm üret-
meye çalışarak sektörün ulusal ve uluslararası 
rekabet gücüne katkı sağlamak. 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği, Türkiye 
İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. Bu üye-
lik derneğe ne gibi katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD’ın, inşaat malzemeleri sa-
nayinin son derece başarılı işlere imza atan çatı 
kuruluşu olması sebebiyle İKSD Yönetimi olarak 
bu etkin yapının içinde sektörümüz adına katkı 
sağlamak amacıyla yerimizi almak istedik.  Bu 
platformda; sektörümüzle ilgili sorunları gün-
deme taşımak ve ortak akılla diğer sektörlerin 
de bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak birlik-
te çözümler üretmek istiyoruz. Ayrıca Türkiye 
İMSAD bünyesinde faaliyette bulunan komite, 
komisyon çalışmalarında yer alarak, yurt içinde 
ve yurt dışında sektörün kurallarının/yasal dü-
zenlemelerinin oluşumuna katkı-görüş vererek 
 Türkiye için değer yaratmak istiyoruz. 

“Türkiye İMSAD çatısı altında
sektöre katkı sağlamak istiyoruz”

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD), Türkiye İMSAD üyeleri arasına katıldı. 
İKSD Başkanı Kubilay Tüfekçi, “İKSD yönetimi olarak bu etkin yapının içinde 

sektörümüz adına katkı sağlamak amacıyla yerimizi almak istedik” dedi. 

İKSD Başkanı 
Kubilay Tüfekçi, 
“Bu platformda 
sektörümüzle 
ilgili sorunları 
gündeme taşımak 
ve ortak akılla 
diğer sektörlerin 
de bilgi ve 
deneyimlerinden 
yararlanarak 
birlikte çözümler 
üretmek istiyoruz” 
dedi.
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BIM

İnşaat sektöründe 
yeni standart:

BIM

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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Bir binanın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin 
dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli politikalar, süreçler 
ve teknolojiler bütünü olan BIM (Building Information Modelling) 
yani Bina Bilgi Modellemesi, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme çağında 
inşaat sektörünü geleceğe taşıyor. İnşaat projelerindeki artış ve 
teknolojideki gelişmeler birlikte düşünüldüğünde BIM sistemi 
gelecekte inşaat sektörü için yeni bir standart haline gelecek. Biz de 
bu sayımızda BIM uygulamasını konunun uzmanlarının görüşlerine 
de yer vererek kapsamlı bir şekilde ele aldık.

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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Günümüzde tüm sektörler teknolojideki 
gelişmelerle kendini yenileme ve geliştir-
me imkanı bulurken, inşaat sektörünün 

de bu gelişmelere ayak uydurması, geleceği ya-
kalaması için elzem görünüyor. 21’inci yüzyılda 
inşaat sektörü tasarım ve projelerinde yüzyıllardır 
kullanmakta olduğu 2D yöntemini terk etmeye 
başlayıp 3D modelleri kullanarak yeni bir sürece 
geçiş yapıyor.

Artık binalar eskinin üretim yöntemleri ile 
değil, inşaat sonucunun görülebildiği üç boyutlu 
modelleme sistemleri ile yapılıyor. Tüm dünyada 
hızla yayılan BIM (Building Information Model-
ling) yani Bina Bilgi Modellemesi ile inşaat ve yapı 
sektörü; hız, verimlilik, sürdürülebilirlik ve ekip 
çalışması avantajlarına kavuşuyor.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM ARAÇLARININ GEÇMİŞİ

BIM sisteminin ayrıntılara geçmeden önce 
bilgisayar destekli tasarım araçlarının geçmişine 
bir bakalım...

Bilgisayar destekli tasarım araçlarının geçmişi, 
ilk bilgisayarların geliştiği tarih olan 1950’lere 
kadar uzanıyor. 1963 yılında Ivan Sutherland ta-
rafından geliştirilen “Sketchpad” bugünkü sistem-
lerin de temeli olan fikirlerin ilk uygulamalarından 
sayılabilir. Bu araçların mimarlıkta yaygın olarak 
kullanılmaya başlanması ise kişisel bilgisayarların 
ucuzladığı 1980’lerde gerçekleşti. Elle çizim yap-
ma tekniğinden ilham alan katman tabanlı bilgi-
sayarla çizim sistemleri ilk başlarda biraz dirençle 
karşılanmakla birlikte sağladığı hız ve kesinlik 
gibi faydalardan dolayı mimarlar arasında büyük 
oranda kabul gördü.

Proje yönetiminin temel taşı 
olan iletişimdeki eksikliklerin 

en aza indirgendiği BIM ile hem 
inşaat ve mimarlık projelerindeki 

iletişim ve koordinasyon 
kolaylaşmış oluyor hem de 
tasarım aşamasında olası 

problemler belirlenip ortadan 
kaldırılıyor. 

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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BIM uygulamasında ABD ve 
İngiltere başı çekerken Norveç, 

Finlandiya, Japonya, Güney Kore, 
Singapur, Avustralya gibi ülkelerde 

BIM’in yaygın olarak kullanıldığı 
görülüyor.

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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1990’lı yılların başında nesneye yönelik sis-
temlerin geliştirilmesi bu alanda bir çığır açtı. Bu 
sistemlerdeki kapı, duvar, pencere gibi nesneler, 
bu nesnelerin geometrisiyle birlikte geometrik 
olmayan bilgileri de içerebiliyordu. Nesneler 
bir hiyerarşi içinde tanımlanabilir ve birbiriyle 
ilişkilendirilebilirdi. Nesneye yönelik sistemler 
bilgisayar grafiklerinin bilgi içeriğini artırdı ve 
plan, kesit gibi geleneksel temsil biçimlerinin 
kolay ve hatasızca üç boyutlu modellerden üreti-
lebilmelerini sağladı.

YENİ NESİL TASARIM ARACI
2000’li yıllara gelindiğinde bütün avantajla-

rına karşın nesneye yönelik sistemler hâlâ daha 
tam olarak yaygınlaşmadı ve bu sistemlerle ilgili 
eleştiriler de dile getirilmeye başlandı. Bu eleştiri-
lerin en önemlisi kuşkusuz nesne ve seviyesinde 
temsil edilebilen bilginin aslında tasarım bilgisinin 
çok azını oluşturabildiği ve bu sistemlerin yapı 
geometrisini temel alıp tasarım bilgisini buna 
eklemeye çalıştığı idi. Bu yöntemle nesnelerle 
ilgili bilgiler başarılı biçimde modele eklenirken 
farklı nesneler arası ilişkiler aynı başarıyla temsil 
edilemiyordu. Otomotiv, uçak ve üretim endüst-
rilerindeki uygulamalar bu endüstrilerin grafiksel 
olmayan parametrik bilgi teknolojisi araçlarını 
verimli şekilde kullandığını göstermişti. Bütün 
bu tartışmaların ışığında geliştirilen ve Building 
Information Modelling (BIM) yani “Bina Bilgi 
Modellemesi” adıyla anılan yeni nesil bilgisayar 
destekli tasarım araçları, günümüzde bu alandaki 
en son gelinen noktayı oluşturuyor.

BIM İLE GELEN DEĞİŞİM
Peki, BIM nedir? BIM, bir binanın yaşam dö-

nemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin 
dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli 
politikalar, süreçler ve teknolojiler bütünüdür. 

Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak 
kullanılabilen sistem, farklı disiplinler arasındaki 
koordinasyonu artırıp, yapı ile ilgili bir bilgi ban-
kası oluşturuyor. Geleneksel 2D çizimlerle kıyas-
landığında bu modeller tüm proje ortaklarının 
proje hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını 
sağlıyor, böylece çok daha iyi ve öngörülebilir 
bina sonuçlarına ulaşılabiliniyor. BIM, ayrıca me-
kanların fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital 
gösterimlerinin üretilmesi ve yönetilmesini içeren 
bir süreç. Bu modelde projelerdeki bütün disip-
linlerin (mimari, statik, mekanik) birlikte çalışma 
imkanı sağlanıyor. Şüphesiz bu süreci yönetmek 
için bazı yazılımlar geliştirildi. Bu yazılımlarla bir-
likte mimarı tasarım süreçlerinde oldukça özgün 
tasarımlar hayal gücüne dayalı olarak kolayca ta-
sarlanabiliyor. Günümüzdeki modern mimarideki 
asimetrik bina tasarımları oldukça kolay hale gel-
di. 2D çizimlerle ifade etmesi güç olan tasarımlar 
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BIM barındırdığı tüm verileri projelerde görev alan 
ekiplerin, alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin erişimine 

açarak, tüm bu ekipler arasındaki koordinasyon 
seviyesinin yükselmesini ve entegre bir çalışmaya 

olanak sağlayarak projenin daha kısa sürede 
tamamlanmasına katkıda bulunur.

Yapıların nesne tabanlı modellerini kullanarak, 
çıkabilecek teknik sorunların önceden tespit edilmesine 

ve böylelikle maliyet ve zaman tasarrufu yapılmasına 
olanak verir.

BIM sistemi; karmaşık ve büyük projelerde sıkça 
karşılaşılan dokümantasyon ve veri depolama 

problemlerine, proje bazlı izleme ve kontrol zorluklarına 
karşı da verimli bir şekilde kullanılabilir.
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BIM sürecindeki 3D modellerle hızlı ve verimli 
hale geldi. Modellenen projelerin statik hesabı 
sırasında oldukça hızlı dizaynlar yapılıyor. Sı-
kıntı yaşanılan durumlarda yapılan düzeltmeler 
bütün projede eş zamanlı olarak güncelleniyor. 
Bu durum da disiplinler arasındaki iletişimi hızlı 
şekilde sağladığı için daha verimli proje yöneti-
mi sağlanmış oluyor. Bunlar projede işlenirken 
bir yandan Heating, Ventilating and Air Con-
ditioning (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) 
sistemleri projeye ekleniyor. Bu sistemler ile pro-
jedeki diğer elemanların çakışıp çakışmadığının 
kontrolü yapılarak imalat sırasında maliyet ve 
vakit kaybının önüne geçilmiş olunuyor. Ayrıca 
imalat sırasında oluşacak hataların mobil cihazlar 
vasıtasıyla üç boyutlu olarak görerek önüne ge-
çilmesi sağlanıyor. Projede işlenen her elemanın 
bütün malzemeleri eş zamanlı bir şekilde metraj 
yapılarak veri olarak kaydedilmiş oluyor. Görül-
düğü üzere BIM süreçleri inşaat projelerinde her 
aşamada kolaylık sağlıyor.

DÜNYADA BIM KULLANIMI
Son 10 yıldır dünya çapında kullanımı yay-

gınlaşan BIM uygulaması ile proje yönetiminin 
temel taşı olan iletişimdeki eksiklikler en aza 
indirgeniyor. Yaygın olarak ABD, İngiltere ve 
Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan uygulama 
ile hem inşaat ve mimarlık projelerindeki iletişim 
ve koordinasyon kolaylaşmış oluyor, hem de 
tasarım aşamasında olası problemler belirlenip 
ortadan kaldırılıyor. BIM uygulamasında ABD 
ve İngiltere başı çekerken Norveç, Finlandiya, 
Japonya, Güney Kore, Singapur, Avustralya gibi 
ülkelerde BIM’in yaygın olarak kullanıldığı gö-
rülüyor. Avrupa’da bu konuda yapılan çalışmalar 
artarken, Dubai, Suudi Arabistan ve Katar’da BIM 
konusunda büyük yatırımlar yapılıyor önemli 
gelişmeler sağlanıyor. İngiltere’de yayınlanan 
National BIM Report’a (2017) göre BIM kul-
lanıcılarının oranı yüzde 62, BIM’ın farkında 
olanların oranı yüzde 35 ve BIM’in farkında 
olmayanların oranı ise yüzde 3. BIM kullanan 
yüklenicilerin sürelerinin karşılaştırıldığı bir 
araştırmada ise ABD ve Kanada’da 11 yıl ve üzeri 
BIM kullanıcı oranı yüzde 28. Birçok ülkede bu 
kadar yaygın olan BIM ülkemizde ise daha baş-
langıç aşamasında bulunuyor. Özellikle kamu 
sözleşmelerinin bazılarında BIM zorunluluğunun 
olması müteahhitlerin ve tasarımcıların BIM’e 
geçiş oranlarını artırdı. Örneğin İstanbul’da raylı 
sistem projelerinde BIM sistemi ile çalışılması 
zorunlu hale getirildi. BIM’in tasarım bilgisinin 
bilgisayar ortamında temsilini şimdiye kadarki 
sistemlerden çok daha iyi sağlamasından dolayı, 
mimari tasarıma yön vereceğini ve tasarım sü-
reçlerini dönüştüreceğini söyleyebiliriz. Fakat bu 
dönüşüm çabuk ve kolay olmayacak. 
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BIM yaklaşımı stratejik olarak benimsendiği takdirde 
planlama ve tasarım evrelerini bir adım ileriye taşıyarak 

yapının kullanım süresinin uzamasını sağlar. Yapı yönetimi, 
tesis operasyonu, varlık yönetimi, proje yönetimi ve 

maliyet yönetimi süreçlerinde verimliliği maksimuma 
çıkararak olası risklerin minimize edilmesini sağlar.

Raporlamalar, e-faturaların yönetilmesi, üretici firma 
bilgileri, taşeron firmaların iş ve doküman takibi, finans, 

muhasebe gibi bütünleşik verilerin kaydedilmesi ve 
analizlerinin yapılması da BIM sisteminin bir parçası. Tüm 
bu verileri bütünleşik olarak sunan ERP sistemleri olsa da, 
verilerin projedeki doğru nokta ile eşleşmesi çok önemli.

Projelerin sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahip 
olan BIM; Endüstri 4.0’ın yapı endüstrisindeki uygulayıcısı 

olarak, geleceğin inşasında adeta bir anahtar görevi 
görecek.
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BIM nedir?
BIM, bir binanın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım 
ve proje verisinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan 
etkileşimli politikalar, süreçler ve teknolojiler bütünüdür.

Sistemin amacı
Projenin tüm süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen 
sistemin amacı, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt 
yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini 
ve hızını artırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün 
ortaya çıkmasını sağlamaktır.

BIM nasıl uygulanır?

Üç kategori
Ürün: Bina bilgi modeli, bir yapıyı tanımlayan yapılandırılmış 
bilgi modeli

Süreç: Bina bilgi modellemesi, bina bilgi modelinin 
oluşturulma eylemi

Sistem: Bina bilgi yönetimi, kaliteyi ve verimliliği arttıran iş 
yapısı ve iletişim şekli

Hazırlık: BIM sisteminin uygulamasına 
başlamadan önce hazırlık sürecinden 
geçilmesi gerekir. Hazırlık sürecinde 
yapılması gerekenleri iki başlık altında 
toplayabiliriz. Bütün kullanıcıların aynı 
standartlar altında çalışmasının sağlanması 
ve modellemede kullanılacak olan akıllı 
malzemelerin hazırlanması.  

1

2

3

LOD (Level of Development veya Level 
of Detail): LOD tablosunun modellemeye 
başlamadan önce hazırlanması gerekir. LOD 
tablosu, modellemede kullanılacak olan 
elemanların hangi detayda hazırlanması 
gerektiğini ve ne kadar bilgi içermesinin 
planlandığını tarif eder.

Modelleme: Doğru bir modellemenin 
yapılması, hazırlık süreçlerinin ardından BIM 
süreçlerinin uygulanmasının ilk adımıdır. 
Sanal bir modelin oluşturuluyor olması, 
BIM sistemini mevcut CAD sistemlerinden 
ayıran en büyük farktır. BIM sisteminde 
yapı tek bir dosya altında sanal olarak 
modellenir.

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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Uygulama seviyeleri
3D (Görselleştirme-tasarım)
Yapının görselleştirilmesi ile ilgilidir. Üç boyutlu modeller, 
binanın fiziksel yapısını dijital olarak temsil eder. BIM ile 
görselleştirme, proje paydaşlarının modelleme ve analiz 
süreçlerinde disiplinler arası iş birliğini daha etkin bir 
şekilde yönetmesini sağlar.

4D (Planlama)
Planlama ile ilgilidir. Örneğin hangi elemanın ne zaman 
yapılacağı bilgisini verir. Bu bilgi malzemelerin şantiyeye 
tam zamanında teslimini mümkün kılar. Ulaşım daha 
verimli hale gelir ve depolama azalır çünkü malzemeler 
sahaya nakledildikten hemen sonra montaja gider.

5D (Maliyet yönetimi)
Binanın maliyeti ile ilgilidir. Modeldeki her bir elemana 
bir maliyet atanır. Bu durum detaylı bütçe analizinin 
yapılmasını sağlar.

6D (Sürdürülebilirlik)
Bir binanın sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgilidir. Bu 
boyut enerji kullanımının hesaplanmasını, malzemelerin 
sürdürülebilirliğini, yöneticilik bakış açısının daha iyi 
anlaşılmasını ve LEED gibi yeşil bina sertifikasyon 
sistemleri ile entegrasyonu mümkün kılar.

4

7

İşbirliği ve iletişim: Günümüzde 
inşaat sektöründe yaşanan en büyük 
sorunlardan biri olan aynı proje için 
çalışan farklı departmanların birbirleri 
ile bilgi paylaşımı ve iletişim eksikliği, 
BIM modellemesini ortak bir model ve 
bilgi paylaşımı ile yaparak aşılabilir.

6
Metraj: Modele girilmiş olan bilgileri 
kullanarak metraj hazırlanabilir. Artık metraj 
çıkarılması proje yapımı sonrasında yapılması 
gereken bir iş olmaktan çıkar ve modelleme ile 
birlikte oluşan bir veri olur. Modelde kullanılan 
akıllı parçaların gerekli bilgileri içermesi 
durumunda metraj alınması modele sadece 
farklı bir açıdan bakmaktır. Modellemenin her 
aşamasında metraj bilgisine ulaşmak ve metrajı 
anlık olarak takip etmek mümkündür.

5
Koordinasyon: Yapıların 
büyüklüklerinden bağımsız olarak 
disiplinler arası koordinasyon eksikleri 
ve sonucunda ortaya çıkan revizyonlar 
projelerin imalat süreçlerinde 
beklenmeyen zaman ve maliyet 
kayıplarının en büyük nedenidir. BIM 
sisteminde disiplinlerin ortak olarak 
çalıştığı bir sanal model bu koordinasyon 
eksiklerini en aza indirmeyi ve hatta 
ortadan kaldırmayı amaçlar.

Proje Üretimi: BIM sistemi uygulanarak 
hazırlanmış bir model üzerinden gerekli bütün 
bilgilere ulaşmak mümkün olmasına rağmen 
arşivleme, onay prosedürleri veya saha 
personeli için, 2 boyutlu projelerin üretilmesi 
günümüzde halen gereklidir. 2 boyutlu kat 
planlarının hazırlanması mevcut modele 
istenilen yükseklik aralığında bakılması ile 
oluşturulabilir. 

NOT: Doç. Dr. Beliz Özorhon’un (Boğaziçi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı) 
açıklamalarından alınmıştır.

7D  (Tesis yönetimi)
Uygulanmış BIM modelidir. Bu boyut binanın sahibine 
devredilmesi sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu model 
doğru bir şekilde tesis yönetimi ve varlık yönetimi 
yapılmasını sağlar. Binanın her bir parçasının bir ömrü 
vardır ve değiştirme durumunda değiştirilecek parçaların 
kolaylıkla tespit edilebilmesini sağlar.

Not: Daniel Kazado’nun (BIM Consultant, ProCS Ltd.) sunumundan derlenmiştir.
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BIM’in başlıca faydası veri payla-
şımını pekiştirerek süreçlerdeki ve-
rimsizliği ve riskleri azaltmak. BIM 
ve ilişkili olarak kullandığımız diji-
tal platformlarla verilere erişebilir bir 
odak oluşturarak, normalde düşey 
olarak silolaşmış inşaat organizasyon-
larına yatay olarak iletişimi geliştire-
biliyoruz.

Proje genelinde durumsal farkın-
dalığı artırıyoruz, sadece tasarım ve 
dokümanlarla değil, saha işleyişi ve 
lojistik planlama ile proje sonunda 
bu birikimin işletmeye aktarılmasıyla 
bunu görüyoruz.

Güncel teknolojiden faydalanarak 
kişisel ve mesleki gelişimimizi ilerle-
tiyoruz. BIM, yurt içinde ve yurt dı-
şında rekabet farkını artırarak daha 
farklı hedefler koymamızda önemli 
rol oynuyor.

PERSONELİ BU 
KONUDA EĞİTTİK

Şirket hedefleri doğrultusunda 
BIM uygulamarında doğru bir yol iz-
lemek için eğitimin önemli ve ilk adım 
olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple süreç 
içerisine dahil olan personeli çeşitli 
seviyelerde eğittik. Tasarımcı ve uygu-
lamacı ekip arkadaşlarımız bilgi işlem 
sistemleri araçlarını detaylı bir şekilde 
kullanacak seviyede bulunurken, yö-
netici ve sürece destek olan ekibimiz 
proje yönetim sürecinde aktif şekilde 
kullanacak şekilde programlara hakim 
durumda.

Her yetiştirilen personel belirli bir 
süre deneyim kazandıktan sonra bu-
lunduğu projede sorumluluk sahibi 
olur. Bir sonraki projesinde ise edin-
diği deneyimleri ile yeni kişilerin ye-
tişmesinde, edindiği deneyimleri pro-
je geliştirilmesinde ve sürecini daha 
verimli kullanmasında etkin şekilde 
kullanabilecek hale gelir.

BIM PROJELERİNDE
ORTAK BİR ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜLÜYOR

Disiplinler arası koordineli çalış-
manın asıl hedef olduğu BIM projele-
rinde, tasarım, uygulama, test ve dev-
reye alma ve işletme süreçlerine kadar 
ortak bir çalışma yürütülüyor. Her 
proje için belirlenen faklı ihtiyaçlar 
bulunuyor. Bu ihtiyaçlar kimi zaman 
işveren tarafından kimi zaman şirketi-
miz tarafından oluşturulan hedeflerdir.

Bu sebeple projelerimizde uygu-
lama planı oluşturuluyor, o projeye 
uygun olarak TAV Birleşik Çözüm-
ler standartlarımız entegre ediliyor. 
BIM tek başına bir uygulama değil, 
bahsedilen tüm iş süreçleride sayısal 
uygulamaların mevcut iş akışlarımızı 
sorgulatarak taze bir bakış getiriyor. 
Güncel uygulamalarla mevcut iş akış-
larımızı daha etkin hale getiriyoruz.

Yeni başlayan projelerimizde bir 
önceki projemizden kazanılan dene-
yimler iyileştirilerek, yeni aracı prog-
ramları keşfederek ve sürecimize uy-
gun ise entegre ederek ilerliyoruz.

Güncel teknolojiden 
faydalanarak kişisel ve 

mesleki gelişimimizi 
ilerletiyoruz. BIM, yurt içinde 

ve yurt dışında rekabet 
farkını artırarak daha farklı 

hedefler koymamızda 
önemli rol oynuyor.

BIM, farklı 
hedefler 

koymamızda 
önemli rol 

oynuyor

Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu
TAV İnşaat Yapısal 

Tasarım Koordinatörü 
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Türkiye’de BIM’e ciddi 
bir yönelme sözkonusu 

ancak BIM’e geçiş süreci 
oldukça sancılı ileriyor. 

Bu sürecin sağlıklı 
geçirilebilmesinde devlet 

desteği ile hazırlanmış olan 
Türkiye BIM Standardı’nın 

oluşturulmasının çok 
büyük önem taşıdığını 

düşünüyorum.

Türkiye BIM 
Standardı

oluşturulmalı

Alev Yalçınkaya
Rönesans Medikal İnşaat

Yapı Bilgi Modelleme Müdürü

BIM aslında dünyada yeni yaygın-
laşmaya başlayan bir çalışma prensi-
bi. Şu an dünyanın ileri gelen ülkeleri 
belli metrekarelerin üzerindeki devlet 
projelerinde BIM’i zorunlu hale getire-
rek BIM’e geçiş sürecini hızlandırmaya 
çalışıyorlar. Türkiye’ye gelince BIM’e 
ciddi bir yönelme sözkonusu ancak ne 
yazik ki her geçiş döneminde olduğu 
gibi BIM’e geçiş süreci de Türkiye’de 
oldukça sancılı ilerliyor. Bunun ya-
nında BIM ile ilgili çok ciddi bir bilgi 
kirliliği de söz konusu. BIM’in hâlâ tam 
olarak ne anlama geldiği ile ilgili kafa 
karışıklığı var. Bu sürecin sağlıklı geçi-
rilebilmesinde devlet desteği ile hazır-
lanmış olan Türkiye BIM Standardı’nın 
oluşturulmasının çok büyük önem 
taşıdığını düşünüyorum. Bu standart 
BIM’e geçiş yapmaya çalışan gerek bü-
yük gerekse küçük ölçekli firmalar için 
bir kılavuz görevi görecektir.

Böylece bilgi kirliliğinin sebep ol-
duğu kafa karışıklığının önüne geçile-
rek bu sürecin en sağlıklı ve en verimli 
şekilde geçirilmesi sağlanacaktır. 

FİRMALARA BIM’E GEÇİŞ 
SÜRECİNDE DEVLET 
TEŞVİĞİ VERİLMELİ

Bugün ülkemizdeki duruma bak-
tığımızda özellikle büyük ölçekli 
firmaların BIM’e geçiş ile ilgili ciddi 
yatırımlar yaptığını, bunun yanında 
küçük ölçekli firmalarda da BIM’e 
geçiş için büyük bir çaba olduğunu 
görüyoruz. Ancak BIM’e geçiş ciddi 
anlamda finansal kaynak da gerektiren 
bir geçiş süreci. Bu süreçte gerek BIM’i 
destekleyen yazılımların alınması, bu 
yazılımları kullanabilen ve BIM süreç-
lerine hakim olabilecek elemanların 
yetiştirilmesi güçlü finansal kaynak ve 
süre gerektiriyor. 

Türkiye’deki duruma baktığımız-
da küçük ölçekli firmaların çoğunun 
bahsettiğimiz finansal kaynak ve süre 
faktöründen dolayı BIM’e geçiş süre-
cine giremediklerini veya bu süreci 
ertelediklerini görüyoruz. Bu noktada 
ben BIM’in zorunlu hale getirilmesi-
nin ve firmalara BIM’e geçiş sürecinde 
devlet teşviği verilmesinin bu geçişi 
hızlandıracağını düşünüyorum. 

Firma olarak BIM’i ciddi olarak 
destekleyen ve benimseyen bir firma-
yız. Bütün projelerimizde BIM çalışma 
prensibini aktif olarak kullanıyoruz. 

BIM ile ilgili çalışmaya yedi yıl önce 
başladık ve bugün geldiğimiz nokta-
da dünyanın önde gelen firmaları ile 
yarışabilecek seviyede BIM uygula-
maları yapıyoruz. Firma içinde kendi 
BIM standartlarımızı oluşturduk ve 
bununla ilgili gerek merkez ofisleri-
mizde gerekse şantiyelerimizde BIM 
eğitimleri ve BIM tanıtım sunumları 
düzenliyoruz. Bu sayede şirket içindeki 
BIM farkındalığını artırmayı hedefliyo-
ruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 
BIM’i 3D, 4D ve 5D süreçlerinde aktif 
olarak kullanıyor, bunun yanında bü-
tün bütçe, hakediş ve metraj çalışma-
larımızı BIM üzerinden yürütüyoruz. 
Şantiye ilerlemelerimizi 4D simülas-
yonlar üzerinden takip ediyor, şanti-
ye imalatlarımızı çakışma kontrolleri 
ve koordinasyonları BIM ile yapılmış 
modellerden üretilen projeler üze-
rinden götürüyoruz. Bunun yanında 
Türkiye’de çok az bilinen VR (Virtual 
Reality) yani sanal gerçeklik çalışmala-
rına da başladık. Bu sayede daha proje 
aşamasındaki projelerimizin bitmiş 
halinin 3D modellerini oluşturarak bir 
gözlük yardımı ile model içerisinde 
gezebiliyor ve projelerle ilgili malzeme 
kararlarını, dizayn kararlarını, gün ışığı 
etiketlerini vs. yapmış olduğumuz VR 
çalışmaları üzerinden kritik edebiliyor, 
gerektiği yerde istenilen değişiklikleri 
yapıp, nihai VR modeli üzerinden pro-
jelendirme sürecimizi başlatabiliyoruz.

SEKTÖRÜ BU SİSTEME
GEÇİŞ KONUSUNDA 
YÖNLENDİRİYORUZ

Özetle BIM çalışma prensibini ciddi 
olarak benimsiyor ve bu geçiş sürecini 
sonuna kadar destekliyoruz. BIM ile 
ilgili yapılan gerek akademik gerek-
se firma bazlı çalışmaları destekliyor, 
BIM’i firma olarak kendi süreçlerimiz-
de aktif olarak kullandığımız için biz-
lerle çalışacak firmalar için de BIM’i 
zorunlu hale getirerek sektörü BIM’e 
geçiş konusunda yönlendiriyoruz. 



32   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2018

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)

BIM uygulamalarının 
önündeki engelleri ortadan 

kaldırmak için hem kamu 
hem de özel sektöre önemli 

görevler düşüyor. Kamu, 
BIM’i büyük çaplı kamu 

projelerinde zorunlu hale 
getirerek; yönetmelikler, 

standartlar, kılavuzlar 
geliştirerek sektörde itici bir 

güç olabilir.

BIM 
kullanımında

kamu itici güç 
olabilir

Doç. Dr. Beliz Özorhon
Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği 

Bölüm Başkan Yardımcısı

BIM’i “Bir binanın yaşam döngü-
sü boyunca gerekli tasarım ve proje 
verisinin dijital formatta yönetilme-
sini sağlayan etkileşimli politikalar, 
süreçler ve teknolojiler bütünüdür” 
şeklinde tanımlayabiliriz. BIM uygula-
malarının ana amaçlarından biri yapım 
aşaması başlamadan önce projenin 
görselleştirilmesi ve yapım aşamasında 
meydana gelebilecek sorunların anla-
şılması ve önlenmesidir. 

BIM mimari, mühendislik ve inşaat 
sektörleri arasında bir köprü olarak 
görülürken, proje takımlarının daha 
verimli işbirliği yapmasını sağlar. İnşa-
at projelerinde BIM yaklaşımının ger-
çekleştiği projelerin geleneksel yön-
temle inşa edilen projelere göre; daha 
kısa sürede, daha az hata miktarıyla, 
daha düşük yapım maliyetiyle ve daha 
yüksek kalitede tamamlanması bek-
lenir. McGraw Hill (2014) tarafından 
hazırlanan raporda ana yüklenicilerin 
yüzde 74’ünün yatırımlarından pozitif 
getiri elde ettiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Türkiye’de özellikle son yıllarda 

BIM’in yaygınlaştığı ve 3D’den 7D’ye 
kadar olan yelpazede farklı projelerde 
uygulanabildiği görülüyor. Hem çelik 
hem de betonarme projelerde görsel-
leştirme, çakışma tespiti ve planlama 
başta olmak üzere BIM’in farklı alan-
lardaki işlevlerinden fayda sağlanıyor. 
Kamu sektöründe İBB öncülüğünde 
Raylı Sistemler projelerinde ilk uygu-
lamalara geçilmiş olup, büyük çaplı 
pek çok altyapı projesinde de BIM’e 
geçiş yapılıyor. Özellikle Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği-Public Private Part-
nership (PPP) çerçevesinde yürütülen 
sağlık kampüsü ve şehir hastaneleri 
projelerinde BIM’in tesis yönetimini de 
içine olacak şekilde modelleme çalış-
maları sürdürülüyor. Bununla birlikte 
havalimanları, konut ve renovasyon 
projelerinde de BIM’in merkezi bir 
rol üstlendiği görülüyor. Türk mimar, 
mühendis ve yüklenicilerin Türkiye’de 
yürütülen projelerde BIM uygulama 
çabaları büyük hızla devam ederken, 
aynı takımların geçmişte ve sürege-
len büyük ölçekli yurt dışı projelerde 
BIM uygulamaları konusunda dene-
yim edindiklerini de belirtmek gere-
kir. Projelerin gerçekleştiği ülkelerde 
geçerli olan BIM standartları, işveren 

ve müşavir talepleri doğrultusunda 
kapsamlı BIM uygulamalarının Türk 
firmalar tarafından yapıldığını söyle-
mek mümkün. Uluslararası platform-
da edinilen bu deneyimin Türkiye’deki 
projelere aktarılması da bu noktada 
çok önemli görülüyor.

BIM’İN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Ülkemizde BIM yaklaşımının yay-

gın ve etkin bir biçimde uygulana-
bilmesini engelleyen bazı faktörler 
bulunuyor. Bunlardan ilki ülkemizde 
BIM uygulamasına yönelik mevcut 
bir standardın/yönetmeliğin eksikliği-
dir. Bu durum firmaların BIM’e geçiş 
konusunda motivasyonlarının azal-
masına sebep oluyor. Bir diğer faktör 
ise BIM uygulamalarının ciddi bir ilk 
yatırım maliyeti gerektirmesi. Çalışan-
ların BIM konusunda eğitilmesi, BIM 
uzmanlarının işe alınması ve BIM için 
gerekli altyapının (yazılım, bilgisayar, 
vs.) hazırlanması firmaların karşıla-
şacakları maliyetlere örnek verilebi-
lir. Ayrıca, firmaların BIM’i öğrenme 
süreci dikkate alındığında BIM uy-
gulamalarının kısa vadede büyük bir 
getirisi olmayacağı söylenebilir. BIM 
uygulamalarının önündeki engelleri 
ortadan kaldırmak için hem kamu 
hem de özel sektöre önemli görevler 
düşüyor. Kamu, BIM’i büyük çaplı 
kamu projelerinde zorunlu hale geti-
rerek; yönetmelikler, standartlar, kı-
lavuzlar geliştirerek sektörde itici bir 
güç olabilir. Özel sektörün ise BIM’in 
faydalarının uzun vadede görüleceğini 
kabul etmesi ve bu konuda kararlı 
davranması gerekiyor. Kurumların 
yeniliklere açık olması, çalışanlarını 
eğitmesi, bu konuda zaman ve bütçe 
ayırmaları bekleniyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim, 
araştırma ve sanayi işbirliği çerçevesin-
de pek çok çalışma yürütülüyor. Ge-
rek lisans ve yüksek lisans derslerimiz 
kapsamında; gerekse çeşitli seminer, 
konferans ve çalıştay gibi organizas-
yonlarla öğrencilerin ve sektör çalışan-
larının BIM’e dair bilgi ve farkındalığı-
nı artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı 
sıra, araştırma projeleri yürütüyor ve 
sanayi işbirliği ile BIM uygulamalarını 
gerçek projeler üzerinde inceliyoruz.
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Bir süre sonra BIM’e geçiş 
yapmayan firmaların, 
özellikle büyük ölçekli 

projelerde rekabet avantajını 
kaybedeceği aşikar. 

Türkiye’de BIM’e geçişin daha 
sistematik yapılması, ön 

hazırlık, eğitim gibi konulara 
yeterli zaman ve kaynağın 

ayırılması gerekiyor.

BIM’e geçiş 
yapmayan 

firmalar
rekabet 

avantajını 
kaybedecek

Doç. Dr. Esin Ergen Pehlevan
İTÜ İnşaat Mühendisliği 

Öğretim Üyesi

BIM (Bina Bilgi Modellemesi) bir 
yapının yaşam döngüsü boyunca kulla-
nılacak bilgilerinin üç boyutlu ve dijital 
olarak temsil edilmesidir. Bu bilgiler, 
sadece yapının fiziksel ve fonksiyo-
nel özellikleriyle sınırlı olmayıp aynı 
zamanda tasarım, yapım ve yapının 
işletmesi süreciyle de ilgili. 

İNŞAAT SIRASINDAKİ 
PROBLEMLER AZALIYOR

BIM sayesinde bir yapıyı iki kere 
inşa ediyoruz; sanal olarak (BIM mo-
deli) ve fiziksel olarak... İnşaat aşama-
sında karşılaşılan problemler büyük 
ölçüde sanal model üzerinde çözülüyor 
ve binanın inşaatı sırasında karşılaşılan 
sorunlar en aza indirgeniyor. BIM yar-
dımıyla, otomatik çakışma analizi, oto-
matik metraj ve maliyet tahmini, inşaat 
sürecinin simülasyonu, enerji analizi 
ve işletme aşamasında yapının yöneti-
mi gibi işlevleri daha etkin bir şekilde 
gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede, in-
şaat sektöründeki karmaşık ve yeter-
siz bilgi alışverişi sorununun büyük 
ölçüde çözülebildiği, verimliliklerin 
arttığı ve maliyet artışı, gecikmeler ve 
yıkıp yeniden yapma gibi problemlerin 
engellenebileceği görüldü. Dünyada 
BIM kullanımı incelendiği zaman son 
on yılda yaygınlaşmaya başladığı söyle-
nebilir. ABD ve İngiltere’nin BIM konu-
sunda öncü olduğu, Kuzey Avrupa ve 
Körfez ülkelerinde yaygın kullanıldığı, 
İngiltere’de kamu projelerinde 2016’da 
BIM kullanımının zorunlu hale getiril-
diği ve hatta Singapur’da BIM tabanlı 
ruhsat verildiği biliniyor. Türkiye’de 
ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi raylı 
sistemleri, 3. Havalimanı gibi büyük 
projelerde BIM kullanıldığı görülüyor.

Her ne kadar BIM konusunda sek-
tör çalışanlarında bir farkındalık olsa 
da, BIM’in Türkiye’de yaygınlaştığını 
söylemek zor. Bunun en önemli sebebi, 
BIM tabanlı çalışmak için gerekli olan 
kültür değişimi. BIM tabanlı çalışmaya 
geçebilmek için planlama ve hazırlık 
aşamasına çok daha fazla önem veril-
mesi ve süreçlerin proje çalışanlarının 
işbirliğini artıracak şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekiyor. Firmaların 
BIM’e geçiş stratejilerini oluşturması 
ve her projede BIM Uygulama Planı’nın 
hazırlanması lazım. İnşaat sektörün-
de yer alan malzeme üreticilerinin ise 
ürünlerinin BIM modellerini oluştu-

rarak herkesin indirip kullanabileceği 
kütüphaneler hazırlamaları gerekiyor. 
Bunların yanı sıra, BIM konusunda eği-
timli eleman eksiği en önemli sorunlar-
dan biri olarak karşımıza çıkıyor. BIM 
konusunda alınması gereken temel 
eğitimin yanı sıra ilgili kişilerin düzenli 
olarak bilgilendirme toplantılarına ve 
eğitimlere katılmaları ve güncel bilgiye 
sahip olmaları çok önemli.

SÜREÇ ETKİN ŞEKİLDE
YÜRÜTÜLEMİYOR

Türkiye’de BIM’e geçiş yapan fir-
maların çoğunluğunun sözleşmelerin-
de BIM zorunluluğu olduğu için BIM’i 
tercih ettikleri görülüyor. Böyle hızlı 
bir geçiş sürecinde eğitim, yeniden 
yapılanma ve prosedürlerin geliştiril-
mesi gibi ön hazırlık adımlarına gerekli 
önemin verilemediği ve bunun sonu-
cunda BIM sürecinin etkin bir şekilde 
yürütülemediği gözleniyor. Firmalar 
tarafından BIM’e geçiş maliyetinin ne 
mertebede olduğunun sorgulandığını 
görüyoruz. Ancak bu maliyet hesaba 
katılırken yakında BIM’in bazı sözleş-
melerde zorunlu kılınma ihtimalinin 
olduğunun dikkate alınması gerekiyor. 
Bir süre sonra BIM’e geçiş yapmayan 
firmaların, özellikle büyük ölçekli pro-
jelerde rekabet avantajını kaybedece-
ği de aşikar. Türkiye’de BIM’e geçişin 
daha sistematik yapılması ve ön hazır-
lık ve eğitim gibi konulara yeterli za-
man ve kaynağın ayırılması gerekiyor.

İTÜ’DE BIM UZMANI
SERTİFİKA PROGRAMI

İTÜ’de hem İnşaat Mühendis-
liği Yapı İşletmesi Yüksek Lisans 
Programı’nda, hem de Mimarlık Ana-
bilim Dalı’nın altındaki yüksek lisans 
ve doktora programlarında BIM ile 
ilgili dersler bulunuyor. Ayrıca, ikinci 
öğretim yüksek lisans programı olan 
IT in Construction (İnşaatta Bilişim) 
Programı’nda da uygulamalı BIM dersi 
ve ilgili sözleşmelere değinen dersler 
bulunuyor. Son olarak sektörde BIM 
konusunda yetişmiş eleman ihtiyacını 
göz önüne alarak 2015 yılında İTÜ 
Sürekli Eğitim Merkezi’nde, Türkiye’de 
bir üniversite tarafından verilen ilk ve 
tek BIM Uzmanı Sertifika programını 
başlattık. Koordinatörü olduğum bu 
sertifika programının hedef kitlesi sek-
törde çalışan profesyoneller.
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BIM 
problemlerin

çözümünü 
kolaylaştırıyor

Müge Sümerol
RAMA IS Bilişim Teknolojileri 

Danışmanlık A.Ş.

BIM üç boyutlu tasarım dökümanı 
değildir. Üstüne bilgi eklenebilen nes-
neler üzerinden tasarım yönetimidir. 
Bu nesneler bilgisayar dilinde oluştuğu 
için gelişen teknolojilerin kullanımına 
imkan sağlar. BIM, zarar yönetimi, gü-
venlik yönetimi, uygulama projeleri ve 
malzeme seçim ve yönetiminde önemli 
bir mihenk taşı haline geldi.

Tasarım dokümanından ürün çıka-
ran bütün sektörlerde üç boyutlu para-
metrik tasarım çözümleri kullanılıyor. 
Son 30 senedir kendini geliştiren bilgi-
sayara dayalı tasarım yönetim süreçleri 
ERP yazılımlarının devreye girmesi ile 
tasarım sırasında malzeme tercihini, 
simülasyon entegrasyonları ile proto-
tip testlerini, saha üretim çözümleri 
ile uygulama süreçlerini yapabilecek 
seviyeye geldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ 
DURUM NE?

Her ne kadar son 20 yıldır kulla-
nılan üç boyutlu tasarım yazılımları 
süreçlere görsellik ve kısıtlı analiz im-
kanları katsa da, inşaat süreçlerinin bir-
çok disiplini içinde barındırmasından 
dolayı diğer sektörlerdeki gelişmelerin 
çoğu uygulanamadı. Paydaş sayısının 
çokluğu ve her projenin kendi yaşam 
döngüsünün olmasıyla da bilgisayar 
çözümlerinin getirdiği verimlilik ve 
sürdürülebilirlik inşaat sektöründe gö-
rülmedi.

BIM kavramı, bilginin paylaşımı ve 
ulaşımı için ortak dil üretmeyi başardı. 
Bu sayede, yeni nesil mimar ve mühen-
disler kendi disiplin ve ihtiyaçlarına 
yönelik tasarımları ortak bir alanda 
topluyor, uygulamaya yönelik çalışma-
lar yapabiliyor ve sahaya inmeden bir 
sürü problemi çözebiliyor. 

BIM üç kelimeden oluşuyor. Buil-

ding (Bina) Information (Bilgi) Model-
ling (Modelleme). Biz ortadaki kelime-
ye odaklanmış bir firmayız. Amacımız, 
bilginin yönetimi için gerekli teknoloji-
leri bir araya getirip, inşaat süreçlerinin 
bilgi alışverişini, sürdürebilirliğini ve 
verimliliğini sağlamak. Kısacası RAMA 
IS bilginin yönetildiği yerdir.

Bir inşaat projesinin bizim gibiler 
için üç özelliği vardır:

1- Projenin bir süresi 
2- Çok sayıda paydaşı (işveren, mü-

teahhit, alt yüklenici, malzemeci, proje 
yöneticisi)

3- Ekiplerin proje süresinde değiş-
ken olması ve standart ofis imkanları-
nın olmaması. 

Böyle bir ortamda sürdürülebilirlik 
için gerekli olan devamlılığı yakalamak 
zor oluyor. Bu noktada bulut teknolo-
jileri devreye giriyor. Bulut teknolojisi 
sayesinde saha ile merkez bütünleşebi-
liyor, üretilen bilgilere gerekli tüm pay-
daşlar yetki ve şifreleri ile ulaşabiliyor.

4. ENDÜSTRİ KAPISINDAN
ADIM ATABİLECEĞİZ

Aynı zamanda modeller üzerinden 
yakalanan parametrik verilerin birbiri-
ne eşleştirilmesi ve entegrasyon sağlan-
ması doğru teknolojileri kullanmakla 
gerçekleşebiliyor. Böylece bilgisayar 
tabanlı geliştirilen araç ve analiz çö-
zümleri inşaat süreçlerine adapte olabi-
liyor. Özellikle malzeme yöneticilerinin 
bünyesinde yarattığı verileri tasarım 
sırasında mimar ve mühendislerin par-
mak uçlarına getirilebilmesi, önümüz-
de açılan ve hepimizin geçmek zorunda 
kalacağı 4. Endüstri kapısından adımı-
mız atmamızı sağlayacak.

RAMA IS, BIM için gerekli bilgi-
sayar tabanlı teknolojiler konusunda 
rehberlik ve yoldaşlık yapıyor.  

BIM kavramı, bilginin paylaşımı 
ve ulaşımı için ortak dil üretmeyi 

başardı. Bu sayede, yeni nesil 
mimar ve mühendisler kendi 

disiplin ve ihtiyaçlarına yönelik 
tasarımları ortak bir alanda 

topluyor, uygulamaya yönelik 
çalışmalar yapabiliyor ve sahaya 

inmeden bir sürü problemi 
çözebiliyor. 
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İhracat yaptığınız veya 
Türkiye’deki büyük işlere malzeme 

verdiğiniz düşünüldüğünde ya 
BIM karşınıza çoktan çıktı ya 

da çıkmak üzere. Bundan kaçış 
yok, ya değişime ayak uydurup 

hayatta kalacağız ya da bu 
değişimde yer almayıp her gün 

makûs talihimize hayıflanacağız. 

BIM’den 
kaçış yok!

Tolga Canözkan
Aconex Türkiye

İş Geliştirme Direktörü

Türk müteahhitleri şu ana kadar 
113 ülkede üstlenilen 8 bin 830 proje 
ile 335 milyar dolar işlem hacmine 
erişti. Bu açıdan Türkiye’nin gerçek 
anlamda dünya çapındaki en büyük 
sektörünün inşaat olduğu belli. ENR’a 
giren firma sayısı itibarıyla ikinci sırada 
yer aldığımız düşünüldüğünde inşaa-
tın Şampiyonlar Ligi’nde olduğumuzu 
söylemek yanlış olmaz. 

BIM ŞARTNAMESEL BİR
ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Kısa vadede yani bugün ve beş yıl 
içinde Türk inşaat sektöründe ne ola-
cağına baktığımızda Rusya, Kafkas-
lar, Ortadoğu ve Sahra Altı’nın Türk 
müteahhitleri tarafından en yakından 
izlenen pazarlar olduğunu söylemek 
gerek. Bu bölgelerde yer alan İngiliz 
ve Amerikalı danışmanlar veya Sahra 
Altı projelerini fonlayan Eximbank 
veya küresel fonlar, şartnamelerde ön 
şart alarak Yapı Bilgi Modellemesi’nin 
(BIM) olmasını istiyorlar. BIM şartna-
mesel bir zorunluluk olarak karşımızda 
duruyor.

“Nereden çıktı bu BIM?” derseniz, 
aslında şektörün en ciddi sıkıntısı olan 
yüzde 40 verimliliğe bir derman olarak 
görülüyor. Proje tasarım aşamasından 
eserin ömrü olan belki 50 yıl boyunca 
bütün bilgilerinin “üç boyutlu görsel 
bir arayüzü olan veritabanı”nda saklan-
ması, bütün paydaşların aynı veritaba-
nından istediği bilginin güncel haline, 
geçmişine ulaşabilmesi, üç boyutlu 
arayüzü sayesinde herkesin işbirliği 
yapabilmesi, en büyük kangren olan 
verimsizliğin dermanı olacak.

Hal böyle olunca İngiltere 2016, 
Rusya ve Dubai 2018 itibarıyla bütün 
veya mega projelerinde BIM’i zorunlu 
hale getirdi. İskandinav ülkeleri ve 
ABD bu konuda daha önceleri, hatta 
çok önceleri gerekli önlemleri aldıkları 
için BIM konusunda liderler. 

BIM YENİ BİR İŞ YAPIŞ
ŞEKLİ OLACAK

“İnşaat sektöründe malzeme üre-
ticisi olarak bu bize nasıl dokunur?” 
derseniz ihracat yaptığınız veya Tür-
kiye’deki büyük işlere malzeme verdi-
ğiniz düşünüldüğünde, ya BIM karşı-
nıza çoktan çıktı ya da çıkmak üzere. 
Sizden ürünün modelleri, özellikleri 
istenmeye başlanacak. Katalogları ye-
nilemeniz, kullandığınız yazılımları 
ve iş yapış şeklinizi değiştirip hatta 
ekiplerinize bu konuda yeni eğitimler 
aldırmanız gerekecek. Lakin iş, katalog 
yapma ile bitmeyecek, BIM yeni bir iş 
yapış şekli olacak. 

Türkiye’ye yılda 200 milyar do-
larlık kaynak girişi zorunluluğunu da 
dikkate aldığımızda aşikardır ki mega 
projelerimizi yabancı fonlar finanse 
edecek. Hazırdaki metro ve şehir has-
taneleri projelerinde zorunlu olan BIM, 
yabancı fonların finanse edeceği diğer 
projelerimizde de zorunlu bir hal ala-
cak. Böyle olunca Türkiye’deki büyük 
projelere de malzeme vermek istediği-
nizde BIM’e ihtiyaç duyacaksınız.

Bir cisim yaklaşıyor ve bundan ka-
çış yok, ya değişime ayak uydurup 
hayatta kalacağız ya da bu değişimde 
yer almayıp her gün makûs talihimize 
hayıflanacağız. Karar bizim.

KAPAK - BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
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“Teknik müşavirlerin 
yurt dışında etkin olması 

malzeme ihracatına da yansır”

ÖZEL RÖPORTAJ  / MUNİS ÖZER
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Türkiye İMSAD Dergi’nin sorularını yanıtlayan Türk Müşavir 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Munis Özer, Türk teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında daha aktif 
olmasının müteahhitlik hizmetleri ile inşaat malzemeleri ihracatını 
olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Özer, “Türk inşaat malzemesi 
ürünlerinin işverenlerce tanınması, onayı ve kullanımı artacaktır” dedi.

Kurulduğu 1980 yılından bu yana Türk 
teknik müşavirlik sektörünün gelişmesi 
için çalışan Türk Müşavir Mühendisler 

ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), inşaat sektörü 
için önemli bir misyon üstleniyor. Türk teknik 
müşavirlik firmalarının uluslararası inşaat sektörü 
dergisi “Engineering News Record” tarafından 
hazırlanan “Dünyanın En Büyük 225 Teknik 
Müşavirlik Firması” listesinde 2010 yılından beri 
sürekli yer alma başarısını gösterdiğini belirten 
TürkMMMB Başkanı Munis Özer, “Ancak Türk 
teknik müşavirlik firmalarının uluslararası reka-
bette daha başarılı olmaları için sağlanan teşvik 
ve destekler artırılmalı, tüm sektör paydaşları 
dayanışma içinde birlikte hareket etmeli” diyor. 

Türk teknik müşavirlerinin yurt dışında daha 
yaygın ve aktif olmasının inşaat sektörünün di-
ğer paydaşları olan müteahhitlik hizmetleri ve 
inşaat malzemeleri ihracatını olumlu yönde etki-
leyeceğini vurgulayan Munis Özer ile sektörü ve 
TürkMMMB’nin faaliyetlerini konuştuk. 

“2016 YILINDAN BERİ
BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORUM”
Sohbetimize başlarken kariyer öykünüzü ve 
TürkMMMB Başkanı olma sürecini sizden 
dinlemek isteriz...

1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun ol-
dum. Daha sonra yine aynı üniversitede yüksek 
lisans eğitimimi tamamladım. Çalışma hayatı-
ma uluslararası boyutlarda çok önemli projele-
rin hayata geçirildiği GEMAŞ teknik müşavirlik 
firmasında proje mühendisi olarak başlayarak 
Proje Müdürü olarak devam ettim. Yaklaşık 30 
senedir de yurt içi ve yurt dışında proje ve tek-
nik müşavirlik hizmetleri veren, ortağı olduğum 
TMA Mühendislik şirketinde yönetici olarak ça-
lışıyorum. TürkMMMB’nin 1996 yılından beri 
üyesiyim. Karakterim gereği birçok STK’da aktif 
görev almamın yanı sıra, 2011 yılında başlayan 
Arap Baharı’nın uluslararası alanda sektörümüze 
olabilecek olumsuz etkilerini azaltabilmek ve 
sektörümüzün bilhassa yurt dışında gelişimine 
katkı sağlayabilmek düşüncesiyle 2012 yılında 
TürkMMMB yönetiminde yer alarak dört sene 
sekreter üye olarak görev yaptım. 2016 yılından 

TürkMMMB 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Munis 
Özer, “Türkiye’nin 

2023 hedefleri 
doğrultusunda 

planlanan 
yatırımların 
artması ve 

kalkınma hedefleri 
doğrultusunda Türk 

teknik müşavirlik 
sektörünün daha 

da gelişeceğini 
ve güçleneceğini 

öngörüyoruz” dedi.

beri de TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürütüyorum.

TÜRKMMMB, 38 YILDIR
SEKTÖR İÇİN ÇALIŞIYOR
TürkMMMB, inşaat sektörü için önemli bir 
sivil toplum örgütü. Birliğin faaliyetlerinden 
kısaca bahseder misiniz?

TürkMMMB, kurulduğu 1980 yılından beri 
gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında Türk 
teknik müşavirlik sektörüne yönelik farkındalığı 
artırmak, müşavir-mühendis ve mimarlık mes-
leğinin ilerlemesi, gelişmesi, toplum içinde anla-
şılması ve saygınlığının artması için girişimlerde 
bulunmak amacıyla sektörde söz sahibi olan diğer 
sivil meslek örgütleri, kamu ve özel kuruluşlarla 
işbirliği ve ortak çalışmalar yürütüyor. Topluma ve 
üyelerine yararlı olacak eğitim ve gelişim amaçlı 
konferans, sempozyum, panel, seminer, forum ve 
sergi gibi etkinlikler düzenliyor, üyelerinin katılımı 
ile çalışma grupları oluşturarak ilgili konularda 
inceleme ve araştırmalar yapıyor. Çalışma konuları 
ile ilgili tanıtım dokümanlarını hazırlayarak sektö-
rün tüm ilgili birimlerine üç ayda bir yayımladığı 
“tm-dergi”yi ulaştırıyor.

TürkMMMB üyeleri, uluslararası standartlar ve 
FIDIC etik değerlerine bağlı bağımsız teknik mü-
şavirlerdir. TürkMMMB, Türk teknik müşavirliği-
nin uluslararası arenada söz sahibi olması amacıyla 
1987 yılında Müşavir Mühendisler Uluslararası 
Federasyonu’na (FIDIC) ve 2001 yılında da Avru-
pa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu’na 
(EFCA) üye oldu ve bu iki federasyonun Türki-
ye’deki tek temsilcisi konumuna geldi.

Mimar, mühendis ve teknik müşavirler 
sektördeki en önemli aktörler arasında yer 
alıyor. Bu üçlü sacayağı arasındaki uyumun 
sektör için önemi nedir?

Dünyadaki profesyonel hizmet sektörlerinin 
en büyüklerinden birisi olan teknik müşavirlik 
sektörünü bu alanda çalışan mimar ve mühen-
disler oluşturuyor. Mimar, mühendis ve teknik 
müşavir olarak tanımlanan ve TürkMMMB çatısı 
altında yer alan bu üçlünün her zaman birlikte ve 
tamamen uyum içerisinde çalışması gerekir. Zaten 
bunun aksi düşünülemez.

ÖZEL RÖPORTAJ  / MUNİS ÖZER
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“HAKSIZ REKABETİ 
ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALINMALI”
Yerli teknik müşavirlik firmaları yabancılarla 
rekabette ne durumda?

Ülkemizde geçmiş yıllarda büyük ölçekli 
projelerde daha çok yabancı teknik müşavirlik 
sektörünün tercih edilmiş olması, işlerin sayıca 
azlığı ve hizmet bedellerinin düşüklüğü nedeniyle 
teknik müşavirlik sektörümüz bugün için maalesef 
arzulanan seviyeye ulaşamadı. Günümüzde de, ül-
kemizde yerli firmaların yabancı teknik müşavirlik 
şirketleriyle haksız rekabete maruz bırakılmasının 
önüne geçilmesini ve bu bağlamda mevzuata 
önleyici hükümler getirilmesi ihtiyacı olduğunu 
düşünüyoruz. Avrupa’daki kriz ve ülkemizde son 
yıllarda gerçekleştirilen mega projeler nedeniyle 
Türkiye yurt dışı kökenli teknik müşavirlik fir-
maları için bir cazibe merkezi oldu. Bu firmalar 
yurt dışındaki ana firmalarının yüksek bedelli iş 
bitirme belgelerini ve finansman gücünü kullana-
rak, Türk elemanlar istihdam ederek veya ülke-
mizde firma satın alarak Türk teknik müşavirlik 
firmalarına karşı önemli bir avantaj sağlıyorlar. Bu 
nedenle kamu ve özel sektör yatırımlarında yerli 
teknik müşavirlerin tercih edilmesi yönündeki gi-
rişimlerimiz paydaşlarımızca desteklenmeli. Zira, 
Türk teknik müşavirlik firmalarının yeterli güce 
ve büyüklüğe ulaşamaması halinde Türk inşaat 
sektörünün yurt dışındaki rekabet avantajları 
sürdürülebilir olmayacak.

Türk teknik müşavirlik firmalarının dünyada-
ki yeri nedir?

Türk müşavir-mühendislik firmaları şu ana 
kadar 99 ülkede 1.8 milyar dolarlık toplam bin 
500’e yakın proje üstlendiler. Bunun yanı sıra 
Türk teknik müşavirlik firmaları, uluslararası 
inşaat sektörü dergisi “Engineering News Record” 
tarafından hazırlanan ve firmaların yurt dışı pa-

zarlarda elde ettikleri gelirlere göre sıralandıkları 
“Dünyanın En Büyük 225 Teknik Müşavirlik 
Firması” listesinde 2010 yılından beri sürekli yer 
alma başarısı gösteriyor. Ancak firmalarımızın 
uluslararası rekabette daha başarılı olmaları için 
sağlanan teşvik ve destekler artırılmalı ve tüm 
sektör paydaşları dayanışma içerisinde birlikte 
hareket etmeli.

İnşaat malzemesi sektörünün yurt dışı ihracat 
pazarlarının artmasında ve çeşitlenmesinde 
müteahhitlerin yanı sıra teknik müşavirlik 
firmalarının da önemi büyük. Bu konudaki 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Türk teknik müşavirlerinin yurt dışında daha 
yaygın ve aktif olması inşaat sektörünün diğer 
paydaşları olan müteahhitlik hizmetleri ve inşa-
at malzemeleri ihracatını olumlu yönde etkiler. 
Böylece zaten uluslararası piyasada kalite ve gü-
venilirliğini kabul ettirmiş olan Türk inşaat mal-
zemesi ürünlerinin işverenlerce tanınması, onayı 
ve kullanımı artacaktır. Bugüne kadar Avrupa ve 
Amerika kökenli büyük müşavirlik firmalarının 
kendi ürünlerini şartnamelerde tanımladıkları ve 
kullanımını tercih ettikleri biliniyor. Türk teknik 
müşavirlik firmalarının yurt dışında güçlenmesi ve 
daha çok proje üstlenmesi Türk inşaat malzemesi 
sektörüne de önemli avantajlar sağlayacak.

Teknik müşavirlik firmalarının sorunları 
nelerdir?

Teknik müşavirlik sektörünün yurt içi yapısal 
sorunları; firmaların istenilen büyüklüğe ulaşama-
ması, insan kaynaklarındaki yetersizlik, mevzuat-
tan kaynaklanan sorunlar, haksız rekabet olarak 
sıralanabilir. Yurt dışı yapısal sorunları ise iş geliş-
tirme ve kurumsal kapasite artırımı, pazarlama ve 
tanıtım, proje finansmanı, mevzuat ve destek me-
kanizmalarının geliştirilmesi olarak özetleyebiliriz.

Bugüne kadar 99 
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“DÜZENLEMELER REVİZE 
EDİLMELİ”
Bu sorunların aşılması için önerile-
riniz var mı?

Bu sorunların çözümü için Birliği-
miz birçok çalışma yaptı. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının kamu yatırımlarının 
her aşamasında (planlama, projelen-
dirme, ihale, inşaat, işletme) teknik 
müşavirlik hizmetlerinden faydalan-
ması, Kamu İhale Yasası’nda teknik 
müşavirlik konusundaki düzenleme-
lerin, sektör temsilcilerinin görüşleri 
alınarak revize edilmesi gerekir. Teknik 
müşavirlik hizmetlerinden faydalan-
mak amacıyla yapılan ihalelerinin, en 
düşük teklif verenin kazandığı “Hiz-
met Alımı” ihalesi şeklinde değil, kalite 
ve deneyime de önem veren “Danış-
manlık Hizmet Alımı” ihalesi şeklinde 
yapılması, kamu yatırırım bütçeleri 
belirlenirken teknik müşavirlik hizmet 
bedellerinin (tasarım ve inşaat kont-
rollük bedelleri) gerçekçi şekilde ve 
kaliteli hizmet almaya yönelik olarak 
hesaplanması sağlanmalı. Teknik mü-
şavirlik firmalarının kamu ihalelerinde 
tanımlanan sorumluluklarının yeniden 
düzenlenerek, ihaledeki her ilgili tara-
fın sorumluluğunun vereceği hizmetle 
orantılı ve sınırlı olmasını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalı.

Yurt dışı işlerin artması için neler 
yapılabilir?

Türk müteahhitlik sektörünün yurt 
dışında aldığı veya talip olduğu işler ile 
EPC tipi ihaleler ve PPP modeli yatı-
rımların tasarım hizmetlerinde mutlaka 

Türk teknik müşavirlik ve mimarlık 
firmalarına yer vermesi, bu hizmetle-
ri tümüyle Türk firmalara yaptırması 
veya bunu yapması mümkün olmuyor-
sa bile kullanacağı diğer yabancı tek-
nik danışmanlık firmalarının yanında 
Türk firmalarına yer vermesinin teşvik 
edilmesi ve özendirilmesinin sağlan-
ması gerekir. Böylece hem toplam dö-
viz girdisinde büyüme, hem özellikli 
projelerde teknoloji transferinde artış, 
hem de bu sektörün yurt dışında daha 
çok ülkeye girişinin sağlamasında mü-
teahhitlik sektörünün de katkısı olması 
büyük fark yaratacaktır. Böylece teknik 
müşavirlik firmaları daha sonra bu ül-
kelerde kendi imkânlarıyla bağımsız 
işler takip edecek ve yine sektörün 
yapım ve malzeme temin firmalarının 
önünü açacak, başka yatırımlarda geri 
dönüş imkânları sağlanacaktır. Ayrıca 
Türk teknik müşavirlik firmalarının ül-
kemizdeki kamu ihalelerinde yabancı 
teknik müşavirlik şirketleriyle haksız 
rekabete maruz bırakılması önlenmeli-
dir. Teknik müşavirlik firmalarına yurt 
dışı hizmetleri için verilen destekler 
artırılmalı, yurt içi hizmetler için de 
destek mekanizmaları sağlanmalıdır. 
Teknik müşavirlik firmalarına SGK, 
vergi ve stopaj indirimleri uygulanmalı 
veya bu konuda destekler sağlanması 
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ
TürkMMMB olarak önümüzdeki 
dönemde hedefleriniz nelerdir?

Birliğimizin çalışmalarında ana he-
defi, “Türk teknik müşavirlik sektörü-

nün yurt içinde ve yurt dışında kaliteli, 
teknoloji yoğun, yenilikçi ve yüksek 
katma değerli hizmetler sunarak güç-
lenmesi, küresel rekabet gücünün ve 
uluslararası pazarda payının artması, 
uluslararası pazarlarda markalaşmış bir 
sektör oluşması” olarak özetleyebiliriz. 
Bu hedefe yönelik planlarımızı ise yurt 
içinde teknik müşavirlik sektörünün 
geliştirilmesi, teknik müşavirlik firma-
larının iş geliştirme ve kurumsal kapa-
siteleri ile ölçeklerinin artırılması, yurt 
dışında pazarlarda teknik müşavirlik 
firmalarımızın etkinliğinin artırılması, 
teknik müşavirlik hizmetleri ihalele-
rinde firma seçimi ve teklif değerlen-
dirmede teknik yeterlilik, uygunluk, 
deneyim, yenilikçilik ve katma değer 
oluşturmayı ön planda tutan bir reka-
bet ortamı oluşturulması olarak sıra-
layabiliriz. 

“SEKTÖRÜN GELİŞECEĞİNİ 
ÖNGÖRÜYORUZ”  
Mimar, mühendis ve teknik müşa-
virlik kapsamında sektörün gelece-
ğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrul-
tusunda planlanan yatırımların artması 
ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 
Türk teknik müşavirlik sektörünün 
daha da gelişeceğini ve güçleneceğini 
öngörüyoruz. Ayrıca son yıllarda ulusal 
teknik müşavirlik sektörünün önemi 
ve ülke ekonomisine olan katkılarının 
gerek kamu gerekse sektör paydaşları 
arasında daha iyi bilinir olması ve bu 
konudaki somut girişimler sektörü-
müzün geleceği açısından ümit verici. 

ÖZEL RÖPORTAJ  / MUNİS ÖZER

“Türkiye İMSAD, Türk ekonomisinin 
lokomotifi olan inşaat sektörünün en 
önemli üç paydaşından birini temsil 
ediyor. Türk inşaat sektörünü yurt içinde 
ve yurt dışında güçlendirerek uluslararası 
piyasalarda tercih edilen bir konuma 
getirmek amacıyla Türkiye İMSAD ve Türk 
Müteahhitler Birliği ile birlikte hareket 
etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Bu amaçla da Türkiye İMSAD bünyesindeki 
aktivitelerde yer alarak dayanışma 
içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Türkiye İMSAD ile 
dayanışma içindeyiz”
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Yol yapımının
5 bin yıllık
serüveni
İlk insanların patikalarla başlattığı yol 
yapımı, M.Ö. 5000’lerde tekerleğin 
icadıyla teknik açıdan önemli bir 
gelişme kaydetti. Günümüzün 
modern karayollarının temelini ise 
Krallar Yolu’ndan Roma yollarına, 
İpek Yolu’ndan Anadolu yollarına 
kadar uzanan geçmiş uygarlıkların 
yol yapımında uyguladığı teknikler 
oluşturdu.



İnsanoğlu, dünya üzerinde var ol-
duğu andan itibaren gitmek is-
tediği yere daha kolay ulaşmak 

amacıyla yollar yaptı. İlk insanlar yü-
rüyebilecekleri her yeri yol olarak kul-
lanırken, Mezopotamyalılar yük taşı-
mak için merdivene benzeyen ahşap 
düzeneğin bir ucunu sığıra bağlayıp 
diğer ucunu yerde bırakıp sürükleye-
rek yük taşımayı keşfetti. Yol yapım 
tekniğindeki ilk büyük gelişmenin 
M.Ö. 5000’lerde tekerleğin icadı ile 
ortaya çıktığı kabul edilir. Tekerleğin 
icadı, insanlığın gelişimi yolların da 
düzleştirilip genişletilmesini sağladı. 
M.Ö. 4000’de Mezopotamya’da Ur 
kentinde yayalar için ilk taş kaplı so-
kak yapıldı. Tarihte bilinen ilk önem-
li yollara ise M.Ö. 3500 yıllarında 
Mezopotamya’da rastlanır.

TÜM YOLLAR ROMA’YA ÇIKAR
Pers İmparatoru I. Daryus M.Ö. 

500’de İran’dan Ege kıyılarına uzanan 
Krallar Yolu’nu yaptırdı. O dönemde 
Susa’dan İzmir yakınındaki Sardes 
kentine yaya olarak 90 günde ulaşılır-
ken, Krallar Yolu sayesinde Daryus’un 
haber taşıyan kuryeleri Sardis’e yedi 
günde ulaştı. Bu yol Roma İmparator-
luğu döneminde de hizmet verirken, 
Roma İmparatorluğu dönemindeki 
büyük askeri hareketler yol yapım 

tekniğinde de gelişmelere yol açtı. 
Dünyanın en gelişmiş ve uzun ka-
rayolu ağını inşa eden Romalılar, bu 
sayede imparatorluğa bağlı ülkelere 
rahat ulaştılar. Asıl amaç ise Roma 
savaş arabalarının ve orduların seri 
olarak istedikleri ülkeye ulaşmasıydı. 
Toplam uzunluğu 80 bin kilometre 
olan ve genellikle cetvelle çizilmiş 
gibi düz hatlarda ilerleyen tipik bir 
Roma yolu, 4.5 metre genişliğinde 
ve 4 tabakalı olarak inşa edilirdi. Ka-
lınlığı 90-100 cm civarında değişen 
yollar, kaya, çakıl ve taş kaplama mal-
zemeleriyle yapıldığı için yağmur ve 
kardan etkilenmezdi. Yol yapımın-
da uyulması gereken yönetmeliğe 
göre yolun eni düz kısımlarda 2.45 
metre ve dönemeçlerde 4.90 metre 
olmalıydı. Kentler arasındaki mesa-
feyi gösteren kilometre taşları vardı, 
çapı 50 cm, silindir şeklinde ve 1.5 
metre yükseklikte olan bu taşlar yol 
kenarına belirli aralıklarla dikilirdi. 
Meşhur, “Tüm yollar Roma’ya çıkar” 
sözü karayolu ağının mükemmelliği-
ni anlatmak için söylenmiştir. Roma 
yolları dünyaya örnek oldu ve yol 
yapım prensiplerini belirledi. Ancak 
Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle 
Avrupa’da ortaya çıkan feodal dö-
nemde bu yollar büyük ölçüde ihmal 
edildi ve kısa zamanda harap oldu.

MİMARİDE YOLLAR
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İtalya’nın Napoli 
şehrine 30 

kilometre uzaklıkta 
bulunan antik şehir 

Pompei, Roma 
İmparatorluğu’nun 

en önemli ticaret 
şehirlerindendi. 

Vezüv yanardağının 
patlamasıyla M.Ö. 

79 yılında küller 
altında kalan şehrin 

kalıntıları yapılan 
kazılar sonucu gün 

yüzüne çıkarken, 
Pompei’deki 

yollar Roma yol 
yapım tekniğinin 
en iyi örneklerini 

oluşturuyor.

Asfalt, ilk kez M.Ö. 600’lerde Babil’de yol yapı-
mında kullanıldı. Irak’ta M.S. 750’lerde asfalt yollar 
yapıldı. Avrupa’da ise asfalt yol yapımı Bağdat’tan 
bin yıl sonra başlayabildi. Avrupalılar sağlam ze-
mine kaliteli yol yapmayı öğrendikten sonra asfalt 
yol yapılabildi. Kaliteli yol konusunda İngiltere 
tüm Avrupa’ya öncülük etti. İngilizler özel şirket-
lerin paralı karayolu inşa etmesini sağlayan yasalar 
çıkarmıştı. Şirketler, 1750’den itibaren İngiltere’de 
ilk kaliteli paralı yolları yapmaya başladı. Şirket sa-
yısı 1825’te bine ulaştı ve işlettikleri paralı yolların 
uzunluğu da 30 bin kilometreydi.

GÜNÜMÜZDEKİ YOLLARIN
TEMELİNİ İSKOÇ METCALF ATTI

6 yaşında gözlerini kaybeden İskoç asıllı J. Met-
calf, pratik zekası ile İngiltere’de paralı yollar yaptı. 
Metcalf, kar ve yağmurun karayollarına verdiği 
zararı biliyordu. İyi bir yolda sağlam temel, su dre-
najı, yanlara doğru verilen kavis ve yolun yan kı-
sımlarında yağmur suyunu taşıyan kanallar olması 
gerektiğini anladı. Bu standartlar daha sonra tüm 
dünyada benimsendi. J. Metcalf, engelli olmasına 
karşın yılmadı ve 1765-1792 yılları arasında 290 
kilometre yol yaptı. Yaptığı yol ve köprülerle kara-
yolu yapımcılarına önderlik etti.

İngiltere’de modern asfalt yolların yapılmasının 
yolunu ise J. McAdam adlı bir girişimci açtı. McA-
dam, yol yapımında ilk olarak kırma taşı kullandı. 
McAdam tarzı yollarda, düzeltilmiş taban zemini 
üzerine serilen kırma taş, sıkıştırılmış ve sağlam bir 
yuvarlanma yüzeyi elde edilmeye çalışıldı. Diğer 
taraftan McAdam, taban zeminin kendisine intikal 

MİMARİDE YOLLAR
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edecek olan kaplama yüklerini karşıla-
ması için sağlam olması gerektiğini ve 
ancak bu şekilde kaplamanın görevini 
tam manasıyla yerine getirebileceğini 
görmüştü. Yolların uzun ömürlü olması 
için yolu doğal zeminden biraz daha 
yüksek tuttu. Yolun en alt tabakasına 
iri kaya parçaları, orta tabakasına çakıl 
veya kırık taş ve en üst tabakaya ise 
kum döşedi. Yolun yüzeyini yanlara 
doğru kavisli yaparak yağmur suyu-
nun kolay akmasını sağladı. Yüzeydeki 
kum tabakasına kömür katranı katarak 
dayanıklılığı artırıp su izolasyonu yap-
tı. McAdam, 1783’ten itibaren geliş-
tirdiği tekniklerle tüm dünyada saygı 
uyandırdı ve onun yol yapım tekniği 
“McAdam” tekniği olarak adlandırıldı. 
Bir süre sonra yolun en üst tabakasında 
kömür katranı yerine petrol esaslı as-
falt kullanılmaya başlandı. McAdam’ın 
katranlı yol kaplaması “tarmac” adıyla 
ünlendi.

Avrupa’da asfaltla kaplanan ilk cadde 
Paris’in ünlü caddesi Champs-Elysees 
oldu. Paris’ten sonra ABD’de, başkent 
Washington D.C’nin önemli caddesi 
Pennsylvania Aveneu 1870’te asfaltla 
kaplandı. Ardından asfalt yollar kısa sü-
rede ABD ve tüm dünyaya yayıldı. Mo-
dern yollar Avrupa’da Sanayi Devrimi’ni 
başarıya ulaştırdı.

ANADOLU’NUN
EN ESKİ YOLLARI

Ülkemizde yolların tarihi ise M.Ö. 
2000 yıllarında Asur ve Babilliler’in Me-
zopotamya ve Suriye’de kurdukları yol 
ağlarının uzantıları olan Babil-Thapsa-
küs yoluna kadar uzanır. Bu yol Mu-
sul, Nusaybin, Urfa, Birecik hattından 
Anadolu’ya giren bir güzergâha sahipti. 
M.Ö. 1700-2000 yıllarında Anadolu’da 
hâkimiyet kuran Hititler (Boğazkale), 
Frikyalılar (Sazılar), Lidyalılar (Sart), 
Urartular (Van havalisi) bulundukları 

TAŞ YOLLARDAN ASFALTA
Yol yapım teknikleri geçmişten günümüze 
teknolojideki gelişmelere paralel olarak gelişti. 
Tarihe tanıklık eden taş döşeme yolların yerini 
günümüzde asfaltla kaplı, köprü ve viyadüklerle 
şehir içi ve şehirler arası ulaşımı sağlayan yollar aldı.

merkezlerde yoğunlaşan ve İran, Mezo-
potamya, Suriye, Karadeniz ve Ege’ye gi-
den yollar yaptılar. M.Ö. 6’ıncı yüzyılda 
Anadolu’da hâkim olan Pers Kralı Darius, 
Sart (Ege) ve Sus (Kuzey Irak) arasında 
yaptırdığı 2 bin 165 km uzunluğunda-
ki Kral Yolu, dönemin en iyi ve güvenli 
yolu oldu. Bu yol İstanbul’un Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti olmasına ka-
dar önemini sürdürdü.

M.Ö .  2 ’ n c i  yüzy ı l  b a ş l a r ı nda 
Anadolu’ya giren Romalılar’ın yaptıkları 
yollar bugünküne benzer tabakalı bir yapı-
da idi ve bu yollar M.S. 6’ncı yüzyıla kadar 
kullanıldı. Roma İmparatorluğu’nun ikiye 
bölünmesinden sonra Anadolu’daki Roma 
yolları kullanılmaya devam edildi ancak 
yolların başlangıç noktaları değişti. İstan-
bul-İzmit-Konya yolu bu dönemde yapıldı, 
daha sonra bu yol Osmanlılar zamanında 
kullanılarak “Hac Yolu” adını aldı.

Büyük Se lçuklular  döneminde 
Anadolu’nun Doğu ile bağlantısı ön plan-
da iken Anadolu Selçukluları döneminde 
Konya merkez olmak üzere bir yol ağı var-
dı. Bu dönemde değişmeyen tek önemli yol 
İpek Yolu idi. 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE
KARAYOLU ATAĞI

Osmanlı yolları büyük ölçüde Selçuklu 
yollarının aynı idi. Denizciliğin ön plana 
çıktığı dönemlerde bakımsız kalan yollar 
19’uncu yüzyılda demiryollarının gün-
deme gelmesiyle tamamen harap olma-
ya başladı. 1923 yılında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti 4 bin km’si iyi durumda olan 
18 bin 350 km yol ağı devralmıştı. Cum-
huriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin 
en çağdaş teknolojisi olarak kabul edilen 
demiryolu yapımı ağırlık kazandı, ancak 
bir süre sonra demiryolunun tek başına 
yeterli olmadığı, sistemin ucundaki ulaşım 
için karayoluna ihtiyaç olduğu görüldü. 

Cumhuriyet dönemindeki yol tarihimi-
zi, kazma, kürek ve insan gücüne dayanan 
1948 yılı öncesi dönem ve 1948 yılından 
sonraki makinalı çalışma dönemi olarak 
ikiye ayırabiliriz. Karayolu yapımında ma-
kinalı döneme geçişle birlikte devlet ve il 
yollarında ucuz, süratli ve kademeli yapı-
lacak bir sistemin uygulanmasına başlan-
dı. Mevcut yolların envanteri çıkarılarak 
Türkiye’nin ulaşım ihtiyacını karşılayacak 
bir yol ağı belirlendi. 1 Mart 1950’de Kara-
yolları Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla 
yol yapım ve iyileştirme çalışmaları hız 
kazandı.

MİMARİDE YOLLAR

Kaynaklar: Prof. Dr. Ural Akbulut 
(ODTÜ Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 
(Karayollarına Giriş ve Temel Kavramlar)
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Transfagarasan - Romanya
Romanya’nın en güzel manzaralı yolu olarak bilinen 

Transfagarasan otoyolunu 1968’de Ruslar Slovakya’ya 
girince tedirgin olan diktatör Çavuşesku yaptırdı. 

Ülkenin kuzeyi ve güneyi arasında ordunun malzeme 
ikmali yapabilmesi amacıyla yapılan 90 km’lik bu yol 

keskin virajlarıyla kıvrıla kıvrıla uzanıyor.

Atlantik Yolu - Norveç
Norveç’te bulunan Atlantik Yolu, 1989 yılında hizmete 
açıldı. Norveç ulusal 64 yolunun bir parçası olan ve 
Averoy adasıyla Eide adasını birbirine bağlayan 8.72 
kilometre uzunluğundaki bu yol üzerinde yer alan 
8 adet köprü küçük adacıklar üzerinden geçerek iki 
yakayı birbirine bağlıyor. Atlantik Yolu, 2005 yılında 
Norveç’te yapılan yüzyılın inşaatı ödülünü aldı.

Dades Gorges Yolu - Fas
Fas’ın manzarasıyla dikkat çeken yollarından biri olan 
Dades Gorges Yolu, Atlas ile Anti Atlas Dağları’nı tam 

ortasından ayıran Dades Nehri boyunca uzanıyor. 
Güller Vadisi içinde yer alan bu yol, tepelere keskin 

zigzaglar çizerek kıvrılıyor.

Passo San Boldo - İtalya
Dünyanın en güzel yollarından biri de İtalya’daki Passo 
San Boldo... İki dağ arasında yapılan bu yol İtalya’da, 
Alpler’in güneyinde yer alıyor. Görenleri şaşırtan yol 
dağların içinden geçiyor.

Dünya yollarından    

MİMARİDE YOLLAR
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Overseas Highway - Florida, ABD
“Denize Çıkan Otoyol” olarak da adlandırılan 
Florida’daki Overseas Highway, Key Largo ve Key 
West arasındaki 42 köprü boyunca çoğunlukla su 
üzerinde yaklaşık 209 km boyunca uzanıyor. 42 köprü 
ile birbirine bağlanan bu yol, adeta denizin üzerinde 
araba sürüyor hissi uyandırıyor.

Davos - Stelvio Yolu - İsviçre / İtalya
İsviçre’nin Davos şehri ile İtalya’nın kuzeyini birleştiren, 

Bormio üzerinden Davos’tan Stelvio’ya giden bu yol, 
19’uncu yüzyılın başında yapılmış. İsviçre Alpleri’nin 

içinden geçen yol, baş döndürücü virajları nedeniyle 
sürücülerin oldukça dikkatli olmasını gerektiriyor.

Seul - Güney Kore
Güney Kore’nin Seul şehrinde yapılan otoyolun 
inanılmaz bir özelliği var.  Otoyolun arasına yerleştirilen 
güneş panelleri sadece elektrik üretmiyor, aynı 
zamanda, güneş panellerinin altında bulunan bisiklet 
yolu bisikletçileri güneş ve yağmurdan koruyor, ayrıca 
kış aylarında otoyolun buzlanmasını önlüyor.

Guzhao Karayolu - Çin
2015 yılı Ağustos ayında trafiğe açılan Çin’in Hubei 

eyaletindeki Guzhao Karayolu, 10.9 kilometre 
uzunluğa sahip. Yolun su üzerine inşa edilen 4.4 

kilometrelik bölümü ise Çin’in ilk ekolojik karayolu. 
Çevreye zarar vermeden yapılan yol için hiç ağaç 
kesilmedi ve yapım süresinde hiçbir canlı hayatın 

etkilenmemesine dikkat edildi.

   çarpıcı örnekler

MİMARİDE YOLLAR
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SEKTÖREL GÜÇ / BOSAD

Kurulduğu 2003 yılından bu yana 
Türk boya sanayisinin gelişmesine 
katkı sağlayacak çalışmalar yapan 

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), ülke-
mizde ulusal ve uluslararası standartlı boya 
tüketimini artırmayı hedefliyor. BOSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, 
"Boya sanayimiz bugün ulaştığı ekonomik 
ve teknolojik güçle, Avrupa’nın önemli üre-
ticisi olma konumunu sürdürmekle birlikte, 
kendi bölgesinin yatırım ve ihracat üssü 
olma hedefiyle geleceğe hazırlanıyor" diyor. 
Ahmet Yiğitbaşı ile BOSAD'ı ve faaliyetlerini 
konuştuk.

"Türk boya sanayisi
Avrupa'da üçüncü
olmayı hedefliyor"

Bugünkü mevcut üretim kapasitesiyle 
Türk boya sanayisinin Avrupa’nın en büyük 

beşinci üreticisi durumunda olduğunu 
belirten Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, 
"Sektörümüz gelişim sürecini sürdürerek, 

Avrupa’da üçüncü olmayı hedefliyor" dedi.
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"BOSAD ÜYELERİ SEKTÖRÜN
YÜZDE 80'İNİ OLUŞTURUYOR"
BOSAD ne zaman kuruldu? Derneğin kuru-
luşundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili bilgi 
verir misiniz?

BOSAD, Türk boya ve hammaddeleri sanayi-
nin sektörel alanda işbirliği ve temsil gücünü ulu-
sal ve uluslararası alanlarda oluşturmak amacıyla 
boya sektöründe faaliyet gösteren dokuz üretici 
kuruluşun temsilcileri tarafından 2 Haziran 2003 
tarihine kuruldu. Türk boya sanayisinin üretici, 
tedarikçi ve yan sanayici kuruluşlarını sektörel 
bir çatı altında toplamayı, dernek üyeleri arasında 
ulusal mevzuata uygun işbirliği sağlamayı, boya 
sanayimizin sorunlarını dile getirmeyi, sektörel 
hak ve menfaatlerini korumayı amaçlayan BO-
SAD, ülkemizde ulusal ve uluslararası standartlı 
boya tüketimini artırmayı hedefliyor. Derneğimiz 
tüketicilere sağlıklı, kaliteli boya sanayi ürün-
lerinin sunulmasını sağlamak üzere Türk boya 
sanayi hakkında gerekli sektörel bilgilendirmeyi 
ve bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla mesleki 
çalışmalar yapıyor. Önemli bir mesleki güce ula-
şan BOSAD, kayıtlı ekonomik faaliyetler içinde 
olan üyeleri ile sektörümüzün yüzde 80’lik üretim 
gücünü bünyesinde barındırıyor.

Derneğin üye profili nasıl?
BOSAD, boya ve hammaddeleri sanayimizin 

değer zinciri içindeki kuruluşlarının üye olarak 
temsil edildiği bir mesleki örgüt. Boya sektöründe 
güçlü, ulusal ve uluslararası yasal standartlara 
sahip, çevre ve insan sağlığına, tüketici haklarına 
saygılı bir üye profili var ve bu anlayışla faaliyet 
gösteren kuruluşlarca temsil ediliyor. BOSAD 
ayrıca uluslararası alandaki mesleki faaliyetleri-
ni; Avrupa Boya, Matbaa Mürekkepleri ve Sanat 
Boyaları Endüstrisi Birliği (CEPE) ile Uluslararası 
Boya ve Matbaa Mürekkepleri Birliği (IPPIC) üyesi 
olarak sürdürüyor.

BOSAD'IN FAALİYETLERİ
Dernek kurulduğu günden bu yana ne gibi 
çalışmalar yaptı?

BOSAD, kuruluşundan bu yana boya ve ham-
maddeleri sektörünün mesleki temsil gücünü 
ulusal ve uluslararası alanlarda kuvvetlendirerek 
devam ettiriyor. Temel faaliyetlerimiz içinde, 
sektörümüzün ekonomik ve ticari boyutlarını 
çok yönlü ele alarak gelişimine katkı yapacak 
çalışmaları sürdürmek ve bürokratik alandaki 
kuruluşlarla da ortak sektörel faaliyetleri artırmak 
bulunuyor. Aynı zamanda ana kimya sektörünün 
mesleki temsil alanındaki eşdeğer kuruluşlarıyla 
sektörel dayanışmayı da ön plana alarak, ortak 
çalışmalar devam ettiriliyor. Bu faaliyetler içinde; 
boya ve hammaddeleri sektörümüzün makro ve 
mikro alandaki gelişimini analiz eden çalışmalar 

SEKTÖREL GÜÇ / BOSAD

BOSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Yiğitbaşı, 
"2018’de 
odaklanacağımız 
en önemli 
konu başlıkları 
sektörel büyüme 
ve ihracatın 
artırılması olacak" 
diyor.

önemli bir yer tutuyor. Sektörümüzün mevcut 
yapısındaki sorunlara yönelik oluşturduğumuz 
teknik çalışma gruplarıyla da ulusal ve ulusla-
rarası regülasyonlara yönelik düzenlemelerde 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa önemli 
projelerde çalışmalar sürdürülüyor. BOSAD aynı 
zamanda sektörümüzün ekonomik verilerini 
ortaya koyuyor, sektörel sorunları tespit edip, 
sorunların çözümü için öneri sunuyor.

"BOYA SANAYİ BEŞ YILDA
YÜZDE 17 BÜYÜDÜ"
Türkiye'de boya sektörünün bugünkü durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğü, 
iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar 
seviyesinde. 2015 yılında sektörde 915 bin tonluk 
üretim gerçekleşti. BOSAD olarak 2016 yılında ise 
929 bin tonluk bir üretimin gerçekleştiğini tah-
min ediyoruz. 2017 yılında bu oranın dekoratif 
boyalarda önemli bir artış kaydetmediği, sanayi 
boyalarında ise genel imalat sanayi gelişim hızına 
paralel nispi bir büyüme gösterdiği öngörülüyor. 
Boya sanayinin mevcut üretim yapısının yüzde 
60’ı dekoratif (inşaat) boyalar, yüzde 40'ı ise 
sanayi boyaları olarak gerçekleşti. Değer bazın-
da ise inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları 
yüzde 63 paya sahip oldu. Diğer taraftan sanayi 
boyalarındaki ilerleme dikkat çekici boyutta. 
2010-2015 yıllarında dekoratif boyalarda toplam 
yüzde 8’lik bir büyüme gerçekleşirken, sanayi 
boyaları toplam büyüme oranı yüzde 27 ve tüm 
boya sanayinin aynı dönemdeki toplam büyüme 
oranı ise yüzde 17 oldu.

Sektör için bu yılki büyüme tahmini nedir?
Boya sanayi son 10 yılda önemli bir ekono-

mik büyüklüğe ulaşmış, kimya sanayi içindeki 



“Türkiye İMSAD kuruluş sürecinden bu yana inşaat malzemeleri sanayine 
yönelik temsil gücünü artırarak sürdürdü ve birçok alanda sektörümüzün 

sorunlarına çözüm üretebilmek için teknik faaliyetlere de devam 
ederek önemli bir görevi üstlendi. Önümüzdeki dönemde de mesleki 

çalışmalarını artırarak, sektör kuruluşlarımızla da entegre faaliyetler 
yaparak başarılarına devam edeceğine inanıyoruz.”

"Türkiye İMSAD
önemli bir görev üstlendi"
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beraber, kendi bölgesinin bir yatırım ve ihracat üssü 
olma hedefiyle geleceğe hazırlanıyor. Birçok alt üretim 
alanına sahip olan boya sektörü son dönemde üretim 
gücünün yanı sıra işletme ölçeğindeki gelişmelerle 
teknolojik yapısını da geliştiriyor ve geleceğin önemli 
bir ekonomik üretim alanı olma özelliğini taşıyor.

Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların çözü-
mü konusunda önerileriniz var mı?

Sektörümüzün en önemli sorunu kişi başına düşen 
11 kg olan boya tüketiminin düşük olması. Sektörü-
müzün sorunlarının başında; temel girdilerin yüzde 
60’ının dışa bağımlı olması; ölçek ekonomisi dışındaki 
kuruluşların teknolojik yapılarındaki eksiklikler ve 
kayıt dışılık geliyor. BOSAD olarak 2018’de odaklana-
cağımız en önemli konu başlıkları sektörel büyüme ve 
ihracatın artırılması. Ayrıca sektörümüzün son dönem-
de kimya ana sektörü içinde en yüksek Ar-Ge teşviki 
alan sektör olması dikkat çekici bir gelişme.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BOYA
TÜKETİMİNİ ARTIRMALIYIZ"
Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Kimya ve boya sektöründeki son teknolojik geliş-
meler, üretim alanında insan sağlığı ve çevre konula-
rında yeni ürün portföylerine yönelik yeniliklere ve 
sorumluluklara yol açıyor. Ülkemizde de bu alanda 
boya sanayimizde çevre dostu ürünlere yönelik ürün 
çeşitleri giderek artıyor ve yeni sektörel talebe karşılık 
veriliyor. Önümüzdeki yüzyılın sanayileşme kriterleri 
başında çevre ve insan bağlamında üretim anlayışının 
daha da gelişeceğini düşünüyoruz.

BOSAD olarak sektörümüzün ekonomik ve ticari 
gelişimine yönelik çalışmalarımızı daha üst seviyelere 
çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle kişi başına düşen 
boya tüketimini artırmak ve üretim yapımızı verimlilik 
esasına göre sürdürmek çerçevesinde çeşitli faaliyetler 
ve projeler öngörüyoruz. Diğer yandan sektörümüzün 
uluslararası tanıtım ve temsil gücünü artırmak, önem-
li bir konu olarak gündemimizde yer alıyor. Ayrıca 
sektörümüzün uluslararası regülasyonlara uyum sü-
recindeki çalışmalarımızı daha üst seviyelere çıkartma 
arzusundayız.konumunu güçlendirmiş dinamik bir sektör. Türkiye eko-

nomisindeki büyüme hızının, sanayi kesimini de kapsayacak 
şekilde olumlu bir süreçte gelişeceğini dikkate alarak, sek-
törümüzün 2018 sonu itibarıyla yüzde 2-3’lük bir büyüme 
göstereceği öngörülüyor. Boya sanayimiz bugünkü mevcut 
üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük beşinci üreticisi 
durumunda. Yakın bir zamanda sektörümüz gelişim sürecini 
sürdürerek, Avrupa’nın en büyük üçüncü boya üreticisi olma 
hedefine odaklandı.

BÖLGENİN YATIRIM VE
İHRACAT ÜSSÜ OLMA HEDEFİ
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Sektörümüz bugün ulaştığı ekonomik ve teknolojik güç-
le, Avrupa’nın önemli üreticisi olma konumunu sürdürmekle 

SEKTÖREL GÜÇ / BOSAD
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“Çalışma 
hayatındaki
prensibim 
hatasız ya da 
en az hatayla 
iş çıkarmaktır”
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2001 yılında kurduğu Fixa Yapı Kimyasalları’nı sektörünün önemli 
firmalarından biri haline getiren Fixa Genel Müdürü Ali Murat Ekin, 
iş hayatındaki prensibinin hatasız ya da en az hatayla iş çıkarmak 
olduğunu söylüyor. Ekin, “Fixa’nın en büyük vaatlerinden biri de 

budur. Hatasız üretim şirket felsefemiz halini aldı” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / ALİ MURAT EKİN

İnşaat sektöründeki tecrübeleriyle çalıştıkları 
şirketlere değer katan profesyonelleri konuk 
ettiğimiz  “Profesyonel Bakış”  bölümünde bu 

sayıda Fixa Yapı Kimyasalları’nın sahibi ve Genel 
Müdürü Ali Murat Ekin’i konuk ettik. Kurduğu 
Fixa’nın büyüyerek bugünlere gelmesini sağlayan 
Ekin, iş hayatında en çok hatasız veya en az hata 
ile iş çıkarmaya dikkat ettiğini dile getiriyor. 
Genç yönetici adaylarına işe en alt kademeden 
başlamanın avantaj sağlayacağı tavsiyesinde bu-
lunan Ekin, “Bu durum yıllar sonra yönetici 
olduğunuzda o kademede çalışanları daha iyi yö-
netmeniz için en büyük şanstır” diyor. Ali Murat 
Ekin ile iş hayatındaki prensipleri, tecrübeleri ve 
yönetici adaylarına tavsiyelerini konuştuk.

“OKULU ERKEN TAMAMLAYIP
İŞ HAYATINA ATILDIM”
Öncelikle eğitiminizden ve iş hayatına 
atılma sürecinizden kısaca bahsetmenizi 
isteriz?

Lise öğrenimimi Galatasaray Lisesi’nde kıs-
men yatılı okuyarak tamamladım. Lise yıllarım-
dan beri ekonomi bilimine ilgi duyduğum için 
hedefim Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 
idi. İstediğim bölümü okuyarak iş hayatına atıl-
mak için okulumu bir dönem erken tamamladım 
ve bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Arthur 
Andersen’da çalışmaya başladım. Buradaki de-
neyimim benim için çok kıymetlidir. Birçok iş-
letmeyi görüp denetimlerinde bulunup süreçleri 
ile ilgili yorum yapmak iş hayatımda bana çok 
şey kattı.

Fixa Yapı Kimyasalları’nın kuruluşu ve 
sonraki süreci anlatır mısınız?

Fixa Yapı Kimyasalları’nın temelleri 2001 yı-
lında atıldı. İlk üretim tesisinin açılışından üç yıl 
sonra Avcılar’daki tesisimize geçiş yaptık. Şirketi-
mizin büyümesi için ihracatın önemli olduğunu 
fark ettik ve 2006 yılında Rusya/Rostov ofisimizi 
açtık. Böylece ihracata ağırlık vermeye başlamış 
olduk. Ardından pazardan gelen talepleri hızla 
karşılayabilmek için 2009 yılında Adana, 2011 
yılında Ankara tesisimizi açtık. Fixa’nın iştirak 
firması olan Igloo Isı Yalıtım Sistemleri’nin fab-
rika açılışı da 2012 yılında gerçekleşti. Böylece 
şirketimiz bugünkü şeklini almış oldu.

“İŞ VE YAŞAM DENGESİNİ
KURMAK GEREKİR”
Kurduğunuz Fixa Yapı Kimyasalları’nı 
sektörün önemli firmalarından biri yaptınız. 
Başarılı bir iş adamı olarak iş hayatındaki 
çalışma prensiplerinizi öğrenebilir miyiz?

Benim en çok dikkat ettiğim konu hatasız 
veya en kötü ihtimalle en az hata ile iş çıkarmak. 
Fixa’nın en büyük vaatlerinden biri de budur. 
Hatasız üretim şirket felsefemiz halini aldı. Bunun 
dışında iş hayatının önemli bir başarı anahtarının 
da iş yaşam dengesini kurabilmek olduğunu dü-
şünüyorum. Fixa’nın kurulduğu ilk yıllarda bunu 
sağlamak benim için oldukça zordu. Şirketin dört 
fabrikaya sahip, Türkiye’nin her yerine ürünlerini 
ulaştırabilen çoklu bir yapı olmasını sağlamak için 
kuruluşumuzun ilk yıllarında çok yoğun çalıştık. 
Son birkaç senedir iş ve iş dışındaki yaşamımın 
daha dengeli olduğunu düşünüyorum.

“İŞE EN ALT KADEMEDEN
BAŞLAMAK ŞANSTIR”
Size göre iş hayatında başarının formülü 
nedir? Genç yönetici adaylarına neler 
tavsiye edersiniz? 

Öncelikle çalışma hayatının onlardan ne bek-
lediğini, iş hayatına atıldıklarında hangi zorluk-
larla karşılaşacaklarını bilmelerini tavsiye ederim. 
Benim de gözlemlediğim kadarıyla yeni mezunla-
rın iş hayatlarının başında bir adaptasyon sorunu 
yaşadıklarını görüyorum. Üniversiteden mezun 
olan genç arkadaşlarımız eskilere oranla daha sa-
bırsız, daha tez canlı. Kısa süre içerisinde çok yük-
sek maaşlarda ve yönetici pozisyonunda çalışmak 
istiyor, iş hayatları planladıkları gibi gitmediğinde 
ise hayal kırıklıkları ile motivasyonlarını kaybedi-
yorlar. Ben de üniversiteden mezun olduğumda 
kariyerime özel sektörde başladım. 

Genç yönetici adaylarına şunu kesinlikle bil-
dirmek isterim ki en alt kademeden başlamak, 
yıllar sonra yönetici olduğunuzda o kademede 
çalışanları daha iyi yönetmeniz için en büyük 
şanstır. Eğer sizin yönettiğiniz ekiplerin hangi iş 
için ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu bilirseniz, 
onları çok daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 
Genç yönetici adayları öğrenmenin yalnızca okul 
sıraları ile sınırlı olduğunu düşünmesinler. İş 
hayatında değişen kanun ve yönetmelikler, geli-
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şen teknoloji, yeni ürünlerin pazara girişi bizi her 
zaman öğrenci kalmaya, öğrenmeye devam etmeye 
mecbur bırakıyor. Bu nedenle genç yönetici aday-
larına tavsiyem, her zaman sektörlerini, rakiplerini 
hatta dünyadaki gelişmeleri takip etsinler. Bilgiye 
ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günümüzde, 
zamanlarının bir kısmını buna ayırsınlar.

“TAKIM ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ”
Şirketlerin başarısında çalışanların 
ve takım çalışmasının rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kendi şirketimizden örnek vermem gerekirse 
neredeyse kurulduğumuz yıllardan bu yana bizimle 
çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte olmak benim 
için onur verici. Faaliyet gösterdiğimiz yılların ba-
şında onlarla hep omuz omuza çalıştık. O dönemde 
şimdiki kadar çok departmanımız da yoktu. Bu 
nedenle birlikte çalıştığım arkadaşlarım çalışma 
alanları ne olursa olsun, şirkette yapılması gereken 
işler için hep gönüllü oldular, özveri ile çalıştılar. 
Ben şirketlerin başarıya ulaşmasındaki en büyük 
etkenlerden birinin çalışanlar ve takım çalışması 
olduğuna kesinlikle inanıyorum.

“SPOR VE MÜZİKLE İLGİLENİYORUM”
İş hayatınızın yoğunluğundan sosyal hayata 
vakit ayırabiliyor musunuz? İlgilendiğiniz bir 
hobi var mı?

Sosyal hayatıma henüz birkaç yıldır vakit ayı-
rabiliyorum diyebilirim. Spor yapmak hayatımın 
en büyük motivasyonlarından biri. Spor yaptığım 
dönemlerde daha verimli çalıştığımı, kendimi daha 
dinç hissettiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında bir 
müzik aleti çalmak üzere dersler alıyorum. Müzikle 

ilgilenmek de beni günün stresinden arındırıyor.

Biraz da Fixa Yapı Kimyasalları’ndan ve 
sektörden bahsetmenizi isterim. Fixa’nın 
sektördeki yeri nedir?

Fixa Yapı Kimyasalları olarak, 2001 yılından 
bu yana, yaşamlarımızı daha konforlu kılmaya 
yardımcı olan yenilikçi yapı kimyasalları üretiyo-
ruz. Sektörümüze baktığınızda bu alanda üretim 
yapan firmaların ürün gruplarına göre uzmanlaşmış 
olduğunu görürsünüz. Bazı markaların yalnızca 
sızdırmazlık ürünleri varken, bazıları yalnızca ısı 
yalıtım levhaları üretir. Biz ise Fixa’yı daha jenerik 
bir marka olarak konumlandırıyoruz. 

İstanbul, Adana ve Ankara’da, tamamı bilgi-
sayar otomasyonlu modern üretim tesislerinde su 
yalıtım sistemleri, sızdırmazlık ürünleri, onarım 
ve güçlendirme ürünleri, zemin sistemleri ürün-
leri, beton ve harç katkıları, kalıp ayırıcılar ve kür 
malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, 
seramik yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve 
teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 ürün 
grubunda, Türk ve bölge inşaat sektörüne yüksek 
kaliteli ürünler sunuyoruz. Kısaca bir inşaatın temel 
aşamasından yıllar sonra restorasyon ihtiyaçları-
na kadar kullanılması gereken yapı kimyasalları 
ürünlerini üretiyoruz. Fixa, sektörde ithal ürünler 
kalitesinde üretim yapan fakat müşterisine fiyat 
avantajı sağlayan bir marka. Ürünlerimiz TSE ve 
CE standartlarında üretiliyor ve belli aralıklarla 
yaptırdığımız performans testlerindeki beyanlar 
ürünlerimizin kalitesini ispatlıyor. Yapılarında risk 
almadan güvenle uygulayabileceği ürünleri opti-
mum fiyata edinmek isteyen tüm projelerin tercih 
ettiği bir markayız.

Kurucusu 
olduğu Fixa Yapı 

Kimyasalları’nı 
sektörün önemli 

firmalarından biri 
haline getiren Fixa 
Genel Müdürü Ali 

Murat Ekin, “Toplam 
11 ürün grubunda, 

Türk ve bölge inşaat 
sektörüne yüksek 

kaliteli ürünler  
sunuyoruz” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / ALİ MURAT EKİN
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“Yurt dışı projelerimizde
Türk malzemeleri

kullanmaya önem veriyoruz”
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Ünlü mimar Gökhan Avcıoğlu’nun kurduğu GAD Grubu, yaptığı projelerle ve aldığı 
ödüllerle adından söz ettiriyor. GAD’ın profesyonel ekibi yenilikçi ve fark yaratan 

tasarımlar geliştirirken, GAD İş Geliştirme Direktörü Mustafa Kemal Kayış, “Özellikle 
yurt dışı projelerde Türk malzemeleri kullanmaya büyük önem veriyoruz” diyor.

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / GAD GRUBU

Soldan sağa: Oğuz Cankan, Semih Acar,
Nesime Önel, Cemal Erol, Mustafa Kemal Kayış
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Bu sayımızda “Mimarlık ve İnşaat Dünyası” 
bölümünde, Türkiye’nin önde gelen mi-
marlarından Gökhan Avcıoğlu’nun kurdu-

ğu GAD Grubu’nu ağırladık. GAD Architecture, 
GADev, GAD LAB’s, GAD Interior grubun öne 
çıkan markaları. GAD İş Geliştirme Direktörü 
Mustafa Kemal Kayış (MKK), GAD Proje Müdür-
leri Semih Acar (SA), Nesime Önel (NÖ), Oğuz 
Cankan (OC) ve GAD Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemal Çağdaş Erol (CÇE) ile grup çatısı al-
tında çalışmalarını nasıl farklılaştırdıklarını, ürün 
ve proje geliştirirken neleri dikkate aldıklarını, 
yurt dışında etkin olmalarını neye bağladıklarını 
ve merak ettiğimiz diğer konuları konuştuk.

“TASARLADIĞIMIZ TÜM PROJELER
 DEĞER GÖRÜYOR”
GAD Architecture ses getiren ve ödül alan 
projelere imza attı. Öne çıkan projeleriniz-
den Medya Kent Projesi’yle, “MIPIM AR   
Future Project Award 2017”de Jüri Özel 
Ödülü aldınız. Gökhan Avcıoğlu ve GAD için 
“ödül avcısı” tanımı doğru olur herhalde...

MKK: Amacımızı, mimarlık ve yerleşme 
kültürünü en doğru ve çağa uygun şekilde uy-
gulamak ve bu kültürün doğru devam ettiril-
mesini sağlamak olarak özetleyebiliriz. Gökhan 

Avcıoğlu’nun liderliğinde günümüz ve geleceğin 
şehirlerini, insan ihtiyaçlarını, sosyoekonomik 
gelişmeleri, teknolojik imkanları ve farklı birçok 
disiplinle birlikte üretim anlayışını sürekli irde-
liyor ve gelişmelerin izleyicisi değil yön verici 
aktörü olmaya çalışıyoruz. 

Medya Kent de aslında bu prensiplerimizi 
idealden somutlaşmış bir fikirsel üretime dönüş-
türdüğümüz projelerimizden biri. Bu anlayışımız 
ödül almak ya da almamaktan öte yapabileceği-
mizin en iyisini yapmak üzerine kurulu. İnancı-
mızın gereğini yapınca ister istemez tasarladığı-
mız tüm projelerimiz yer ve bölgeden bağımsız 
olarak değer görüyor. Bu sayede de hem bölge-
sine, hem kullanıcısına hem de yatırımcısına artı 
değer kazandırıyor.

İŞ GELİŞTİRME DEPARTMANI VAR
İş Geliştirme Departmanı’nı mimarlık ofis-
lerinde görmeye pek alışık değiliz. Görev 
alanınızla ilgili bilgi verir misiniz?

MKK: İş geliştirme departmanı olarak aslında 
yaptığımız en önemli iş tüm ekip arkadaşlarımı-
zın işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmak. Sonuçta 
bizim çekirdek işimiz mimari tasarım. Ancak 
mimari tasarım süreçleri içerisinde birçok başka 
komplike alt süreçleri de içeriyor. Tasarım ekip-
lerimizin tasarım süreçlerine daha iyi konsantre 
olabilmeleri ve tasarım kalitemizin sürdürüle-
bilmesi için tasarım dışı fonksiyonların bir bö-
lümünü ayrı bir departman kurarak yürütmeye 
karar verdik. Çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, 
tedarik sistemimizin geliştirilmesi, teklif-sözleş-
me aşamaları gibi ayrı uzmanlık gerektiren konu-
ları uzunca bir süredir iş geliştirme departmanı 
olarak yürütüyoruz. Bunun yanında hem uzun 
yıllar proje tasarımı ve yürütücülüğü yaptığımız 
hem gayrimenkul geliştirme süreçlerini yakından 
bildiğimiz için daha tasarım aşamasına geçmeden 
çözülmesi gereken birçok noktayı işverenlerimiz 
ile rafine edip tasarım sürecinin kalitesine de 
katkıda bulunuyoruz.

GADev’İN AMACI NEDİR?
Gökhan Avcıoğlu  aynı zamanda kuruculu-
ğunu üstlendiği GADev (GAD Mimarlık ve 
Kentsel Kültürü Geliştirme Vakfı) ile de mi-
marlığın gelişmesine öncülük eden bir isim. 
Vakıf olarak nasıl bir misyon benimsediniz?

CÇE: Mimar olarak insanların hayatlarına 
dokunuyoruz. Bu çok ciddi bir sorumluluk. 
Bunu doğru yapmak, bir çizgi tutturmak ve bunu 
gelecek nesillere aktarmak için vakfımızı kur-
duk. Misyonumuzu, geçmişte daima mimarlığın 
gelişimine etki etmiş, gelecekte de daima edecek 
olan bilimsel ve teknolojik tüm hadiselere yakın 
olmak ve bunları kullandığımız mimari eserleri 
dünyaya kazandırmak olarak belirledik.

GAD Grup’ta 
önemli 

görevlerde 
bulunan 

profesyonellerle 
yaptığımız 

röportajda, 
GAD’ın mimari 

yaklaşımını 
ve mimarlığa 

bakışını 
konuştuk.
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25 yılda gerçekleştirdiğiniz 250’nin üzerinde 
proje ve aldığınız ödüllerle Türkiye’yi 
uluslararası arenada başarıyla temsil 
ediyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir?

SA: Mimari eserler, her ne kadar yerel donelerle 
de oluşturulsa, global kültürü anlamak ve bu ikisini 
dengede tutmak işin sırrı. Şehir ölçeğinde tasa-
rımdan, parsel bazında tasarıma her mimari eser 
kendi iç tüketim ekonomisini oluşturuyor. Bu se-
beple bir mimari eser ne kadar yersiz ve zamansız, 
gerektiğinde evrilebilir kalırsa o kadar yaşamaya 
yaşatılmaya değer buluyor. Bu da ilk başta bah-
settiğim gibi geleceği ve dünyayı anlayarak yerele 
dönmekle oluyor.

Kaç kişilik mimari kadronuz var?
SA: Danışmanlarımız ve vakıf bünyesinde sene 

boyu staj yapan arkadaşlarımız dahil, ofiste 60 
kişiyi buluyoruz. Buna geçen sene açılmış olan 
Moskova ofisimiz ve senelerdir faal olan New York 
ve Dubai ofislerimiz dahil değil. Bu sene açılacak 
olan Londra ve planlama aşamasındaki Berlin ve 
Tokyo ofisleri de eklenecek tabii. Yakın gelecekte, 
dünya genelinde 150-200 arası bir tasarım kadro-
suna sahip olmayı öngörüyoruz.

Yurt dışında da ofisleri olan bir mimari ofis 
olarak mimarlıkta nasıl bir değişim göz-
lemliyorsunuz? Akıllı evler, akıllı şehirler, 3

GAD 
Architecture’ın 

yaptığı 
projelerde 
çevreci ve 

yenilikçi 
çözümler öne 

çıkarken, firma 
uluslararası 

yarışmalarda 
elde ettiği 

başarıyla da 
adından söz 

ettiriyor.
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sürdürülebilir ve çevreci mimarlık 
giderek daha fazla önem kazanı-
yor. Ülkemiz bu değişime ayak 
uydurmada ne durumda?

OC: Dünya hızlı yaşama alışkan-
lıkları ile birçok konuda bazı şeyleri 
yitirdi. Şimdi onları geri getirmek için 
çabalıyor diyebiliriz. Sürdürülebilirlik 
bugünün yarının konusu değil tarihten 
bu yana aslında doğanın direttiği bir 
gelenek. Antik Yunan medeniyetlerin-
de tapınaklar, neden mermer ağırlıklı? 
Çünkü hayat bunu gerektiriyordu. En 
yakın konumda çıkan maden inşaatta 
kullanılır, bir doğa olayı ya da savaş 
sonrası yıkılır yine geldiği yere mermer 
diyarı Ege’de doğaya karışırdı. Günü-
müzde ise her inşaat malzemesine, 
maliyetine katlanarak ulaşabilmenin 
kolaylığı, mimarlığı sürdürülebilir-
likten uzaklaştırdı. Şimdi bir trend, 
bir tasarım mottosu olarak sürdürü-
lebilirlik kavramı hayatımıza girdi. 

Ülkemize gelecek olursak, mimarlar 
sürdürülebilirlik konusunda bilinçli 
ancak, karar vericilerle iletişim konu-
sunda başarılı olmamakla birlikte bu 
iletişimin, doğru yönlendirme yapma-
nın sorumluluğunun farkında değiller. 
Bizim iletişimimiz, ikna ediciliğimiz ile 
sürdürülebilir malzemeler ve tekno-
lojiler inşaat sektörüne girecek, akıllı 
şehirler, sürdürülebilir mimari eserler 
ortaya çıkacak. 

“MİMARLIK ENSTİTÜSÜ 
KURUYORUZ”
GAD Vakfı’nın bir mimarlık okulu 
kurma projesi olduğunu biliyoruz. 
Bu proje şu an ne aşamada?

CÇE: Bir enstitü kuruyoruz, de-
ğerli mimarlık eleştirmenleri ve hoca-
larımızın katkılarıyla, stratejik planı, 
vizyonu, misyonu belirlendi. Gerekli 
resmi girişimler yapılmakta şu sıra. 
Bu enstitüde, öğrencilere, günümüz 
mimarlığının ve mimarlık eğitiminin 
çok eksik kaldığı geçmişin özünü an-
layıp geleceğin getirdikleri ile harman-
lama hususunda yeti kazandırmak en 
öncelikli amacımız. Bu sebeple, robot 
teknolojilerinden yapay zekaya, mi-
marlık tarihinden, bu tarihin günümüz 
yorumlarına kadar, öğrencileri, gele-
ceğin getireceklerine hazırlayacağımız 
bir müfredat üzerine çalışıyoruz.

Projeleri hazırlarken hangi kri-
terleri ön planda tutuyorsunuz? 
“Olmazsa olmaz” dediğiniz şartlar 
var mı?

SA: Bir projeyi kimin için tasar-
ladığınız çok önemli. Yatırımcı için 
mi? Yaşayacak insanlar için mi? Mi-
mari eser en nihayetinde insanların 
hayatlarını şekillendiren ve onların 
yaşamak isteyeceği, bir şeyler üretmek 
isteyeceği bir mekan, bir boşluk. Bir 
yazar, yazmaya, bir ressam, çizmeye 
devam edemeyecekse o proje ne kadar 
başarılı olacak, ne kadar zaman hayatta 
kalacak? İnsanların sadece barınma 
fonksiyonunun giderildiği, birbirleri 
ile, doğa ile iletişiminin neredeyse ol-
madığı projeler kim tarafından ne ka-
dar daha kullanılacak? Böyle yatırımlar 
ne kadar zaman değerli kalacak ki, 
yatırımcısına kazandıracak? Özetle mi-
maride çevreci anlayış; geleceği, insanı 
ve yatırımın değerini düşündüğümüz, 
tasarım gerekliliklerinden sadece biri.

1
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GAD Mimarlık, 
Medya City 
Projesi’yle, 

“MIPIM 
AR Future 

Project 
Award 

2017”de 
Jüri Özel 

Ödülü’ne 
layık 

görüldü.

“YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
ÜRETMEYİ ÖNEMSİYORUZ”
GAD Interior olarak projelere yaklaşımınız, 
tasarım felsefeniz ve tasarım sürecinizden 
bahseder misiniz?

NÖ: Tasarım, yaşam standartlarını yükselten 
yapay bir çevre veya üründür. Mimarlığın insan 
yaşamını iyileştiren, standartlarını yükselten can-
landırıcı bir güç olduğuna inanıyoruz. Tasarım ve 
mimarlık; bir ihtiyacın, çözülecek bir sorunun ve 
belirli bir kullanıcısının olması bakımından sanat-
tan ayrışmaktadır. Mimarlık kesinlikle tek başına 
icra edilen bir şey değil. Bir takım çalışması ve 
işbirliği yapmak için bir altyapı hazırlığıdır. GAD 
Interior olarak bizden istenilenin ötesinde, müşteri 
tarafından hiç düşünülmemiş yenilikçi alternatif 
çözümleri önermeyi önemsiyoruz.

 Tasarım sürecimizde ofis ortamında dijital 
ortamda iki ve üç boyutlu çalışmaların yanı sıra 
özellikle maket üzerinde çalışmayı oldukça önem-
siyoruz. Tasarım sürecinde mühendislik ekipleriyle 
koordine olup her açıdan tutarlılığı göz önünde tu-
tuyoruz. Diğer yandan tasarımın şekil bulmasında 
seçtiğimiz malzemelerin doğallığı, sürdürülebilir-
liği, esnekliği ve yerel olması önemsediğimiz diğer 
tasarım kriterlerinden.

“GAD, MALZEMECİLERİN DE
AR-GE LABORATUVARI”
Türk inşaat malzemelerinin yurt dışına açılma-
sında mimarlarımızın yaptığı projelerde yerli 
malzeme tercih etmesi de etkili oluyor. Sizin 
yerli malzeme kullanımı konusundaki yaklaşı-
mınız nedir?

MKK: Mimarın malzemeye bakışı malzemenin 

tasarımda ona sağladığı esneklik ve imkanlar ile 
doğru orantılı. Mimarlar yıllardır malzemelerin, 
yapı elemanlarının onlara tanıdıkları limitlere 
sığmaya çalıştılar. Bazen isyan ettiler, bazen kabul 
ettiler. Biz kullandığımız malzemeleri bunların 
üreticisinden, tedarikçisinden ve uygulayıcısından 
ayrı düşünemiyoruz. Her ne kadar mimar olarak 
esas odaklandığımız konu tüm sürecin sonunda 
ortaya çıkacak olan eser olsa da bu eserin birçok 
safhadan ve paydaşın işbirliğinden oluştuğunun 
farkındayız. O nedenle toplam kalitede en iyiye 
ulaşmak için süreçlerin optimizasyonunu çok 
önemli görüyoruz. Bu optimizasyon da ancak tüm 
tedarik süreci ile işbirliği içinde hareket ederek 
sağlanabilir görüşündeyiz. Burada mimar olarak bir 
orkestra şefliği icra ediyoruz aslında. Son yıllarda 
inşaat malzemeleri sektöründe büyük ilerlemeler 
kaydettiğimizi belirtmeliyiz. Projelerimizde Türk 
malzemelerini kullanmayı çok önemsiyoruz. Yurt 
dışı projelerimizde Türk malzemelerini kullanma-
ya büyük önem veriyoruz. Özellikle taş ve ahşap 
ürünlerinde ülkemizin iyi bir noktada olduğunu 
görüyoruz. Bu sene başında Sanayi ve Kalkınma 
Bakanlığımızdan Tasarım Merkezi lisansımızı da 
alarak sektörde sahip olduğumuz yeri tescillemiş 
de olduk. Tasarım Merkezi hüviyetimizin yanı 
sıra, GAD aslında malzemecilerin de bir bakıma 
Ar-Ge laboratuvarı. Tüm detayların bir projenin 
ihtiyaçları doğrultusunda çözülmesi, malzemenin 
sınırlarının bir proje üzerinde zorlanması başlı 
başına bir Ar-Ge. Bu noktada tüm bilgi birikimi-
mizi ve tecrübelerimizi çalıştığımız tüm malzeme 
ve tedarik gruplarıyla paylaşmak ve onların da 
tecrübelerinden yararlanmak iş planımızın önemli 
bir parçası.
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Teknoloji tüm sektörleri yeniden şekillendirirken, yapılar da teknolojideki gelişmelere 
bağlı olarak değişiyor. İş hayatının nabzının attığı ofis binaları, mimarideki yeni 
yaklaşımlar ve çalışma hayatındaki değişimle birlikte farklılaşan ihtiyaçlara göre 

yeniden dizayn ediliyor. Geleneksel kapalı ofislerin yerini iletişimin güçlü olduğu açık 
ve modern ofisler almaya başlarken, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve 

esnek çalışma modelinin ofisleri yeniden şekillendireceği öngörülüyor.

Teknoloji ve çalışma hayatındaki 
trendlerle değişen ofisler
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Gelecekte iş hayatının nasıl ola-
cağı oldukça merak edilen bir 
konu... İş hayatındaki değişi-

min yanı sıra teknolojiye paralel gelişen 
mimarideki yeni trendler de geleceğin 
ofislerine dair tahminleri şimdiden 
şekillendiriyor. Eskiden ofisler temel 
olarak metrekare/kişi sayısı gibi basit 
bir verimlilik hesabına göre dizayn 
edilirken, günümüzde ofis verimliliği, 
içerdiği sosyal imkânlar, teknoloji, sos-
yalleşme, eğlence ve spor tesislerinin 
bütününden oluşuyor. Dünyanın en 
büyük şirketlerinin merkez ofisleri artık 
kampüs konseptinde inşa ediliyor. Go-
ogle, Microsoft gibi dünya devleri çalı-
şanlarına ev rahatlığında çalışma ortamı 
sunuyorlar. Google’da bir çalışan öğle 
arasında 20 dakika yüzüp, duşunu alıp 
yan bloktaki ofisine geri dönebiliyor. Ya 
da kitabını alıp, ofisinin önündeki yem-
yeşil bahçede kısa süre de olsa başka bir 
dünyaya gidebiliyor.

OFİSLER KÜÇÜLÜYOR
Kampüs ofislerin yanı sıra araştır-

malar geleceğin çalışma alanlarının kü-
çüleceğini de ortaya koyuyor. ABD’de 
yapılan araştırmalara göre; bir çalışanın 
2010’de ofiste işgal ettiği yer yaklaşık 
20 metrekare iken, 2017’de bu rakamın 
yaklaşık 9 metrekareye düştüğü hesap-
lanmış. Yani ofisler gittikçe küçülüyor. 
Yine aynı araştırma, 1980’de Ameri-
ka’daki çalışanların yüzde 2,3’ünün 
evden çalıştığını, bu rakamın 2012’de 
yüzde 4,4’e çıktığını, günümüzde ise 

yüzde 24’ünün evden çalıştığını ortaya 
koymuş. Yani her dört Amerikalı’dan 
biri evden çalışıyor.

NESNELERİN İNTERNETİ
Geleceğin işyerlerinde nesnelerin in-

terneti kapsamında kullanılan cihazlarla 
birlikte, giyilebilir teknoloji kullanımı-
nın da artacağı öngörülüyor. Giyilebi-
lir teknolojilerin bileklik, saat, gözlük, 
şapka, kolye vs. yanı sıra akıllı kumaş 
olarak da öne çıkacağı düşünülüyor. Ge-
leceğin ofislerinde çalışanların giyeceği 
akıllı dijital giysilerden elde edilecek 
bilgiler ile ofis havalandırmasının kont-
rol edilebileceği, firmaların sırf iklimlen-
dirme masraflarından milyonlarca dolar 
tasarruf sağlayacağı hesaplanıyor.

Geleceğin ofislerinde fonksiyonel 
mobilyalar ve ergonomik tasarımlar ise 
her zamankinden daha değerli olacak. 
Çalışanların tüm gün sandalyelerde 
oturduğu düşünülürse gelecek yıllarda 
verimliliği artırmak için sandalyelerin 
ergonomisi de artacak. Sağlığı ön pla-
na alan tasarımlar sırt ağrılarına son 
vererek omuriliği rahat ettiren yapıda 
olacak. 

ŞEFFAF OFİSLER
Takım çalışmasının ve iletişimin 

vurgulanacağı geleceğin ofislerinde şef-
faflık en önem verilen detaylar arasında 
yer alacak. Cam malzemenin kullanı-
lacağı şeffaf ofislerde amaç çalışanlar 
arası iletişimi güçlendirmek ve açık ofis 
konseptini desteklemek olacak.

Masa başında uzun bir süre oturmanın 
yarattığı sağlık riskleri, ayakta durarak kullanılan 

çalışma masası tasarımlarını ortaya çıkarmaya 
başladı. Geleceğin ofislerinde bu tasarımların 

uygulanması olası gözüküyor.

Dubai’de 3D teknolojisi
ile “Geleceğin Ofisi”

İnşaat sektöründe üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisi kullanımı hızlanıyor. 3D inşaat alanındaki 
uygulamalarla sektörün dikkatini çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin son projesi olan 3D baskılı 

ofis binası açıldı. “Geleceğin Ofisi” adı verilen bu bina hem yerel hem de global anlamda önem 
taşıyor. 2 bin 700 metrekarelik tek bir kattan oluşan Geleceğin Ofisi, dayanıklılığı ve dış dizaynı 

ile 3D inşaat sektöründe yeni bir dönem başlatması öngörülen başarılı bir ürün. Baskı süreci 
Çin’in Şanghay kentinde gerçekleştirilen ofisin parçaları 37 metre boyutlarında bir 3D yazıcıyla 

üretilerek Dubai’ye getirildi. Klasik yöntem yerine 3D ile üretilen parçalar sayesinde maliyette 
yüzde 80, işgücünde ve inşaat atığında ise yüzde 60 tasarruf edilen bu ofis, elyaf (destekli 

plastik ve cam elyafı) destekli alçıtaşı karışımıyla üretildi. Baskı süresi yalnızca 17 gün olan bu 
bina hakkında konuşan Dubai Başbakanı Şeyh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, bu ofisi 

Dubai’yi global inovasyonun merkezi haline getirme hedeflerinin ilk adımı 
olarak nitelendirdi. Uluslararası delegeler için buluşma yeri olarak kullanılması planlanan 

Geleceğin Ofisi’nin aynı zamanda Dubai Gelecek Vakfı’na da ev sahipliği yapacağı açıklandı. 
Dış tasarımı Avusturyalı mobilya firması Bene tarafından yapılan bu ofis, 

fütüristtik tasarımı ve şıklığıyla Geleceğin Ofisi ismini hak ediyor.

GELECEĞİN OFİSLERİ
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Gelişen teknolojiyle birlikte günümüz iş dünyasında mo-
bilite, interaktiflik ve hız kavramları oldukça sık duyulmaya 
başlandı. Özellikle teknolojinin içine doğan Y kuşağı bireylerin 
de çalışma hayatında aktif bir rol almaya başlamasıyla birlikte 
şirketler de ofis ortamlarında organizasyonel ve tasarımsal an-
lamlarda değişikliklere ihtiyaç duymaya başladılar. Bu kadar 
özgürlüğüne düşkün, çok çabuk sıkılabilen ve özgüveni oldukça 
yüksek Y kuşağına mensup çalışanları da bütün gün bir masa 
ve sandalyeyle sınırlandırmak neredeyse imkansız hale geldi.

Diğer yandan ise teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde 
artık tüm ofis cebimizde! Mobilitenin de etkisiyle internet eri-
şimini sağlayabildiğimiz her yer örneğin cafeler hatta parktaki 
bir bank bile çalışma alanına dönüşebiliyor. Hal böyle olunca 
da çalışanları sabahtan akşama kadar kısıtlı bir metrekarede, 
sürekli aynı masanın başında tutmak iyice zorlaşıyor. Bu yüzden 
“yeni nesil ofisler” olarak adlandırdığımız çalışma alanları da 
teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bu kavramları destekler 
nitelikte tasarlanmalı.

YENİ NESİL OFİS ANLAYIŞI
Yeni nesil ofis anlayışının tasarımsal olarak başlangıcı, artık 

ofis alanlarının sabit masa düzeninden sıyrılarak ortak çalışma 
imkanı yaratacak “shared desk” (paylaşımlı masa) gibi uygu-
lamaları sunmaya, takım çalışması ve işbirliğini destekleyen 
alanlar yaratmaya dayanıyor. İnovasyonu teşvik eden, maksi-
mum yaratıcılığı ve yüksek verimliliği çalışanların mutluluğuyla 
birleştiren tasarım anlayışı, yeni tasarım trendlerinin bel kemi-
ğini oluşturuyor. Bu yeni anlayış, sabit bir sandalye ve masaya 
bağlı kalmaktansa kendi çalışma alanlarını özgürce seçebilme 
hakkını, daha dinamik ve esnek alanlarda çalışarak dinlenebil-
me seçeneğini ve sosyalleşebilme imkanlarını içerisinde barın-
dırıyor. Bu bağlamda mekânsal anlamda, açık ofis alanlarının 
içerisinde tasarlanan farklı ölçeklerdeki toplu çalışma alanları, 
sosyal alanlar, küçük telefon odaları, kafeterya alanları ve spor 
alanları gibi mekanlar bu anlayışa hizmet eden vazgeçilmez 
birimler haline geldi.

Şu anda açık ofislerde belli “private zone”lar var; hiyerarşi 
daha yataya dönüştü ve aynı masada şef veya müdürle birlikte 
diğer çalışanlar da oturabiliyor. Çalışma alışkanlıklarında tıpkı 
moda tasarımında olduğu gibi “retro” anlayışa geri dönüşler 
yaşanabilir... 5-10 yıl sonra tekrar dikey hiyerarşiye dönülebilir. 
Çünkü 5-10 yıl sonra belki de şefinizle bu kadar iç içe olmaktan 
ya da müdürünüzün yanı başınızda olup sizin her yaptığınızı 
izlemesinden sıkılabilirsiniz.

OFİSTE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİLECEK
Bu noktada şu da bir gerçek; bir zamanlar “10 sene sonra 

ofis kalmayacak” deniyordu. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu 
gördük. İnsanlar beşeri ilişkilerini birbirine dokunarak, görerek, 
göz teması kurarak sağlıyorlar. Ofisler 10 sene, 15 sene sonra 
da önemini artırarak var olmaya devam edecek. Burada ekip 
olarak çalışmak ile bireysel başarı arasındaki fark da önemli bir 
etken. Hatta işler bu tempoda giderse insanlar ofiste daha fazla 
zaman geçirecek. Şu anda bile ofislerimizde evimizden daha 
fazla zaman geçiriyoruz, bu süre daha da artabilir.

Ofisler gittikçe yaşam alanlarına dönüşmekte. Günümüzde 
sıkça kullandığımız “home-office” yani “ev-ofis’” kavramı yerini 
yavaş yavaş “office-home”, “ofis-ev”e bırakacak gibi görünüyor.

Gürhan Bakırküre
Bakırküre Mimarlık Kurucusu

“Ofis-ev” 
konsepti dönemi 

başlıyor

Ofisler gittikçe yaşam 
alanlarına dönüşmekte. 

Günümüzde sıkça 
kullandığımız “home-
office” yani “ev-ofis’” 

kavramı yerini yavaş yavaş 
“office-home”, “ofis-ev”e 

bırakacak gibi görünüyor.

GELECEĞİN OFİSLERİ
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Teknoloji ile çeşitlenen iletişim imkanlarımız ve buna 
bağlı değişim içerisindeki çalışma kültürümüz ile beraber, 
çalışma ortamlarımızdan beklentilerimiz de değişiyor. Bir 
yandan teknolojinin hayatımıza getirdiği mobil olma durumu 
ve ulaşılabilirlik, diğer yandan teknolojiyi yaratıcı biçimde 
kullanabilen Y neslinin aktif çalışma hayatına dahil olması ile 
masa başı çalışmanın çok hızlı bir şekilde değiştiğine tanıklık 
ediyoruz.

SOSYAL ALANLAR ARTIYOR
Her türlü iş ortamında yaratıcılığın teşvik edilmesi ve 

öğrenerek çalışma metodolojileri, mekanlardaki bitmemişlik 
hissine yönelik malzeme kullanımları, artan sosyal alanlar 
olarak kendini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda ofis-sosyal alan dengesi yüzde 90-10 
oranındayken, şimdilerde bu oran yüzde 75-25’i bulmuş du-
rumda. Bu durum önümüzdeki yıllarda bu oranın sosyal alan-
lar lehine ciddi bir biçimde kırılacağının sinyallerini veriyor.

Sosyal alanların ve konfor alanlarımızın yeniden tanımlan-
ması ile birlikte “iyi ve mutlu çalışma vaadi” ile verimlilik artı-
ran etkenler (doğru aydınlatma, klima, havalandırma, akustik, 
etkileşimli interaktif alanlar, doğal elemanların çalışma alanına 
entegre edildiği ortamlar ‘Biyofilik Tasarım’) öne çıkıyor.

ÇALIŞANLARIN MUTLULUĞU HEDEFLENMELİ
Verimlilik söz konusu olduğunda, insan odaklı bir yak-

laşım ile mevcut çalışma ortamlarının büyük bir hızla yeni-
leneceğini ve değişeceğini öngörmek yanlış olmaz. Gelişen 
teknoloji ve değişen değerler bütünü hayatlarımızı biçimlen-
dirirken, bunun çalışma alanlarımızı da değiştirecek olması 
kaçınılmaz. Bu bağlamda, çalışma alanlarını bekleyen dönü-
şümün, iletişim odaklı, insanı ve sosyal yaşam alanlarını mer-
keze alan, çalışanların mutluluğunu hedefleyen bir dönüşüm 
olması gerekiyor.

Umut İyigün
Muum Mimarlık Kurucu Ortağı

Çalışma alanları 
insan odaklı 

dönüşüm yaşayacak

Gelişen teknoloji ve değişen 
değerler bütünü hayatlarımızı 

biçimlendirirken, bunun çalışma 
alanlarımızı da değiştirecek 
olması kaçınılmaz. Çalışma 

alanlarını bekleyen dönüşümün, 
iletişim odaklı, insanı ve sosyal 

yaşam alanlarını merkeze 
alan, çalışanların mutluluğunu 

hedefleyen bir dönüşüm olması 
gerekiyor.

GELECEĞİN OFİSLERİ
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Türkiye yassı alüminyum sektörünün hem üretim hem de ihracatının yarısından fazlasını 
gerçekleştiren Assan Alüminyum, Turquality programı ile uluslararası arenada küresel 
marka gücünü artırmayı hedefliyor. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 
“Önümüzdeki yıllarda katma değeri yüksek alanlara yatırım yapmayı amaçlıyoruz” diyor.

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avru-
pa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 
70’den fazla ülkeye ihracat yapan Assan Alümin-

yum, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında etkinliğini 
artırmak için çalışıyor. Assan Alüminyum’un yüzde 75 
ihracat odaklı faaliyet gösterdiğini belirten Assan Alümin-
yum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Küresel pazarlarda 
söz sahibi bir oyuncu olma hedefiyle önemli kararlara 
imza atıyoruz” diyor. Göksal Güngör ile şirketi ve önü-
müzdeki dönem hedeflerini konuştuk.

Sohbetimize başlarken öncelikle Assan 
Alüminyum’un kuruluş sürecini sizden öğrenmek 
isteriz...

Kibar Holding çatısı altında 1988 yılında kurulan 
Assan Alüminyum, bugün İstanbul Tuzla ve Kocaeli 
Dilovası tesislerindeki yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu 
kapasiteyle, Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lider 
kuruluşu durumunda bulunuyor. Ayrıca yakında 100 
bin tona ulaşacak olan mevcut alüminyum folyo üretim 

kapasitemizle de Avrupa’nın üçüncü büyük üreticisi ko-
numundayız. 2013 yılında yatırımı tamamlanan boyalı 
alüminyum tesisimizde yılda 60 bin ton rulo boyama 
kapasitemiz bulunuyor. Bin 500’e yakın çalışanımızla, 
rulo, levha, folyo ve boyalı rulo ürünleri ile distribütör, 
inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok 
çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz.

DÖRT KITADA 70’DEN FAZLA
ÜLKEYE İHRACAT
Yurt içi pazar payınız ve ihracatınız hakkında bilgi 
verir misiniz? İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için 
neler yapıyorsunuz?

Assan Alüminyum olarak Türkiye yassı alüminyum 
sektöründe hem toplam üretiminin hem de ihracatının 
yarısından fazlasını gerçekleştiriyoruz. Assan Alümin-
yum iç pazarın en büyük oyuncusu olsa da aynı zaman-
da ihracat odaklı bir şirket. Satışlarının yaklaşık yüzde 
75’ini ihraç eden firmamız, her yıl birçok müşterisi tara-
fından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu 

SÖYLEŞİ / GÖKSAL GÜNGÖR

“Katma değeri yüksek
alanlara yatırım yapacağız”
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noktaya esnek ve müşteri odaklı çalışma anlayı-
şımız taşıdı. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik 
Assan Alüminyum’un temel değerlerini oluştu-
ruyor. Daha kaliteli ve daha verimli çıktılar elde 
etmek amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Proses inovasyonları sayesinde 
sektöre ve müşterilerimize özel geliştirdiğimiz 
ürünler, müşterilerimizin nihai üretimlerinden 
ve ürünlerinden daha iyi performans almaları-
na olanak sağlıyor. Bu sayede müşterilerimizin 
gözünde Assan Alüminyum hem hızlı değişen 
rekabet koşullarına göre esnek çözümler sunan, 
hem de uzun süreli ve güvene dayalı ilişkilere 
önem veren bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda 
gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört 
kıtada 70’den fazla ülkeye ihracatımız var. Hizmet 
verdiğimiz inşaat, otomotiv, ambalaj, ısıtma-so-
ğutma gibi sektörlerin hepsinin farklı alanlarına 
yönelik önemli pazar paylarına sahip olduğumuz 
ürünlerimiz mevcut. 

Assan Alüminyum 2017 yılını nasıl geçirdi?
Assan Alüminyum olarak 2017 yılını başarılı 

ve hedeflerimize uygun geçirdiğimizi söyleyebili-
riz. Her geçen yıl verimliliğimizi ve kapasite kul-
lanımımızı artırıyoruz. Ülkemizde pazar lideriyiz 
ve konumumuzu daha da güçlendireceğiz. 2017 
yılı içinde döküm ve folyo üretim kapasitelerimizi 
artırmaya yönelik önemli yatırımlara imza attık. 
Yatırımların ilk aşaması kapsamında sene ortası 
itibarıyla Dilovası’nda iki yeni döküm hattımızı, 
sene sonu itibarıyla da yeni folyo haddemizi 
devreye aldık. 2017 yılını yurt içinde yüzde 8 
büyüme ile kapatmayı başardık.

Öte yandan Assan Alüminyum olarak Türkiye 

yassı alüminyum sektörünün toplam üretiminin 
yarısından fazlasını gerçekleştirmemiz nedeniyle 
sektörümüzün büyüme rakamlarında önemli 
bir rol oynadığımızı söylemek mümkün. TİM 
önderliğinde, 2017 yılında 17’ncisi düzenlenen 
“İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampi-
yonları” yarışmasında 518 firmanın arasından 
sıyrılarak büyük ödülün sahibi olduk. Alınan bu 
ödülün tüm ekibin motivasyonuna çok ciddi bir 
katkısı olduğunu görüyoruz. Kazandığımız bu 
ödülün yarattığı sinerji ile önümüzdeki dönemde 
çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz.

“TURQUALITY PROGRAMINA
KATILAN İLK YASSI
ALÜMİNYUM ÜRETİCİSİYİZ”
2018 yılı hedefleriniz nelerdir? 

Assan Alüminyum olarak 2018 yılında ülke-
mizdeki liderliğimizi daha da kuvvetlendirirken, 
Batı Avrupa pazarlarına verdiğimiz önemi devam 
ettireceğiz. Global kültüre sahip bir şirket olma 
vizyonumuzun yansıması olarak; Kuzey Amerika 
pazarına hizmet verecek Chicago ofisimizin var-
lığı ile önemli gelişmeler sağlamayı ve Almanya 
merkezli planladığımız Düsseldorf ofisi yapı-
lanmamız ile de AB ülkelerinde daha da etkili 
olmayı hedefliyoruz. Amerika ofisimizin kurul-
masıyla beraber ocak ayında Chicago’da gerçek-
leşen AHR Expo Fuarı’na katılımımızın, Kuzey 
Amerika faaliyetlerimizin gelişimi için önemli 
bir adım olacağı kanaatindeyim. Avrupa’nın en 
önemli üreticilerinden biri olan Assan Alümin-
yum, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen 
ve marka bilinci oluşturmayı, şirketlerin marka 
gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirmeyi 
hedefleyen Turquality programına katılan ilk 

“Türkiye İMSAD, inşaat 
ve inşaat malzemeleri 
sektörüne yıllardır 
önemli katkılarda 
bulunan bir dernek. Biz 
de Assan Alüminyum 
olarak inşaat malzemesi 
üretiminde kullanılan 
önemli bir hammadde 
olan yassı alüminyumun 
ülkemizdeki en büyük 
üreticisi olarak bu 
organizasyona destek 
vermekten ve bir parçası 
olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.”

“Türkiye 
İMSAD’ın
bir parçası 
olmaktan
memnuniyet 
duyuyoruz”
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yassı alüminyum üreticisi oldu. Turquality prog-
ramı ile uluslararası arenada da küresel marka 
gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda katma değeri yüksek alanlarda yatırım 
yapmayı hedefliyoruz. Küresel pazarlarda söz 
sahibi bir oyuncu olma hedefiyle önemli kararlara 
imza atıyoruz. Dilovası’nda hayata geçirdiğimiz 
yüksek hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli 
yeni folyo hadde yatırımımızın da devreye girme-
siyle beraber özellikle ambalaj sektöründe yüksek 
katma değerli ürünlere yönelerek yatırımlarımızın 
meyvelerini toplamaya başladık. Ayrıca 1 Şubat’ta 
düzenlenen GLAFRI (Global Alüminyum Folyo 
Üreticileri İnsiyatifi) Genel Kurul Toplantısı so-
nucunda GLAFRI Küresel Başkanı seçildim. 2018 
yılında bu alanda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu yeni görevin size ne gibi katkıları olacak?
Bu görevim vesilesiyle global arenada hem şir-
ketimizi, hem de sektörümüzü temsil edeceğim. 
GLAFRI’den kısaca bahsetmek istersek, GLAFRI, 
global alüiminyum folyo pazarının yenilikçi gi-
rişimlerini ve gelişimini desteklemek amacıyla 
sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine ediyor. 
28 ülkede operasyonları bulunan, 60 üyesiyle 
küresel folyo üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini 
temsil eden GLAFRI global alüminyum folyo 
pazarının en yüksek çatı sivil toplum kuruluşu 
niteliğinde.

“SEKTÖRÜMÜZÜN DAHA ÇOK
BÜYÜME POTANSİYELİ VAR”
Türkiye’de pazarın bugünkü durumu ve gele-
ceği hakkındaki değerlendirmeniz nedir?

2017 yılını 
yurt içinde yüzde 

8 büyüme ile 
kapatan Assan 

Alüminyum, 
Kuzey Amerika 

ve AB pazarında 
daha etkin olmayı 

hedefliyor.

Alüminyum sanayileşmiş olan ülkelerin me-
tali. Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe alüminyum 
kullanımı da artacak. Avrupa Birliği ülkelerinde 
alüminyumun ortalama kişi başına düşen kul-
lanım oranı 23 kg. Almanya gibi gelişmiş ülke-
lerde bu rakam 40 kg’lara ulaşıyor. Alüminyum 
Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye’de 
kişi başına alüminyum kullanım rakamı ise 13.5 
kg. Bu rakam sektör olarak orta vadede daha çok 
potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Ancak 
2004 yılında Türkiye’de 4.5 kg olan bu rakamın 
çok hızlı bir şekilde bu seviyeye gelmiş olması 
da içinde bulunduğumuz sektörün gelişen, bü-
yüyen bir yapıda olduğunu ve yakaladığı ivmeyi 
gösteriyor. Sektörümüzün büyüme oranı, tahmin 
edilen Türkiye ekonomisi büyümesinin birkaç 
puan üzerinde öngörülüyor. Tüm bu nedenlerden 
dolayı ülkemizin ekonomisi ve geleceği için alü-
minyum sektörünün stratejik bir yeri olduğunu 
söylememiz mümkün.

“AR-GE ÇALIŞMALARI İLE İNOVATİF 
ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ”
Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Assan Alüminyum olarak güvenilirlik, esnek-
lik ve yenilikçilik ana değerlerimizden. Yenilikçi-
lik ilkesinin temelinde ise Ar-Ge çalışmalarımız 
yatıyor. Assan Alüminyum yassı alüminyum 
üreticileri arasında sürekli döküm teknolojisinin 
öncüleri arasında yer alıyor. 2016 yılında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescille-
nen Ar-Ge Merkezimiz ile tüm müşteri ve pay-
daşlarımız için değer yaratan inovatif çözümler 
geliştiriyoruz. 

SÖYLEŞİ / GÖKSAL GÜNGÖR
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Mapei, Türkiye pazarında
büyümeyi hedefliyor

Dünyanın önde gelen yapı kimyasalları 
üreticilerinden Mapei, Türkiye pazarında 

hedef büyüttü. Türkiye’nin, uluslararası 
arenada büyümek için stratejik bir pazar 

olduğunu belirten Mapei Türkiye Satış 
Müdürü Gökhan Atasoy, “Türkiye’de 
sektörün en büyük firmalarından biri 

olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk firması Wallmerk Yapı Kimyasalları A.Ş.’yi satın 
alarak 2013 yılında Türkiye pazarına adım atan Ma-
pei, kısa zamanda yaygın bir bayi ağına sahip olarak 

hızlı büyüdü. Türkiye’nin, şirket açısından uluslararası are-
nada büyümesi adına stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan 
Mapei Türkiye Satış Müdürü Gökhan Atasoy, “Türkiye çok 
genç bir ülke; hayat standartlarının iyileştirilmesi gereken 80 
milyonluk genç bir nüfusa sahip. Bu da üretimin sürekliliğini 
ve gelişimini mümkün ve gerekli kılıyor. 3. Havalimanı, 3. 
Boğaz Köprüsü gibi çok önemli yatırımlarımız var. Enerjinin 
korunması ve ısı yalıtımı konularında ciddi harcamalar yapılı-
yor. Böyle önemli projelerin bir parçası olmak çok önemli. Bu 
nedenle Türkiye pazarında en büyük firmalardan biri olmayı 
hedefliyoruz” diyor. Gökhan Atasoy ile Mapei Türkiye’yi ve 
hedeflerini konuştuk.  

BEŞ YILDA HIZLI BÜYÜME
Öncelikle Mapei’nin Türkiye pazarına girişinden bugüne 
kadar geçen süredeki gelişimini anlatmanızı isteriz…

2013 yılında kurulan Mapei Türkiye, kuruluşunun ardın-
dan seramik yapıştırıcıları ve yapı endüstrisi için diğer özel 
ürünlerin üretimine başladı. Yani küçük bir tesis ile başladık 
ve şimdi Türkiye’de oldukça önemli bir yere ve bilinirliğe 
ulaştık. Şu anda Ankara’da yer alan merkez ofisimiz, İstan-
bul ofisimiz, yeni açılışı yapılan İzmir ofisimiz ve Ankara’nın 
en önemli sanayi bölgelerinden Polatlı OSB’deki üretim 
tesisimizle faaliyet gösteriyor, 8 bölge müdürlüğümüzle 
Türkiye’nin her yerini kapsıyoruz.

SÖYLEŞİ / GÖKHAN ATASOY
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Organizasyonumuzun tamamı yerel istihdam; 
çünkü İtalya’da İtalyan, Türkiye’de Türk olmaya 
inanıyoruz. Bir ülkeye girdiğimiz zaman tamamen 
lokal olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Ancak bu şekilde bulunduğumuz bölgelerdeki 
insanların yaşam tarzları ve düşünceleri hakkın-
da bilgi sahibi olabilir ve ancak bu şekilde hedef 
kitlemize, pazara ve müşterilere doğru çözümler 
sunabiliriz.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? 

Mapei Türkiye, her zaman tam bir sistem ola-
rak sunulan ve aralarında seramik yapıştırıcı ve 
derz dolguları, su yalıtım sistemleri, özel harçlar ve 
ankraj harçları, ısı yalıtım ürünleri, iç ve dış mekan 
kaplamaları, endüstriyel zeminler ve diğer yapı 
malzemelerinin olduğu geniş ürün yelpazesiyle 
yapı endüstrisi için ürünlerle birlikte sistemlerin 
üretim ve satışını gerçekleştiriyor. Polatlı’da yer 
alan, toplam 23 bin metrekare alan üzerine kurulu 
olan üretim tesisinin kapalı alanı, 2016 yılının ilk 
çeyreğinde tamamlanan ek 3 bin 500 metrekarelik 
bölümle birlikte 9 bin metrekareye çıktı.

“160’A YAKIN BAYİ AĞIYLA
HİZMET VERİYORUZ”
Dağıtım kanallarınız ve ihracat faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Mapei Türkiye olarak 16 farklı ürün grubumu-
zu dört ana grupta toplayarak pazara sunuyoruz. 
Türkiye’deki tüm satışımızı 160’a yakın bayimiz 
vasıtasıyla yaparken, bayilerimizi Seramik Gru-
bu, Yapı Grubu, Taş Yapıların Onarımı & Tarihi 
Eser Restorasyon Grubu ve Isı Yalıtımı & Boya 

SÖYLEŞİ / GÖKHAN ATASOY

Grubu’nda uzmanlaşmış firmalar oluşturuyor. 
Dünya genelinde pazar lideri olduğumuz seramik 
yapıştırıcıları ve derz dolgu ürünlerimizi ağırlıklı 
olarak Türkiye’nin en seçkin seramik mağazaların-
dan oluşan bayi ağımızla pazara sunuyoruz. 

Şu an Türkiye’nin gündeminde olan tüm 
önemli projelerde (havalimanı, hastane, AVM ve 
konut) söz sahibi olmaya çalışırken; 2016 yılında 
oluşturduğumuz Özel Projeler Satış Ekibimizle 3. 
Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bölge 
hastaneleri gibi bazı kilit projelere yakın hizmet ve-
riyoruz. Türkiye genelindeki seçkin satıcı bayileri-
mizle tüm şantiyelere zamanında ve hatasız hizmet 
verirken; uzman uygulayıcılarımız ve teknik destek 
departmanımız sayesinde de Mapei ürünlerinin bu 
projelerde doğru kullanılmasını sağlıyoruz.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz? 

Firma olarak bulunduğumuz coğrafyanın öne-
mini biliyor ve orta-uzun dönem planlarımızı bu 
önemli coğrafyada yer alan diğer komşu ülkeleri 
de katarak oluşturuyoruz. Pazarlamadan finansa, 
lojistikten diğer ticari departmanlara kadar son 
derece yetkin kadromuzla, halihazırda Kafkas ül-
keleri, Katar ve Ukrayna ile başlatmış olduğumuz 
ticari faaliyetleri, Yakın Doğu hatta Orta Doğu’ya 
ilerleyecek şekilde, Mapei’nin global politikası çer-
çevesinde genişletme çalışmalarımız devam ediyor. 

Mapei Türkiye Satış 
Müdürü Gökhan 
Atasoy, “Her yıl, 
toplam ciromuzun 
yüzde 5’ini ve 
çalışanlarımızın 
yüzde 12’sini Ar-
Ge’ye ayırıyoruz” 
dedi.
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“AMACIMIZ FARKLI VE 
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER SUNMAK”
2018 yılı hedefleriniz nelerdir? 

Sürekli gelişen ve büyüyen bir fir-
mayız. Buna bağlı olarak yeni yatırım ve 
projelerimiz kaçınılmaz oluyor. Dağıtım 
kanallarımızı çeşitlendirmek, bayilerimizi 
kârlı hale getirmek, sektörün ihtiyaçlarına 
yönelik farklı ve yenilikçi ürünleri pazara 
sunmak 2018 hedeflerimiz arasında yer 
alıyor.

“TÜRKİYE PAZARI BİZİM
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Türkiye pazarının bugünkü durumunda 
firmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye, Mapei’nin uluslararası are-
nada büyümesi için stratejik bir pazar ve 
planladığımız çok sayıda yatırım var. Tür-
kiye çok genç bir ülke; hayat standartları-
nın iyileştirilmesi gereken 80 milyonluk 
genç bir nüfusa sahip. Bu da üretimin sü-
rekliliğini, gelişimini mümkün ve gerekli 
kılıyor. 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü 
gibi çok önemli yatırımlar var. Enerjinin 
korunması ve ısı yalıtımı konularında çok 
ciddi harcamalar yapılıyor. Böyle önemli 
projelerin bir parçası olmak çok önemli. 
Bu nedenle Türkiye pazarının en büyük 

firmalarından biri olmayı hedefliyoruz.
Çimento üretim ve tüketim oranını göz 

önünde bulundurduğumuzda da Türkiye 
son derece önemli bir pazar. Aynı zamanda 
dünyanın en önemli ve en büyük seramik 
üreticilerindeniz. Mapei için burada olmak 
çok önemli. Büyük bir role sahip olma-
mız ve mutlaka yer almamız gereken bir 
pazar. Bu hedefe ulaşmak için elimizden 
geleni yapacağız. Bizim şu anda Türkiye’de 
yaptığımız şey; bir projenin temelinden 
çatısına kadar her aşamasında kullanıla-
bilecek yüksek teknolojiyle geliştirilmiş 
ürünlerden oluşan üstün performanslı sis-
tem çözümleri sunmak. Sahip olduğumuz 
profesyonel ekibimizle de Mapei Türkiye’yi 
çok iyi yerlere taşıyacağız. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca 
bahseder misiniz? 

İşimizin temelinde Ar-Ge yatıyor. Bize 
göre, yerel ihtiyaçlara doğru çözümlerle 
cevap vermek ancak araştırma ve geliştir-
meyle mümkün. Her yıl, toplam ciromu-
zun yüzde 5’ini ve çalışanlarımızın yüzde 
12’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz.  Yerel ihtiyaçla-
rı yeni formülasyonlara entegre edebilmek, 
yerel pazara uygun, sürdürülebilir ürünler 
yaratmak için yatırım yapıyoruz.

“Türkiye İMSAD birçok alanda 
ve spesifik konularda bize 

katkı sağlayan, destek veren 
ve gelişmeye yardımcı olan 

bir oluşum. Derneğin yaptığı 
çalışmalar sayesinde sektörel 

raporlara ve araştırmalara kolay 
erişim sağlıyoruz. Bu da, sektörle 

ilgili güncel bilgilere eksiksiz 
ve zamanında ulaşmamıza 

ve gündemi yakından takip 
edebilmemize yardımcı oluyor. 
Türkiye İMSAD, kural veya yasal 
düzenlemelere katkı sunarken, 

sektörle ilgili sorunlarımızı 
veya taleplerimizi üst düzey 

platformlarda dile getirebilme 
imkanı sağlıyor. Tüm bunlar Türkiye 

inşaat endüstrisinin gelişmesinde 
önemli adımlar ve biz de Mapei 
Türkiye olarak bu oluşumun bir 

parçası olmaktan son derece 
mutluyuz.”

“Türkiye İMSAD’ın 
parçası olmaktan 

mutluyuz”



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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“Ar-Ge ve inovasyona 
yönelerek büyümeyi 

hedefliyoruz”
Katma değeri yüksek yenilikçi ürünleri 

pazara sunan Atışkan Yapı Ürünleri, 
Eskişehir’de beş ayrı fabrikada üretime 

devam ediyor. Atışkan Yapı Ürünleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Kazım 

Emre Atışkan, “Ar-Ge ve inovasyona 
yönelerek büyümeyi hedefliyoruz. 

Eskişehir ve ülke ekonomisine daha 
fazla katkıda bulunmak amacıyla 

sürekli yatırıma yöneliyor, ürün gamını 
geliştiriyoruz” diyor.

Eskişehir’de toz alçı grubu üretimiyle 1999 yılında faali-
yete başlayan Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri 
San. Tic. A.Ş., bugün alçı plaka, yapı kimyasalları, asma 

tavan plakası, bitümlü su yalıtım membranı ve kullanıma 
hazır macun üretiminin yanı sıra kalsit kırma ve eleme tesis-
leriyle hizmet veriyor. Atışkan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Kazım Emre Atışkan, Eskişehir’de beş ayrı fabrikada üretim 
yapan şirketlerinin Ar-Ge ve inovasyona yönelerek büyüme-
yi hedeflediğini söylüyor. Kazım Emre Atışkan ile şirketi ve 
faaliyetlerini konuştuk.

“ÜRÜN GAMINI 
SÜREKLİ GENİŞLETTİK”
Atışkan Yapı  Ürünleri ne zaman kuruldu? Şirket 
kuruluşundan bugüne nasıl bir gelişme kaydetti?

Faaliyetlerine 1999 yılında toz alçı grubu ürünleri üreterek 
başlayan firmamız; bugün alçı plaka, yapı kimyasalları, asma 
tavan plakası, bitümlü su yalıtım membranı ve kullanıma hazır 
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macun üretiminin yanı sıra kalsit kırma ve eleme 
tesisleriyle hizmet veriyor. 1999 yılında Eskişehir 
Çukurhisar Sanayi Bölgesi’nde alçı esaslı yapı 
malzemeleri üretimi başladı. 2005 yılında inşaat 
sektöründe kendini ispatlayan firmamız 100 bin 
ton/yıl kapasite ile çimento esaslı yapı malzeme-
leri tesisini devreye aldı. 2007 yılında sürekli 
gelişen kalite anlayışı ve teknolojisiyle ikinci alçı 
ürünleri tesisini kurarak kapasitesini yılda 450 
bin tona  yükseltti. 2008 yılında sektörün her 
alanında bulunmayı hedefleyen şirketimiz, Atser 
markası ile bitüm esaslı su yalıtım membranı ve 
akrilik esaslı yapı malzemeleri üretimine başladı. 
2010 yılında inovatif yaklaşımıyla yüzde 100 
Alman teknolojisine sahip Alçı Plaka Tesisi’nde 
ürettiği yüksek kaliteli Artıpan ürünlerini sektö-
re kazandırdı. 2014 yılında Tavpan markası ile 
alçı esaslı asma tavan paneli üretimine başlayan 
firmamızın hedefi sektörün her alanında zirveye 
ulaşmak. 

ESKİŞEHİR’DE BEŞ AYRI
FABRİKADA ÜRETİM
Üretim tesisleriniz nerede bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir?

Eskişehir’de beş ayrı fabrikada üretim yapı-
yoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
tesislerimizde kullanıma hazır macun, bitümlü 
membran ve brüt beton astarı üretimi gerçekleşti-
riyoruz. Bitümlü su yalıtım membranı üretim ka-
pasitemiz yıllık 5 milyon metrekare. Asma tavan 
paneli üretim tesislerinde yıllık üretim kapasitesi 
de 5 milyon 500 bin metrekare. “Artıpan” markası 
adı altında yüzde 100 Alman teknolojisi ile alçı 
plaka üretimi de gerçekleştiriyoruz. Alçı plaka 
üretim tesislerinde standart, suya dayanıklı, ateşe 
dayanıklı, dış cephe ve asma tavan plakası olmak 
üzere yıllık 15 milyon metrekare üretim kapasite-
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sine sahibiz. “Shieldex” markasıyla ürettiğimiz dış 
cephe plakaları uygulamacılar tarafından büyük 
talep görüyor. Toz alçı grubunda kartonpiyer alçı, 
sıva alçısı, makine sıva alçısı, saten alçı, derz dol-
gu alçısı, plaka yapıştırma alçısı olarak toplamda 
yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. 

Şirket olarak hedefleriniz nelerdir?
Ar-Ge ve inovasyona yönelerek büyümeyi 

hedefliyoruz. Eskişehir ve ülke ekonomisine daha 
fazla katkıda bulunmak amacıyla sürekli yatırıma 
yöneliyor, ürün gamını sürekli genişletiyoruz.

“YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ PAZARA 
SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz?

Üretimimizin yüzde 25’ini ihraç ediyoruz. Son 
dönemde ihracat çalışmalarımızı da yoğunlaştır-
dık. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Ar-Ge 
laboratuvarımızda ürün iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 
200 kişilik istihdamla kararlı bir büyüme izleye-
rek katma değeri yüksek, yenilikçi ürünleri pazara 
sunmaya devam edeceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği son derece önemli bir 
konu. Şirket olarak bu konudaki politikanız 
nedir?

Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri’nin 
faaliyet gösterdiği her alanda iş sağlığı ve güven-
liği birinci öncelik olup, şirketimiz “Sağlığını 
koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade 
ediyor. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları 
içinde gerekeni yapmakla yükümlü. En önemli 
hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve 
içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası 
risklerine karşı korumak.

Eskişehir’de 
üretim yapan 
Atışkan Yapı 
Ürünleri 
sektörde önemli 
bir yer edindi.

“Çevreci bir 
yaklaşıma sahibiz”

“Firmamız her türlü şirket etkinliklerini küresel 
çevrenin korunması sorumluluğu içerisinde 

gerçekleştirmenin tam bilincinde. Çevremizi 
korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm 

çevre yasa ve yönetmeliklerine uymak, çevre 
etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri 
azaltmak, çevresel performansımızı sürekli 

iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir 
temiz bir çevre bırakmak başlıca amaçlarımız 

arasında. Teknik ve ekonomik olanaklar 
çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun 

teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını 
azaltarak, doğal kaynakların korunmasını 

sağlamayı amaçlıyoruz.”
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inşaat sektörü 
için fırsat yaratıyor

Asya’nın yükselen ekonomisi 

Hindistan
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Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında ilk beşte yer Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında ilk beşte yer 
alan Hindistan, hem inşaat malzemesi sanayicileri hem de Türk alan Hindistan, hem inşaat malzemesi sanayicileri hem de Türk 

müteahhitleri için gelecek vadediyor. Türk müteahhitlerinin müteahhitleri için gelecek vadediyor. Türk müteahhitlerinin 
1.1 milyar dolarlık proje üstlendiği Hindistan'ın önümüzdeki 10 yıl 1.1 milyar dolarlık proje üstlendiği Hindistan'ın önümüzdeki 10 yıl 
içinde 1.5 trilyon doların üzerinde altyapı yatırımına ihtiyacı olması içinde 1.5 trilyon doların üzerinde altyapı yatırımına ihtiyacı olması 
yeni fırsatlar doğuracak. Bu ülkede Türk müteahhitlik hizmetlerinin yeni fırsatlar doğuracak. Bu ülkede Türk müteahhitlik hizmetlerinin 

gelişmesinin inşaat malzemesi ihracatını da artırması bekleniyor.gelişmesinin inşaat malzemesi ihracatını da artırması bekleniyor.
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Amritsar kentinde 
bulunan ve halk 

arasında “Altın 
Tapınak” olarak 

adlandırılan Sih 
tapınağı, Hindistan’da 

görülmesi gereken 
yerlerin başında 

geliyor.  Dört tarafı 
beyaz mermerle kaplı 

binalarla çevrilmiş, 
ortasında bir göl 

ve onun ortasında 
adını aldığı altından 

kaplı ana tapınak 
binası bulunan yapı 

görenleri adeta 
büyülüyor. 

Binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğe 
sahip olan Güney Asya’nın mistik ülkesi 
Hindistan, ekonomik anlamda da Asya’nın 

yükselen yıldızlarından... Güneyinde Hint Okya-
nusu, batısında Pakistan, kuzeyinde Çin, Bhutan 
ve Nepal, doğusunda Bangladeş ve Myanmar ile 
komşu olan Hindistan, dünyanın en hızlı büyü-
yen ekonomileri arasında ilk beşte yer alıyor. 

Ülkede son ekonomik reformların başladığı 
1990’lı yılların başından itibaren yüksek bir bü-
yüme oranı yakalanırken, 2010’da yüzde 10,3 ile 
zirveye çıkan büyüme oranı 2011, 2012 ve 2013 
küresel konjonktürün doğrudan ve dolaylı etkile-
riyle beklentilerin altında kaldı. 2013’ten itibaren 
yeniden yükselişe geçen Hindistan ekonomisi 
2015 ve 2016’da yüzde 7,6 büyüdü.

İKİ FARKLI EKONOMİK YAPI
İki farklı yapıya sahip olan Hindistan eko-

nomisinde bir yanda orta sınıfın en zekilerini 
çalıştıran modern ve küresel rekabet gücüne 
sahip bilgiye dayalı hizmetler sektörü, diğer yan-
da çoğunlukla az eğitimli işgücünün çalıştığı ve 
rekoltesi yağışlara bağlı tarım sektörü yer alıyor. 
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Hindistan’ın Jaipur 
kentinde bulunan 
Hawa Mahal Sarayı 
Hint mimarisinin 
en güzel 
örneklerinden 
birini yansıtırken, 
Ganj Nehri’nin 
kıyısına yerleşmiş, 
Hindistan’ın en 
kutsal yerlerinden 
biri olan Varanasi, 
Hindu inancına 
göre ölü yıkama 
törenlerine ev 
sahipliği yapıyor.

Hizmetler sektöründeki güçlü büyüme neticesin-
de sektörün GSYİH içinde payı 2015-2016 mali 
yılında yüzde 53,2 olarak gerçekleşirken, tarım 
sektörünün payı yüzde 15,4, sanayinin payı ise 
yüzde 31,4 oldu.  

Dünya nüfusunun yüzde 17’sini barındıran 
Hindistan’da doğum hızının düşeceğine dair 
iyimser beklentilere rağmen nüfusun 2025 yılın-
da 1.4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğal 
kaynak ihtiyacının fazla olduğu ülkede en önemli 
madenler kömür, demir ve boksit. Petrol ve gazın 
büyük çoğunluğu ithal ediliyor. Coğrafi ve iklim-
sel farklılıklar bölgeler arasında gelir dağılımı ve 
ekonomik gelişmişlik farklılıklarına yol açıyor, 
çalışan nüfusun yüzde 60’ı tarım sektöründe 
istihdam ediliyor.

Hindistan ekonomisinde, tarım sektöründen 
sonra 35 milyon istihdam ile inşaat sektörü en 
büyük sektörler arasında yer alırken, artan nüfus 
inşaat sektöründe önemli fırsatları da beraberinde 
getiriyor. İnşaat sektörü harcamalarının en hızlı 
büyüdüğü ülkelerden biri olan Hindistan’da sek-
törün 2019 yılına kadar yüzde 9 civarında ortala-
ma bir hızla büyümeye devam etmesi bekleniyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN
ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ PROJELER

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016-2017 
dönemi hedef ülkelerinden biri olarak belir-
lenen Hindistan, Türk müteahhitleri ve inşaat 
malzemesi sanayicileri için de gelecek vadeden 
bir pazar. Türk müteahhitlik firmaları Hindistan 
pazarına ilk kez 2000 yılında giriş yaptı. 2000 
yılından 2017 yılının sonuna kadar Türk müte-
ahhitlik firmaları tarafından Hindistan’da toplam 
tutarı 1.1 milyar dolar olan 18 adet proje üst-
lenildi. Afganistan ve Pakistan dışında Asya’da 
pek fazla sayıda proje üstlenmeyen Türk müte-
ahhitlik firmaları için Hindistan, toplam proje 
bedeli ve proje adedi bakımından Asya’da en 
fazla iş üstlendikleri üçüncü ülke konumunda 
bulunuyor. Firmalarımız, Hindistan’da bugüne 
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PwC’nin yayınladığı 
“World 2050” 

raporuna göre 
Hindistan’ın GSYİH’si 

içinde satın alım 
gücü iyice artacak ve 

2040’a gelindiğinde 
Hindistan, Çin’den 

sonra dünyanın en 
büyük ekonomisi 

haline gelecek. 

kadar çeşitli altyapı ve ulaşım işleri gerçekleştir-
diler. Bu işler kapsamında; boru hattı gibi çeşitli 
altyapı projeleri; yol-köprü-tünel ve metro hattı 
gibi ulaşım projeleri yer alıyor. 

PAZARDA DOĞRUDAN
YER ALMAK GEREKİYOR

Türk müteahhitlik firmalarının özellikle ka-
rayolu, demiryolu ve metro konusunda tecrübeli 
firmalarla işbirliğini geliştirmesinde fayda bulu-
nuyor. Hindistan’da iş yapabilmenin en önemli 
koşullarından birinin pazarda doğrudan yer almak 
olduğunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. 
İnşaat taahhüt ve teknik müşavirlik firmalarının 
Hindistan’da ofislerinin olması, ofisin başında bir 
Türk yetkilinin bulunması ve projelerin yakından 
takip edilmesi önem arz ediyor. Bu şekilde bir stra-
teji takip edildiğinde başarılı sonuçlar alınılacağına 
inanılıyor. Ayrıca başka pazarlarda iş alan müteah-
hitlerimizin Hintli müteahhitlerle ortak projelere 
girmesi neticesinde Hint pazarına girişlerinin de 
daha kolay olacağı düşünülüyor.

Hindistan kentlerindeki nüfus artışı inşaat 
altyapısı üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Bu 
nüfus artışının ihtiyaçları arasında en önemlisi su 
temini. Yetersiz su temini ve yetersiz atık su sistem-
leri Hindistan’ın hızlı büyümesinin önünde engel. 
Bu nedenle Hindistan hükümeti, önümüzdeki 10 



YIL İHRACAT İTHALAT

2004 136.3 1046.4

2005 219.9 1280.5

2006 222.2 1579.4

2007 348.2 2299.7

2008 542.7 2457.9

2009 411.2 1902.6

2010 606.1 3409.9

2011 756.1 6498.7

2012 791.7 5843.6

2013 586.9 6367.8

2014 586.6 6898.6

2015 650.4 5613.2

2016 652.0 5757.2

Türkiye-Hindistan Dış Ticaret Değerleri 
(Bin ABD Doları)

Başkent: YENİ DELHİ

Nüfus: 
1 MİLYAR 309 MİLYON 

346 BİN KİŞİ

Yüzölçümü: 

3 MİLYON 287 BİN KM2

Yönetim biçimi: 

FEDERAL CUMHURİYET 

Temel ekonomik 
göstergeler

Resmi dili: 
HİNTÇE

GSYİH: 2. 2 TRİLYON $

Büyüme oranı: YÜZDE 6,8

Kaynak: TÜİK

Kişi başına GSYİH: BİN 723 $

Para birimi:

HİNDİSTAN RUPİSİ

HİNDİSTAN
İhracat potansiyeli  olan başlıca 

sektörler
İnşaat-müteahhitlik iki ülke arasında en fazla 

potansiyel arz eden sektör. İhracat potansiyeli 
yüksek olan ürünler arasında inşaat malzemeleri 

(özellikle seramik, fayans, banyo takımları) 
yer alırken, Hindistan’da yatırım yapılabilecek 

sektörler arasında da inşaat malzemeleri 
sektörü yer alıyor. Hindistan’da altyapı projeleri 

geleneksel olarak kamu sektörünün görev 
alanında ancak özellikle son yıllarda altyapıya 
olan büyük talebin ve kalitenin iyileştirilmesi 

ihtiyacının karşılanması amacıyla özel sektörün 
ve yabancı sermayenin katılımı teşvik ediliyor. 

Türk firmalarının Hint yatırımlarından aldığı pay 
oldukça düşük düzeyde olmasına karşın, son 

yıllarda artış yönünde bir eğilim gözleniyor.

yıl içinde altyapı yatırımları için 1.5 
trilyon doların üzerinde kaynak tahsis 
etmeyi planlıyor. Bu yatırımlardan pay 
alabilmek için şimdiden Türk firmaları 
ve Hint firmalarının birbirlerini daha 
iyi tanımalarına imkan sağlayacak 
aktivitelerin düzenlenmesinde fay-
da görülüyor. 1 Mayıs 2017 tarihinde 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen 
Hindistan - Türkiye İş Forumu’nda 
konuşan Hindistan Başbakanı Shri 
Narendra Modi’nin ülkenin bağım-
sızlığının 150’nci yılına denk gelen 
2022 yılında, 50 milyon konut inşa 
etmek istediklerini belirtmesi ve bu 
çerçevede Türk müteahhitlik sektörü 
ile daha fazla çalışmayı istediklerini 
dile getirmesi müteahhitlerimiz için 
fırsat yaratıyor.

Geçtiğimiz dönemde ABD ve Avru-
pa ekonomilerindeki yavaşlama nede-
niyle bu ülkelerdeki inşaat firmaları da 
gözlerini Hindistan’daki hızlı büyüme 
sonucunda gerçekleştirilecek proje-
lere dikmiş durumda. Önümüzdeki 
dönemde, dünyada değişen ekonomik 
konjonktür çerçevesinde pazar çeşit-

lendirmesi öncelikli gündem maddeleri 
arasında olacak. Toplam yurt dışı mü-
teahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 
35’ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak 
pazarlarından doğan kaybın dengele-
nebileceği yeni fırsatlar için, potansiyel 
pazarlar olan Sahra Altı Afrika, Ağustos 
2017 tarihinde Türkiye’nin Sektörel 
Diyalog Ortağı olduğu ASEAN (Gü-
ney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) Bölgesi 
ve Latin Amerika pazarları ile birlikte 
Hindistan da yeni iş fırsatları açısından 
yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Hindistan ile Türkiye arasındaki ti-

caret hacminde gözlenen artışa rağmen, 
ticaret dengesi sürekli ülkemiz aleyhine 
sonuçlanıyor. 2016 yılında Hindistan’a 
olan 652 milyon dolar ihracatımıza 
karşılık, bu ülkeden yaklaşık 5.8 milyar 
dolar ithalat gerçekleşti. Bir önceki yıla 
göre ihracatımız yüzde 0,3 ithalatımız 
ise yüzde 2,6 artış gösterdi. 

Hindistan ile dış ticaretimiz global 
kriz dönemleri haricinde her yıl ar-
tarken, 2004 yılında 1.2 milyar dolar 
olan dış ticaret hacmi 12 yılda 4 kattan 
fazla artarak 2016’da 6.4 milyar do-
lara yükseldi. Hindistan 2016 yılında 
Türkiye’nin toplam ihracatında binde 
5’lik payla 41’inci, ithalatında ise yüzde 
3’lük payla 8’inci sırada yer aldı. 2016 
yılında Hindistan’a olan ihracatımızda; 
mermer, haşhaş tohumu, demir çe-
lik ürünleri, oto yan sanayi ürünleri, 
gümüş, altın ve mineral maddeler en 
önemli kalemler oldu. Özellikle haşhaş 
tohumu ve demir çelik ürünleri ihraca-
tında önemli artışlar olduğu gözlendi.
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İlk kez Romalılar 
tarafından yapılan 

mum, günümüzde 
aydınlatmadan 

ziyade dekorasyon 
amaçlı kullanılıyor.

olarak kullanıp mum döküyorlar, bu mumları 
dini törenlerin yanı sıra aydınlatma aracı olarak 
da kullanıyorlardı. Ortaçağ boyunca mumların 
dini ayinlerde kullanılması daha yaygın hale 
geldi. Ortaçağda balmumu, mum yapımında 
kullanılmaya başlandı. Balmumu, don yağından 
sonra mum yapımında etkileyici bir gelişmeydi 
ama sınırlı miktarlarda ve pahalı olması nedeniy-
le sadece ruhban sınıfı ve üst tabakaya hitap etti.

İlk Amerikan kolonileri meyve kabukların-
dan parafin yapabildiklerini keşfettiler. Üret-
tikleri parafin ile mum yaptıklarında mumların 
iyi yandığını ve hoş bir koku yaydığını fark 
ettiler. Ancak meyve parafininin yapılışı zor ve 
yorucuydu. Mum, taşıması kolay ve ucuz bir 
aydınlatma aracı olmasına karşın, rüzgârdan ve 
hava koşullarından etkilendiği için açık havada 
kullanılamıyordu.

KANDİL VE LAMBA DÖNEMİ
M.Ö. 2000’li yıllarda kum, soda ve kayatu-

zunun sıcakta işlenmesi ile cam işçiliği başladı 
ve bu alandaki gelişmeler lamba tasarımında 
çığır açtı. 18’inci yüzyıla kadar cam veya metal 
hazneli, petrol türevi yakıtlı ancak temelde hep 
aynı prensiple çalışan lambalar ve kandiller yay-
gın olarak kullanıldı. Bunların genel sorunu, çok 
yoğun koku yaymalarının ötesinde, iyi kalitede 
renkli görmeyi zorlaştıran turuncu renkte bir 
ışık vermeleri, çıkan karbondioksitin ve nem-
li isin zamanla bacada birikerek ışık çıktısını 
azaltması idi.
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Ülkemizde de eskiden geceleri içlerinde yağ 
kandilleri bulunan fenerler elde taşınır, varlıklı ki-
şiler bunlarla evlerinin önünü kendileri aydınlatır-
dı. IV. Murat döneminde yatsı namazından sonra 
elde fenersiz dolaşmanın yasaklandığı biliniyor. 
Mimar Sinan’ın yaptığı Selimiye Camii uzun süre 
gazyağı lambaları ile aydınlatıldı.

Yağ lambalarının ışığı sürekli dalgalanıyor, 
ama mumlara göre daha fazla ışık veriyordu. Alev 
tabanlı ışık kaynaklarının aydınlatması, lamba 
içinde kullanılan yanıcının içeriği, yakıcının tipi 
ve şekli, yakıcıyı çevreleyen hava ve baca geo-
metrisi gibi etkenlerle değişiyordu. Düşük kaliteli 
ancak pratik ve uzun süreli kullanılabilen bu ışık 
kaynakları, evlerde mumlar ile birlikte kullanıldı. 

18’inci yüzyılın 
sonlarında kullanımı 

yaygınlaşan  gaz 
lambaları, elektrikli 

aydınlatma araçlarının 
bulunuşuna kadar   

oldukça revaçtaydı.

Almanya’da gerçekleştirilen Hefner lambası, 
alev standardı lambası olarak 1948 yılına kadar 
bilimsel ölçümlerde kullanıldı.

GAZ LAMBALARININ YILDIZI 18’İNCİ
YÜZYILDA PARLADI

18’inci yüzyıl sonlarında, sanayileşen birçok 
ülkede eldeki ışık kaynaklarının parlaklığı ve 
aydınlatıcılarda kullanılan yakıcıların verimliliği 
tartışılırken, gaz şirketlerinin baskısı altında gaz 
lambalarının kullanımı yaygınlaştı. Bu tip lam-
baların parlaklığı kontrol edilebiliyor, depolama 
kapasitesine göre uzun süreli çalıştırılabiliyor, 
üstelik daha az bakım gerektiriyordu. Elektrikli 
aydınlatma araçlarının bulunuşuna kadar çok 
yaygın bir şekilde kullanılan gaz lambaları kan-
dillere göre daha güvenliydi. Ayrıca fitilin yanan 
kısmının boyu kısaltılıp uzatılarak ışık şiddeti 
ayarlanabiliyordu.

ELEKTRİK LAMBALARINA GEÇİŞ
Günümüzde de kullanılan modern aydın-

latma aygıtlarına geçiş, elektrik ve fiziksel optik 
alanındaki gelişmelerin ardından, uzun insanlık 
tarihine kıyasla çok kısa bir süre önce başladı de-
nilebilir. Karbon filamanlı ark lambasının ışıya-
bileceği Sir Humphrey Davy tarafından 1809’da 
Londra’da gösterildi. Ancak bunlar dinamoyla ya 
da pille çalıştırılıyordu. 

1877’de elektrik jeneratörlerinin icadıyla 
gerçek anlamda elektrik lambalarına geçildi. Sa-
yısı bini geçen patent ve buluşa imza atmış olan 
Edison’un, bilinenin aksine elektrik filamanlı 
lambayı ilk icat eden kişi değil ticarileşmesini 
sağlayan kişi olduğu söylenebilir. Gerçekten de, 
o tarihlerin 10 yıl kadar öncesinde, Kanada’da 
ve İngiltere’de ark lambaları alanında bilimsel 
çalışmalar yapıldığına dair kayıtlara rastlanıyor. 

Akkor lambada ışıyan madde olarak bambu, 
platin, karbon denendi, sonra daha dayanıklı 
olan tungstene geçildi. İlk akkor lambalar, içle-
rindeki filaman çalıştırıldıkça hızla eskidiği için, 
en fazla bir günlük bir çalışma ömrüne sahipti. 
Cam ampuller vakumlanarak, kararlı gazların da 
eklenmesi ile performansları artırıldı ve akkor 
lambaların ömrü bir yıla çıkarıldı. Günümüzde, 
o dönemden kalma hâlâ çalışır halde el yapımı 
akkor lambalar bulunuyor. Örneğin Livermo-
re’daki (Kaliforniya, ABD) bir itfaiye merkezinde 
bulunan 4 W’lık bir karbon lamba tam 110 
yıldır kesintisiz yanıyor.

ULUSLARARASI AYDINLATMA
KOMİSYONU KURULDU

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun 

YAPI TARİHİ / AYDINLATMA ARAÇLARI



İHRACAT KAPILARI

NİSAN 2018   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   85

Akkor lamba ve 
florresandan sonra  
günümüzün en 
popüler aydınlatma 
araçları LED lambalar 
oldu. 

(CIE) kurulması ise 1900 Paris Uluslararası Gaz 
Kongresi’nde oldu. Ülkemizde ilk kez 1856 
yılında Dolmabahçe Sarayı’nın içinde bir gazha-
ne kurularak saray aydınlatılmasında buradan 
yararlanıldı, elde edilen gaz fazlası ile Sultan Ab-
dülmecid döneminde Beyoğlu bölgesi de aydınla-
tıldı. İstanbul’da zamanla Kuzguncuk, Yedikule, 
Hasanpaşa gazhaneleri kurularak bu uygulama 
genişletildi. 

Sultan II. Abdülhamit’in elektriğin tehlike-
lerinden çekinmesi, elektrik enerjisinin yerleş-
mesini biraz geciktirdi. 1913 yılında İstanbul 
Silahtarağa’da ilk elektrik santralinin kurulması 
ve 1920’lerden sonra yaygın olarak elektrik kul-
lanılmaya başlanmasıyla birlikte aydınlatmada 
havagazı kullanımı önemini yitirmeye başladı.

FLORESAN LAMBA
20’NCİ YÜZYILA DAMGA VURDU

Floresan lambanın ışıması ilk kez 1937 yı-
lında New York Dünya Fuarı’nda gösterildi. 

Floresan ampullerin içinde argon ve cıva buharı 
bulunuyordu. İçinden elektrik geçirildiğinde bu 
gazlar morötesi ışınım yayıyor, ampul camının 
iç yüzeyinde yer alan özel bir kaplama, morötesi 
ışınımı görünür ışığa çeviriyordu. Floresan lam-
balar uzun ömürleriyle iç aydınlatmada 20’nci 
yüzyıla damga vurdu.

LED’LER GÜNÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEYEN
IŞIK KAYNAKLARI

Günümüzün en popüler aydınlatma araçları 
ise, LED’ler yani Işık Yayıcı Diyot’lar. İlk LED, 
1907’de icat edildi ancak 1960’lı yıllarda kızı-
lötesi LED’lerle ticari olarak pazara çıkılabildi. 
Ticari beyaz LED’leri ise çok yeni bir tarihte, 
ancak 1996’da görmeye başladık. Bugün ise 
trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları, 
televizyonlar dahil gösterge piyasasının zirvesini 
LED’ler zorluyor.

Günümüzde 1 W’tan 3 W’lık LED’lere geçiş 
başarıyla sağlandı.LED’lerin küçük ve uzun 
ömürlü olmaları, enerji verimlilikleri, hızları 
ve ışık şiddetlerinin kolayca ayarlanabilmesi 
gibi özellikleri, onları vazgeçilmez aydınlatma 
araçları haline getirdi.

Gelecekte aydınlatma araçlarının ne olacağı 
konusundaki tahminler güneş enerjisi üzerinde 
yoğunlaşıyor. İleride dekoratif de olsa, eski ışık 
kaynaklarından sadece mumları evlerimizde 
kullanıyor olacağız, ama çok değil 10-20 yıl 
içinde güneş ışığı ve enerjisi tüm evlere girmiş 
olacak.

 Kaynak: Bilim ve Teknik Eylül 2011
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2017’nin son çeyreğinde de, ihracat 
odaklı üretim performansını sür-
düren Türk imalat sanayisi, yüzde 

8,2’lik bir katma değer performansıyla, 
son çeyrek GSYH büyümesini de yüzde 
7,3’e taşıdı. İnşaat sektörü 2016’nın 4. 
çeyreğinde yüzde 3,2, 2017 son çeyre-
ğinde yüzde 5,8; tarım yüzde 0,4 iken, 
bu defa 2017’de yüzde 6; hizmetler sek-
törü ise 2016’da yüzde 3,7 katma değer 
artışı yakalamış iken, 2017’nin son çey-
reğinde yüzde 9 katma değer artışı ya-
kalamış olmasına rağmen, son çeyrekte 
büyümenin yüzde 7,3 düzeyinde gerçek-
leşmesi, bir sonraki TÜİK açıklamasında 
4. çeyreğe bir revizyon gelebileceğine 
işaret ediyor. Çünkü, 2017’nin 1. çeyrek 
büyüme oranı ilk açıklandığı yüzde 5’ten 
yüzde 5,4’e, 2. çeyrek yüzde 5,1’den 
yine 5,4’e ve 3. çeyrek de yüzde 11,1’den 
11,3’e revize oldu. Bu nedenle son çey-
rek için de bir revizyon beklenmeli.

EKONOMİDEKİ BAŞARI
G-20 ülkeleri arasında 2017’yi 

en yüksek büyüme oranı başarısıyla, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü (OECD) üyesi 35 ülke arasında ise, 
İrlanda’dan sonra 2. sırada yer aldık. 
Dünyanın önde gelen ekonomilerinin 
büyümek adına her türlü tedbiri, her 
türlü parasal genişlemeyi devrede tut-
tukları bir konjonktürde, tüm terör 
örgütlerinin saldırılarını son 1.5 yılda, 
“milli-yerli” imkanlarını seferber ederek, 
küresel ölçükte başarılı sınır ötesi ope-
rasyonlarla da bertaraf eden, 15 Temmuz 
FETÖ hain darbe girişimini destansı bir 
duruşla darmadağın etmiş Türkiye’nin, 
kendi yerinde bir başka ülke olsa nasıl 

toparlayabileceğini bilemeyeceği eko-
nomiyi, 2017 yılında büyüme rekoruna 
taşımış olması, Türkiye’nin ekonomik, 
toplumsal ve siyasi dinamiklerinin ve 
yapı taşlarının ne kadar güçlü olduğu 
konusunda en etkili ipucunu ortaya 
koyuyor. Üstelik de aynı 2017 yılın-
da, 2006-2016 dönem ortalamasının 
2.4 katı bir performansla, böyle zor bir 
konjonktürde, 1 milyon 635 binlik ek 
istihdam imkanına da imza atarak...

Türkiye ekonomisinin öncü göster-
geleri, 2017’de yakaladığımız bu üretim 
performansının, ekonomideki dinamiz-
min, ihracatın 170 milyar dolar gibi yeni 
bir rekora yürüyüşünün, turizm sektö-
ründeki ciddi toparlanmanın 2018 yılı 
büyümesine de önemli bir yansıması 
olacağını gösteriyor. Bu noktada, Türk 
reel sektörünün küresel rekabetteki ko-
numunu güçlendirecek, maliyet yöne-
timine dair reformların hızlandırılması, 
reel sektörün kârlılığının güçlendiril-
mesi, özel sektör yatırımlarının da hız-
lanmasıyla, 2018’de de yeni bir büyüme 
başarısının tetikleyicisi olacaktır.

TÜRKİYELİ VE TÜRKİYESİZ 
AB’NİN GELECEĞİ

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) nez-
dindeki iş dünyası sivil toplum kuru-
luşlarının birlikte gerçekleştirdikleri 
toplantı ve zirvelerde, uzun zamandır 
Türkiye-AB beraberliğinin her iki tara-
fın menfaatine, “kazan-kazan” bir ilişki 
olduğu vurgulanmakta. Bu nedenle, bi-
tirdiğimiz hafta, Varna’da gerçekleşen ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi 
Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı 
Junker’le de bir araya geleceği Türkiye-

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Türkiye ekonomisinin öncü göstergeleri, 2017'de 
yakaladığımız üretim performansının, ekonomideki 

dinamizmin, ihracatın 170 milyar dolar gibi yeni bir rekora 
yürüyüşünün, turizm sektöründeki ciddi toparlanmanın 2018 
yılı büyümesine de önemli bir yansıması olacağını gösteriyor.

2017 büyümesi 
2018'i de tetikleyecek

MAKRO-NOMİ
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AB Zirvesi’nden çıkacak sonuçlara, li-
derlerin verecekleri mesajlara Türk ve 
AB iş dünyası hayli önem vermekteydi. 
AB liderlerinin “Diyalog devam etmeli” 
mesajları, Türkiye cephesinde “kabak 
tadı” vermiş durumda. Türkiye’nin mül-
teciler meselesi başta olmak üzere, pek 
çok konuda bugüne kadar attığı yapıcı 
adımlara doğru dürüst karşılık vere-
meyen AB tarafına, Türkiye “Diyalog, 
diyalog. İyi de diyalog çağrısı da bir yere 
kadar. Artık, AB’nin somut adım atması 
gerekiyor” demekte.

Tam üyelik müzakerelerinin hızlan-
ması ve yeni başlıkların açılması, vize 
serbestliği ve Gümrük Birliği’nin moder-
nizasyonu süreçleri Türkiye’nin somut 
adım görmek istediği alanlar. İşin ilginç 
yanı, AB Konseyi Başkanı Tusk’ın AB 
açısından önemli risk, tehdit başlıkları 
olarak ifade ettiği “Çin’in küresel sis-
temde artan iddiası ve Güney Çin Denizi 
gerginliği”, “Rusya’nın komşularını da 
tehdit eden ve Avrupa’ya uzanan agresif-
liği” ve “Orta Doğu ve Afrika’da tırmanan 
savaş, terör ve anarşi” başlıkları, AB’nin 
Türkiye’yle “diyaloğu sürdürme”nin çok 
ötesine geçecek, derinleştirilmiş, zengin-
leştirilmiş bir ekonomik, ticari, askeri ve 

MAKRO-NOMİ

siyasi ilişkiler bütünü oluşturmasını ge-
rektirmekte. ABD ile AB arasında “ticaret 
savaşları” üzerinden tırmanan gerginlik 
ve ABD’nin “agresif” tutumu nedeniyle 
giderek fonksiyonlarını yitirmekte olan 
bir NATO, AB’nin bugün ve gelecekteki 
güvenliği açısından büyük risk oluştur-
makta.

Tusk’ın tarif ettiği üç kritik tehdit 
başlığı, ABD’nin bencilleşen tavrına bağlı 
olarak, AB’yi bölgesel ve küresel güvenlik 
açısından boşluğa düşürmekte. Türkiyeli 
bir AB, bu üç kritik tehdide karşı, siyasi 
ve askeri açıdan kendisini daha koru-
naklı hissedecek bir AB’dir ve Türkiye 
ile ekonomik-ticari işbirliği, AB şirketle-
rine, AB ekonomilerine küresel rekabet 
açısından “sürdürülebilirlik” boyutunda 
önemli fırsatlar sunmakta. Buna karşı-
lık, Türkiyesiz bir AB, Tusk’ın belirttiği 
üç kritik tehdidin ağır negatif etkilerine 
açık; küresel rekabette Türkiye’nin “kal-
dıraç” etkisinden mahrum bir AB’dir. AB 
liderlerinin bu hususları atlamamaları 
lehlerine olur.

NÜKLEER “KÜRESELLİK” 
ÇITASIDIR

Türkiye’nin, Rusya ile birlikte adım 

attığı Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin 
gündemde olduğu bir süreçte, nükleer 
enerji, bu alanda mesafe almış ekonomi-
ler açısından, üç alanda “sürdürülebilir-
lik” imkanı sağlamaktadır; birincisi ülke-
nin enerji bağımsızlığı ve enerji kaynak 
çeşitliliği adına sürdürülebilirlik; ikincisi 
küresel rekabet açısından enerji fiyatla-
rının yönetimi ve enerji maliyetleri açı-
sından sürdürülebilirlik; küresel rekabet 
ve itibar boyutunda, ülke ekonomisinin 
karbon salınımı açısından sürdürülebi-
lirlik. Bu kritik önemdeki etkileri itiba-
rıyla, Türkiye gibi bölgesine ilham veren, 
oyun kurucu bir ülke açısından, nükleer 
enerji “küresellik” eşiğidir.

Nükleer enerji, aynı zamanda, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji tekno-
lojilerindeki “yerlilik”, “millilik” ham-
lesine benzer şekilde, Türk şirketleri 
açısından, hem uluslararası güvenlik 
standartlarında çalışma kültürü, hem 
de yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı 
malzeme üretme yeteneği kazanacakları 
önemli bir fırsat. Türkiye’nin ihracatını 
önce 250, ardından 500 milyar dolara 
taşıyacaksak, bunu yüksek beceriyi sa-
hip enerji, savunma, havacılık, uzay ve 
bilişim teknolojileri ile yakalayacağız.
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İnşaat sektöründe büyüme dördün-
cü çeyrekte yavaşlamış ve sektör 
2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüz-

de 5,8 büyümüştür. Yılın ilk çeyreğinde 
büyüme yüzde 5,2 ve üçüncü çeyreğin-
deki büyüme yüzde 18,6 olarak revize 
edilmiştir. Böylece 2016 yılında yüzde 
5,4 büyüyen inşaat sektörü 2017 yılın-
da geçen seneye göre çok daha iyi bir 
performans göstererek yüzde 8,9 bü-
yümüştür. Toplam inşaat harcamaları 
2016 yılında 424.5 milyar TL olarak 
gerçekleşmişti. İnşaat harcamaları 2017 
yılında ise cari fiyatlarla yüzde 25,7 
büyüyerek 533.8 milyar TL’ye yüksel-
miştir. 2016 yılında yüzde 3,6 büyüyen 
gayrimenkul sektörü ise 2017 yılında 
yüzde 2,6 büyüme göstermiştir.  

İnşaat sektöründe hızlı büyüme
2018 yılında tekrarlanır mı?

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

2017 yılında inşaat sektörü kamunun önemli destekleri ve 
genişleyen alt yapı harcamaları ile önemli bir ivme kazanmıştır. 

2017 yılında sağlanan bu ivmenin 2018 yılında sürdürülmesi 
beklentisi ise giderek zayıflamaktadır. Yılın ilk çeyrek 

dönemindeki veriler durağanlaşmaya işaret etmektedir.

EKONOMİK PERSPEKTİF

2017’DE TOPLAM İNŞAAT
HARCAMALARI ZİRVE YAPTI

2017 yılında inşaat sektörü ka-
munun önemli destekleri ve geniş-
leyen alt yapı harcamaları ile önemli 
bir ivme kazanmıştır. Ancak esas iv-
menin üçüncü çeyrekte sağlandığı 
görülmektedir. Diğer üç çeyrekte or-
talama büyüme yüzde 5,5 olarak ger-
çekleşmiştir. Bununla birlikte toplam 
inşaat harcamaları 533.8 milyar TL 
ile tarihin en yüksek seviyesine ulaş-
mıştır. İnşaat sektöründe sağlanan bu 
ivme inşaat malzemeleri sanayine de 
artan talep olarak olumlu yansımıştır. 

2017 yılında sağlanan bu ivmenin 
2018 yılında sürdürülmesi beklentisi 
ise giderek zayıflamaktadır. Yılın ilk 
çeyrek dönemindeki veriler durağan-
laşmaya işaret etmektedir. Durağanlaş-
mada hem talep tarafındaki yavaşlama 
hem de finansman olanaklarında yaşa-
nan sıkışma etkili olmaktadır. 

2017 yılının son üç ayında gerile-
yen konut satışları 2018 yılının ilk iki 
ayında da gerilemiştir. Özellikle artan 
faiz oranları ile birlikte konut kredisi 
kullanma talebi düşerken, bankalar 
da konut kredisi kullandırmada çok 
istekli değildir. Bu nedenle ipotekli 
konut satışlarındaki gerileme 2018 
yılında da devam etmiştir. İpotekli 
konut satışlarında ekim ayından iti-
baren ortaya çıkan gerileme eğilimi 
kuvvetlenerek sürmektedir.               

YENİ İŞ SİPARİŞLERİNDEKİ
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İnşaat sektöründe yeni alınan inşa-
at işleri seviyesi önemli bir öncü gös-
tergedir. Mevsimsellik ile birlikte mart 
ayından itibaren yeni alınan işlerde ge-
leneksel olarak artışlar yaşanmaktadır. 

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,4 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015 4,9 2,4 6,1

2016 Q1 2,5 4,2 4,8

2016 Q2 12,8 4,6 4,9

2016 Q3 2,8 2,8 0,8

2016 Q4 3,2 2,8 4,2

2016 5,4 3,6 3,2

2017 Q1 5,2 2,8 5,4

2017 Q2 5,5 2,7 5,4

2017 Q3 18,6 2,8 11,3

2017 Q4 5,8 2,2 7,3

2017 8,9 2,6 7,4

  KAYNAK: TÜİK  

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YÜZDE 

2

2

2
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2018 yılında ise tersi bir eğilim yaşan-
maktadır. Yeni iş siparişlerindeki dü-
şüş mart ayında da sürmüş ve endeks 
gerilemiştir. Bu dönemde genellikle 
mevsimsellik ile birlikte yeni alınan 
iş siparişlerinin artması beklenirken 
yaşanan gerilemenin özellikle talep ve 
satışlar tarafındaki durağanlaşmadan 
kaynaklandığı öngörülmektedir.

İnşaat sektöründe yeni iş başlan-
gıçlarını sınırlayan bir diğer unsur 
ise müteahhitlik sektöründeki mali 
gelişmelerdir. Yüksek faizler, artan 
döviz kurları, kamunun ödemeleri 
yavaşlatması ve yeni konut satışların-
daki gerileme sektördeki mali yapıyı 
zorlamakta ve nakit akışlarını olumsuz 
etkilemektedir.     

KONUT ÜRETİCİLERİ 
MALİ AÇIDAN ZORLANACAK

Müteahhitlik sektöründe mali 
yapıları olumsuz etkileyen bir diğer 
gelişme ise konut inşaat maliyetleri 
ile yeni konut satış fiyatları arasında-
ki uyumun 2017 yılında bozulması 
olmuştur. 2010 yılından 2012 yılına 
kadar geçen süre içinde maliyetler ile 
fiyatlar aynı oranlarda artış göstermiş-
tir. 2013-2016 arasında ise yeni konut 
fiyatları artışı konut inşaat maliyetleri 
artışının bir miktar üzerinde kalmış-
tır. Piyasadaki arz-talep koşulları fiyat 
maliyet dengesini korumuştur. Ancak 
2017 yılında bu denge bozulmuştur. 
Yeni konut fiyatları artışı çok sınır-
lı kalırken, konut inşaat maliyetleri 

EKONOMİK PERSPEKTİF

KAYNAK: TÜİK

KAYNAK: TÜİK

KAYNAK: TÜİK, REİDİNGYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 

YENİ KONUT FİYATLARI İLE KONUT 
İNŞAAT MALİYETLERİNDE GELİŞMELER 

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ADET  

önemli ölçüde yükselmiştir. 2017 
yılında uygulanan kampanyalar fiyat 
artışlarını sınırlarken, hızla yükselen 
üretici enflasyonu inşaat maliyetlerini 
de yukarı yönlü itmiştir. Dengenin 
bozulmuş olması 2018 yılında konut 
üreticilerini mali açıdan zorlayacaktır.          

İnşaat sektöründe yaşanan sıkın-
tıların ve ivme kaybının sürmesi ha-
linde 2018 yılı büyümesi bir önceki 
yılın altında kalacaktır. Mali tarafta-
ki koşulları kısa sürede iyileştirme 
olanağı da sınırlıdır. Sektörde ivme 
kaybını önlemek için verilebilecek 
destekler yine konut ve konut dışı 
bina satışlarına yönelik vergi ve harç 
indirimleri olacaktır.

YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİ ENDEKSİ 2010=100



AB, binalarda enerji
verimliğinde uzlaştı

Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu’nun 
binalarda enerji verimlilik uygulamalarını artır-

mayı hedefleyen direktif üzerinde ön anlaşmaya 
vardığı açıklandı. Avrupa Konseyi tarafından 

yapılan açıklamada binaların Avrupa’nın toplam 
enerji tüketiminin yüzde 40’ından sorumlu 

olduğu ve AB ülkelerindeki bina stoğunun çok 
verimsiz olduğunun altı çizildi. Açıklamaya göre 

hazırlanan yeni direktif, mevcut 2010/31/EU 
numaralı direktifte önemli yenilikler getiriyor. 

Konsey direktifin mevcut kuralları ilerletmesi ile 
AB’nin 2020 ve 2030 enerji verimliliği hedeflerine 

ulaşmasına katkı sağlayacağını öngörüyor.

İngiltere’nin ikinci büyük
inşaat şirketi iflas etti

İngiltere’de Balfour Beatty’nin ardından en büyük 
ikinci inşaat şirketi olan Carillion’un internet 

sitesinden yapılan açıklamada, şirketin iflas 
ettiği bildirildi. Şirket 1.5 milyar sterline ulaşan 

borcu nedeniyle geçen seneden bu yana mali 
sıkıntılar yaşıyordu. İngiliz hükümetinden yapı-

lan açıklamada, inşaat şirketinin yürüttüğü 
mevcut kamu hizmetlerinin devam edeceği 

bildirildi. Carillion halihazırda ülkenin raylı sis-
teminin büyük kısmını oluşturan Network 

Rail şirketinin altyapı, bakım ve onarım 
hizmetlerini yürütüyor.

Tarihi taş evler 1 Euro’ya satışta
Metropol hayatından sıkılıp taşra hayali kuranlara İtalya’dan davet var. Akdeniz’de bulunan Sardunya 

Adası’nın iç bölgelerindeki dağlık Barbagia’da tarihi taş evler satışa çıktı. Ollolai olarak bilinen bölgede-
ki yüzlerce yıl önce yapılan ancak bölgede nüfusun azalması nedeniyle kaderine terk edilen evler için 

sadece 1 Euro isteniyor. 1 Euro bedelle verilecek evler için üç yıllık bir onarım planı hazırlanıp sunul-
ması gerekiyor. İtalyan yetkililere göre bu bedel yaklaşık 25 bin dolar yani yaklaşık 100 bin TL’den az.

ABD’de ikinci el konut
satışları geriledi
ABD’de ikinci el konut satışları ocakta 
yüzde 3,2 düşüş gösterdi. National As-
sociation of Realtors’ın (NAR) raporuna 
göre, ikinci el konut satışları ocakta 
önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 5 
milyon 380 bin oldu. Satışlara ilişkin 
beklenti 5 milyon 600 bin veya 0,5 artış 
yönündeydi. Aralık ayına ilişkin ikinci el 
konut satışları ise yüzde 3,6 düşüşten 
yüzde 2,8 düşüşe revize edildi. Raporda, 
ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatları-
nın ocakta geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,8 artarak 240 bin 500 
dolara çıktığı kaydedildi.

DÜNYA TURU
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Güney Kore’ye ağaç
gökdelen yapılacak
Fütüristik yapı tasarımlarına bir yenisi daha eklendi. 2022 yılında, Güney Kore’de ağaç gökdelen inşa edilecek. 
ABD merkezli bir mimarlık firması olan Aprilli tarafından tasarlanan gökdelen, tasarımı, estetik çizgisi ve doğa 
dostu yapısıyla fütüristik bina olarak kabul edildi. Ağaç şeklinde yapılacak binanın her katına 250 adet ağaç 
dikilmesi planlanıyor. Bazı katlarda havuzların yapılacağı gökdelenin girişinde ise büyük bir alışveriş merkezi 
kurulacak. Yüksekliğinin 300 metre olması planlanan gökdelen 8 şiddetindeki depreme dayanıklı olabilecek 
şekilde inşa edilecek.

Suudi Arabistan’dan
konut destek paketi
Suudi Arabistan’da hükümet 32 milyar dolar büyük-
lüğünde konut destek paketi açıkladı. Programla 
2020’ye kadar ülkedeki ev sahipliği oranının yüzde 
60’a yükseltilmesi hedefleniyor. Yerel basında yer 
alan habere göre, hükümet tarafından açıklanan ve 
özel sektörün mortgage kredilerinde öncü olmasını 
amaçlayan 120 milyar riyal (32 milyar dolar) büyük-
lüğünde teşvik paketi konut sahibi olmak isteyenlere 
kredi olarak verilecek. Kraliyetin açıkladığı yeni konut 
programı 18 milyar riyal (4.8 milyar dolar) kredi ga-
ranti programı ve 12.5 milyar riyal (3.3 milyar dolar) 
peşinat ödemeleri teşviği içeriyor.

Çin’de konut 
fiyatları
artış hızı düştü
Çin’de ortalama yeni konut fiyatları 
artış hızı yılın ilk ayında yavaşladı. Çin 
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 
Çin’in önde gelen 70 kentinde yeni 
konutlar için ortalama fiyat yıllık yüzde 
5,4 artış gösterdi. Bir önceki ay artış 
yüzde 5,8 seviyesindeydi. Aylık bazda 
fiyatlar yüzde 0,1 düştü. Bir önceki ay 
yüzde 0,5 artış yaşanmıştı. Kamunun 
yaptığı sosyal konutlar dışarıda bırakıl-
dığında, özel sektörde konut fiyatları 
70 kentin 52’sinde aylık bazda arttı.

DÜNYA TURU
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	62-65 kentler mimari
	66-69 SÖYLEYİŞİ
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