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AKILLI ŞEHİRLER
Pandemide önemi artan

‘DOĞRUSU’

Mantolama ile Hem Binanızı
Hem Sağlığınızı Koruyun.

Isı yalıtımı, yani mantolama, duvarlarınızda küf oluşumunu engeller,
odalar arasında ısının tüm evde dengeli dağılmasını sağlar, böylece konforunuza

ve sağlığınıza destek olur. Tabii doğrusu yapılırsa. Dalmaçyalı’nın eğitimli
ve deneyimli ekipleriyle mutlaka görüşün. 20 yıllık uzmanlığıyla,

doğrusu Dalmaçyalı.
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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve 
sektör paydaşlarımız, 

İçinde yaşadığımız dünyada ve 
dönemde değişimin hızı o kadar 
kuvvetlendi ki bu değişime ayak 
uydurmak hiç de kolay değil. 
Değişimin baş döndürücü hızı 
günümüzün gerçeği haline geldi. 
Tüm dünyayı ele geçirmiş olan ve 
her geçen gün hızlanan değişim 
bizler için olağan dışı gelişmeleri 
dahi olağan hale getiriyor, 
normalleştiriyor. Özellikle içinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde 
bu durum daha da radikal bir hale 
geldi. Geçmiş ile gelecek arasındaki 
farkı tahmin edebilme kabiliyetimiz 
azalıyor, neredeyse sınırlarımızı 
zorluyor. Dolayısıyla geçmişin 
bizlere sunduğu rehberlik etkisi de 
bir o kadar azalıyor. Artık yarını 
doğru tahmin edebilmek ve geleceğe 
doğru hazırlanabilmek çok daha 
kritik. Bu gerçeklik hayatımızın her 
alanına yansıdı, yansımaya da devam 
ediyor. Tüm talepler de bu gerçeklik 
çerçevesinde şekilleniyor. 

Kıymetli okurlar,
Pandemi sürecinde en yoğun 

talebin, yapay zeka teknolojileriyle 
donanmış akıllı şehir teknolojilerine 

yönelik olduğuna şahit oluyoruz. 
Dünyanın dört bir yanında, 
eğitimden enerjiye, sağlıktan 
akıllı binalara uzanan akıllı 
şehir teknolojilerine her gün 
bir yenilik ekleniyor ve bu 
alandaki yatırım fırsatları 
fevkalade hız kazanıyor. 
Elbette sadece pandemi 
sürecinde değil, dünyada 
nüfusun sürekli artış 
göstermesi, altyapı, güvenlik, 
sağlık, atık ve konut açığı 

gibi yeni sorunlar da akıllı 
şehirlere olan talebi artırıyor. 

Akıllı teknolojilerle donatılan 
şehirler, hem kaynaklarımızın 

daha etkin ve daha akıllıca 
kullanılmasını sağlıyor hem 

de maliyet ve enerji tasarrufu 

Değişimin baş döndürücü hızı 
günümüzün gerçeği…
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sağlanmasına, yaşam kalitesinin 
artmasına ve çevre kirliliğinin 
azaltılmasına katkı sunuyor.

Bu konuyu ülkemiz özelinde 
değerlendirdiğimizde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 
hazırlanan “Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı” ile ilgili 
Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi 
Gazete’de yayımlanmasını son derece 
önemsiyoruz. Söz konusu eylem 
planı ile şehrin mevcut ve gelecek 
beklenti ve problemlerini şehrin 
tüm mekanlarında ve sistemlerinde 
tetikleyici güç haline getirmek, 
fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı 
birlikte ele alabilmek, ortaya çıkan 
zorlukları sistematik, çevik ve 
sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, 
tanımlamak ve karşılamak, şehir 
içindeki organizasyonel yapılar arası 
etkileşimi sağlayarak bütünleşik 
hizmet sunumu ve yenilik üretme 
potansiyelini ortaya çıkarmak 
amaçlanıyor. 

Bizler Türkiye İMSAD olarak 
akıllı şehir yaklaşımı çerçevesinde 
daha iyi yaşam alanları oluşturmak, 
hem ülkemize hem de ekonomimize 
değer katmak için esas olan konunun 
kaynakları yönetmek olduğunun 
bilinciyle üzerimize düşen her türlü 
görev ve sorumluluğu almaya hazırız.

Temelinde sürdürülebilirliğin 
yer aldığı ve yenilikçi bir yaklaşıma 
sahip olan akıllı şehirlerin bugün 
bu denli öne çıkması vesilesiyle 
dergimizin bu sayısında akıllı şehirleri  
tüm detaylarıyla ve örnekleriyle 
masaya yatırdık. Konusunda yetkin 
çok değerli uzman görüşlerinin yer 
aldığı bu sayımızı keyifle okumanız 
diliyorum.

2020 yılına büyük umutlar 
ile başladık. Umut dolu bu yolda 
ekonomiyi canlandırmak için güçlü, 
kendinden emin adımlar ile ilerleyerek 
emeklerimizin karşılığını alacağız. 
Güçlü ekonomi, ivme kazanan 
ihracat, ayakta duran istihdam ile 
yeni normalde gideceğimiz çok yol, 
yapacağımız çok iş var…
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Günümüzde küreselleşme, 
sürdürülebilirlik ve internet yaşamımızın 
her alanına damga vuruyor. Teknoloji 
durmadan ilerlerken şüphesiz yaşadığımız 
şehirler de bu ilerlemeye kayıtsız 
kalmadan yeni boyutlar kazanıyor. Sadece 
teknolojik değil toplumsal açıdan da 
ciddi bir dönüşümü ifade eden akıllı 
şehirleşmenin yaşam kalitesini son derece 
artıracağı bir gerçek. Bu ciddi dönüşümün 
neticesinde ortaya çıkan akıllı şehirleşme 
aynı zamanda ciddi bir süreci de ifade 
ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Ancak 
bu konuda yolun başında olduğumuzu 
söylemek pek de yanlış olmaz. 

Birleşmiş Milletler 2050 yılına 
kadar dünya nüfusunun yüzde 66’sının 
kentlerde yaşayacağını öngörüyor. 
Dolayısıyla konu çok daha mühim bir 
hale gelmiş durumda. Bunun yanı sıra 
Covid-19 kabusuyla şehirlerin daha 
yaşanılabilir olmasının önemi de çok daha 
fazla öne çıktı. Bu noktada akıllı şehirler 
salgın hastalıklara karşı mücadelede yeni 
bir dönemin kapısını araladı. Dünya 
genelinde akıllı şehirleşmeye olan yönelim 
son derece arttı. 

Bizler de bu sayımızda salgın hastalık 
dönemindeki önemine istinaden kapak 
konumuzu akıllı şehirlere ayırdık. Akıllı 
şehir olgusu yeni bir kavram olmadığı 
için önce zamanda bir yolculuk yapıp, 
günümüzde özellikle de pandemi 
sürecinde neler yapıldığını detaylarıyla 
anlattık. Bu konuda dünyadan örneklere 
ve uzman görüşlerine sayfalarımızda yer 
verdik. 

PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde 
bu sayımızda 2015 yılından bu yana 
Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten Atalay Özdayı ile 
bir araya geldik. Gerek iş hayatında 
gerekse özel hayatında adaleti düstur 
edindiğini vurgulayan Özdayı, 
röportajda “Çalışma arkadaşlarımla da 
her zaman paylaştığım bir düşüncem 
var; her şeyimi sorgulatırım ancak 
adaletimi sorgulatmam. Kapısı 
açık bir yöneticiyim, iletişimi çok 
önemserim. Açık fikirliyim, başka 
açılardan bakabilmeye gayret eder, 
çalışma arkadaşlarımın farklı fikirlerini 
önemserim” ifadelerine yer verdi. 
Atalay Özdayı ile iş hayatını, çalışma 

Akıllı şehirler, salgınla mücadelede 
yeni bir dönemin kapısını aralıyor 
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sürecinde neler yapıldığını detaylarıyla 
anlattık. Bu konuda dünyadan örneklere 
ve uzman görüşlerine sayfalarımızda yer 
verdik. 

bu sayımızda 2015 yılından bu yana 
Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten Atalay Özdayı ile 
bir araya geldik. Gerek iş hayatında 
gerekse özel hayatında adaleti düstur 
edindiğini vurgulayan Özdayı, 

prensiplerini ve Baumit Türkiye’yi 
konuştuk.

Yarım asrı bulan geçmişi 
ile Türkiye’nin en eski sektörel 
derneklerinden olan Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), 
SEKTÖREL GÜÇ sayfalarımızın konuğu 
oldu. AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Targıt ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide sektördeki gelişmeleri ve 
AYSAD’ı konuştuk. Sefa Targıt, “Covid-19 
pandemisi asansör sektörünü yeniden 
kurgulayacak” dedi. 

Türkiye İMSAD olarak kalifiye 
insan gücünün önemine inanıyoruz. Bu 
hedefle Anadolu’daki az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun gençlere 
okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı 
amaçlayan Esas Holding’in sosyal 
yatırım birimi olan Esas Sosyal’in hayata 
geçirdiği İlk Fırsat Programı’na katılan 
kurumlar arasında yer aldık. Bu vesile 
ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Emine Sabancı Kamışlı ile bir 
araya gelerek Esas Sosyal’in faaliyetlerini 
ve Türkiye İMSAD ile olan iş birliğini 
konuştuk.

SÖYLEŞİ sayfalarımızda bu sayımızın 
konukları Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, Fibrobeton 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar 
Yetişener ve Çetin Civata A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu oldu. Yönetim Kurulumuzun 
bu kıymetli üyeleriyle firmalarının 
faaliyetlerini ve gündemi değerlendirdik.

İHRACAT KAPILARI sayfalarımızı 
ise gündeme istinaden Çin’e ayırdık. 
Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ülke 
olan Çin, salgın nedeniyle 2020 yılının ilk 
üç ayında yüzde 6,8 daralan ekonomisini 
ikinci yarıda toparlamayı başararak yüzde 
3,2 büyüttü. Krize ilk giren ve krizden 
ilk çıkan ülke Çin, Türk müteahhitleri 
için de üçüncü ülkelerde iş birliğinin 
geliştirilmesi imkanları açısından büyük 
potansiyel taşıyor. 

Dünyadan ilgi çekici örneklerin yer 
aldığı SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL 
MİMARİ köşemizde ve ÖYKÜSÜ OLAN 
YAPILAR sayfalarımızda yine çok ilginç 
tasarımlar ve yapılar sizleri bekliyor.

Bir sonraki sayımızda buluşmak 
dileğiyle iyi okumalar…
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İMSAD’DAN
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İnsanlık, 2019 sonunda başlayan Covid-19 
kabusuyla şehirlerin yaşanabilir olmasının 

önemini çok daha iyi anladı. 20'nci 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen 

teknolojilerle ortaya çıkan "akıllı şehir" 
kavramı, salgın hastalıklarla mücadelede 

yeni bir dönemin kapısını aralarken, 
veri-temelli, lokasyon belirleyici, takibi 

kolaylaştırıcı gibi akıllı şehir uygulamaları 
bu süreçte ülkelerin, “hastalığın tespiti”, 
“sosyal mesafenin korunmasının temini” 

gibi amaçlar için başvurduğu en önemli 
araç haline dönüştü.

Covid-19 salgını 
dünya genelinde 

akıllı şehirleşmeye 
yönelimi artırdı
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“Tehdit ve fırsatları değerlendirerek 
geleceği doğru tahmin etmeliyiz” 

36’ncı Gündem Buluşmaları’nda katılımcılara seslenen Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İnşaat malzemeleri sanayimiz ilk 9 ayda 
beklentilerimizin üzerinde büyüdü. Tehdit ve fırsatları rasyonel değerlendirmek, 
geleceği doğru tahmin etmek kritik önem taşıyor” dedi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen Gündem 
Buluşmaları toplantısının 36’ncısı, pandemi nede-
niyle beşinci kez internet üzerinden gerçekleştirildi. 

7 Ekim 2020 Çarşamba günü Demirdöküm’ün katkılarıyla 
“Pandeminin Gölgesinde 2021: Değişen Para Dinamiğinde 
Talep Nasıl Şekillenecek?” başlığı altında yapılan toplantı-
nın açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili Ferdi Erdoğan yaptı. İnşaat malzemesi sanayicileri, 
iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından 
ilgiyle takip edilen toplantının konuşmacısı İstanbul Me-
dipol Üniversitesi İYBF Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, kü-
resel salgının dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini ve 
normalleşme sürecine yönelik değerlendirmeleri paylaştı.

İMSAD’DAN

 “DEĞİŞİMİN ETKİSİ VE HIZI
DAHA DA RADİKALLEŞTİ”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kü-
çükoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada değişimin baş 
döndürücü hızının günümüzün gerçeği olduğunu belirte-
rek, “Tüm dünyayı kapsayan ve her gün hızlanan değişim, 
olağan dışı gelişmeleri olağan hale getiriyor. Pandemi süreci 
ile değişimin etkisi ve hızı daha da radikalleşti. Geçmiş 
ile gelecek arasındaki fark, tahmin edebilme sınırlarımızı 
zorluyor, aşıyor. Geçmişin rehberlik etkisi azalıyor. Yarını 
doğru tahmin edebilmek, geleceğe doğru hazırlanabilmek 
her gün daha da önemli ve kritik hale geliyor” dedi. 

2020’nin büyük umutlarla başladığını ifade eden Kü-
çükoğlu, “İlk çeyrekte yüzde 8,1 büyüyen, ikinci çeyrekte 



EKİM 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   9

İMSAD’DAN

pandeminin etkisiyle yüzde 8 gerileyen, daha sonra üçün-
cü çeyrekte güçlü toparlanma yaşayan inşaat malzemeleri 
sanayimiz, ilk 9 ayı tahminlerimizin ve beklentilerimizin 
üzerinde büyüme ile tamamladı. Alınan ekonomik tedbir-
lerin, sağlanan ucuz ve bol paranın ve hızla değişen tüketici 
davranışının bu gelişmede payı büyük. Ancak ağustos ayı 
itibarıyla yükselmeye başlayan para maliyeti bugüne kadar 
neredeyse yüzde 100 artarak talebi oluşturan dinamikleri 
ciddi şekilde etkilemeye başladı. Para maliyetinin önü-
müzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Ayrıca 
kışa doğru artan pandemi etkisi, her gün değişen coğrafi 
ve global etkiler ile 2021’de bizi neler bekliyor? Bunu ger-
çekten doğru tespit edebilmek, gelecekteki başarımız için 
fevkalade önemli olacak. Önümüzdeki döneme bakarken 
tehditleri ve fırsatları son derece rasyonel değerlendirme-
miz ve çok farklı bakış açılarıyla geleceği tahmin etmeye 
çalışmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. 

“HER ÜLKE KORUMACILIK
ZIRHININ ARKASINA SIĞINIYOR”

Küresel ekonomide her ülkenin bir korumacılık zır-
hının arkasına sığındığını vurgulayan toplantının mode-
ratörü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, “Bu 
korumacılık, serbest ekonomiden sanki daha çok devlet 
ekonomisine geçilmiş gibi bir algı yaratıyor. Küresel tica-
retten bölgeselleşmeye dönerken tedarik zincirinin önemi 
de ortaya çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu. Pandemi 
nedeniyle gelişmiş ülkelerin şirketlere hibe ile destek olup 
onları daha kolay ayağa kaldırdığını ifade eden Erdoğan, 
“Biz krediler üzerinden yürüdüğümüzden borçlandırılan 
şirketlerin sorunlarını büyüttük mü yoksa çözüm mü 
ürettik? Bu durumu doğru değerlendirmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. Yeni Ekonomi Programı 2021-2023’ün gerek he-
defler ve tahmin açısından gerekse tüketim yerine üretim 
ve ihracat odaklı büyüme açısından tatmin edici olduğunu 
vurgulayan Ferdi Erdoğan, programın nasıl uygulanacağı, 
dış kaynak bulunmasının çözümü ve büyürken enflasyo-
nun düşürülmesinin nasıl sağlanacağının merak edildiğini 
belirtti. Sanayide maliyet artışına dikkat çeken Erdoğan, 
şunları söyledi: “İnşaat malzemeleri sanayisinin üretiminde 
maliyetin üçte biri kullanılan enerjiden oluşur. Üçte biri de 
ithal girdi gibi görünür. Sene başından bugüne baktığımız-
da döviz sepeti yüzde 34, son bir yılda da yüzde 40 arttı 
ama üretici enflasyonu, yani maliyet yüzde 25-26 yükseldi, 

Prof. Dr. Kerem Alkin: 
“En geç nisan ayı itibarıyla 
yeni bir sürece gireceğiz” 

Türkiye ekonomisi ile ilgili 2020 ve 2021 
beklentilerini aktaran Prof. Dr. Kerem Alkin, 
“2020 yılını, muhtemelen en kötü senaryoda 
-1,7 ila -1,5 civarında, daha iyimser bir senar-
yoda ise 0 ila 0,3 civarında bir pozitif büyüme 
ile kapatma ihtimalimiz var” dedi. Aşının bulun-
masıyla birlikte dünyada salgının etkisini kay-
betmesi gibi gelişmelere bağlı olarak ise Türkiye 
ekonomisinin 2021’de rahatlıkla yüzde 5’e yakın 
bir büyüme ile yılı kapatması yönünde de bir 
beklenti olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, 
“Aşı sürecinin başlamasıyla dünya ekonomisi ile 
ilgili algı değişecek. En geç önümüzdeki nisan 
ayından itibaren ‘Biz ne yaşadık böyle’ diyerek 
enteresan yeni bir sürece gireceğimizi öngörüyo-
rum” şeklinde konuştu. 

tüketici biraz daha geriden geldi. Bizim beklentimiz bu 
oranların doğru bir açıya yerleşmesi.”

Gerek Dünya Bankası gerek Uluslararası Para Fonu 
(IMF) gerekse Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 
(OECD), 2021 yılı beklentilerini olumlu yönde yukarı doğ-
ru revize ettiğine dikkat çeken İstanbul Medipol Üniversi-
tesi İYBF Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin de şunları söyledi: 
“Dolayısıyla küresel salgının dünya ekonomisini geniş 
manada vurduğu mart, nisan ve mayıs döneminde var olan 
büyük moralsizliğin yerini daha farklı bir umut sürecine 
bıraktığını söyleyebiliriz. Dünyanın beklenenden daha hızlı 
bir şekilde küresel salgının yaralarını sarabileceğini, bunun 
da dünya ekonomisi ve küresel ticaret için beklentilerin 
iyileşmesini sağladığını hep beraber izliyoruz. Covid-19’un 
sebep olduğu küresel belirsizlik algısı, dünya ekonomisinde 
1950’li yılların sonlarından bu yana yaşanan pek çok siyasi, 
askeri ve ekonomik krizler dikkate alındığında, küresel 
açıdan en büyük zarara ve en olumsuz etkiye yol açan kriz 
olarak değerlendiriliyor.” 
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Türkiye İMSAD
“Yeni Girişimciler İçin Erasmus 

Programı”nda aracı kurum oldu
AB tarafından finanse edilen “Yeni Girişimciler İçin Erasmus” programında 
aracı kurum olan Türkiye İMSAD, yurt dışında bilgi ve tecrübe kazanmak 
isteyen yeni girişimcilere destek olmak için harekete geçti. Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sektördeki yeni girişimcilerin 
gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.
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hazırlanmasına destek oluyor ve girişimciyi online siste-
me dahil ediyor. Sisteme Türkiye’den katılan girişimciye 
konaklayacağı ülkedeki masraflarının bir kısmını karşıla-
mak üzere Avrupa Komisyonu’nun belirlediği tutarlarda 
destek ödemesi yapılıyor.

TÜRKİYE İMSAD, YENİ 
GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR

Programdan ülkemizdeki hem yeni hem de tecrü-
beli girişimciler faydalanabiliyor. Türkiye İMSAD, ortağı 
olduğu SEE SMART SME’s (South Eastern European 
coalition to cultivate SMART SMEs in Europe) Konsor-
siyumu dahilinde sadece Türkiye’den yeni girişimcilere 
değil, aynı zamanda doğrudan Türkiye’deki tecrübeli 
girişimcilerin mentorluğunu almak isteyen yabancı yeni 
girişimcilere de destek oluyor. Ülkemizde bu sistem 
dahilinde mentorluk yapmak isteyen tecrübeli girişim-
ciler de bu programa başvurarak hedefledikleri pazarlar 
hakkında gereken bilgileri, o pazarla ilgili detayları ilk 
elden öğrenmiş oluyor.

Programa kimler 
katılabiliyor?

Girişimciler için Avrupa Değişim Programı’na, 
kendi işlerini kurmayı planlayanlar ya da son üç 
yılda bir iş kuranlar katılabiliyor. Uygun bir iş 
planına dayanarak bir iş kurmayı planlayanlar 
ve üç yıldan az süredir girişimci olarak bir şirket 
işletenler projeye rahatlıkla başvurabiliyor. Sek-
tör ile ilgili bir sınırlama olmayan bu programa 
katılım için 18 yaşından büyük olmak yeterli. Ev 
sahibi girişimciler ise bilgi ve deneyimini Avrupa 
ülkelerinden yeni bir girişimci ile paylaşmaya, 
mentor olarak hareket etmeye hazırsa, programa 
katılım için başvurabiliyor. 

Her iki tarafın da hedef pazarlarını, iş ortak-
larını ve farklı iş yapma yollarını keşfedebildiği, 
sorunların çözümlerini daha karşılaşmadan tec-
rübe edebildiği bir kazan-kazan modeli olan bu 
programa katılmak için “info@imsad.org” adre-
sinden iletişime geçebilirsiniz. Katılım koşulları 
hakkında daha fazla bilgiye program kılavuzun-
dan (İngilizce) ulaşabilirsiniz.

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı kurulu-
şu Türkiye İMSAD, Avrupa genelinde yeni girişim-
ciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi 

değişim imkanı sağlayan “Yeni Girişimciler İçin Erasmus” 
programına, sektördeki girişimcilerin yararlanması için 
aracı kurum olarak dahil oldu. 

YENİ GİRİŞİMCİLER DAHA İSTEKLİ
Programa katılan girişimcilerin, yurt dışında bilgi ve 

tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği 
yapma ve Avrupa’da yeni pazarları tanıma imkanı buldu-
ğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Bu program sayesinde hem yeni 
girişimciler hem de mentorluk yapan tecrübeli girişimci-
ler birbirlerinin yenilikçi bakış açılarından yararlanıyor. 
Sektörümüzdeki girişimcilerimiz yeni fikirleri iş modeli-
ne dönüştürme konusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki 
meslektaşlarından daha aktif ve istekli. Mevcut destekler 
belki Avrupa’ya göre daha az ama Türkiye’de girişimcilik 
ruhu Avrupa’ya göre çok daha iyi durumda” diye konuştu. 

Ülkemizin gelişimi açısından girişimciliğin büyük 
önem taşıdığını ifade eden Küçükoğlu, “Ülkemiz insanı-
nın girişimcilik niyetinin üst seviyede olmasına rağmen, 
girişimlerin başarı oranı, seviyesi ve sürdürülebilirliği de 
mutlaka gelişmeli. Türkiye İMSAD olarak, büyük gelişim 
potansiyeli olan ülkemizin, her alanda sıçramalı ilerle-
meler yakalayacağına inanıyoruz. Amacımız, girişimcilik 
niyeti, planı olan vatandaşlarımıza kritik destek sağlamak 
ve ülkemizin gelişimine olan katkılarını yükseltmek” diye 
konuştu.

YENİ GİRİŞİMCİ, SORULARININ
CEVAPLARINI YERİNDE ALIYOR

Sınır ötesi bir değişim programı olan “Yeni Girişim-
ciler İçin Erasmus” programı kapsamında bir iş fikri 
olan kişiler, start-up’lar ve yeni kurulan mikro ve küçük 
işletmeler destekleniyor. “Yeni Girişimciler İçin Erasmus” 
programında süreç şöyle işliyor: “Kendini geliştirmek 
isteyen veya uzman olduğu alanda yeni bir fikri olan gi-
rişimci, iş planı ile online sistem üzerinden başvurusunu 
yapıyor, yine online sistem üzerinden benzer konuda 
bu işi daha önce yapan başka bir girişimci ile kendisine 
mentorluk yapması için eşleşiyor. Böylece mentorunun 
işletme yönetimini, çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl 
çözdüğünü yerinde görme imkanı buluyor. Kendisinin 
de gelecekte işini kurduğunda yaşayabileceği sorunların 
çözümlerini ilk elden tecrübe etmiş oluyor. Ayrıca işletme 
yönetimini bizzat deneyimliyor, merak ettiği sorularının 
cevaplarını alıyor. Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde 
mentor desteği alarak uzmanlığını güçlendirmek, geliş-
tirmek isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 1 ila 6 ay 
kalabiliyor. 

MASRAFLARIN BİR KISMI AVRUPA KOMİSYONU
TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Türkiye’den yeni girişimcilerin bu programda yer 
alması için aracı kurum olan Türkiye İMSAD, sürecin en 
başından itibaren katılımcılara yol gösteriyor. Başvurunun 
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YENİ ÜYELERİMİZ - PENGUEN BİLİŞİM

Kurulduğu 2010 yılından bu yana Türk iş-
veren ve ana yüklenicilerinin 11 ülkedeki 
45’i aşkın inşaat ve mühendislik projesini 

dijitalleştiren Penguen Bilişim, Türkiye İMSAD’a 
üye oldu. İhale aşamasından tasarıma, yapım-
dan kesin kabule, garanti döneminden işletmeye 
kadar bütün süreçleri dijitalleştirerek firmaların 
daha rekabetçi olmasını sağladıklarını vurgulayan 
Penguen Bilişim Kurucu Ortağı Tolga Canözkan 
ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a üye olma neden-
lerini konuştuk.

Penguen Bilişim, ne zaman kuruldu? Kuruluş 
aşamasından bugüne kadar olan süreç hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Penguen Bilişim olarak kurulduğumuz 2010 
yılından bu yana Türk işveren ve ana yüklenicile-
rinin 11 ülkedeki 45’i aşkın inşaat ve mühendislik 
projesini dijitalleştirerek rekabetçi olmalarını 
sağladık. Üst yapı, alt yapı ve enerji projelerinde 
dijital teknolojileri kullanarak şirketlerin verim-
lilik ve karlılığını artırması için çalışıyoruz. İhale 
aşamasından tasarıma, yapımdan kesin kabule, 
garanti döneminden işletmeye kadar bütün sü-
reçleri dijitalleştirerek, daha rekabetçi olunmasını 

sağlıyoruz. Böylelikle firmalar takip süreciyle 
değil, işleriyle meşgul oluyorlar.

Şirketin inşaat sektörüne yönelik faaliyet alanı 
nedir?

İnşaat projeleri bir yazılım ile dijitalleşmiyor, 
değişimin merkezinde insan var. Bu nedenle bir 
veya birkaç yazılım ile sonuca gidemeyeceğimizi 
çok iyi biliyoruz. Yeni yazılım ve iş yapış şekille-
riyle beraber gelen değişimi yönetebilmeleri için 
projelerin başından sonuna kadar çalışıyoruz. Biz 
inşaatı biliyoruz ve bildiğimiz işi dijitalleştiriyo-
ruz. İnşaatı bilen ekipler tarafından geliştirilmiş 
ve Türk inşaat sektöründe kendini kanıtlamış 
yazılımlarla şirketlerin işi kontrol edip yönetme-
sini sağlıyoruz. 

Şirket olarak önümüzdeki dönemde hedefle-
riniz neler?

Dijitalleşerek daha kısa zamanda, doğru kalite 
ve planlanan bütçede bitmesine katkı sağladığımız 
inşaat projelerinden bazıları; 1915 Çanakkale 
Köprüsü, Galata Peninsula Otel, Avrasya Tüneli, 
AND Pastel Karma Konut Projesi, İkitelli Şehir 
Hastanesi, İstanbul Metro Projeleri, TAV İnşaat ile 
Havalimanı Projeleri, Katar Dünya Kupası Stad-
yumu - Al Thumama, Rüzgar Enerjisi Santralleri, 
Gaz Çevrim Santralleri ve Marmaray. Bu tecrübeyle 
birlikte inşaat projelerinin dijitalleşmesini sağlaya-
rak, sektörün en büyük sorunu olan verimlilik ve 
üretkenlik problemlerini çözmeyi hedefliyoruz.

Penguen Bilişim, Türkiye İMSAD üyeleri ara-
sında yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi 
katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD inşaat sektörünün çatı örgütü 
olarak bütün paydaşlara erişmemize, bilgi alışverişi 
yapmamıza katkı sağlıyor, bu çok değerli. Bu üyelik 
sayesinde hem Türkiye inşaat sektörünün nabzını 
tutuyor, hem de dünyadaki yeni gelişmeleri yakın-
dan takip ediyoruz. İnşaat sektöründeki iş birliği 
ve iletişimin merkezi olarak gördüğümüz Türkiye 
İMSAD’ın üyesi olduğumuz için çok mutluyuz.

“Türkiye İMSAD, inşaat sektöründe
iş birliği ve iletişimin merkezi”

İnşaat sektörüne dijital çözümler sunan Penguen Bilişim, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. Penguen Bilişim Kurucu Ortağı Tolga Canözkan, “İnşaat 
sektöründeki iş birliği ve iletişimin merkezi olarak gördüğümüz Türkiye İMSAD’ın 
üyesi olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

“İnşaat projelerinin 
dijitalleşmesini 

sağlayarak, sektörün 
en büyük sorunu 

olan verimlilik 
ve üretkenlik 

problemlerini 
çözmeyi 

hedefliyoruz.”
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Yapıların kavramsal (konsept) proje aşa-
masından işletme ve bakım aşaması dahil 
olmak üzere tüm yaşam döngüsü içindeki 

faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla 
BIM süreçlerinin projelerde kullanılması konu-
sunda danışmanlık ve hizmet üretimi sağlayan 
ProCS Mühendislik, Türkiye İMSAD üyeleri ara-
sında yerini aldı. ProCS Mühendislik Kurucu 
Ortağı Serkan Elibollar, “Türkiye İMSAD bünye-
sinde yer almanın, üye firmalar ile fikir alışveri-
şinde bulunma, ortak çalışmalar yapma ve yeni 
gelişmeler yaratma konularında faydalı olacağını 
düşünüyoruz” diye konuştu. Serkan Elibollar ile 
ProCS Mühendislik’i ve Türkiye İMSAD’a üye 
olma nedenlerini konuştuk.

ProCS Mühendislik, ne zaman kuruldu? Ku-
ruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç 
hakkında bilgi verir misiniz?

ProCS Mühendislik, 2012 yılında uluslararası 
projelerden edindiğimiz tecrübelerimizi sektörü-
müz ile paylaşmak ve ülkemizin de BIM (Buil-
ding Information Modeling) süreçlerinde global 
pazarda güçlü olarak yer alabilmesine destek 
olmak hedefleri ile kuruldu. Firmamız kurulduğu 
tarihten itibaren Türkiye, Körfez Ülkeleri, Avrupa 
ve Amerika’da farklı projelerde görevler üstlenerek 
BIM süreçleri dahilinde hizmet üretti. Türkiye’de 
üniversiteler tarafından sektör paydaşlarına verilen 
ilk BIM süreçleri eğitimini 2014 yılında İTÜ bün-
yesinde başlattık ve gönüllü eğitimci olarak devam 
ediyoruz. Ülkemizin bu konudaki yeteneklerini 
daha başarılı temsil etmek için 2017 yılından 
itibaren Kanada ofisimizi de faaliyete geçirdik. 

Şirketin inşaat sektörüne yönelik faaliyet alanı 
nedir?

ProCS Mühendislik, yapıların kavramsal (kon-
sept) proje aşamasından işletme ve bakım aşaması 
dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü içindeki 
faaliyetlerin daha verimli olarak yürütülmesi ama-
cıyla, BIM süreçlerinin projelerde kullanılması 
konusunda danışmanlık ve hizmet üretimi sağlıyor.

“Türkiye İMSAD, sektör için
çok önemli bir ev sahipliği yapıyor”

BIM süreçleri dahilinde hizmet üreten ProCS Mühendislik, Türkiye İMSAD’a üye 
oldu. ProCS Mühendislik Kurucu Ortağı Serkan Elibollar, “Türkiye İMSAD’ın ev 
sahipliği yaptığı buildingSMART Türkiye organizasyonunda kurucu üye olarak 
ülkemize önemli katkılar yapacağımızı düşünüyoruz” dedi. 

2012 yılında Serkan 
Elibollar (solda)
ve Daniel Kazado 
tarafından kurulan 
ProCS Mühendislik, 
BIM süreçlerinin 
projelerde 
kullanılması 
konusunda 
danışmanlık ve 
hizmet üretimi 
sağlıyor.

 BIM süreçlerinde yönetim ve danışmanlık 
hizmetlerinin yanı sıra; modelleme, koordinas-
yon, iş programı entegrasyonu, maliyet analizleri, 
işletmeye geçiş gibi farklı BIM kullanımları ile ilgili 
hizmet sunuyoruz. 

ProCS Mühendislik, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne 
gibi katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD bünyesinde yer almanın, 
ülkemizin inşaat sanayisinin önemli firmalarıyla 
fikir alışverişinde bulunma, buna ek olarak ortak 
çalışmalar ile yeni gelişmeler yaratma konula-
rında faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye 
İMSAD’ın, sektör için çok önemli bir ev sahipliği 
yaptığı ve bu sayede faaliyetlerini Türkiye İMSAD 
bünyesinde sürdüren buildingSMART Türkiye 
organizasyonunda kurucu üye olarak ülkemize 
gelişmekte olan yeni teknolojilerin aktarılması 
ve gerekli yerel standartların oluşması konusun-
da önemli katkılar yapacağımızı düşünüyoruz. 
Sektörümüze yapılacak bu katkıların uygulamaya 
geçmesi sonucunda faaliyet gösteren bütün firma-
lar gibi bizler de uluslararası pazarlarda daha fazla 
söz sahibi olmayı hedefliyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ - PROCS MÜHENDİSLİK
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YENİ ÜYELERİMİZ - RAMA IS

İnşaat sektöründe BIM (Building Information 
Modeling) uygulamaları giderek artarken, 
bu konuda sektöre danışmanlık ve çözüm 

sunan RAMA IS de Türkiye İMSAD üyeleri ara-
sında yerini aldı. RAMA IS’in kurulduğu 2014 
yılından bu yana BIM için gerekli teknolojilerin 
kurulumu ve danışmanlığını yaptığını belirten 
RAMA IS Genel Müdürü Müge Sümerol, “Bo-
yutumuza göre gerekli proje sayısına ulaştıktan 
sonra BIM için kullanılan standartlara uyumlu, 
hafif, ucuz, adaptif yazılım geliştiriyoruz. Bu 
konu üzerine yoğunlaşıyoruz” diye konuştu. 
Müge Sümerol ile RAMA IS’in faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuş-
tuk.

RAMA IS ne zaman kuruldu? Kuruluş aşa-
masından bugüne kadar olan süreç hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Şirketimiz 2014 senesinde BIM için gerekli 
teknolojilerin kurulumu ve danışmanlığı için 
kuruldu. Bilişim teknolojileri, bulut teknolojileri 

ve mobil uygulamaları üzerine danışmanlık ve 
hizmet sunuyoruz.

“FİRMALARA DANIŞMANLIK
VE ÇÖZÜM SUNUYORUZ”
RAMA IS’in inşaat sektörüne yönelik faaliyet 
alanı nedir?

BIM kullanımı, inşaat sektöründe, en alt dü-
zeyde yapılan IT yatırımlarının, firma veya proje 
bağımsız, daha üst seviyelere taşınmasını gerek-
tirdi. Bu konuda inşaat sektöründeki firmalara 
gerekli danışmanlık ve piyasada olan çözümleri 
sunuyoruz. Aynı zamanda firmalara, “ihtiyacın 
kadar IT” kavramını tanıştırmak amacı ile bulut 
teknolojileri uygulamaları götürüyoruz.  

Şirket olarak önümüzdeki dönemde hedefleri-
niz neler?

Boyutumuza göre gerekli proje sayısına ulaş-
tıktan sonra BIM için kullanılan standartlara 
uyumlu, hafif, ucuz, adaptif yazılım geliştiriyoruz. 
Bu konu üzerine yoğunlaşıyoruz.

RAMA IS, Türkiye İMSAD üyeleri arasında ye-
rini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD üyeleri doğaları gereği üretim 
yapan firmalar olduklarından, IT ihtiyaçları müş-
teri talebine göre şekillenmesine rağmen, verimli 
ve sürdürülebilirlik esasına uygun şekilde belirle-
niyor. Türkiye İMSAD bünyesindeki çeşitli firma 
ve yan sektörler, inşaat sektörü için geliştirdiğimiz 
çözümlerin başarısı için çok değerli deneyim ve 
bilgi transferi sağlıyor. Biz yakın gelecekte bir 
inşaatı oluşturan birçok ana unsurun üretim sa-
halarında hazırlanıp, inşaat sahalarına montaj için 
taşınacağına inanıyoruz. Bu alanda Türkiye İMSAD 
üyelerinin bilgi birikimi, kurguladığı eğitim ve 
projelerle, sektörümüzde ve ülkemizde önemli bir 
yer aldığını görüyoruz ve destekliyoruz.

“Türkiye İMSAD bünyesinde 
geliştirdiğimiz çözümlerin başarısı 

için deneyim sağlıyoruz”
Türkiye İMSAD'ın yeni üyelerinden RAMA IS, BİM için gerekli teknolojilerin kurulumu 
ve danışmanlık hizmetlerini yürütüyor. RAMA IS Genel Müdürü Müge Sümerol, 
“Türkiye İMSAD bünyesindeki çeşitli alt sektörler, inşaat sektörü için geliştirdiğimiz 
çözümlerin başarısı için çok değerli deneyim ve bilgi transferi sağlıyor” dedi.  

“BIM kullanımı, inşaat 
sektöründe, en alt 

düzeyde yapılan IT 
yatırımlarının, firma 

veya proje bağımsız, 
daha üst seviyelere 

taşınmasını gerektirdi. 
Bu konuda inşaat 

sektöründeki firmalara 
gerekli danışmanlık 

ve piyasada olan 
çözümleri sunuyoruz.”





Pandemide 
önemi artan 
teknoloji
ve doğa dostu
AKILLI ŞEHİRLER 

Covid-19 salgını, dünya genelinde
akıllı şehirleşmeye yönelimi artırdı

İnsanlık, 2019 sonunda başlayan Covid-19 kabusuyla şehirlerin 
yaşanabilir olmasının önemini çok daha iyi anladı. 20'nci yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren gelişen teknolojilerle ortaya çıkan 
"akıllı şehir" kavramı, salgın hastalıklarla mücadelede yeni bir 
dönemin kapısını aralarken, veri-temelli, lokasyon belirleyici, takibi 
kolaylaştırıcı gibi akıllı şehir uygulamaları bu süreçte ülkelerin, 
“hastalığın tespiti”, “sosyal mesafenin korunmasının temini” gibi 
amaçlar için başvurduğu en önemli araç haline dönüştü.

KAPAK - PANDEMİDE ÖNEMİ ARTAN AKILLI ŞEHİRLER
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akıllı şehirleşmeye yönelimi artırdı
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Birleşmiş Milletler (BM) 2050 
yılına kadar dünya nüfusunun 
yüzde 66’sının kentlerde yaşa-

yacağını öngörüyor. Modern dünyada 
şehirler dünya çapında enerji üreti-
minin yüzde 75’ini tüketirken, CO2 
emisyonlarının yüzde 80’ini üretiyor. 
Bu durum da çevre üzerinde olumsuz 
etkilere neden oluyor. Günümüzde 
hareketli, üretken, yenilikçiliğe açık 
ve çekici olan kentler, nüfusun hızlı 
artışı ile birlikte sağlık, atık, kaynak-
lara erişim sağlayamama, enerji, su ve 
hava kirliliği, çarpık kentleşme, adil 
olmayan hizmet sunumu gibi birçok 
sorunla karşı karşıya kalıyor. 21’inci 
yüzyılda yaşanan küreselleşme, kent-
leşme ve iklim değişikliği gibi zor-
luklara ek olarak, 2020 Mart ayında 
küresel bir salgına dönüşen Covid-19 
da kentlerde salgın hastalıkların ya-
yılmasına karşı acil ve etkili çözümler 
bulunması gerekliliğini ortaya koydu.

Dünyada nüfusun sürekli artma-
sıyla altyapı, güvenlik, sağlık, atık ve 
konut açığı gibi yeni sorunların ortaya 

çıktığı şehir hayatına çözüm ise bilgi 
teknolojilerine dayanan “akıllı şehir” 
yatırımlarından geliyor. Akıllı tekno-
lojilerle donatılan şehirler, kaynakların 
etkin ve daha akıllıca kullanılmasını 
sağlarken, maliyet ve enerji tasarrufu 
yapılmasına, hizmet sunumu ve yaşam 
kalitesinin geliştirilmesine ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Akıllı şehir; vatandaşların yaşam 
koşullarını iyileştirmek, şehir hizmet-
lerini ve süreçlerini otomatikleştirmek, 
açık ve şeffaf sistemler geliştirmek, 
kentsel hizmetlerin verimliliğini, kent-
lerin rekabet gücünü, ekonomik ve 
politik etkinliğini artırmak için bilgi ve 
iletişim teknolojilerini (ağlar, sensörler, 
akıllı yönetim sistemleri, gömülü sis-
temler, akıllı ortamlar, akıllı telefonlar, 
mobil cihazlar, akıllı sayaçlar) kulla-
nan; aynı zamanda bu teknolojiler ile 
insan, doğa ve finansal kaynakların 
etkin ve verimli kullanımını sağlayan 
temelinde sürdürülebilirlik yer alan 
yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çı-
kıyor.

DÜNYA EKONOMİK
FORUMU’NDAN ÖNEMLİ UYARI

Dünya Ekonomik Forumu 2020 
Global Riskler Raporu’na göre, önü-
müzdeki 10 yıl boyunca bulaşıcı 
hastalıklar etki açısından en büyük 
10 riskten biri olarak tespit edildi. 
Raporda, “Mevcut sağlık riskleri ve 
yeni riskler ortaya çıktıkça, insanlığın 
sağlık sorunlarının üstesinden gelme 
konusundaki geçmiş başarıları gele-
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cekteki sonuçların garantisi değildir” 
şeklinde özel bir uyarıda bulunuldu. 
“Salgın hastalıklar uzun vadeli riskler 
arasında. Bu yüzden şehirler, yeni veya 
önceden bilinen hastalıkların olası sal-
gınların hızlı belirlenmesi ve hassas 
bilgilerle hızlı kararlar alınabilecek şe-
kilde işlemek için sürekli hazır olmalı” 
vurgusu yapılan rapor, dünyadaki tüm 
şehirlerin akıllı şehir statüsüne geçme-
si için bir uyarı niteliği taşıyor.

Akıllı şehirleşmeye giden yolda veri 
bilimi ve mekansal görselleştirme, yine 
küresel bir salgınla mücadele sonu-
cunda kullanılmaya başlandı. Kent-
lerin veri bilimini hizmetlerin sunu-
muna aktarmaya başlamasının tarihi 
1854 yılına dayanıyor. 1850’li yıllarda 
yaşanan ve birçok insanın ölümüyle 
sonuçlanan kolera salgınının hava kir-
liliği kaynaklı olarak yayıldığına ina-
nılıyordu. 1854 yılında İngiliz Doktor 
John Snow, kolera salgınının yayılımını 
ölçmek amacıyla, İngiltere genelinde 
eldeki verileri birleştirerek vakaları 
haritaladı. Dr. Snow bu çalışmasında 

kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin, 
adreslerini kendisi tarafından hazırla-
nan harita üzerinde çizdi. Doktor, her 
bir ölüm için bir siyah çizgi kullanmak 
üzere, hanedeki ölüm sayısına göre 
harita üzerinde adreslere göre çizimler 
yaptı. Dr. Snow, haritasına kent içi su 
kaynaklarını ve diğer doğal alanları 
eklerken; fiziksel haritaları ve infogra-
fikleri birleştirerek kolera vakalarının 
Londra’daki yayılmasını göstermeye 
çalıştı. Dr. Snow tarafından yapılan 
bu veri görselleştirmesi, mahalleye 
su sağlayan pompaya en kolay erişi-
me sahip caddelerin, en yüksek ölüm 
oranlarını yaşadığını doğruladı. Böyle-
likle Dr. Snow geliştirdiği yöntem so-
nucunda kolera virüsünün daha önce 
varsayıldığı hava kirliliğinden değil; su 
kaynakları yoluyla yayıldığını keşfetti. 
Bu yöntemi ile Dr. Snow, 1854 Kolera 
Salgını Haritası ile salgını sonlandır-
maya giden yolu buldu.

 Dr. Snow tarafından hazırlanan bu 
harita modeli, veri bilimi ve mekansal 
görselleştirmenin ilk örneğini oluş-
turdu. Hastalığın yayılma nedenini 
vakalara ilişkin verileri toplayarak, 
görselleştirme yoluyla elde eden bu 
yöntem, günümüzde de salgınla mü-
cadeleler kapsamında veri çalışmaları-
nın tespitinde kullanılıyor.

AKILLI ŞEHİR KAVRAMI
İLK OLARAK 2008 KRİZİNDE
IBM TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Kavramsal olarak akıllı kent kavra-
mı ilk defa 2008 krizi ile birlikte IBM 
şirketi tarafından önerildi. Kentlerin 
gelişimi ve kent nüfuslarının artma-
sıyla, ekonomi, siyaset ve teknoloji 
alanlarındaki hizmet sunumlarında da 
faaliyetler hız kazandı. Tarihsel sürece 
bakıldığında, her küresel, finansal veya 
enerji krizi bir teknik devrim yarışma-
sını tetikledi. IBM şirketi tarafından 
2008 yılında bu kavramın önerilme-
sinde ve içselleştirilmesinde, küresel 
enerji krizinin ön planda olması ciddi 
anlamda rol oynadı. 1857 krizi sonra-
sında sanayi devrimi, 1929 krizinde 
dijital devrim, 1987 krizinden sonra 
“bilgi kenti” kavramı ortaya çıktı, “akıl-
lı kent” kavramı ise 2008 krizinden 
sonra ismini duyurmaya başladı. Böy-
lelikle post-pandemik kriz gibi dünya 
üzerinde yaşanan bir krizin ardından 
yine geçmişteki olaylara benzer şekilde 
farklılık ve yenilik anlayışı ile akıllı 
şehir olgusu meydana geldi. Özellik-
le milenyum sonrasında hızla deği-
şen ve gelişen teknoloji, hayatın her 
alanını etkilediği gibi içinden çıktığı 
modern toplumları ve kentsel yaşamı 
da doğrudan etkiledi. Bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve 
hızlı dönüşüm çeşitli kentsel planla-
ma ve genişleme yaklaşımlarını ortaya 
çıkardı.

COHEN’İN “AKILLI ŞEHİRLER
ÇARKI” REHBER NİTELİĞİNDE

Akıllı şehir kavramının analizinde, 
kent ve iklim stratejisti Boyd Cohen 
tarafından 2013 yılında geliştirilen 
“akıllı şehirler çarkı” rehber niteliği 
taşıyor. Akıllı kentin, sistemli ve doğ-
ru bir biçimde işleyebilmesi için bu 
çark, çarkı oluşturan 6 bileşenin (akıllı 
toplum, akıllı yönetişim, akıllı hare-
ketlilik, akıllı yaşam, akıllı çevre ve 
akıllı ekonomi) birbirleriyle etkileşim 
ve bağlantılı hareket etmesi gerektiği 
iddiasını taşıyor. Ayrıca akıllı şehirler 
çarkına göre kentlerin küresel eğili-
mi ve birbirleriyle entegrasyonu çok 
önemli. Cohen’e göre her bileşen bir 
diğerini doğrudan etkiliyor ve bu bi-
leşenlerden herhangi birinin ihmal 
edilmesi, çarkın düzgün çalışmaması-
na sebep oluyor.

AKILLI ŞEHİR YATIRIMLARI
2025’E KADAR
YÜZDE 18 ARTACAK

Dünyada akıllı şehir alanındaki 
yatırımların hızlı biçimde artması ön-
görülüyor. Business Insider tarafından 
yapılan tahminlere göre, akıllı şehir 
alanındaki yatırımların 2019-2025 

arasındaki dönemde yıllık ortalama 
yüzde 18 artış göstermesi ve 2025’te 
295 milyar dolara ulaşması bekleni-
yor. Benzer şekilde, Statista’nın der-
lediği verilere göre 2018 yılında 81 
milyar dolar olan akıllı şehir girişimle-
rine yapılan teknoloji harcamalarının 
2023’te iki katını aşarak 189.5 milyar 
dolara ulaşacağı tahmini yapılıyor. 
Akıllı şehir alanında yapılan harca-
maların konularına göre dağılımına 
bakıldığında ise en yüksek paya akıllı 
şebekeler ile sabit görsel gözetim sis-
temlerinin (güvenlik kameraları vb.) 
sahip olduğu görülüyor. Söz konusu 
alanlara yapılan harcamalar, toplam 
akıllı şehir harcamalarının yaklaşık 
üçte biri. OECD verilerine göre ise 
pandemi sürecinin yaratmış olduğu 
etkilerle beraber, dünyada akıllı şe-
hirler altyapısına 2030 yılına kadar en 
az 70 trilyon dolar yatırım yapılacağı 
tahmin ediliyor.

Uluslararası düzeyde yapılan bir 
araştırmaya göre, 2017-Nisan 2020 
tarihleri arasında küresel ölçekte top-
lam kaynakların yüzde 23’ü akıllı 
şehir uygulamalarına aktarıldı. Aynı 
araştırmada yapılan tahminlere göre, 
önümüzdeki dönemde pandemi ile 
mücadele sürecinde sağlık alanında 
akıllı şehirlere yönelik uygulamala-
ra aktarılacak payın artacağı tahmin 
ediliyor. Yapılan tüm araştırmalarda 
pandemiye ilişkin kriz dönemi ile bir-

likte dijital altyapının, kamu sağlığı yö-
netimi açısından büyük öneme sahip 
olduğu gözlemleniyor. Özellikle sağlık 
alanında dijital altyapıların ve akıllı 
şehir uygulamalarının günümüz ve 
gelecekteki pandemi krizlerinin etkile-
rini azaltacak şekilde güçlendirilmesi, 
bu alanda yapay zeka teknolojilerinin 
sürece etkin bir şekilde dahil edilmesi 
ve “büyük veri” analizleri ile hareket-
liliğinin ölçümü, hastalığın yayılma 
hızının tespiti ve sağlık durumu kont-
rolü gibi konularda kullanılmasının 
kritik olduğu görülüyor.

COVID-19 SALGININDA
8 BAŞLIKTA AKILLI ŞEHİR 
UYGULAMALARI

Sosyal Mesafe
√ En göze çarpan örnek, Çin’de 

“Guangzhou Gosuncn Robot” isim-
li firmanın, G teknolojisiyle işlettiği 
Covid-19 devriye robotları. Yüksek 
çözünürlüklü kameralar ve kızılötesi 
ısıölçer sistemlerle donatılmış polis 
kontrolündeki bu robotlar, kentsel 
mekanlarda 5 metre yarıçapındaki 10 
farklı insanı tarayabilme kapasitesine 
sahip. Bu uygulama taradığı kişinin 
sağlık durumunu hükümet yetkilile-
rine iletiyor.

√  Bu kategoride yer alan başka bir 
akıllı şehir uygulaması ise Numina fir-
masının ABD sokaklarında kullanılabi-

295 MILYAR DOLAR
Akıllı şehir yatırımlarının
2025’te ulaşacağı tutar

189.5 MILYAR DOLAR
Akıllı şehir girişimlerine
2023’e kadar yapılması
beklenen teknoloji
harcamaları tutarı

70 TRILYON DOLAR
Akıllı şehirler altyapısına
2030 yılına kadar yapılması
beklenen en az yatırım tutarı
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lecek yapay zekaya sahip görüntüleme 
sistemleri. MOBESE temelli bu sistem-
ler sayesinde kentsel mekanlardaki 
yayaların hareketleri ve birbirlerine 
olan mesafeleri ölçülüyor ve yetkililer 
için bir bildirim sistemi oluşturuluyor.

√  Singapur Hükümeti’nin işletime 
soktuğu “TraceTogether”, Türkiye’de-
ki “Hayat Eve Sığar”, uygulamasıyla 
benzerlik gösteriyor. Bu uygulamanın 
kullanıcıları Covid-19 hastası olan 
bir kişiyle yaklaştığında ya da aynı 
ortamda bulunduğunda bildirim alı-
yor. Mekansal tabanlı geliştirilen bu 
uygulama sayesinde, kişiler risk bölge-
sine girdiklerinde anlık bir bildirimle 
uyarılıyor.

√  Apple ve Google’ın birlikte üze-
rinde çalıştığı “Contact Tracing App” 
uygulaması, Singapur örneğinde de 
görülen benzer bir şekilde bluetooth 
teknolojisiyle kişinin, uzun süre ki-
minle temas ettiğini, kime yaklaştığını 
inceliyor. Temasta olunan kişilerden 
biri Covid-19 hastası ise kullanıcı-
nın akıllı telefonuna bir uyarı mesajı 
gidiyor ve kullanıcı konu hakkında 
bilgilendiriliyor.

√ ABD menşeili “Unacast” isimli 
bir yazılım firması ise interaktif kul-
lanıma açık olan “sosyal mesafe skor 
tahtası”nı hizmete sundu. Skor tahtası 
ya da bölge karnesi olarak da isim-
lendirilebilen bu yöntem, ABD’deki 
eyalet ve şehirlerdeki sosyal mesafe 
kurallarının ölçümünü yapıyor ve 
güncel olarak bu bölgelere A’dan F’ye 
kadar puan veriyor. Böylelikle hem 
kişiler hem de kurumlar bulundukları 
yerlerdeki sosyal mesafeye bağlı risk 
seviyesinden haberdar oluyor.

Hareketlilik
√ Google, haritalar uygulamasıyla 

birlikte ortaklaşa ürettiği “Covid-19 
Hareketlilik Raporları”nı internetin 
kullanımına sunmuş durumda. Bu 
raporlar, bir bölge/ülkedeki insan ha-
reketinin hangi sektörlerde yoğun-
laştığını; market, rekreasyon, sağlık, 
hizmet veya ulaşım gibi sektörlerdeki 
ekonomik ve toplumsal hareketliliğin 
istatistiksel dökümünü sağlıyor. Bu 
sayede Google, hükümetlerin Covid-
19’la savaşında strateji belirlemesinde 
yardımcı rol alıyor.

√ İtalya’daki hareketliliğin mekan-
sal temelli ölçümünü yapan Enel X ve 

Here Technologies isimli iki firma, 
ürettikleri uygulama sayesinde hükü-
met ve yerel yönetim organlarına veri 
sunmak amacıyla ulusal, bölgesel ve 
kentsel ölçekte vatandaşların nere-
den nereye ve ne kadar yol kat ettiğini 
gösterir eş zamanlı bir harita üreterek 
kullanıma açtı.

√  ABD’de kullanıma açılan ve 
Urban Footprintin’in tasarlamış oldu-
ğu, oldukça yararlı çevrimiçi bir risk 
haritası bulunuyor. Marketlere ulaşım 
süresi, sosyo-ekonomik durum, toplu 
taşıma kullanımı, sağlık birimlerine 
uzaklık gibi birçok veriyi işleyerek ve 
modelleyerek oluşturulan bu harita 
sayesinde, ABD’deki birçok eyalet 
ve şehir pandemi açısından ne kadar 
yüksek risk altında olduğunu göre-
biliyor.

Dezenfeksiyon
√ Yüzeylerin ve mekanların hijyen-

lerinin sağlanmasına yönelik uygula-
malar, Covid-19’a karşı alınan akıllı 
şehir temelli önlemleri kategorilendi-
rirken önem kazanıyor. Salgının baş-
ladığı Çin’de, Siemens ve Aucma fir-
malarının iş birliğiyle işletime sokulan 
dezenfeksiyon robotları dezenfeksiyon 
önlemleri için kullanılan akıllı şehir 
uygulamalarından biri olarak geçiyor. 
Bu robotlar sayesinde okullar, iş yer-
leri, fabrikalar ve açık/kapalı kamusal 
mekanlar, insan hayatını tehlikeye at-
maksızın özel dezenfektanlarla hijyene 
kavuşturuluyor.

√ Bu kategorideki örneklerden bir 
diğeri de bir start-up projesi olarak 
başlayan “Smart Sinks (akıllı lavabo-
lar)” uygulaması. Uluslararası arenada 
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okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde, 
sağlık birimlerinde, restoranlarda ve 
her türlü kamusal alanda mikro bo-
yutlarda el yıkama ve dezenfeksiyon 
istasyonları kurmayı hedefleyen genç 
girişimciler, yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde kullanıcı profili oluşturarak 
hijyeni artırmayı hedefliyor.

Sağlık Sistemi
√ Sağlık sistemini iyileştirmeye 

yönelik akıllı şehir uygulamaları da bu 
çalışmada önemli bir kategoriyi oluş-
turuyor. Oxford Üniversitesi’nden 
uzmanların, Avrupa Birliği ülkeleri ve 
Birleşik Krallık için geliştirmiş olduğu 
Koronavirüs Takip Uygulaması, hasta 
ya da sağlıklı kişilerin güncel olarak 
takip edilip bilgilendirilmesini sağ-
lıyor, aynı zamanda hastalarla ilgili 
güncel durumu sağlık kurumlarına 
detaylı bir veriyle iletmek için işliyor.

√ Buna benzer bir diğer örnek 
ise ABD menşeli HypeLabs isimli fir-
ma ve TECH4COVID19 isimli bir 
organizasyonun uluslararası ölçek-
te hükümet yetkilileri ve hastaneler 
için geliştirdiği “CovidAPP” isimli 
uygulama. Bu uygulama, diğer takip 
uygulamalarından farklı olarak 5 bin 
254 gönüllü, 6 bin 428 donör, 27 
bağlantılı proje ve 403 farklı danış-
manla işletiliyor ve küresel ölçekte 
sağlık kurumları ve hükümetler ara-
sında hızla yayılıyor.

Ekonomi
√ ABD menşeili otomotiv firması 

Rolce-Royce, post-pandemi dönemi 
ekonomik dayanıklılığı (resilience) 
artırma ve yeni normale adapte ola-
bilme hedefiyle IBM, GoogleCloud, 
TheDataCity gibi firmalarla mekansal 
temelli bir veri tabanı oluşturdu. “Co-
vid-19 sonrası iyileşme” sloganı ile ge-
liştirilen “EMER²GENT” isimli bu veri 
tabanı, pandemi sonrası ekonomik 
dayanıklılığı artırabilmek amacıyla 
bünyesindeki firmaların geliştirdikleri 
veya geliştirecekleri her türlü fikir, 
proje ve girişimcilik faaliyetlerini pay-
laştıkları çevrimiçi bir platform.

√ Dünya Ekonomik Forumu’nun 
uluslararası arenada kurduğu “Block-
chain Deployment Toolkit” isimli blok 
zinciri teknolojisi, Covid-19 sonrası 
ekonomik direnci artırmak için geliş-
tirilen bir diğer uygulama alanı olarak 

nitelendiriliyor. Bu uygulama da yukarıda 
belirtilen EMER²GENT’e benzer bir çevri-
miçi bir platform. “Kamu-özel sektör iş-
birliği” ve “Paylaşılmış güven” temalarıyla 
yola çıkan bu platformun amacı, küresel 
ölçekte birçok kurum ve kuruluşun pan-
deminin ekonomik etkilerini azaltmak 
amacıyla birbirlerinin tedarik zincirlerine 
katkıda bulunmasını sağlamak.

Sosyal Destek ve Kamu Hizmetleri
√ ABD Akıllı Kent Konseyi’nin ge-

liştirdiği ve Koronavirüs’ün ülkede ilk 
defa görüldüğü zamanlarda işletilmeye 
başlanan “Covid-19 Yol Haritası” adlı 

sistem, kişilere her türlü ihtiyacını kar-
şılayabilmesi adına izleyebileceği bir 
yol haritası sunan gelişmiş ve güncel 
bir platform sağlıyor.

√ Bu kategoride yer alan kay-
da değer bir diğer uygulama örneği 
ise Avustralya ve ABD’de Austin ve 
Wyndham Şehir Konseyleri’nin or-
taklaşa geliştirdiği bir proje olan “On-
line Community Hubs” platformu. Bu 
platform sayesinde Austin, ABD ve 
Wyndham’da yaşayanlar her türlü çev-
rimiçi etkinlikten haberdar olabiliyor, 
sosyalleşebiliyor ve birbirlerine maddi/
manevi destekte bulunabiliyor.

Akıllı hareketlilik/
ulaşım (smart mobility): 
Gerçek zamanlı trafik 
bilgisi üretilerek; yolcu, 
sürücü ve operatörler ile 
paylaşan, bilgi ve iletişim 
teknolojileri destekli 
entegre çevre dostu, 
özellikle dezavantajlı 
gruplar için kapsayıcı 
ulaşım sistemlerini içerir.

Akıllı yaşam (smart 
living): Şehir 
sakinlerinin yaşamı, 
bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile 
kolaylaştırılarak daha 
sağlıklı ve güvenilir 
bir yaşam ortamı 
sağlanır.

1

2

Akıllı hareketlilik/1

AKILLI ŞEHIRLERIN 
6 BILEŞENI

Akıllı şehir 
kavramının 
analizinde, kent 
ve iklim stratejisti 
Boyd Cohen 
tarafından 2013 
yılında geliştirilen 
“akıllı şehirler çarkı” 
rehber niteliği 
taşıyor.
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Eğitim
√ Eğitim, Covid-19 odaklı akıl-

lı şehir uygulamaları arasında en az 
odaklanılan kategori. Bu alanda üze-
rinde durulması gereken tek uygulama 
ABD’de San Francisco Belediyesi’nin 
kentin çeşitli 25 noktasına kurduğu 
yüksek hızlı ve fiber altyapılı modem-
lerden meydana gelen “SuperSpots” 
projesi. Bu proje sayesinde uzaktan 
eğitim almak zorunda olan ancak ye-
terli internet altyapısına sahip olmayan 
öğrenciler, evden kaliteli ağ bağlantısı 
sayesinde kesintisiz eğitimlerine de-
vam edebiliyor.

Veritabanı
√ ABD’de bulunan Şehirler Ulusal 

Ligi (The National League of Cities) ve 
Bloomberg Philanthropies’in birlikte 
geliştirdiği bir platform olan “Covid-19 
Local Action Tracker”, yerel ve bölgesel 
düzeyde lider ve politika yapıcıların 
karar alma mekanizmalarında yardımcı 
olacak bir akıllı şehir uygulaması ola-
rak nitelendirilebilir. Bu platform saye-
sinde yereldeki ve bölgedeki yönetici-
ler Covid-19 ile ilgili yapılan her türlü 
yardım, destek ve projeden haberdar 
olup, projeler ekseninde eksiklere yö-
nelik çalışmalarda bulunabiliyorlar.

√ Bu kategoride kendini diğer proje-
lerden ayıran bir diğer uygulama örneği 
ise Dubai’de geliştirilen ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin tümünde uygulanabilen 
“Dara Sharing Toolkit” veri tabanı. Res-
mi bir kurum olan “The Smart Dubai 
Department”ın bu uygulamayı geliştir-
mekteki temel amacı resmi kurumların 
ve özel/tüzel kişilerin, etik ve güven 
mekanizmalarını gözetecek şekilde her 
türlü verinin paylaşımını sağlayabileceği 
ortak bir veri havuzu oluşturmak ve bu 
veri havuzunu katılımcılık ve şeffaflık il-
kelerine dayalı bir biçimde tüm ülkenin 
kullanımına açmak.

Akıllı ekonomi (smart economy): 
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak 
verimlilik artışı, e-ticaret, ileri üretim ve 
tedarik sistemleri, akıllı kümelenmeler ve iş 
ekosistemleri ile yaşayan laboratuvarlar vb. 
uygulamaları kapsar. Akıllı insanlar (smart people): 

Şehir sakinlerinin bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanma ve üretme 
becerilerinin geliştirilerek 
yaratıcılık ve inovasyonu 
özendiren kapsayıcı bir toplum 
oluşturulur.

Akıllı çevre (smart environment): 
Yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, mikro 
şebekeler, akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği 
izleme sistemleri, çevre dostu binalar 
ve kent planlaması, enerji verimli akıllı 
sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, 
akıllı su yönetimi ve drenaj sistemleri gibi 
çözümleri kapsar.

Akıllı yönetişim (smart governance): 
Paydaşlar arasında etkin ve etkili bir iletişim, 
bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlanarak 
kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar 
alma mekanizmaları oluşturulur.

5
6
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“2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı”

 yol haritası olacak
Türkiye, 2019 yılı Aralık ayında yayımlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı” ile akıllı şehir çalışmalarına hız verdi. Pandemi 
döneminde akıllı şehir uygulamalarına yönelik Türkiye’nin yol haritası 
niteliğindeki plan kapsamında, 40 eylemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin “2020-2023 Ulu-
sal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 
Eylem Planı”nda yer alan dört 

stratejik amaç, “Etkin akıllı şehir eko-
sistemi oluşturulması, akıllı şehir dö-
nüşüm kapasitesinin artırılması, akıl-
lı şehir dönüşümünde kolaylaştırıcı 
ve yönlendirici ortam oluşturulması, 

şehircilik hizmetlerinde akıllı şehir 
dönüşümünün sağlanması” olarak 
belirlendi. Eylem Planı kapsamında 
toplam 40 eylemin hayata geçirilmesi 
planlanıyor. Bu eylemler arasında en 
dikkat çekenler; her şehrin kendine 
özgü bir yerel strateji ve yol haritasının 
hazırlanması, değerlendirme mode-

li olarak bir akıllı şehir endeksinin 
oluşturulması, Akıllı Şehir Teknoloji 
Radarı gibi sürdürülebilirlik amaçlı 
takip mekanizmalarının kurulması, 
insan kaynağı kapasitesi ve niteliğinin 
artırılması, akıllı şehir bileşenlerinin 
hem nitelik hem de nicelik açısından 
geliştirilmesi. Ayrıca akıllı şehir dönü-
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şümüne yönelik gerek kamu, gerekse 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, özel sek-
töre istenilen uygun ortamın oluştu-
rulması ve gerekli teşviklerin verilmesi 
de diğer eylemler olarak öne çıkıyor.

Eylem planında küresel ölçekte 
salgınla mücadele ve olası bir pande-
mi durumunda ihtiyaç duyulan akıllı 
şehir uygulamalarına da yer verildiği 
dikkat çekiyor. Plan olası bir salgın-
la mücadele kapsamında akıllı şehir 
sistemine yönelik eylemi de içeriyor. 
Plan kapsamında salgın hastalıkların 
coğrafi bölgelere göre analiz edilerek 
dağılımının izlenmesine yönelik “Sal-
gın Hastalıkların Coğrafi Dağılımının 
Takibi” uygulamaları ve kronik hasta-
lıklar ile bulaşıcı olmayan hastalıkların 
önlenmesi ve buna dair farkındalığın 
artırılmasına yönelik faaliyetler de halk 
sağlığı alanında önemli konu başlıkları 
olarak yer alıyor. Türkiye’de salgın has-
talıklara yönelik olarak 2007 yılında 
ilk “Ulusal Pandemi Planı” yapıldı ve 
plan her yıl yenileniyor. Sağlık Bakan-
lığı tarafından geliştirilmekte olan ve 
coğrafi bilgi sistemleri altyapısına sa-

hip olan sistemdeki kronik ve bulaşıcı 
hastalıklar gibi birçok sağlık verisinin 
entegre edilmesi Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 
hedefleniyor. Bununla birlikte, salgın 
hastalıklar kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalarda istenilen başarının sağla-
nabilmesi için yerel yönetimlerle daha 
fazla koordine olunması gerektiği de 
plan kapsamında vurgulanan diğer bir 
önemli ayrıntı.

SALGIN SÜRECİNDE 
4 AKILLI ŞEHİR UYGULAMASI 
GELİŞTİRİLDİ

İçinde bulunduğumuz pandemi 
ile mücadele döneminde, akıllı kent 
uygulamalarına yönelik Türkiye’nin 
yol haritası niteliğinde olan eylem pla-
nının kapsamlı bir şekilde hazırlan-
dığı görülüyor. Bu plandan hareketle 
uygulamaya dönük olarak Covid-19 
süreci ile birlikte Türkiye’nin salgın-
la mücadelesine yönelik akıllı kent 
uygulamalarındaki mevcut durumu 
incelenecek olunursa; Türkiye’nin di-
ğer ülkelere kıyasla bu süreçte pek de 

geride kalmadığı görülüyor. Covid-19 
ile mücadele kapsamında, Çin, Güney 
Kore ve bazı AB ülkelerinin yanı sıra 
Türkiye’de bu kadar kısa bir sürede 4 
akıllı şehir uygulaması geliştirildi. Bu 
örneklerin üçü özel sektör tarafından, 
biri Sağlık Bakanlığı tarafından haya 
geçirilerek kullanıma sunuldu. Buna 
ek olarak geliştirilen uygulamalar sos-
yal destek, veri toplama, hareketliliği 
azaltma ve ekonomi odaklı kategori-
lerde yer alıyor.

“HAYAT EVE SIĞAR”
ÖRNEK PROJE OLDU

Türkiye örnekleri arasından ismin-
den en çok bahsettiren ve Covid-19’a 
karşı mücadelede en faydalı sayılabi-
lecek uygulamalardan biri olan “Hayat 
Eve Sığar” uygulaması, uluslararası 
arenada da ilgi topladı. Sağlık Bakan-
lığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanlığı ortaklığıyla yü-
rütülen ve tüm GSM operatörlerinin 
operasyonel destek sağladığı “Pande-
mi İzolasyon Takip Projesi”, salgının 
zayıflatılması ve hastaların izolasyo-
nunun denetiminde kullanılıyor. Bu 
akıllı şehir uygulaması kapsamında 
Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta-
ların, kendilerinin, yakınlarının ve en 
önemlisi toplumun sağlığı için gerekli 
izolasyon kuralına uyup uymadıkları 
takip ediliyor.

AKILLI ŞEHİR 
UYGULAMALARINA
DAHA ÇOK YATIRIM YAPILMALI

Son dönemlerde artan teknoloji ya-
tırımları ile Covid-19 sürecinde diğer 
örnek ülkeler gibi yeni nesil teknoloji-
ler üzerinde çalışmalar yapan Türkiye, 
2019 Yılı Yatırım Programı’nda akıllı 
şehir yatırımlarının içinde yer aldığı 
kamu BİT yatırım projeleri için yakla-
şık 181.293 milyon TL ödenek ayırdı. 
Türkiye’nin akıllı şehirler başlığı al-
tındaki bu yatırımlarında; karbon ve 
iklim piyasalarında etkin olmak gibi 
öncelikli hedeflere kaynak aktardı-
ğı dikkati çekiyor. Aynı dönemlerde 
Hindistan’da hükümet tarafından, “Beş 
yıl içinde 100 akıllı şehir kurma” he-
defi başlığı altında 7.5 milyar dolar 
tahsis edildi. Singapur’da akıllı şehir 
çalışmaları kapsamında 1.6 milyar 
dolar yatırım yapıldı ve “Akıllı Millet 
Girişimi” başlatıldı. Birleşik Krallık’ta 
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akıllı şehir çalışmalarına 55.89 milyon 
dolar kaynak tahsis edildi. Amerika 
Birleşik Devletleri ise bu alana 160 
milyon dolarlık fon sağladı. Diğer ülke 
örnekleri incelendiğinde Türkiye’nin 
akıllı şehir uygulamalarına yönelik 
daha çok yatırım yapması gerektiği 
görülüyor.

EYLEM PLANI’NIN HAYATA
GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK
İLK ADIM ATILDI

Öte yandan 2020-2023 Ulusal Akıl-
lı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 
yer alan eylemlerin hayata geçirilmesine 
yönelik ilk adım atıldı. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın başlattığı projeyle 
şehirlere “akıllı şehir” olmaları yönünde 
rehberlik yapılacak. Bu kapsamda Coğ-
rafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü 
söz konusu projenin ihalesini gerçek-
leştirdi ve çalışmalara başladı.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan 
eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı 
şehir çözümlerine, yerel akıllı şehir 
stratejisi ve yol haritası hazırlanma-
sına rehberlik edilmesi, Türkiye’de 
akıllı şehirler konusunda kapasitenin 
geliştirilmesine yönelik ihaleyi AsisCT 
kazandı. Akıllı şehir teknolojileri için 
yurt içinde ve dışında çözümler üreten 
AsisCT, bir yıl yerli ve yabancı danış-

manlarıyla birlikte 50’den fazla teknik 
rapor ve eğitim dokümanı hazırlaya-
cak ve yerel yönetimlere akıllı şehir 
olmaları yönünde birebir rehberlik 
edecek. Proje sonunda yerel yönetim-
lerin akıllı şehir planları ve eğitimleri, 
uygulayacakları teknolojiler ve teknik 
şartnameler tamamlanacak. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce ha-
zırladığı Ulusal Akıllı Şehirler Strate-
jisi ve Eylem Planı bu projeyle hayata 
geçirilecek.

TÜM TÜRKİYE İÇİN ORTAK
STANDARTLAR BELİRLENECEK

Projenin en önemli çıktılarından 
biri 81 ilin tamamında yerel yönetim-
lerin önünde akıllı şehirler konusunda 
ortak bir yol haritası konulması olacak 
ve yerel yönetimler bu konuda artık 
aynı dili konuşacak. Akıllı şehirlere 
geçiş sürecinde kullanılacak teknoloji-
lerin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalı-
şabilir olmasına yönelik de çalışmalar 
yapılacak ve böylece yapılan yatırımlar 
daha sürdürülebilir olacak. Belediye 
bir firmadan ürün aldığında sürekli o 
firmadan almak zorunda kalmayacak. 
Sistemlerin standartları belirlenecek ve 
her üretici buna göre üretim yapacak. 
Bu durum belediyelere ihtiyaçlarını 
farklı kaynaklardan karşılama imkanı 
sunacak.

Dünyanın sıfırdan 
kurulacak ilk akıllı şehri 

Esenler’e yapılıyor
Önümüzdeki birkaç yıl içinde haya-

ta geçirilmesi planlanan Esenler Akıllı 
Şehir Projesi’nde bin 617 konutun te-
meli geçtiğimiz günlerde atıldı. Proje 
kapsamında 8.5 milyon  metrekare alan-
da 65 bin bağımsız birim inşa edilmesi, 
bunların teknoloji tabanlı uygulamalarla 
birbiriyle iletişim içinde olması planla-
nıyor. Akıllı şehirler için pilot olacak bu 
projeyle kamusal alanlar ve okullarda 
güvenliğin artması, kavşaklarda geçiş-
lerin trafik yoğunluğuna göre düzen-
lenmesi, akıllı sulama, aydınlatma, atık 
yönetim sistemlerinin kurulması, ener-
jisini kendisinin üretmesi hedefleniyor. 
Akıllı yollar da otonom araçların burada 
test edilmesine olanak tanıyacak.

Temel atma töreninde konuşan Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu 
bilgileri verdi: “Buranın çok önemli bir 
özelliği var. Dünyanın sıfırdan kurulan 
ilk akıllı şehir projesi, Esenler’de haya-
ta geçiyor. Büyük İstanbul Dönüşümü 
kapsamında; Esenler’de, projemizin ilk 
bölümü olan Güney (Metris) Rezerv 
Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu projemizde 10 bin 
rezerv konut yapıyoruz. Birçok konutu-
muzun inşaatını tamamlama aşamasına 
geldik. Bu alanda inşa ettiğimiz toplam 
2 bin 30 konutun, bin 72’sini yıl sonun-
da, 958’ini ise 2021 yılının ilk yarısında 
tamamlayacağız.”
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Amsterdam (Hollanda)
Amsterdam’ın akıllı şehir projeleri, 

birbirine bağlı kablosuz teknolojilerle 
yürütülüyor. Örneğin; Wi-fi ve radyo 
frekanslarıyla yönlendirilebilen akıllı 

lambaların parlaklığı, direklerdeki 
sensörlerle ayarlanabiliyor. Bunun 

yanı sıra direkler, trafik ve yol 
durumu, otopark alanları ve hava 

kirliliği ile ilgili bilgi verebiliyor. 
Amsterdam’daki bazı evlerde enerji 

tüketimini azaltmaya teşvik eden 
akıllı enerji sayaçları sağlanmış 

durumda. Akıllı trafik sensörleri, 
sürücüleri mevcut trafik koşullarına 

karşı uyararak en avantajlı rotalara 
karar verebilmelerini sağlıyor.

Barselona (İspanya)
Barselona’da uygulanan akıllı trafik ve park sulama sistemlerinden 
elde edilen yıllık tasarruf miktarı, 9 bin 700 ton CO2 ve 600 bin 
litre su. Şehirde akıllı trafik ışıklarının kullanımı, yeşil ışık kullanım 
oranını artırıyor. Acil durum araçları, sistemi kullanarak tüm trafik 
ışıklarının yeşile dönmesini sağlayabiliyor.

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
Akıllı şehir girişimlerine 2013 yılında 
başlayan Dubai, şehirde yaşayanların 
verilerini tamamen dijital hale 
getirerek, 5 bin internet noktasıyla 
vatandaşların devlet uygulamalarına 
erişmelerini sağlıyor. Şehirdeki mPay 
ve DubaiNow uygulaması, şehir 
sakinlerinin kamu hizmetleri, trafik 
cezaları, eğitim, sağlık, ulaşım ve ticari 
hizmetler için ödeme yapmalarına 
imkanı veriyor. Şehrin ödeme 
yapılabilen ulaşım kartı Smart Nol 
Card ile vatandaşlar metro, otobüs ve 
taksiler gibi ulaşım hizmetlerinden 
faydalanabiliyor.

Kopenhag (Danimarka)
Sürdürülebilirlik yatırımlarının 

yoğun olduğu Kopenhag, 
akıllı şehir geliştirme stratejisi 

nedeniyle 2014’te Dünya 
Akıllı Şehir Ödülü’ne sahip. 

Şehirde nüfusun çoğu 
ulaşımda bisikletleri tercih 

etmeye başladı. Kopenhag, 
elektrik kullanımı kaynaklı 
karbon ayakizini azaltmak 
için yenilenebilir enerjiye 

geçiyor. Kentte bugüne kadar 
158 megawatt kapasiteli 62 
dev rüzgar türbini kuruldu. 

Kopenhag, 2025 yılına kadar 
460 megawatt kurulu güce 

sahip olmayı planlıyor.

Dünyadan örnek akıllı şehir uygulamaları
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Singapur
Singapur’da, yeşil bina girişimiyle 

2030 yılına kadar ülkedeki tüm 
binaların akıllı sistem teknolojileri 

kullanılarak geliştirilmesi ve açık 
veri platformu sayesinde büyük 

verinin bulut bilişimde verimliliğinin 
artırılması sağlanacak. Toplu taşıtlarda 

kullanılacak Hackathon uygulaması 
ile anlık olarak toplu taşıtların doluluk-

boşluk oranları, terminal süreleri 
elde edilebiliyor. Toplu taşımada 

temassız ödeme sistemi ile kentsel 
ulaşımda vakit tasarrufu sağlandı. 

Enerji konusunda ise otonom araç 
girişimi ile akıllı donanıma sahip yol 

sistemleri kullanılarak enerji etkinliği 
sağlanacak. 

Milton Keynes (İngiltere)
Londra’nın 80 km kadar kuzeybatısında bir kent olan Milton 
Keynes, akıllı şehirlerin en eskisi olarak nitelendiriliyor. Şehirde 
enerji ve su tüketimi verileri ile ulaşım verileri için MK Veri 
Merkezi kuruldu. Açık veri merkezi, şehirdeki elektrik kullanımına, 
suç raporlarına ve trafik bilgilerine ulaşım imkanı sağladı.

Schenectady (New York)
Schenectady 4 bin 400 sokak 
lambasını enerji tasarrufu ve 
şehirlerdeki enerji kontrolünü 
sağlamak için birbiriyle bağlantılı, veri 
toplayan, topladığı veriyi analiz eden 
ve işleyen LED aydınlatma çözümü 
ile dönüştürmeyi hedefliyor. 2025 
yılına gelindiğinde şehrin tümüne 
yüksek hızlı geniş bant internet 
bağlantısı sağlanması hedefleniyor. 
Kentte ayrıca 5G için elektrik 
direklerinin kullanılması planlanıyor.

Stockholm (İsveç)
Stockholm, Avrupa 

Komisyonu tarafından 
Avrupa Yeşil Başkent 

ödülüne layık görülen ilk 
şehir. Stockholm, akıllı şehir 

uygulamaları kapsamında 
enerji verimli binalar 

yaratmayı, trafiği izlemeyi 
ve e-hizmetler geliştirmeyi 
hedefliyor. Bu uygulamada 

e-hizmetler, boş park yerlerini 
ve trafik ile ilgili duyuruları 

içeriyor. Bu da şehir halkının 
seyahatlerini planlamasını 

kolaylaştırıyor.
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Kaynaklar:
√ Salgın Hastalıklarla Mücadelede Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? “Akıllı Kentler” Bu Sürecin Neresinde Konumlanıyor?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
√ Pandemi Odaklı “Proaktif Akıllı Şehirler” / Prof. Dr. Bülent YILMAZ

√ Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 2(3)
√ Akıllı şehir çözümlerinde dünya ne durumda?

Teknotorite
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Ancak ve ancak şehirler
akıllanırsa doğa canlanır

Ufuk TARHAN
Fütürist, Ekonomist, Yazar

İnsanlar ve oluşturdukları şehirler 
acilen “akıllanmalı”. Şehirlerde doğanın 
denge sağlayan ayarlarının korunması, 
onarılması bir numaralı insanlık ödevi 
olmalı. Çünkü küresel ısınma dünyanın 
yaşanabilir bir yer olmaya devamı için 
çoktan en büyük tehdit haline geldi.

Covid-19 sonrasının ilk şoku ve 
erken dönem reaksiyonları ile;

√ Online çalışmaya, eğitime geçiş 
olanaklarının artması, hatta zorunlu 
hale gelmesi,

√ Şehirlerde yaşam maliyetlerini 
karşılayacak iş-gelir olanaklarının ve 
gelirlerinin düşmesi,

√ Hem sağlık hem güvenlik açısın-
dan risklerin giderek daha çok korkut-
ması vb. nedenlerle, “Şehirlerde yaşa-
masak da olur, hatta çok daha iyi olur” 
düşüncesine kapılan insanların sayısı 
çoğaldı. Kentlerden kırsala, tersine göç 
başlayacakmış gibi bir algı oluştu.

Ancak;  
√ Teknolojik olanakların dünya-

nın her yerine eşit yayılması halinde 
dağınık yaşamın mümkün olabileceği 
gerçeğinden hareketle,  

√ Bunun çok sınırlı kalacağına, az 
sayıda insanın bunu yapabileceğine,

√ İnsan nüfusunun, doğayı taciz 
ederek çoğalmasının önüne geçileme-
mesi halinde, aksine giderek daha fazla 
insanın, gencin şehirlere göçmeye de-
vam edeceğine neredeyse kesin diye-
biliriz.

Halen 4 milyardan fazla insan, yani 
toplam dünya nüfusunun yarısından 
fazlası şehirlerde yaşıyor. 2050’de bu 
sayının 7 milyarı geçeceği yani dünya 
nüfusunun üçte ikisine ulaşacağı he-
saplanıyor.

Dünyada nüfusu 1 milyondan fazla 
olan şehir sayısı 2000 yılında 371 iken, 
2020 itibarıyla 550’ye çok yaklaşmış 
bulunuyor. Şu anda dünyanın en ka-
labalık şehirleri Tokyo (37 milyon), 
Delhi (29 milyon), Şangay (26 milyon), 
Sao Paulo (22 milyon) ve Mexico City 
(22 milyon). Bunlar pek çok ülkenin 
toplam nüfusundan yüksek rakamlar. 
Ortak ve bireysel hayatı, paylaşımı, 
sağlıklı, doğaya saygılı-uyumlu yaşam 

alanlarının sürdürülebilir yönetimini 
son derece zorlaştıran büyüklükler, 
aşırılıklar…

Şehirlerde yoğunlaşma ve kalabalık 
arttıkça sorunlar da çoğalıyor, çeşitleni-
yor. Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışın-
dan, şehirleşmeden kaynaklanan doğa, 
çevre tahribatları dünyanın dengesini, 
ekolojisini, insanların ve diğer canlıla-
rın sağlığını önemli boyutlarda tehdit 
ederek, hayatı zorlaştırarak, maliyeti 
yükseltmeye devam ediyor.

İşte bu yüzden, “Akıllı şehirler artık 
fütüristik fanteziler değil, sürdürüle-
bilir bir gelecek inşası için gerekli-zo-
runlu en önemli yaşamsal gerçeklikle-
rimizden biri” diyorum.

Tam bir farkındalık için lütfen ünlü 
doğa bilimci David Attenborough’un 
“A Life on Our Planet - Gezegenimizde 
Bir Hayat” belgeselini hemen izleyin. 
İzlediyseniz bir daha, bir daha, tekrar 
tekrar izleyin ve izletin.

Kısacası şehirler büyüdükçe doğa 
küçülüyor ve hastalanıyor.

Şehirleşme arttıkça ve bu şekilde 
sürdükçe; hava-toprak-su-okyanus 
kirliliği, küresel ısınma artıyor, biyo-
çeşitlilik hızla azalıyor. Birlikte yaşam 
dengesi için vazgeçilmez nitelikteki 
pek çok hayvan ve bitki türü yok olu-
yor. Ormanların, yeşilin yerini binalar, 
yollar, çöplükler, toksik atıklar alıyor. 
Karbon salınımı kabus gibi üzerimize 
çöküyor. Şehirleşmenin artışı ile şehir-
lilerin yaşayabilmek için fütursuzca 
tekrarladıkları düşüncesiz, duyarsız, 
saygısız ve aptalca tercihleri, ısrarları; 
insanlığın sonunu getirecek adımlara 
dönüşüyor. O halde çözümler, olması 
gerekenler, yapılabilecekler:

√ Şehirlerin yani yaşam alanlarının 
insanlardan, binalardan ve yollardan 
ibaret olmadığı, doğal olanla olmayanın 
(organik + inorganik) bütünlük, uyum, 
denge içinde yaşayabileceği bir sistem 
olması gerektiği bilinci iyice yerleşmeli.

√ İnsanlar ve şehirler çok hızla akıl-
lanmalı. Yani binalar, ortamlar, nes-
neler, canlılar ve insanlar; çevrimiçi 
sistemlerle, sensörlerle, kameralarla 
ve çiplerle 7/24 sürekli bağlı olmalı, 

Akıllı şehirler artık fütüristik fanteziler 
değil, sürdürülebilir bir gelecek inşası 

için gerekli-zorunlu en önemli yaşamsal 
gerçekliklerimizden biri. Ancak ve 

ancak şehirler akıllanırsa doğa canlanır, 
sürdürülebilir yaşam döngüsü yakalanır.
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birbirlerini izlemeli, kontrol etmeli. 
Sağlık, doğa, sürdürülebilir yaşam 
metriklerine göre anlık ölçümler, kont-
roller yapılmalı. İnteraktif, tavizsiz bir 
iletişim ve müdahale ile hatalar, ihlaller 
azaltılmalı; sıfıra indirilmeli. Aksine 
yararlı, sağlık-mutluluk-huzuru artı-
racak şekilde kullanımı artmalı.

Akıllı şehirler dediğimizde; oksi-
jen, CO2, hava-kara-su ısı değişiklik-
leri, telekom sinyalleri, su-atık-gıda, 
enerji temizliği ve verimliliği vb. ne 
seviyede? Herhangi bir alerjen, hasta-
lık, bakteri, tehlike, kaza, olağan dışı 
duruma dair ölçüm-veri var mı? Veriler 
ne zaman tehlikeli seviyeye ulaşıyor, 
önlemler için ne yapılmalı? Herhangi 
bir vandalizm belirtisi var mı? Tuva-
letler güvenli ve çalışır durumda mı? 
Ulaşım ağları, trafik akışı, doğal hayat 
verileri, engelleyen, zorlayan ya da 
tehlikeli olabilecek bir gelişme-deği-
şiklik var mı? Akıllı sokak lambala-
rındaki ışığı, ısıyı, rüzgarı, sesi, nemi, 
kirliliği, manyetik darbeleri, harmonik 
titreşimleri, barometrik basınçları ve 
çok daha fazlasını izleyen, yağmurda, 
siste, dolunayda vb. uyarıcı renk spekt-
rumunu otomatik olarak değiştiren 

sensörler çalışıyor mu? Soğuk havada 
en fazla ısı kaybını hangi binalar ve 
yapılar yaşıyor? Sivrisinek, haşere ta-
kibi ne durumda? Genel sivrisinek, 
böcek, hayvan-bitki nüfusu artıyor 
mu, azalıyor mu? Hangi yeni türler-
bakteriler-varlıklar ortaya çıkıyor ve 

neden? Bugün şehrin en tehlikeli-sakin 
bölgeleri hangileri? Gürültü seviyeleri 
ve çeşitliliği nasıl? Gürültü artışının ya 
da ani sessizliklerinin kaynağı, nedeni 
anlık belirlenmeli. Kanalizasyon ana-
lizleri yapılmalı, renk, kıvam, hacim 
ve sıklıktaki anormallikler için idrar ve 
dışkı numuneleri analiz edilmeli. Yan-
gın, ısı, ateş varlığını tespit etmek için 
topluluk ölçücüler, duman dedektörleri 
aktif mi? Hava kalitesi nasıl değişiyor ve 
bunlar hava durumuna bağlanabilir mi?

Bunlar gibi bu yazıya sığması müm-
kün olmayan binlerce hatta milyonlar-
ca detaydaki veri toplanması, analizi 
ve önlem alınması gibi hayati konudan 
bahsediyoruz. O yüzden diyorum ki; 
“Ancak ve ancak şehirler akıllanırsa doğa 
canlanır, sürdürülebilir yaşam döngüsü 
yakalanır.”

Ve bu vesile ile herkesin, ancak 
özellikle mimari, inşaat, şehirci-
lik alanlarında çalışanların mutlaka, 
kendisi ile tanışmak ve çalışmak şan-
sı yakaladığım ünlü Fütürist Jacque 
Fresco’nun “Akıllı Şehir” tasarımları-
nı, detaylarını incelemesi gerektiğini 
vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum. 
www.thevenusproject.com

Hızla gelişmesi 
zorunlu olan 

öncü teknolojiler
 ve konular

√ Yenilenebilir enerji kullanımı
√ 5G
√ Yapay zeka
√ Robotlar
√ Nesnelerin interneti
√ Blockchain
√ Kripto paralar
√ Otonom cihazlar/drone’lar/araçlar
√ Şehirlerdeki dikey çiftlikler
√ Laboratuvar gıdaları/etleri
√ Yeniden dönüşüm sistemleri
√ Atık kontrol altyapısı
√ Döngüsel ekonomi
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İBB olarak teknolojik altyapı 
yatırımlarının yanı sıra, ürün 
ve servisleri geliştiriyoruz

Naim Erol ÖZGÜNER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bilgi İşlem Daire Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) olarak, akıllı şehir teknolojile-
rini, vatandaşlarımızın yaşam kalite-
lerini yukarıya taşıyan teknolojik çö-
zümlerin tamamı olarak tanımlıyoruz. 
Dolayısıyla akıllı aydınlatma ve enerji 
yönetimi çözümlerinden, akıllı ulaşım 
yönetimlerine, akıllı parklanma ve 
rezervasyonlu park sistemlerinden 
akıllı sağlık uygulamaları ve giyilebilir 
teknolojilere kadar çok geniş yelpaze-
de çözümleri içine almak mümkün. 
İBB ve iştirak şirketleri olarak, bu ko-
nuların tamamı ile ilgili teknolojik 
altyapı yatırımları yapmanın yanı sıra, 
ürün ve servisleri geliştirmeye de de-
vam ediyoruz. Öncelikli olarak akıllı 
şehrin bir altyapısı olması gerekiyor. 
Yaklaşık 3 bin 700 km fiber optik alt-
yapımızı her gün geliştirmeye devam 
ediyoruz. Bu fiber şebeke üzerinde 7 
bine yakın erişim noktası ile vatan-
daşlarımıza ücretsiz wi-fi hizmeti su-
nuyoruz. 2 milyon 787 bin kullanıcı 
günde 1 GB data hizmetini ücretsiz 
olarak kullanıyor.

Altyapı yatırımlarından sonra 
İstanbul’da üreyen verileri topladı-
ğımız bir büyük veri platformumuz 
ile hem İBB hem de iştiraklerimiz-
de üreyen verileri toplayıp konsolide 
ediyoruz. Bu sayede daha hızlı, daha 
kaliteli, daha gerçek zamanlı hizmetler 
sunmak mümkün olacak. Halihazırda 
var olan sensör networkümüzü akıllı 
sayaç dönüşümleri, hava ölçümleri, 
enerji aydınlatma sensörleri vb. yapı-
larla destekleyerek oluşturduğumuz 
ve oluşturacağımız şebeke ile şehri-
mizi sensör verileri ile de yönetmeyi 
istiyoruz. IoT (Nesnelerin interne-
ti) teknolojisi ile sayaçları uzaktan 
okumak, açma-kapama işlemlerini 
yapmak, gerektiğinde aydınlatma sağ-
layarak enerji tasarrufları, ivme ölçer-
ler ile deprem öncesi ve sonrası eğim 
bilgileri tespiti yaparak t=0 anında 
şehrin afet sonrası resmini çekebil-
mek gibi işlemleri gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz. Tüm bu IoT teknoloji-
leri, yapay zeka ve makine öğrenme 
teknolojileri ile bütünleştirip reaktif 
davranış setinden proaktif belediyeci-
lik yaklaşımına geçmeyi, problemleri 
oluşmadan çözebilecek teknoloji alt-
yapısına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrı-
ca, RPA (robotic porcess automation) 
sistemleri ile tekrarlanan rutin işleri 
yazılım robotları ile sıfır hata ile yü-
rütmek ve buradan elde edilecek insan 
kaynaklarımızı çok daha değerli alan-
larda değerlendirmek istiyoruz. Yılın 
son çeyreğinde ise şehrimizi yepyeni 
bir süper app ile buluşturup şehrin 
nabzını mobile taşımayı planlıyoruz. 
Herkesin bir dijital ID’sinin olduğu, 
İstanbul Kart ve/veya kredi kartları 
ile ödeme entegrasyonlarının olduğu, 
belediye hizmetlerinin bütünleşik ola-
rak sunulduğu ve bambaşka kullanıcı 
deneyimlerinin yaşandığı bir süreci 
hep birlikte yaşayacağız.

İNSAN ODAKLI
ÇÖZÜMLER ARTACAK

Pandemi nedeniyle bundan sonra 
tüm çözümlerin daha insan odaklı ol-
duğu, sağlığın birincil önem arz ettiği 
ve farkındalığı üst düzeye taşındığı 
teknolojik ortamlar yaşayacağız. Za-
man kayıplarının minimize edildiği iş 
yapış biçimlerinin illa fiziksel olarak 
bir araya gelmek üzere değil, prob-
lemlere çözüm bulmak veya hayatı 
kolaylaştırmak adına teknolojinin daha 
merkezde olduğu günleri yaşayacağız.

 Zaman - mekan kurgularının ger-
çek zaman - gerçek konum olarak daha 
fazla önemli olduğu ve içinde konum-
sal verinin gerçek zamanlı işlenmesiyle 
tüm süreçlerin yönetildiği teknoloji-
ler hayatımızda daha fazla yer alacak. 
Herhangi bir anda metrolardaki insan 
sayıları ve konumları, şehir demogra-
fisinin, şehrin içindeki mobilite hare-
ketleri ve anlık konumlarının belirlen-
mesi, hizmetlerin sunulması adına çok 
daha fazla önem oluşturacak.

Akıllı şehirler, akıllı aydınlatma ve 
enerji yönetimi çözümlerinden, akıllı 

ulaşım yönetimlerine, akıllı sağlık 
uygulamaları ve giyilebilir teknolojilere 

kadar çok geniş yelpazede çözümleri 
içine alıyor. İBB ve iştirak şirketleri 

olarak, bu konuların tamamı ile ilgili 
teknolojik altyapı yatırımları yapmanın 
yanı sıra, ürün ve servisleri geliştirmeye 

de devam ediyoruz.
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Akıllı ve sürdürülebilir kentsel
hareketliliği sağlayan
teknolojiler üretiyoruz

Esat TEMİMHAN
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent

Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 
Genel Müdürü       

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Tek-
nolojileri A.Ş. (İSBAK) olarak bilişim 
teknolojileri alanında 34 yıllık bir de-
neyime sahibiz. Temel misyonumuz 
yeni nesil teknolojilere dayalı, sür-
dürülebilir akıllı şehir projeleri geliş-
tirmek ve başta İstanbul olmak üzere 
şehirlerin yaşam kalitesini artırmak. 
Bu alanda çok ciddi bir çaba sarf edi-
yoruz ve içinde bulunduğumuz döne-
min teknolojik anlamda bize önemli 
fırsatlar sunduğunu görüyoruz.

16 milyon kişinin yaşadığı, pande-
mi süreci öncesinde yılda 13.5 milyon 
turistin ziyaret ettiği, 4 milyon ara-
cın trafiğe çıktığı İstanbul, nüfusuyla 
177 ülkeden daha kalabalık bir şehir 
olarak her geçen gün yeni bir akıllı 
şehir uygulamasıyla tanışıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Akıllı 
Şehir vizyonunun yürütülmesinden 
sorumlu olan İSBAK ekibi, bu uygu-
lamaları hayata geçirmek için çalışıyor.

Avrupa Komisyonu’ndan araştır-
macılar, şehirleşen insan nüfusu ora-
nının yüzde 85’e çıktığı görüşünde. 
Rakamlar ve oranlar değişse de gerçek 
şu; şehirleşen nüfus ve şehirleşme hızı 
giderek artıyor. Giderek artan şehirli 
nüfus ile birlikte şehirler daha önce 
karşılaşmadıkları karmaşıklıkta sorun-
larla yüzleşebiliyor. Milyonlarca insanın 
barınma, beslenme, çalışma, ulaşım 
gibi hak ve ihtiyaçlarının verimli bir 
şekilde yönetilmesi için yenilikçi şehir 
yaklaşımlarına ihtiyaç duyuluyor. Sü-
rekli hızlanan bir yaşam biçimi ve ona 
yetişmeye çalışan insanlar var.

Böyle bir gerçeklikte biz de Ar-
Ge’ye yatırım yaparak hem yeni tek-
nolojileri geliştiriyor hem de bunları 
İstanbullulara ve tüm Türkiye’ye su-
nuyoruz. Ayrıca burada geliştirdiği-
miz teknolojileri yurt dışına da ihraç 
ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu’nun göreve 
gelmesiyle birlikte 2020 - 2024 arasını 
kapsayan, şehir yönetiminin yanı sıra 

İstanbulluları temsil eden pek çok 
paydaşın görüş ve önerilerine dayalı 
katılımcı bir yaklaşımla İBB Stratejik 
Planı hazırlandı.

İBB STRATEJİK PLANI 
KAPSAMINDA ÖNEMLİ 
HEDEFLER

 Stratejik plan, tümü “insan odaklı 
bir şehir yaşamı”nın etrafında küme-
lenen ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üre-
ten, paylaşan, yaşayan, eşsiz mirasını 
koruyan, finansal sürdürülebilirlik, 
katılımcı ve yenilikçi yönetim temala-
rını temel alıyor. Biz de bu plan kapsa-
mında yer alan “Ulaşılabilir İstanbul” 
temasının altındaki “Sürdürülebilir 
hareketlilik kapsamında kentsel ulaşı-
mı geliştirmek” hedefini benimsiyoruz. 
Bu kapsamda akıllı ve sürdürülebilir 
kentsel hareketliliği sağlayan tekno-
lojiler üretiyoruz. Yine aynı tema al-
tında “Nitelikli ve fonksiyonel yaşam 
alanları geliştirerek dayanıklı bir şehir 
oluşturmak” amacının en önemli ka-
lemlerinden biri olan İstanbul’un afet 
dayanıklılığını artırmak da bizler için 
önemli bir hedef. Bu kapsamda afet 
riskinin azaltılmasına yönelik tekno-
lojik yaklaşımlar geliştirmek ve şehri 
olası afetlere karşı hazırlıklı hale getir-
mek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

İSBAK olarak bir başka ve önemli 
hedefimiz ise “Sürdürülebilir çevre 
ve enerji yönetimini güçlendirmek”. 
Paydaşlarımızla birlikte yürüttüğü-
müz projeler aracılığıyla adil, yeşil, 
yaratıcı ve mutlu bir İstanbul’a katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm bunların yanında ulaşım 
planlama, danışmanlık hizmetleri, 
akıllı şehir yönetim yazılımları, trafik 
ölçme, gözlemleme ve bilgilendirme 
sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, üc-
ret toplama ve geçiş kontrol sistem-
leri, akıllı otopark sistemleri gibi pek 
çok faaliyet alanımız bulunuyor ve bu 
faaliyet alanındaki etkilerimizi önü-
müzdeki dönemde artırmak istiyoruz.

İSBAK olarak, İBB Stratejik Planı 
kapsamında yer alan “Ulaşılabilir 

İstanbul” temasının altındaki 
“Sürdürülebilir Hareketlilik 

Kapsamında Kentsel Ulaşımı 
Geliştirmek” hedefini benimsiyoruz. 
Bu kapsamda akıllı ve sürdürülebilir 

kentsel hareketliliği sağlayan 
teknolojiler üretiyoruz.
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Akıllı şehirleşme ile ilgili
çok sayıda projemiz var

Barış KARCI
İzmir Büyükşehir Belediyesi
 Genel Sekreter Yardımcısı

√ Türkiye’nin en uzun fiber kamu 
ağı olan İzmirNet Fiber Optik altyapı-
sı ile belediyemizin birimleri arasında 
iletişimi kurmak, afet ve kriz durumla-
rında ilgili kurumlar ile iletişimi sağla-
mak ve trafik sinyalizasyon hizmetinin 
altyapısını oluşturmak amacıyla İzmir 
metropol alan ölçeğinde fiber optik alt-
yapı kurduk. 2 bin kilometrelik altyapı 
ile 400 kilometrelik aktif fiber bağlantısı 
ile belediyemiz 12 ilçe belediyesi, iki 
genel müdürlük, sekiz belediye şirketi, 
MOBESE kameraları ve İzmir Valiliği ile 
tam entegrasyon sağlandı.

√ Türkiye’de ilk kez Tam Adaptif 
Trafik Yönetim Sistemi’ni uyguladık. 
Bunu, yol kapasitelerinin yüksek ve-
rimde kullanılmasına, sürücü ve yaya 
trafik güvenliğinin artırılmasına, emis-
yon salınım oranlarının düşürülerek 
çevrenin korunmasına, yakıt ve yedek 
parça harcamalarının azaltılmasına im-
kan verecek bir proje olarak tanımla-
yabiliriz. Ayrıca bu sistem sayesinde 
şehirdeki kavşaklar trafik yoğunluğuna 
göre otomatik olarak yönetiliyor.

√ Bir diğer uygulamamız da İzmir’in 
bisiklet kiralama sistemi BİSİM. Bugüne 
kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kirala-
manın yapıldığı bisiklet sisteminde 40 
istasyon, 810 park yeri ve 550 bisiklet 
bulunuyor. Proje kapsamında Sahilevleri 
ile Mavişehir arasındaki körfez sahil şeri-
di boyunca bisiklet yolları oluşturularak 
güvenli ve keyifli sürüş imkanı yaratıldı.

√ Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı 
Sistemi ise tarım ilçelerinde üreticilere 
olumsuz meteorolojik koşullar, zarar-
lılar ve sulamaya karşı bilgilendirme 
ve tedbir önlemleri konusunda destek 
veriyor. Bu sistem ile tarımsal üretimin 
yoğun olduğu 11 noktaya konumlandı-
rılmış sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, 
rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, 
güneşlenme, toprak nemi sensörlerin-
den oluşan istasyonlardan gelen veriler 
ziraat odaları tarafından yorumlanarak 
üreticilere don ve fırtına uyarısı, iklime 
ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçla-
ma ve sulama önerileri sunuyor.

√ Bizİzmir, İzmirlilerin kentteki 
tüm etkinlikleri takip edebilmelerini, 

belediyeden haber almalarını, önemli 
konularda görüş ve önerilerini kolay-
lıkla paylaşabilmelerini sağlayan bir 
dijital platform olarak hizmet veriyor. 
Platformun hedefi şeffaf, katılımcı, 
demokratik yerel yönetim anlayışını 
dijital platformda hayata geçirmek ve 
kenti hep birlikte yönetmek için yeni 
bir zemin oluşturmak olarak özetlene-
bilir. Üç ana eylem üzerinde inşa edilen 
platform, bilgi edinmeyi (duy), İzmirli-
lerin beraber hareket etmesini (paylaş) 
ve katılımcılığı (katıl) öne çıkarıyor. 
İzmir’deki tüm kültür sanat etkinlik-
lerinden Bizİzmir aracılığıyla haberdar 
olmak, kentte yapılması düşünülen bir 
yatırımla ilgili görüş belirtmek veya 
anketlere katılmak mümkün. Bizİzmir 
sitesine kaydolan İzmirliler, buradaki 
bilgileri paylaşmakla kalmıyor, aynı çatı 
altında istek ve önerilerini iletebiliyor, 
sonuçlarını takip ediyor, ulaşım kartı-
na yükleme yapabiliyor veya nöbetçi 
eczaneden boş otoparkların yerlerine 
kadar kentte yaşayanların hayatını ko-
laylaştıran çok önemli bilgilere ulaşabi-
liyor. Bizİzmir platformuna üye olanlar 
BizPuan uygulamasına da erişebiliyor. 
Yaptıkları gönüllü çalışmalardan top-
ladıkları “BizPuan”larla konser, tiyatro 
gibi etkinliklere ücretsiz gidebildikleri 
gibi, kurslara katılabiliyor ya da bu pu-
anlarla bağış yapabiliyor.

AKILLI ŞEHİRLER ÖNE ÇIKACAK
Çevremizde ve şehirlerimizde gün 

geçtikçe teknolojinin etkilerini daha çok 
hissediyoruz ve bu etki yenilikçi yak-
laşımlarla hayatlarımız üzerinde “Akıllı 
şehir” olarak ifade edilen bir dönüşüme 
sebep oluyor. Akıllı şehir kavramı ile 
şehirler, içinde yer alan varlıklar arasın-
da güçlü bir ağ kurarak tüm ekosistem 
paydaşlarının iş birliği içinde veri ve uz-
manlığa dayalı olarak kendi kendine yö-
netilebileceği yapılar haline dönüşüyor. 
Bu şekilde akıllanan şehirler, ürettikleri 
bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürebilme kabiliyeti ile sürdürü-
lebilir kalkınma, rekabet gücü ve çev-
resel sürdürülebilirlik konularında öne 
çıkacak.

Akıllı şehir kavramını bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak, demokratik, 

denetlenebilir, katılımcı, insan odaklı ve 
sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak 

ve etkili çözümler üretmek çerçevesinde 
ele alıyoruz. Bununla ilgili İzmir 

Büyükşehir Belediyesi olarak çok sayıda 
projemiz var.
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Dış mekan aydınlatması, akıllı 
şehirlerin temelini oluşturuyor

Fahir GÖK
Aydınlatma Gereçleri 

İmalatçıları Derneği (AGİD) 
Yönetim Kurulu Başkanı   

Sokak aydınlatması başta olmak 
üzere dış mekan aydınlatması, dünya-
daki her şehirde var olan ve tek değiş-
meyen unsurdur. Dış mekan aydınlat-
ması yapı içindeki kapalı mekanların 
dışında kalan tüm açık mekanların 
aydınlatması olarak tanımlanır, işlevsel 
ve mimari olmak üzere ikiye ayrılır. 
İşlevsel dış aydınlatma; emniyet, gü-
venlik, ulaşım, yönlendirme, sportif 
faaliyetler için yapılan aydınlatmadır. 
Mimari aydınlatma ise mimari yapı-
ların yüzey aydınlatması, park bahçe, 
açık alan aydınlatmalarıdır.

Yukarıdaki tanım ve açıklamadan 
da anlaşılacağı üzere dış mekan aydın-
latması şehirciliğin ayrılmaz parçasıdır. 
Şehrin her yerinde ve pek çok farklı 
ihtiyacının temelinde yer alır.

Bugün dünya çapındaki tüm şehir-
ler, otobüs güzergahlarının yönetilme-
sinden atık toplama sürecinin gerçek-
leştirilmesine kadar her şeyi geliştirme 
ve iyileştirme ile akıllanma çabasında 
iken, şehrin her yerinde olan, dona-
nımları sebebiyle farklı sistemler ile 
entegre olabilen, elektrik altyapısını 
hazır bulunduran dış mekan aydınlat-
ma çözümlerinin dışarıda bırakılması 
söz konusu bile olmaz.

Bu geliştirme ve iyileştirme, diğer 
bir ifade ile akıllı olma çabası kesin-
likle büyük veriden, yapay zekadan ve 
nesnelerin internetinden faydalanacak. 
Bu çerçevede dış mekan aydınlatmaları 
haiz oldukları akıllı kontrol sistemleri, 
gerek veri sağladıkları ekosistem için-
deki diğer çözümler, gerekse birebir 
kendilerinin sunduğu çözümler ile 
şehirlerin daha akıllı hale gelmesinin 
temelini oluşturuyorlar.

Dış mekan aydınlatma çözümle-
rine akıllı sistemler eklemek mevcut 
ürünün komple değişimi olabileceği 
gibi, yeni bir bileşenin entegrasyonu 
da olabilir. Önemli olan öncelikle in-
sanların, alanların, çevrenin, şehrin 
neye ihtiyacı olduğunu belirlemektir. 
Bu ihtiyaçların belirlenmesi ile ürü-
nün ana işlevi aydınlatma olmak üzere 
gerekli donanımlar ile üretilen ürünler 
akıllı aydınlatma ile birlikte akıllı şehir 

içinde yer alan farklı çözümler için de 
sonsuz olasılık sunabilir.

LED AYDINLATMA İLE
BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAŞANDI

LED aydınlatma, mobil ağların dö-
nüştürülmesine yardımcı oluyor ve 
ölçeklenebilir akıllı şehir gelişimi için 
altyapı sağlıyor.

Aydınlatma sektörü teknolojik ola-
rak uzun bir süredir önemli değişim ve 
gelişim içinde. Enerji verimliliği, çevre 
faktörü, ihtiyaca uygun aydınlatma ta-
lebi ve görsel konfor büyük değişimin 
ilk akla gelen sebepleri. Bu değişimin 
ana aktörü teknolojik olarak konvan-
siyonel sistemlerden, LED sistemlerine 
geçiş olarak tanımlanabilir. Bir başka 
deyişle LED aydınlatma, sektörün me-
kanik ve elektrik altyapıdan çıkıp daha 
çok elektronik altyapısına sahip olma-
sıdır. Bu değişimin ve gelişimin sonucu 
sektör için büyük bir dönüşümdür. 
Aydınlatma kontrolü ve farklı sistem-
ler ile birlikte çalışma fırsatları sonsuz 
olasılıklar ile akıllı aydınlatma ve akıllı 
şehirlerin gelişimi için altyapı sağlıyor.

Bahsettiğimiz bu altyapı, örnek mo-
bil ağların dönüştürülmesi için sektö-
rün sunduğu altyapı desteğidir. En son 
araştırmalar insanların hareket halin-
deyken daha fazla bilgi ve uygulamaya 
ulaşma isteğinin giderek arttığını, hatta 
küresel kullanımının 2020’nin sonunda 
ikiye katlanacağını gösteriyor. Yoğun 
şehirlerde, operatörler bu artan taleple 
başa çıkmak amacıyla mobil ağlarını 
büyütmek için mücadele edecekler, 
bu mücadelenin başladığını şimdiden 
görebiliyoruz. Bu sorunla mücadele 
etmek için bağlantılı, nesnelerin inter-
netinin ortağı olmuş sokak aydınlatma 
çözümleri öne çıkıyor. Bu çözümler 
entegre küçük hücre teknoloji altyapısı 
ile ağ kapsamının kolaylıkla genişletil-
mesini sağlıyor. Böylece bu hücrelerin 
yer alması için ek sokak mobilyaları 
kullanılmadan, farklı bir elektrik altyapı 
çalışması yapılmadan, yerel yetkililer 
ile mobil operatörler arasında iş birliği 
sağlayarak çözüm sunulmuş, akıllı şe-
hirlerin gelişimi desteklenmiş olacak.

Dış mekan aydınlatmaları haiz 
oldukları akıllı kontrol sistemleri, gerek 

veri sağladıkları ekosistem içindeki 
diğer çözümler, gerekse birebir 

kendilerinin sunduğu çözümler ile 
şehirlerin daha akıllı hale gelmesinin 
temelini oluşturuyor. LED aydınlatma, 

mobil ağların dönüştürülmesine 
yardımcı oluyor ve ölçeklenebilir akıllı 

şehir gelişimi için altyapı sağlıyor.

KAPAK - PANDEMİDE ÖNEMİ ARTAN AKILLI ŞEHİRLER
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Kentleri akıllandırmak mı?
Akıllı planlamak mı?

Önder KAYA
Türk Serbest Mimarlar Derneği 

(TürkSMD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Son yıllarda “Akıllı kent” kavramı, en 
çok duyulan “en moda” kavramlardan 
biri haline geldi. Değişen yaşam koşul-
ları, artan nüfus, hızlı kentleşme, artan 
hızlı kaynak tüketimiyle birlikte gelişen 
teknoloji mevcut kentlerin ve gelişen 
kent parçalarının teknolojiden daha faz-
la yararlanarak, ulaşım-güvenlik-enerji 
kullanımı, altyapı konularında optimum 
çözümler bulmayı hedefliyor.

Her ülke kendi kentleşme ve tek-
nolojik gelişimine bağlı olarak, farklı 
ölçeklerde kentleri akıllı yapmaya ça-
lışıyor. Akıllı kent kavramı, teknolojiyi 
kente ne kadar entegre edebildiğine 
göre ölçülebilen, yeni parametrelerle 
oluşturulan bir kavram.

Genel olarak akıllı kent kavramı; 
akıllı yaşam, akıllı çevre, akıllı ekonomi, 
akıllı insan, akıllı ulaşım, akıllı yönetim 
başlıkları altında tanımlanıyor. Bu kav-
ramlar birbirleriyle entegre bir şekilde 
“Akıllı kent-smart city” oluşumunda ana 
parametreler olarak ele alınıyor.

21’inci yüzyılda kentler, doğa ve 
teknoloji ile uyumlu ekolojik - teknolo-
jik kentler olarak planlanmaya başlandı. 
Günümüzde azalan doğal kaynaklarını 
efektif kullanmak zorunlu hale geldi. 
Bunu yapabilmenin yolu da teknolojiyi 
doğru kullanarak daha az enerji, daha 
az zaman, daha az kaynak kullanarak 
yeni kentler planlamak.

Yeni kent parçaları planlamanın ya-
nında mevcut kentlerin “Akıllı kent” ha-
line gelmesi için de dünyanın bütün böl-
gelerinde farklı uygulamalar yapılıyor.

AKILLI KENTLERİN HEDEFLERİ
Dünyada çevre stratejileri ile ilgili 

politikalar geliştirilerek;
√ Sıfır karbon salınımı,
√ Kent içi yeşil alanların artırılması,
√ Ulaşımda temassız kart uygula-

ması, ulaşımın tamamen dijital olarak 
kontrol edilip trafiğin yönetilmesi,

√ Araçların elektrikli hale getirilip 
kirliliğin azaltılması, motorlu araçlar 
yerine bisiklet kullanımının özendirilip 
kullanımının kolaylaştırılması,

√ Yağmur sularının toplanarak yeşil 
alan sulamasında kullanılması,

√ Çöplerin depolanarak biyogaz 
üretilmesi,

√ Karbon salınımının büyük kıs-
mının binalardan kaynaklandığı kabu-
lüyle, bina modellerinin oluşturularak, 
çevresel ve enerji konusunda kontrol 
edilmesi.

Bu ve benzer bütün alanlarda tek-
nolojinin kullanılarak kentlerin ve kay-
nakların kontrol edilmesi amaçlanıyor. 
Belirtilen bütün konularda ülkemizde 
farklı kentlerde, küçük ölçekte de olsa 
akıllı kent uygulamaları yapılıyor.

Akıllı kentler yapabilmenin ilk 
koşulu “Akıllı kent planı” yapmaktır. 
Mevcut kentleri güncel parametrelerle 
akıllı - sağlıklı kent yapmak, eğer ken-
tin altyapısı - mevcut dokusu uygunsa 
mümkün oluyor.

Eğer bir kentte yüzde 5 yeşil alan 
varsa, kenti teknolojik olarak geliştir-
mek mümkün, ancak karbon salınımını 
sıfıra indirmek, kenti sağlıklı kent ha-
line getirmek çok zor ve çok maliyetli.

Özellikle pandemi sonrası, kentle-
rin daha yaşanabilir olması, daha nefes 
alınabilir çevreler oluşturması, kendi 
ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla sağ-
lama arayışları öne çıktı. Bu arayışlar 
kentlerin teknoloji ve sürdürülebilir 
çevre planlama parametreleri ile bir-
likte yeniden ele alınmasını zorunlu 
hale getiriyor.

Ülkemizde, kentlerin teknolojiyi 
kullanarak, akıllı kent, akıllı çevre, akıl-
lı yönetim kavramlarını gerçek manada 
içselleştirerek küçük ölçekli otomasyon 
- ulaşım - güvenlik uygulamalarından 
öteye,

√ Daha sağlıklı çevre oluşturulması,
√ Daha insani yapıların planlan-

ması,
√ Mevcut yapı ve çevrenin daha 

yaşanabilir hale getirilmesi,
√ Kaynakların efektif kullanılması,
√ Karbon salınımının kabul edile-

bilir seviyelere çekilmesi gibi daha ülke 
ölçeğinde etkileri olacak kent politika-
larının oluşması, “Akıllı Kent” kavra-
mından, “yaşanabilir - sağlıklı - akılla 
planlanan kent” politikalarına geçilmesi 
zorunlu.

Akıllı kentler yapabilmenin ilk koşulu, 
“Akıllı kent planı” yapmaktır. Mevcut 
kentleri güncel parametrelerle akıllı 
- sağlıklı kent yapmak, eğer kentin 
altyapısı - mevcut dokusu uygunsa 

mümkün olabiliyor.

KAPAK - PANDEMİDE ÖNEMİ ARTAN AKILLI ŞEHİRLER
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Teknik müşavirlik ve planlama
hizmetleri fark yaratır

Halil AGAH
Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği (TürkMMMB)

Genel Sekreteri

Yaşanan hızlı kentsel gelişmenin ve 
nüfus artışının bir sonucu olarak eko-
nomi, enerji, çevre ve sosyoloji alanla-
rında bir takım sorunlar ortaya çıktı.

Kentlerin doğal çevre ve toplumsal 
bir varlık olan insan üzerinde oluş-
turduğu olumsuz baskıyı kırabilmek 
ve hızlı kentleşmenin sebep olduğu 
verimsizliklerin ve plansızlıkların aşı-
labilmesi amacıyla gelişen teknolojiler 
birer araç olarak kullanılmaya baş-
landı. Bu kapsamda yeşil kent, sakin 
kent, eko-kent gibi yeni tür planlama 
yaklaşımlarına ek olarak 2000’lerde 
teknoloji temelli akıllı kent yaklaşımı 
ön plana çıkmaya başladı.

20’nci yüzyılda içme suyu, elektrik, 
ulaşım ve kanalizasyon alanlarında 
yaşanan altyapı gelişim süreci, 21’inci 
yüzyılın başlarında yaşanan hızlı tek-
nolojik gelişme neticesinde yeniden 
ivme kazandı ve bu kapsamda, yaşlı, 
genç, engelli ve diğer bütün yerel un-
surları kapsayan bir iletişim ve ulaşım 
ağı tasarlanması gündeme geldi. Öyle 
ki teknoloji odaklı ürünler kentlileri ve 
onların kentsel yaşamlarını doğrudan 
etkiler hale geldi. Halen gelişmekte ve 
değişmekte olan akıllı kent yaklaşımı 
ile kentsel gelişim başka bir boyut ka-
zandı ve yeni bir tür kentsel planlama 
yaklaşımı ortaya çıktı.

Akıllı kentler genel olarak, teknoloji 
sayesinde zaman tasarrufu sağlamak, 
bireysel hareketliliği geliştirmek, bilgi 
ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, 
enerji ve kaynak verimliliğini artırmak, 
kentsel karar süreçlerine katılımı artır-
mak gibi amaçları olan bir yaklaşımın 
ürünü. Akıllı kent yaklaşımı akıllı yö-
netişim, akıllı ekonomi, akıllı hareket-
lilik, akıllı çevre, akıllı insanlar ve akıllı 
yaşam olmak üzere toplam altı bileşen 
üzerine kurgulandı.

Akıllı kentler, teknolojinin yanı 
sıra marka kent, turizm, eğitim, sağ-
lık, ulaşım, çevre ve kentsel ekonomi 
bağlamlarına da sahiptir. Kent yöne-
timleri vatandaşlarının yaşam kalitesini 
artırmak, vatandaşlarına daha refah 
bir yaşam alanı sunabilmek, ulusal 
ve uluslararası yatırımları çekebilmek 

için rekabet halindedir. Bu durum hem 
merkezi yönetimlere hem yerel yöne-
timlere hem de özel sektöre ve vatan-
daşlara yeni fırsatlar ve roller sunuyor.

Akıllı kent, içine akıllı sistemler 
yerleştirilmiş veya olayların akıllıca 
kavranmasını sağlayan fikirlere ve in-
sanlara sahip kentsel alanlardır. Kav-
ram, sadece bilgi ve iletişim teknoloji-
leri temelli olarak değil aynı zamanda 
yaratıcı tasarım ve yeni organizasyon 
temelli olarak tüm kaynakların etkin 
ve sorunsuz bir şekilde bir araya geti-
rilmesi yeteneğini de açıklar. Bu kap-
samda teknik müşavirlik ve planlama 
hizmetleri de geliştirdikleri yeniliklerle 
farklılıklar yaratır.

AKILLI KENT UYGULAMALARINA
OLAN GEREKSİNİM ARTIYOR

Yönetim, ekonomi, çevre, enerji, 
ulaşım ve sosyal yaşam başlıkların-
da sürdürülebilir ve verimli hizmet 
üretmeyi hedefleyen akıllı kentler araç 
olarak çeşitli bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinden faydalanır. İnternet, mobil 
cihazlar, sanal medya, büyük veri, bu-
lut teknolojisi, üç boyutlu (3D) tekno-
lojiler, sürücüsüz araçlar, dronlar, GSM 
teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri, 
merkezi denetleme kontrol ve veri top-
lama (SCADA), yönetim bilgi sistemi, 
elektronik ödeme sistemleri, akıllı sa-
yaçlar, akıllı ulaşım, akıllı kavşak, akıllı 
otopark, akıllı sulama, akıllı aydınlat-
ma, akıllı çöp toplama, akıllı bina, akıllı 
ev sistemleri, yenilenebilir enerji, hasta 
takibi, bilgilendirme ekranları, hızlı in-
ternet altyapısı ve ücretsiz Wi-Fi, yaşa-
yan laboratuvarlar, e-Devlet yaklaşımı 
gibi uygulamalar akıllı kent uygulama 
araçları olarak tanımlanabilir.

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele 
sürecinde, yerel ve merkezi yönetim-
lerin yanı sıra özel sektörün de içinde 
bulunduğu güçlü bir yönetişim meka-
nizması devreye girerek çeşitli uygula-
malarını görüyoruz. Ancak, her kentin 
kendine özgü şartları ve pandemi ile 
mücadele koşulları farklılaştığı için 
akıllı kent uygulamalarına olan gerek-
sinim artıyor.

Akıllı kent kavramı sadece bilgi ve 
iletişim teknolojileri temelli olarak 

değil, aynı zamanda yaratıcı tasarım 
ve yeni organizasyon temelli olarak 
tüm kaynakların etkin ve sorunsuz 

bir şekilde bir araya getirilmesi 
yeteneğini açıklar. Bu kapsamda teknik 
müşavirlik ve planlama hizmetleri de 
geliştirdikleri yeniliklerle farklılıklar 

yaratır.
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İş hayatında başarılı bir kariyerin ardından 2015 yılından bu yana 
Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Atalay Özdayı, 
şirketlerin başarısında en önemli faktörün yüksek iletişim kalitesi 

olduğunu söylüyor. Özdayı, “Günün sonunda herkes bir şey üretiyor, 
satıyor. Farkı, ilişki kalitesi ve iletişim yönetimini doğru yapan firmalar 

yaratıyor. İnsan kaynağı, şirketlerin en büyük sermayesi” diyor

PROFESYONEL BAKIŞ / ATALAY ÖZDAYI

İnşaat sektöründe şantiyeden satışa farklı po-
zisyonlarda çalıştıktan sonra önce GEZE’de, 
ardından da 2015 yılından bu yana Baumit 

Türkiye’de Genel Müdür olarak görev yapan Ata-
lay Özdayı, kariyer basamaklarını başarıyla çıkan 
örnek bir isim... Gerek iş hayatında gerekse özel 
hayatında adaleti düstur edindiğini vurgulayan 
Özdayı, “Çalışma arkadaşlarımla da her zaman 
paylaştığım bir düşüncem var; her şeyimi sorgu-
latırım ancak adaletimi sorgulatmam. Kapısı açık 
bir yöneticiyim, iletişimi çok önemserim. Delege 
etmeyi seven ama bu işleri aynı zamanda takip 
eden ve sonuçlarını öğrenmek isteyen detaycı bir 
yapım var. Açık fikirliyim, başka açılardan baka-
bilmeye gayret eder, çalışma arkadaşlarımın farklı 
fikirlerini önemserim” diye konuşuyor. Atalay 
Özdayı ile iş hayatını, çalışma prensiplerini ve 
Baumit Türkiye’yi konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden ve iş 
hayatına atılma sürecinizden bahseder misiniz?

İstanbul’da, 1975 yılında doğdum. İlkokulu 
doğduğum ve büyüdüğüm semt olan Ataköy’de 
okudum, orta ve lise öğrenimimi ise Saint-Mic-
hel Fransız Koleji’nde tamamladım. İş hayatına 
ilk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde öğrenciyken değerli hocam Prof. Rı-
fat Çelebi’nin yönlendirmesiyle Işıklar Holding’te, 
sahada firma tanıtımını yapmak için çalışan bir 
stajyer olarak başladım. Bir aylık tanıtım programı, 

maaş alarak çalıştığım bir eğitim dönemi kadar 
uzayınca, insan ilişkileri kurarak çalışmayı sevdi-
ğimi fark ettim. Sonrasında yine öğrenciyken, 1.5 
sene Yapı Endüstri Merkezi’nde yapı fuarlarının 
başından sonuna kadar olan süreçlerinde çalıştım. 
1997 yılında mezun olduktan sonra 2 Design 
Group, UBM, Parsons Brinckerhoff Mühendislik, 
Çelebi Holding’teki iş hayatım süresince; konut, 
alışveriş merkezi, okul ve banka gibi çok farklı üst 
yapı projesinin kaba ve ince imalatlarında çeşitli 
pozisyonlarda görev aldım. Daha sonra, radikal bir 
kararla yönümü şantiyeden satışa çevirerek Hafele 
firmasında satış temsilcisi olarak işe başladım. 
İlerleyen yıllarda ürün müdürü ve satış müdürü 
olarak görev yaptığım Hafele firmasından 2007 
yılının Temmuz ayında ayrıldım ve bir başka 
Alman firması olan GEZE’ye geçtim. Duman ısı 
tahliye sistemleri kapı kapatıcılar, otomatik kayar 
ve döner kapılar alanında dünyanın önemli mar-
kalarından biri olan GEZE’de sırasıyla Türkiye 
Ülke Müdürü, Satış Direktörü ve Genel Müdür 
olarak görev yaptım. 

Baumit’te kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu 
andaki görevinize ne zaman atandınız?

2015 yılının mart ayından itibaren ısı yalıtım 
sistemleri ve yapı kimyasalları alanında faaliyet 
gösteren Avusturya firması Baumit’in Türkiye 
Operasyonu Genel Müdürü olarak görev yapı-
yorum.

“İnsan kaynağı 
şirketlerin en büyük 

sermayesi”
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“ÇALIŞTIĞIM HER YERİ 
ÇOK SAHİPLENEN BİRİYİM”
Çeşitli kademelerde çalışmış biri olarak 
Baumit’teki iş hayatınızı değerlendirdiğinizde 
neler söylemek istersiniz?

Baumit, kökü 200 yıl öncesine dayanan 
Avusturya’nın önde gelen holdinglerinden Schmid 
Industrie Holding’in henüz 32 yaşında olan genç 
bir şirketi ve Türkiye’de de aktif olarak 2007 yılın-
dan bu yana faaliyet gösteriyor. Baumit, Türkiye’ye 
çok güvenen, ülkemizin yüksek potansiyelinin 
farkında olarak desteğini hep hissettiren global bir 
yönetime sahip, oldukça vizyoner bir şirket. Gu-
rurla söylemeliyim ki, Viyana’ya 60 km mesafede 
Wopfing’te başlayan bu yolculukla birlikte şirke-
timiz kısa sürede çok hızlı yol aldı, Avrupa’nın 
en büyük kuru harç üreticilerinden biri olarak, 
“Mantolama Devi” unvanına erişti. Ben yapı olarak 
çalıştığım her yeri çok sahiplenen biriyim. Baumit 
Türkiye’de de parçası olmaktan gurur duyduğum; 
adil, demokrat ve insan merkezli bir çalışma pren-
sibine sahibiz. Çalışan kadrosu olarak da özverili, 
birbirine karşı saygılı, sürekli gelişime açık, genç 
ve dinamik bir ekibiz. 

İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Benim gerek iş hayatım gerekse özel hayatım-
da kendime edindiğim düstur, adalettir. Çalışma 
arkadaşlarımla da her zaman paylaştığım bir dü-
şüncem var; her şeyimi sorgulatırım ancak ada-
letimi sorgulatmam. Kapısı açık bir yöneticiyim, 
iletişimi çok önemserim. Delege etmeyi seven ama 

“Kapısı açık bir 
yöneticiyim, iletişimi 

çok önemserim. 
Delege etmeyi 

seven ama bu işleri 
aynı zamanda takip 
eden ve sonuçlarını 

öğrenmek isteyen 
detaycı bir
 yapım var.”

bu işleri aynı zamanda takip eden ve sonuçlarını 
öğrenmek isteyen detaycı bir yapım var. Açık fi-
kirliyim, başka açılardan bakabilmeye gayret eder, 
çalışma arkadaşlarımın farklı fikirlerini önemse-
rim. Genç yönetici adaylarıyla; tavsiyeden ziyade 
yaşanmışlıkları ve tecrübelerimi paylaşabilirim. 
İlk olarak ve her şeyden önemlisi sevdikleri işi 
yapmalılar. En az yöneticileri kadar iştahlı olmalı 
ve hiçbir şeyi yapmaktan gocunmamalılar. Ken-
dilerine ihtiyaç duyulduğunda, hafta sonu, gece, 
saat fark etmeksizin orada olmaktan imtina etme-
melerini tavsiye ederim. Zira eğer çağırılıyorlarsa 
önemli oldukları ve onlara ihtiyaç duyulduğu için-
dir, bunu unutmamalılar. Yine tecrübeyle sabittir 
ki; hep dürüst oldukça, teşekkür etmeyi bildikçe, 
insanlarla doğru iletişimi kurdukça kazanan onlar 
olur. Bunların yanında, her zaman ego dengesini 
çok iyi kurmaya çalışmalılar ve en önemlisi, so-
rumluluk sahibi olmalılar. 

Kadro oluşumlarında muhakkak iyi oyuncu-
lara yer vermeliler. Burada çok sevdiğim şu sözle 
düşüncelerimi ifade edebilirim; “A kalite insanlar, 
A kalite insanları işe alır, onlarla çalışırlar. B kalite 
insanlar ise C kalite insanları işe alır, onların ya-
nında kendilerini iyi hissederler.”

Bir önemli tavsiyem de çok fazla iş değiştirme-
meleri yönünde olacak. Çalışma hayatının ilk yıl-
larında bir arayışta olmak çok doğal ancak en ufak 
bir sıkıntıda hemen pes etmesinler, sabır ve sebat 
önemli, her zorlukta bir yere kaçmamak lazım. 
Her zaman çevrelerine ve kendilerine özensinler. 
Giyimlerine, kuşamlarına, masalarının düzenine, 
kullandıkları şirket arabalarının temizliğine, artık 
hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya 
paylaşımlarına, hatta şirketlere gönderdikleri öz-
geçmişlerdeki fotoğraflarına dahi özen göstersinler. 
Son olarak günümüzün önemli sorunlarından biri 
olan kuşak çatışmasına kısaca değinmek istiyorum. 
Farklı jenerasyonların bir arada çalışması gerekli-
liği iş hayatında hep var oldu. Ancak şu an, kuşak 
farkının çok fazla hissedildiği, bu durumun çok 
büyük anlayış farkını da beraberinde getirdiği bir 
dönemde yaşıyor ve çalışıyoruz. Günün sonunda 
aynı hedefler doğrultusunda birlikte mücadele edi-
yorsak, başarının yolu birbirimizi anlamaktan geçi-
yor. İşte bu nedenle, her kuşak kendinden öncekini 
ve sonrakini anlamaya ekstra gayret göstermeli.

“EKİP ÇALIŞMASINA UYUM
SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Size göre şirketlerin başarısındaki en önemli 
faktörler neler? İnsan kaynağı ve ekip çalışmasının 
başarıdaki rolü nedir?

Benim için şirketlerin başarısında en önemli 
faktör yüksek iletişim kalitesi. O seviyeyi hızlıca 
yukarıya taşıyan firmalar, hangi sektörde faaliyet 
gösteriyor olursa olsun sağlam temeller inşa ediyor 
ve başarıya ulaşıyorlar. Günün sonunda herkes bir 
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şey üretiyor, satıyor. Farkı, ilişki kalitesi ve iletişim 
yönetimini doğru yapan firmalar yaratıyorlar. 
İnsan kaynağı, şirketlerin en büyük sermayesi. 
Para her zaman kazanılır ama doğru ekip, doğru 
yapılaşma en büyük kazanç. Özellikle pandemi 
döneminde bu bir kere daha ortaya çıktı. Evlere 
kapanıp evlerden çalıştığımız, birbirimizle fiziki 
iletişimin neredeyse hiç kalmadığı bu zor ve sıkın-
tılı dönemde kaliteli insanlarla çalışmanın önemi 
anlaşıldı. Biz Baumit olarak insan kaynağına çok 
önem veriyor ve A kalite insanlarla çalışıyoruz. 

Ekip çalışmasına kişisel olarak çok önem 
veren biriyim. Ekip çalışması, çok kolay gibi 
görünür ama çok zordur. Herkesin özgeçmişinde 
sanki tek elden çıkmış gibi; “Takım çalışmasına 
uyumlu” yazar. Yazıldığı kadar kolay olmayan, 
baskın karakterlerin yönlendirmek istediği, farklı 
egoların ön plana çıkmak için çaba sarf ettiği, 
doğrusunun ciddi artılar getireceği, yanlış kurgu-
lanmışının ise çıkmaza sürükleyeceği çok önemli 
ve başarıya götüren bir detaydır ekip çalışması. 
Özellikle genç yöneticiler için ekip çalışmasına 
adapte olabilmek büyük bir gelişim fırsatı yaratır.

Şirketlerin başarısında inovasyon ve Ar-Ge’nin 
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde hızla değişen rekabet ortamında 
ayakta kalabilmek için şirketlerin ürünlerini, 
hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak 
değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. Biz de 
Baumit olarak yaptığımız çalışmalar ile insanlara 
nasıl daha faydalı ürünler sunabileceğimiz düşün-
cesi ile sürekli çalışıyoruz. Bunun canlı örnekleri 
olarak; İnovasyon Merkezimiz ve Viva Araştırma 
Parkı’ndan size bahsetmek isterim. Ar-Ge çalış-
malarımız Avusturya, Wopfing’de bulunan İno-
vasyon Merkezi’nde yapılıyor. Bu üstün nitelikli 
Ar-Ge merkezi, tüm Baumit tesisleri için yeni 
ürünlerin ve ürün bileşimlerinin yaratılması ve 
mevcut ürünlerimizin geliştirilmesi için çalışıyor. 

Viva Araştırma Parkı ise Viyana Tıp Üniversite-
si, Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü 
iş birliği ile kurduğumuz, Avrupa’nın karşılaştırma-
lı yapı malzemeleri araştırmaları için kurulmuş olan 
en büyük araştırma tesisi. Temel amacı, ortalama 
kullanıcı davranışlarının simüle edilerek türlerine 
göre yapı malzemelerinin yaşam konforuna olan 
etkisini ölçmek ve değerlendirmek olan tesiste, 
kurulduğu 2014 yılından beri, farklı yapı malzeme-
leri ile inşa edilmiş 14 farklı evde 33’er adet sensör 
yardımı ile 5 milyondan fazla veri toplandı.

İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

İşin dışında geriye kalan sınırlı zamanlarda 
aileme ve sosyal hayatıma vakit ayırmaya gayret 
ediyorum. Özellikle hafta sonları eşim ve iki 
prensesimle zaman geçirerek haftanın yorgunlu-

ğunu atmaya çalışıyorum. Spor yapmayı ve spor 
müsabakalarını izlemeyi çok seviyorum. Bisiklete 
binmek, tenis ve squash oynamak gibi daha ziya-
de sportif hobilerden keyif alıyorum.

“BAUMIT, AVRUPA’NIN MANTOLAMA DEVİ”
Biraz da Baumit Türkiye’den ve sektörden 
bahsetmenizi isterim. Baumit’in sektördeki yeri 
nedir?

Baumit, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan 
Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding’in 
en büyük şirketlerinden biri. Avusturya dışına ilk 
olarak 1990 yılında Baumit Macaristan’ın açıl-
masının ardından çıkan ve sırasıyla çevre ülkeler 
Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya’da faaliyet 
göstermeye başlayan bir şirket. Bugün Baumit 
markası, inovasyona verdiği önem, güven ve ka-
lite değerleri ile anılıyor ve 25 ülkede 40’ı aşkın 
tesisiyle “Avrupa’nın mantolama devi” ünvanıyla 
tüm iş süreçlerini yönetiyor. Baumit’in tüm dün-
yada 5 binin üzerinde çalışanı mevcut. Yıllık 
ortalama 45 milyon metrekare ısı yalıtımı, yıllık 
6.5 milyon ton üretim kapasitesi ile Avrupa’nın 
en büyük kuru harç üreticileri arasında yer alıyor. 
Özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemleri alanında 
uzman bir marka olan Baumit, Türkiye’de 2007 
yılında faaliyet göstermeye başladı. Gebze’de 
bulunan Türkiye üretim tesisi 2008’de faaliyete 
geçti. Toplam 14 milyon Euro’luk bir yatırımla 
açılan tesis, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine 
ve likit üretim yeteneğine sahip. Farklı ihtiyaç-
lara yönelik sunduğu sistem ve ürün çeşitliliği 
ile Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de pazarın 
öncü kuruluşları arasında yer alıyor.

“Baumit markası, 25 
ülkede 40’ı aşkın
tesisiyle Avrupa’nın 
mantolama devi 
ünvanıyla
tüm iş süreçlerini 
yönetiyor.”
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Sürdürülebilir 
ve yeşil
mimari trendi 
giderek 
yükseliyor
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Çevreyle uyumlu, doğaya zarar 
vermeyen, etkin enerji kullanımı 
ile öne çıkan sürdürülebilir ve yeşil 
mimarinin, Covid-19 pandemisi 
ile birlikte giderek yükselen bir 
trend olarak önümüzdeki yıllarda 
mimarinin odak noktası olacağı 
tahmin ediliyor.

Yeşil mimari ve tasarım, mimaride ve inşaatta 
kullanılan tüm malzemelerin çevre dostu olacak 
şekilde seçilerek, çevreye ve insan sağlığına ve-

rilen zararı en aza indirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir 
mimarinin yaygınlaştırılması konusunda, 1994 yılında 
ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından kurulan ve yönetilen 
LEED standartları (Leadership in Energy and Environ-
mental Design), mimarlar ve inşaatçılar için önemli bir 
kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Gerekli noktalarda 
güncellenerek bugün de mimari tasarımda kullanılan 
bu standartlar, çevreye duyarlı binaların tasarımı ve 
inşası için ölçülebilir kriterler sağlıyor. Covid-19 pan-
demisi ile birlikte giderek yükselen bir trend olarak 
önümüzdeki yıllarda mimarinin odak noktası olacağı 
tahmin edilen sürdürülebilir ve yeşil mimari, halihazır-
da da dünyada oldukça başarılı örneklere sahip.
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Sydney’de uluslararası
en iyi yüksek bina ödüllü
yeşil bina: One Central Park
Fransız Ateliers Jean Nouvel tarafından 
tasarlanan One Central Park, 2014 yılında 
uluslararası en iyi yüksek bina ödülünü 
kazandı. Chippendale bölgesinde inşa 
edilen karma kullanımlı yapı, yeşil biyo 
duvarları ve su geri dönüşüm programı da 
dahil olmak üzere, sürdürülebilir tasarım 
konseptleri ile jüri üyelerini etkiledi. 
5 yıldızlı Green Star Avustralya Yeşil Bina 
sertifikasını alan yeşil bina One Central 
Park’ın en temel özellikleri hidroponik olan 
dikey bahçeleri, güneş enerjisi kullanan 
kulesi, suyun geri dönüşümünü sağlayan 
tesisi ve düşük karbonlu trijenerasyon 
enerji santrali olarak dikkat çekiyor. 
Binanın yüzeyini kaplayan ve Fransız 
peyzaj sanatçısı Patrick Blanc tarafından 
tasarlanan bin 120 metrekarelik dikey 
bahçelerde 383 farklı tür, 35 bin 200 yerel 
çiçek ve bitki kullanılmış. Karma kullanımlı 
ve yüksek katlı olan ikonik binanın, biri 116 
metre diğeri ise 64.5 metre yüksekliğinde 
iki kulesi bulunuyor.

Vietnam’da asma bahçeli
yeşil fabrika binası: Jakob Factory

Vietnam, Ho Chi Minh City’de 
konumlanan Jakob Factory projesi, 

Rollimarchini Architekten ve G8A 
Architects tarafından tasarlandı. 

Tropikal sürdürülebilir mimari için 
bir referans haline gelen fabrika 

binası, özel yapım çelik hasırlarda 
uzmanlaşmış Jakob Rope Systems’a 
ev sahipliği yapıyor. Sürdürülebilirlik 

temel değerleri hem çevresel, hem de 
sosyal olarak tasarım ve inşa sürecinin 

tüm aşamalarında uygulanan yeşil 
fabrika binasının havayı temizleyen, 
doğal havalandırma ve gölgeleme 

sağlayan yemyeşil bitkilerle dolu 
ikinci bir cephesi bulunuyor. 30 

dönümlük arsada 13 bin metrekare 
alana sahip yeşil fabrika binası daha 
küçük bir karbon ayak izi için dikey 

olarak tasarlandı. Gereksiz arazi 
kullanımının önüne geçen dikey 

tasarım aynı zamanda işçiler için açık 
alanlar sunuyor. Dikey bahçeli cephe 

doğal havalandırma sağlayarak havayı 
yeniliyor ve daha sağlıklı bir ortam 

yaratıyor.

Dünyadan sürdürülebilir 
ve yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Singapur’un tropikal
ortamından ilham alan yapı:
Parkroyal Collection Pickering
WOHA Architects tarafından tasarlanan 
Parkroyal Collection Pickering,  Singapur’un 
tropikal ortamından ilham alan bir yapı. 
Singapur’un yeşil bina sertifikası Green Mark 
Platinum ödülünü alan ve bahçe içinde bir 
otel olan Parkroyal Collection Pickering, 
Singapur’un merkezinde, CBD Apartments 
ile Chinatown arasındaki uzun ve dar bir 
arsada bulunuyor. Tüm kompleks boyunca 
uzanan tropikal yeşillikler, bitişiğindeki Hong 
Lim Parkı ile birleşerek yeşil bir kamusal alan 
yaratıyor. Doğal havalandırma ve soğutma 
sağlayan peyzaj aynı zamanda otopark alanını 
gizliyor. Her üç katta bir avlu içine sokulan 
tropikal bitkilerle kaplı kavisli gökyüzü 
bahçeleri, doğrudan odalara bitki örtüsünü 
getirerek güneşten koruyor ve doğal 
havalandırma sağlıyor.
Sıfır enerjili 15 bin metrekarelik gökyüzü 
bahçeleri, havuzları, şelaleleri, terasları ve 
yeşil duvarları içeriyor. Yağmur suyu toplama 
sistemi, pompaları çalıştırmadan yerçekimi 
ile bitkileri suluyor, çatıdaki güneş panelleri 
aydınlatma sistemini çalıştırıyor.

Sürdürülebilir ve yeşil
mimariye güzel bir örnek:

Batı Vancouver Kongre Merkezi
Dünyanın en yeşil ve çevre dostu şehirleri 

arasında ilk sıralarda yer alan Vancouver’da 
bulunan Batı Vancouver Kongre Merkezi, 
sürdürülebilir ve yeşil mimariye güzel bir 

örnek. LMN Architects, MCM Architects 
ve DA Architects + Planners, 2009’da 

Vancouver Kongre Merkezi’nin Batı 
Binası’nı tamamladı. Kanada’nın en büyük 
endüstriyel olmayan çatısı konumundaki 

altı dönümlük yeşil bir çatısı bulunan 
bina, Kuzey Vancouver’ın nefes kesen 
manzarasına sahip. Çifte LEED (Enerji 
ve Çevre Tasarımında Liderlik) platin 

sertifikası alan türünün ilk binası olan 
Vancouver Kongre Merkezi’nin çatısında 
bitkileri ve otları polenleştirmek için dört 
Avrupa bal arısı kovanı bulunuyor. Bu da 

yaz aylarında ısı birikimini azaltmaya ve 
kışın da ısıyı tutmaya yardımcı oluyor. 

Çatının eğimli şekli su tahliyesine ve 
tohumların dağılımına olanak sağlıyor. 

Projenin bir kısmı yerli yengeçler, somon 
ve kabuklu deniz ürünleri içeren bir deniz 

ekosistemini desteklemeye yardımcı 
olan sütunlar ile su üzerine inşa edilmiş 

durumda.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Yeşil mimarinin amacı sürdürülebilir olmaktır, yapıların çev-
reci ve geri dönüşümcü ögelerle donatılması esasına dayanır. Yeşil 
mimaride, verimli ısıtma ve soğutma için tasarlanmış havalandır-
ma sistemleri, enerji verimli aydınlatma ve cihazlar, su tasarruflu 
sıhhi tesisat armatürleri yer almalı. Yerel bitki örtüsü ile peyzaja, 
doğal yaşam alanına en az zarar veren güneş enerjisi veya rüzgar 
enerjisi gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına, içte ve dışta 
kullanılan sentetik ve toksik olmayan malzemelere, uzun mesafeli 
nakliyeyi ortadan kaldıran yerel malzemelere, geri dönüştürülmüş 
malzemeler ve verimli alan-mekan kullanımına sahip olmalı.

İlk yatırım maliyetinin standart imalatlara göre yüksek olması 
ne yazık ki yeşil mimarinin tercih edilmeme sebebi oluyor. Ancak, 
yeşil ve temiz bir dünyaya katkıda bulunan tasarruflu binalar; 
örneğin üretim kapasitesinin büyüklüğüne göre binanın elektrik 
ihtiyacını karşılamakla kalmayıp depolanan fazla enerjiyi şebekeye 
bile gönderebiliyor. Bu da bina sahibinin yenilenebilir enerjiden 
para kazanması anlamına geliyor.

Yeşil binalar, tasarımda da yeni ufukların açılmasını sağlıyor, 
bunun en güzel örneği binaların çatılarına ve balkonlara ekilen 
bitkilerden, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış evlere, 
atık suyun kullanılmasını sağlayan tasarımlardan portatif evlere 
kadar birçok sürdürülebilir mimari konseptinin bulunması. Ayrıca 
mimarın tarzına ve sanatsal becerilerine göre meydana getirilen 
sıra dışı tasarımlar, standart betonarmelerden son derece farklı 
ve özgün sanatsal evler de yeşil mimarinin bilim ve çevrecilik 
dışındaki renkli bir yönü.

Yeşil mimari ile ilgili dünyadaki farklı örneklere bakacak 
olursak, İtalyan mimar Renzo Piano’nun sadece yeşil bir çatı 
yaratmadığı, aynı zamanda tasarımında yalıtım olarak geri dö-
nüştürülmüş mavi kot pantolonlar kullandığı San Francisco’daki 
Kaliforniya Bilimler Akademisi’ni örnek verebiliriz. Fransız mimar 
Jean Nouvel’ın Avustralya’nın Sidney kentindeki One Central Park 
konut binasında tasarladığı dikey bahçeler de başarılı bir örnek.

İnşaat süreçleri de yeşil binanın önemli bir yönü. Örneğin, 
İngiltere’de eski sanayi alanının Londra 2012 Yaz Olimpiyat 
Oyunları alanına dönüştürülmesi işinde inşaat malzemelerinin 
sıkı bir şekilde satın alınması, betonun geri dönüştürülmesi ve 
malzemeleri teslim etmek için demiryolu ve su kullanılması 12 
yeşil fikirden sadece birkaçıydı.

Yeşil tasarımla ilişkili birçok isim ve kavram bulunuyor. Bazen 
ekoloji vurgulanıyor ve eko-tasarım, çevre dostu mimarlık ve sür-
dürülebilir tasarım gibi isimler kullanılıyor. Mesela yeşil tasarım 
içinde yer alan biyomimikri, doğayı yeşil tasarıma rehber olarak 
kullanan mimarlar tarafından kullanılan bir terim. Örneğin, Expo 
2000 Venezuela Pavyonu, tıpkı bir çiçek gibi iç çevrenin kontrol 
edilmesi için ayarlanabilen taç yapraklı tentelere sahip.

Yeşil mimari tasarım, bir eklenti olmamalı. Proje tasarım aşa-
masında temel prensip kararı olmalı. Bir bina güzel görünebilir 
ve hatta çok pahalı malzemelerden yapılmış olabilir, ancak “yeşil” 
olamaz. Aynı şekilde, bir bina çok “yeşil” olabilir ama görsel olarak 
çekici değildir. Yapı sektörü, atmosfere katılan sera gazlarına katkı-
da bulunma rolünü toplu olarak kabul etmiş durumda. Örneğin, 
betonun temel bileşeni olan çimento üretiminin, karbondioksit 
emisyonlarına en büyük küresel katkı yapan ürünlerden biri oldu-
ğu bildiriliyor. Kalitesiz tasarımlardan yapı malzemelerine kadar, 
endüstri yollarını değiştirmeye zorlanıyor. Mimarlıkta 2030 için 
belirlenen hedef şöyle; “Tüm yeni binalar, gelişmeler ve büyük 
tadilatlar 2030 yılında karbon nötr olacak.”

Feza ÖKTEN KOCA
Elips Tasarım Mimarlık Kurucusu

Y. Mimar

Mimarlıkta 2030 
hedefi; karbon 

nötr binalar

Kalitesiz tasarımlardan yapı 
malzemelerine kadar, yapı 

endüstrisi yollarını değiştirmeye 
zorlanıyor. Mimarlıkta 2030 
için belirlenen hedef şöyle; 

"Tüm yeni binalar, gelişmeler 
ve büyük tadilatlar 2030 yılında 

karbon nötr olacak."
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Bu yılın şubat ayı itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını, sağlığımız ve sevdiklerimizin her şeyden önemli 
olduğunu fark etmemizi sağladı. Doğal kaynakların kirlenmesi ve 
azalması, bu nedenle genel sağlık problemlerinin hızla artması, 
hepimizi çok kaygılandırıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan “Sür-
dürülebilir Gelişim İçin Küresel Kriterler”, geleceğe yönelik so-
mut hedeflerin netleşmesini sağladı ve dünya genelinde oldukça 
benimsendi. 2030 yılının ise birçok ülkede karbon ayak izinin 
makul seviyelere indirilmesi için bir hedef olarak belirlendiğini 
gözlemliyoruz.

Şu ana kadar üretilmiş yapıların, küresel enerjinin yüzde 40’ını, 
su kaynaklarının yüzde 25’ini ve doğal kaynakların yüzde 40’ını 
tükettiğini biliyoruz. Bu şekilde devam etmemiz durumunda zor 
zamanların yakın olduğu açıkça ortada. Sürdürülebilirlik bilincinin 
artmaya başlamasıyla birlikte, yeşil (çevre dostu) tasarımların yay-
gınlaştığını görüyoruz. Gayrimenkul geliştiricilerinin ilk yatırım ve 
yaşam döngüsü süresince işletim maliyetlerini azaltma konusundaki 
motivasyonları, inovativ doğa dostu malzemeler ve yenilikçi mü-
hendislik çözümleri de daha iyi bir gelecek ile ilgili umut veriyor.

Aynı zamanda, yeşil mimari tasarım kriterlerinin bilimsel olarak 
ortaya konmasını hedefleyen yeşil sertifika programları (LEED, 
BREAM, DGNB, Energy Star, WELL vb.), standartların oluşmasını 
ve yerelleşmesini sağlıyor. Ülkemizde son yirmi yılda gerçekleşen 
orta ve büyük ölçekli yatırım projelerinde yeşil bina sertifikasyo-
nuna yüksek başvuru oranları, toplumumuzun bu konuya önem 
vermeye başladığının işaretleri olarak karşımıza çıkıyor.

MUUM’da bizim için sürdürülebilirlik; “her şeyin merkezine 
oturttuğumuz insan ve dünyamıza karşı taşıdığımız sorumlu-
luk” duygusunu ifade ediyor. Bu konuda kendi payımıza düşeni 
hakkıyla yerine getirebilmek kaygısıyla çevreyle dost, topluma 
katma değer katan “insan odaklı tasarım” anlayışımız ile yapılar 
üretmeyi önemsiyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik bilinci, üretti-
ğimiz yapıların hayat döngüleri içinde tasarımlarımızla attığımız 
küçük adımların bile büyük etkiler yaratabileceğini söylüyor.

Ülkemizin inşaat ve yapı malzemesi sektörlerinin dünyadaki 
gelişmeleri çok yakından takip ettiğini gözlemliyor ve bundan 
mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda İs-
tanbul Mecidiyeköy’de yer alan Rönesans Mecidiyeköy Ofis yapısı, 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızın iyi bir örneği. Bu bina, mevcut 
potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek kullanıcılarının doğal ışık 
ve temiz havaya ulaşmasını kolaylık ve düşük maliyet ile sağlıyor. 
Doğal aydınlatma kapasitesi ve yapının özen ile seçilmiş cephe un-
surları bu binanın benzerlerine göre çok daha az enerji tüketmesini 
sağlıyor. Aynı zamanda, iç ve dış mekanı bir arada deneyimleme 
olanağı veren avlusu ile metropol yaşantısının stresini azaltarak kişi 
yaşam kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Daha iyi bir gelecek 
için mimarın sorumluluğu çerçevesinde ele aldığımız sürdürüle-
bilirlik konusunun, bu proje özelinde yapının tamamlanmasını 
takiben yapılan başvuru ile LEED Gold olarak sertifikalandırılması, 
çabalarımızın doğru yönde olduğunu bize gösterdi.

Doğayla barışık, insan odaklı tasarım ve üretim anlayışı tabii ki 
Covid-19’dan çok önce başlamıştı. Ancak, gerek Birleşmiş Milletler 
nezdindeki çabalar ve yaşadığımız salgın, insanoğlunun attığı adım-
ların sonuçlarının ölçülebilir hatta gözle görülebilir hale gelmesi, 
bu anlayışı pekiştiriyor ve dönüşümü hızlandırıyor. MUUM olarak 
daha iyi bir geleceği hedefleyen bu dönüşüme insan odaklı tasarım 
anlayışımız ile katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Murat AKSU
MUUM Kurucu Ortak

Y. Mimar

Yeşil mimari, daha 
iyi bir gelecek için 

umut veriyor

Gayrimenkul geliştiricilerinin 
ilk yatırım ve yaşam döngüsü 
süresince işletim maliyetlerini 

azaltma konusundaki 
motivasyonları sonucunda 
üretilmeye başlanan doğa 

dostu malzemeler ve yenilikçi 
mühendislik çözümleri, daha iyi 
bir gelecek ile ilgili umut veriyor.

EKİM 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   47



48   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2020

SEKTÖREL GÜÇ / AYSAD

Türkiye’de 600 bine yakın asansör olduğunu belirten Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, Covid-19 
pandemisinin sektör için gelecek yıllara uzanan bir daralma yaratacağını söyledi. 
Targıt, “Salgın, belki de sektörün yeniden kurgulanmasına neden olacak” dedi.

“Covid-19 pandemisi
 asansör sektörünü yeniden 

kurgulayacak”
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AYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa 
Targıt, "Türk asansör 
sektörünün faaliyet alanı 
dikkate alındığında, 
üretilen binaya göre 
yıllık montaj sayısı, 
belgelendirme 
hizmetleri, periyodik 
kontrol hizmetleri, 
aksam üretimi, bakım ve 
servis hizmetleri
genelinde yaklaşık 
1.5 milyar dolar 
seviyelerinde bir 
ciroya sahip olduğu 
düşünülüyor" dedi.

Yarım asrı bulan geçmişi ile Türkiye’nin en 
eski sektörel derneklerinden olan Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 

(AYSAD), yıllık 1.5 milyar dolar ciroya sahip bir 
sektörü temsil ediyor. Asansör sektörünün aksam 
üretimi, asansör tasarımı ve montajı ile asansör 
bakım ve onarımı olmak üzere üç ana kolda 
faaliyet gösterdiğini vurgulayan AYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa Targıt, “Bünyesinde ulusal 
ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 95 üyeyi 
barındıran AYSAD, asansör monte eden çok uluslu 
ve yerel firmaların, asansör aksam üreten büyük 
üreticilerle bir araya geldiği nadir oluşumlardan 
biri” diye konuştu. Sefa Targıt ile AYSAD’ı ve faa-
liyetlerini konuştuk.

AYSAD ne zaman kuruldu? Derneğin kurulu-
şundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili kısaca 
bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin en eski sektörel derneklerinden 
olan AYSAD, 1972 yılında kuruldu. Asansörler 
konusunda ithalat mevzuatı hazırlığı ve stan-
dardizasyon çalışmaları sırasında, kamunun özel 
sektörde uzman muhatap arayışı neticesinde, 
yani doğal ihtiyaçla kurulmuş derneklerden bi-
riyiz. Asansörler, inşaatla makinenin arayüzünde 
bir konuma sahip olduğu için AYSAD, doğal aile-
si makine ve aynı binada beraber ömür geçirdiği 
inşaat malzemesi üreten yoldaşlarıyla iyi ilişkiler 
tesis etmeye çalıştı. İhracatçı bir sektör olarak da 
uluslararası ilişkiler kurmak ve yürütmek zorun-
da olduğu bilinci ile çalıştı. Bu yolda; Avrupa 
Asansör Birliği (European Lift Association - ELA) 
üyeliği ile uluslararası ilişkileri, kurucu üyesi 
olduğu Türkiye MAKFED ile makine imalat 
sektörü içi ilişkilerini ve Türkiye İMSAD üyeliği 
ile inşaat malzemesi üreticileri ailesiyle kurumsal 
ilişkilerini tesis etti.

Derneğimiz, ekonominin motoru olan önem-
li sektörleri bir araya getiren Sektörel Dernekler 
Federasyonu’na (SEDEFED) üye kabul edilerek 
sektörler arası ilişkilerini geliştirdi. UDDER üyesi 
olarak, uygunluk değerlendirme camiasıyla ya-
kınlaştı. Avrupa Birliği uyum sürecinde, Türkiye 
Cumhuriyeti asansör teknik mevzuatının AB 
Asansör Direktifi’ne yakınlaştırılması çalışma-
larında AYSAD başrolü oynadı. ELA tam üyeliği 
sonrasında Avrupa’nın faal oyuncularından biri 
olan AYSAD; Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya 
ve İtalya ile birlikte ELA’nın “Kategori 1” üyeleri 
arasında yer alıyor. Yurt içinde, eğitim ve araştır-
ma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, İTÜ 
başta olmak üzere üniversitelerle ortak çalışma-
lar yapıyoruz. Orta kademe teknisyen eğitimi 
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol 
imzalayan AYSAD, Endüstri Meslek Liseleri’nde 
bulunan asansör bölümlerine önemli destekler 
veriyor.

SEKTÖREL GÜÇ / AYSAD

Derneğin üye profili nasıl?
Derneğimiz, asansör sektörünün imalat, 

montaj, danışmanlık ve akademik çalışmalar ya-
pan kişi ve kuruluşlarından oluşan geniş bir üye 
profiline sahip. Bünyesinde ulusal ve uluslararası 
alanda faaliyet gösteren 95 üyeyi barındıran 
AYSAD, asansör monte eden çok uluslu ve yerel 
firmaların, asansör aksam üreten büyük üretici-
lerle bir araya geldiği nadir oluşumlardan biri...

AYSAD, SEKTÖRÜN GELİŞMESİ
İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

AYSAD, kuruluşundan bugüne kadar geçen 
48 yıl içinde bir sektörel dernek ne yapması 
gerekiyorsa onu yaptı. Genel ilke olarak, sek-
törel uzmanlığa başvurma ihtiyacında olan tüm 
taraflara kapı açık tutuldu, hizmete amade duruş 
sergilendi. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, 
itfaiyeler, kamu ve özel sektörün önemli inşaat 
şirketleri ile iş birliği yapıldı. 2003 yılında T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluştu-
rulan Asansör Teknik Komitesi’ne (ASTEK) iki 
asil üye ile katılan AYSAD, ASTEK Platformu’nda 
yapılan çalışmalara her zaman aktif, hatta lider 
konumda katkı sağladı. İlki 1985 yılında ol-
mak üzere, yayınlanan tüm Asansör, Asansör 
İşletme ve Bakım, Asansör Periyodik Kontrol 
Yönetmelikleri’ne önemli katkılarda bulundu. 
Sektör ve ürün yapısının doğal sonucu olarak, 
asansörlere dair yazılı ve çok ayrıntılı teknik 
ve idari şartnameler mevcut. Bu alışkanlık ve 
yatkınlıkla, 2000’li yılların ilk yarısında yapı-
lan değişik sektörlere ait AB mevzuatına uyum 
çalışmalarında AYSAD, Bakanlığın güvenilir ve 
çalışkan bir danışmanı oldu. 

Mesleki Yeterlik Kurumu ile iyi ilişkiler yürü-
tüldü. “Mesleki Yeterlik” kavramının yerleşmesi 
ve asansör meslek standartları yazımında AYSAD 
rol aldı, Makine Mühedisleri Odası ile ortaklaşa 
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yapılan çalışma ile bir Mesleki Yeterlik Sınav 
Merkezi kurulmasını sağladı.

Ara eleman sorununun çözüm yolu olan 
meslek liseleri konusunda aktif rol alan AYSAD, 
resmi adı “Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü” 
olan asansör bölümlerinin kurulmasına bilgi 
ve maddi kaynak sağladı. 1993 yılında AYSAD 
önderliğinde ülkemizde ilk defa uluslararası 
asansör fuarı açıldı. İstanbul Asansör Fuarı, 
istikrarlı bir büyümeyle günümüze ulaştı, dün-
yanın kendi alanında üç büyük fuarından biri 
haline geldi. AYSAD, planlı ve anlam taşıyan bir 
örgütlenme modeliyle, üst kuruluşlara ve ilgi 
alanı örtüşen derneklere üye oldu. Paylaşımcılık 
esasıyla birlikte değer yaratmak üzere imkanla-
rını seferber etti.

“ASANSÖRLERİN YENİLEME VE
BAKIM PAZARI HER ZAMAN DİNAMİK”
Türkiye'de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asansörler, fiziki olarak binalarla, dolayısıyla 
inşaat piyasasının dinamikleriyle doğrudan irti-
batlıdır. Bilindiği üzere, inşaat sektöründe bir arz 
fazlasının yarattığı dengesizlik dönemi yaşanıyor. 
Tüm yapı tamamlayıcı donanımı ve malzemeleri 
gibi asansörler de doğal akışın ötesinde bir satış 
dönemi yaşadı. Bu darboğazdan geçerken ortaya 
çıkan pandemi, her alanda olduğu gibi asansör 

AYSAD, sektörün ara 
eleman sorununun 
çözümü için eğitim 

çalışmalarına da 
destek oluyor.

endüstrini de zorluyor. Asansör sektörü genel 
itibarıyla aksam üretimi, asansör tasarımı ve mon-
tajı, asansör bakım ve onarımı gibi üç ana kolda 
faaliyet gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
verilerine göre 3 bine yakın montaj, bakım ve 
aksam üreten firma faaliyet gösteriyor, idari perso-
nelle birlikte 30 bin civarında istihdam yaratıyor. 
Bununla birlikte Türkiye’de bugün faaliyette olan 
600 bine yakın asansör olduğu ve her yıl yaklaşık 
40 bin yeni asansörün tesis edildiği biliniyor.

Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate 
alındığında, üretilen binaya göre yıllık montaj sa-
yısı, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol 

SEKTÖREL GÜÇ / AYSAD
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hizmetleri, aksam üretimi, bakım ve servis hizmet-
leri genelinde yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyelerin-
de bir ciroya sahip olduğu düşünülüyor. Asansör-
lerin yenileme ve bakım pazarı her zaman dinamik 
bir yapıda iken, emniyet kültürünün gelişimine 
paralel olarak gelecekte de yükselerek var olacak.

Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik 
daralma sektörü nasıl etkiledi?

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı so-
nuçlar her sektörü etkilediği gibi asansör ve yürü-
yen merdiven endüstrisini de etkiledi. Ancak, yeni 
normalde yüksek ve büyük binaların durumu, 
tercih edilememeye yol açacak endişeler, direkt 
olarak asansör sektörünü derinden etkileyecek. 
Pandemi geçmemiş veya virüs tam anlaşılamamış 
olsa da ilk şok atlatılınca, yeni normali belirle-
mek üzere akıl yürütmeler başladı, merkeze ofis 
binaları ve asansörler oturdu. Geldiğimiz noktada, 
birçok binada faaliyete geçileceği açıklanırken, 
yarı kapasiteyle çalışacak asansörlerle o binaların 
nasıl kullanılacağı sorusu bir numaralı yeri aldı. 
Batı dünyasında ve Uzakdoğu’da, Covid-19 so-
runsalının en önemli çözüm odaklarından birinin 
ya da yeni normale ulaşmada en önemli engelin, 
binalara erişim olduğu bir süredir konuşuluyor. 
Konu üzerinde çalışan uzmanlar, “Küçük, kalaba-
lık, kapalı alanlar Koronavirüs için petri kabıdır 
(virüs üretme alanıdır)” savını öne sürüyor. Asan-
sörler, bu tanıma giren ve kullanımı en kaçınılmaz 
olan kent öğesi. Herkes için “bir gün çaresi bulu-
nacak bir salgın” olan Covid-19, asansör sektörü 
için gelecek yıllara uzanan bir sektörel daralma 
yaratacak ve belki de sektörün yeniden kurgulan-
masına neden olacak bir “kronik hastalık”tır. Bu 
süreçte, AYSAD yönetimi, asansörlerin özellikle 
hastane, kamu binaları, yüksek katlı konut ve iş 
merkezlerinde uygun şartlarda kullanılması için 
ilgili bakanlıklar ve valiliklerle sürekli iletişim 
halinde kaldı. Ulusal TV kanalları ile canlı yayın 
bağlantılarında pandemi sürecinde asansörlerin 
doğru kullanımına dair programlar yaparak, 
asansör kullanıcılarını sürekli bilgilendirdik. Fir-
maların bu olumsuz dönemden en az etkilenmesi 
amacıyla da çeşitli STK bağlantılarımızla kamuya 
beklentilerimizi aktardık. Makine Mühendisleri 
Odası ile birlikte, asansör kullanımına dair bilgi-
lendirici yayınlar hazırladık.

Sektörün sorunları ve bu sorunların çözümü 
konusundaki önerileriniz nelerdir?

Asansör sektörünün sorunları genel olarak 
Türkiye sanayisinin sorunlarıyla büyük benzerlik 
arz ediyor. Önemli sorunlardan birkaçını belirt-
mek gerekirse; nitelikli insan kaynağı sorunu, 
mevzuata, genel anlamda yasalara uyma konu-
sunda uygulanan çifte standardın yol açtığı haksız 
rekabet ortamı, finansmana erişimde sıkıntılar, 

"Asansörlerin 
yenileme ve 
bakım pazarı her 
zaman dinamik 
bir yapıda iken, 
emniyet kültürünün 
gelişimine paralel 
olarak gelecekte de 
yükselerek
 var olacak."

firma sayısının olağanüstü yüksek oluşunun ya-
rattığı sıkıntılı piyasa şartları, yani ölçek sorunu 
sayılabilir. Asansör mevzuatının, Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatın, Türk Ticaret Kanunu ve Borç-
lar Kanunu’nun halihazırda çizdiği çerçevenin 
herkese eşit uygulanması sonucu pazarda olu-
şacak konsolidasyon ile firma sayısı azaltılmalı.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Pandemi döneminde, herkes gibi biz de 
dijital ortamda faaliyetler, toplantılar yaptık. 
Ancak bu etkinlikler normal tempomuzun çok 
altında kaldı. İlk hedefimiz, 2021 yılı Mart 
ayında yapılacak Uluslararası Asansör İstanbul 
Fuarı. Bu kez fuarımızı pandeminin bitiş müj-
decisi olarak, sıradışı bir hevesle bekliyoruz. 
Yapamadığımız genel kurulumuzu aralık ayında 
yapmayı diliyoruz. Bir gün bu depresif hava-
dan kurtulacağız ve ertelenen İzmir Asansör 
Sempozyumu ve Uluslararası Elevcon Asansör 
Kongresi’ni de yapacağız.

“TÜRKİYE İMSAD, BİR ENSTİTÜ
OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”
Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün birçok 
paydaşını bir araya getiren, çok önemli bir 
sektörel dernek. Doğru kurgulanmış yapısı 
ile önemli raporlar, görüşler üreten bir enstitü 
konumuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu 
platformun bir paydaşı olarak, yapılan çalışma-
lara katkı sağlamak ve ortaya çıkan çok değerli 
fikri ürünlerden yararlanmak AYSAD camiası 
için büyük fayda sağlıyor.  

SEKTÖREL GÜÇ / AYSAD



52   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2020

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / MURAT YILMAZ

“Yerli, doğal ve 
sürdürülebilir 
ürünleri tercih 
ediyoruz”
Projelerinde çevre ile uyumlu 
yeşil bina standartlarına önem 
verdiklerini belirten Dome+Partners 
Mimarlık Kurucusu Murat Yılmaz, 
“Yeşil bina kriterlerinde malzeme 
çok önemli. Yeşil bina kriterleri 
çerçevesinde yerli, doğal ve 
sürdürülebilir ürünleri tercih 
ediyoruz” diyor. 

Mimarlık kariyerine Tabanlıoğlu 
Mimarlık’ta başlayan ve 1998 yılın-
da uluslararası çok ortaklı proje ofisi 

olma hedefiyle Dome Mimarlık’ı kuran Murat 
Yılmaz, hem kurucu ortakların hem proje 
direktörlerinin ortak olduğu partner şirket-
lerden oluşan “Dome+Partners” yapısı altında 
başarılı projelere imza atıyor. Uluslararası çok 
ortaklı firma olmak için çalıştıklarını vurgu-
layan Yılmaz, yurt dışında ortaklıklar kurup 
yeni pazarlara girmek için stratejik görüşmeler 
yaptıklarını söylüyor. Murat Yılmaz ile mimari 
yaklaşımını ve projelerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Akçakoca doğumluyum. 1989 yılında Mi-

mar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 
üniversite eğitimime başladım. 1991 yılında 
Hayati Tabanlıoğlu ile tanıştım ve beraber 
çalışmaya başladık. Stajyer olarak başladığım 
Tabanlıoğlu Mimarlık’taki 8 yıllık çalışma ha-
yatımda proje yöneticiliğine kadar yükseldim.

Dome+Partners Mimarlık ne zaman kurul-
du? Şirketin yapısı nasıl?

1998 yılında uluslararası çok ortaklı proje 
ofisi olma hedefiyle kendi şirketimizi kurduk. 
Hem kurucu ortakların hem proje direktörlerinin 

Dome+Partners 
Mimarlık Kurucusu 

Murat Yılmaz, 
“Ağırlıklı olarak 
‘karma’ denen 

mixed - use 
yapılar ve tema 

park konseptinde 
eğlence - alışveriş 
merkezleri olmak 

üzere iki alanda 
çalışıyoruz” diyor.

ortak olduğu partner şirketlerden oluşan yapı içinde 
Dome Asya, Dome İstanbul, Dome Avrupa, Dome PMO 
yer alıyor. Partner şirket kurucuları ise bizim daha önce 
uzun süre beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Türkiye’de yaklaşık 50, Kazakistan’da 20, 

Özbekistan’da 5 kişilik ekibimiz var. İngiltere, İtalya, 
Rusya, Gürcistan, Senegal, Gana ve diğer ülkelerde 
temsilcilerimiz bulunuyor.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?
Her türlü proje yapıyoruz fakat ağırlıklı olarak 

“karma” denen mixed-use yapılar ve tema park street 
shopping konseptinde eğlence - alışveriş merkezleri 
alanlarında çalışıyoruz.

En önemli projelerinizden bahseder misiniz?
Ülkeye ve mesleğe fayda sağladığını düşündüğü-

müz ve yabancı ortaklarla yaptığımız İstanbul’daki 
Varyap Meridian, Metropol İstanbul, Vialand (İsfun-
bul) ve Viasea tema parkları, Nivo İstanbul, Lens ve 
yine İstanbul’da IPKB’ye yaptığımız 45 okul gurur 
duyduğumuz projeler arasında yer alıyor.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Türkiye’de İstanbul Finans Merkezi’nde İş 

GYO Merkez ofis binasını, büyük bir karma proje 
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olan Benesta Bahçelievler’i, merkezi 
lokasyonda inşa edilen Bomonti Gurel 
Tower’ı sıralayabilirim.

Yurt dışında yaptığınız projeler var 
mı? 

Yurt dışında Kazakistan’ın Tür-
kistan bölgesinde Kervansaray ola-
rak adlandıran büyük ölçekli kül-
tür ve eğlence kompleksi projesi, 
Ahmet Yasevi Müzesi, Almatı’da 
konut ve servis apartman karma 
projesi, Özbekistan’da Tashkent ve 
Namangan’da tema park projeleri, otel 
ve ofis projelerimiz devam ediyor.

“İNSANLARA POZİTİF ENERJİ
VEREN MEKANLAR 
OLUŞTURMAK ÖNEMLİ”
Projelerinizi gerçekleştirirken nele-
re dikkat ediyorsunuz?

Öncellikle çevre ile uyumlu olması 
ve çevreyi olumlu yönde etkilemesi 
için uygulanan yeşil bina standartları 
projelendirme sürecinde bizim için ana 
koşuldur. Ayrıca yaşaması, kullanılabi-
lir ve işletilebilir olması önemli kriter-
ler arasında yer alıyor. Bunun yanında 
kullanıcılar açısından insanlara pozitif 
enerji veren mekan oluşturabilmenin 
projeler için çok mühim olduğunu dü-
şünüyorum.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsu-
nuz? Yerli malzeme kullanımındaki 
yaklaşımınız nedir?

Yeşil bina kriterlerinde malzeme 

çok önemli. Yeşil bina kriterleri çerçe-
vesinde yerli, doğal ve sürdürülebilir 
ürünleri tercih ediyoruz.

Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Bir projenin sürdürülebilir ol-
ması için tasarımından yaşamına ka-
dar bu süreci yöneten ve sorgulayan 
sistemler var. Dünya çapında LEED, 
BREEAM,Türkiye’de lokal sertifika 
sistemlerini dikkate alarak süreçlerin 
yürütülmesi, çevreye verdiği etkiyi, 
rüzgarı, günışığını hesaba katmak, 
yaşam süresince en az enerji harca-
yan sistemleri kullanmak bir projenin 
sürdürülebilir olması için en kritik 
faktörler.

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

Ana vizyonumuz uluslararası çok 
ortaklı yeşil binalar tasarlayan proje 
firması olmak yönünde. Yurt dışında 
ortaklıklar oluşturup yeni pazarlara 
girmek için stratejik görüşmeleri ya-
pıyoruz.

1- VIALAND
2- KAZAKISTAN KERVANSARAY
3- AHMET YASEVI
4- ESTA
5- METROPOL ISTANBUL
6- BOMONTI

1

6

5

4

3

2
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Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, 
2016 yılında hayata geçirdiği İlk Fırsat Programı ile 
Anadolu’daki az bilinen devlet üniversitelerinden yeni 

mezun gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı 
amaçlıyor. İlk Fırsat katılımcıları, program kapsamında iş 
birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal 
iletişim, muhasebe/finans, insan kaynakları, idari işler, satın 
alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel 
sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarında 12 
ay tam zamanlı ve maaşlı çalışarak iş deneyimi kazanıyorlar. 
Türkiye İMSAD da İlk Fırsat Programı’na katılan kurumlar 
arasında yer alarak yeni mezun genç istihdamına destek 
oldu. Kurumsal destekçiler, mentorlar, STK’lar gibi pek 
çok paydaşla beraber yol aldıklarını belirten Esas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, 

“Gençlere verdiği şans için
Türkiye İMSAD’a teşekkür ederiz”

Türkiye İMSAD, Esas Holding’in sosyal 
yatırım birimi olan Esas Sosyal’in gençlere 
okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı 

amaçlayan İlk Fırsat Programı’na katıldı. 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Karşılıklı 

olarak geliştirdiğimiz bu iş birliği ve 
gençlere verdikleri şans için Türkiye 
İMSAD’a çok teşekkür ederiz” dedi.
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baktığımızda bu konunun aslında küresel bir sorun 
olduğunu görüyoruz. Bu bakış açısı ile Esas Sosyal 
olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları’nın sekizinci maddesini benimsedik. 
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” olarak 
tanımlanan sekizinci maddenin ana hedefi; 2030 
yılına kadar tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar 
ve erkekler için insana yakışır iş sağlamak.

Biz de belirlediğimiz hedef çerçevesinde ülke-
mizin kalkınmasına destek olmak için üniversite 
mezunu gençlere yetenekleri doğrultusunda iş 
imkanları yaratıyor ve işe yerleştirdiğimiz genç-
lerin yetkinliklerini eğitimlerle artırmaya devam 
ediyoruz.

Sosyal yatırım kavramını biraz açar mısınız?
Sosyal yatırım, sosyal etki ve fayda yaratan 

çalışmaların gerçekleşmesine, özellikle de sosyal 
sorunların ortadan kalkmasına ve öncelikli ih-
tiyaçların sağlanmasına hizmet eden bir model. 
Bu modelde, hesap verebilir bir sosyal, kültürel 
veya çevresel amaç belirlenip proje ve yatırımlar 
gerçekleştiriliyor.

Biz de sosyal etkisi ekonomik olarak ölçüle-
bilen ve sürdürülebilir sosyal yatırımlar yapma 
vizyonunu benimsedik. Fon vermenin yanı sıra, 
verilen fonu misliyle faydalı hale getirmeyi he-
defledik. Esas Holding’in sosyal yatırım birimi 
olan Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal 
etki yatırımı anlayışına Türkiye’de örnek teşkil 
ediyor. Sosyal yatırımlar, modelleri gereği sosyal 
ve ekonomik olarak ölçülebilir çıktılar sağlar. Bu 
sayede sorunlara sistemsel ve stratejik çözümler 
yaratmak mümkün oluyor. Esas Sosyal olarak biz 
de geliştirdiğimiz strateji doğrultusunda sürekli 
araştırmalar yaparak ve projelerimizi geliştirerek 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da tek 
başımıza değil, kurumsal destekçiler, mentorlar, 
STK’lar gibi pek çok paydaşımızla beraber yol 
alıyoruz.

“2015 yılında hayata 
geçirdiğimiz Esas
Sosyal, dünyada 
mevcut olan sosyal 
etki yatırımı anlayışının 
Türkiye’deki örneği. 
Sürdürülebilir sosyal 
yatırımlar yaparak 
ülkemizin kalkınmasına 
katkıda bulunmayı 
ve bunu yaparken 
ekonomik değeri ve 
topluma geri dönüşü 
ölçülebilir etkiler
yaratmayı amaçlıyoruz.”

“İnşaat malzemeleri sektörü gibi istihdamı yoğun 
bir sektöre nitelikli eleman kazandırmak adına 
geliştirdiğimiz iş birliğinden çok memnunuz” diye 
konuştu. Emine Sabancı Kamışlı ile Esas Sosyal’in 
faaliyetlerini ve Türkiye İMSAD ile iş birliklerini 
konuştuk.

“YATIRIM ALANIMIZI GENÇLİK
VE İSTİHDAM OLARAK BELİRLEDİK”
Esas Sosyal ne zaman kuruldu? Böyle bir 
oluşumun fikri nasıl doğdu?

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan 
Esas Sosyal’i kurarken yenilikçi yaklaşımı, adil ve 
paylaşımcı vizyonu ve güçlü takım ruhuyla bu-
gün dünyanın dört kıtasında yatırımları bulunan, 
uluslararası alanda ismini duyurmuş olan Esas 
Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket 
Sabancı ve ailemizin hayırseverlik vizyonu ile 
birleştirdik. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Esas 
Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı 
anlayışının Türkiye’deki örneği. Sürdürülebilir 
sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına 
katkıda bulunmayı ve bunu yaparken ekonomik 
değeri ve topluma geri dönüşü ölçülebilir etkiler 
yaratmayı amaçlıyoruz. Esas Sosyal olarak ku-
rulduğumuz günden bugüne kadar 30’a yakın 
araştırma gerçekleştirdik. Araştırmalara göre her 
iki kişiden biri genç işsizliğini toplumun temel 
sorunu olarak görüyor. 22-27 yaş aralığındaki 
gençler ilk işlerini bulmada büyük zorluklarla 
karşı karşıya kalıyor. Biz de bu önemli toplumsal 
soruna çözüm modeli üretebilmek için yatırım 
alanımızı “gençlik ve istihdam” olarak belirledik.  

Genç istihdamına yönelik ne gibi tespitlerde 
bulundunuz?

Araştırmalar özellikle Anadolu’daki devlet 
üniversitelerinden yeni mezun gençlerin ilk işlerini 
ararken daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşılaştığını 
gösteriyor. Bilkent Üniversitesi tarafından gerçek-
leştirilen ve sonuçlarını Mart 2020’de açıkladığı-
mız son araştırmaya göre; Türkiye’de yükseköğ-
renim mezunlarının sayılarının hızla arttığı, buna 
mukabil üniversiteli istihdam oranının azaldığı 
görülüyor. Yine araştırma kapsamında yükseköğ-
renim mezunu gençlerin istihdam oranlarının son 
beş yılda azaldığını, işsizlik oranlarının ise arttığını 
görüyoruz. Bu durumun özellikle son yıllarda açı-
lan üniversitelerden ve artan kontenjanlardan kay-
naklanması, ne yazık ki üniversite mezunlarının 
işsizlik oranlarındaki artışın gelecekte de devam 
edeceği ile ilgili olumsuz sinyaller veriyor. Aynı 
araştırma, işverenler tarafından daha az bilinen 
devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin iş 
bulma süresi, iş alanı ve hane halkı geliri açısından 
diğer üniversite mezunlarına göre çok daha deza-
vantajlı durumda olduklarını da gösteriyor.

Genç işsizliğine daha geniş bir perspektiften 
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“GENÇLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ
SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”
Esas Sosyal’in projeleri hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

Esas Sosyal’i kurarken oluşturduğumuz üç 
ayaklı strateji kapsamında gençlik ve istihdam ala-
nına odaklanarak, kamuoyunda ve iş dünyasında 
bu konudaki farkındalığı artırmayı ve gençlere 
fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen çalışmalar sür-
dürüyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz İlk 
Fırsat Programı, Anadolu’daki az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun gençlere okuldan işe 
geçişte fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. 4 yıllık 
program sürecimizde Anadolu’nun farklı illerin-
deki devlet üniversitelerinden mezun 95 gence ilk 
iş deneyimi kazandırdık. 2020’de 55 yeni mezuna 
daha destek vereceğiz. Böylece 5 yılda 150 gence 
ulaşacak ve birbirinden değerli 31 STK’ya da nite-
likli iş gücü sağlamış olacağız. İlk Fırsat Programı 
katılımcılarının, henüz programı bitirmeden iş 
teklifi alma oranı yüzde 82. İşe giriş oranlarının 
program bitimini takip eden ilk üç ay içinde yüzde 
93 ve 6 ay sonrasında yüzde 100 olması, gençlere 
destek verildiği takdirde genç işsizliğinin çözümü 
konusunda ciddi bir fark yaratılabileceğini göste-
riyor. Bu destekten faydalanan İlk Fırsat Programı 
mezunlarımız, iş hayatındaki gelişimleri ile göğsü-
müzü kabartan başarılar elde ediyorlar. Örneğin, 
2018 yılı katılımcılarımızdan Habibe Hanzadeoğ-
lu, Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. İlk Fırsat Programı’nı 

“İlk Fırsat Programı’na 
katılan gençler, 

Türkiye İMSAD’da 
ve diğer iş birliği 

yaptığımız STK’larda 
açılan pozisyonlarda 

ilk iş deneyimlerini 
yaşıyorlar.”

başarı ile bitirmesinin ardından kariyerinde hızla 
ilerliyor. Şu an, LC Waikiki’de İşveren Markası 
ve İç İletişim Uzman Yardımcısı olarak çalışıyor. 
Pozisyonunun gereği olan görevlerini yerine ge-
tirmesinin yanı sıra, başarıları ile kurumundaki 
stajyerlere de ilham kaynağı oluyor.

Esas Sosyal olarak pandemi sürecinde hızla ak-
siyon alarak #genclereumutverin Kampanyası’nı 
hayata geçirdik. Sosyal mesafenin uygulandığı bu 
zor süreçte, gençlerin kendilerini geliştirmelerine 
destek vermek amacıyla başlatılan #genclereumut-
verin Kampanyası kapsamında uzman isimlerin 
katıldığı 20’yi aşkın online seminer, eğitim ve 
söyleşiler düzenledik, 111 farklı üniversiteden 
1000’den fazla gence ulaştık. Bu süreçte paydaş-
larımız da kampanya dahilinde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarda bize destek oldular. 

İşsizlik Türkiye’nin en önemli sorunlarından 
biri. Esas Sosyal, genç istihdamına yönelik 
nasıl bir misyon üstlendi?

Gençlerin ülkemizin umudu ve yarınları ol-
duğuna inanıyorum. Bu nedenle de onları des-
tekleyecek ve iş hayatına hazırlayacak projeler ve 
işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Esas Sosyal olarak stratejimizin en önemli 
ayaklarından biri ortak projeler. Kolektif etkinin 
gücüne inanıyoruz ve bu yaklaşımı yaptığımız tüm 
işlerde uygulamaya çalışıyoruz. Güçlü yanlarımızı 
biliyoruz ve bu gücü diğer kurumların güçleri ile 
bir araya getirerek sinerji yaratmayı amaçlıyoruz. 

SÖYLEŞİ / EMİNE SABANCI KAMIŞLI
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Esas Sosyal olarak, gençlik ve istihdam alanında 
sosyal yatırımlar yapmaya başladığımız ilk günden 
bu yana kurumsal destekçilerin, katılımcıların, 
eğitimcilerin, mentorların ve STK’ların dahil ol-
duğu 400 kişiyi aşkın bir ekosistem oluşturduk. 
Bu konuda çalışmalar yapan STK’lar ve özel sektör 
firmaları ile kolektif etki ağı platformunu hayata 
geçirdik. Bu ağ ile gençlik ve istihdam alanında 
bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmayı, hem sektör 
hem de gençler için uzun vadeli olumlu etkiler 
yaratacak stratejik iş birlikleri geliştirmeyi amaçlı-
yoruz. Bu nedenle başından beri çok sayıda kurum 
ile birlikte çalıştık. El ele vererek genç işsizliğine 
çözüm modeli oluşturmayı ve gençlere fırsat ver-
meyi hedefliyoruz.

“PROGRAMA KATILAN GENÇLER
İŞ DENEYİMİ KAZANIYOR”
İlk Fırsat Programı’nın içeriği nedir? Program 
kapsamında yaptığınız kurumsal iş birlikleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

2016 yılında hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat 
Programı’nın amacı katılımcıları Anadolu’daki az 
bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere 
okuldan işe geçişte destek ve eğitim vererek is-
tihdamda fark yaratmak. İlk Fırsat Katılımcıları, 
program kapsamında iş birliği yapılan sivil top-
lum kuruluşlarının kurumsal iletişim, muhasebe/ 
finans, insan kaynakları, idari işler, satın alma, 
bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel 
sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departman-
larında 12 ay tam zamanlı ve maaşlı çalışarak iş 
deneyimi kazanıyorlar.

İlk Fırsat kurumsal destek programını 2019 
yılında başlattık. Aralarında Agito, Akfen Hol-
ding, BLG Trusted Advisors, Defacto, Denizbank, 
Dimes, Doğan Holding, Esas Gayrimenkul, Fiba 
Group, HD Holding, İnfonet, Kibar Holding, 
Koton, Mynet, Nobel İlaç, Pegasus Hava Yolları, 
Sanko Holding, Tahincioğlu Holding, Ünlü&Co, 
Volkswagen Doğuş Finans ve Yataş’ın yer aldığı 
misyonumuza inanan kurumlar, Esas Holding ile 
birlikte program kapsamındaki gençlerin maaşla-
rını üstlenerek onlara fırsat eşitliği yaratılmasına 
destek oluyor. Bu inanç ve destek bizim için çok 
değerli.

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu 
Türkiye İMSAD da İlk Fırsat Programı’na 
katılıyor. Türkiye İMSAD ile yaptığınız iş 
birliğinin kapsamı nedir?

İlk Fırsat Programı’na katılan gençler, 
STK’larda görev alıyorlar. Bu hem sivil toplum 
için kaliteli iş gücü hem de istihdam edilebilirliği 
yüksek gençler yetiştirerek özel sektörün insan 
kaynağını çeşitlendirmek anlamına geliyor. İlk Fır-
sat Programı kapsamında öncelikle potansiyeli olan 
gençlerin değerlendirilme süreçlerini yönetiyoruz. 

Programa katılan gençler, Türkiye İMSAD’da ve 
diğer iş birliği yaptığımız STK’larda açılan pozis-
yonlarda ilk iş deneyimlerini yaşıyorlar. Ayrıca 
istihdam edilen gençlerin maaşları, Esas Holding 
ve kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. 
Karşılıklı olarak geliştirdiğimiz bu iş birliği ve 
gençlere verdikleri şans için Türkiye İMSAD’a çok 
teşekkür ederiz.

Türkiye İMSAD’ın gençlere istihdamda fırsat 
eşitliği yaratılmasına yönelik bu programa 
katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD, 89 büyük şirket, 52 dernek ve 
3 üniversite üyesi ile sektöründe 32 binden fazla 
noktaya etkin bir şekilde ulaşan, ülkemizin önde 
gelen sivil toplum örgütlerinden biri. Esas Sosyal 
olarak Türkiye İMSAD ile İlk Fırsat kapsamında 
yaptığımız iş birliğine değer veriyoruz. Hem Tür-
kiye İMSAD’a üye olan kuruluşlarda daha az bili-
nen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin işe 
girişlerinde yaşadıkları fırsat eşitsizliği ile ilgili bir 
farkındalık sağlamak hem de inşaat malzemeleri 
sektörü gibi istihdamı yoğun bir sektöre nitelikli 
eleman kazandırmak adına geliştirdiğimiz iş birli-
ğinden çok memnunuz.

“Genç işsizliği, tek bir kurumun tek başına 
çözebileceği bir sorun değil. Biz, gençlik ve 
istihdam alanında iş birliğine açığız. Esas Sosyal 
olarak kolektif etki yaratılması gerektiğine 
inanıyoruz. Hiçbir kişi ya da kurum, bu kadar 
kapsamlı bir toplumsal ve ekonomik sorunu tek 
başına çözemez. Gençlerin okuldan işe geçişleri 
hepimizin problemi. Bu nedenle başından beri, 
program tasarım ve uygulama sürecinde çok 
sayıda kurum ile birlikte çalıştık. STK, özel sektör, 
eğitim kurumları gibi farklı sektörlerle yakın 
iş birliği içindeyiz. Kurumsal destekçilerimiz 
arasında, inşaat sektöründen önemli kurumlar 
da yer alıyor. Türkiye İMSAD üyelerini İlk Fırsat 
Programı hakkında bilgi almaya ve programa 
destek vermeye davet ediyoruz. Ayrıca İlk Fırsat 
Programı ile kurumsal firmalar için önemli bir 
yetenek havuzu oluşturuyoruz. Özel sektörün 
bu konuda farkındalık geliştirmesini, İnsan 
Kaynakları ekiplerinin bu gençlere şans vererek iş 
görüşmelerine çağırmalarını, işe alımlarda fırsat 
vermelerini diliyoruz. ‘Gelin el birliğiyle eğitimli 
gençlerimizi istihdama kazandıralım, fırsat eşitliği 
yaratalım’ diyoruz”

“TÜRKIYE IMSAD ÜYELERINI
ILK FIRSAT PROGRAMI’NA
DESTEK OLMAYA 
DAVET EDIYORUZ”

SÖYLEŞİ / EMİNE SABANCI KAMIŞLI
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“Pandemi döneminde
yenilikler üzerinde çalıştık”

Gazbeton sektörünün öncü firması Türk Ytong, yenilikçi ürünlerini 57 yıldır Türk inşaat 
sektörünün hizmetine sunuyor. Salgın gibi  olaylar, afetler ve krizlerin önemli fırsatları ve 
değişim potansiyelini barındırdığını belirten Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi 
Hinginar, “Son altı ayda olanı biteni yakından izleyerek, süreçlerimizi iyi analiz ederek, 
yenilikler üzerinde çalıştık. Yakın dönemde bu çalışmaları sektörümüz ve kamuoyuyla 
da paylaşacağız” dedi.
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üretimi var. Türkiye de bu ülkelerden biri. Glo-
bal kapasite içinde Türk Ytong birinci sırada yer 
alıyor. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya ve 
Bilecik’te bulunan fabrikalarımız ve Gaziantep’teki 
iştirakimiz ile sektörün en yaygın ve en yüksek ka-
pasiteli gazbeton üreticisi konumundayız. Ürün-
lerimizin inovatif özellikleri sayesinde yapılarda 
enerji tasarrufu, deprem ve yangın güvenliği gibi 
alanlarda yenilikçi çözümler üretiyoruz. Altı fab-
rikada yılda 2.5 milyon metreküp Ytong üretim 
kapasitemiz var. Bu da yılda ortalama 250 bin 
konut anlamına geliyor. Türkiye pazarında da 
lider konumdayız. Oldukça büyük ve hareketli 
bir pazara hizmet ediyoruz. Türkiye; genç nüfusu, 
kentleşme hızı, deprem riski, yenilenmesi gereken 
yapı stoku ve buna bağlı kentsel dönüşüm ihtiyacı 
nedeniyle dünyadaki en kapsamlı yapılaşma po-
tansiyeline sahip ülkelerden biri.

“Kurulduğumuz 
günden bugüne 
gazbeton 
sektörünün lideri 
konumunda 
bulunuyoruz. 
İnşaat sektörüne 
üstün kaliteli 
malzemeler ve 
hizmetler sunan, 
güvenilir bir 
çözüm ortağı 
konumundayız.”

Duvar blokları ve duvar panelleri, çatı-dö-
şeme elemanları ve sıva malzemelerini, 
“Multipor” markası altında ise ısı yalıtım 

ürünlerini tüketicilerle buluşturan Türk Ytong, 
yapılarda enerji tasarrufu, deprem ve yangın gü-
venliği gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretiyor. 
Hem ihtiyaçlar, hem de şartların sektörü değişime 
zorladığını vurgulayan Türk Ytong Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Bunu 
en çok bu dönemde, küresel salgın döneminde 
yaşadık ve gördük. Bunu görebilen, planlayabi-
len kişiler, kurumlar ve organizasyonlar sektörün 
geleceğini de şekillendirecekler. Biz Türk Ytong 
olarak geleceğe inanıyor ve çalışmalarımızı bu 
inancımız üzerinden şekillendiriyoruz” diye ko-
nuştu. Fethi Hinginar ile Türk Ytong’u ve faali-
yetlerini konuştuk.

Türk Ytong ne zaman kuruldu? 
Kuruluşundan bu yana olan gelişimi 
hakkında bilgi verir misiniz?

Türk Ytong, 1963 yılında İsveç - Alman Ytong 
ortaklığı ile kuruldu. Uluslararası bir marka ve 
aynı zamanda ürün olan Ytong’u 57 yıldır Türk in-
şaat sektörünün hizmetine sunuyoruz. Türkiye’de 
vizyoner bir bakış açısıyla temelleri atılan Ytong, 
bugün güvenli, kaliteli, çevreci yapılaşma ve du-
var denildiğinde akla ilk gelen yapı malzemesi.
Ytong, Türkiye’de enerji tasarrufu, deprem ve 
yangın güvenliği gibi alanlardaki inovatif özel-
likleri sayesinde yapılarda konforlu, güvenli ve 
ekonomik bir yaşamın temel taşı haline geldi. 
Kurulduğumuz günden bugüne gazbeton sek-
törünün lideri konumunda bulunuyoruz. İnşaat 
sektörüne üstün kaliteli malzemeler ve hizmetler 
sunan, güvenilir bir çözüm ortağı konumundayız. 
Sadece ürünlerimizle değil, uzman teknik kad-
rolarımızla satış öncesi ve sonrası her aşamada 
müşterilerimize teknik hizmetler sunan, Ar-Ge 
yatırımlarına önem veren, sektörün bilgi seviye-
sini artırmaya ve bilinçlenmeye katkı sunan, yapı 
ve mimarlık kültürünü destekleyen bir kurumuz. 
Duvar blokları ve duvar panelleri, çatı-döşeme ele-
manları ve sıva malzemelerini, Multipor markası 
altında ise ısı yalıtım ürünlerimizi tüketicilerle 
buluşturuyoruz. Hafiflik, deprem dayanımı, yan-
gın güvenliği, üstün ısı yalıtımı, kolay işlenebilir 
ve çevre dostu olma özellikleri taşıyan ürünleriyle 
Ytong, sektörde birçok ilke imza atan, Türk inşaat 
sektörünün modern bir anlayış ile yönlenmesine 
öncülük eden bir marka. 

“ALTI FABRİKADA 2.5 MİLYON METREKÜP 
YTONG ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz? 

Bugün dünyada 20’den fazla ülkede Ytong 
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Bu nedenle faaliyetlerimizin büyük kısmını iç pa-
zara yönelik gerçekleştiriyoruz. Ytong’lu yapılarda 
ısı yalıtımı yoluyla sağlanan enerji tasarrufunun 
ihracat kadar değerli bir ekonomik katkı oldu-
ğunu düşünüyorum. 57 yılda bu yolla sağlanan 
enerji tasarrufu 10 milyar doları aşıyor.

2020 yılı pandemi koşulları nedeniyle zor 
bir yıl. Türk Ytong olarak küresel salgın 
döneminde nasıl bir strateji belirlediniz?

2020 yılı sadece Türkiye için değil, dünyamız 
için de farklı bir yıl olarak tarihe geçecek. Küresel 
salgın ve beraberinde getirdiği zorluklar, bizi de 
hızlı ve önemli kararlar almaya yöneltti. İlk önle-
mimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlıklarına 
yönelik olarak aldığımız kararlardı. Türk Ytong 
olarak kuruluşumuzdan beri, kurumsal yapımızın 
bir parçası olan vizyoner bakış açısıyla teknolojiye 
ve geleceği planlamaya yönelik yatırımlarımızın 
karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İş süreçleri-
mizi aksatmadan, müşterilerimize, iş ortaklarımı-
za, birlikte çalıştığımız kişi ve kurumlara yönelik 
sorumluluklarımızı yerine getirdik. Sadece üretim 
değil, çözüm odaklı yaklaşımımız ile çalışmaya 
devam edebildik. Teknolojinin iyi kullanımına 
örnek olacak şekilde işlerimizi uzaktan yöneterek 
verimliliğimizi de artırdık. Biz sektörümüzde lider 
olmanın sorumluluğunu, güvenilir marka olma-
nın gereğini yerine getirerek konumumuzu sağ-
lamlaştırdık. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı 
ihtiyaçları ve yarattığı değişimi sadece iç süreçler 
açısından değil, müşterilerimiz, hizmetlerimiz 
açısından da iyi analiz ettik. Salgın gibi önemli 
olaylar, afetler, krizler aslında önemli fırsatları ve 
değişim potansiyelini de barındırır. Son altı ayda 
olanı biteni yakından izleyerek, süreçlerimizi iyi 

“Hafiflik, deprem 
dayanımı, yangın
güvenliği, üstün 
ısı yalıtımı, kolay 

işlenebilir
ve çevre dostu olma 

özellikleri taşıyan 
ürünleriyle Ytong, 

sektörde birçok ilke 
imza attı.”

analiz ederek, yenilikler üzerinde çalıştık. Yakın 
dönemde bu çalışmaları sektörümüz ve kamuo-
yuyla da paylaşacağız.

“SEKTÖRÜMÜZ HER ZAMAN
EKONOMİDE İTİCİ BİR GÜÇ”
Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Türkiye’de inşaat sektörü her zaman dinamik 
ve stratejik bir sektör olarak gündemde yer alıyor. 

 SÖYLEŞİ / FETHİ HİNGİNAR
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Sektör olarak tabii ki farklı zorluklar yaşıyoruz. 
Profesyonel yaşamımın uzun bir süresini bu sek-
törde geçirmiş biri olarak şunu gözlemledim; 
Türkiye nüfusunun yapısı, ertelenen ihtiyaçlar, 
dönemsel fırsatlar bu sektörün dinamizmini yara-
tan etkenler arasında yer alıyor. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde inişler ve çıkışlar olmasına karşın, 
sektörümüzün öne çıkan değişimler kapsamında 
her zaman ekonomik açıdan da itici bir güç oldu-
ğunu gördüğümüz bir dönemi yeniden yaşadık. 
Bir diğer konu kurumların sektöre verdiği güven 
ile doğrudan ilişkili. Siz en zor dönemde dahi 
müşterilerinizin talep ve ihtiyaçlarına karşılık 
verebiliyor, çözüm üretebiliyorsanız müşterile-
riniz nezdinde algınız, duruşunuz daha da net-
leşebiliyor. Bunu sağlayabilen kurumlar işlerine 
bazen kaldıkları yerden, bazen büyüyerek devam 
edebiliyor. Sağlayamayanların yeri her zaman 
hızlıca doluyor. 

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
İnşaat sektörü ve bu sektörün bileşenleri, 

Türkiye’de geleceğe yatırım yapılacak ve yapılmak 
zorunda olan alanlar içinde yer alıyor. Burada doğ-
ru ve gerçekçi planlama, iyi yönetim, kuralların iyi 
uygulanması ve denetlenmesi önemli. Pazarımız 
bazen büyüyor, bazen kendi içinde değişim ge-
çirerek yenileniyor. Bunları iyi takip edebilmek 
ve görebilmek çok önemli. İnşaat, yapı ve yapı 
malzemeleri belki yapısından dolayı geleneksel 

üretim alanlarından biri olarak görülebilir ama 
hem ihtiyaçlar, hem de şartlar sizi sürekli değişime 
zorluyor. Bunu en çok bu dönemde, küresel salgın 
döneminde yaşadık ve gördük. Bunu görebilen, 
planlayabilen kişiler, kurumlar ve organizasyonlar 
sektörün geleceğini de şekillendirecekler. Biz Türk 
Ytong olarak geleceğe inanıyor ve çalışmalarımızı 
bu inancımız üzerinden şekillendiriyoruz.   

“TÜRKİYE İMSAD, SEKTÖRÜN GELİŞMESİ 
İÇİN  KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kurucularından biri olarak, Türkiye’nin en 
önemli mesleki sivil toplum kurumlarından biri 
olan ve inşaat sektörünü kapsayıcı biçimde temsil 
eden Türkiye İMSAD’ın verdiği hizmetlerden bü-
yük gurur duyuyoruz. Türkiye İMSAD, sektörün 
gelişmesi için bir köprü görevi görüyor. Sektörün, 
kalite ve denetim konularında ilgili bakanlıklar 
ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapması, ulus-
lararası pazardan giderek daha fazla pay alması 
için çalışmalar yapıyor. Biz de hemen hemen tüm 
komite çalışmalarına katılıyor ve destek veriyoruz. 
2015-2017 yılları arasında Başkanlık görevini de 
yürüttüğüm Türkiye İMSAD’da halen Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyorum ve 
sektörümüzün gelişmesi için katkı vermeye devam 
ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“Altı fabrikada 
yılda 2.5 milyon 
metreküp Ytong 
üretim kapasitemiz 
var. Bu da yılda 
ortalama 250 bin 
konut anlamına 
geliyor.”

SÖYLEŞİ / FETHİ HİNGİNAR
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“Kriz dönemlerini 
fırsata çevirmek 
için çalışıyoruz”
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Pandemi sürecinde ihracat odaklı çalışmaları hızlandırdıklarını belirten
Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, kriz dönemini fırsata 
çevirmek için çalıştıklarını söyledi. Yetişener, “ABD pazarında daha da 
aktif hale gelmek amacıyla Sarasota şehrinde büyük bir showroom açtık. 
Hindistan, ABD, Almanya, Hollanda gibi yeni pazarlarda yeni projeler için 
anlaşmalar yaptık” dedi.

Lif takviyeli beton malzeme kullanarak mi-
mari beton ürünler üreten, yapı kabuğu ile 
ilgili sistem ve çözümler sunan Fibrobeton, 

kurulduğu 1987 yılından bu yana beş kıtada 25’i 
aşkın ülkede binlerce yapının dış cephesinde 
ürünleriyle yer aldı. 2010 yılında Düzce tesisinin 
açılmasıyla daha da artan Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile birlikte ihracata odaklandıklarını 
vurgulayan Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı 
Dündar Yetişener, “2016’da yaklaşık yüzde 20-
25 olan ihracatımız 2019 yılında yüzde 50’nin 
üzerine çıktı. Yine 2015 yılından itibaren ürün 
portföyümüze katılan UHPC bazlı ürünlerin ta-
mamı ihracat için üretiliyor. 2023 hedefimiz, 
ihracatı yüzde 70’in üstüne çıkaracak çalışmayı 
sürdürülebilir bir şekilde sağlamak” diye konuştu. 
Dündar Yetişener ile Fibrobeton’u ve faaliyetlerini 
konuştuk.

Fibrobeton ne zaman kuruldu? Kuruluşundan 
bu yana olan gelişimi hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

Fibrobeton, 1987 yılında kuruldu. Kuruluşu-
muzdan bu yana lifli betonlar ile yapı malzeme-
leri geliştiriyoruz. 2010 yılına kadar İstanbul’daki 
üretim tesislerinde üretim gerçekleştirdik, 2010 
yılında Düzce’de dünyanın en büyük entegre lifli 
betonlar üzerine çalışan tesis yatırımını tamamla-
yarak tüm üretim faaliyetlerimizi buraya taşıdık. 
İnovatif yapımız ve güçlü Ar-Ge altyapımız ile 
hem ülkemizde, hem de dünyada cam lifi takviyeli 
beton (GRC) konusunda çok sayıda özgün ürün 
ve sistem geliştirdik.

“ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRÜN GAMIMIZ VAR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Üretim tesislerimiz Düzce’de bulunuyor. 30 
bin metrekare kapalı alanlı 125 bin metrekare 
alan üzerine kurulu tesiste üretim yapıyoruz. 
Düzce fabrikamızda GFRC Üretim Bölümü, UHPC 
Üretim Bölümü, Kalıp Üretim Bölümü, üretime 
destek veren Dizayn Ofisi olmak üzere 300 ça-
lışanımız bulunuyor. Ayrıca bu tesiste 2 bin 500 
metrekare alanda kurulu bir Ar-Ge merkezimiz 
var. Yıllık 300 bin metrekare GRC ve 5 bin ton 

UHPC üretim kapasitesine sahibiz. Ana faaliyet 
alanımızı, lif takviyeli beton malzeme kullanarak 
mimari beton ürünler üretmek ve yapı kabuğu 
ile ilgili sistem ve çözümler sunmak oluşturuyor. 
Kuruluşumuzdan bu yana, beş kıtada 25’i aşkın 
ülkede binlerce yapının dış cephesinde çalış-
tık. Püskürtme cam lifi takviyeli betonlar (Spray 
GRC), premix cam lifi takviyeli betonlar (Premix 
GRC), ultra yüksek dayanımlı mimari betonlar 
(UHPC), ultra yüksek dayanımlı püskürtme be-
tonlar (Spray UHPC) kullanarak mimari beton 
yapı malzemeleri üretiyoruz.

Fibrobeton olarak çok sayıda marka ve ürün 
grubumuz var. Fibrobeton® çelik karkaslı beton 
cephe kaplamaları, Fibrodekor® klasik mimari 
formlu cephe elemanları, kendinden ısı yalıtımlı 
Fibrofombeton® panel sistemi, Fibromultiform® 
parametrik mimari tasarımların gerçeğe dönüştü-
rüldüğü dijital üretim teknolojisi, Fibropanel® 
unitize panel sistemleri ile entegre kaplama tek-
nolojisi, Fibro-M® ultra yüksek dayanımlı beton 
(UHPC) cephe panelleri, Fibrofill® narin beton 
lamel elemanlar, Fibrostone® tekstürlü yüzeyli 
beton kaplamalar, Fibro-T® kendini temizleyen 
cephe kaplama sistemi, Fibrolight® güneş kırıcı 
ve boşluklu dekoratif cephe teknolojisi, tasa-
rımcıların projelerinde fark yarattıkları ve beton 
olmasına rağmen ışık geçirgen Fibro-Transbeton® 
yanında tamamen projelere özel geliştirilmiş yüz-
lerce özel ürün ve yapım yöntemlerimiz bizi tüm 
dünyada farklılaştırıyor.

“2010 yılında 
Düzce’de 
dünyanın en 
büyük entegre 
lifli betonlar 
üzerine çalışan 
tesis yatırımını 
tamamlayarak 
tüm üretim 
faaliyetlerimizi 
buraya taşıdık.”



64   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2020

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Düzce tesisimizin açılmasıyla daha da artan 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız ile birlikte 
ihracat odaklı çalışmalarımız ağırlık kazandı. 
2016’da yüzde 20-25 olan ihracatımız 2019 yı-
lında yüzde 50’nin üzerine çıktı. 2015 yılından 
itibaren ürün portföyümüze katılan UHPC bazlı 
ürünlerin tamamı ihracat için üretiliyor. 2023 
hedefimiz, ihracatı yüzde 70’in üstüne çıkaracak 
çalışmayı sürdürülebilir bir şekilde sağlamak.

En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Kurulduğumuz günden beri sadece ülkemizde 
değil çok sayıda ülkede projeler gerçekleştirdik. 
İlk yurt dışı projemiz 1988 yılında Doğuş İnşaat 
ile birlikte yaptığımız Libya Cemahiriye Bank 
projesi idi. Bu proje ile başlayan yurt dışı çalışma-
larımızda Rusya, İngiltere, Türkmenistan, Libya, 
Azerbaycan, ABD, Belçika, Sırbistan, Mozambik, 
Moğolistan, Gürcistan, Karadağ, Bulgaristan, Ek-
vator Ginesi, Irak, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, 
Malta ve Ukrayna gibi çok sayıda ülkede gerçek-
leştirdiğimiz projelere ülkemizde ürettiğimiz mal-
zemeler ile Türk insanının bilgisini, tecrübesini, 
Ar-Ge’sini katarak ülkemize döviz kazandırdık.

Son 10 yıldır yurt dışı pazarlama faaliyetleri-
mizi önemli oranda artırdık. Rusya ve Amerika’da 
ofislerimiz var. Bunun yanında dünya çapında 
çok sayıda tasarım ofisi ile stratejik iş birlikleri 
geliştirdik. Bu sayede özellikle parametrik ve 
amorf formların yapımı konusunda uzmanlaştık 

“Son 10 yıldır yurt 
dışı pazarlama 
faaliyetlerimizi 
önemli oranda 

artırdık. Rusya ve 
Amerika’da ofislerimiz 

var. Bunun yanında 
dünya çapında çok 
sayıda tasarım ofisi 

ile stratejik iş birlikleri 
geliştirdik.”

ve tasarım ofislerinin çözüm ortağı olduk. Yurt 
dışı projeleri takip için İstanbul merkezimizde 
kurduğumuz Tasarım Merkezimiz bünyesinde 
çalışmalar yapıyoruz.

“ÜLKEMİZDE İLK LİSANSLI
GÜRÜLTÜ BARİYERİNİ GELİŞTİRDİK”
2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum nedeniyle zor bir yıl. Fibrobeton 
olarak küresel salgın döneminde nasıl bir 
strateji belirlediniz?

Covid-19 hem üretim hem de hizmet sektörle-
rini kaçınılmaz olarak çok kötü etkiledi. Bu etkilere 
rağmen firma olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek 
için çok sayıda kararı hayata geçirdik. Sağlık risk-
lerini yönetmek için hem İstanbul merkezimizde 
hem de Düzce fabrikamızda çok sıkı pandemi ön-
lemlerimize ve takiplerimize ek olarak Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE) tarafından, normalleşme 
sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken 
önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara 
verilen “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya 
hak kazanarak, güvenli üretim konusunda hassasi-
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yetimizi de belgelemiş olduk. Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarımızı bu dönemde ara vermek bir yana 
daha da artırdık. TÜBİTAK ile iş birliği yaparak 
Gürültü Bariyeri geliştirme projemizi tamamla-
yarak Fibrobariyer® markası ile ülkemizdeki ilk 
lisanslı gürültü bariyerini geliştirdik.

Yine devam eden Ar-Ge çalışmalarımız sonucu 
Fibroshield® markası ile radyasyona karşı zırh-
lama özelliği olan GRC kaplama ve harçlarımızı 
geliştirdik. Özellikle hastanelerde kurşun levhaya 
alternatif zırhlama malzemesi ihtiyacını karşılama-
ya yönelik bu çevreci ürünümüz ile pazarda yeri-
mizi alıyoruz. ABD’de Florida bölgesinde kurulu 
Fibrocon Inc. firmamız ile ABD pazarında daha da 
aktif hale gelmek adına Sarasota şehrinde büyük 
bir showroom açarak, pazarlama ve satış faali-
yetlerimizi artırdık. İhracat odaklı çalışmalarımız 
da hızla devam ediyor. Bu yıl içinde Hindistan, 
ABD, Almanya, Hollanda gibi yeni pazarlarda yeni 
projeler için anlaşmalar yaptık ve çalışmalarımıza 
başladık. Kriz dönemlerini fırsata çevirmek adına 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Krize karşı en 
başarılı strateji akılcı bir şekilde önlemlerimizi 
alarak yılmadan çalışmak, biz de bunu yapıyoruz.

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Mevcut şartlardaki sıkıntılar pazara yansıyor. 
Hem toplam iş miktarı azaldı, hem de pazar ka-
lite odaklı olmaktan çıkıp fiyat odaklı hale geldi. 
Standart dışı malzeme kullanımı ve merdiven altı 
üretimde artışlar yaşanıyor. Bu da zaten sıkıntılı 
olan yapı stokunda gelecekte yeni sıkıntılar ortaya 
çıkartma potansiyeli barındırıyor.

“TÜRKİYE İMSAD’A HİZMET
ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle sorunuzun ikinci kısmına cevap ver-
mek isterim. Kuruluşu 1984 yılına dayanan der-
neğimizin Doğan Hasol Başkanımız döneminden, 
2001 yılından beri üyesiyiz. O tarihten itibaren de 
sektörümüzün her türlü problemi ile yakından 
ilgilendik. Türkiye İMSAD’ın katılımcı faal çalışan/
çalışkan bir üyesi olarak o günden bugüne, gerek 
komitelerde gerek yönetim kurullarında ben ve 
Fibrobeton’u temsilen arkadaşlarımız çeşitli gö-
revlerde bulunarak derneğimizi bir önceki günden 
daha ileriye götürmek için elimizden geldiğince 
çalıştık. 2013-2015 döneminde arkadaşlarımla 
birlikte “Daha güçlü, daha katılımcı, daha etkin 
bir Türkiye İMSAD için ileri” vizyonuyla değişim 
ve dönüşüm sözü vererek, alt sektörleri de kapsa-
yacak şekilde katıldığımız seçimde Genel Kurul’un 
teveccühü ile seçilerek Türkiye İMSAD’a Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak hizmet etme onuru yaşadım. 
Bir yandan hızla aktif, şeffaf ve paylaşımcı ilkeleri 
hayata geçirirken; diğer yandan da Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurumsal ismimiz Türkiye İMSAD olarak 
değişti, Türkiye İMSAD’ımızın 30’uncu yılını da 
geçmiş dönem başkanlarımızın ve üyelerimizin ka-
tılımıyla bir arada kutladığımız başarılı bir dönem 
geçirdik. Birçok ilki yapmak, başlatmak, başarmak 
tamamen bir ekip ruhu ile gerçekleşti. Yaptığımız 
çalışmalarımız sırasıyla Fethi Hinginar ve Ferdi 
Erdoğan başkanlarımızın yönetim kurullarında da 
sürdürülerek, çıta daha da yukarıya taşındı. Şimdi 
de Tayfun Küçükoğlu Başkanımızla hep birlikte 
çalışıp derneğimize ve sektörümüze hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Türkiye İMSAD’ımıza her ihtiyaç 
olunan kademede bir nefer olarak hizmet etmek, 
katkıda bulanmaktan hem şirketim, hem de şahsım 
adına onur duyuyorum.

Sorunuzun birinci kısmına dönersek; yukarıda 
kapsamlı şekilde izah ettiğim nedenden belki çok 
tarafsız bir cevap veremeyebilirim. Bugün Türkiye 
İMSAD’ımız gündemi güncel takip edip, sektörü-
müzün sorunlarına hem kamuoyu, hem de kamu 
nezdinde yaptığı girişimler, sempozyum, oturum, 
zirve gibi etkinlikler, aylık ve yıllık raporlar, yayın-
lar, TV ve medyadaki çalışmalarıyla çözüm arıyor, 
sorunlarımızı ve önerilerimizi gündeme getiriyor, 
gündemde tutmaya çalışıyor. Enerji açığından 
sürdürülebilirliğe, haksız rekabetten güvenli yapı-
lara, yalıtımdan aydınlatmaya, ihracattan Ar-Ge’ye 
sektörümüze ve ülkemize yararlı her konuda ça-
lışmalar yürütüyor. Yaptığı çalışmalarla sektörü-
müzün diğer paydaşları müteahhitler, müşavirler, 
tasarımcılar, üniversiteler, diğer STK’lar ve kamu 
nezdinde malzeme sanayicilerinin şemsiye örgütü 
olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum.

Tayfun Başkanımız yönetiminde bu çalışmala-
rın sürdürülebilir şekilde daha da çeşitlendirilerek 
devam edeceğine yürekten inanıyorum. Tabii ki 
kurumsal bir yapı olan derneğimiz profesyonelle-
rine, Başta Aygen Hanım olmak üzere tüm ekibin 
derneğimize kattıkları değerler, emek ve çabaları 
için ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum.

“İnovatif yapımız 
ve güçlü Ar-Ge 
altyapımız ile 
hem ülkemizde, 
hem de dünyada 
cam lifi takviyeli 
beton (GRC) 
konusunda çok 
sayıda özgün 
ürün ve sistem 
geliştirdik.”
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İnşaat sektörüne yönelik olarak, iç veya dış mekanda 
bulunan bütün yapı elemanlarının birleşiminde kul-
lanılan cıvata, vida, saplama ve somun gibi bağlantı 

elemanlarının üretimini yapan Çetin Civata, iç pazarın yanı 
sıra 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. En çok Avrupa Birliği 
ülkelerine ihracat yaptıklarını belirten Çetin Civata A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, “En bü-
yük pazarlarımızdan bazıları Almanya, Avustralya, İtalya ve 
Fransa. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için Covid-19 
öncesi yerli ve yabancı fuarlara katılım gerçekleştiriyorduk 
fakat mecburi bir ara vermek durumunda kaldık. Şu an diji-
tal pazarlama yöntemlerini kullanarak ihracat pazarlarımızı 

“Yeni normalde müşterilerimiz 
ile ilişkilerimizi

 koparmamaya odaklandık” 
Bağlantı elemanları sektöründe 1915 yılına uzanan geçmişiyle Türkiye’nin en 
köklü firmalarından olan Çetin Civata, yeni normalde müşteri sayısını artırmaya 
odaklandı. Çetin Civata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, 
“Stratejimizi, müşterilerimize sürdürülebilir olarak hizmet etmeye devam etmek 
ve yeni müşteri sayısını artırmak üzerine kurduk” dedi.

çeşitlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Çetin Tecdelioğlu 
ile Çetin Civata’yı ve faaliyetlerini konuştuk.

Çetin Civata ne zaman kuruldu? Kuruluşundan bu 
yana olan gelişimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Hırdavat ve inşaat malzemesi satıcılığı ile 1915 yılında 
Malatya’da başlayan bağlantı elemanı serüvenimiz dört ne-
sildir devam ediyor. Çetin Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 
1976 yılında kuruldu. Yıllık 72 bin ton kapasitesiyle günlük 
20 milyon adet değişik ölçülerde üretim yapan, Türkiye’nin 
bağlantı elemanları sektörünün en büyük entegre ve modern 
tesislerine sahibiz. Üretim kalitemiz; ISO 9001, IATF 16949, 
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miktarında yüzde 30’dan fazla kapasite kaybı ya-
şadık fakat yeni normal ile birlikte haziran ayında 
bir önceki yılları yakaladık. Önümüzdeki günlerde 
bu durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Strate-
jimizi, hitap etiğimiz sektörlerde müşterilerimize 
sürdürülebilir olarak hizmet etmeye devam etmek 
ve yeni müşteri sayısını artırmak üzerine kurduk. 

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Türkiye’de en çok bağlantı elemanı kullanan 
otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve savunma sanayi 
sektörlerine bağlantı elemanları sektörü olarak 
yeterli kalite ve miktarda ürün sunabilecek du-
rumdayız. Türkiye’de bağlantı elemanları sektörü 
tüm yurttaki talebi karşılayacak ve kendi kendine 
yetecek boyutta. 

“AB ÜLKELERİNDE
ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR”
Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?

Sektörümüzün ana pazarı olarak Avrupa ön 
plana çıkıyor. Özellikle, Avrupa Birliği ülkelerinde 
halen önemli fırsatlar bulunuyor. Belirlediğimiz 
hedef ülkelerde daha fazla pazar payı alabilmek 
için lojistik hizmet vererek ihracatımızı artırmak 
istiyoruz. 

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Böyle büyük bir derneğin içinde olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Türkiye İMSAD’ın faaliyet-
lerine sürekli olarak katılıyoruz. Türkiye İMSAD 
bünyesinde firmamızı ve sektörümüzü en iyi 
şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yapılan faali-
yetler gelecek stratejilerimizi belirlememizde bize 
yardımcı oluyor. Sektörlerin en önemli temsilcile-
rinin görüşlerini alabiliyoruz. Şu anda da Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gö-
revini yürütüyorum. 

“Yurt içi pazar 
payımız yüzde 8’i 
geçiyor.
Türkiye’nin her 
coğrafi bölgesinde 
müşterilerimiz 
bulunuyor. Ayrıca 
40 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz.”

ISO14001, EN 14399-1, EN 15048, ISO 27001 
ve OHSAS 18001 sertifikaları ile belgelendirilmiş 
durumda. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Necati Tecdelioğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcıları olarak ben ve Abdullah Tecdelioğlu şirket 
üst yönetiminde görev yapıyoruz.

“TOPLAM ÜRETİM KAPASİTEMİZ
AYLIK 6 TONU BULUYOR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Ana faaliyet alanlarımızdan biri olan bağlantı 
elemanları sektörü için İstanbul’da dört, Malatya’da 
bir üretim tesisimiz bulunuyor. İstanbul ve Ma-
latya’daki fabrikalarımızda çok farklı sektörlere 
hitap edebilen cıvata, vida, somun, perçin ve müş-
terilerimizin taleplerine uygun özel ürün imalatı 
yapıyoruz. Toplam üretim kapasitemiz aylık 6 bin 
tonu buluyor. Ayrıca toplam kapalı alanı 75 bin 
metrekareyi bulan depolarımızı kullanarak Tür-
kiye ve dünyanın değişik bölgelerine ürünlerimizi 
gönderiyoruz. İnşaat sektörüne yönelik olarak, iç 
veya dış mekanda bulunan bütün yapı elemanla-
rının birleşiminde kullanılan cıvata, vida, saplama 
ve somun gibi bağlantı elemanlarının üretimini 
yapıyoruz. Ürünlerimiz özellikli olarak çelik kons-
trüksiyon, inşaat kalıpları, çatı, dış cephe, ısıtma 
- soğutma, kapı, pencere ve mobilya gibi alanlarda 
bağlantı elemanı olarak kullanılıyor. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracatınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yurt içi pazar payımız yüzde 8’i geçiyor. 
Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde müşterilerimiz 
bulunuyor. Ayrıca 40 ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Ülkemize katma değer katmak adına ihra-
catımızı sürekli artırmak en önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.

En çok hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için nasıl 
bir çalışma içindesiniz?

En çok Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihracat 
yapıyoruz. En büyük pazarlarımızdan bazıları Al-
manya, Avusturya, İtalya ve Fransa. İhracat pazar-
larımızı çeşitlendirmek için Covid-19 öncesi yerli 
ve yabancı fuarlara katılım gerçekleştiriyorduk 
fakat mecburi bir ara vermek durumunda kaldık. 
Şu an dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak 
ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. 

2020 yılı pandemi ve küresel ekonomiye 
etkisi nedeniyle zor bir yıl. Çetin Civata 
olarak küresel salgın döneminde nasıl bir 
strateji belirlediniz?

Tüm sektörlerin daralması tabii ki bizi de 
olumsuz etkiledi. Nisan ve mayıs aylarında üretim 



ziyaretçi akınına 
uğruyor
Klasik mimariden uzaklaşan farklı mimari yapılar, 

bulundukları kentin de ününe ün katmayı 
başarıyor. Çoğu zaman estetik ve sanatın 

bütünleştiği görsel bir şölen sunan bu yapılardan 
bazıları ise sadece öne çıkan bir özelliği ile 

ziyaretçi çekiyor. İşte bu yapılardan bazıları:

Fark yaratan mimarileri
ile ünlenen yapılar

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Yenilikçi Japon mimar Kisho Kurokawa, ilk kapsül mimari-
si tasarımı olan Nakagin Capsule Tower’ı (Nakagin Kapsül 
Kulesi), 1972’de inşa ederek oldukça ilginç ve yenilikçi 

bir esere imza attı. Kalabalık bir şehir olan Tokyo’nun merke-
zinde bulunan kapsül yapı içindeki her bir modül takılabiliyor 
ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Bina, sürdürülebilir ve geri 
dönüştürülebilir mimari için bir prototip olarak gösteriliyor.

Tokyo’nun Ginza bölgesinde yer alan, toplam 140 kapsülden 
ve 14 kattan oluşan bina, merkezi bir çekirdeğin çevre-

sinde çeşitli açılarla istifleniyor ve döndürülebiliyor. Bu 
enteresan yapıdaki her kapsül 4 x 2.5 metre ölçülerinde 

bulunuyor. Bu da bir kişinin rahatça yaşaması için 
yeterli alanı ve konforu sunuyor. İç mekanda dairesel 

bir pencere, yerleşik bir yatak ve banyo yer alıyor. 
Bu küçük mekanın içinde bir TV, radyo ve çalar 

saat ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Kapsülde yaşamayı
deneyimleten bina:
Nakagin Kapsül Kulesi

Nakagin Kapsül Kulesi- Japonya
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Avusturya’nın ikinci büyük ken-
ti olan Graz’da yer alan Kuns-
thaus Sanat Müzesi, modern 

mimarisi ve adeta uzaydan gelmiş bir 
yaratığı andıran şekliyle tüm dikkatleri 
üzerine çekmeyi başarıyor.
“Avrupa Kültür Başkenti” unvanını 
2003 yılında alan Graz’daki kutlamalar 
kapsamında mimarlar Peter Cook ve 
Colin Fournier tarafından inşa edilen 
Kunsthaus Sanat Müzesi, eşsiz görün-
tüsü ile dünya dışından gelip Graz’ın 
ortasına düşmüş bir uzaylı yaratığı 
andırıyor.
Mimarları tarafından da “Friendly Ali-
en” yani “Uzaylı Dost” olarak adlandı-
rılan bu yapı, klasik mimariye sahip 
kentte modern mimarinin en ilginç 
örneğini oluştururken, içinde bulunan 
ileri teknoloji ile tam bir modern sanat 
müzesi olduğunu gösteriyor. Benzersiz 
mimarisi ile kentin sembolü olmayı 
başaran bina, yerli ve yabancı turistle-

Kunsthaus Sanat Müzesi - Avusturya

Avusturya’nın Graz kentinde 
bir “Uzaylı Dost”: Kunsthaus Sanat Müzesi

rin uğrak noktalarından biri 
konumunda bulunuyor.
11 bin 100 metrekarelik de-
vasa kullanım alanıyla dik-
kat çeken Kunsthaus Graz 
Sanat Müzesi’nin 2 bin 500 
metrekaresi; tasarım, film, 
mimari ve fotoğrafçılık ser-
gileri için sergi alanı olarak 
kullanılıyor. En üst katta yer 
alan seyir terası ise güzel bir 
Graz manzarası izlemek için 
en ideal yerlerden biri.

GECELERİ YILDIZ GİBİ PARLIYOR
Dış cephesini kaplayan yansıtıcı özelli-
ğe sahip mavi renkteki akrilik paneller 
sayesinde göz alıcı bir görünüme kavu-
şan binanın üzerinde yer alan bine ya-
kın floresan halka, yapının geceleri bir 
yıldız gibi parlamasına yardımcı olu-
yor. Sergi salonları, enerjisini binanın 
dış yüzeyindeki güneş panellerinden 

sağlayan floresanlar ve güneş ışınların-
dan en iyi şekilde faydalanabilmek için 
binanın tavanında ağzı kuzeye doğru 
bakan koni biçimindeki aydınlatma 
pencereleri sayesinde aydınlatılıyor. 
Dış yüzeyinde yer alan binlerce aydın-
latma ile bina geceleri muazzam bir ışık 
şovuna ev sahipliği yaparak şehrin en 
dikkat çekici noktalarından biri oluyor.
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Britanya Himley-Staffordshire’da 
bulunan ve bir duvarı diğerin-
den 1.2 metre kısa olan The 

Crooked House, dünyanın en yamuk 
yapılarından biri. Tarihi bir bina olan 
Crooked House’un tuhaf görünümü-
ne ise 1800’lerde meydana gelen bir 
madencilik çöküntüsü neden olmuş.
Türkçe’de “çarpık çurpuk bina” an-
lamına gelen Crooked House, 1765 
yılında bir çiftlik evi olarak inşa edil-
miş. Uzun yıllar süren maden çökün-
tüsü Himley-Staffordshire’da bulu-
nan binaların çoğunun yana doğru 
eğilmesine neden olmuş. Bölgede yer 
alan diğer binalara göre hatırı sayılır 
biçimde daha fazla yana yatarak il-
ginç bir görüntü oluşturan Crooked 
House’ın bir duvarının yüksekliği 
diğerinden tam 1.2 metre kısa. Bu 
nedenle yan tarafına yaslanmış du-
ran binanın pencerelerinin merkez-
den 16 derece eğik durumda olma-

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

The Crooked House- Britanya

Yana yatmış şekilde duran
yamuk bina: The Crooked House

sı, Crooked House’un meşhur Pisa 
Kulesi’nden iki kat daha fazla eğimi 
olduğunu gösteriyor.

ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR
1830 yılında “Siden House” adı ve-
rilen bir bar olarak hizmet vermeye 
başlayan bina, daha sonra mekanın 
bulunduğu toprakların sahibi olan 
Sir Stephen Glynne’in adını alarak 
“Glynne Arms” adıyla anıldı. 1940’lı 
yıllarda güvenli olmadığı gerekçe-
si ile mühürlenen bina, son olarak 
Wolverhampton ve Dudley Bira İş-
letmesi tarafından payanda ve kirişler 
ile desteklenerek stabil ve güvenli bir 
hale getirildi. Günümüzde “Crooked 
House” adı ile bar olarak hizmet ve-
ren bina, eğik yapısı nedeniyle içinde 
dengede durmanın, bardak ve tabak-
ları sabit tutmanın zor olması yüzün-
den, “içki içmeden sarhoş olunan 
bar” olarak nitelendiriliyor. Crooked 

House’un tuhaf yapısını görebilmek 
için bölgeye bütün dünyadan yoğun 
bir ziyaretçi akını yaşanıyor.



Türk 
müteahhitleri
Çin ile üçüncü ülkelerde
iş birliği fırsatları arıyor
Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, salgın nedeniyle 
2020 yılının ilk üç ayında yüzde 6,8 daralan ekonomisini ikinci 
yarıda toparlamayı başararak yüzde 3,2 büyüttü. Krize ilk giren 
ve krizden ilk çıkan ülke olarak dünyanın yeni süper gücü olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin, Türk müteahhitleri için de 
üçüncü ülkelerde (Afrika, Avrasya, Ortadoğu ve Avrupa’da)
iş birliğinin geliştirilmesi imkanları açısından potansiyel taşıyor.
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Geçtiğimiz yıl 1.4 milyarı aşan nüfusuyla 
dünyanın en kalabalık ülkesi olma un-
vanını açık ara elinde bulunduran Çin 

Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü bakımından da 
Rusya ve Kanada’nın ardından 3’üncü sırada 
bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre, 2019 
yılında nominal GSYİH’si 14.1 trilyon dolar olan 
Çin, bu değerle ABD’nin ardından dünyanın en 
büyük ikinci ekonomisi olsa da dünyanın yeni 
süper gücü olma yolunda emin adımlarla iler-
liyor. En yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla 
dış ticaret fazlası veren, en büyük ihracatçı ve 
en büyük ikinci ithalatçı konumunda olan Çin, 
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla eko-
nomide yaşadığı türbülansı çabuk savuşturdu. 
Covid-19 salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 6,8 daralan Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte 
yüzde 3,2 büyümeyi başardı. Çin’de Covid-19 
nedeniyle üretimin durması şubat ayında ekono-
mik daralmanın zirveye ulaşmasına yol açmıştı. 
Krize ilk giren ve krizden ilk çıkan ülke olan Çin, 
halihazırda ekonomik toparlanmada lider pozis-
yonda görünüyor.

Binlerce yıllık geçmişe 
sahip olan Çin, 

UNESCO’nun Dünya 
Mirasları listesinde yer 

alan Çin Seddi ve zengin 
kültürel öğeleri ile turist 

çekiyor.
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MÜTEAHHİTLERİMİZ ÇİN’DE
13.8 MİLYON DOLARLIK
PROJE ÜSTLENDİ

Çin, üçüncü ülkelerdeki işbirlikleri açısından 
Türk müteahhitleri için de önemli bir ülke. Çin’in 
2010 yılı itibarıyla ABD’yi geçerek dünyanın en 
büyük müteahhitlik pazarı haline geldiğini belir-
ten Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat 
Yenigün, “Ülke, müteahhitlik sektörü açısından 
kapalı bir pazar. Yabancı firmalar ancak finans-
man gücü ve Çinli bir firmayla ortaklık halinde 
bu pazarda proje gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla 
bugüne kadar Çin’de müteahhitlerimizin üstlendi-
ği proje tutarı, 13.8 milyon dolar ile sınırlı kaldı. 
Bununla birlikte karşılıklı yarar prensibi çerçeve-
sinde Çin ile üçüncü ülkelerde (Afrika, Avrasya, 
Ortadoğu ve Avrupa’da) iş birliğinin geliştirilmesi 
imkanları mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin küresel pazarda rakip konumunda 
olduğuna dikkat çeken Yenigün,“Tüm dünyada 
referans alınan sektör dergisi ENR’ın (Engineering 
News Record) ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslara-
rası Müteahhidi Listesi’nde Türkiye, yaklaşık 10 

yıldır Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. 
Sıralamada 2019 yılı itibarıyla Türkiye 44, Çin 
74 firmayla temsil ediliyor” dedi.

İki ülkenin öne çıkan pazarlarında farklı-
lıklar yaşandığını ifade eden Yenigün, Çin’in 
ana pazarları Asya ve Afrika iken, Türk müte-
ahhitlerinin özellikle Kuzey Afrika, Avrasya ve 
Ortadoğu’da birer marka haline geldiğini kay-
detti. Avrupa’da da önemli projeler üstlenmekte 
olan müteahhitlerimizin, son yıllarda özellikle 
Sahra Altı Afrika’da faaliyetlerini artırdığını bil-
diren Yenigün, “Dolayısıyla aramızda Afrika 
ülkelerinde rekabet yaşanıyor. Çin ile üçüncü 
ülkelerde iş birliğine dönük olarak halihazırda 
sınırlı da olsa bazı adımlar atıldı. Bu çerçevede 
Cezayir’de demiryolu projeleri gibi çeşitli yurt 
dışı projelerde iki ülke firmaları birlikte çalış-
ma tecrübesi edindi. Bu kapsamda iş birliğinin 
genişletilmesi mümkün ve yararlı olacak. TMB 
olarak, iş birliği için projelere Asya Altyapı Kal-
kınma Bankası’nın (AIIB) finansman katkısının 
teminine yönelik olarak biz de son dönemde 
çeşitli temaslar yürütüyoruz” diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE
KUŞAK VE YOL PROJESİ
ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

İş birliğinin geliştirilmesinde ayrıca, Çin’in 
büyük önem verdiği ve finansman desteği sağla-
makta olduğu “Kuşak ve Yol” Projesi’nin önemli 
bir başlangıç noktası olarak öne çıktığını dile 
getiren Yenigün, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin 
‘Orta Koridor’ girişiminin Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ 
projesiyle uyumlaştırılmasına ilişkin olarak 
devletlerarası temaslar izleniyor. Bu çerçevede 
Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanları arasında 2015 yılında ‘İpek 

2019 yılında dünya 
ihracatında yüzde 
13,3 pay ile birinci 
sırada olan Çin, 
dünya ithalatında 
ise yüzde 10,9 pay 
ile ikinci sırada 
bulunuyor.
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Yolu Ekonomik Kuşağı, 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu ile Orta Koridor Projesinin Uyumlaştırılma-
sına İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Bununla 
birlikte son dönemde politik ve ekonomik kon-
jonktür ile ardından yaşanan Covid-19 salgınının 
etkisiyle değişen öncelikler ile artan belirsizlikler, 
konuya ilişkin çalışmaları kesintiye uğratmış du-
rumda. Salgının ardından iki ülke için karşılıklı 
fayda esasında sektörel iş birliğini geliştirecek 
çalışmalar önem taşıyacak. Biz de Birlik olarak ko-
nuyu gündemimizin ilk sıralarında tutuyoruz. Bu 
sayede önümüzdeki dönemde de tüm dünyanın 
takibinde olacak Afrika kıtasında yeni pazarlara 
giriş imkanı yaratmak üzere iş birliği olasılıklarını 
değerlendirmek durumundayız. Kıtada, Türk mü-
teahhitleri olarak bizlerin daha fazla finansman 
ihtiyacı mevcut iken, Çinli müteahhitler bizim 
yüksek kaliteyi uygun maliyetle üretme kabiliyeti-
mizden yararlanma arzularını ifade ediyorlar. Av-
rupa ve Asya gibi faaliyetlerimizin artış gösterdiği 
bölgelerde de ülkelerin ihtiyaçları çerçevesinde, 
sektörümüzün kamu-özel işbirliği modeli (PPP) 
tecrübesini kullanarak, Çinli firmaların ağırlıklı 
olarak varlık gösterdikleri pazarlara erişim imkan-
larımızı artıracak seçenekleri değerlendirmeliyiz.”

SON 40 YILDA YAŞANAN GELİŞME, ÇİN’İ 
ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ YAPTI

Çin’in dünyanın üretim ve ticaret merkezi 
haline gelmesi, 1978’den itibaren atılan adımlarla 
oldu. 1978 yılında ülkede reformların başlaması 
ve dışa açılma politikasının benimsenmesi ile 
birlikte Çin, merkezi planlı ekonomiden pazar 
ekonomisine geçti. Ülke son 40 yılda ekonomik 

1994’te yapılan 
vergi düzenlemeleri 

ve ardından 2001 
yılında Dünya Ticaret 

Örgütü üyeliği ile 
dünya ekonomisine 

tam anlamıyla 
entegre olan Çin, 

sonuçta dünyanın 
üretim ve ticaret 

merkezi haline geldi.

ve sosyal anlamda hızlı bir gelişim gösterirken, 
GSYİH’deki büyüme yılda ortalama yüzde 10 
olarak gerçekleşti. Bu değer, böylesine büyük bir 
ekonominin, tarihteki sürdürülebilir nitelikteki 
en hızlı büyümesi oldu. Bu sayede ülkedeki 850 
milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı. Kişi başına 
gelir ise halen gelişmiş ekonomilerin gerisinde 
seyrederken, 2020 yılı beklentisi 19 bin 280 do-
lar düzeyinde bulunuyor. 1994’te yapılan vergi 
düzenlemeleri ve ardında 2001 yılında Dünya 
Ticaret Örgütü üyeliği ile dünya ekonomisine tam 
anlamıyla entegre olan Çin, sonuçta dünyanın 
üretim ve ticaret merkezi haline geldi.

Çin’in 13. Beş Yıllık Planı’nda (2016-2020) 
sosyal dengesizliklerin giderilmesi, çevre kirlili-
ğinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin yaygın-
laştırılması ile sosyal güvenlik sisteminin geliş-
tirilmesi esas alındı. Planda büyüme hızı olarak 
yüzde 6,5 hedeflenerek, ekonominin yeni bir 
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Başkent: PEKİN

Nüfus: 
1.39 MİLYAR 

Yüzölçümü: 
9 561 000 KM2

Yönetim biçimi:
TEK PARTİ YÖNETİMİ

Genel Ekonomik 
Görünüm (2019)

Resmi dili: 
MANDARİN

Para birimi:
YUAN RENMİNBİ 

ÇİN

dengeye oturtulması ve 2020’ye kadar 
halkın ortalama düzeyde müreffeh 
bir toplum düzeyine eriştirilmesi he-
deflendi. IMF verilerine göre 2019 
yılında Çin, dünya ekonomisine yüz-
de 38,2 pay ile en çok katkı sağlayan 
ülke oldu.

Dünyanın en hızlı büyüyen eko-
nomisi olan Çin’de son 30 yılda eko-
nomi her yıl ortalama yüzde 6 ora-
nında büyüdü. Dünyanın en büyük 
imalat sektörüne sahip olan Çin, aynı 
zamanda en hızlı büyüyen tüketici 
pazarı konumunda bulunuyor. Sana-
yi ve inşaat sektörünün ülke ekono-
misindeki payı yüzde 46 düzeyinde. 
2018 yılında dünyanın en büyük çe-
lik üreticisi konumunda olan ülke, 
küresel çelik üretimin yüzde 50’sini 
gerçekleştiriyor.

İHRACATTA DÜNYA LİDERİ
2019 yılında dünya ihracatında 

yüzde 13,3 pay ile birinci sırada olan 
Çin, dünya ithalatında ise yüzde 10,9 
pay ile ikinci sırada bulunuyor. Çin ay-
rıca en çok dış ticaret fazlası veren ülke. 
2015-2019 yılları arasında ülkenin ih-
racatı yıllık ortalama yüzde 4, ithala-
tı yıllık ortalama yüzde 7 arttı. 2019 
yılında ülkenin ihracatı 2.49 trilyon 
dolar, ithalatı 2.07 trilyon dolar oldu. 
Dış ticaretinde 2019 yılında 429.6 mil-
yar dolar fazla veren Çin’in ihracatın-

da en önemli ürün gruplarını sırasıyla 
elektrikli makine ve cihazlar, makineler, 
mekanik cihazlar ve aletler, mobilyalar 
ve aydınlatma cihazları, plastikler ve 
plastikten mamul eşyalar, motorlu kara 
taşıtları ve aksamı oluşturuyor. Çin’in 
ithalatında en önemli ürün grupları ise 
sırasıyla elektrikli makine ve cihazlar, 
mineral yakıtlar, yağlar, mekanik cihaz-
lar ve aletler.

Çin aynı zamanda dünyada en 
çok yabancı yatırım alan ikinci ülke. 
UNCTAD’ın yayınladığı 2020 Dünya 
Yatırım Raporu’na göre 2019 yılında 
ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 
bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 
141 milyar dolara ulaştı. Maden ve mi-
neraller yönünden de zengin bir ülke 
olan Çin, dünyadaki en büyük altın 
üreticisi. Ülke, yaklaşık 17 maden ve 
mineral türüne sahip.

Öte yandan ülkedeki Three Gorges 
Barajı, 22 bin 500 mega watt enerji 
üretimi ile dünyanın en büyük hidro-
elektrik santrali olma özelliği taşıyor. 
Kömür rezervleri açısından da dünya 
birincisi olan Çin, dünyanın en büyük 
kömür üreticisi ve tüketicisi. Haliha-
zırda toplam enerji ihtiyacının yüzde 
70’i kömürden elde ediliyor. 

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye’nin Çin ile ticaretinde itha-

lat açık ara önde gidiyor. Türkiye 2019 
yılında Çin’e 2 milyar 587 milyon 298 
bin dolarlık ihracat yaparken, bu ülke-
den 18 milyar 397 milyon 44 bin dolar 
ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Çin’e ihracatında baş-
lıca ürün gruplarını; çimento, toprak, 
taş, tuz, kükürt, alçı, kireç, metal cev-
herleri, cüruf ve kül, makineler, meka-
nik cihazlar ve aletler, sebzeler, mey-
veler, demir veya çelikten eşya, optik, 
fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, 
meyveler ve sert kabuklu meyveler, 
örme giyim eşyası ve aksesuarı, kağıt-
karton ve bunlardan eşya, balıklar ve 
su ürünleri oluşturuyor.

Türkiye’nin Çin’den ithalatında 
ise elektrikli makine ve cihazlar, ma-
kineler, mekanik cihazlar ve aletler, 
organik kimyasallar, sentetik ve suni 
filamentler, plastikler ve mamulleri, 
optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve ci-
hazlar, motorlu kara taşıtları, demir 
ve çelik, demir veya çelikten eşya ve 
boyalar başı çekiyor.

GSYİH MİLYAR $ 27,307
KİŞİ BAŞI GSYİH BİN $ 16,116

ÜRÜNLER 2017 2018 2019

TOPLAM İHRACAT 2.936.262 2. 912. 539 2.587.298
MERMER VE TRAVERTEN, EKOSİN, SU 

MERMERİ, KİREÇLİ TAŞLAR 943 354 772 205 692 819

KROM CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ 257 885 220 549 142 282

KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE 
KONSANTRELERİ 124 665 125 348 130 639

KURŞUN CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ 109 174 126 623 128 310

TABİİ BORATLAR VE BUNLARIN 
KONSANTRELERİ 127 966 140 291 85 168

BAKIR CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ 68 420 36 848 76 044

YER FISTIĞI VE DİĞER KABUKLU YEMİŞ VE 
MEYVE KONSERVELERİ 34 426 35 250 69 941

DEMİR VEYA ÇELİKTEN ELEKTRİKSİZ MERKEZİ 
ISITMAYA MAHSUS RADYATÖR, MOTORLU 

HAVA PÜSKÜRTÜCÜLER, BUNLARIN AKSAM
PARÇASI

44 727 38 599 51 084

TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VE 
VETERİNERLİKTE KULLANILAN ALET VE 

CİHAZLAR
37 773 44 903 49 111

DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR KUŞE 
EDİLMEMİŞ VEYA SIVANMAMIŞ, RULO VEYA 

TABAKA HALİNDE
22 549 3 071 31 310

NİKEL MATLARI, NİKEL OKSİT SİNTERLERİ VE 
NİKEL METALÜRJİSİNİN DİĞER ARA ÜRÜNLERİ 33 987 48 588 30 148

SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLAR 
KABUKLU HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALAR 
HARİÇ CANLI, TAZE, SOĞ., DOND., KURU., 

TUZL.VS.

293 5 668 27 220

ALTIN PLATİN KAPLAMALI ALTIN DÂHİL 
İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA 

HALİNDE
14 426 64 557 24 765

DİĞER SEBZELER SİRKE/ASETİK ASİTTEN 
BAŞKA USULDE HAZIRLANMIŞ VEYA 

KONSERVE EDİLMİŞ DONDURULMUŞ
12 368 12 523 23 092

MERKEZİ ISITMA KAZANLARI 84.02 
POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ 36 824 49 450 22 500

Türkiye’nin Çin’e İhracatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR) 

Kaynak: Trade Map

İHRACAT KAPILARI / ÇİN
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Suyun taşınmasını 
sağlayan kaldıraç 
sisteminden
modern 
pompalara...
İnsanoğlu, yaşamın kaynağı olan suyun 
bir yerden başka bir yere taşınması 
gereksinimi nedeniyle 4 bin yıl önce 
pompaların ilk ilkel örneklerini oluşturdu. 
Suyu bir yerden bir yere daha az 
zahmetle taşıyabilme düşüncesi ile 
ilk olarak Antik Mısır’da ortaya çıkan 
çözümleri, zaman içinde yenileri izledi. 
Her medeniyetin kendi ihtiyaçları 
çerçevesinde ürettiği çözümler ve yıllar 
süren birikimler sonucunda pompalar 
bugünkü halini aldı.
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Su temini insanoğlu için her 
zaman en önemli gereksinim 
olurken, ilk çağlardan itibaren 

yerleşim birimleri su kaynaklarının 
yakınlarına kuruldu. Bu durum genel 
anlamıyla hayatın akışını kolaylaştırsa 
da mevsimsel değişimlerle birlikte belli 
zorlukları bazen de büyük felaketleri 
beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra su 
ile ilgili gereksinimlerin en önemlisi, 
ihtiyaç dahilinde bir yerden bir yere 
taşınabilmesiydi. Köyler büyüyüp, 
kasabalara ve kentlere dönüştükçe su 
kaynakları da yetersiz gelmeye başladı, 
bu da suya ulaşma ihtiyacını daha da 
artırdı. Tüm bu ihtiyaç ve sıkıntılar 
yıllar içinde insanları bir çözüm yolu 
bulmaya zorladı. Bu arayış ile birlikte 
bugün basit ve sıradan bir araç olarak 
görülen “pompa”nın icadı için ilk 
adımlar atıldı. 

“Sıvıları taşımak için kullanılan 
mekanik bir aygıt” olarak tanımlanan 
pompaların bugünkü halini alması 
ise tarihsel süreç içinde gerçekleşti. 
Günümüzde birçok farklı çeşidi ile 
hayatın farklı alanlarında kullanılan 
ve her geçen gün geliştirilmeye devam 
eden pompanın geçmişinde yaklaşık 
4 bin yıllık bir tarih yer alıyor. Suyu 
bir yerden bir yere daha az zahmetle 
taşıyabilme düşüncesiyle ilk olarak 
M.Ö. 2000’lerde Antik Mısır’da ortaya 
çıkan çözümleri, yıllar geçtikçe yenileri 
izledi. Her medeniyetin kendi ihtiyaçları 
çerçevesinde ürettiği çözümler ve yıllar 
süren birikimler sonucunda pompalar 
bugün bildiğimiz halini aldı. Suyun bir 
yerden bir yere taşınması konusunda 
ilk adım Antik Mısır’dan geldi. İlk kez 
bu dönemde kullanılmaya başlanan 
kaldıraç sistemi, bugünkü pompa 
sistemlerinden bir hayli farklı olsa da 
amaç ve işlev bakımından bir benzerlik 
söz konusuydu. Nil Nehri’nin alçakta 
kalan yatağından su alabilmek için 
kullanılan kaldıraç sistemi 
mekanizmas ı ,  or tadan 
sabitlenmiş uzunca bir 
ç u b u ğ u n  u c u n a  b i r 
kovanın bağlandığı basit 
bir düzenekten oluşuyordu. 
Denge ağırlığına sahip 
kovanın bağlandığı çubuk, 
ortasından kurulmuş iki 

süren birikimler sonucunda pompalar 
bugün bildiğimiz halini aldı. Suyun bir 
yerden bir yere taşınması konusunda 
ilk adım Antik Mısır’dan geldi. İlk kez 
bu dönemde kullanılmaya başlanan 
kaldıraç sistemi, bugünkü pompa 
sistemlerinden bir hayli farklı olsa da 
amaç ve işlev bakımından bir benzerlik 
söz konusuydu. Nil Nehri’nin alçakta 
kalan yatağından su alabilmek için 
kullanılan kaldıraç sistemi 
mekanizmas ı ,  or tadan 
sabitlenmiş uzunca bir 
ç u b u ğ u n  u c u n a  b i r 
kovanın bağlandığı basit 
bir düzenekten oluşuyordu. 
Denge ağırlığına sahip 

ayak tarafından destekleniyordu. Bu 
sistem Mısır’dan Mezopotamya, Kuzey 
Afrika ve Anadolu’ya yayılarak yüzyıllar 
boyunca kullanıldı. Pompanın en ilkel 
versiyonu olarak da tarih sayfalarındaki 
yerini aldı.

SU TEKERLEĞİ VE SU ORGU 
İLE SAĞLANAN GELİŞİM

Po m p a  t a r i h i n d e  k a l d ı r a ç 
sisteminin ardından gerçekleşen 
bir sonraki atılım teknoloji ve bilim 
alanında büyük ilerlemeler kaydedilen 
M.Ö. 3’üncü yüzyılda oldu. Dönemin 
Helenistik mühendisleri hem sulama 
için hem de bir güç kaynağı olarak 
kullanılan su tekerleğini yarattı. Pompa 
teknolojilerine bir diğer önemli katkıda 
bulunan kişi de yine aynı dönemde 
yaşamış, Antik İskenderiye’deki Yunan 
mühendisliği ekolünün ilk ve önemli 
temsilcilerinden Ktesibios oldu. 
Ktesibios bir çeşit el pompası olan 
kuvvet pompasını icat etti. 
Su  o r gu  y a  da  o r g an ı  o l a r ak 
adlandırılan bu alet, üzerindeki valfler 
vasıtasıyla su çeken bir pistondu. Bu 
alet, bugünkü pistonlu pompanın da 
temel tasarımıydı.

GÜNÜMÜZDEKİ POMPALARIN
ATASINI ARŞİMET TASARLADI

M.Ö. 200’lerde pompa tarihindeki 
en büyük sıçrama yaşandı. Antik 
dünyanın ilk ve en büyük bilim insanı 
unvanına sahip, Yunan matematikçi, 
fizikçi, astronom, filozof ve mühendis 
Arşimet, vidalı pompayı tasarladı. 
Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini 
atan, suyun kaldırma kuvveti ile bilime 
en büyük katkıyı yapan Arşimet’in 
vidal ı  pompası ,  bugün 
bildiğimiz anlamda 

pompaların ilk örneği sayılıyor. Suyu 
yükseltmek için kullanılan vidalı pompa 
silindir içine sıkıştırılmış dev bir vida 
şeklinde, pompanın üst kısmında 
döndürülmesini sağlayan bir kol 
bulunuyordu. Kol çevrildikçe suyun 
içindeki alt kısımdan üst kısma su 
taşınıyordu. İlk zamanlar el yardımıyla 
döndürülen kol bugün, makine ya da 
rüzgar gülü tarafından döndürülebiliyor. 
Günümüzde sıvıların ve granül katıların 
pompalanması, elektrikli pompalar 
olmaksızın tarım alanlarından sulama 
yapılabilmesi için kullanılan vidalı 
pompa tüm zamanların en büyük 
icatlarından biri kabul ediliyor.

POMPA TARİHİNİN 
KİLOMETRE TAŞI

Antik dönemde hızlı bir gelişim 
gösteren pompa teknoloj i s in in 
ilerlemesi Roma İmparatorluğu’nun 
yıkılmasından sonra bin yıldan uzun 
bir süre durdu. İnsanın pompa ve 
hidrolik bil imi hakkında tekrar 
düşünmeye başlaması 15’inci yüzyılın 
sonlarını buldu. Aydınlanma çağı ile 
birlikte gelişmeler hızlandı ve devam 
eden birkaç yüzyılda, günümüzdeki 
pompalara katkıda bulunan yeni 
fikirler ve buluşlar patladı. Duraklama 
d ö n e m i n i n  a r d ı n d a n  p o m p a 
teknolojisinde yaşanan en önemli 
atılımlardan biri 1588’de sanatçı, asker 
ve mühendis olarak bilinen İtalyan 
Agostino Ramelli’den geldi. Ramelli, 
buharla çalışan çok 
sayıda makine 
tasarladı 
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ve bu tasarımları bir kitap olarak yayımladı. 
Paris’te yaşayan ve bu çalışmalarından dolayı 
Fransa Kralı 3. Henry tarafından ödüllendirilen 
Ramelli’nin tasarımları arasında sürgülü kanatlı 
pompa da yer alıyordu. Ramelli’nin henüz 
sadece tasarım olan bu icadının tarifi, su nakil 
işlemlerini daha da kolay ve pratik bir hale 
getiren çözümüyle pompa tarihinde kilometre 
taşı oldu. Ramelli’nin ardından Fransız Nicolas 
Grollier de Servière, 1593’te dişli pompanın 
erken bir tasarımını ortaya koydu. Alman bir 
mühendis olan Pappenheim ise 1636’ta bugün 
hala motorları yağlamak için kullanılan çift 
dişli pompayı hayata geçirdi. Bu dişli pompa, 
Ramelli’nin kullandığı karşılıklı kaydırma valfleri 
ile dağıtımı mümkün kıldı. 1650’de Alman bilim 
insanı, mucit ve politikacı ayrıca vakum fiziğinin 
kurucusu Otto von Guericke, silindir ve piston 
arasındaki sızıntıyı önlemek için deri pullar 
kullanan pistonlu vakum pompasını geliştirdi.

İLK POMPA ŞİRKETİ 1790’DA 
LONDRA’DA KURULDU

Hızla gelişen pompa teknolojileri alanında 
yenilikler birbiri ardına gelmeye devam etti 
ve nihayet ilk pompa şirketi 1790’da Thomas 
Simpson tarafından Londra’da kuruldu. 
Simpson’ın girişiminin ardından farklı isimler 
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Bugün pompa sektörü 
dünyanın en büyük 
pazarlarından birini 
oluşturuyor ve sektörde 
her geçen gün yeniliklere 
imza atılmaya devam 
ediliyor.

yeniliklere imza atmaya ve yeni şirketler kurmaya 
devam etti. Modern vidalı pompa, 1830’da Revillion 
tarafından yaratıldı. 1840’ta ilk direkt etkili 
buharlı pompa yapıldı ve bu buluş, endüstriyel 
kullanımlarda enerji sağlamaya imkan tanıdı. 
13 yıl sonra 1853’te Bornemann Pumpen şirketi 
kuruldu ve onu 1856 yılında Gilbert Gilkes ve 
Gordon, 1857’de Roper Pump Company izledi. 
O yıl Jacob Edson diyafram pompasını icat etti ve 
Edson Corporation’ı kurdu. Böylece dört yıl gibi 
kısa bir sürede pompa sektörü hızla büyümeye 
başladı. Sonraki yıllar, 1945’te Grundfos da dahil 
olmak üzere yeni şirketlerin hızla kurulduğu 
bir dönem oldu. 1948’e kadar ciddi ilerlemeler 
yaşanmaya devam etti ve aynı yıl Stenberg-Flygt 
AB şirketinin tasarladığı ilk dalgıç drenaj pompası, 
bir yıl sonra da HMD tarafından yaratılan mıknatıslı 
pompa, sektörde çığır açtı. Sonraki yıllar pompa 
endüstrisinde yenilikler yaşanmaya ve yeni 
buluşlarla birlikte yeni şirketler de açılmaya devam 
etti. Bugün pompa sektörü dünyanın en büyük 
pazarlarından birini oluşturuyor ve sektörde her 
geçen gün yeniliklere imza atılmaya devam ediliyor.

KAYNAK: Moment Expo Dergisi’nde, Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) katkısıyla 
hazırlanan ve pompaların tarihsel gelişimini anlatan 
yazıdan alınmıştır.
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Küresel ekonomi-politik sistemin 
yeniden yapılanma süreci, bil-
hassa 2008 küresel finans krizi 

sonrası hız kazanmış durumda. Atlantik 
İttifakı ile Asya-Pasifik arasında giderek 
tırmanan gerginliği, 1995 ile 2015 arası 
20 yıl boyunca gelişmiş ekonomilerden 
gelişmekte olan ekonomilere yönelmiş 
olan uluslararası sermaye hareketlerinin 
ve para akışının, 2016’dan bu yana ye-
niden gelişmiş ekonomilere yöneldiğine 
şahit oluyoruz. Bu durum, “kendi kendine 
yetebilen ekonomi” olma özelliğini bir kez 
daha önceliklendirmiş durumda.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
vizyoner liderliğinde, 3 alanda “kendi ken-
dine yetebilen ülke” olmaya odaklanmış 
durumda; birincisi savunma ve güven-
lik, ikincisi enerji, üçüncüsü ise bilgi tek-
nolojileri. Söz konusu 3 stratejik alanda 
“yerli-milli” teknoloji hamleleriyle, kendi 
yazılım ve donanımızla gerçekleştirece-
ğimiz hamleler, Türkiye’nin “yeni nesil 
milli ekonomi”yi inşa süreci açısından da 
kritik önemde. Bu durum, Türkiye’nin orta 
vadeli ekonomik plan ve programlamasına 
da yeni bir bakış açısını gerektiriyordu. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
öncülük ettiği Yeni Ekonomik Program da 
(YEP) böyle şekillendirildi.

2019-2021 dönemini kapsayan 
YEP’de, 2018 yılının son çeyreğinden baş-
layarak, bu yılın yani 2020’nin sonuna 
kadar sürecek bir “dengeleme ve disiplin” 
dönemine işaret ediyordu. Türkiye’nin 
makro ekonomik verilerinde “kalıcı” bir 
dengeleme döneminin yanı sıra, dengeleme 
süreciyle eş zamanlı bir “mali disiplin”i, 
yani hem merkezi yönetim bütçe dengesin-
de, hem de finansal istikranın bir göstergesi 
olarak, cari işlemler dengesinde de “sür-
dürülebilir” bir disiplini hedeflemekteydi.

Bizzat Başkan Trump’ın kendisinin emri 

verdiğini itiraf ettiği 2018 yılı Ağustos ayı 
başındaki “kur saldırısı”na rağmen, Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
koordinasyonundaki ekonomi yönetimi, 
2019 yılının “dengeleme-disiplin” süreci 
açısından büyük bir başarıyla tamamladı. 
Kamu bütçe disiplini itinayla korunurken, 
cari işlemler dengesi Cumhuriyet tarihinde 
ender gördüğümüz bir fazlalık verirken, 
yıllıklandırılmış manşet enflasyon da yüzde 
25’lerden 10’lara çekildi.

Eğer dünya insani ve ekonomik sonuç-
ları hayli ağır olan küresel virüs salgınına 
maruz kalmasaydı; 2020 sonunda başarıyla 
tamamlanacak olan “dengeleme-disiplin” 
dönemi Türkiye ekonomisini AB bütçe açığı 
kriterinin yarısı bir orana, yüzde 0 ile 1 arası 
“sürdürülebilir” bir cari açık/milli gelir ora-
nına ve yüzde 8’in altını zorlayan bir yıllık 
enflasyona getirecekti. Ancak, küresel virüs 
salgını tüm dünya ekonomisi ve küresel 
ticaret için “ağır” kayıpları ve “yeni normal” 
olarak adlandıracağımız bir dönemi de be-
raberinde getirdi. Bakan Albayrak, 2021-
2023 dönemini kapsayan YEP’de, küresel 
virüs salgınının reel sektöre, istihdama, 
büyümeye, ihracata olası olumsuz etkileri-
nin bertaraf edilmesi için verilen desteklerin 
büyüklüğünün milli gelire oranının yüzde 
10’a ulaştığını ifade etti.

Öncelikle, 2021-2023 dönemi için, 
pandeminin ne ölçüde şiddetli devam 
edeceğine bağlı olarak Bakan Albayrak’ın 
paylaştığı “normal” ve “kötümser” senar-
yoda yer alan makro hedef ve beklentilerin 
son derece gerçekçi olduğunu ifade etmek 
gerekiyor. Türkiye’yi “resesyon”a, ağır bir 
durgunluğa sokmadan, pandeminin Tür-
kiye ekonomisine olası olumsuz etkilerini 
bertaraf etmek için hayata geçirilmiş destek 
paketleri ve para-maliye-direkt kontrol po-
litikaları setinin kademeli olarak revize edi-
leceği, geri çekileceği; büyüme ve istihdamı 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Türkiye, dünya ekonomisinde gözlenen “Yeni Normal” 
koşullarını “sürdürülebilir” büyüme ve istihdama en 

etkili şekilde dönüştüren ekonomi olacak.  Üretim ve 
ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, yerli ve 

milli teknoloji hamlelerini önceliklendiren bir “Yeni 
Ekonomi”nin inşası da hızlanacak.

Yeni YEP, Yeni Ekonomi

MAKRO-NOMİ
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desteklemek amacıyla bütçe disiplini, cari 
denge ve fiyat istikrarının 2022 sonuna ka-
dar kademeli olarak iyileştirileceği bir süreç.

Pandemi dünya ekonomisi ve küresel 
ticaret açısından “yeni normal” olarak ad-
landırdığımız ve Türkiye’ye küresel tedarik 
zincirindeki rolünü artırma noktasında kri-
tik önemde fırsatlar sunan bir sürece sebep 
oldu. Türkiye, özellikle 2022’den itibaren 
dünya ekonomisinde gözlenen “Yeni Nor-
mal” koşullarını “sürdürülebilir” büyüme 
ve istihdama en etkili şekilde dönüştüren 
ekonomi olacak. Bunun yanı sıra, üretim 
ve ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, 
yerli ve milli teknoloji hamlelerini öncelik-
lendiren bir “Yeni Ekonomi”nin inşası da 
hızlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi, 
beklentilerin üzerinde bir performansla, 
yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin en 
az yüzde 5 ve üzeri bir büyüme performansı 
yakalamış olabileceğine işaret etti. Geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,4’lük artışın 
Türkiye’yi sanayi üretiminde Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 
ülkeler arasında 1., dünya genelinde 2. sı-
raya taşıdığını hatırlatan Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, perakende satış hac-
minde yine ağustos ayında yakalanan yüzde 
5,8 artış, sektörel ciro endeksindeki yüzde 
23,5’lik artışla, Türkiye’nin “Yeni Nesil Milli 
Ekonomi” inşasının güçlü bir şekilde devam 
ettiğini vurguladı.

Hizmetler sektöründeki yüzde 5,2’lik 
daralmaya karşılık, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sanayi sektöründeki yüzde 
29,4’lük, inşaat sektöründeki yüzde 5,8’lik 
ve ticaret sektöründeki yüzde 32,8’lik artış, 
küresel virüs salgınının dünya ekonomisine 
verdiği ağır zararın bilançosunun her ülke-
de, her coğrafyada dikkatle takip edildiği bir 
konjonktürde, Türkiye’yi pozitif ayrıştıran 
bir tablo. Bu tablo, geçtiğimiz mart ayı so-
nundan itibaren, Ekonomi Yönetimi’nin reel 
sektörü ve istihdamı desteklemek, ayakta 
tutmak amacıyla ardı ardına aldığı kapsamlı 
tedbirlerin pozitif sonuç verdiğini gösteriyor.

Sektörlerin ve şirketlerin ciro perfor-
mansı analiz edilirken, sadece yıllıklandı-
rılmış enflasyon değil; aynı zamanda GSYH 
reel büyüme oranı beklentisi de dikkate 
alınır. 2020 yılı için cirosunu geçen yıla 
göre yüzde 12,5 artırabilmiş bir firma veya 
sektör, pandemiye rağmen 2019 cirosunu 
koruyabilmiş demektir. Bu durumda, sanayi 
ve ticaret sektörlerinin yüzde 12,5’in 2, hatta 
2,5 katından bile fazla ciro artış oranı yaka-

lamış olmaları, bir tarafta şirketlerimizin, bir 
tarafta da seri ve aralıksız tedbirlerle firmala-
rımızın ayakta kalmasını sağlayan Ekonomi 
Yönetimi’nin tartışılmaz başarısıdır.

Uluslararası ekonomi ve finans haber 
kanalı Bloomberg’in analizi, Çin, Endonez-
ya, Hindistan ve Güney Kore’nin ardından, 
2019’a göre, 2021 ve 2022’de ekonomisi 
en hızlı toparlanması beklenen 5’inci ül-
kenin Türkiye olduğuna işaret ediyor. Bu 
durumda, 3. çeyrekte Türkiye’nin yüzde 5 
ile 6 arasında bir büyüme yakalaması, son 
çeyrekte hiç büyüme olmasa bile, Bakan 
Albayrak’ın geçtiğimiz haftaki YEP açıkla-
masında dile getirdiği yüzde 0,3 yıl sonu 
büyüme oranı beklentisini yakalamanın 
güçlü bir olasılık olduğuna işaret ediyor.

Türkiye’nin para ve maliye politikası 
alanında “normalleşme” ve “dengeleme” 
adımlarını sürdürmesine bağlı olarak, 
Türkiye’nin büyümesine kayıtsız kalma-
yacak yabancılar, 2 Ekim’le biten hafta 
gerçekleştirdikleri 600 milyon dolarlık 
alım gibi, Türk varlıklarına olan ilgilerini 
giderek artırabilirler. Türkiye ekonomisi-
nin üretim, büyüme ve ihracatta “pozitif” 
ayrışan hikayesi, 2021’de cazibe merkezi 
olmamızı fazlasıyla sağlayacak.

IMF’DEN “KAYIP NESIL” UYARISI
Küresel virüs salgınında vaka sayısının 

36 milyona yaklaştığı ve dünyanın olası 
bir “2. Dalga”yı tartıştığı, değerlendirdiği 
bir süreçte, Uluslararası Para Fonu’ndan 
(IMF) iki gün arka arkaya yapılan açıkla-
malar, çağrılar, uyarılar ekonomistlerce not 
alınması gereken hususlara işaret ediyordu. 
Bilhassa, Keynesyen görüşü savunan ikti-
satçıların görüşlerini doğrulayan yönü iti-
barıyla...  IMF’nin ekonomi çevreleriyle ve 
dünya kamuoyu ile paylaştığı Mali İzleme 
Raporu’nun “Toparlanma için Kamu Yatırı-
mı” başlıklı ikinci bölümünde, gelişmiş ve 
gelişmekte olan bazı ekonomilerde kamu 
yatırımlarının artırılmasının istihdam ile 
ekonomik faaliyet üzerinde güçlü bir et-
kisi olacağı belirtiliyor. IMF, sağlık, sosyal 
konut, dijitalleşme ve çevreyi korumaya 
yönelik yeni kamu yatırımı hamlelerinin, 
daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekono-
minin temelini oluşturacağını ifade edi-
yor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın, 
Londra Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 
125. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçek-
leştirdiği konuşmada, fakir ve geri kalmış 
ülkelerden başlayarak, dünya ekonomisi-
nin karşı karşıya kaldığı ve çok ağır etkileri 
olan küresel virüs salgını nedeniyle, bir 

“kayıp nesil” ile karşı karşıya olunduğu 
uyarısı çok önemliydi.

Georgieva, bu dönemde, küresel bü-
yümeye katkı noktasında, 1 puanlık bir 
kamu yatırımı artışının dünya genelinde 
33 milyon insan için yeni iş imkanı anla-
mına geldiğini vurguladığı konuşmasında, 
2021 yılı için hayli “değişken”, “inişli, çı-
kışlı” bir toparlanma göstereceğini belirttiği 
dünya ekonomisi için ülkelerin kendi reel 
sektörünü, istihdamını pandemiye karşı 
korumak adına devreye aldıkları kamu 
desteklerini erkene çekmelerinin, ekonomi-
lerdeki toparlanma eğilimini “prematüre” 
bırakmak gibi bir risk oluşturduğunun da 
altını çizdi.

Tüm dünyanın, ekonomi ve küresel 
ticaret adına, birlikte “aynı ipe tutunarak”, 
bir dağa tırmandıklarını, IMF’nin de var 
gücüyle, dağda yol gösterici (sherpa) ol-
mayı sürdüreceğini belirten IMF Başkanı, 
öncü ve esnek bir kamu maliye politikası 
anlayışıyla, dijitalleşmeyi ve çevreyi gözeten 
kamu yatırımlarının aynı zamanda yeni iş 
imkanlarının oluşmasının da önünü açaca-
ğını vurguladı. Dominique Strauss-Kahn, 
Christine Lagarde ve Kristalina Georgieva; 
bir zamanlar “neoliberal” görüşün kalesi 
olan IMF’de, eski yaklaşımları sorgulayan, 
eleştiren ve bugün “Keynesyen” yaklaşım-
ların küresel ölçekte sürdürülebilir ve “in-
sani” kalkınma için kaçınılmaz olduğunu 
güçlü bir şekilde dile getiren başkanlar...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı 
Lagarde da, yine geçtiğimiz günlerdeki 
konuşmasında, 2021’de toparlanma ile il-
gili sinyaller konusundaki belirsizliğe işaret 
ederek, ECB’nin mali desteği başarılı bir 
biçimde tamamladığını; Avrupa hükümet-
lerinin kamu desteklerini ani bir şekilde 
durdurmasından kaynaklanabilecek “uçu-
rum etkisi” riskinin kendisi için en büyük 
endişe kaynağı olduğunu vurgulamış.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı 
Jerome Powell da, reel sektöre ve istihdama 
yönelik çok az desteğin zayıf bir toparlan-
maya yol açacağı; hane halkı ve işletmeler 
için gereksiz zorluklar yaratacağı uyarısında 
bulundu. Bizde ise, “neoliberal” kanattaki 
ekonomistler, tüm bu açıklamalara kulak-
larını tıkamış, TCMB’ye “faizi artır da artır” 
diyor; kamu mali desteklerinin bir an önce 
tamamlanmasın istiyor. “Sivri” neoliberalle-
rin taleplerine fazlasıyla prim verip, Türkiye 
ekonomisinde sıkılaştırmanın “dozaj”ını 
kaçırırsak, “V” tipi toparlanmayla fark ata-
cak Türkiye’yi gereksiz yere “endişeli ülke-
ler” grubunun içine alırız; dikkat edelim.
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İş dünyası için önemli bir yol göste-
rici olan 3 yıl vadeli yeni ekonomi 
programı açıklandı. Özellikle Co-

vid-19 salgın sürecinin devam ettiği 
bir ortamda ekonomi yönetiminin ter-
cihleri ve 2021 yılı hedefleri merakla 
bekleniyordu. Bu çerçevede 2021 yılı 
hedeflerini değerlendirelim: 

1- 2021 yılında hızlı büyüme 
seçildi, yüzde 5,8 büyüme 
hedefleniyor

Yeni ekonomi programında bü-
yümeye yeniden hız kazandırılma-
sı hedefleniyor. 2021 yılında yüzde 
5,8 büyüme hedefi konuldu. Ancak 
ekonomide dengelenme ihtiyacı ve 
hedefi ile bu hızlı büyüme hedefi çe-
lişiyor. 2021 yılında özel tüketim ve 
yatırım harcamalarında büyümenin 
hızlanması bekleniyor. 2021 yılın-
da kamu yatırımlarında da önemli 
bir artış olacağı görülüyor. Türkiye 
ekonomisi baz etkisi ile 2021 yılında 
yüzde 4-5 arasında büyüme sağlaya-
bilecek. Ancak daha yüksek büyüme 
enflasyon ve cari dengeyi olumsuz 
etkileyebilecek.  

2- Dolar kuru varsayımları 
Türk Lirası’nda değerlenme 
öngörüyor ve gerçekçi değil

İş dünyası açısından döviz 
kurları seviyesi yine özellikle bütçe 
çalışmalarında önemli bir gösterge 

oluyor. Bu nedenle yeni ekonomi 
programının döviz kuru varsayımları 
yine yol gösterici olmakta. Yeni prog-
ram 2021 yılında dolar için ortalama 
7.68 TL kurunu varsaydı. 2022 ve 
2023 yılı varsayımları ise 7.88 TL ve 
8.02 TL. Bu varsayımlara göre Türk 

Yeni Ekonomi Programı, yatırımlar 
ve inşaat sektörü  

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Yeni ekonomi programı ekonomide dengelenme ile hızlı 
büyüme arasında tam bir tercih yapamamış gibi görünüyor. 
Hızlı büyüme tarafı ağırlık kazanırsa finansal istikrar daha da 

bozulabilir. İnşaat sektörü ise 2020 yılındaki daralmanın 
yol açacağı baz etkisi ile büyüyebilir.

EKONOMİK PERSPEKTİF

Lirası’nın reel olarak değerlenmesi 
öngörülüyor. Ancak bir yandan hızlı 
büyüme hedefi ve diğer yandan de-
vam eden finansal kırılganlıklar nede-
niyle Türk Lirası’nın reel olarak değer 
kazanması yakın zamanda çok olası 
görülmüyor. Türk Lirası’nda muhte-
melen program varsayımlarının üze-
rinde gerçekleşmeler olacak. 

3- 2020 yılsonunda TÜFE 
beklentisi yüzde 10,5 ve 
beklentilerden uzak

Enflasyon Türkiye ekonomisi için 
önemli bir sorun olmaya devam edi-
yor. Dünyanın büyük bölümü enf-
lasyon yaratmaya çalışırken Türkiye 
enflasyonu halen kontrol altına ala-
bilmiş değil. Türk Lirası’nın değer 
kaybettiği dönemlerde enflasyon ye-
niden önemli artışlar gösteriyor. Enf-
lasyon ile mücadele çok daha yüksek 
kararlılık gerektiriyor. Yeni program 
enflasyon için 2020 yılsonunda yüzde 
10,5 enflasyon hedefi koydu. Ancak 
özellikle döviz kuru artışlarına bağlı 
olarak yılsonu TÜFE yüzde 13-14 
aralığında gerçekleşecek. Programdaki 
hızlı büyüme ve yüksek bütçe açık-
ları da enflasyon ile mücadeleyi zor-
laştıracak. Programda enflasyon için 
yeterli önlem bulunmuyor. Nitekim 
program enflasyonu yüzde 5’in altına 
ancak 2023 yılında indirebileceğini 
öngörüyor.

4- Yüksek bütçe açıkları sürecek
Covid-19 salgını sonrası alınan ön-

lemler ve destekler ile kamu bütçesi 
bozuldu. Ancak bu tüm ekonomilerde 
yaşanan ve gerekli olan bir gelişme. 
2020 yılında GSYİH oranı itibarıyla 



yüzde 4,9 bütçe açığı ve yüzde 6,1 
kamu açığı makul gerçekleşme bek-
lentileri olarak görülüyor. Ancak 2021-
2023 döneminde de yüksek kamu ve 
bütçe açıkları devam ediyor. Yüksek 
kamu ve bütçe açıkları hem enflasyonu 
hem de borçlanma ihtiyacını yüksel-
tecek. 

5- İhracatçılar daha çok 
desteklenirse 2021 yılı yüzde 10,9 
ihracat artış hedefine ulaşılabilir   

Türkiye’de finansal kırılganlıkları 
artıran en önemli unsur döviz açığı ve 
buna bağlı olarak T.C. Merkez Bankası 
döviz rezervlerindeki düşüştür. Bu ne-
denle ihracat artışı çok kritik bir hedef-
tir. 2021 yılında ihracatta yüzde 10,9 
artış hedefi bulunuyor. 2020 yılında 
ihracat 165.9 milyar dolar olduktan 
sonra 2021 yılında 184 milyar dolara 
yükselecek. Sert bir ikinci Covid-19 
dalgası yaşanmaz ise ihracat hedefi-
ne ulaşılacak. 2021 yılında yüzde 5,8 
büyüme hedefi ile 13.9 milyar dolar 
cari işlemler açığı hedefi ise uyum-
suz. Muhtemelen ithalat kaynaklı daha 
yüksek cari işlemler açığı oluşacak. 
Bu nedenle ihracata daha çok destek 
verilmesi gerekiyor.

EKONOMİK PERSPEKTİF

yılında ise özel sektör yatırımlarının 
daha da hızlanması ve yüzde 9 olma-
sı bekleniyor. Kamu yatırımlarında 
ise 2021 yılında büyüme yüzde 14,2 
olarak öngörülüyor. 2020 yılında ise 
kamu yatırımlarında bu kez yüzde 7,2 
küçülme bekleniyor. Sabit sermaye ya-
tırımlarındaki bu büyüme öngörüleri 
çerçevesinde inşaat sektörü için 2020 
yılında daralan iç talebin 2021 yılında 
büyüme şeklinde gerçekleşmesi bek-
lenmeli. Ancak bu büyüme daha çok 
2020 yılındaki daralmanın yol açacağı 
baz etkisi ile gerçekleşecek.

2021 yılında ayrıca mevcut finan-
sal kırılganlıklar ve jeopolitik riskler 
devam edecek. Bu nedenle özellikle 
özel sektörde yatırım iştahı olduk-
ça temkinli ve kırılgan olacak. Türk 
Lirası’nın değer kaybı ve çift haneli 
kalacak faiz oranları da yatırım iştahını 
sınırlayacak.                  

Yeni ekonomi programı ekono-
mide dengelenme ile hızlı büyüme 
arasında tam bir tercih yapamamış gibi 
görünüyor. Hızlı büyüme tarafı ağırlık 
kazanırsa finansal istikrar daha da bo-
zulabilir. İnşaat sektörü de baz etkisi 
ile büyüyecek. Büyümenin şiddetini 
finansal kırılganlıklar belirleyecek.          

6- Para Politikası enflasyon 
ve büyüme hedefleri arasına 
sıkışacak; kredi faiz oranları en 
azından 2021 yılsonuna kadar çift 
haneli kalacak

Para politikası T.C. Merkez Bankası 
tarafından belirleniyor ve uygulanıyor. 
Ancak yeni ekonomi programının he-
defleri para politikasının da sınırlarını 
belirliyor. Bu çerçevede yeni ekonomi 
programının 2021 yılı için belirlediği 
yüzde 5,8 büyüme hedefine yönelik 
olarak daha düşük nominal faiz oran-
larına ihtiyaç duyuluyor. Diğer yandan 
2021 yılı enflasyon hedefi için ise daha 
yüksek nominal faiz oranları gerekiyor. 
Yeni ekonomi programının büyüme 
ve enflasyon hedeflerindeki tutarsızlık 
para politikasına da yansıyacak. Bu-
nunla birlikte muhtemelen en azından 
2021 yılsonuna kadar kredi faiz oran-
ları çift haneli olarak kalacak.

7- Yatırımlar ve inşaat sektörü 
İnşaat sektörü için programın be-

lirleyici göstergeleri sabit sermaye ya-
tırımlarındaki büyüme hedefleridir. 
Özel sektör yatırımlarının 2020 yılında 
daraldıktan sonra 2021 yılında yüz-
de 5,1 büyümesi öngörülüyor. 2022 

Tablo.1 Yeni Ekonomi Programı Hedefleri

2019
2020 

GERÇEKLEŞME 
TAHMİNİ

2021 PROGRAM 
HEDEFİ

2022 
PROGRAM 

HEDEFİ

2023 
PROGRAM 

HEDEFİ 

EKONOMİK BÜYÜME % 0,9 0,3 5,8 5,0 5,0

GSYİH MİLYAR DOLAR 761 702 735 801 875

TL/DOLAR ORTALAMA KURU 5,68 6,91 7,68 7,88 8,02

ÖZEL TÜKETİM BÜYÜME % 1,7 0,4 5,7 4,8 4,6

KAMU TÜKETİM BÜYÜME % 4,8 5,2 -2,2 2,3 1,2

ÖZEL YATIRIM BÜYÜME % -10,0 2,4 5,1 9,0 6,9

KAMU YATIRIM BÜYÜME % -27,9 -0,2 14,2 -7,2 8,4

İHRACAT (GTS TANIMLI) MİLYAR DOLAR 180,8 165,9 184,0 198,0 214,0

İTHALAT (GTS TANIMLI) MİLYAR DOLAR 210,3 204,0 223,3 240,0 256,0

DIŞ TİCARET DENGESİ MİLYAR DOLAR -29,5 -38,1 -39,3 -42,0 -42,0

CARİ İŞLEMLER DENGESİ MİLYAR DOLAR 8,8 -24,4 -13,9 -5,4 1,3

CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GSYH % 1,2 -3,5 -1,9 -0,7 0,1

İŞSİZLİK ORANI % 13,7 13,8 12,9 11,8 10,9

TÜFE YILSONU % 1,8 10,5 8,0 6,0 4,9

MERKEZİ BÜTÇE DENGESİ/GSYİH % -2,9 -4,9 -4,3 -3,9 -3,5
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İngiltere’de konut 
fiyatları arttı

İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayı itibarıyla aylık bazda 
son 16 yılın en yüksek artışını kaydetti. Konut finansman 

kuruluşu Nationwide tarafından yapılan açıklamada, 
İngiltere’de ağustos ayında konut fiyatlarının aylık 

bazda yüzde 2 arttığı bildirildi. Ülkede söz konusu 
ayda konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 3,7 yükseldi. 

Son verilerle birlikte ülkede, ağustos ayında konut 
fiyatlarında 2004 yılının şubat ayından bu yanaki 

en yüksek artış kaydedilmiş oldu. Naitonwide 
Başekonomisti Robert Gardner, “İngilte-

re’de konut fiyatları mayıs ve haziran 
aylarındaki değer kayıplarını telafi 

etti. Şu anda konut fiyatları tüm 
zamanların en yüksek seviyesinde” 

ifadelerini kullandı.

Belçika’da 3D yazıcı ile  
iki katlı ev inşa edildi

3D yazıcılar inşaat sektörünü de değiştireceğe 
benziyor. Zira Belçika’da bir firma bu cihaz ile 

iki katlı bir ev inşa etti. Cnet’te yer alan habere 
göre, iki katlı evin yapımında BOD2 adı verilen 

çimento yazıcısı kullanıldı. Binanın inşasına 
geçtiğimiz yılın kasım ayında 3D yazıcının 

şantiye alanına ulaştırılması ve bir vinç yardı-
mıyla kurulması ile başladı. BOD2 kurulumun 

tamamlanmasının ardından hiçbir yardım 
almadan, tamamen otonom olarak çalıştı ve 
sadece bir kişi, bir bilgisayardan süreci takip 

etti. Projeyi hayata geçiren Belçikalı şirket uzun 
vadede bu gibi yapıları ofis veya ev olarak 

pazarlamayı planlıyor. 

ABD’de yeni konut satışları 
14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede 
yeni konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı. ABD’de bu dönemde  

1 milyon 11 bin yeni konut satıldı. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve Eylül 2006’dan bu yana 
kaydedilen en yüksek seviyeye tırmanan yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 1 azalışla 

895 bine gerilemesi bekleniyordu. Böylece yeni konut satışları, ekonomik normalleşme ve düşük faiz 
oranlarının etkisiyle mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürdü. 

Covid-19 nedeniyle
dünyada 900 yeni 
otelin inşaatı durdu
Covid-19 salgınının dünya otel 
yatırımlarına etkisi beklenenden az 
oldu.  Uluslararası otel yatırımları 
araştırma ve danışmanlık şirketi 
Tophotelprojects’in açıkladığı verilere 
göre, dünya çapında yapımı devam 
yeni otel projelerinin yüzde 3,7’sini 
oluşturan 952’si iptal edilirken, yeni 
projelerin yüzde 11’inin yatırımı 
ertelendi. Veri tabanında dünya 
genelinde devam eden 7 bin 320 otel 
projesi ve bu yatırımlar kapsamında 
hizmete girmesi planlanan 
toplam 1.6 milyon oda bulunan 
Tophotelprojects’in toplam 6 bin 325 
proje üzerinden Mayıs 2020 itibarıyla 
yaptığı analize göre, iptal edilen 
proje sayısı 179 (yüzde 3,7) olurken, 
beklemeye alınan otel projesi sayısı ise 
816 (yüzde 11,1) oldu. 

DÜNYA TURU
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Rusya’daki mevcut konut  
inşaat hacmi yüzde 28 düştü
Rusya İnşaat Bakanı Yardımcısı Nikita Stasishin, Rusya’daki mevcut konut inşaatı hacminin ortalama 98 
milyon metrekare ile geçen yılki göstergelerden yüzde 28 daha düşük olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı 
Stasishin, konut inşaatı sektörünün bu yıl öncelikli görevinin endüstriyel konut inşaatı başta olmak üzere 
devam eden proje sayısını artırmak olduğunu belirtti. Ulusal proje kapsamında “Konut ve Kentsel Çevre”, 
konut inşaatı hacminin 2024 yılına kadar yılda en az 120 milyon metrekareye çıkması öngörülüyor.

Kazakistan’da konut inşaatı 
yatırımları yüzde 25,2 arttı
Kazakistan’da Covid-19 salgını ve küresel ekonomik 
krizin etkisine rağmen konut inşaatı yatırımları 
yüzde 25,2 arttı. Kazakistan’da tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgını ve küresel ekonomik 
krizin etkisine rağmen reel sektörün bu yılın 
ocak-eylül aylarında yüzde 2,2 büyüdüğü belirtildi. 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, 
son dokuz ayda yatırımların, sağlık alanında yüzde 
85,1, haberleşmede yüzde 62,4, su tedarikinde 
yüzde 27,4, konut inşaatında yüzde 25,2, ulaşımda 
yüzde 5,7 arttığını açıkladı.

Hindistan’dan 
1.46 trilyon dolarlık 
altyapı projesi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 
Covid-19’un yayılmasını önlemede iyi 
iş çıkardıklarını vurguladı ve salgının 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin 
de giderilmesi için 1.46 trilyon dolarlık 
altyapı projesi açıkladıklarını duyurdu. 
Modi, bu kapsamda hükümetin salgının 
ekonomik etkisini düşürmek için 7 bin 
altyapı projesini hayata geçireceğini 
belirtti. Covid-19 salgınını büyük bir kriz 
olarak yorumlayan Modi, bunun Hindis-
tan ekonomisini sekteye uğratamayaca-
ğını kaydetti.
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AKILLI ŞEHİRLER
Pandemide önemi artan

‘DOĞRUSU’

Mantolama ile Hem Binanızı
Hem Sağlığınızı Koruyun.

Isı yalıtımı, yani mantolama, duvarlarınızda küf oluşumunu engeller,
odalar arasında ısının tüm evde dengeli dağılmasını sağlar, böylece konforunuza

ve sağlığınıza destek olur. Tabii doğrusu yapılırsa. Dalmaçyalı’nın eğitimli
ve deneyimli ekipleriyle mutlaka görüşün. 20 yıllık uzmanlığıyla,

doğrusu Dalmaçyalı.




