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Depreme karşı
milli seferberlik çağrısı

‘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.



BASF Türkiye 
İnovasyon  Merkezi  
BASF'nin Türkiye’de bulunan ve bir çok 
endüstriyel sektöre çözüm sağlayan 
uygulama laboratuvarları, İnovasyon 
Merkezi çatısı altında bir araya gelerek, 
2020 Nisan ayında Teknopark İstanbul 
yerleşkesinde faaliyete geçti. 

Merkezde, BASF’nin global bilgi birikimi 
ve yerel yetkinlikleri bir araya getiriliyor, 
Türkiye coğrafyasının özellikleri 
gözetilerek müşterilere özel çözümler 
oluşturuluyor. 

Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz.

Farklı iş birimleri ve dijital 
çözümler tek çatı altında

Tohum 
çözümleri 

Bebek 
bakımı 

Mühendislik 
plastikleri ve 
poliüretan 

Otomotiv 
tamir boyaları 

Kişisel 
bakım 

İnşaat ve 
endüstriyel 
boyalar 

Gıda 
çözümleri 

Dijital 
çözümler 

Evsel bakım 
ve endüstriyel 
temizlik 







Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve 
sektör paydaşlarımız, 

Zorlu ve yorucu bir yılı geride 
bırakıyoruz. 2020 yılına büyük hedef 
ve umutlarla başladık. Yılın başında bir 
felaket senaryosu olarak algıladığımız 
Covid-19 pandemisi, mart ayından 
itibaren bizleri hayal edemeyeceğimiz bir 
gerçeklikle yüzleştirdi. Sadece ülkemiz 
değil tüm dünya bu zorlu süreçte hem 
ekonomik hem de toplumsal açıdan 
adeta bir savaş verdi, vermeye de devam 
ediyor. Salgının 2’nci dalgası ile birlikte 
tedbirler çok daha sıkı hale geldi. Diğer 
taraftan aşı çalışmaları umudumuzu 
artırıyor, gelecek sağlıklı günlere 
kavuşmak adına bizlere güç veriyor. 
Fedakar sağlık çalışanlarımız ise bu 
zorlu dönemde takdire şayan bir özveri 
ile görevlerini sürdürüyor. Şahsım ve 
derneğim adına kendilerine minnet ve 
şükran duygularımı burada bir kez daha 
sunmak isterim.  

Aşı çalışmalarındaki olumlu 
gelişmelerin de etkisiyle 2021 yılında 
tüm dünyada hızlı bir toparlanma 
yaşayacağımızı umut ediyoruz. Türkiye 
ekonomisinin, güçlü potansiyeliyle 
pozitif büyümeyi sürdürerek, 
pandeminin yarattığı olumsuz etkiyi 
geride bırakacağına inanıyoruz. 

Ülkemizin inşaat malzemeleri sanayisi 
ise dünyada rekabetçiliği, gelişmişliği 
ve kapasitesiyle fevkalade önemli bir 
konumda. Sektörümüz ilk çeyrek dönemi 
çok iyi geçirdi. Ardından pandemi 

etkisiyle bir daralmaya girdik. Düşük 
faizli kredilerle beraber artan talep 
ise iç pazarı hareketlendirdi, hızlı 
bir gelişimi tetikledi. Üçüncü 
çeyrekte de hem iç hem dış pazarda 
beklentilerin üzerinde bir gelişme 
kaydettik. Hatta son dönemde 
ihracatta miktar olarak rekor 
seviyelere ulaştık. 

Ülkemizin inşaat malzemeleri 
sanayisinin, pandemi kaosunun 
yaşandığı 2020 yılında çok zorlu 
bir testten başarıyla geçtiğini 
söyleyebiliriz. 2021 yılında da bu 
başarının artarak devam edeceği 

konusunda sektörümüze olan 
inancımız ve güvenimiz tam.

Hepimizi derinden üzen Ege 
depremi sonrasında, ülkemizde 

riski depremin değil güvensiz 
yapıların oluşturduğunu bir kez 

daha anladık. Aynı zamanda ülkemizin 

Başlattığımız seferberliğin
akıllardan hiç çıkmaması gerekiyor…
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BAŞKAN’IN MESAJI

“deprem gerçeği” gibi hayati bir gündeme 
sahip olduğunu tekrar hatırladık. 
Türkiye İMSAD Dergi’nin son sayısında; 
konusunda uzman isimlerle ülkemizin 
deprem riskini masaya yatırdık. 

Türkiye İMSAD bünyesinde güvenli 
yapılar konusunda faaliyet gösteren komite 
ve çalışma gruplarının başkanları, sektör 
temsilcileri ve belediyelerin de görüşlerinin 
yer aldığı dosyamızda ortaya çıkan ortak 
görüş, “Depreme karşı milli seferberlik 
başlatılması” oldu.  Bildiğiniz gibi, 38. 
Gündem Buluşmaları toplantımızda, 
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
Mithat Yenigün ve GYODER Başkanı 
Mehmet Kalyoncu ile birlikte deprem 
gerçeğini konuştuk. Bu toplantıda 
ülkemizin depreme karşı hazır olması 
konusunda kentsel dönüşüm başta olmak 
üzere bugüne kadar yapılanları, bundan 
sonra atılması gereken adımları ve çözüm 
önerilerimizi paylaştık. Sonrasında 
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
öncülüğünde Türkiye’nin önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla 
bir araya gelerek deprem güvenliğini 
artırmak amacıyla hazırladığımız 
ortak bildiriyi açıkladık. Bizler de sivil 
toplum kuruluşları olarak depreme 
karşı bir seferberlik başlattık. Fevkalade 
önemsediğimiz bu seferberliğimizin ara 
sıra hatırlanacak değil, akıllardan hiç 
çıkmayacak önemde olduğuna yürekten 
inanıyorum.

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin 
temsilcisi olarak; bize geçmişten kalan bina 
stokundaki sorunları çözmek için daha 
fazla çaba ve bilince ihtiyacımız olduğunun 
farkındayız. Depreme karşı, ortak akıl ve 
ortak inanç doğrultusunda başlatılan bu 
çalışmaların, güç birliği oluşturulması adına 
çok önemli adımlar olduğuna inanıyoruz. 
Bu anlamda, depreme karşı toplum 
bilincinin gelişmesi, deprem güvenliğine 
öncelik verilmesi için başlatacağımız sosyal 
sorumluluk hamlesinin çok yüksek fayda 
sağlayacağına eminim.  

2020 yılında büyük kayıplar yaşadık, 
beklenmedik hadiselerle karşılaştık. Tüm 
bunlara rağmen üretme arzumuz hiç 
azalmadı, aksine artarak devam etti. 2021 
yılından umudumuz büyük. Sözlerime 
burada son verirken; yeni yılın hepimize 
başta sağlık, barış, hoşgörü, iyilik ve 
sevgi getirmesini umuyor; üyelerimiz ve 
sektörümüz için sürdürülebilir başarıların 
elde edileceği, bol kazançlı bir yıl olmasını 
diliyorum.
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2020 yılının son sayısından 
herkese merhaba... Covid-19 salgını 
dünyanın her yerinde her kesimden 
insanı etkisi altına aldı. Sene başında 
planlanan etkinlikler, toplantılar, 
faaliyetler mart ayı itibarıyla keskin 
bir şekilde yön değiştirirken, hem iş 
hem sosyal hayattaki ilişkilerimizde 
alışık olmadığımız deneyimler de bir 
süre sonra rutinimiz olmaya başladı. 
Mart ayındaki Genel Kurulumuz 
sonrası bir araya gelmeyi planladığımız 
ilk Gündem Buluşmalarını pandemi 
sebebiyle internet ortamında 
gerçekleştirdik ve nisan ayından itibaren 
de toplantılarımızı online platformda 
sürdürdük. Sadece Gündem Buluşmaları 
toplantılarımızı değil, Türkiye İMSAD 
çatısı altında yer alan komitelerimiz de 
faaliyetlerini internet üzerinden düzenli 
olarak bir araya gelerek sürdürdüler.

Yılın neredeyse tamamı pandemi 
kriziyle geçerken ekim ayı sonunda 
meydana gelen Ege depreminin 
ardından gündemimizin odağına tekrar 
deprem konusu yerleşti. Çok sayıda 
can ve mal kaybına yol açan deprem 
sonrası gözler ve kulaklar uzmanların 
açıklamalarına dikkat kesildi. Yaşanan 
her büyük deprem yaklaşan Marmara 
depreminin endişesinin katlanarak 
artmasına neden olup günlerimizi adeta 
diken üstünde geçirmemize neden 
oluyor. Aslında doğru önlemler ve planlı 
bir hazırlıkla deprem korkusu olmadan 
da gündelik hayatımıza devam etmemiz 
mümkün. 

2020 yılında dergi kapak dosya 
konularımız ağırlıklı pandemi 
çerçevesinde şekillendi. Son sayımızda 
ise gündeme paralel olarak deprem 
konusunu işleyip 1999 yılından bu 
yana neler yapıldığını, 21 yılda hangi 
aşamaya geldiğimizi bir kez daha 
detaylarıyla incelemek istedik. Bu 
doğrultuda çok önemli isimlerle bir 
araya gelerek Türkiye İMSAD Dergi’ye 
özel röportajlar gerçekleştirdik. 
Ülkemizin tamamının deprem 
riski altında olduğunu belirten 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü 
Ersoy, Türkiye’nin en önemli 
projesinin depreme hazırlık olması 
gerektiğine vurgu yaparken, İTÜ 
Avrasya Yerbilimleri Fakültesi ve 
Maden Fakültesi Emekli Öğretim 

2020’ye veda ederken…
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Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de 
zamanın her gün aleyhimize işlediğini 
ve Türkiye’nin en öncelikli konusunun 
Marmara depremine hazırlık olması 
gerektiğini belirtti. Ayrıca görüşlerine 
yer verdiğimiz; Türkiye İMSAD 
bünyesinde faaliyet gösteren komite ve 
çalışma grubu başkanlarımızla birlikte 
sektörün önde gelen STK başkanları ve 
temsilcileri deprem konusunda ortak 
bir noktada buluştu: Depreme karşı 
milli seferberlik! Konuyla ilgili çok 
daha detaylı bilgilere sayfalarımızdan 
ulaşabilirsiniz.

Her sayıda olduğu gibi dergimizin 
Profesyonel Bakış konuğu yine sektörün 
bilinen isimlerinden biri oldu. 2020 yılı 
şubat ayından bu yana İzocam Genel 
Direktörü olarak görevini yürüten Murat 
Savcı, “İş hayatında edindiğim önemli 
özelliklerden bazıları; daima bir hedefe 
yönelik sonuç odaklı olmak, bir zaman 
planı ile disiplinli çalışmaktır” diyor.

Sektörel Bakış sayfalarımızda 
Kablo Sanayicileri Derneği (Kabloder) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Kürkçü 
ile bir araya geldik. “Çevreye duyarlı 
yeni ürün ve sistemlere yatırım yapan, 
sürdürülebilirliği odak noktasına alan 
firmalar, küresel gelişmelerden en az 
etkilenecek ve daha uzun vadede sektöre 
hizmet edecek” diyen Faik Kürkçü 
ile derneğin faaliyetlerini ve sektörün 
gündemini konuştuk. 

İki Design Group Kurucu Ortağı 
Sema Eser Özsaruhan, “Projelerimizde, 
fonksiyonelliğin ve mükemmel bir 
işleyişin sıkı takipçisiyiz” diyor. 
Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemizde 
ağırladığımız Sema Eser Özsaruhan 
ile mimari yaklaşımını ve İki Design 
Group’un projelerini masaya yatırdık. 

Türkiye İMSAD üyeleri ile 
gerçekleştirdiğimiz Söyleşiler için bu 
sayımızda konuklarımız Dyo Boya 
Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Mutlu 
Uysal, Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali 
Türker ve Teknobims Genel Müdürü 
Serhat Sonugelen oldu. Kendileriyle 
şirketlerin gündemini ve hedeflerini 
görüştüğümüz keyifli sohbetler 
gerçekleştirdik. 

Covid-19 pandemisi sebebiyle bize 
karanlık günleri hatırlatacak olan 2020 
yılına veda ederken, 2021’in tüm dünyaya 
en başta sağlık, barış, mutluluk ve huzur 
getireceği bir yıl olması dileğiyle… 
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
“Sanayiciler, tedarik zincirindeki değişimi anlamaya çalışıyor”
- 38’inci Gündem Buluşmaları’nda Başkanlardan ortak çağrı:
“Deprem önlemlerini hızlandırmak için güçlü bir platform 
oluşturulmalı”
- Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
“Ülkemizin güçlü potansiyeline güvenerek  
yola devam etmeliyiz”
- Sivil toplum kuruluşlarından depreme karşı ortak bildiri
- buildingSMART Türkiye “openBIM ne işe yarar?” webinar’ı 
yapıldı

YENİ ÜYELERİMİZ
Sözeri Endüstri Ürünleri

KAPAK KONUSU
Depreme karşı milli seferberlik çağrısı

PROFESYONEL BAKIŞ / MURAT SAVCI
“Daima hedefe yönelik, sonuç odaklı ve disiplinli çalışırım”

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
Geleceğin şehirleri sürdürülebilir  
ve yeşil mimari ile inşa edilecek

SEKTÖREL GÜÇ / KABLODER
“Sektörde sürdürülebilir ve çevreci üretim öne çıkacak”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
SEMA ESER ÖZSARUHAN
“Yerel malzeme kullanmayı benimsiyor ve tavsiye ediyoruz”

SÖYLEŞİ / MEHMET MUTLU UYSAL
“Ar-Ge gücümüzü inovatif ürünler için kullanacağız”

SÖYLEŞİ / ALİ TÜRKER
“Sistem satışlarını artırma hedefimiz 2021’de de sürecek”

SÖYLEŞİ / SERHAT SONUGELEN
“2021’de üretim kapasitemizi  
yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz”

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR 
Özgün tasarımlar hayallere hayat veriyor

İHRACAT KAPILARI / İSVEÇ
İskandinav pazarının lokomotif ülkesi İsveç’te yeni fırsatlar var

YAPI TARİHİ
Çatalhöyük’ten günümüze alçının 11 bin yıllık serüveni

MAKALELER
Sanal ihtiyaçtan doğru ürüne yolculuk
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel

DÜNYA TURU
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Türkiye’nin deprem gerçeği, Ege Bölgesi’nde 
gerçekleşen, can kaybı ve yıkıma yol açan 

depremle bir kez daha hatırlandı. Ülkemizin 
birçok yerinde her an büyük bir deprem riski 

söz konusu iken, mevcut yapı stokumuzla 
birlikte tedbir ve önlemlerle ilgili çalışmaların 

da bir an önce sorgulanması ve aksiyon 
alınması gerekiyor. Biz de bu sayımızda 

deprem konusunda uzman isimlerle röportaj 
yaparak, ülkemizin deprem riskini masaya 

yatırdık. Türkiye İMSAD bünyesinde güvenli 
yapılar konusunda faaliyet gösteren komite 

ve çalışma gruplarının başkanları, sektör 
temsilcileri ve belediyelerin de görüşlerine 

yer verdiğimiz dosyamızda ortaya çıkan 
ortak görüş ise “Depreme karşı milli 

seferberlik başlatılması” oldu.
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“Sanayiciler, tedarik zincirindeki
değişimi anlamaya çalışıyor”

“Pandeminin Domino Etkisi: Evrim Geçiren Tedarik Zinciri” başlıklı 37’nci 
Gündem Buluşmaları’nda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinin tedarik zincirinde yaşanan 
büyük değişimi anlamaya ve olumlu değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen Gündem 
Buluşmaları toplantısının 37’ncisi pandemi nede-
niyle yine internet üzerinden gerçekleştirildi. 5 

Kasım 2020 Perşembe günü Demirdöküm ve GF Hakan 
Plastik’in katkılarıyla düzenlenen “Pandeminin Domino 
Etkisi: Evrim Geçiren Tedarik Zinciri” başlıklı online top-
lantının açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan yaptı. İnşaat malzemesi sa-
nayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonel-

İMSAD’DAN

leri tarafından ilgiyle takip edilen toplantının konuşmacısı 
Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, 
pandemi ile birlikte lojistik sektöründe yaşanan değişime 
yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. 

“TAHMİNLERİMİZDEN İYİ BİR
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK YAŞADIK”

İnşaat malzemesi üreticileri olarak üçüncü çeyrek ve-
rilerinin çok olumlu olduğunu belirten Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Üçüncü 
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çeyrekte, sektörümüzün üretiminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14,2 oranında hızlı bir büyüme 
yaşandı. İhracatımız ise 5.5 milyar doları aştı. Fevkalade 
iyi bir dönem geçirdik. Beklentilerimizden, tahminle-
rimizden iyi bir üçüncü çeyrek yaşadık” dedi. Lojistik 
alanında önemli değişikler meydana geldiğini vurgulayan 
Küçükoğlu, “Bugün inşaat malzemeleri sanayimizin ‘te-
darik’ ve ‘teslim’ alanında ortak bir sorunu var. Covid-19 
nedeniyle tüm sanayicilerimizle beraber tedarik ve tes-
limde anlamını tam çözemediğimiz şekilde bir sorunun 
içindeyiz. Pandeminin etkisiyle evrim geçiren tedarik 
zincirinin bu süreci nasıl yaşadığına dair önemli işaretleri 
öğrenmeye ve yaşanan büyük değişimi değerlendirmeye 
çalışıyoruz” diye konuştu.

“TÜKETİCİNİN SESİNİN BU KADAR İYİ 
DUYULDUĞU BİR ZAMAN DİLİMİ OLMADI”

Sektör olarak çok kapsamlı bir alanda faaliyet göster-
diklerini söyleyen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Dinçer de “Türkiye’de büyüklüğü 120 milyar 
dolar civarında olduğu tahmin edilen bir sektörden bah-
sediyoruz. Lojistik sektörü dünyada da çok önemli bir 
sektör. Bugün pandemi etkisiyle tüketici alışkanlıklarının 
değiştiğine ve özellikle bazı sektörlerde talep patlaması 
yaşandığına tanık oluyoruz. Tüketicinin sesinin bu kadar 
iyi duyulduğu bir zaman dilimi olmamıştır. Herhangi 
bir şikayetleri varsa tepkilerini gösterebiliyorlar ve diğer 
tüketiciler üzerinde de oldukça etkili olabiliyorlar” ifa-
delerini kullandı.

“ONLINE TÜKETİCİ TERCİHİ
YÜZDE 25 SEVİYESİNİ GEÇTİ”

Dijital müşteri tabanında hızlı bir artış olduğunu vur-
gulayan Dinçer, pandemi öncesi yüzde 10 seviyelerinde 
olan online tüketici tercihinin, pandemi sürecinde bazı 
sektörlerde yüzde 25 ve üzeri seviyelere çıktığını söyledi. 
Önümüzdeki 4-5 yılda ulaşılması beklenen seviyelere 
pandeminin tetiklemesiyle hızlıca ulaşıldığına dikkat 
çeken Dinçer, “İnternet kullanımının artışı ve salgın 
endişesi ile büyük şehirlerle birlikte kırsal bölgelerde de 
e-ticarete talep arttı. Tüketicilerin dijital hizmetleri daha 
fazla tercih etmesi ile birlikte farklı sektörlerdeki üretici 
ve satıcıların hizmetlerini dijital platforma taşıma ihti-
yacı doğdu. Dijital alanda hızlı bir değişim yaşanırken, 
bir günde 17 milyon kez girilen e-ticaret siteleri oldu” 
şeklinde konuştu.

“KALİTELİ VE HIZLI HİZMET SUNAN 
FİRMALARIN SATIŞLARI YÜZDE 250 ARTTI”

Kurumsal satış ve satın alma tercihlerinin geleneksel 
modelden dijital modele döndüğünü dile getiren Dinçer, 
kaliteli ve hızlı dijital satın alma deneyimi sunan firma-
ların, satışlarında yüzde 250’ye varan artışlar sağladığını 
aktardı. Online toplantı, online e-ihale modelleri, dijital 
raporlama araçlarının tüm sektörlere hız, şeffaflık ve 
verimlilik getirdiğini kaydeden Dinçer, paylaşım ekono-
misinde yaşanan değişimi şöyle özetledi: “Lojistik altyapı 
ve hizmet paylaşımı, üreticiler için yeni iş perspektifleri, 

“TEDARIK ZINCIRINI
 IYI YÖNETEN 

REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR” 
Gündem Buluşmaları toplantısının moderatörü Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, tedarik zincirini 
kim daha iyi yönetiyorsa rekabette onun öne çıktığına 
dikkat çekti. “Şirketler bunu yaparken, üretici geleneksel 
tanımıyla ‘maliyet-kalite-hız’ derken, müşterinin baktığı 
taraf ‘fiyat, esneklik ve hız’ oluyor. İki taraf da ‘hız’da 
birleşiyor, yani bu işin çevik yönetilmesi kısmında” diyen 
Erdoğan, üreticinin de tedarikçinin de lojistiğin de çevik 
olacağını, müşterinin dediğini bir kerede yapmaya 
çalışacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Bugün karayolu taşımacılığı Türkiye’nin hem kurtarıcısı 
hem de en büyük sorunu gibi. Karayollarında yaklaşık 
1 milyar ton malzeme taşınıyor. Bunun dörtte biri, 
yani 250 milyon tonu inşaat malzemesi, dörtte biri de 
madendir. Bu madenlerin de önemli bir kısmı inşaat 
malzemesi üretiminde kullanılıyor. Ayrıca sanayimiz 
120 milyon ton ihracat yaparken, bu oran 150 milyon 
tonun üzerine çıktı. İnşaat malzemesi ihracatı 35 
milyon tondan 55 milyon tona yükseldi. Çok daha 
fazla malzemeyi daha çok taşımaya başladık. Bunu 
yönetirken de müşteri memnuniyeti ve şirketin 
itibarına öncelik verdik. Rekabet artık ürünler arası değil, 
tedarik zincirleri arasında yaşanıyor. Nasıl ki insan için 
zihinsel boyut ile davranış boyutu birleşmesine insan 
yeteneği deniliyorsa, şirketlerin de müşteri odaklılık 
ile operasyonel mükemmellik birleşmesine şirketlerin 
yeteneği diyebiliriz.” 

lojistik sektörü için ise yeni iş birliği modelleri oluştur-
maya başladı. Tedarikçiler; esneklik, çeviklik, daha iyi 
kapasite planlaması, tek seferlik iş birlikleri, hibrit iş 
modelleri, operasyonel maliyet optimizasyonu ve karbon 
salımını düşürme imkanı bulacak.”

“NESNELERİN İNTERNETİ AKILLI
VE ETKİLİ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURACAK”

Nesnelerin internetinin her sektörde tedarikçi ve 
üretici/satıcı arasındaki etkileşimi artırarak, akıllı ve 
etkili bir ekosistem oluşturacağını anlatan Dinçer, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Firmalar müşterilerin ihtiyaçlarını 
hızlı bir şekilde algılayarak, ani talep artışlarına karşı 
farklı kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, pro-
aktif olarak aksiyon alabilecek ve çözüm getirebilecek. 
Dijitalleşmiş lojistik zinciri sayesinde ani talep artışları, 
sosyal medya analizleri ve çerez politikaları sayesin-
de saptanabilecek ve üretim planları otomatik olarak 
kişiden bağımsız yazılımlar üzerinden sağlanabilecek. 
Akıllı ekosistem sayesinde müşteri taleplerine ek olarak, 
firmanın hammadde ihtiyaçları da değişen talebe uygun 
olarak yönetilecek.”



10   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2020

“Deprem önlemlerini 
hızlandırmak için güçlü bir 

platform oluşturulmalı”
Türkiye İMSAD tarafından 38’incisi düzenlenen Gündem Buluşmaları’nda bir 
araya gelen Türkiye İMSAD, TMB ve GYODER Başkanları, deprem gerçeğini 
konuştu. Başkanlar, Türkiye’nin kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırması 
ve hep birlikte güçlü bir platform oluşturulması gerektiğini savundu. 

38’inci Gündem Buluşmaları’nda Başkanlardan ortak çağrı:

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen Gündem 
Buluşmaları toplantısının 38’incisi, pandemi ne-
deniyle 7’nci kez internet üzerinden gerçekleşti-

rildi. BASF, GF Hakan Plastik ve Ytong’un katkılarıyla 
17 Kasım 2020 Salı günü online olarak gerçekleştirilen 
“Değişmeyen Gündem: Deprem Gerçeği” başlıklı toplan-
tının moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan yaptı. Toplantının konuş-
macıları Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Gayrimenkul ve Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim 

İMSAD’DAN

Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu oldu. GYODER Yöne-
tim Kurulu Üyesi Aziz Yeniay’ın da katıldığı toplantıda 
konuşmacılar, Türkiye’nin deprem gerçeği konusundaki 
değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. 

Tüm şehirlerimizde önceliğin; depreme dayanıklı, çev-
re dostu yapılarla can ve mal güvenliğini sağlamak olması 
gerektiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tayfun Küçükoğlu, “Cumhurbaşkanımız, Ege dep-
reminin ardından yaptığı açıklamada; şu ana kadar riskli 
yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki 
kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon kişiye yaklaşık 
15.5 milyar liralık destek verildiğini belirtti ve hala 6.7 
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milyon konutun dönüşmesi gerektiğini hatırlattı. Kentsel 
dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki beş yılda da 
1.5 milyon konutun yapılması hedefleniyor. Ortalama bir 
hesap yaptığımızda kamunun kentsel dönüşüme destekte 
bugünkü fiyatlarla kira ve taşınma için 28 milyar TL, 
konut üretimi için ise 280 milyar TL kaynağı aktarması 
gerekecek. Ancak ülkemizin de sınırlı kaynakları olduğu-
nun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin, binalarımızda dep-
rem güvenliği konusunda tüm ümidimizi ucuz kredilere 
ve kentsel dönüşüm desteklerine bağlamadan, bilinçli 
hareket ederek, kendi kaynaklarımızı da zorlamamız 
gerekiyor. Bunun için de toplumun motivasyonunu yük-
seltmeyi, bilinçlenmenin kuvvetlenmesini sağlamayı ve 
depreme karşı mücadeleyi artırmayı amaçlamalıyız” dedi.

6.7 milyon konutta, TÜİK verilerine göre konut ba-
şına 3-4 kişi düştüğünden yola çıkarak hesaplandığında 
22 milyon vatandaşımızın riskli binalarda yaşadığının 
görüldüğünü ifade eden Küçükoğlu, “Ortada böyle bir 
veri varken toplumun da artık acilen harekete geçmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Halkımızın kaynaklarını bilinçli 
bir şekilde buraya aktarması lazım. Bir can bile kurtarmak 
bizim gururumuz olacak” diye konuştu.

“ÜLKEMİZE KALICI FAYDA SAĞLAYACAĞIMIZ
BİR SEFERBERLİK BAŞLATMALIYIZ”

“Deprem Güvenliği Bilinç Endeksi” oluşturarak toplu-
mu doğru yönlendirmek için hep birlikte çaba gösterilme-
si gerektiğini vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, şöyle devam 
etti: “Ticari menfaatlerden arınarak çıktığımız bu yolda, 
ülkemize kalıcı fayda sağlayacağımız bu seferberliği, bu-
günkü Gündem Buluşmaları’ndan sonra başlatabileceği-
mize inanıyoruz. Bizimle aynı heyecanı taşıyan STK’lar ve 
kurumlarla güçlü bir platform oluşturup, bilinçlendirme 
hedefiyle önemli adımlar atabiliriz. Güç birliğini ne kadar 
geniş tutabilirsek, bu güç birliği ile alacağımız yol da, 
istikrarımız da, ülkeye sağlayacağımız fayda da o kadar 
büyük olur.”

Türkiye’de şaşırtıcı olmakla birlikte yaklaşık 450 bin 
müteahhidin olduğunu hatırlatan Mithat Yenigün, her 
müteahhidin her projeye uygun olmadığını ve bu çerçe-
vede sektörde yeterlilik sisteminin etkin biçimde uygulan-
ması gerektiğini belirtti. Depreme dayanıklı yapılar için 
doğru malzemenin ehil biçimde kullanılmasının ve yapı 
denetimlerinin de önemi üzerinde duran Yenigün, “Beton 
dökerken, demiri kullanırken, temel atarken özen göste-
rilmeli. Aksi halde bunlar o binanın ömründen götürür. 
Oysa ihmaller mevcut. Dolayısıyla nasıl güveneceksiniz? 
Güven çok geniş kapsamı olan bir kavram. Bizde her ge-
çen gün azalıyor. Dolayısıyla sektörde yeterliliklere göre 
sınıflandırma son derece önemli. Bu adımlarda liyakat 
sahibi STK’lar ve kamunun iş birliği de sağlanmalı” ifa-
delerini kullandı. TMB Başkanı Yenigün ayrıca, depreme 
karşı eğitim ve farkındalığın önemini dile getirdi. 

“KENTSEL DÖNÜŞÜME
BÜTÜNCÜL BAKMALIYIZ”

Kentsel dönüşümün kentsel kalkınmanın bir parçası 
olduğunu söyleyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı 

“INSANLAR, BAŞINI SOKTUĞU
EVI SORGULAMALI”

Toplantının moderatörü Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Ferdi Erdoğan, konut alırken deprem güvenliğinin 
sorgulanması gerektiğinin altını çizerek, “Konut alıcısı 
güvenli yapı ile ilgili sorgulamayı bilinç eksikliğinden 
dolayı atlıyor. Oysa tüketici bilinçli bir şekilde, 
sisteme, müteahhitliğe, kentsel dönüşüme yönelik 
sorgulamasını yapmalı ve depreme karşı güvenli bir 
eve sahip olup olmadığını bilmeli” diye konuştu.
 
“DEPREMDE MARMARA BÖLGESİ
DURURSA, TÜRKİYE DURUR”
Deprem riski altındaki Marmara Bölgesi’nin önemine 
dikkat çeken Ferdi Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Marmara Bölgesi durursa Türkiye durur. Bölgede 11 
il bulunuyor, 26 milyona yakın insan yaşıyor. Nüfusun 
yüzde 30’dan fazlasının yaşadığı Marmara Bölgesi, 
ekonomik büyüklüğün de yüzde 50’sini üretiyor, 
istihdamın da üçte birini bünyesinde bulunduruyor. 
Bu nedenle Marmara Denizi’ndeki olası bir deprem 
sadece bu bölgenin değil, topyekun Türkiye’nin 
sorunudur.” 

Mehmet Kalyoncu da “Kentsel dönüşüm sürecine, riskli 
yapı stokunun yıkılıp yeniden yapılması olarak değil; 
ekonomik, sosyolojik, insani boyutlarını da düşünerek 
bütüncül bir biçimde bakmamız gerekiyor. Türkiye’nin 
yapılaşma alanında geçmişten bugüne yansıyan sorun-
larının çözümü ve köklü bir değişimi için mevzuatın 
yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Kentsel dönüşüm 
sürecinde çoğunlukla mülk sahibi ile anlaşmazlıklar üze-
rinden oluşan problemleri görüyoruz. Bence mülk sahibi 
ile uzlaşıda özel sektörün değil, kamunun olması halinde 
güven ortamı oluşur. Kentsel dönüşümü başarmak ancak 
güven iklimi oluşturarak, uyumlu bir ekip çalışması ile 
mümkün. Bu ekip çalışmasının kilit paydaşları olan mülk 
sahibi, planlamacı, tasarımcı, geliştirici ve kamu; birbi-
rine güvenen, prensipleri net bir ilişki içinde bulunmalı. 
Bu güven ortamının tesis edilmesiyle kentsel dönüşüm 
çok hızlanacak” açıklamasını yaptı.

Kentsel dönüşüm sürecinde, kentsel kaliteyi artırmak 
gibi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Mehmet Kalyoncu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sadece deprem olduğun-
da değil, deprem olmasa da bir araya gelmeliyiz. Bilgi 
birikimimizi, tecrübelerimizi ve imkanlarımızı kullana-
cağımız, depreme hazırlık için seferberlik başlatacağımız 
bir platforma ihtiyaç var. Bugün bir araya geldiğimiz 
toplantının en somut katkısının, depreme yönelik güçlü 
bir platform oluşturmak için ilk adımın atılması oldu-
ğuna inanıyorum. Bu platformda periyodik toplanılmalı, 
depreme hazırlık için hedefler konulmalı ve bu hedefler 
takip edilmeli.”
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“Ülkemizin güçlü potansiyeline 
güvenerek yola devam etmeliyiz”

39’uncu Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Pandemi etkisiyle belirsizliklerle dolu bir 
dönemde, ülkemize ve ülkemizin güçlü potansiyeline güvenerek yolumuza 
devam etmeliyiz” dedi.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD) tarafından 39’uncu kez düzenlenen 
Gündem Buluşmaları toplantısı, 3 Aralık Perşembe 

günü Demirdöküm’ün katkılarıyla online olarak gerçekleş-
tirildi. Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Baş-
kan Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “Pandeminin Domino 
Etkisi: COVID-19/EKONOMİ-21” başlıklı toplantı, inşaat 
malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Toplantının 
konuşmacısı Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. 
Can Fuat Gürlesel, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son 
gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye İMSAD’ın bir önceki Gündem Buluşmaları 
toplantısında, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) 
Mithat Yenigün ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
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Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu 
ile birlikte deprem güvenliği için kalıcı çözüm üretmek 
amacıyla bir araya geldiklerini belirten Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Çok yüksek 
bir uyum yakaladığımız bu toplantının ardından Türkiye 
Müteahhitler Birliği’nin öncülüğünde, sektörümüzün önde 
gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla, deprem gü-
venliğini ülkemize yakışır hale getirebilmek için bir bildiri 
yayınladık” dedi. 

“22 MİLYON VATANDAŞIMIZ
RİSKLİ YAPILARDA YAŞIYOR”

Deprem güvenliği kapsamında 6.7 milyon riskli konu-
tun dönüşümünü gerçekleştirmenin çok büyük bir sorun 
olduğunu vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, “Bu sorunu kısa 
vadeli çözümler ve heveslerle değil, 15-20 yılı kapsayan, bi-
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linçli, topyekun bir seferberlik şuuru ile giderebileceğimize 
inanıyoruz. Ülkemizde şu an 6.7 milyon riskli konutta 22 
milyon vatandaşımızın barındığını kabul ediyoruz. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde büyük bir başarı ile 1.5 milyon ko-
nutun dönüşmesiyle 5 milyon vatandaşımız daha güvenli 
konutlarda oturabilecek. Ancak 5 yıl sonra da 17 milyon 
vatandaşımız riskli konutlarda oturmaya devam edecek” 
diye konuştu. 

Türkiye’deki binaların depreme güvenli hale gelebil-
mesi için inşaat sektörünün, tüm bileşenleriyle dünya 
çapında, gelişmiş imkanlara sahip olduğunu dile getiren 
Küçükoğlu, şunları söyledi: “Müteahhitlik hizmetlerimizle, 
mühendislik, proje geliştirme ve uygulamanın yanı sıra 
inşaat malzemesi sanayimizin teknolojisiyle, kapasitesi, 
maliyet ve fiyat performansı ile çok ileri seviyedeyiz. Sa-
hip olduğumuz bu güce güvenerek, depreme dayanıklı 
konutlara geçebilme seferberliğine daha büyük umutla 
bakıyoruz. Her deprem sonrası yükselen heyecanımız, 
zaman geçtikçe unutmaya ve kanıksamaya dönüşmemeli. 
Bunun için de toplumumuzun deprem güvenliği bilincinin 
geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sorunlu bina stoku-
muzu ülkemize, sektörümüze yakışan seviyeye getirmemiz 
için uzun vadeli, daha istikrarlı, kararlı ve sürekli bir ça-
baya ihtiyacımız var. Dolayısıyla toplumun topyekun bir 
bilinçlenmeyle, kaynaklarını güvenli konutlarda oturmaya 
yönelteceği bir süreci başlatmayı amaçlıyoruz.” 

“39’uncu Gündem Buluşmaları” toplantısında ele 
alınacak konuların firmaların 2021 hazırlıklarına olumlu 
katkı yapacağını, katılımcılara ilham vereceğini ifade eden 
Tayfun Küçükoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye 
ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesini, ül-
kemiz ve sektörümüz adına umut verici buluyorum. Pan-
demi etkisiyle belirsizliklerle dolu bir dönemde, ülkemize 
ve ülkemizin güçlü potansiyeline güvenerek yolumuza 
devam etmeliyiz.”

“DÜNYA SON 100 YILIN
EN SERT DARALMASINI YAŞIYOR”

2020’de iktisatçılar ve iş dünyası için öngörülemez 
bir gelişme yaşandığını vurgulayan Dr. Can Fuat Gür-
lesel, küresel salgının 2020’de beklenmedik bir şekilde 
hayatımıza girdiğini ve tüm 
yılı şekillendirdiğini söyledi. 
Salgının ekonomiye etkileriyle 
mücadele edebilmek için ola-
ğanüstü parasal genişleme ön-
lemleri alındığını belirten Dr. 
Gürlesel, “Bu sene dünya belki 
de son 100 yılın en sert daral-
masını yaşıyor. Bu önlemlerin 
olumlu etkisini görmeye baş-
ladık. Haziran ayında üçüncü 
çeyrek için dünyada yüzde 5,8 
küçülme beklenirken, yüzde 
2,8’e kadar düşen bir daralma 
oldu. Son çeyrekte ise yüzde 
3 küçülme beklenirken yüz-
de 1,5 küçülme ile kapanacak 

“IYIMSER SENARYO OLURSA
HIZLI BIR DÖNÜŞ YAŞANABILIR”
2019’u 100 puan olarak kabul edersek, şu an iktisadi 
aktivitelerin seviyesinin 80 puana gelmiş durumda 
olduğunu aktaran Dr. Can Fuat Gürlesel, şunları söyledi: 
“Nisan ve mayısta yüzde 40’ların biraz üzerine kadar 
gerilemişti, çok hızlı bir toparlanma oldu ama 2019’a 
dönebilmek için önümüzde daha gidecek hayli yol var. 
2021’i ise büyük ölçüde Covid-19 salgınının ikinci dalgası 
ve aşı beklentileri şekillendirecek. Aşının bulunmasıyla 
ortaya çıkan bir iyimserlik var. 2021’in ilk çeyreğinde dünya 
ekonomisinde bir daralma bekleniyor. Aşının başarılı olması 
halinde ikinci çeyrekte çok hızlı bir geri dönüş olabilir. Eğer 
bu iyimser senaryo gerçekleşirse, dünya mal ticaretinde 
yüzde 10’luk bir büyüme yaşanabilir.”  

gibi görünüyor” dedi. Dünya mal ticaretinin de yüzde 12’lik 
bir daralmayla 2020 yılını kapatacağını dile getiren Dr. 
Gürlesel, “Dünya mal ticaretinde 16 trilyon doların biraz 
üzerine gelmiş durumdayız. Neredeyse 2008’deki küresel 
krizde yaşadığımız dünya mal ticareti büyüklüğüne dön-
dük. Burada iyi bir haber var; üçüncü çeyrekte ekonomik 
büyümeyle paralel olarak dünya mal ticaretinde de hızlı bir 
toparlanma yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ŞART”
Toplantının moderatörü Türkiye İMSAD Başkan Vekili 

Ferdi Erdoğan ise sürdürülebilir büyümenin çok önemli 
hale geldiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında ilk 10’a girmemiz için her sene 
yüzde 7 büyümemiz gerekiyor. Bunun için de reformlara 
ihtiyaç var. Biz rekabet endeksinde 61’inci sıradayız. Bu 
61’in bileşenlerinde kurumsal yapılanmadan inovasyon 
kabiliyetine, makroekonomik ortamdan mali sisteme kadar 
her şeyin ciddi şekilde elden geçmesi gerekiyor. Bu adımla-
rın atılmasına acil ihtiyacımız var.”
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Sivil toplum kuruluşlarından
depreme karşı ortak bildiri

İzmir’de ve çevresinde can kaybı ve hasara yol açan Ege Depremi’nin 
ardından sivil toplum kuruluşları (STK) harekete geçti.  Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) girişimiyle bir araya gelen ve aralarında Türkiye İMSAD’ın da 
bulunduğu 8 STK, bir bildiri açıklayarak “Depreme Karşı Tekiz” dedi.

Depreme hazırlık konusunda sivil toplum kuru-
luşları önemli bir oluşuma imza attı. Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) girişimiyle bir ara-

ya gelen Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği 
(İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
(KONUTDER), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği (TürkMMMB), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren 
Sendikası (İNTES) ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 
(YDKB) depreme karşı 7 başlık altında bir bildiri açıkla-
yarak “Depreme Karşı Tekiz” dedi.

Düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuru-
lan bildiride, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı 
hatırlatılarak, kentsel dönüşümün önemine bir kez daha 
vurgu yapıldı. Bildiride, Ege Depremi’nde yıkılan binalar 
ve yitirilen canların, yetkin mühendisliğin, projeye uygun 
imalatın, doğru ve kaliteli malzeme kullanımı ile yapım 
faaliyetleri denetiminin hayati önemini bir kez daha ortaya 
koyduğu anlatıldı. STK’ların faaliyette bulundukları alan-
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larda sahip oldukları deneyimi yapıcı bir biçimde hükümet 
ile el ele ülkenin hizmetine sunmak konusunda mutabık 
kaldıkları bildiri, şu 7 başlık altında toplandı: “Ehil Yapı 
Müteahhidi, Güçlü Yapı Denetimi, Yetkin Mühendislik 
Sistemi, Mesleki Yeterlilik Belgeli İşgücü, Kaliteli Malzeme, 
Çok Yönlü İmar Mevzuatı ve Bilinçli Kamuoyu.”

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Kentsel 
dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda 1.5 
milyon konutun dönüşmesi hedefleniyor. TÜİK verilerine 
göre konut başına 3-4 kişi düşmesinden yola çıkarak he-
sapladığımızda, günümüzde 6.7 milyon riskli konutta 22 
milyon vatandaşımızın yaşadığını görüyoruz. Kamunun 
1.5 milyon konutun kentsel dönüşümüne destek için 
bugünkü fiyatlarla kira ve taşınmaya ortalama 28 milyar 
TL, konut üretimine ise 280 milyar TL kaynak aktarması 
gerekecek. Ancak ülkemizin de sınırlı kaynakları oldu-
ğunun farkındayız. Dolayısıyla, binalarımızda deprem 
güvenliği konusunda tüm ümidimizi ucuz kredilere 
ve kentsel dönüşüm desteklerine bağlamadan, bilinçli 
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hareket ederek, kendi kaynaklarımızı da zorlamamız 
gerekiyor” diye konuştu.

BİLDİRİDEKİ TESPİTLER KAMU İLE PAYLAŞILACAK
Bildiride yer alan bu başlıkların, bir sonraki aşamada 

somut faaliyetlere dönüştürülebilecek ortak girişimler için 
bir yol haritası olacağı belirtilirken, bildirideki tespitler 
başta hükümet yetkilileri olmak üzere ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla paylaşılacak. Bildiri grubunun sürdürülebilir 
ve dinamik bir yapıda olması için belirli zamanlarda top-
lanılarak, çalışmalar değerlendirilecek ve gelecek dönem 
projeleri planlanacak. Girişimin sözcülüğü de tüm STK’lar 
tarafından dönemsel olarak üstlenilecek. Toplantıya katılan 
diğer STK sözcüleri bildiri ile ilgili şu açıklamaları yaptılar:

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, KALICI 
DEPREM GÜNDEMİ VE FARKINDALIK”
TMB Başkanı Mithat Yenigün: “Yapı sektöründe üretim, 
dönüşüm, denetim ve eğitim alanlarında depreme karşı 
sıfır tolerans en acil ve önemli ihtiyaçtır. Sektörün öncü 
8 kuruluşu olarak bu düşüncelerle bir araya geldik. Bu 
çerçevede, ilk aşamada çözüm üreten yapıcı önerileri el 
birliği ile tek bir belgede topladık. Bu girişimi bir başlangıç 
olarak kabul ediyoruz. Bu zaman zarfında ortak akılla yeni 
açılımlar da ortaya konabilecek. Esas olan; depreme karşı 
bilimsel bazda hazırlık yapmak, konuyu gündemde tutarak 
önlem almaktan ve sistemi geliştirmekten vazgeçmemektir.”

“KENTSEL KALİTEYİ DE ARTIRMAMIZ MÜMKÜN”
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: “Artık büyük 
yıkımlar yaşamamak, hayati risk taşıyan binalardan kur-
tulmak için kentsel dönüşümün zaruri hale geldiğini 
biliyoruz. Kentsel dönüşümün asıl amacına ulaşması için 
kamunun, ilgili sektörlerin ve toplumun tüm kesimlerinin 
el birliğiyle çaba göstermesi gerekiyor. Bu işi başarmak için 
bir güven iklimi içinde gerçek anlamda bir takım çalışması 
yapmak gerekiyor. Şimdi önümüzde ülkemizin üstyapısını 
yani yapı stokunu yenilemek var, bunu da doğru kurgu-
lanmış bir kamu-özel iş birliği modeliyle yapabiliriz ve bu 
süreçte şehirlerimizdeki kentsel kaliteyi artırma fırsatını da 
değerlendirerek yaşam kalitemizi yükseltmemiz mümkün.”

“RİSKLİ YAPI YAPANLARA TELAFİ İMKANI DOĞDU”
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: 
“Sektörde iş yapan müteahhitlerin samimiyetle kendilerine, 
mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının 
olup olmadığını sorması gerekir. Riskli yapı yapanların, 
verdikleri bu zarar için telafi imkanı doğmuştur. Bireysel 
hataların yanı sıra, sistemin boşluk ve eksiklerinden fayda-
lanan zümrelerin yarattığı tahribatın bedellerinin de tüm 
müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de büyük haksızlık olur. 
Bu zümrelerin de vicdan muhasebelerini yaparak varsa bir 
borçları, bu seferberlik onların borçlarını ödemeleri için 
bir fırsat olacaktır.”

“FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ ÇALIŞILMALI”
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: 
“Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri 

sektörün tüm sistemi finanse etmesi gerektiği yönündeki 
yanlış bakış açısıdır. Dönüşümün önünün açılması adına 
finansman çözümleri etkin şekilde çalışılmalı. Kentsel dö-
nüşümü hızlandırmak adına hak sahiplerinin kat karşılığı 
vererek dönüşüm yapma talebinden, kendilerinin maliyeti 
karşıladığı, devletin de bu durumu teşvik ettiği bir sisteme 
geçilmesi gerekiyor.”

“MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİNDE 
TECRÜBE BAZLI SEÇİM OLMALI”
TürkMMMB Başkanı A. Süreyya Ural: “Çözüm, hem 
kamu, hem özel sektör yapılarında mühendislik ve mi-
marlık hizmetlerinin fiyat ve maliyet odaklı değil, kalite 
ve tecrübe bazlı bir seçim yöntemi ile temin edilmesi ve 
yatırımların ilk planlama aşamasından başlayarak doğru ve 
yetkin mühendislik yaklaşımları kullanılarak yürürlükteki 
yönetmelik ve yapı standartlarına uygun şekilde projelendi-
rilmesi, detaylandırılması ve inşaatların bağımsız denetim/
kontrollük hizmetleri eşliğinde yapılmasıdır. Kısaca, müşa-
vir, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin kurduğumuz 
medeniyetin her alanında ve kademesinde önemli bir hiz-
met alanı olduğunun önemi göz ardı edilmemeli.”

“SORUMLULUK SINIRLARININ 
BELİRLENMESİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR”
İNTES Başkan Vekili Enes Olpak: “Deprem riski yüksek 
bölgelerde yapım işlerini ekonomik, mali, mesleki ve tek-
nik yeterlilikleri en üst seviyede olan, sadece A grubunda 
yer alan ve mesleki yeterlilik belgeli işçiye sahip firmaların 
üstlenmesi gerekir. Çözüm bekleyen bir diğer alan, müte-
ahhit, şantiye şefi, yapı denetim, yerel yönetimler, kamu 
kuruluşlarının sorumluluk sınırlarının belirlenmesi ve 
netleştirilmesine duyulan ihtiyaçtır. Sorumluluk sisteminin 
etkinleştirilmesinin adalet reformunun bir parçası kabul 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“GELECEĞİN PLANLANMASI YÖNÜNDE
ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEĞİZ”
YDKB Başkanı Tekin Saraçoğlu: “Ülkemizin içinde bu-
lunduğu konjonktürde inşaat sektörü zor günler yaşıyor. 
Bu çerçevede gerek doğal afetlere karşı alınacak olan, gerek 
ekonomik önlemler bugünün ve geleceğin planlanması 
yönünde büyük önem taşıyor. Bu platformda bulunan tüm 
üyelerin değerli katkılarda bulunacağına olan inancımızla 
çalışmalarda başarılar diliyoruz.”
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buildingSMART Türkiye “openBIM 
ne işe yarar?” webinar’ı yapıldı

buildingSMART Türkiye (bSTR) sektörde bilgi paylaşımının önemi 
nedeniyle,  “openBIM ne işe yarar?” temalı webinar serisinin ilk toplantısını, 
“Bugünü inşa ederken, geleceği yaratmak” başlığı altında düzenledi. 

“Bugünü inşa ederken, geleceği yaratmak” başlıklı 
buildingSMART Türkiye (bSTR) “openBIM ne 
işe yarar?” temalı webinar serisinin ilk toplantısı 

Türkiye İMSAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 9 Aralık 
2020 tarihinde online olarak düzenlenen toplantıya çok 
sayıda sektör profesyoneli katıldı. Açılışını bSTR Yürütme 
Kurulu Başkanı Muhammed Maraşlı, moderatörlüğünü ise 
bSTR İletişim Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Koordina-
törü Müge Sümerol’un yaptığı toplantıda Royal BAM Group 
Dijital İnşaat Direktörü Menno de Jonge, inşaat sektörünün 
geleceğinin bugünden nasıl inşa edilebileceği hakkında de-
taylı bir sunum yaptı. Açılış konuşmasında ülkemiz de dahil 
tüm dünyanın yılın başından beri hem ekonomik, hem de 
toplumsal açıdan çok zor günler geçirdiğini söyleyen bSTR 
Yürütme Kurulu Başkanı Muhammed Maraşlı, “Özellikle 
salgının ikinci dalgasını yaşadığımız bugünlerde virüsün 
etkisi ve yayılımının yeniden arttığına tanık oluyoruz. Hem 
ülkemizde, hem de dünyada hükümetler tedbirleri sıkılaştır-
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mak zorunda kaldı” dedi. Son günlerdeki aşı çalışmalarının 
umut verici olduğunu söyleyen Muhammed Maraşlı, “Küre-
sel salgın, 2020 yılı mart ayından itibaren bir araya gelme-
mizi engellese de dijital teknolojiler sayesinde sanal ortamda 
bir araya gelebilme fırsatı yakalıyoruz. Ama yine de yüz yüze 
bir araya gelmeyi hepimiz büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz” 
diye konuştu. Konularında uzman çok sayıda sektör katı-
lımcısının ilgiyle takip ettiği toplantının konuşmacısı Royal 
BAM Group Dijital İnşaat Direktörü Menno de Jonge ise 
toplantıda, “Bugünü inşa ederken, geleceği yaratmak” baş-
lığı altında deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Menno de 
Jonge, sunumunda hedefinin yurt dışı ve yurt içi projelerde 
buildingSMART kuruluş amacına uygun şekilde uygulanan 
BIM teknolojilerini birinci elden örneklemek ve insanlara 
deneyimlerini detaylı bir şekilde anlatmak olduğunu belirtti. 
Menno de Jonge, uluslararası alanda başarılı projelere imza 
atan firmasının çalışmalarından yola çıkarak BIM teknoloji-
lerinin kullanımına, uygulanmasına ve sonuçlarına değindi. 





18   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2020

YENİ ÜYELERİMİZ - SÖZERİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu 
Türkiye İMSAD, üye sayısını artırmaya devam 
ediyor. Türkiye İMSAD’ın yeni üyelerinden 

Sözeri Endüstri Ürünleri de sürdürülebilir bü-
yüme ile sektörde daha fazla söz sahibi olmayı 
hedefliyor. Sözeri Endüstri Ürünleri San. Tic. 
A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Tem. Dr. Bekir Y. Pekmezci 
ile şirketin faaliyetlerini ve Türkiye İMSAD’a üye 
olma nedenlerini konuştuk. 

Sözeri Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin 
kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili kısaca bilgi 
verir misiniz?

Sözeri Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş., Sözeri 
Yapı Elemanları San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. olarak 
2007 yılında kuruldu ve üretim hayatına bir GRC 
tesisinde Betonex markası ile GRC elemanlar 
üreterek başladı. 2010 yılından sonra gelirleri-
nin büyük kısmını Ar-Ge’ye aktararak, teknoloji 
hamlesi başlattı. Daha sonra, kardeş firması olan 
Ticem İleri Yapı Teknolojileri’nin geliştirdiği ve 
uluslararası patenti tescil edilen hızlı ve ekonomik 
üretim metodu ile 2012 yılında üretime geçti. 
İşçilik maliyetini yüzde 70 düşüren bu metot ile 
yaptığı üretim sayesinde hızla büyüdü. 2013 yı-

lında Ticem lisansı ile yapı güçlendirme sistemleri 
ve yüksek performanslı paketli harçlar üretmeye 
başladı. 2020 yılında anonim şirket statüsüne 
kavuşan ve halen gelirlerinin büyük kısmını Ar-
Ge’ye ayıran Sözeri Endüstri Ürünleri San. Tic. 
A.Ş., üretimde sadece kendi yatırım yaptığı tekno-
lojileri kullanıyor, geliştirdiği yeni ürün çeşitlerini 
orta-uzun vadede pazara sunmayı planlıyor. 

İnşaat sektörüne yönelik hangi üretimleri ger-
çekleştiriyorsunuz?

Sözeri Endüstri Ürünleri, ülkemizde ilk defa 
firmamız tarafından üretilen FRCM (teknik tekstil 
donatılı bağlayıcılar) güçlendirme sistemlerinin 
üretimini yapıyor. Dünyada hızla gelişen ve ge-
leceğin güçlendirme ve olası inşaat teknolojisi 
olarak görülen FRCM sistemleri firmamızda, 
dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecek dü-
zeyde üretiliyor ve uygulanıyor. Bununla birlikte 
yüksek performanslı hazır paketli harçların ve 
lifli cephe kaplama malzemelerinin de üretimi 
yapılıyor. Hazır paketli harçlar ve cephe kaplama 
malzemesinin her ikisine de örnek olarak ultra 
yüksek performanslı betonlar (UHPC) verilebilir. 

Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz neler?
Öncelikli hedefimiz, ürünlerimizin global pa-

zarda daha fazla yer edinmesini sağlamak. Bunun 
yanında yapı alanında yüksek teknoloji gerektiren 
ürünlerin üretimini yaparak ürün gamımıza ek-
lemek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. İki yıl 
içinde ABD’de yeni bir ofis açma ve hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerleme kararı aldık.

Türkiye İMSAD çatısı altında olmak şirketinize 
neler katacak?

Türk inşaat sanayisini Türkiye ve dünyada tem-
sil eden Türkiye İMSAD’ın bir parçası olarak, yurt 
içi ve yurt dışında diğer üye firmalarla birlikte sür-
dürülebilir büyümemizin devamını hedefliyor, iç ve 
dış pazardaki gelişmelerin takibini, bu ölçüde bilgi 
ve fikir alışverişi ile kalitemizden ödün vermeden 
sektörde daha fazla söz sahibi olmayı amaçlıyoruz.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile 
sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz”

Yapı güçlendirme sistemleri ve yüksek performanslı paketli harçlar üreten Sözeri 
Endüstri Ürünleri, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Şirketin Yön. Kur. Bşk. Tem. Dr. Bekir 
Y. Pekmezci, “Türkiye İMSAD’ın bir parçası olarak, sürdürülebilir büyümemizin 
devamını hedefliyoruz” dedi.

“Öncelikli hedefimiz, 
ürünlerimizin global 

pazarda daha fazla 
yer edinmesini 

sağlamak. Bunun 
yanında yapı alanında 

yüksek teknoloji 
gerektiren ürünlerin 

üretimini yaparak ürün 
gamımıza eklemek de 
hedeflerimiz arasında 

yer alıyor.”





Depreme karşı
milli seferberlik çağrısı

Türkiye’nin deprem gerçeği, Ege Bölgesi’nde 
gerçekleşen, can kaybı ve yıkıma yol açan 
depremle bir kez daha hatırlandı. Ülkemizin 
birçok yerinde her an büyük bir deprem riski 
söz konusu iken, mevcut yapı stokumuzla 
birlikte tedbir ve önlemlerle ilgili çalışmaların 
da bir an önce sorgulanması ve aksiyon 
alınması gerekiyor. Biz de bu sayımızda 
deprem konusunda uzman isimlerle röportaj 
yaparak, ülkemizin deprem riskini masaya 
yatırdık. Türkiye İMSAD bünyesinde güvenli 
yapılar konusunda faaliyet gösteren komite 
ve çalışma gruplarının başkanları, sektör 
temsilcileri ve belediyelerin de görüşlerine 
yer verdiğimiz dosyamızda ortaya çıkan ortak 
görüş ise “Depreme karşı milli seferberlik 
başlatılması” oldu.

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?
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Türkiye’deki mevcut yapı stoku 
durumunun İzmir’de can kaybı 
ve yıkıma yol açan depremle 

bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 
“İzmir’e 70 km uzaklıktaki bir Yunan 
adasında deprem oldu ama İzmir’de 
özellikle 8 ve 10 katlı binalarda yı-
kımlar yaşandı. Bu da depremin uzak 
etkisini gösteriyor. Türkiye’de bir baş-
ka depremden etkilenebilecek pek çok 
yerleşim yeri var” diye konuştu. Olası 
Marmara depreminin hem binlerce 
can kaybına, hem de ekonomide bü-
yük tahribata yol açacağını vurgulayan 
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Türkiye’nin 
deprem gerçeğini ve depreme hazır-
lık konusunda yapılması gerekenleri 
konuştuk.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğunu biliyoruz. Ülkemizde 
en çok deprem riski olan bölgeler 
nereler?

Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anado-
lu fayı, Batı Anadolu’daki çok sayıda 
fay ve Güneydoğu Anadolu’da deprem 
yaratabilecek faylar bulunuyor. Eski-
den, “Türkiye’nin yüzde 92’si deprem 
bölgesi” denirdi. “Yüzde 92’si dep-
rem bölgesi” dediğiniz zaman, ülkenin 
yüzde 90’ı kendisini yüzde 8’in içine 
dahil ediyor. Bu tehlikeli bir yaklaşım. 
Stratejik olarak da doğru değil. Ben, 
“Türkiye’nin yüzde 100’ü deprem böl-
gesi” diyorum. Çünkü bir bölgedeki 
yapı stokunun depremden etkilenmesi 
için altından fay geçmesi gerekmiyor. 
Bunun en güzel örneği İzmir depremi. 
İzmir’de herhangi bir deprem olmadı, 

70 km uzaklıktaki bir Yunan adasında 
deprem oldu. Ama İzmir’de özellikle 8 
ve 10 katlı binalarda yıkımlar yaşandı. 
Bu da depremin uzak etkisini gösteri-
yor. Türkiye’de bir başka depremden 
etkilenebilecek pek çok yerleşim yeri 
var. Sözgelimi Kıbrıs’ta bir deprem 
olduğu zaman Hatay’da yıkım olabilir, 
Adana’da yıkım olabilir.

“BU KUMARI OYNAMAMAMIZ 
GEREKİYOR”
Beklenen İstanbul depremi ile ilgili 
öngörünüz nedir?

Marmara’da mutlaka 7’den büyük 
bir deprem olacak ve bunun zama-
nı çok uzun değil, 10’lu yıllar içinde 
olabilir. İstanbul’un yapı stokunun da 
sosyo-ekonomik baskılardan dolayı 
çok sağlıklı olmadığı ortada, yüzde 
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“Türkiye’nin en önemli projesi
depreme hazırlık olmalı”

Ülkemizin tamamının deprem riski altında olduğunu belirten Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye İMSAD Dergi'ye 
yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en önemli projesi depreme hazırlık olmalı" dedi. 

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?



65’inin iskanı yok. Teorik olarak bun-
lar zarar görebilir yapı topluluğu ola-
rak kabul edilmek zorunda. En son 
2018 yılında imar yönetmeliği çıktı ve 
bundan önce yapılan binaların hepsi-
nin teorik olarak hasar görebileceğinin 
düşünülmesi gerekir. Olası bir Marma-
ra depremi can kaybı ve yıkımın yanı 
sıra ekonomiye de büyük zarar verir, 
çünkü sanayinin kalbi bölgede atıyor. 
Deprem olursa maliyetin 50 milyar 
dolara kadar çıkabileceği yönünde se-
naryolar var. Bu ülkemizin milli gü-
venliğini tehdit eder. Dolayısıyla bu bir 
kumar ve bu kumarı oynamamamız 
gerekiyor. Bunun için sivil toplum ör-
gütleri, devlet kuruluşları hepsinin kol 
kola girerek bu işi çözmesi gerekir.

Bir yapının depreme dayanıklı 
olması için hangi unsurlar 
etkilidir?

Yapının kalitesi çok etkili bir unsur 
ama yeterli değil. Zeminin jeolojik ko-
şulları ile yapının durumunun barışık 
olması gerekiyor. “Ben yapımı çok sağ-
lam yaptım, zemin beni ilgilendirmez” 
yaklaşımı çok yanlış. İzmir’deki örnek 
budur. Çünkü İzmir’de yıkılan binala-
rın çoğu modern binalardı. Orada hata 
neydi? Gevşek, alüvyon zemin para-
metresi dikkate alınmamıştı. Alüvyon 
zemin deprem dalgalarının şiddetini 
artırabilecek bir zemindir. Böyle bir 
zemin üzerindeki yapıların inşası sıra-
sında çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu 
dikkat zamanında yeterince gözetilme-
diği için yıkımlar yaşandı. Bu, beklenen 
İzmir depremi değildi ve asıl İzmir’de 
bir deprem yaşanacak. Buradan yola 
çıkarak, Türkiye’nin yüzde 100’ünün 
deprem bölgesi gibi düşünülmesi ve 
buna göre milli seferberlik ilan edilmesi 
lazım. Tüm partilerin kol kola girerek 
afet seferberliği ilan etmesi gerekiyor.

Depreme karşı nasıl bir strateji iz-
lenmeli?

Biz hala kriz yönetimini benimsiyo-
ruz. Kriz yönetimi çağdışı, yara sarma 
politikaları ile ilgileniyoruz. “Afet olsun 
müdahale edelim” diyoruz, çünkü bu 
çok popüler bir durum. Afet sonrası 
yardımlarla daha gözde olursunuz. Ama 
istenen durum bu değildir. Bilimsel ola-
rak risk yönetimi yapılması gerekiyor. 
AKUT, UMKE gibi kuruluşlar afet son-
rası çok başarılı çalışmalara imza atıyor-

lar. Fakat İstanbul depreminde binlerce 
bina yıkıldığı zaman bizim hepsine ye-
tişecek kurtarma ekibimiz yok.

Risk yönetimi nasıl olmalı?
Risk yönetiminde, afet ortaya çık-

madan önce tedbir almanız gerekiyor. 
Bu durumda müdahale ekiplerine faz-
la iş kalmaz. Çünkü deprem zarar-
larını azaltmış oluyorsunuz. Mevcut 
yapı stokunun depreme güvenli hale 
getirilmesi gerekiyor.

“GÜÇLENDİRME
ÇALIŞMALARI YAPILMALI”
Kentsel dönüşüm çalışmalarını 
nasıl buluyorsunuz?

Oldukça iyi giden kısımları da var 
ama yeterli değil. Ulusal bazlı bir sefer-
berlik ilan edilmesi gerekiyor. Şu anda 
bence Türkiye’deki en önemli proje 
depreme hazırlık olmalı. Diğer projeleri 
biraz askıya alıp bekletmek gerekiyor. 
Çünkü devletin kaynakları sonsuz de-
ğil. Bu kaynakları doğru yere kanalize 
etmemiz lazım. Bu da depreme yönelik 
projelerdir. Önce riskli alanlar tespit 
edilmeli. İkincisi rezerv alanlarını bul-
manız gerekiyor. Rezerv alanlarında 

yeni yapılar yapıp, eski rezerv alanla-
rından oraya doğru kaydırmalar ya da 
yerinde dönüşüm yapılmalı. “Her yeri 
yıkalım, yeniden yapalım” şeklinde bir 
yaklaşım gerçekçi değil. Ne yapacağız? 
Bazı binaları da güçlendirme ile ayakta 
tutacağız. Mühendislik olarak iyi pro-
jelendirilmiş binalar güçlendirilebilir. 
Bu konuda örnek çalışma yapan ilçeler 
de var. Mesela Esenler’de, Esenler kadar 
bir alan rezerv alanı olarak ilan edilmiş 
durumda.

1999 depreminden sonra depreme 
hazırlık konusunda sizce ne kadar 
yol alabildik?

Çok yol aldık, en azından tartışıyo-
ruz. Mesela inşaat sektöründe büyük 
bir gelişme oldu. Artık demir, beton 
gibi binanın taşıyıcı unsurları kalite-
li kullanılıyor. Yönetmelikler değişti. 
Normal şartlar altında mühendislik 
görmüş bir binanın yıkılmasını bek-
lemiyoruz. Ama yapılanlar yeterli mi? 
Henüz yeterli durumda değiliz. Bürok-
ratik açmazlar var, bu milli bir mesele. 
Türkiye bunun altından kalkabilir, ye-
ter ki doğru tercihler yapabilsin. Birinci 
projemiz mutlaka deprem olmalı.
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“ZEMINE UYGUN 
MÜHENDISLIK 
VE MALZEME 
ÇOK ÖNEMLI”

Deprem güvenliğinde kaliteli malzemenin önemi nedir?
Bir binada önce projenin doğru kurgulanması ve proje hatası olmaması lazım. 
Kullanılan beton ve demir kaliteli olmalı ki, deprem sırasında deprem dalgaları 
binanın içinden geçip gitsin. Deprem dalgaları binaya takıldığı zaman yıkımlar 
olur. Zemin etüdü yapılarak, zemine uygun mühendislik ve kaliteli malzeme 
olması gerekiyor. Yapı denetimi daha iyi yapılmalı, bunun için de belediyelere 
çok iş düşüyor.

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?



Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü tarafından 2013 
yılında yayımlanan Türkiye 

Diri Fay haritasına göre ülkemizde 
500’den fazla aktif, yani deprem üret-
me potansiyeli olan fay bulunduğunu 
ifade eden İTÜ Avrasya Yerbilimleri 
Fakültesi ve Maden Fakültesi Emekli 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 
“Gelecekte yapılacak araştırmalarla bu 
sayının bir miktar daha artması bekle-
nebilir. Bu da Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğunu gösteriyor” diye ko-
nuştu. Prof. Dr. Tüysüz, Türkiye’nin 
deprem riski ve yapılması gerekenlerle 
ilgili sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle Türkiye’de deprem 
yaratacak faylar hakkında bilgi 
almak isteriz.

Faylar boyları onlar hatta yüzlerce 

kilometre, derinlikleri 10-20 km olan 
büyük kırıklardır. Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü tarafından 
2013 yılında yayınlanan Türkiye Diri 
Fay haritasında ülkemizde 500’den 
fazla aktif, yani deprem üretme po-
tansiyeli olan fay belirlendi. Gelecekte 
yapılacak araştırmalarla bu sayının bir 
miktar daha artması beklenebilir. Bu 
da Türkiye’nin bir deprem ülkesi ol-
duğunu gösteriyor. Ülkemiz geçmişte 
depremlerden etkilendi ve gelecekte 
de yıkıcı depremlerden etkilenecek. 
Bugün dünyada deprem araştırma-
larının önemli bir bölümü deprem 
hasarlarının azaltılmasına yönelik. 
İçinde bulunduğumuz bilgi düzeyi ve 
depremlerin barındırdığı çok sayıda 
bilinmezlik, araştırmaların yönünü 
depremlerin önceden belirlenmesin-
den çok, deprem zararlarının azal-

tılmasına doğru çevirdi. Bu sayede 
bugün gelişmiş toplumlar depremi 
hasarsız atlatırken, gelişmemiş ya da 
gelişmekte olan toplumlarda deprem, 
tıpkı diğer doğa kaynaklı afetler gibi, 
felakete dönüşüyor. Deprem kader 
değildir, doğa kaynaklı bir olaydır ve 
ne zaman nerede olacağı bilinmez. Ya-
pılacak şey gelişmiş ülkeler örneğinde 
olduğu gibi aklın ve bilimin ışığında 
hazır olmak, depremin felaket boyu-
tuna taşınmasına mani olmaktır.

Sisam Adası’nda meydana gelen 
depremin İzmir’de yıkım ve 
can kaybına yol açmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam 
Adası’nda meydana gelen 7 büyüklü-
ğündeki deprem İzmir’e 70 km uzakta 
gerçekleşti. İzmir bu depremde, dep-

“Zaman, her gün aleyhimize işliyor” 
Depreme hazırlık konusunun ülkemizde yıllardır göz ardı edildiğini belirten İTÜ 
Avrasya Yerbilimleri Fakültesi ve Maden Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Okan Tüysüz, “Zaman, her gün aleyhimize işliyor. Türkiye’nin en öncelikli konusu 
Marmara depremine hazırlık olmalı” dedi.
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rem merkezine çok daha yakın yerle-
şim birimlerinde görülmeyen boyutta 
hasara uğradı. Uzaklığı, büyüklüğü ve 
zeminde yarattığı şiddet ile orantısız 
olarak 116 can kaybı, yüzlerce yaralı, 
500’den fazla ağır hasarlı bina yaratan 
bu deprem, aslında depreme ne kadar 
hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha 
gözler önüne serdi. Nitekim bu dep-
remde İzmir Bayraklı’da ölçülen yer 
ivmesi (yer sarsıntısı) beklenen tasa-
rım depremi yer ivmesinin yüzde 25’i 
kadardı. Yani eğer kurallara uyulmuş 
olsaydı, bu depremde yıkılan bina-
lar bundan çok daha büyük bir yer 
sarsıntısına dayanmak üzere inşa edi-
leceklerdi. Zeminin depremin dalgala-
rını büyüteceği 20 yıl önce hazırlanan 
İzmir Deprem Master Planı’nda ortaya 
konmuştu. Zayıf bir zemin üzerinde, 
bu zemine hiç de uygun olmayan bir 
yapılaşmanın sonuçları maalesef acı 
ve ibret dolu. Bugünden ve geçmişten 
ders almayanların geleceği sağlam te-
meller üzerinde inşa etmesi mümkün 
mü?

Depreme hazırlık konusunda ne 
durumdayız?

Deprem ve depreme hazırlık ko-
nusu ülkemiz için yıllardır göz ardı 
edilen ve bu nedenle de katlanarak 
artan bir sorunlar yumağı. Hızla artan 
nüfus, kırsaldan kente hızlı göç, eko-
nomik yetersizlik, dağınık ve yetersiz 
yasal düzenlemeler, karşılıklı menfa-
atler uğruna göz yumulan hatta teşvik 
edilen plansız ve çarpık yapılaşma, 
imar afları, hepsinin temelinde yatan 
afet kültürünün bir türlü gelişemediği 
bir toplum ve bir türlü gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkartılamayan eğitim düze-
yi, bu çok boyutlu sorunlar yumağının 
serpilip büyümesine yol açan faktör-
lerden sadece birkaçı. Yapıların depre-
me hazır olması amacıyla 1945’ten bu 
yana yedi kez depreme dayanıklı yapı 
kurallarını belirleyen yönetmelikler 
yayınlandı, bu kurallara uymayan ya-
pılar için ise bu sayının üç mislini aşan 
imar afları çıkartıldı. Neredeyse her 
ilçede açılan üniversitelerde verilen 
ve istenen kaliteye bir türlü çıkartı-
lamayan mühendislik eğitiminin, ilk 
ve orta öğretimdeki yetersiz ve ezbere 
dayalı eğitimin, hakkı ile yapılamayan 
denetimin, mesleki yeterliliğin ve bu-
nun gibi çok sayıda faktörün acilen 

değerlendirilmesi ve icraata geçirilmesi 
kaçınılmaz ön kurallar olarak görülü-
yor. Türkiye’deki binaların yüzde 65’i 
iskansız. Türkiye’de her birkaç senede 
bir yeni deprem yönetmeliği çıkartı-
lıyor. En son 2018’de çıktı, 2019’da 
uygulanmaya başladı. 2019’daki yö-
netmeliği alırsanız, 1998’deki yönet-
melik yetersiz kalıyor. Bugünkü imar 
yönetmeliğine göre binalarımızın çok 
önemli bir kısmı yetersiz. 1998 yönet-
meliği öncesi yapılan binaların deprem 
güvenliği daha yetersiz.

“BU SEFERBERLİKTE HEPİMİZE 
GÖREVLER DÜŞÜYOR”
1999 depreminden sonra yapılan 
çalışmaları nasıl buluyorsunuz?

1999 depremleri sonrası İstanbul’da 
farklı kurum ve kuruluşların da katkısı 
ile Deprem Master Planı hazırlandı. 
Aradan geçen süreçte İstanbul’un nü-
fusu neredeyse 4 milyon daha arttı, bu 
nedenle bu plan bugün için yetersiz 
kalıyor. Ancak bu hali ile bile bu plan-
da önerilen son derece doğru öneriler, 
tıpkı tozlu raflarda kalan çok sayıda ra-
por gibi, bir türlü hayata geçirilemedi. 
Her deprem sonrası yeni yol haritaları 
hazırlamakla oyalanılıyor ama bu yola 
bir türlü çıkılamıyor. Bugün depreme 
hazırlıkta ülke çapında bir seferberliğin 
gerekli olduğu açık. Ana kucağındaki 
çocuğun eğitiminden mesleki yeterliğe 
kadar uzanan bir eğitim seferberliği bu 
uzun yolun ilk adımları. 1959’dan kal-
ma dağınık bir afet yasası, bununla bü-
tünleşmemiş bir imar yasası, hepsinin 
ötesinde kapsamlı ve doğru bir denetim 

mekanizması olmadan depreme hazır 
olmak mümkün görünmüyor. Bugün 
depreme dayanıksız 7-8 milyon konu-
tun dönüştürülmesi ekonomik olarak 
imkansız gibi görünse de bir yerlerden 
başlamak, bir yenileme kredisi meka-
nizması oluşturmak, kaynakları hayali 
projeler yerine bu yönde efektif olarak 
kullanmak kaçınılmaz. Aksi takdirde 
bu sorun kartopu gibi büyüyecek.

Deprem tehlikesinin azaltılması 
ya da savuşturulması mümkün değil. 
Oysa hasar görebilirlik ve hasar göre-
cek unsurların değeri azaltılabilir ve 
deprem riski sigorta mekanizmaları 
vasıtası ile transfer edilebilir. Hasar gö-
rebilirliğin azaltılması, depreme daya-
nıklı yapılaşma ve afete dirençli toplum 
yaratma adımları ile başarılabilir. Hasar 
görecek unsurların azaltılması bağ-
lamında uzun vadeli bir planlama ile 
deprem tehlikesi olan yerlerde nüfusun 
artması önlenebilir ve sanayinin tehli-
ke alanı dışına taşınması sağlanabilir. 
Oysa bugün İstanbul’un nüfusu 2010 
yılında 13 milyon iken 2015 yılında 14 
milyon, 2018 yılında 15 milyon, günü-
müzde ise 16 milyon seviyesine ulaştı. 
Deprem afet sigortasının penetrasyonu 
yüzde 50’ler mertebesinde olup bir tür-
lü istenen seviyeye ulaşmadı. Zaman, 
her gün aleyhimize işliyor. Türkiye’nin 
en öncelikli konusu Marmara depremi-
ne hazırlık olmalı. Marmara’yı bekler-
ken Anadolu’nun başka bir yanından 
da yıkıcı bir deprem haberinin gelmesi 
biz yerbilimciler için sürpriz olmaya-
cak. Bu seferberlikte hepimize görevler 
düşüyor.
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Ülkemizde depremlerde olu-
şan büyük yıkımlarla sürekli 
gündeme gelen yapı güvenli-

ği kavramı sadece deprem gibi afetler 
nedeniyle bir ihtiyaç değildir. İnsa-
noğlunun barınma, eğitim, sağlık, 
ticaret gibi ihtiyaçlarının karşılandı-
ğı gerek konut, işyeri gerekse kamu 
hizmeti veren tüm yapılar doğanın 
şartlarına uygun dizayn edilmeli ve 

yapılmalı. Yapı ekonomik ömrü için-
de deprem, yağmur, kar, rüzgar, güneş 
gibi doğanın yıpratıcı şartları ile karşı 
karşıya bulunur. Doğa şartları yangın, 
gürültü, nem, sıcak, soğuk gibi etki-
leri ile de yapıyı zorlar. Optimum bir 
yapının tüm bu etkiler ve zorluklarla 
fonksiyonlarına bir zarar gelmeden baş 
edebilmesi gerekir. Günümüzde dizayn 
aşamasında yapıların maruz kalabileceği 

tüm etkiler öngörülebiliyor, dizayn 
aşamasında ve yapının ömrü boyunca 
bu etkilere dayanıklı yapı oluşturmak 
teknik olarak mümkün oluyor.

Güvenli yapı tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemiz için de bir gereklilik. 
Dünya üzerinde her bölgede yapı için 
risk oluşturan unsurlar farklılık gös-
terebiliyor. Bu da yapıların yapıldığı 
bölgeler için özel tasarım ve yapım 

“Sistemli ve planlı bir
seferberlik ilan etmeliyiz”

Türkiye'de 7 milyondan fazla riskli yapı bulunduğunu belirten Türkiye İMSAD Kentsel 
Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı Muhammed Maraşlı,  "Geçmiş 10 yılda 
riskli yapı stokumuzun ancak 1 milyonunu güvenli hale getirdiğimizi düşünürsek, 
çözüm için topyekun sistemli ve planlı bir seferberlik ilan etmemiz gerektiği apaçık 
ortada" dedi. Maraşlı, şu bilgileri verdi:
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şartları oluşturulmasını ve her yapının 
bölgesel olarak farklı dizayn ve yapım 
parametrelerine sahip olmasını gerek-
tiriyor. Bulunduğu bölge şartlarında 
doğup yaşayacak yapıların bu şartlara 
uyumu tasarımdan itibaren garanti al-
tında olmalı. Ayrıca yapıların yapım ve 
kullanım aşamalarında kaynaklarımızı 
sürdürülebilir bir şekilde kullanmalı, 
gerek malzeme gerekse enerji ihtiyaç-
ları açısından belli kriterler sağlanmalı.

Sürdürülebilir güvenli yapı kav-
ramı, bugün kadar gelecekle de ilgili. 
Yapının içinde bulunduğu çevrenin 
bugünkü şartları yarın değişebilir. Kü-
resel ısınma etkileri, yer kabuğunda 
olabilecek hareketler, dünya kaynakla-
rının gittikçe azalması ve tükenme riski 
altında olması, nüfusumuzun üssel 
olarak artması, refah artışı beklentileri, 
dünyanın teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak global bir köy haline gelme-
si ve ihtiyaçların-tüketimin artması 
da gelecekle ilgili. Gelecek bu bakış 
açısıyla daha zorlu şartlara sahip ola-
caktır. Bugün yapılacak yapılar en az 
50-70 yıllık gelecek için kullanılacak, 
bu süreçte değişecek şartlara uyacak, 

bu süreçte gelişecek ihtiyaçları karşı-
laması beklenecektir. O zaman gerek 
standart ve yönetmeliklerimiz gerekse 
dizayn, yapım ve uygulama esaslarımız 
bu beklentileri de dikkate alacak şekil-
de fütürist olmalı.

“SİSTEMSEL BAKIŞ
AÇISI GELİŞTİRMELİYİZ”

Konuya ülkemiz özelinde yakla-
şırsak; geçmişte karşılaştığımız çok 
sayıda yapı güvenliği sorunu nedeniyle 
çok fazla tecrübeye sahibiz. Gerek dep-
rem, yangın, sel, rüzgar gibi felaketler, 
gerekse yaşam için gereken konfor 
şartlarında oluşan sıkıntılar nedeniyle 
güvenli yapılara ihtiyacımız var. Ülke-
mizde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, 
sadece deprem açısından bakıldığında 
bile yapı stokumuzun yüzde 30’dan 
fazlası güvenli değil. Yangın riskle-
ri, rüzgar, sel ve benzeri diğer doğal 
afetler ile sürdürülebilirlik ve enerji 
korunumu ve konfor şartları açısından 
da yapı stokumuzun çok büyük mik-
tarı gerekli şartları sağlamıyor. Tüm 
tecrübelerimize ve teknik olarak çok 
şeyi bilmemize tek tek bakıldığında her 

konu ve disiplin için çok iyi bilgiye ve 
uygulama tecrübesine sahip olmamıza 
rağmen, bir şeyler eksik. “Eksik olan 
nedir?” diye baktığımızda en büyük 
eksikliğimizin sistem ve sistemsel bakış 
açımızın eksikliği olduğunu görüyo-
ruz. Güvenli yapı kavramı çok sayı-
da farklı meslek grubu ve toplumun 
neredeyse tamamını ilgilendiren bir 
olgu ve çözümü de tüm ilgili konu ve 
kurumların uyumlu şekilde bir arada 
olacağı bir “güvenli yapı sistemi’’ ile 
mümkün. Sistemsel yaklaşmalıyız ve 
sistemsel bakışı yerleştirmeliyiz.

Sistemsel bir bakış açısından baktı-
ğımızda yapı üretim etkinliğinin çevre-
ye uyumlu, toplumun istek ve yararına 
ve her durumda eldeki olanakları en 
verimli şekilde kullanarak (ekonomik) 
yapılması ve önceliğin bu sırada olması 
gerektiğini biliyoruz. Çevreye, toplu-
ma ve ekonomikliğe bütünsel anlamda 
bakabilmek, başarım ölçütlerini yeni-
den bu öncelik sırasına sokmak, yapı 
malzemeleri seçim, kullanımı ve yapı 
üretim süreçlerini planlama ve tasa-
rımdan başlayarak yapı ömrü sonuna 
kadar toplam yapı yaşam döngüsünü 

Muhammed MARAŞLI
Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı
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göz önüne almak “güvenli yapı sistemi’’ 
için gerekli ve şarttır.

TÜRKİYE’DEKİ YAPI STOKU 
DEPREM GÜVENLİĞİ 
KONUSUNDA NE DURUMDA?

Ülkemizde yapılarımızın taşıyıcı 
sistemlerine baktığımızda betonarme, 
çelik ve yığma sistemlerden oluştu-
ğunu görüyoruz. Ancak çok büyük 
kısmını ise betonarme taşıyıcı sistem-
ler oluşturuyor. Bu nedenle deprem 
güvenliği dediğimizde aklımıza beto-
narme taşıyıcı sistemlere sahip yapı-
larımızda deprem etkisi altında kısmi 
ya da komple bir yıkımın oluşmaması 
geliyor.

Yapılar tasarlanırken belirli servis 
ömürlerine göre tasarlanıyor. Servis 
ömrü kavramı bir yapının üzerine ge-
lebilecek tüm servis yüklerine (dep-
rem, rüzgar, kar vs.) karşı dayanıklı 
olarak kalabileceği azami süredir. Ya-
pılar servis yüklerine dayanamayacak 
hale geldiğinde riskli yapı durumuna 
geçerler. Bazı yapılar teorik tasarım-
larına uygun süre servis ömürlerini 
sürdürürken, bazı yapılar ise öngörü-
len sürelerin çok altında bu yüklere 
karşı koyamayacak hale gelirler. Bazı 
yapılar ise tasarımlarındaki kabuller 
nedeniyle yapıldığı anda riskli yapı 
konumundadır. Bugünkü geldiğimiz 

noktadan baktığımızda, ülkemizde 
1998 yönetmelikleri öncesinde yapıl-
mış tüm betonarme taşıyıcı sisteme 
sahip yapılar ek bir önlem alınmamış 
ise riskli yapı konumunda sayılır.

Bu açıdan baktığımızda ülkemiz 
yapı stoku içinde 2000 yılı öncesi ya-
pılmış yapılarımızın büyük çoğunluğu 
eğer uygun bir revizyon geçirmemiş 
iseler riskli yapı olarak kabul edilir. 
Gerek yerel yönetimlerce gerek mer-
kezi yönetimlerce gerekse üniversite-
lerimiz ve STK’lar tarafından yapılan 
çok sayıda risk analizi çalışmasında da 
bu öngörüyü doğrulayacak sonuçlar 
ortaya çıktı. 

Ancak şu anki yapı stokumuzun 
gerçek sayılarını ve halen kullanımda 
olan 2000 öncesi yapılmış yapı stoku 
sayımızı gösteren bir envantere ma-
alesef sahip değiliz. Ülkemizde 2000 
yılından bu yana yapılmış bir envanter 
çalışması bulunmuyor.(*)

Ülkemizdeki toplam yapı (konut, 
konut dışı, kamu vs.) sayıları konu-
sunda bilgilerimiz TÜİK verilerine 
dayanıyor. 

 TÜİK verilerindeki sayılar ise ad-
rese dayalı nüfus kayıt sistemi ve hane 
halkı büyüklüğü üzerinden iki farklı 
senaryo ile öngörülebilir. Ülkemizde 
2019 yıl sonu itibarıyla adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemine kayıtlı 38.4 mil-

yon yapı bulunuyor. Hane halkı büyük-
lüğümüz üzerinden baktığımızda hane 
halkı büyüklüğümüz 2019 verilerine 
göre 3,35’tir. Nüfusumuzun 83 milyon 
olduğu göz önüne alınırsa, yaklaşık 25 
milyon bağımsız konutta ikamet ettiği-
miz görülüyor. Ancak boş ve kullanıl-
mayan yazlık vs. dikkate alındığında 27 
milyon üzerinde konut amaçlı yapımız 
var demektir. Buna ilave olarak kamu 
yapıları, iş yerleri, dükkanlar, eğitim ve 
sağlık yapıları da dikkate alındığında 
toplam yapı stokumuzun 30 milyonun 
üzerinde olduğu söylenebilir. Bu ve-
rilere rağmen ülkemiz yapı stokunun 
gerçek durumunu gösterecek ciddi ve 
kapsayıcı bir envanter çalışmasına ihti-
yaç olduğu açıktır.

HANGİ YAPILARIN
YIKILMA RİSKİ YÜKSEK?

Riskli yapılara geri dönersek, elbet-
te tek riskli yapı oluşma nedeni 2000 
yılı öncesi yapılmış yapılarla sınırlı de-
ğil. Depremde göçen binaları inceleyen 
çok sayıda bilimsel çalışmada göçme 
nedenleri arasında başlıcaları;

√ 1998 öncesi yönetmeliklere göre 
tasarlanmış günümüz yönetmeliklerin-
deki deprem kuvvetlerini karşılayama-
yacak durumdaki yapılar.

√ Hangi dönemde yapıldığına 
bakılmaksızın standart dışı malzeme 
(özellikle beton ve donatı demiri) kul-
lanılmış yapılar.

√ Isı ve su yalıtımı yapılmamış ve 
taşıyıcı sistemi neme maruz kalmış 
yapılar.

√ Paspayı eksikliği, karbonatlaşma, 
nem, çatlak vs. nedenlerle donatı ko-
rozyonu oluşmuş ve korozyonu devam 
eden yapılar.

√ Yeni ve uygun yönetmeliklere 
göre dizayn edilmesine rağmen, geçir-
diği tadilatlar (ilave kat, taşıyıcı siste-
me müdahale vs.) nedeniyle mevcut 
yönetmelikleri ve tasarım kriterlerini 
karşılamayacak duruma gelmiş yapılar.

√ Hangi dönemde ve hangi yönet-
melik şartlarında yapıldığına bakıl-
maksızın riskli yapı belirleme yöntem-
lerinden biri ile analiz edilmiş ve riskli 
yapı raporu almış yapılar.

√ Hangi dönemde yapıldığına ba-
kılmaksızın kısmen ya da tamamen 
yangın geçirmiş olmasına rağmen risk 
analizi yapılmadan hala kullanımı de-
vam eden yapılar.
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√ Betonarme sistemlerde dayanık-
lılık parametrelerini bozacak şekilde 
fiziksel, kimyasal ya da biyolojik et-
menlere maruz kalarak gerekli taşıma 
gücünü teorik servis ömründen önce 
kaybetmiş yapılar.

√ Uygun olmayan zemin seçimi ve 
yapı temellerinin uygun şekilde yapıl-
maması.

√ 2000 yılı sonrasında yapılmasına 
rağmen gerek projelendirme, gerekse 
yapım aşamalarında gerekli özenin gös-
terilmemesi ve denetlenmemesi sonucu 
standart dışı hale gelmiş yapılar.

√ Ülkemizdeki hızlı ve çarpık şehir-
leşme nedeniyle kaçak ve standart dışı 
yapılmış, imar afları ile envantere girmiş 
kötü tasarlanmış ve mühendislik hizmeti 
almamış yapılar.

Yukarda saydığımız nedenlerle de 
risk grubuna girmiş çok sayıda 2000 
yılı sonrası yapılmış yapımız olduğunu 
düşünebiliriz. Resmi açıklamalarda 2010 
yılında yaklaşık 7.5 milyon deprem açı-
sından riskli kabul edilen yapı sayımız 
bugünlerde 6.7 milyon olarak dillendi-
riliyor. Ancak yukarıda saydığımız tüm 
etmenler dikkate alındığında riskli yapı 
sayımızın bu rakamların da çok üzerinde 
olabileceği gerçeği ile karşı karşıyayız.

Ülkemizde riskli yapıların çoğu dep-
rem bölgeleri içinde yer alıyor. Hane 
halkı büyüklüğü dikkate alındığında 20 
milyondan fazla insanımız bu yapılarda 
yaşıyor. Sadece İstanbul’da 5 milyondan 
fazla insanımız deprem açısından riskli 
binalarda oturuyor. Kaldı ki beklenen 
Marmara depremi sadece İstanbul’u 
değil tüm çevre illeri etkileyecek. Bu 
da deprem açısından risk taşıyan bina-
larımızın oluşturduğu tehlikeyi gözler 
önüne seriyor. Sebebi her ne olursa ol-
sun deprem açısından riskli binalar can 
güvenliğimizi tehdit ettiği gibi ulusal 
güvenliğimizi de tehdit ediyor. Deprem 
bir doğa olayıdır. Bunu tehdit haline ge-
tiren depreme karşı güvensiz durumdaki 
yapılarımızdır.

NOT: (*) “Türkiye’de 2000 yılından 
bu yana bina sayımı yapılmamış olması, 
daha ayrıntılı politikaların belirlenmesi 
için gerekli olan verilerin üretilmesini 
zorlaştırıyor. 11. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde bu konudaki veri eksik-
liğinin giderilmesi büyük önem taşıyor.’’ 
(Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı 
2019-2023 Konut Politikaları Özel İhti-
sas Komisyonu Raporu)

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE DURUMDAYIZ?
Türkiye’de riskli yapı stoku ile ilgili güvenilir bir envanter mevcut 
değil. En iyimser tahminlerle bile 7 milyonun üzerinde riskli yapımız 
bulunuyor. Son yıllarda yaptığımız yapıların çok büyük bölümünü ve 
bugünden itibaren yapacağımız yapılarımızın da tamamını güvenli 
yapı olarak yapacak bile olsak, mevcut riskli yapı stokumuzu güvenli 
hale getirmeden güven içinde olamayız. Geçmiş 10 yılda riskli yapı 
stokumuzun ancak 1 milyonunu güvenli hale getirdiğimizi düşünürsek 
çözüm için topyekun sistemli ve planlı bir seferberlik ilan etmemiz 
gerektiği apaçık ortada. Deprem açısından risk taşıyan 7 milyondan 
fazla yapının da bir an önce dönüşmesi gerekir. Bunları da en azından 
10 yıl içinde tamamen dönüştürmek istersek, yılda 1.2 milyondan fazla 
yeni konut yapmak durumundayız. Şu anda özellikle kentsel dönüşüm 
temelinde inşa edilen yapıların deprem odaklı olarak planlanması, 
dönüştürülmesi ve yapılması, sürdürülebilir ve güvenli yapı gereklerinin 
tam yerine getirilememesi gelecekte bizi yeni sorunlarla karşı karşıya 
bırakacak. Dengeli ve sistemli bir bakış açısıyla bakıldığında bugünden 
açıkça görülebilen, yakın gelecekte yeniden sorunlu hale gelecek 
ve kaynaklarımızı tüketecek yapılar yapmak yerine sürdürülebilir 
güvenli yapılar üretmek çok daha mantıklı. Bugüne kadar güvenli yapı 
dönüşümü için kapsamlı bir sistem kurmak yerine bina ölçekli dönüşüm 
modelleri ya da rant odaklı yenilemelerle bu işi çözme yoluna gittik. 
Ve görüldü ki konu pansuman ile çözülebilecek boyutun çok üstünde. 
Riskli yapı stoklarımızın çok büyük bölümü kent merkezlerimizde 
ve kentlerimizi dönüştürmek için sadece inşaat faaliyetleri yetmiyor. 
Ekonomik, sosyal, kültürel, yasal ve teknik tüm boyutları ile birlikte 
algılanması ve yönetilmesi gereken bir olgu ile karşı karşıyayız. Konuyu 
yarın deprem olacakmış gibi, ulusal güvenlik meselemiz olarak ele alarak 
yönetmek durumundayız. Yıkıp yeniden yapma modelleri yanında 
can kayıplarının önüne geçmek ve süreci daha yönetilebilir hale 
getirmek için depremde çökmeyi engelleyecek güçlendirme modelleri 
de oluşturmalıyız. Ekonomik olarak uygun olmasa bile teknik olarak 
uygulanabilir ise güçlendirme ve derin yenileme mutlaka sürecin bir 
parçası olarak uygulanmalı. Güçlendirme seçeneğinin uygulanmasının 
önündeki engellerin kaldırılarak kentsel dönüşüm seçeneği içinde 
güvenli yapıya ulaşmak için sistemimizin bir parçası haline getirilmesi 
gerekir. Güvenli yapı dönüşümünde kamu tarafından ortaya konan 
kentsel dönüşüm modelimizde eksik olan finansman ve kat malikleri 
desteği konularını da mutlaka yönetmek zorundayız. Geçmiş 10 
yıl karnemiz maalesef kötü. Çok az yapımızı güvenli hale getirdik. 
Performansımızı ikiye değil 5’e hatta 10’a katlamak zorundayız. Göz 
göre göre insanlarımızı ölüme terk edemeyiz. Bunu tüm paydaşlara ve 
kamuoyuna çok iyi anlatmalıyız.
Kaynaklar: Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı (2019-2023), Konut 
Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Türkiye İstatistik Kurumu, 
Türkiye İMSAD Güvenli Yapılar Yol Haritası-1
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Türkiye İMSAD bünyesinde, in-
şaat malzemesi üreticisi, kamu 
ve özel üniversitelerin öğretim 

üyeleri, ulusal ve uluslararası yangın 
güvenliği test, muayene ve belgelen-
dirme kuruluşları ve yangın güvenlik 
mühendisliği alanında uzman isimler-
den oluşan Yapısal Yangın Güvenliği 
Çalışma Grubu (YYGÇG) faaliyetlerine 
devam ediyor.

Kuruluşunda Türkiye İMSAD 
Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma 
Grubu’nun amacı; “Türkiye’de üreti-
len ve kullanılan inşaat malzemeleri 
ve sistemlerinin, can güvenliği önce-
likli olmak üzere yangın riskini en 
aza indirecek ekonomik tasarımların 
yapılmasını sağlayacak şekilde geliş-
tirilmesini temin etmek, bu konuda 
sektörel ve toplumsal bilgi ve bilincin 
gelişmesine katkıda bulunmak” olarak 
belirlendi ve bu amaca yönelik aşağıda 
belirtilen 5 hedefe yönelik detaylı bir 
eylem planı oluşturuldu. Bu hedefler 
şöyle:

1- Yangın yönetmeliklerinin stan-

dartlara dayalı ve standartlarla uyumlu 
hale getirilmesi.

2- Yangın standartlarının gelişti-
rilmesi.

3- Üniversite - sanayi - kamu iş 
birliğinin geliştirilmesi.

4- Afet sonrasında doğru bilgilen-
dirme ve doğru dersler çıkarmak için 
sistem geliştirilmesi.

5- Yapısal yangın konusunda bi-
linçlendirme ve eğitim etkinlikleri dü-
zenlenmesi.

YYGÇG, son toplantısını gerçek-
leştirdiği 3 Ekim 2019 tarihine kadar 
dört seneyi aşan bir süreçte çok yoğun 
çalıştı ve 60’ın üzerinde uzman üyesi-
nin katılımlarıyla 30 toplantı gerçek-
leştirdi. Bu toplantılar ve alt komite 
çalışmaları sonucunda komite;

√ Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik maddeleri ve 
yönetmeliğin geneli üzerinde teknik 
önerilerini geliştirdi ve T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’ne sundu.

√ TSE MTC96 Ayna Komitesi çalış-

malarına aktif olarak katıldı.
√ Çeşitli üniversitelerin ilgili bö-

lümlerinde yapılarda ve yapı malze-
melerinde yangın güvenliği ile ilgili li-
sans ve yüksek lisans derslerine misafir 
eğitmen olarak katılım sağladı.

√ Yapıların yangın güvenliği üzeri-
ne faaliyet gösteren birçok sivil toplum 
örgütü, kamu kuruluşu ve özel sektör 
kuruluşu ile iletişim ve iş birliği sağ-
ladı.

√ Sunumlar, bildiriler, makaleler ve 
teknik yazılar üreterek yangın güvenli-
ği ile ilgili kamu bilincinin artırılması 
için faaliyetlerde bulundu.

AFAD’ın yayınladığı “Afet Yöne-
timi Kapsamında 2019 Yılına Bakış 
ve Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri” 
dokümanında “Yangın” tanımı, şöyle 
geçiyor: “İkincil afet (secondary disas-
ter). Bir afetin etkisi veya tetiklemesi 
ile meydana gelen yangın, heyelan, 
baraj yıkılması, patlama, salgın has-
talıklar ve endüstriyel kaza gibi yeni 
afetlere verilen ad.”

Gerçekten de deprem sonrası or-

Deprem sonrası yangınlar
en büyük artçı tehlike

Deprem sonrası ortaya 
çıkan yangınların şehirler 
kalabalıklaştığından bu yana en 
büyük artçı tehlike olduğunu 
vurgulayan Türkiye İMSAD Yapısal 
Yangın Güvenliği Çalışma Grubu 
Başkanı İlker İbik,  "Depremler, 
yangınla mücadele ekipmanlarına 
erişimi engelleyebilir ve yangın 
baskılama hatlarına ve su 
depolarına zarar verebilir, bu da  
çok sayıda yangınla mücadeleyi 
özellikle zorlu hale getirir" dedi. İlker 
İbik, şu bilgileri verdi:

İlker İBİK
Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği
Çalışma Grubu Başkanı
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taya çıkan yangınlar, şehirler kalaba-
lıklaştığından bu yana, en büyük artçı 
tehlike olarak kabul ediliyor. 20’nci 
yüzyıldan önce depremler, yanan şam-
danları, lambaları, sobaları ve şömine-
leri alt üst ederdi. Bugün ise deprem 
geçirmiş büyük şehirlerde yarılmış gaz 
hatları ve güç kablolarının kıvılcımları 
en yaygın tutuşma kaynakları.

Yangın olasılığını artırmanın yanı 
sıra, depremler yangınla mücadele 
ekipmanlarına erişimi engelleyebilir 
ve yangın baskılama hatlarına ve su 
depolarına zarar verebilir, bu da dep-
rem geçirmiş bir şehirde kısa bir za-
man diliminde ortaya çıkan çok sayıda 
yangınla mücadeleyi özellikle zorlu 
hale getirir.

SAN FRANCISCO VE KOBE
DEPREMLERİNDEN SONRA
BÜYÜK YANGINLAR ÇIKTI

ABD tarihindeki en ünlü deprem-
lerden biri olan 1906 San Francisco 
depreminin sonucunda ortaya çıkan 
yangınlar, şehir merkezinin büyük 
bölümünü yaktı. Ortaya çıkan ürkü-
tücü tabloda; depremde oluşan bina 
hasarının yüzde 90’lık bir kısmı, dep-
remin kendisi nedeniyle değil, deprem 
sonrası oluşan yangınlar ve yangını 
kontrol altına almak için kullanılan 
yetersiz mücadele teknikleri nedeniyle 
gerçekleşmişti.

Daha yakınlarda ise; 1995 Kobe 
Japonya Depremi, büyük depremlerin 
ardından kentsel yangın tehlikesinin 
altını koyu mürekkeple çizdi. Kobe’de 
depremden sonra ilk saat içinde yüz-
lerce yangın meydana geldi ve ortaya 
çıkan enkaz birçok ana ve ara yolu 
kullanılamaz hale getirdi. Şehrin yan-
gın durumunda kullanabileceği 30 
su rezervuarından 22’sinde, deprem 
sonrası yangınla mücadele için suyu 
tutan sismik kapatma vanaları var-
dı. Vanaların hepsi görevlerini yerine 
getirdiler, fakat ne yazık ki borulama 
hatlarının çoğunun zarara uğraması 
ve yolların tıkanıklığı, bu rezervlere 
erişimi imkansızlaştırdı.

Kobe şehri ayrıca, her biri bir itfai-
ye pompası için yaklaşık 10 dakikalık 
bir tedarik olan 40 bin galon kapasiteli 
968 sarnıç sahibiydi. Ancak, bu kom-
bine yeraltı su sistemi de tek başına 
kullanıldığında iki-üç saat içinde tü-
kendi ve su kaynağı olarak merkeze 

uzak körfezden su taşıyacak tankerler 
haricinde geriye hiçbir yöntem kal-
madı. Sonuçta, yangınlar Kobe’de bir 
gecede toplam 4 bin 500 metrekarelik 
bir alanı tüketti ve 5 bin 500 bina saat-
ler içinde alevlerde yok oldu.

Benzer durumlar;
√ Doğalgaz ve su besleme hatları-

nın ve yolların zarar görmesi, dolayı-
sıyla ortaya çıkan doğalgaz ve elektrik 
arkı kaynaklı çok sayıda bina yangı-
nına müdahale edebilmek için ya su 
rezervi bulunmaması veya rezervlere 
ulaşılamaması,

√ Binaların aktif yangınla mücade-
le sistemlerini besleyen güç hatlarının 
ve su tesisatının zarar görmesi nede-
niyle algılama, alarm ve baskılamanın 
çalışmaması,

√ Yangın sırasında acil kaçış yol-
larına ulaşımın kapanması ve yangın 
merdivenlerinin, asansörlerin çökme-
si, yangın kapılarının ve bölümlendir-
me/ kompartmantasyonun kullanıla-
maz hale gelmesi, oluşan açıklıklardan 
yangının hızla yayılarak büyümesi gibi 
yangınla mücadele yöntemlerini geçer-
siz kılan durumlar, hemen her büyük 
şehir yangınında ortaya çıkıyor.

BASİT AMA ETKİLİ TEDBİRLER
Deprem nedeniyle oluşan çoğu bina 

hasarı, bir anda salınan sismik dalgalar 
biçimindeki enerji ve fay hattı kırılması 
sonucunda oluşan yer kabuğunun yer 
değiştirmesi/kayması nedenleriyle olur.

Sismik dalgalar bir binayı, aynen 
suya atılan bir çakıltaşı gibi etkiler. 
Dalga ve sonucunda oluşan binanın 
fiziksel yer değiştirme hareketi, bina 
zemininden başlayıp, tepesine kadar 
zaman içinde ulaşır ve binanın üç ek-
sende salınmasına neden olur; yatay 

bir itme-çekme etkisi, dikey bir yukarı-
aşağı hareketi ve burulmaya neden olan 
dairesel hareket.

Binanın hareketinin başlangıcında 
sadece zemin hareketi vardır ve üst kat-
lar sabittir. Hareket yukarı ulaştığında 
ve üst katlar sallanmaya başladığında, 
zemindeki hareketin yönü (itme-çekme 
etkisi) değiştiğinden, artık alt katlar ve 
üst katlar farklı yönlere hareket etmeye 
başlarlar.

Deprem sonrası yangınlarda basit 
ama etkili önlemlerin başında, yapı 
tasarım ve inşaat aşamalarında gerçek-
leştirilecek yapısal önlemler gelir. Zira 
binanın mimari ve yapısal tasarımı ve 
esnekliği, deprem sırasında oluşan ya-
pısal hareketin geri kalanının ne kadar 
büyüyeceğinin temel belirleyicisidir.

Yapısal önlemler, mesela yapısal çe-
lik ve çelik/beton kompozit gibi daha 
esnek malzemelerle taşıyıcı sistemin 
tasarlanması ve böylece sismik etki al-
tında yapının hareketinin sağlanması 
ve sürtünmeli sarkaç tipi sismik izo-
latörler ile yapı zemin hareketinin en 
aza indirilmesi gibi yapısal önlemler, 
elbette binaların deprem zararlarını en 
aza indirmek için gerekli ve faydalıdır.

Ancak yapısal olmayan önlemlerin 
de deprem sonrası yangın riskini önem-
li ölçüde azaltacağı aşikardır. Örneğin, 
deprem sırasında doğalgaz kaçağını or-
tadan kaldırmak için kullanılan sismik 
shut-off (kapama) vanalarının, deprem 
sonrası doğalgaz sızıntısını yüzde 80’e 
kadar azaltabildiği; sprinkler sistem-
leri gibi sulu söndürme sistemlerinin 
su besleme hatlarının esnek bağlantı 
elemanları ve doğru sabitleme yöntem-
leriyle tesis edilmesinin de su kesilme-
lerine karşı önemli direnç sağlayacağı 
unutulmamalıdır.
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Kentsel dönüşüme
bütüncül bakmalıyız

Mehmet KALYONCU
Gayrimenkul ve Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER) Yönetim

Kurulu Başkanı

Yapılı çevremizi oluşturan yapı en-
düstrisinin temsilcileri olarak, değiş-
meyen gündem haline gelen “deprem”i 
artık değiştirmemiz, ülke olarak depre-
mi risk olmaktan çıkarmamız gerektiği 
inancını taşıyoruz.

Son yaşanan İzmir depremi de ris-
ki depremin değil güvensiz binaların 
oluşturduğunu bir kez daha ortaya 
çıkardı. Artık büyük yıkımlar yaşa-
mamak, hayati risk taşıyan binalardan 
kurtulmak için kentsel dönüşümün 
zaruri hale geldiğini biliyoruz. Kentsel 
dönüşümün asıl amacına ulaşması için 
kamunun, ilgili sektörlerin ve top-
lumun tüm kesimlerinin el birliğiyle 
çaba göstermesi gerekiyor.

Kentsel kalkınmanın bir parçası 
olan kentsel dönüşüm sürecine, riskli 
yapı stokunun yıkılıp yeniden yapıl-
ması olarak değil; ekonomik, sosyo-
lojik, insani boyutlarını da düşünerek 
bütüncül bir biçimde bakmamız gere-
kiyor. Türkiye’nin yapılaşma alanında 
geçmişten bugüne yansıyan sorunları-
nın çözümü ve köklü bir değişimi için 
mevzuatın yeterli olduğunu düşünü-
yorum. Kentsel dönüşüm sürecinde 
çoğunlukla mülk sahibi ile anlaşmaz-
lıklar üzerinden oluşan problemleri 
görüyoruz. Bu işi başarmak için bir 
güven iklimi içinde, gerçek anlamda 
bir takım çalışması yapmamız gereki-
yor. Bu takımın oyuncuları başta şehir 
plancıları, kent bilimcileri, mimarlar 
tasarımcılar, geliştiriciler, müteahhit-
ler, kamu, STK’lar ve kilit paydaş olan 
mülk sahipleridir.

Bu takımın lideri tabii ki devleti-
mizdir. Dolayısıyla kamunun, kentsel 
dönüşümü başarmamız için bir güven 
iklimi oluşturması, uyumlu bir ekip 
çalışmasına liderlik etmesi ve bu süreci 
iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bu 
gayretin de şu anda olabildiğince ser-
gilendiğini görüyoruz. Tüm tarafların 
birbirine güvenerek, prensipleri net bir 
ilişki içinde sürdürmesi çok önemli.

Bu süreçte mülk sahibi ile geliştiri-
cinin bir dönüşüm kararı almasından 
ziyade, arada kamunun olmasıyla iki 
tarafın da kendini daha güvende hisse-

Depremlerde büyük yıkımlar 
yaşamamak, hayati risk taşıyan 

binalardan kurtulmak için kentsel 
dönüşümün zaruri hale geldiğini 
biliyoruz. Kentsel dönüşümün asıl 
amacına ulaşması için kamunun, 
ilgili sektörlerin ve toplumun tüm 

kesimlerinin el birliğiyle çaba 
göstermesi gerekiyor.

deceği bir ortam oluşacaktır. Bu güven 
ortamının tesis edilmesiyle kentsel 
dönüşümün çok hızlanacağına ina-
nıyoruz.

ALTYAPIDAKİ BAŞARIYI 
ÜSTYAPIDA DA 
GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ

Aslında ülkemiz takım çalışması-
nı, altyapısını geliştirmek için çok iyi 
düzeyde yaptı. Kamu-özel iş birliğiyle 
Türkiye’nin hastaneleri, havaliman-
ları, otoyolları, haberleşme ve enerji 
altyapısı dünya standartlarının üzerine 
çıktı. Her boyutuyla düşünülerek inşa 
edilen bir altyapının ne kadar önemli 
olduğunu, özellikle pandemi döne-
minde gördük.

Şimdi önümüzde ülkemizin üst-
yapısını, yani yapı stokunu yenilemek 
var. Bunu da doğru kurgulanmış, cazip 
finansmana erişimi mümkün kılan bir 
kamu-özel iş birliği modeliyle yapabi-
liriz. Altyapıdaki başarımızı, üstyapı-
nın dönüşümü için de gerçekleştirme-
miz halkın katılımıyla mümkün. Bu 
yüzden toplumumuzun bu süreçlere 
katılma rızasını nasıl sağlayabileceği-
mize bakmamız lazım.

Ayrıca bu süreçte şehirlerimizdeki 
kentsel kaliteyi artırma fırsatını da 
değerlendirerek yaşam kalitemizi yük-
seltmemiz mümkün. Biz sadece dep-
rem olduğunda değil, deprem olmasa 
da bir araya gelmeliyiz. Bilgi birikimi-
mizi, tecrübelerimizi ve imkanlarımızı 
kullanacağımız, depreme hazırlık için 
seferberlik başlatmalıyız.
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Kentsel dönüşümün
hızlandırılması gerekiyor

Mithat YENİGÜN
Türkiye Müteahhitler
Birliği (TMB) Yönetim

 Kurulu Başkanı     

Son olarak İzmir depreminde yıkı-
lan binalar ile yitirilen canlar, doğru ta-
sarımın, ehil müteahhitliğin ve yapı de-
netiminin hayati önemini bir kez daha 
acı biçimde ortaya koydu. Depremde 
en çok hasarın Bayraklı ve Bornova’da 
yaşanmasında bu bölgelerde zemin 
etüdünün gerektiği şekilde yapılma-
mış olmasının, planlama ve yapı ta-
sarımı süreçlerinde zemin şartlarının 
yeterince dikkate alınmamasının etkisi 
görülüyor. Dolayısıyla yaşadığımız can 
kayıplarının asıl nedeni deprem değil, 
ihmal ve kusurlu yapılar.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu 
gerçeği, yapıların proje sürecinden 
itibaren unutulmamalı. Esas olan; dep-
reme karşı hazırlık yapmak, konuyu 
gündemde tutarak önlem almaktan 
ve sistemi geliştirmekten vazgeçme-
mektir.

Ülkemizde yaklaşık 450 bin mü-
teahhit bulunuyor ve bu sayı oldukça 
yüksek. Aynı zamanda her müteahhit 
her projeye uygun değildir. Bu çer-
çevede sektörde yeterlilik sisteminin 
etkin biçimde uygulanması gerekiyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan bu konuda önemli adımlar atıla-
rak, mevzuat düzenlemeleri yapıldı. 
Bu doğrultuda sektörde yeterliliklere 
göre sınıflandırma hassasiyetle uygu-
lanmalı.  

Doğru malzemenin, ehil ellerde, 
doğru biçimde kullanımı da son de-
rece önemli. Beton dökerken, demiri 

Ülkemizde Marmara Depremi’nden 
bu yana 1.5 milyon konutun 

dönüştürülmüş olması önemli olmakla 
birlikte, dönüştürülmesi gereken 

6.7 milyon konut daha bulunuyor. 
Dolayısıyla sürecin hızlandırılması 

ihtiyacı söz konusu.  

kullanırken, temel atarken özen gös-
terilmezse binanın ömründen gider.

Yapı denetiminin ise zemin ve te-
mel etütleri aşamasından başlayarak 
inşa süreçlerinin her evresinde etkin 
bir şekilde işletilmesi şart.

Kentsel dönüşüm ülkemiz için 
büyük önem taşıyor, bu çerçevede 
deprem bakış açısıyla hareket edil-
mesi gerekiyor. Ülkemizde Marmara 
Depremi’nden bu yana 1.5 milyon ko-
nutun dönüştürülmüş olması önemli 
olmakla birlikte, dönüştürülmesi ge-
reken 6.7 milyon konut daha bulunu-
yor. Dolayısıyla sürecin hızlandırılması 
ihtiyacı söz konusu.  

DEPREME KARŞI STK’LARI
BİR ARAYA GETİRDİK

Ayrıca depremle mücadele sürecin-
de liyakat sahibi STK’lar ve kamunun 
iş birliği büyük önem taşımakta olup, 
toplumda depreme karşı sürekli eğitim 
ve sürdürülebilir farkındalığın artırıl-
ması ihmal edilmemesi gereken bir 
husus. Bu düşüncelerle TMB olarak, 
sektörümüzün önde gelen STK’larını 
bir araya getirdik. İzmir depremi-
nin ardından “Depreme Karşı Tekiz” 
sloganı altında başlattığımız girişim 
kapsamında ilk olarak depremle mü-
cadelede öncelikli önerilerimizi içeren 
Ortak Bildiri’yi kamuoyu ile paylaştık. 
Bildiri, deprem felaketine hazır olmak 
açısından izlenmesi gereken yol hak-
kında önemli bilgiler içeriyor.
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Deprem Konseyi’nin
kurulmasına ihtiyaç var

Dr. Tayfun KAHRAMAN
Deprem Risk Yönetimi ve

Kentsel İyileştirme Daire Başkanı   

İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyük-
lüğündeki deprem sonrasında Ekim 
2019 tarihli Meclis oturumunda İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından 
yapılan sunumla “Deprem Seferberlik 
Planı” ilan edildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak Deprem Seferberlik 
Planı doğrultusunda deprem, zemin, 
yapı stoku ve afet odaklı kentsel dö-
nüşüm odaklı çalışmalarımız devam 
ediyor. Bunlardan bazıları şöyle:

√ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyi-
leştirme Daire Başkanlığı tarafından 
deprem seferberliğini her daim gün-
demde tutmak ve “Ortak Akıl” ile ha-
reket etmek amacıyla birçok etkinlik ve 
toplantı gerçekleştirilmiş olup alanında 
uzman kişilerden “Danışma Kurulları” 
oluşturuldu. 

√ Çalışmalara öncelikle mevcut 
olan envanter verileri incelenerek baş-
landı. İstanbul için önemli bir veri ve 
yol haritası niteliği taşıyan, Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin 2003 
yılında ortaklaşa hazırlamış olduğu 
İstanbul Deprem Master Planı tekrar 
ele alınarak başlandı. İstanbul’un 39 
ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp 
Tahmini Kitapçıkları” üretildi ve özel 
haritalamalar yapıldı. 

√ “Olası Deprem Kayıp Tahminleri-
nin Güncellenmesi Projesi” sonuçlarına 
göre İstanbul’da meydana gelecek 7.5 
büyüklüğündeki bir depremin ortala-
ma 48 bin binada ağır veya çok ağır 
hasara yola açacağı, 146 bin binada ise 
orta hasara yol açacağı öngörüldü. Yapı 
tespit çalışmalarına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından başlandı. Bu 
kapsamda İstanbul genelinde 2000 
öncesinde inşa edilmiş 790 bin yapı-
nın incelenerek, hasar alacak olanların 
tespit edilmesi hedefleniyor. Avcılar 
İlçesi Denizköşkler Mahallesi ve Silivri 
İlçesi Piri Mehmet Paşa Mahallelerinde 
başlayan genişletilmiş bir pilot çalışma 
tamamlanmış olup Avcılar ve Silivri 

ilçe genelinde geniş ekipler ile yapı 
tespit çalışmalarına devam ediliyor. 
2024 itibarıyla 39 ilçeye yönelik ça-
lışmaların tamamlanması planlanıyor. 
Pilot çalışmalar ile geliştirerek Hızlı 
Tarama Yöntemi’ne göre analizini ger-
çekleştirilen binaların verileri Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na iletilerek özel-
likle göçme riski taşıyan riskli binaların 
Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak 
analiz edilmeleri ve bu yapılara müda-
hale edilmesi yönünde Bakanlık’tan iş 
birliği talep edildi. Depremle mücadele 
topyekun bir seferberlik gerektiriyor. 
Afet gerçekleşmeden önce bu birlikte-
liği sağlayıp, bununla birlikte yol alarak 
afetler afet olmaktan çıkarılmalı. Bu 
amaca yönelik olarak İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu tarafından da birçok kez 
dile getirilen deprem gerçeği karşısın-
da üst ölçekte kararlar alacak, gerekli 
finansal modelleri kurgulayacak, et-
kin bir sigorta hamlesi geliştirecek, 
yasal yönetsel düzenlemeleri yerine 
getirecek, tavsiye niteliğinde kararlar 
veren, bu kararların uygulanması için 
çalışan ve süreci takip edecek yapıda 
olan Deprem Konseyi’nin kurulması-
na ihtiyaç duyuluyor. Oluşturulması 
amaçlanan Deprem Konseyi yapısı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mu-
rat Kurum ile paylaşıldı. İBB Deprem 
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme 
Daire Başkanlığı tarafından Deprem 
Konseyi’nin kurulmasına yönelik ça-
lışmalar devam ediyor.

√ Depreme hazırlık çalışmaları 
kapsamında İstanbul’un 39 ilçesi için 
toplam 32 milyon  metrekare büyük-
lüğünde, 21 milyon kişi kapasiteli 859 
adet toplanma alanı, bin 17 adet açık 
geçici barınma alanı ve 2 bin 662 adet 
kapalı geçici barınma alanı belirlendi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kent-
sel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafın-
dan yapı tespitleri, kentsel dönüşüm, 
finansman, mevzuat, müdahale, ileti-
şim-bilgilendirme gibi birçok önemli 
hususu içine alan bir yol haritasının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar de-
vam ediyor.

Deprem gerçeği karşısında üst ölçekte 
kararlar alacak, gerekli finansal 

modelleri kurgulayacak, etkin bir 
sigorta hamlesi geliştirecek, yasal 

yönetsel düzenlemeleri yerine 
getirecek, tavsiye niteliğinde kararlar 
veren, bu kararların uygulanması için 
çalışan ve süreci takip edecek yapıda 

olan Deprem Konseyi’nin kurulmasına 
ihtiyaç duyuluyor.
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Ülke şartlarına uygun 
sistemler geliştirilmeli

Halil AGAH
Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği (TürkMMMB)

Genel Sekreteri

Ülkemizin, Alp-Himalaya deprem 
kuşağında yer alan bir deprem ülkesi ol-
duğu herkes tarafından bilinen bir ger-
çek olarak görülerek deprem olgusu ile 
yaşamın sürdürülmesi için mühendisler 
ve mimarların yanı sıra tüm yaşayanlar 
üstlerine düşen özeni gösterebilmeli.

Hepimizi milletçe sarsan, İzmir ve 
çevresinde can kaybı ve hasara yol açan 
son depremde olduğu gibi depremlerin, 
bir doğal afet olmasının yanı sıra eko-
nomik, sosyal, kültürel, yasal ve teknik 
tüm boyutları ile birlikte algılanması ve 
yönetilmesi önemli bir konu. Depremle 
mücadele; olayın öncesini, olay anını ve 
bir sonraki depreme kadar olan dönemi 
kapsayan bir süreç olarak görülmeli.

Türkiye’nin, toplam nüfusunun yak-
laşık yüzde 95’i deprem riski taşıyan 
bölgelerde yaşamakta olup, bu olgu mü-
hendislik ve mimari açıdan da büyük 
önem taşır.

Deprem deyince aklımıza hep yı-
kılan konutlar gelir. Oysa ki deprem 
riskleri sadece konutları değil, hasta-
neleri, okulları, tüm kentsel altyapıları, 
havaalanlarını, köprü ve barajlar gibi 
birçok tesisleri de tehdit eder.

Mühendislerin ve mimarların, ta-
sarım ve uygulamaya yönelik başlıca 
konularından en önemlilerinin arasında 
deprem nedeni ile oluşacak yapısal ha-
sarları en aza indirmek geliyor.

Ülkemizdeki mevcut yapıların taşı-
yıcı sistem ve dolgu duvarı malzemeleri 
sayısal olarak değerlendirilerek, mühen-
dislik ve mimari hizmetlerinden yeterin-
ce yararlanılamadı. Oysa ki deprem riski 
yüksek alanlarda yoğunlaşan, ağırlıklı 
olarak kalitesiz yapı stokunu oluşturan 
kaçak yapılaşmalar da deprem açısından 
problemleri ve mesleki sorumlulukları 
artırıyor. 1999 Marmara depremi öncesi 
ile karşılaştıracak olursak son yıllarda 
büyük ölçüde okul binaları, hastaneler, 
adliyeler, belediye yapıları ve benzeri 
kamu binalarında kapsamlı bir yeni-
lenme, doğru mühendislik ve mimarlık 
hizmetleri kullanılarak önemli iyileştir-
meler sağlandı.

Yaşanan Marmara depremi, yapı 
sektöründe ciddi bir değişim ve kali-

tenin gerekliliğini ön plana getirdi ve 
bölgelere göre yapılaşmanın farklılığına 
yönelik bilinç düzeyini artırdı. Bu kap-
samda da deprem öncesi ve sonrasına 
konulara ilişkin yasal mevzuatlarda 
yenilikler ve iyileştirmeler gerçekleşti. 
Diğer yandan, köprü, baraj, yol, atık 
arıtma ve bertaraf tesisleri gibi büyük 
altyapı projelerinde, mühendislik ve 
mimarlık hizmetleri için güvenli tasa-
rım ve kontrollük hizmetlerinde ba-
şarılı sonuçlar alındı. Ayrıca, kamuya 
ait üst yapıları oluşturan binalarda ise 
tüm riskler ortadan kalkmış olmasa da 
önemli ve kesintisiz hizmet vermesi 
gereken kamu yapılarında kayda değer 
iyileştirmeler de oluştu.

Mevcut eski yapı stokunun güç-
lendirilmesi ve/veya yenilenmesi, yeni 
yapılaşmaya açılan bölgelerde imar 
durumunun belirlenmesinde mutlaka 
zemine bağlı olarak çalışılması, pro-
jelendirme, yapım ve kontrol aşama-
larında bölgesel yerleşim aksaklık ve 
dirençsizlikleri ortaya koymak önemli.

Bu noktada, konuyla ilgili farklı 
meslek grupları ve kurumlarla, üst öl-
çekli planlardan başlayarak, bina öl-
çeğine kadar inen ortaklaşa çalışmalar 
yapılmalı, hem binalarla ilgili detaylı 
veri tabanları, hem de deprem sonrası 
arama-kurtarma çalışmaları için eğitil-
miş kişilerden oluşan birimlerin yanı 
sıra toplumun tüm kesimlerinde bilinç-
lendirme çalışmaları önem kazanıyor.

Bu süreçte planlama, uygulama, yapı 
tasarımı ile üretimi ve denetlemenin, 
eğitim ve toplumu bilgilendirme faali-
yetlerinin eksiksiz ve bütüncül şekilde 
ele alınıp yönetilmesi söz konusu olma-
lı. Afet yönetimi ve deprem konusunda 
teknoloji, uygulama, sigorta, yasal alt-
yapı ve sistem deneyimlerinden yarar-
lanılarak ülke şartlarına uygun sistemler 
geliştirilmeli.

Öte yandan kentsel dönüşümün 
kent planlaması bozulmadan, bölgesel 
yoğunluğu artırmadan verimli bir şe-
kilde hayata geçirilmesi için alternatif 
finansman modellerini teşvik edecek 
yasal düzenlemeler tüm paydaşlarla 
birlikte çalışılarak yapılmalı.

Planlama, uygulama, yapı tasarımı 
ile üretimi ve denetleme, eğitim, 
toplumu bilgilendirme faaliyetleri 

eksiksiz ve bütüncül şekilde ele 
alınıp yönetilmeli. Afet yönetimi 
ve deprem konusunda teknoloji, 
uygulama, sigorta, yasal altyapı 

ve sistem deneyimlerinden 
yararlanılarak ülke şartlarına uygun 

sistemler geliştirilmeli.

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?
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Tecrübemizi kentsel
dönüşümde kullanabiliriz

Kazım Gökhan ELGİN
İstanbul Proje Koordinasyon

Birimi (İPKB) Direktörü    

Deprem, İstanbul’un gerçeği. 
İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 
bin civarında yapı stoku var. Bunun 
150 - 200 bini orta, ağır ve az hasarlı 
yapı stokuna giriyor ve bunlardan da 
yaklaşık 45 - 50 bini göreceli olarak 
daha riskli diyebiliriz. Bunun içinde 
de 6 bin bina çok ağır hasar alabi-
lecek hatta yıkılabilecek durumda 
diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu yapı 
stokunu en kısa zamanda depreme 
karşı hazırlamakla mükellefiz.

İstanbul Proje Koordinasyon Bi-
rimi, İstanbul’u depreme hazırlamak 
için 2006’da İstanbul Valiliği altında 
kuruldu. Son 14 yıldır ISMEP Pro-
jesi kapsamında İstanbul’daki kamu 
binalarının depreme dayanıklı hale 
getirilmesi, afete karşı bilinçlendirme 
eğitimleri, AFAD’ın kurumsal kapa-
sitesinin artırılması, arama kurtarma 
ekiplerine araç gereç ekipmanlarının 
alımı, komuta kontrol merkezleri 
yapılması gibi çalışmalar yapıyoruz. 
Uluslararası kredi kuruluşlarından 
temin ettiğimiz yaklaşık 2.3 milyar 
Euro tutarında bir bütçemiz var.

Kamu binaları açısından özellikle 
okullarda 1999 öncesi riskli okul-
ların yüzde 90’ına ulaştık. Bu oran, 
kampüs bazında bin 59, bina ba-
zında bin 245 okul binasına tekabül 
ediyor. Bu bin 59 okul kampüsünün 
722’si güçlendirdiğimiz ve 337’si de 
yıkıp yeniden yaptığımız okullardan 
oluşuyor. Bu okullarda yaklaşık 1.6 
milyon öğrenci eğitim alıyor.

1999 öncesinde yapılan yurtla-
rın yüzde 100’ünü ve sosyal hizmet 
binalarının da yüzde 75-80’inden 
fazlasını depreme karşı güvenli hale 
getirdik. Bunun yanında 12 hasta-
nenin ve 60 polikliniğin güçlendir-
mesini tamamladık. Ayrıca 6 hasta-
nenin de yeniden yapımını aşamalı 
olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle 
İstanbul’un en işlek arterlerindeki 
büyük hastanelerini deprem riskin-
den arındırılmış, sismik izolatörlerle 
deprem anında da çalışabilecek mo-
dern, çevreci Leed Gold sertifikası 
alacak şekilde yeşil bina standart-

larına uyumlu inşa edip Sağlık Ba-
kanlığımıza teslim ettik. Kartal Dr. 
Lütfi Kırdar, Okmeydanı Prof. Dr. 
Cemil Taşcıoğlu, Göztepe Prof. Dr. 
Süleyman Yalçın Şehir Hastaneleri 
ve Marmara Üniversitesi Prof. Dr. 
Asaf Ataseven Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi olmak üzere dört hastane-
mizde yaklaşık 3 bin 500’den fazla 
yatak kapasitesi ve 486 yoğun bakım 
servisini hizmete alarak Covid-19 
pandemisi döneminde de hastalara 
hizmet verilmesini sağladık. Kamu 
hastanelerinden ilk defa bir hastane, 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastane-
si, Leed Gold ve EDGE Sertifikalarını 
aldı.  

2006’dan bu yana edindiğimiz tec-
rübemizi kentsel dönüşümde kulla-
nabileceğimizi düşünüyorum. Hükü-
metimiz böyle bir görev tevdi ederse, 
bu konuda da çalışmalarımızı en kısa 
sürede yapmaya çalışacağız. Çünkü 
bu sadece bizim değil, herkesin el ele 
vererek altından kalkabileceği bir hu-
sus. Biz hep, “İstanbul’da en son ferdi-
miz depremlere, afetlere hazır değilse 
biz hazırlıklıyız diyemeyiz. Dolayısıyla 
biz bütün riskli binalarımızı da sağlam 
hale getirmeden, insanları depreme 
karşı bilinçli hale getirmeden hazırız, 
diyemeyiz” diyoruz.

Kentsel dönüşüm uzun bir yol, 
burada her kurumun her bireyin rolü 
var, özellikle vatandaşımız kendine 
nasıl bir binada oturduğunu sormalı? 
Bu bina depreme dayanıklı mı? Ken-
disi bunu bilemeyebilir tabii ama bir 
uzmana sorabilir, tetkik ettirebilir. Bu 
konuda devletin teşvik mekanizma-
ları var. Yapılan işin metrekaresi eski 
oturduğu evden biraz küçük olabilir 
ancak şunu hiçbir zaman unutma-
mak lazım, yeni evi değer üreten bir 
ev olacak. Hem maddi olarak daha 
değerli bir ev haline gelecek hem de 
hiçbir şeyle ölçülmeyen kendi hayatı-
nı koruyan bir evde oturmuş olacak. 
Dolayısıyla bizim kentsel dönüşüm-
le beraber hem maddi ve hem de 
manevi yönden değer üreten evlere 
geçmemiz lazım diye düşünüyorum.

2006’dan bu yana edindiğimiz 
tecrübemizi kentsel dönüşümde 

kullanabileceğimizi düşünüyorum. 
Hükümetimiz böyle bir görev tevdi 

ederse, bu konuda da çalışmalarımızı 
en kısa sürede yapmaya çalışacağız. 

Çünkü bu sadece bizim değil, 
herkesin el ele vererek altından 

kalkabileceği bir husus.

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?
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Izmir’de Afet Platformu
kurulması planlanıyor

Banu DAYANGAÇ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve

Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
depreme yönelik kapsamlı çalışmalar, 
Birleşmiş Milletler’in RADIUS Projesi’ne 
başvurulmasıyla başladı. BM “Uluslara-
rası Doğal Afetleri Azaltmanın On Yılı” 
sekretaryası tarafından projenin uygu-
lanacağı 9 kentten biri olarak İzmir’in 
seçilmesi süreci hızlandırdı.  Bu projeye 
bilimsel veri tabanı oluşturacak girdile-
rin elde edilmesi amacıyla İzmir Büyük-
şehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
oluşturulan bir ekiple yapılan protokol 
sonucunda 1997 yılında çalışmalara 
başlandı ve 1999’da İzmir Deprem Mas-
ter Planı’nın raporu tamamlandı.

İzmir Valiliği koordinasyonunda 
ilgili kurum ve kuruluşların yer aldığı 
ve Ekim 2019’da başlayan “İzmir İli 
Diri Fay Haritası ve Bütünleşik Deprem 
Master Planı Projesi (BİZDEMAP)” kap-
samında yürütülen çalışmalarda Beledi-
ye Başkanlığımız da ilgili kuruluş olarak 
yer alıyor. Proje kapsamında çalışmalar 
devam ediyor.

Yapılacak çalışmalara yönelik ola-
rak Şubat 2020’de Deprem Risk Yö-
netimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanlığı 
bünyesinde Deprem ve Zemin İnceleme 
Şube Müdürlüğü, Afet ve Risk Yöneti-
mi Şube Müdürlüğü ile Mühendislik 
Jeolojisi Şube Müdürlüğü bulunuyor. 
Daire Başkanlığı’nın yetki ve görevleri, 
multi-disipliner çalışmaları da gerekti-
riyor. 31 Ekim’deki depremin ardından 
önceliğimiz arama kurtarma çalışmala-
rı ve deprem mağdurları için hayatın 
organize edilmesiydi. Çadır alanların-
da çok hızlı biçimde hayatı organize 
ettik. Ardından depremzedeleri çadır 
alanlarından çıkartmak için çalışmaya 
başladık. Afetzedelere kira desteği için 
kampanyalar düzenledik.

Depremi değerlendirmek için Dep-
rem Dairesi Başkanlığımız koordinasyo-
nunda 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde 
kamu kurumlarımız, özel sektör, karar 
vericiler, uygulayıcılar, sanayi ve ticaret 
odalarımız, meslek örgütlerimiz ve sivil 
toplum örgütlerimizden oluşan geniş 
katılımlı “İzmir Depremi Ortak Akıl 

Buluşması” yapıldı. Kurulan Afet Bilim 
Kurulu, Belediye Başkanımız Tunç So-
yer Başkanlığında toplandı. Bu kurulun 
afet risklerine yönelik teknik ve bilimsel 
çalışmalarımızda bize rehberlik etmesi 
için üç aylık periyotlarla toplanması 
öngörülüyor. Bu kurul içinden gündem 
maddelerine göre uygulamaya yönelik 
icra kurulu oluşturulması planlanıyor.

Afet Bilim Kurulu’nun yanı sıra 
kentin bütün kesimlerinin temsiliy-
le oluşan daha büyük katılımlı Afet 
Platformu’nun kurulması ve yine üç 
aylık periyotlarla toplanması planlanı-
yor. Platformun afet risklerini azaltma 
ve planlama çalışmalarında bizleri ka-
tılımcı bir anlayışla yönlendirmesini 
hedefliyoruz.

İzmir’de yapılması planlananlar ise 
şöyle;

√ Bayraklı ilçesi öncelikli olmak 
üzere kent genelinde yaklaşık 900 bin 
binaya yönelik olarak yapı envanteri 
oluşturulması.

√ Zemin analizlerinin tamamlan-
ması.

√ İzmir Kenti Bütünleşik Afet Mas-
ter Planı’nın hazırlanması.

Büyükşehir, imar mevzuatı ve afet 
yasasının bugünün ihtiyaçlarını kar-
şılamaktan uzak olduğu gerçeğinden 
hareketle yeni bir yasal düzenleme tas-
lağı oluşturup bunun kamuoyundaki 
farkındalığını büyüterek TBMM’ye taşı-
mayı da hedefliyor. Yeni bir finansman 
modeli oluşturmak üzere çalışmalar da 
başlatılacak. Ayrıca yapı kontrol labo-
ratuvarı kurulması ve binalara deprem 
güvenlik karnesi verilmesi hedefleniyor.

Özellikle 1999 yılından önce ya-
pılan binaların dönüşümünü kolay-
laştırmak ve hızlandırmak için gerekli 
imar düzenlemelerinin araştırılması için 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
bir önerge de verildi.

Ay r ı c a  İ z m i r  B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı bütçesin-
de kentte deprem nedeniyle meydana 
gelen hasar ve yıkımların etkisini azalt-
mak ve oluşabilecek deprem riskine 
yönelik çalışmalar için 200 milyon TL 
ayrılması kararlaştırıldı.

İzmir Depremi Ortak Akıl 
Buluşması’ndan sonra Afet Bilim 

Kurulu oluşturuldu. Afet Bilim 
Kurulu’nun yanı sıra kentin bütün 

kesimlerinin temsiliyle oluşan daha 
büyük katılımlı Afet Platformu’nun 

kurulması ve yine üç aylık periyotlarla 
toplanması planlanıyor.

KAPAK - DEPREME HAZIR MIYIZ?
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PROFESYONEL BAKIŞ / MURAT SAVCI

Başarılı bir kariyerin ardından 2020 yılı Şubat ayından bu yana İzocam 
Genel Direktörlüğü görevini yürüten Murat Savcı, "İş hayatında 

edindiğim önemli özelliklerden bazıları; daima bir hedefe yönelik 
sonuç odaklı olmak, bir zaman planı ile disiplinli çalışmaktır" diyor.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yurt 
dışında başladığı iş hayatında Türkiye’ye dön-
dükten sonra çeşitli firmalarda müdürlük ya-

parak kariyerini zirveye taşıyan bir isim. İzocam 
Genel Direktörlüğü görevine 2020 yılı Şubat ayın-
da başlayan Savcı, “İnşaat sektöründe akademik 
çalışmaların yanı sıra saha çalışmalarında da yer 
aldım. Ağırlıklı olarak yapı kimyasalları alanında 
faaliyet gösteren firmalarda çalıştım. Yalıtım, yapı 
kimyasallarında sistemin bir bileşeni olduğundan 
aslında aşina olduğum bir sektöre geçmiş oldum” 
diyor. Murat Savcı ile iş hayatını, çalışma prensip-
lerini ve İzocam’ı konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden ve iş 
hayatına atılma sürecinizden bahseder misiniz? 
İzocam’daki görevinize ne zaman atandınız?

Adana’da 1967 yılında doğdum. 1985’te Tar-
sus Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra 
eğitim hayatıma İTÜ İnşaat Mühendisliği’nde 
devam ettim ve 1990’da İnşaat Mühendisi olarak 
mezun oldum. 1991-1994 yılları arasında Al-
manya Dortmund Teknik Üniversitesi’nde İnşaat 
Ekonomisi ve Hukuku konularında yüksek lisans 
yaptım. Aynı dönemde üniversitenin İnşaat Fiziği 
bölümünde asistan olarak görev aldım. İş hayatı-
ma 1994 yılında Almanya’da başladım ve 1994-
2005 yılları arasında çeşitli Alman şirketlerinde ve 
inşaat gruplarında Proje Müdürlüğü görevlerini 
yürüttüm. Bu dönemde Almanya’nın değişik yer-
lerinde konut ve ticari gayrimenkul projelerinin 
yapımında görev aldım. 2005 yılında Türkiye’ye 
dönerek kurucusu olduğum inşaat şirketinde 
2005-2007 yılları arasında Genel Müdürlük gö-
revini üstlendim. Daha sonra 2007-2012 yılları 

arasında Avusturya merkezli Baumit firmasının 
Türkiye Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundum.

2012-2019 yılları arasında Belçika merkezli 
global endüstri ve yatırım grubu Koramic Invest-
ment Holding bünyesindeki Koramic Chemicals 
NV’de Yönetim Kurulu Üyeliği ile Grup Şirketle-
rinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevlerini ve 
aynı zamanda Türkiye’deki Koramic Yapı Kimya-
salları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlendim. Şubat 2020’den bu yana da İzocam 
Tic. ve San. A.Ş.’nin Genel Direktörlüğü’nü yapı-
yorum. İnşaat ve yalıtım sektörlerinin gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla aktif olarak dernek çalış-
malarına da katılıyorum. 2009 - 2017 yılları ara-
sında İZODER Yönetim Kurulu’nda görev aldım. 
2020 - 2023 dönemi süresince de Türkiye İMSAD 
Denetim Kurulu Üyeliğimle sektöre profosyonel 
katkı sağlamaya devam ediyorum.

“GÖREVE GELDİKTEN SONRA YAŞANAN 
PANDEMİ SÜRECİ BANA TECRÜBE KATTI”
İş hayatında çeşitli kademelerde çalışmış 
biri olarak İzocam’daki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz?

İnşaat sektöründe akademik çalışmaların yanı 
sıra, saha çalışmalarında da yer aldım. Ağırlıklı 
olarak yapı kimyasalları alanında faaliyet göste-
ren firmalarda çalıştım. Yalıtım, yapı kimyasal-
larında sistemin bir bileşeni olduğundan aslında 
aşina olduğum bir sektöre geçmiş oldum. Üst 
düzey yöneticilik yaptığım firmalarda yalıtım 
konusuna olan yakınlığıma rağmen konunun 
detaylarına inildiğinde çok sayıda farklılıkla da 
karşılaştım.

“Daima hedefe yönelik 
sonuç odaklı ve 

disiplinli çalışırım”
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İzocam, 1965’te Türkiye’de ilk kez yalıtım 
ürünü üretmek için kurulmuş, yıllardır istisnasız 
şekilde “İSO İlk 500” sanayi kuruluşu sıralama-
sında yer alan, ülke ekonomisine önemli katkıda 
bulunan bir sanayi kuruluşu.

İzocam dünyanın en eski ve köklü endüstriyel 
gruplarından olan 355 yıllık Fransız Saint-Goba-
in Grubu ile yine global ve köklü bir grup olan 
Kuveytli Alghanim Industries Grubu’nun ortaklı-
ğında Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket. Yine 
Brand Finance Raporu’nda Türkiye’nin en değerli 
100 markası arasında yer alan güçlü bir marka. 
Bu derece güçlü bir firmayı yönetmek gurur verici 
olduğu kadar da önemli bir sorumluluk.

Şubat ayı itibarıyla göreve geldiğim İzocam’da 
birinci ayım yeni dolduğu sırada pandemi süre-
cini yaşamaya başladık. Bu da bana İzocam’ı zor 
koşullarda da gözlemleme fırsatı verdi. Salgının 
etkilerinin görülmeye başladığı mart ayından 
beri sektörümüzde bazı şirketler üretim faali-
yetlerine ara vermek zorunda kaldı. İzocam ise 
sektör öncüsü bir marka olarak sürecin başından 
beri, ülkemizin geleceği için iş yaşamının devam 
etmesi gerektiği bilinciyle hareket etti. Sağlık açı-
sından gerekli önlemler en üst düzeyde alınarak 
üretim faaliyetlerimiz devam etti. Bu arada İzo-
cam çalışanlarının bu zor şartlar altında özverili 
çalışmalarını ve şirkete gösterdikleri bağlılığı da 
gördüm. Zaman zaman üretim programımızı ve 
stoklarımızı piyasanın durumuna göre düzenleye-
rek piyasa koşullarına hızla adapte olabildik. Bu 
yaklaşımın sonucunda da bu sene hem iç piya-
sada, hem de ihracat pazarlarımızda iyi bir satış 
ivmesi yakaladık ve seneyi yüzde 20’nin üzerinde 
bir ciro artışı ile kapatıyoruz. Yaşadığım bu tecrü-
be 55 yıldır sektöre liderlik etmenin aslında bir 
tesadüf olmadığını, zor koşulların bilgi, öngörü 
ve tecrübe ile kolayca aşılabildiğini bana hatırlattı.

“Ekibinin hedefleri 
benimsemesini

ve aynı doğrultuda 
çalışmasını 

sağlamak, bence 
modern bir 

yöneticinin en güçlü 
yönlerinden biri 

ve onu lider yapan 
özelliğidir.”

Başarılı bir kariyer yapan her yöneticinin kendine 
çizdiği bir yol var. Sizin iş hayatındaki çalışma 
tarzınız ve prensipleriniz neler?

İş hayatının ilk yıllarını sahada projelerde 
ve operasyonda geçirmiş biri olarak edindiğim 
önemli özellikler; daima bir hedefe yönelik so-
nuç odaklı olmak, bir zaman planı ile disiplinli 
çalışmak, zamanında karar almak, detaya inmek 
ama geniş bakış açısını da elden bırakmamak 
oldu. Ekip çalışmasına önem veririm ve önemli 
kararları ekip içinde değerlendirerek almaya ça-
lışırım. Şeffaf iletişim şekline önem vererek, ekip 
arkadaşlarımdan da sonuç odaklı olmalarını bek-
lerim. Aynı zamanda hedeflere ulaşabilmek için 
yakından takip edip, geri bildirim vermeye de 
dikkat ederim. Ekibinin hedefleri benimsemesini 
ve aynı doğrultuda çalışmasını sağlamak, bence 
modern bir yöneticinin en güçlü yönlerinden 
biri ve onu lider yapan özelliğidir. Genç yönetici 
adayı arkadaşlara da kendilerini bu yönde geliş-
tirmelerini tavsiye ederim.

“ŞİRKETLER ÇALIŞANLARINA DA
YATIRIM YAPMALI”
Size göre şirketleri başarıya götüren en önemli 
faktörler neler? İnsan kaynağı ve ekip çalışmasının 
başarıdaki rolü nedir?

Bir şirket başarılı olmak istiyorsa teknolojiye 
ve Ar-Ge’ye olduğu kadar çalışanlarına da yatırım 
yapmalı. Çalıştığı iş yerini ikinci yuvası olarak 
gören, motivasyonu yüksek, eğitimlerle sürekli 
olarak kendini geliştiren, aynı hedef doğrultusun-
da koşan ve birlikten kuvvet doğacağı bilinciyle 
ekip olarak hareket eden çalışanlarının olması bir 
şirket için başarının en önemli anahtarıdır. Biz 
de bu doğrultuda, İzocam çatısı altında buluşan 
çalışanlarımıza her konuda destek olan yatırımlara 
azami önem veriyoruz. İzocam’ın başarısında iki 
önemli faktör ön plana çıkıyor. İlk olarak İzocam 
oldukça donanımlı, teknik bilgisi yüksek, uzman 
ve tecrübeli bir kadroya sahip. Bu güçlü kadronun 
etkinliğini artırmak amacıyla, daha çevik ve yeni-
likçi insan kaynağı yönetimi için insan kaynakları 
anlamında aralıksız yatırım yaptığımız bir döneme 
girdik. Hedefimiz zaten güçlü olan şirketi oldu-
ğundan daha atik, daha dinamik, daha yenilikçi, 
daha müşteri odaklı ve daha yüzü pazara dönük 
hale getirmek.

İzocam’ı başarıya ulaştıran ve sektördeki ra-
kiplerinden farklılaştığı diğer bir nokta ise sada-
kati yüksek ve pazarında oldukça etkin bir bayi 
yapılanmasına sahip olması. İzocam’da göreve 
başladığımda en çok etkilendiğim konulardan biri 
de bu güçlü ve köklü bayi ağı oldu. Göreve başla-
dığım şubat ayında Uluslararası Bayi Toplantısı’nı 
gerçekleştirdik. Dört gün süren toplantı süresince 
birçok bayimizle tanışma, konuşma ve onları din-
leme fırsatım oldu. Hepsinin sektörde son derece 
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etkin, bilgili ve donanımlı kişilerden oluştuğunu 
görmek beni etkiledi. En az bunun kadar etkileyi-
ci olan diğer bir konu da, tüm bayilerin İzocam’a 
olan sevgileri, bağlılıkları ve sadakatleriydi. Tabii 
tüm bu kazanımlar 55 yıllık bir tecrübenin getiri-
si... Bu anlamda gerçekten bütün rakiplerden çok 
farklı bir aileye sahibiz. Ailemizin güncel pazar 
koşulları ile ilgili ihtiyaçlarının da farkındayız. 
Kuvvetli bir firma olarak bu ihtiyaçları iyi anlayıp, 
hızlı çözümler geliştirmeyi, bayilerimize işlerini 
geliştirmeleri için daha fazla fırsat yaratmayı, 
onların her zaman arkasında durduğumuzu daha 
çok hissettirmeyi hedefliyoruz.

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

İş ve özel yaşam dengesinin sadece benim için 
değil tüm çalışanlar için kurulması gerektiğine 
inanıyorum. Her ne kadar bir üst düzey yönetici 
olarak yoğun çalışmam nedeniyle kendime daha 
az vakit ayırabiliyor olsam da bu vaktimi kaliteli 
şekilde harcamaya gayret ediyorum. Öncelikle ai-
leme vakit ayırmaya çok dikkat ediyorum, ayrıca 
sosyal ilişkilere önem veren bir insan olarak sosyal 
hayatıma da vakit ayırmaya çalışıyorum. Seyahat 
edip yeni yerler görmek, değişik kültürler tanı-
mak tutku ile gerçekleştirdiğim bir hobim. Fut-
bol, kayak ve yelken ilgi alanıma giriyor. Son bir 
iki yıldır da perküsyon öğrenmeye çalışıyorum.

Biraz da İzocam’dan bahsetmenizi isterim. 
İzocam’ın sektördeki yeri nedir?

Isı yalıtımı, gürültü kontrolü, akustik konfor 
ve yangın güvenliği gibi yalıtım ihtiyacı duyulan 
birçok alanda ürün geliştirebilen Türkiye’nin ilk 
yalıtım firmasıyız. 55 yıllık tecrübemizle zemin-
den çatıya, duvardan tesisata kadar her uygulama 
alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üretiyoruz. 
Ülkemizde ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı 
ürünü aynı çatı altında üretebilen tek firmayız. 
2019 yılını 503 milyon TL’lik bir ciro ile kapattık. 
2020 yılında ise tüm ürün gruplarımızda yurt 
içi pazar paylarımızı koruyarak veya bazı ürün 
gruplarımızda ise pazar payımızı artırarak, yıl-
sonunda 600 milyon TL üzeri bir ciro hedefliyo-
ruz. Böylece pandemi koşullarına rağmen bu yılı 
yüzde 20 ciro artışı başarısı ile kapatmış olacağız. 
7 farklı ürün gamında hizmet veren bir firma 
olarak, tüm yalıtım pazarında yüzde 20’ye yakın 
bir payımız var. Sahip olduğumuz bu pazar payı 
ile pazardaki liderliğimizi sürdürüyoruz. İhracat 
tarafında ise, İzocam olarak bugüne kadar 100’ü 
aşkın ülkede çözüm sunmuş olan bir firmayız. Şu 
anda da 20 yurt dışı bayimiz ve 200 alt bayimiz 
ile ihracat faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2019 
yılında yaklaşık 20 milyon dolar ihracat yaptık ve 
ciromuzun yüzde 20’den fazlasını ihracat faaliyet-
lerimiz oluşturdu.

“YENİ ÜRÜNLERİN CİROMUZ
İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 20’Yİ AŞTI”
İzocam’ın başarısında inovasyon ve Ar-Ge’nin 
etkisi nedir?

İzocam, inovasyon ve Ar-Ge’ye verdiği de-
ğer sayesinde 55 yıldır yalıtım sektörünün li-
deri konumunda yer alıyor. Yalıtım sektörünün 
dünyadaki gelişimini yakından takip ediyoruz. 
Ar-Ge ile ilgili hedeflerimize ulaşırken sadece 
mevcut ürün gamımızı kullanarak değil, yeni 
teknolojilerden de faydalanarak katma değeri 
yüksek ürün ve çözümlerle yol kat ediyoruz. 
Ürün gamımıza Ar-Ge çalışmalarımız doğrultu-
sunda müşterilerimizin ve pazarın beklentisine 
uygun yeni ürünler ekliyor, yalıtım ile ilgili tüm 
ihtiyaçları karşılanabilen güçlü bir marka olma 
özelliğimizi koruyoruz.

Bizim uzun yıllardır takip ettiğimiz bir başarı 
göstergemiz var, yeni ürünlerin ciromuz içindeki 
payı yani “inovasyon katsayısı”. Şu an yeni ürün-
lerin ciromuz içindeki payı yüzde 20’yi aşmış 
durumda. Kısaca İzocam’ın cirosunu oluşturan 
her 5 üründen biri yeni statüsünde yer alıyor. 
İzocam’ın Ar-Ge konusunda çok büyük bir avan-
tajı var. O da Saint-Gobain Isover gibi dünya 
yalıtım pazarında teknolojik anlamda lider bir 
firmanın lisansı ile üretim yapması ve Saint-
Gobain Isover’in tüm teknolojik imkanlarından 
faydalanabilmesi. Diğer bir avantajı ise yalıtımın 
tüm segmentlerinde faaliyet gösterdiği için geniş 
fikir havuzuna sahip olması. Bu sayede İzocam, 
ürün ve hizmetleriyle ilgili doğru ve yenilikçi 
adımları daha rahat atabiliyor.

“55 yıllık 
tecrübemizle 
zeminden
çatıya, duvardan 
tesisata kadar her 
uygulama alanı 
için nitelikli yalıtım 
malzemeleri 
üretiyoruz. Pandemi 
koşullarına rağmen 
bu yılı yüzde 20 
ciro artışı başarısı ile 
kapatacağız.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ

Geleceğin şehirleri
sürdürülebilir ve 
yeşil mimari ile
inşa edilecek
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ

Dünya 2020 yılında başlayan 
pandemi ile birlikte yeni bir 
döneme girerken, mimaride de 
“sürdürülebilir ve yeşil mimari” 
bu dönemin mottosu olacak. 
Çevre dostu malzemeler seçilerek 
çevreye ve insan sağlığına 
verilen zararı en aza indirmeyi 
hedefleyen bir yaklaşım şekli olan 
yeşil mimari, sürdürülebilirlik 
kriterleriyle geleceğin şehirlerini 
inşa edecek.

Covid-19 pandemisi ile birlikte “sürdürülebilir 
ve yeşil mimari” kavramını da daha sık duy-
maya başladık. Sürdürülebilir mimari tasarım, 

kaynakların korunması ve enerji verimliliğini, sağlıklı 
yapılar ve malzemeleri, ekolojik ve toplumsal olarak 
duyarlı arazi kullanımını, biyolojik çeşitliliğin korun-
ması ve artırılmasını dikkate alıyor. Yeşil mimar ya da 
tasarımcı, çevre dostu yapı malzemeleri ve inşaat uy-
gulamaları seçerek havayı, suyu ve toprağı korumaya 
çalışıyor. Bu yapıların dünyadaki örnekleri giderek 
artarken, geleceğin şehirlerinde de sürdürülebilirlik 
kriterlerinin hakim olacağını söylemek yanlış olmaz.
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Atık malzemelerle tasarlanan
yapı: Villa Welpeloo
Yıkım malzemelerinden ve imalat 
atıklarından yapılmış sıra dışı bir ev olan 
Villa Welpeloo, Hollanda’nın Enschede 
kentinde bir banliyö olarak bilinen 
Roombeek’te 2012Architecten Mimarlık 
Stüdyosu tarafından tasarlandı. Karbon 
ayak izlerini minimuma indirmek için 
evin tasarım sürecinde kullanılan 
malzemeler, inşaat sahasının çevresindeki 
15 kilometrelik alandan temin edildi. Villa 
Welpeloo’nun destekleyici yapısını, komşu 
bir fabrikadaki tekstil makinesinden alınma 
kirişlerle bir çelik konstrüksiyon iskelet 
oluşturdu. Ön cephenin ahşabı kablo 
varillerinden elde edildi. Pencerelerin çoğu 
yerel bir cam fabrikasından çıkan cam 
atıklardan yapıldı ve civardaki bir karavan 
imalatçısının polistiren parçaları da ön 
cephe yalıtımında kullanıldı.

İzlanda’da sürdürülebilir bir
konser ve konferans salonu:

Harpa Consert Hall
İzlanda Reykjavik’te Henning Larsen 

Architdects tarafından projelendirilen 
ve 2011’de inşası tamamlanan konser 

ve konferans binası Harpa Consert 
Hall, sürdürülebilir mimariye güzel bir 

örnek. Dış cephesinde kullanılan çelik, 
farklı renklerdeki camlar sayesinde ve 

su kıyısında olması sebebiyle yansıyan 
ışıklar göz kamaştırıcı bir atmosfer 

oluşturuyor. Şehrin tamamında 
enerji kaynağı olarak jeotermal ve 

hidro-power kullanıldığından bina 
da yenilenebilir enerjiye uygun 

tasarlandı. Yapının tamamında LED 
aydınlatma kullanılarak, yenilenebilir 

enerji kullanımında da
 tasarruf sağlanıyor.

Dünyadan sürdürülebilir 
ve yeşil mimari örnekleri
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Singapur’da farklı bir
mimari: Robinson Tower
Singapur’da 24 bin metrekare büyüklüğünde 
butik perakende ve ofis kulesi olan Robinson 
Tower’da dört katlı bir perakende podyum 
üzerinde bir bahçe ve ardından 20 kat 
boyunca yerleştirilen ofisler yer alıyor. 
Uluslararası KPF veya Kohn Pedersen Fox 
Associates firması tarafından tasarlanan 
ve Associate Architect A61 ile ortaklaşa 
yürütülen proje, şehrin kültürel ve sosyal 
yönlerini ele alarak tekil ve rafine bir deneyim 
yaratıyor. Ağaçlar ve diğer bitkiler için 
podyumlar ve paletlerle donatılmış olan 
tasarım, mevcut doğal ışık miktarını da en üst 
düzeye çıkarıyor ve bu da yapay aydınlatma 
maliyetlerini azaltıyor.

Kopenhag’da sıfır atık
elektrik santrali: CopenHill

Dünyanın ilk sıfır karbonlu şehri olmayı 
hedefleyen Danimarka’nın başkenti 

Kopenhag’da sıfır atık elektrik santrali 
CopenHill, bu amaca uygun olarak 
tasarlandı. Amager Bakke olarak da 

adlandırılan “CopenHill”, hem elektrik 
üretmek için atık yakan bir elektrik 

santrali, hem de bir spor tesisi gibi hizmet 
veriyor. Sürdürülebilirlik kavramının hayat 

bulduğu yapı, bir kayak pisti, yürüyüş 
parkuru ve tırmanma duvarıyla sportif 

işlevli yeni bir atık enerji santrali niteliği 
taşıyor. Endüstriyel bir rıhtımda bulunan 

CopenHill, yılda 440 bin ton atığı temiz 
enerjiye dönüştürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ

Sürdürülebilirlik; daimi olarak varolma yeteneği olarak adlan-
dırılıyor. Sadece yapı yapma sanatı değil ama sosyal ve kültürel bir 
düzenleyici, bir yatırım aracı ve kentleşmenin bizzat kendisi olarak 
mimarlık ürünü de 21’inci yüzyılda taşıdığı fiziksel, ekonomik, 
sosyal, kültürel, ekonomik ve kentsel değerler ile sürdürülebilir 
olmaya muhtaç.

Diğer taraftan bu değerleri var eden, kentleşme yoluyla kuru-
lan uygarlığı var eden; mekanın kullanıcısı, tüketicisi, mekanlara 
değer veren insanoğlunun sürdürebilirliği yine mekanlar yoluyla 
sağlanabilir mi ya da mekanlar katalizör olarak bu sürdürülebilirliğe 
katkıda bulunacaklarsa bunun yolu ne olmalı?

Bu yüzyıl başından, itibaren etkinliği giderek artan sayılabilir 
mekanizmaların gündelik hayata sirayeti ile gündeme gelen üç olgu, 
hem bu yüzyıldaki mekanın olası kurguları, hem de mekansal bek-
lentiler için yol gösteriyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- Sürdürülebilir binalar ve kentsel çevre: Sürdürülebilir 
çevre kavramının çıkış noktası, ekonomik ve teknolojik gelişmelere 
paralel ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosis-
temin korunması üzerine odaklanır. Sürdürülebilirlik kavramının, 
binalar ve kent kavramı ile birlikte ele alınması ise oldukça yeni 
bir olgu. 1996 Habitat II. Zirvesi’nin sonuç bildirgesi olan İstanbul 
Deklarasyonu’nun 15’inci maddesi şu şekildedir: “21’inci yüzyıla 
girerken, sürdürülebilir insan yerleşimleri için pozitif bir vizyon, 
ortak geleceğimiz için umut duygusu ve herkesin itibar, sağlık, 
güvenlik, mutluluk ve umut dolu nezih bir hayat vadeden güvenli 
bir evde yaşayabileceği, bütünüyle faydalı ve cazip bir meydan 
okumaya katılmayı teşvik ediyoruz.” Böylece sürdürülebilir bir ya-
şamı olanaklı kılan yerleşmelerin ve mekanların önemi vurgulandı.

2- Yeşil mimari ya da yeşil tasarım: Yeşil mimari, çevre dostu 
yapı malzemeleri ve inşaat uygulamaları seçerek hava, su ve top-
rağın korunmasını amaçlayan mimari yaklaşımın adıdır. Sürdürü-
lebilir olmak yeşil binalar için temel kriterdir. Yeşil mimari ile inşa 
edilen binalarda; enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları 
olan rüzgâr ve güneş enerjisi ile sağlanması, aydınlatma ve klima-
tizasyon cihazlarında enerji tasarruflu ürünler kullanılması, inşaatı 
sırasında toksik olmayan ve geri dönüştürülebilir ürünlerin tercih 
edilmesi, gibi özelliklere sahip olması beklenir.

3- Biyofilik Tasarım: Evrimsel psikoloji alanında biyofili hipo-
tezi, insanların diğer yaşayan (biyolojik) sistemlere karşı içgüdüsel 
bir duygu ve bağ beslediğini savunan bir argümandır. Yani temelde 
yaşama ve yaşayan sistemlere karşı duyulan “sevgi” denilebilir. 1984 
yılında biyolog Edward Wilson, “Biophilia” adlı kitabında biyofili, 
“Yaşayan organizmalar ile çevrili olmanın getirdiği zengin ve doğal 
hazdır” şeklinde tanımlamıştır. Doğanın kendisi, insanın hayata 
tutunma iradesi lehine motivasyon sağlar.

Biyofilik tasarım ise yaşamak, çalışmak ve öğrenmek için doğal 
ortamlar yaratarak doğa ile bağlantı kurmanın yenilikçi bir yoludur. 
Mekan tasarımını sadece estetik ya da işlevsel bir disiplin olarak 
değil, aynı zamanda insanların zihinsel ve fiziksel refahlarını iyileş-
tirmenin bir yolu olarak da ifade eden bir değerler sistemidir. Sonuç 
olarak; bilimin ve teknolojinin değişim hızının yarattığı paradigma 
değişimleri insanları ve mekanları sürdürülebilir sistemler yaratma-
ya zorluyor. Bu sistemlerin yeni araçları olan sürdürülebilir binalar 
ve kentsel çevre, yeşil mimari ve biyofilik tasarım ise yüzyıl başında 
deneyimlediğimiz enerji, teknoloji ve sağlık krizlerine başarıyla 
cevap verdikleri gibi, sosyal değişimler için de büyük potansiyel arz 
ediyorlar. Görünen o ki, bu araçları nasıl anlamlandıracağımız yeni 
yüzyılda mimarlığın ana problematiğini oluşturacak.  

Arda IŞIK
XL Mimarlık

Mühendislik Kurucusu

Mimarlığın 
21’inci yüzyılda 
varolma yolları: 
Sürdürülebilir 

çevre, yeşil mimari 
ve biyofilik tasarım

Bilim ve teknolojinin yarattığı 
paradigma değişimleri insanları ve 
mekanları sürdürülebilir sistemler 
yaratmaya zorluyor. Sürdürülebilir 

binalar ve kentsel çevre, yeşil 
mimari ve biyofilik tasarım ise  

enerji, teknoloji ve sağlık krizlerine 
başarıyla cevap verdikleri gibi, 

sosyal değişimler için de büyük 
potansiyel arz ediyor.
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“Sektörde sürdürülebilir 
ve çevreci üretim 
öne çıkacak”
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"Sektördeki üreticiler; 
enerji, haberleşme, 
fiber optik, zayıf akım 
kabloları ve emaye 
bobin telleri olmak 
üzere farklı gruplarda 
üretim yapıyor."

Enerji ve telekomünikasyon alanında kablo 
üretimi yapan, uluslararası en son tekno-
lojiye sahip 23 üye firmayı bünyesinde 

barındıran Kablo Sanayicileri Derneği (Kablo-
der), sektörün gelişmesi, sorunlarının tespiti ve 
çözüme ulaştırılması, kalite bilincinin yaygın-
laştırılması gibi konularda faaliyette bulunuyor. 
Türkiye’nin 2015 yılından itibaren artış trendine 
giren kablo ihracat rakamının 2020 yılında gerek 
döviz kurundaki dalgalanmalar ve gerekse Koro-
navirüs salgını sebebiyle gerilemeye başladığını 
vurgulayan Kablo Sanayicileri Derneği (Kabloder) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Kürkçü, “TÜİK 
verilerine göre, 2020 yılının ilk 8 ayında kablo 
ihracatı bir önceki yıla göre ton olarak yüzde 
3,5, parasal değer olarak ise yüzde 11,3 azaldı” 
bilgisini verdi.

Önümüzdeki süreçte sürdürülebilirlik ve 
çevreci ürünlerin ön plana çıkacağını dile getiren 
Kürkçü ile Kabloder’in faaliyetlerini ve sektörün 
durumunu konuştuk.

Kabloder ne zaman, hangi amaçla kuruldu?
2000 yılının Aralık ayında kurulan Kabloder, 

kablo ve izoleli iletken üreticilerini çatısı altında 
toplayarak sektörü temsil ediyor. Derneğimiz, 
sektörün gelişmesi, sorunlarının tespiti ve çö-
züme ulaştırılması, kalite bilincinin yaygınlaştı-
rılması gibi konularda, üyeleriyle birlikte sektör 
yararına faaliyette bulunuyor.

Derneğin üye profili nasıl?
Derneğimizin üyeleri enerji ve telekomüni-

kasyon alanında hemen hemen her çeşit kablo 
üretimini yapan, uluslararası en son teknolojiye 
sahip, konusunda uzman, hem ülkemizin hem 
dünyanın en büyük kablo firmalarından oluşuyor 
Halihazırda 23 üyemiz bulunuyor.

Kabloder’in faaliyetlerinden bahseder misi-
niz?

Kurulduğumuz ilk günden bu yana Kab-
loder olarak amacımız, Türk kablo sektörünü 
daima bir adım ileriye ve dünya çapında rekabet 
edebilecek seviyeye getirmek. Bu doğrultuda 
derneğimiz, üretim yapan firmaların kablo ka-
litesi ve kablo kalitesine bağlı üretim yapma ko-
nularında bilinçlendirilmesi, piyasadaki ürünler 
üzerinde kalite konusunda denetimlerin artması 

SEKTÖREL GÜÇ / KABLODER

için çalışıyor. Ayrıca kablo malzemesi kullanı-
cılarına kalitesiz kablo kullanım sonuçlarının 
anlatılması, toplumdaki genel bilincin ve du-
yarlılığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen 
aktivitelerin, girişimlerin desteklenmesi, sek-
törümüzün, ülkemizin ve elbette tüketicilerin 
can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik 
çalışmalara katkıda bulunulması gibi birçok 
farklı proje içinde yer alıyor.

“TOPLAM ÜRETİMİN YARIDAN
FAZLASI İHRAÇ EDİLİYOR”
Türkiye kablo sektörünün büyüklüğü ve ihra-
catı hakkında bilgi verir misiniz?

Türk kablo sektörü inşaat, enerji ve iletişim 
sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüyor. 
Bugün sektörümüz, uluslararası standartlardaki 
üretim teknolojileri, eğitimli işgücü, Ar-Ge çalış-
maları ve giderek artan kalite bilinci ile dünyada 
rekabet edebilecek ve tüm ülkelere ihracat yapa-
bilecek seviyeye geldi. TÜİK ve TİM gibi kurum-
lar tarafından yapılan çalışmalara ve istatistiklere 
göre, Türkiye kablo sektörünün yurt içi ve yurt 
dışı satışlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 3-4 
milyar dolar. Türkiye’deki kablo üreticilerinin 
toplam üretimi ve cirosunun yaklaşık yüzde 
80-90’lık payını ilk sırada bulunan 20 firma ger-
çekleştiriyor. Türkiye ekonomisinde ve özellikle 
inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebiyle, 
Türk kablo üreticilerinin birçoğu ihracat pazar-
larına yöneldi ve bu sayede Türk kablo sektörü-
nün 2019 yılındaki ihracat rakamı 2.07 milyar 
dolar oldu. Türkiye’nin 2015 yılından itibaren 
artış trendine giren kablo ihracat rakamı, 2020 
yılında gerek döviz kurundaki dalgalanmalar ve 

Toplam büyüklüğü 3-4 milyar dolar olan Türkiye kablo sektörü, pandeminin 
etkilerini bertaraf etmeye çalışıyor. Kablo Sanayicileri Derneği (Kabloder) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Kürkçü, “Çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemlere yatırım 
yapan, sürdürülebilirliği odak noktasına alan firmalar, küresel gelişmelerden en az 
etkilenecek ve daha uzun vadede sektöre hizmet edecek” dedi.
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gerekse Koronavirüs salgını sebebiyle gerileme-
ye başladı. TÜİK verilerine göre, 2020 yılının ilk 
8 ayında kablo ihracatı bir önceki yıla göre ton 
olarak yüzde 3,5, parasal değer olarak ise yüzde 
11,3 azaldı. Bugün sektördeki üreticiler; enerji, 
haberleşme, fiber-optik, zayıf akım kabloları ve 
emaye bobin telleri olmak üzere farklı gruplar-
da üretim yapmaya ve binlerce kişiye istihdam 
sağlamaya devam ediyor. Ülkemizde faaliyet 
gösteren kablo üreticilerinin toplam üretiminin 
yarısından fazlasının ihraç ediliyor olması, ülke-
mizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dola-
yısıyla kablo sektörümüzün bölgede ne kadar 
önemli olduğunun en büyük göstergesi.

Öte yandan Ar-Ge’yi destekleme alanında 
yapılan teşvik çalışmalarının ve yurt içi proje-
lerde yerli ürün kullanımı ve yerlileşmeye ve-
rilen önemin artması, yurt içi pazarı da olumlu 
etkiliyor.

Koronavirüs pandemisi sektörü nasıl etkiledi?
Pandemi nedeniyle hiç beklenmedik bir 

şekilde tüm dünyayı sarsan 2020 yılı, küresel 
pandeminin etkisinde sona eriyor. Pandemi 
ile birlikte yeni bir dünya düzeni oluştu, yeni 
normal diye bir kavram hayatımıza girdi. Elbette 
bu dönemden, tüm sektörler gibi Türk kablo 
sektörü de etkilendi. Rekabet daha zorlayıcı 
oldu. Sektörümüzdeki çalışmalar her ne kadar 
son hız sürse de, hızlı aksiyona geçebilme kabi-
liyeti olan, şartlara çabuk adaptasyon sağlayan 
ve özellikle dijitalleşmeye önem veren şirketler 
pandeminin etkisini diğerlerine göre daha az 
hissetti, hissetmeye de devam ediyor. Dilerim ki, 
duyduğumuz aşı haberleri ve alınan önlemlerle 
bu küresel sorundan hem sektör, hem ülke, 

"Türkiye kablo 
sektörünün yurt içi 

ve yurtdışı satışlarının 
toplam büyüklüğü 

yaklaşık 3-4
milyar dolar."
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hem de elbette tüm dünya olarak en kısa sürede 
kurtulabiliriz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Belirttiğim gibi sadece Türk kablo sektörü 

olarak değil, tüm dünya için oldukça zorlayı-
cı bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu bir 
kenara bırakacak olursak, bizim de üyemiz 
olan, sektörün öncüsü firmaların da desteğiyle 
Türk kablo sektörünün her geçen gün bir adım 
ileriye gittiğinin altını çizmem gerek. Son dö-
nemde, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de sürdürülebilirlik ön planda. 
Yenilenebilir enerji, her geçen gün önem kaza-
nıyor. Hepimiz pandemi döneminde fabrikala-
rın durmasıyla birlikte, doğada ne gibi olumlu 
değişimler olduğunu gördük. Bir taraftan artan 
dünya nüfusu, diğer taraftan buna bağlı olarak 
yaşanan iklim değişiklikleri ve küresel ısınma 
tehdidi sürdürülebilir üretimin önemini gözler 
önüne seriyor. Teknolojik imkan ve kabiliyet-
leri, inovasyon yetenekleri ve sürdürülebilir 
üretime verdikleri önem ile öne çıkan, çevreye 
duyarlı yeni ürün ve sistemlere yatırım yapan, 
evrene karşı sorumluluk bilinci olan, hem dün-
yanın, hem de endüstrinin yararına olacak ye-
nilenebilir enerji projelerine odaklanan firmalar 
öne çıkacak. Sürdürülebilirlik bakış açısına sa-
hip olan ve tüm çalışmaların-
da sürdürülebilirliği 
odak noktası-
na alan 
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firmalar, küresel gelişmelerden en az etkilenen ve 
daha uzun vadede sektöre hizmet eden firmalar 
olacak.

“STANDART DIŞI ÜRÜNLERE
KARŞI MÜCADELE BAŞLATILDI”
Sektörün sorunları ve bu sorunların çözümü 
konusundaki önerileriniz neler?

Kablo sektörünün en önemli sorunlarının 
başında gelen ve artan rekabet koşulları sebebi 
ile son yıllarda pazarda sıkça görülen standart 
dışı ürünler, sektörün özellikle ihracat pazarla-
rında kayda değer oranda zarar görmesine sebep 
oldu. Bununla birlikte yurt dışından, çoğunlukla 
Uzakdoğu’dan ithal edilen ve özellikle e-ticaret 
siteleri vasıtasıyla piyasaya sürülen ürünlerin 
daha sistemli ve kontrollü bir şekilde ithalatının 
sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçmek için 
alınması gereken önlemler giderek önem kazanı-
yor. Ülkemizin önde gelen kablo üreticileri, üretici 
dernekleri ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlar 
standart dışı kablolara karşı ciddi bir mücadele 
başlattı. Daha güvenli ve verimli bir dünyada 
yaşayabilmek amacıyla; yüksek performanslı ve 
toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin 
tercih edilmesi, doğru kablo kullanımı hakkında 
sektörün bilinçlendirilmesi, piyasada kullanılan 
kabloların standartlara uygunluğunu sağlayacak 
piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yü-
rütülmesi ve Türkiye’de satılan bazı kabloların 
kalitesindeki tutarsızlıklarla ilgili farkındalığın 
artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarımız 
devam ediyor.

“YERLİ ÜRETİCİYİ KORUYACAK
TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ”
Kabloder’in 2021 hedefleri neler? Önümüzdeki 
dönemde ne gibi faaliyetleriniz olacak?

Şu anda pandemi döneminin ne zaman biteceği 
ile ilgili bir bilinmezlik yaşıyoruz ve üyelerimiz bu 
şartlar altında 2021 yılı hedeflerini belirlemeye ve 
bu hedeflere nasıl ulaşacaklarının planlarını yapma-
ya çalışıyorlar. Kabloder olarak daima en öncelikli 
hedefimiz kaliteli ürün üretilmesinin sağlanması, 
kablonun satın alınma esnasında sadece fiyatının 
değil, kalitesinin ve standardının sorgulanması, 
aynı zamanda standart dışı kalitesiz bir kablonun 
insan can ve mal güvenliğine verebilecek zararları 
olduğu bilincinin yerleştirilmesini sağlamak olacak. 
Bir diğer hedefimiz de pandemi sebebiyle düşen 
ihracat rakamlarımızın yeniden toparlanması ve 
artışa geçmesi.

Ülkemizde iç piyasa talebinden fazla bir kablo 
üretim kapasitemiz bulunuyor. Buna rağmen yurt 
dışından özellikle Çin’den ithal edilen fiber optik 
kablo ve aksesuarları, data kabloları ve aksesuar-
ları oldukça büyük bir rakam ihtiva ediyor. Örnek 
verecek olursak, 2020 yılı ekim ayı sonuna kadar 

"Çin’den kontrolsüz 
bir şekilde ithal 
edilen kablolara 
karşı yerli üreticimizi 
koruyacak 
tedbirlerin bir an 
önce alınmasını 
istiyoruz."

Çin’den vergisiz 20 milyon dolar kablo ithal edildi. 
Bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İtha-
lat Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 
ile irtibat halindeyiz. Çin’den kontrolsüz bir şekilde 
ithal edilen kablolara karşı yerli üreticimizi koru-
yacak tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz.

Kabloder olarak 2021 yılında takipte olduğu-
muz bir diğer konu, Birleşik Krallık ile Avrupa 
Birliği ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasında devam 
eden ve henüz nihayete ermeyen Serbest Ticaret 
Anlaşmaları. Birleşik Krallık, yıllık 500 milyon 
dolar ile Türkiye’nin en fazla kablo ihracatı ger-
çekleştirdiği ülke.

2019 yılında yapılmasını hedeflediğimiz Kablo 
Çalıştayı, pandeminin ortadan kalkmasından sonra 
tekrar gündemimize gelecek. Bu çalıştayda sektörel 
sorunlarımızı ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık 
yetkilileri, üyelerimiz ve sektörde faaliyet gösteren 
kurumlarla görüşeceğiz. Kabloder’in kurumsallaş-
ma çalışmalarını artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca 
derneğimizin vizyonuna ve hedeflerine uygun yeni 
üyeler edinmeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE İMSAD, KAMUOYU
YARATABİLECEK GÜCE SAHİP”
Türkiye İMSAD'ın inşaat malzemesi sektörü 
için önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tür-
kiye İMSAD ile ilişkileriniz nasıl?

Türkiye İMSAD, Türkiye’nin lokomotifi olan 
inşaat sektörünün en saygın ve önde gelen sivil 
toplum kuruluşu. Yapısı ve büyüklüğü itibarıyla 
komiteler ve çalışma grupları sayesinde uluslarara-
sı gelişmeleri takip edebilecek, düzenli toplantılar 
yapabilecek ve sektörde kamuoyu yaratabilecek 
bir güce sahip. Biz de Kabloder olarak inşaat sek-
törüne hizmet veren en büyük kablo üreticileri-
nin buluştuğu bir derneğiz. Dolayısıyla sektörün 
gelişimi ve güç birliği sağlamak adına çok önemli 
aksiyonlar alan, sektörün en güçlü temsilcilerini 
bir araya getiren ve sektörün gelişmesi için çözüm 
yolları arayan, çatı örgüt Türkiye İMSAD’ın bir 
üyesi olduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

SEKTÖREL GÜÇ / KABLODER



52   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2020

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / SEMA ESER ÖZSARUHAN

“Yerel 
malzeme 
kullanmayı 
benimsiyor 
ve tavsiye 
ediyoruz”
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Bulunduğu yere uygun projeler tasarladıklarını belirten İki 
Design Group Kurucu Ortağı Sema Eser Özsaruhan, “Gerek 
yaşama uygunluğu, gerek yerel üreticinin desteklenmesi ve 
gerekse daha az karbon ayak izi bırakmak amacıyla yerel 
malzeme kullanmayı benimsiyoruz, tavsiye ediyoruz” diyor.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da ba-
şarılı işlere imza atan İki Design Group, 
projelerini odağında insan olan mimari 

yaklaşımıyla hayata geçiriyor. Ortağı Murat Kader 
ile birlikte 1995 yılında kurdukları İki Design 
Group ile 25 yılda ağırlıklı olarak konut ve karma 
kullanım programları, turizm, kamu, ofis ve ticari 
projeler ürettiklerini belirten İki Design Group 
Kurucu Ortağı Sema Eser Özsaruhan, “Projeleri-
mizde, fonksiyonelliğin ve mükemmel bir işleyi-
şin sıkı takipçisiyiz” diye konuşuyor. Sema Eser 
Özsaruhan ile mimari yaklaşımını ve İki Design 
Group’un projelerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz-
den, mimarlık mesleğine başlama süreci ve 
kariyerinizden bahseder misiniz?

Mimarlık eğitimimi, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde tamamladım. 
Kısa bir dönem İsveç’te Lennart Berstörm Arki-
tekt ofisinde çalışıp, ardından bir süre araştırma 
görevlisi olarak yine kendi fakültemde görev 
yaptım. İki Design Group Kurucu Ortağı olarak 
firmamızı kurduğumuz günden beri, yaklaşık 25 
yıldır meslek hayatıma devam ediyorum.

İki Design Group ne zaman kuruldu? Şirke-
tin yapısı nasıl?

İki Design Group’u 1995 yılında ortağım 
Murat Kader ile beraber kurduk. Şirketin yapısı, 
biraz da kendi isminde gizli. Bizim için bu ismin 
anlamı; iki fikrin, iki farklı yapının bir araya ge-
lerek, tek ve tam bir bütün oluşturması. Ancak 
bunun ötesinde de kolektif ve farklı yaratıcılıklara 
açık bir üretim ortamına inanıyoruz. Proje kap-
tanlarımız ve kaptanların da kendi ekibi var. Her 
gün düzenli olarak proje kaptanları ile projelere 
birlikte yön veriyoruz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Şu an toplam 50 kişiden fazla bir ekiple faa-

liyetlerimizi yürütüyoruz.

Firma olarak en çok hangi alanda projeler 
üretiyorsunuz?

İki Design Group üst başlıkta, “master plan, 
mimarlık ve iç mimarlık” alanlarının tamamında 
hizmet veriyor. 25 yıldır ağırlıklı olarak konut 

ve karma kullanım programları, turizm, kamu, 
ofis ve ticari projeler üreten bir mimarlık ofisiyiz.

“ÖDÜLLÜ BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK”
Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
neler?

Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde 
uygulanan, 50 milyon metrekarenin üzerinde 
500’den fazla proje tasarlayıp teslim etmiş bir 
ofis olduğumuz için aralarından seçim yapmak 
bana zor geliyor. Ancak Spine Tower, Emaar 
Square, Papirus Plaza, Adana Sheraton Hotel, 
Vadistanbul, Tema İstanbul, Piyalepaşa İstanbul, 
Nevbahar Üsküdar, Vadi Koru, Grand Majidi 
Mall, Societa Ofis Binası projeleri ulusal ve ulus-
lararası platformlarda ödül almış projelerimizden 
bazıları olarak öne çıkıyor.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak yurt 

dışına işler yapıyoruz. Güncel olarak ülke içi ve 
dışında konut ve karma kullanım projeleri ile 
beraber; ülke dışında özellikle kent ölçeğinde de 
projelendirme çalışmalarımız sürüyor.

Yurt dışında yaptığınız proje var mı?
25 yılda, 17 farklı ülkede proje tasarlayıp 

teslim ettik. Halen, Özbekistan, Romanya, Azer-
baycan, Irak ve Karadağ’da projelerimize devam 
ediyoruz.

Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Mimari tasarımımızın her daim odağında “in-
san” var. Birincil ilham kaynağımız insan. İnsanın 

“Yerine ait projeler 
üretiyoruz. Kendi 

arazisiyle, rüzgarıyla, 
güneşe bakışıyla, 
komşu binasıyla 

anlaşan projeler… 
Dolayısıyla 

malzeme de bu 
bütünün bir parçası 

olarak üretim 
sürecinde yerini 

buluyor.”
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ergonomisi, fonksiyonel gereklilikleri her pro-
jenin kendi dinamiğiyle, ruh haliyle ve ilham 
kaynağıyla birlikte göz önünde tutuluyor. İlham 
kaynağı olarak ise çok müspet bir kavramdan 
bahsetmek kolay değil ama doğanın kendisi 
bizim için en ciddi kaynak. Projelerimizde, 
fonksiyonelliğin ve mükemmel bir işleyişin sıkı 
takipçisiyiz. Projelerin her aşamasında en fazla 
zaman ayırdığımız şey; o projenin mükemmel 
bir kurgu ile kusursuz olarak işleyebilmesi 
üzerine. Projeye başlarken, projenin konumu, 
konusu ve işveren talepleri bizlere ayrıca yön 
veriyor. Tasarım aşamalarında ana kurguya ve 
senaryo oluşumuna önem veriyoruz çünkü her 
iyi proje arkasında güçlü bir hikaye barındırır. 
Ayrıca hedef kitle analizi yaparak güçlü tespit-
lerle yola çıkıyoruz ve son kullanıcının üzerine 
biçilmiş projeler tasarlıyoruz.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz? 
Yerli malzeme kullanımındaki yaklaşımı-
nız nedir?

Biz, yerine ait projeler üretiyoruz. Kendi 
arazisiyle, rüzgarıyla, güneşe bakışıyla, kom-
şu binasıyla anlaşan projeler… Dolayısıyla 
malzeme de bu bütünün bir parçası olarak 
üretim sürecinde yerini buluyor. Gerek yaşama 

“Tasarım 
aşamalarında ana 

kurguya ve
senaryo oluşumuna 

önem veriyoruz 
çünkü her iyi 

proje arkasında 
güçlü bir hikaye 
barındırır. Ayrıca 

hedef kitle analizi 
yaparak güçlü 

tespitlerle yola 
çıkıyoruz ve son 

kullanıcının üzerine 
biçilmiş projeler 

tasarlıyoruz.”

2
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uygunluğu, gerek yerel üreticinin desteklenmesi ve 
gerekse daha az karbon ayak izi bırakmak amacıyla 
yerel malzeme kullanmayı benimsiyoruz, tavsiye de 
ediyoruz. Ben yaşam tarzı olarak da sadece mimaride 
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1- PİYALEPAŞA İSTANBUL
2- EMAAR SQUARE
3- MESA CADDE
4- SPİNE TOWER
5- MESA ORMAN

nıp farklı formlarda farklı ihtiyaçlara 
karşılık vermeye çalışıyor. Dolayısıyla 
malzeme seçimindeki bir diğer önceli-
ğimiz de geçici, gündelik, moda tabir 
edilen seçimler değil, kalıcı, bugünün 
teknolojisine önderlik eden ve gelecek 
teknolojik değişimlerini kapsayacak 
çözümler üretmek.

“ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR 
DÜNYA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ” 
Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Sürdürülebilirlik genel olarak; çe-
şitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağ-
lanırken, daimi olabilme yeteneğini 
korumaktır. Özellikle son yıllarda sür-
dürülebilirlik kavramı pek çok alanda 
ve pek çok uygulamayla karşımıza çı-
kıyor ve hepsinin ortak gayesi gelecek 
nesillere daha yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak. Sürdürülebilirliği çevresel, 
ekonomik ve sosyal alanlarda ele al-
mak gerekiyor. Çocuklarımıza daha iyi 

bir dünya bırakmak için bu üç alanda 
dengeyi sağlamak zorundayız. Bence 
bir mimari projenin sürdürülebilir 
olması için, bu üç alanı birleştirici 
ve kapsayıcı bir rolde olması gerekir. 
Biz de projelerimizde her zaman bu 
dengeyi gözeterek ilerliyoruz. Tabii 
burada herkese görev düşüyor. Daha 
ucuzdan, daha çabuktan, daha ko-
lay erişilebilir olandan ziyade doğru 
olanı tercih etmemiz gerekiyor. Ön-
celikle hepimizin, “Doğaya ne kadar 
az zarar verdik, geri dönüşümü ne 
kadar mümkün kıldık?” diye durup 
düşünmesi lazım. Son kullanıcının 
farkındalığı çok önemli.

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

Gelişen iş hacmimiz ve yurt dışında 
tasarladığımız projelerin daha kolay 
takibi için yurt dışında ofis açma dü-
şüncemiz var. İleriye dönük, İki Design 
Group olarak sürekli gelişimimize de-
vam etmek istiyoruz. Her yeni proje, 
yeni iklim ve yeni coğrafya bizi heye-
canlandırıyor.

5

4

değil gıda, giyim vb. her alanda yerel 
malzeme kullanımını önemsiyorum. 
Elbette çağdaş mimari bina kullanıcı-
sının; teknolojinin gelişmesine paralel 
olarak hayat tarzı değişiyor, kalaba-
lıklaşıyor, global bir dünyada başka 
ürünlere erişmek istiyor. Buna paralel 
olarak yapılar ve yapılaşma da hızla-
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“Ar-Ge gücümüzü 
inovatif ürünler 
için kullanacağız”
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Boya sektöründe 100 yıla yakın süredir faaliyet gösteren 
Dyo; iç cephe, dış cephe ve ısı yalıtım ürünlerinden 
oluşan ürün portföyü ile kendini ışıkla temizleyen 

nano-teknolojik boyalardan, formaldehit absorblayan boya-
lara kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Pandemi ne-
deniyle ev ve işyerlerini boyatmayı hijyen ve temizlik olarak 
gören tüketicilerin tercihlerinin küfe dirençli, antibakteriyel 
özellikli ürünler olduğunu vurgulayan Dyo Boya Fabrikaları 
Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, “Pandemi ile birlikte 
artan sağlık ve hijyen hassasiyetinin, ürün gamımızdaki an-
tibakteriyel ürünlerimize olan ilgiyi daha da artıracağını dü-
şünüyorum. Sektörümüz için yenilikçi teknolojilerle, katma 
değeri ve verimliliği yüksek, çevre dostu üretim yapmaya ve 
tüm süreçlerimizde hijyeni ön planda tutmaya önümüzdeki 
yıl da devam edeceğiz” diye konuştu.  Mehmet Mutlu Uysal 
ile Dyo Boya’nın asırlık serüvenini, Covid-19 pandemisinin 
sektöre etkilerini ve 2021 yılı hedeflerini konuştuk.

Türkiye boya sanayisinin en köklü kuruluşlarından 
Dyo’nun kuruluşundan bu yana olan gelişimini kısaca 
anlatır mısınız?

İzmir Şeritçiler Çarşısı’nda 1927 yılında başlayan hi-
kayemiz, 1941’de Türkiye’nin ilk boya imalathanesi, 1954 
yılında da ilk boya fabrikasının kurulmasıyla devam etti. 
Boya sektöründe 100 yıla yakın süredir faaliyet gösteren 
Dyo; bugün inşaat boyaları dışında ısı yalıtım sistemleri, 
sanayi boyaları, bobin boyaları, toz boyalar, doymamış 
polyester reçine, protective boyalar, mobilya boyaları, oto 
tamir boyaları, deniz boyaları ve savunma sanayiine de boya 
üreten tek yerli ve milli firmadır. Dyo olarak, yaygın satış ve 
dağıtım ağımız, güçlü satış sonrası teknik servis birimlerimiz 
ve uzman Ar-Ge ekibimiz ile boya sanayisine yön veriyoruz. 
İnovasyon kültürümüzle sektöre öncülük yapmaya devam 
ederken, etik duruşumuz ve uzun soluklu kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerimizle Türkiye’nin ekonomik kalkınma-
sına katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

“TEKNOLOJİ VE AR-GE OLMAZSA OLMAZIMIZ”
Üretim tesisleriniz ve kapasiteleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

İnovasyon çalışmalarıyla fark yaratan, katma değerli 

Türkiye boya sanayisinin asırlık markası 
Dyo, geliştirdiği inovatif ürünlerle sektöre 
yön veriyor. Türkiye'nin en başarılı Ar-Ge 
merkezlerinden birine sahip olduklarını 

belirten Dyo Boya Fabrikaları Genel 
Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, “Ar-Ge 
gücümüzü, 2021 yılında da yeni nesil 

teknolojilerle inovatif ürünler tasarlamak 
için kullanacağız” dedi.

“Dyo olarak, yaygın 
satış ve dağıtım 
ağımız,
güçlü satış sonrası 
teknik servis 
birimlerimiz ve
uzman Ar-Ge 
ekibimiz ile boya 
sanayisine yön 
veriyoruz.”



58   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2020

ürünleri pazara sunmayı hedefleyen bir firma 
olarak, tesislerimiz teknolojik gelişmelere hızla 
adapte olabilecek şekilde tasarlandı. İnşaat boya-
ları üretimi Kocaeli Dilovası’nda yapılırken, en-
düstriyel boya ve kaplamalar ise İzmir Çiğli’deki 
tesislerimizde üretiliyor. 124 bin metrekare alan 
üzerinde yer alan Çiğli’deki üretim tesislerimizde 
128 bin ton, 64 bin metrekarelik alan üzerinde 
yer alan Dilovası tesislerimizde ise 150 bin ton 
yıllık kapasite ile üretim yapıyoruz. 1990’lı yıl-
larda Rusya pazarına ilk giren markalardan biri 
olarak, Krasnodar şehrinde açılan su bazlı inşaat 
boyaları üretim tesisimiz ile de faaliyet gösterme-
ye devam ediyoruz. Teknoloji ve Ar-Ge, bizim 
olmazsa olmazımız. Bu alanlara çok ciddi yatı-
rım yapıyoruz. Ar-Ge merkezimiz, pek çok kez 
gösterdiği performanstan dolayı “Kimya Sektö-
rünün En Başarılı Ar-Ge Merkezi” seçildi. Yaşam 
alanlarımızı renklendiren Dyo inşaat boyaları, 
uygulandığı yüzeylerin yıllarca korunmasını da 
sağlıyor. İnşaat sektörüne yönelik iç cephe, dış 
cephe ve ısı yalıtım ürünlerinden oluşan ürün 
portföyümüz ile kendini ışıkla temizleyen nano-
teknolojik boyalardan, formaldehit absorblayan 
boyalara kadar geniş yelpazede ürünlerimiz 
var. Özellikle pandemiyle birlikte artan sağlık 
ve hijyen hassasiyetinin, ürün gamımızdaki 
antibakteriyel ürünlerimize olan ilgiyi daha da 
artıracağını düşünüyorum.

Dyo, sektörde iç pazar ve ihracatta nasıl bir 
konumda?

Dyo, boya dendiğinde akla gelen ilk üç mar-
kadan biri. Tüketicilerin markamıza duyduğu 
güven, kaliteli ürünlerimiz ve tüm paydaşları-
mızın katkısı ile Türkiye’de boya sektörüne yön 
veren markaların başında geliyoruz. 100 yıla yakın 
tecrübe ve birikimimizle geleneksel değerlerimizi 
uzun yıllardır küresel ölçeğe taşıyoruz. Boya sek-

“Boya sektörünün 
her alanında üretim 
yaparken, dünyanın 

farklı coğrafyalarındaki 
40’tan fazla ülkeye 
ürünlerimizi ihraç 

ediyoruz.”

törünün her alanında üretim yaparken, dünyanın 
farklı coğrafyalarındaki 40’tan fazla ülkeye ürün-
lerimizi ihraç ediyoruz. Değişen rekabet koşulları 
ve tüketici ihtiyaçlarına hızlıca cevap vererek, 
Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarında ürünlerimizi 
bayilerimiz vasıtasıyla son kullanıcılara ulaştırıyor, 
pek çok projede yer alıyoruz. Gittiğimiz her ülke-
de, geri bildirimleri en kısa sürede değerlendirip 
gerekli aksiyonları alarak müşteri memnuniyetini 
ön planda tutuyoruz.

En çok hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında 

Fransa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Irak, Malta 
ve Almanya geliyor. Farklı coğrafyalara özel ürün-
ler geliştirebiliyor, farklı ülkelere farklı ürün setleri 
ile gidebiliyoruz. Örneğin Excel Matte ürünümüz 
yalnızca Fransa pazarına özel olarak üretilen bir 
ürün. Avrupa’ya özel olarak içeriklerini değiştirdi-
ğimiz low VOC ürünlerimiz de bulunuyor.

“SEKTÖRDE, TSE COVID-19
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’Nİ
ALAN İLK FİRMA OLDUK”
2020 yılı pandemi nedeniyle tüm ezberleri 
bozan bir yıl oldu. Dyo olarak küresel salgın 
döneminde nasıl bir strateji belirlediniz?

Evet, 2020 küresel anlamda herkesi etkileyen, 
belirsizlik yaratan zor bir yıl oldu. Salgın dönemi-
nin başından beri biz “Önce çalışanlarımız” diyo-
ruz. Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik 
tüm tedbirleri eksiksiz uygulamaya devam edi-
yoruz. Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmeleriyle, 
tüm alanların dezenfekte edilmesinden yemekha-
ne servis planına, toplantıların video konferans 
olarak yapılmasından fabrika girişlerine termal 
kamera kurulumuna kadar pek çok uygulamayı 
daha ilk günden hayata geçirdik. Hepimizin özenli 
ve sorumlu davrandığı bu dönemde dokunduğu-
muz her alanda önlemlerimizi artırıyoruz.

Tüm sektörlerdeki tedarikçilerimiz, bayileri-
miz, müşterilerimiz, ürünlerimizi kullanan ustalar, 
satış noktaları, kısaca ekosistemimizdeki tüm 
paydaşlarımız için de bu dönemi hep birlikte 
kolaylıkla atlatabileceğimiz tedbirleri çekinme-

 SÖYLEŞİ / MEHMET MUTLU UYSAL
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den alıyoruz. Ürünlerimizin nihai kullanıcıya en 
güvenli şekilde ulaşması için tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Sektörümüz için örnek teşkil eden 
uygulamalarımızla bu zorlu zamanlarda üretim sü-
rekliliğimizi korumayı ve pandeminin yaratacağı 
sosyal yükü engellemeyi hedefliyoruz. Pandemiye 
karşı hayata geçirdiğimiz uygulamalarla Çiğli ve 
Dilovası üretim tesislerimizde TSE COVID-19 
Güvenli Üretim Belgesi’ni Türkiye genelinde boya 
sektöründe almaya hak kazanan ilk firma olduk. 
Bu bizim için çok gurur verici.

Bu dönemde ev ve işyerlerini boyatmayı, hij-
yen ve temizlik olarak gören tüketicilerin tercihleri 
küfe dirençli, antibakteriyel özellikli ürünler oldu. 
Bizim marka olarak öne çıkardığımız ürünlerimiz, 
Dyo Oxymax ve Teknoplast iç cephe boyalarımız. 
Özellikle Oxymax, kapalı ortamda bulunan zararlı 
kimyasal madde formaldehiti absorbe ederek iç 
mekan hava kalitesini artırıyor ve sağlıklı bir iç 
mekan havası sunuyor.

“SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYE VE
DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANDIK”
Şirketin 2021 yılı hedefleri neler?

Sektörümüz için yenilikçi teknolojilerle katma 
değeri ve verimliliği yüksek, çevre dostu üretim 
yapmaya ve tüm süreçlerimizde hijyeni ön planda 
tutmaya önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. “Sü-
rekli iyileştirme” ve “dijital dönüşüm” konularını 
odağımıza aldığımız bir 2021 planlıyoruz. Agile 
metodolojisi kullanılarak iş süreçlerimizin gözden 
geçirilmesi, sadeleştirilmesi, standart ve çevik hale 
getirilmesi üzerine çalışmalarımız başladı.

Sanayi - sanayi ve sanayi - üniversite iş birliği 
çok değerli iki konu. Bu konularda etkin projeler 
yaparak yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik faali-
yetlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Dyo, Türkiye’nin 
en başarılı Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. 
Ar-Ge gücümüzü, 2021 yılında da yeni nesil tek-
nolojilerle inovatif ürünler tasarlamak için kulla-
nacağız. Türkiye’nin en köklü boya markası olarak 
üretim yaptığımız tüm alt sektörlerde payımızı artı-
rarak, yerli ve milli marka olmanın verdiği sorumlu-
lukla ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Boya sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Pandeminin sektöre 
yansıması nasıl oldu?

Genel olarak 2020 yılı, pandemiye rağmen 
tahminlerimizin üzerinde bir büyüme ile tamam-
lanacak gibi görünüyor. Son iki yıldır daralma ya-
şayan sektörümüzdeki negatif yönlü hareketin kı-
rılması oldukça umut verici. Pandeminin çok net 
bir şekilde tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Evde geçirilen zaman arttıkça, erte-
lenen boya ve tadilat planları öne çekildi. Yaşam 
alanlarını güzelleştirme ve temizlik - hijyen odaklı 
boya talepleri arttı. Karantina döneminde kapalı 

olan iş yerlerinde bakım - onarım çalışmaları arttı. 
Pek çok restoran, kuaför vb. yerler de bu olumsuz 
süreci tadilat ile değerlendirdi. Bu durumun boya 
pazarına pozitif yansıdığını söyleyebiliriz.

“ANTİBAKTERİYEL İÇERİKLİ
ÜRÜNLERE TALEP ARTACAK”
Sektörün geleceğiyle ilgili öngörüleriniz 
nedir?

Sektörümüz, birçok sanayi dalına girdi sağ-
laması sebebiyle Türkiye ekonomisinin geleceği 
açısından önem taşıyor. Özellikle pandemi döne-
mine rağmen pozitif yönlü hareket umutlarımızı 
yeşertiyor. Hijyen ve temizlik kavramlarının ön 
plana çıktığı yeni normalimiz, boya sektörü açı-
sından fırsatlar barındırıyor. Türkiye’de ortalama 
yedi yılda bir ev boyatılırken, biz bu değerin 
pandemiyle birlikte değişeceğini ve boyatma 
sıklığının artacağını düşünüyoruz. Bu dönemde 
kendileri boyama yapmayı deneyen tüketici-
lerin bir kısmının, pandemi sonrasında da bu 
hizmetleri dışarıdan almak yerine kendilerinin 
yapmaya devam edebileceklerini öngörüyoruz. 
Özellikle antibakteriyel içerikli ürünlere olan 
talep boya sektöründe de ilgi görmeye devam 
edecek, bu tip fonksiyonel ürünlerin totaldeki 
payı artacaktır.

İnşaat malzemesi sanayicilerinin çatı 
örgütü olan Türkiye İMSAD hakkındaki 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri alanında 
gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleriyle, sür-
dürülebilir çalışma politikasıyla oldukça önemli 
bir çatı örgüt. Üyelerine çok geniş bir yelpazede 
hizmet veren Türkiye İMSAD’ın üyesi olmaktan 
mutluyuz.  

“Genel olarak 2020 
yılı, pandemiye 
rağmen
tahminlerimizin 
üzerinde bir 
büyüme ile 
tamamlanacak 
gibi görünüyor. 
Pandeminin çok net 
bir şekilde tüketici 
alışkanlıklarını 
değiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Evde 
geçirilen zaman 
arttıkça, ertelenen 
boya ve tadilat 
planları öne çekildi.”

SÖYLEŞİ / MEHMET MUTLU UYSAL
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Son 10 yılda yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdiği 75 
milyon metrekarenin üzerinde Alçıpan® ihracatıyla 
Türkiye alçı plaka ihracatının en önemli halkaların-

dan biri olan Knauf Türkiye, hedeflerine uygun şekilde 
pazardaki konumunu güçlendiriyor. Knauf Türkiye olarak 
pandemi öncesi odaklandıkları sistem satışlarını artırma 
hedefini 2021’de de koruyacaklarını vurgulayan Knauf 
Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Yeni dönemde de mar-
kamızın bütünsel sistem yaklaşımını ve projenin şartname 
aşamasından anahtar teslimine kadar olan tüm süreçleri 
içerecek şekilde, teknik ve pratik hizmetlerimizi inşaat 
sektörü ile buluşturmak istiyoruz. Dünyanın en büyük alçı 
bazlı yapı malzemesi üreticisi olarak, sağladığımız geniş 

“Sistem satışlarını artırma
hedefimiz 2021’de de sürecek” 
Alçı bazlı yapı malzemelerinde projelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan 
Knauf Türkiye, sistem satışlarını artırma hedefini 2021’de de koruyacak. Knauf 
Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “2019’da olduğu gibi pandemi sonrasında da 
hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

performans çözümleri ile projelerin bir numaralı çözüm 
ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi. Ali Türker ile Knauf 
Türkiye’nin faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.  

Sohbetimize başlarken öncelikle Knauf Türkiye 
hakkında bilgi almak isteriz.

Dünya çapında 90 ülkede 250’den fazla üretim tesisi ve 
satış ofisi bulunan alçı bazlı yapı malzemelerinde dünyanın 
öncü firması Knauf, Türkiye pazarında 1989 yılından beri 
faaliyet gösteriyor. 450 milyon dolarlık güçlü bir yatırımla 
giriş yaptığı Türkiye’yi 30 yılı aşkın bir süredir yüksek 
performanslı çözümleriyle buluşturan kuruluşumuz; alçı 
bazlı ürün ve sistemlerde, enerji verimliliği sağlayan yalıtım 
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yüzde 50 hissesini satın alarak eski Boral ve ABD 
merkezli USG ortak girişimindeki toplam his-
semizi yüzde 100’e çıkardık. Önümüzdeki yılın 
ortasında tamamlanacak bu anlaşma, Avustralya, 
Yeni Zelanda, Asya ve Orta Doğu’daki alçı plaka 
işletmelerini içeriyor ve Knauf’un dünya çapındaki 
liderliğini göz önüne seriyor. Asya-Pasifik’te duvar 
plaka pazar lideri USG Boral’ın kalan yüzde 50 
hisselerinin devralınmasıyla Knauf hem mevcut 
pazarlardaki konumunu güçlendirecek hem de 
yeni üretim tesisleri ile yeni pazarlara erişim sağ-
layacak.

Covid-19 pandemi sürecinde şirket olarak 
nasıl bir rota çizdiniz?

Uzun ve belirsizliklerle dolu bu pandemi süre-
ci içinde 2020 hedeflerimiz ile ilgili bazı düzenle-
melere gittik. Bu sektörde hizmet veren her şirket 
gibi biz de süreçten etkilendik. Bununla birlikte, 
büyük bir aile şirketi olarak, karşılaşabileceğimiz 
global zorluklara göğüs gerebilecek esnekliğe ve 
finansal yapıya sahip olmamızın avantajını gör-

Yangın dayanımı, ses 
yalıtımı, mekansal 
akustik, ısı yalıtımı, 
sismik tasarım, güvenlik 
sistemleri, yüzey kalitesi 
ve cephe sonlama 
çözümleri sunan Knauf 
Türkiye’nin ürünlerinin 
kullanıldığı projeler 
arasında Galataport da 
yer alıyor.

malzemelerinde, pazar geliştirme ve müşteri odak-
lılığında üstün kalite tanımıyla sürekli ve karlı 
büyüme sağlıyor.

Yangın dayanımı, ses yalıtımı, mekansal akus-
tik, ısı yalıtımı, sismik tasarım, güvenlik sistem-
leri, yüzey kalitesi, cephe sonlama çözümleri 
ile Türkiye’de en geniş performans çözümlerini 
sunan firmayız. Sağladığımız yüksek ürün kali-
tesini, yaklaşık 90 yıldır yatırımlarımız, global 
tecrübemiz ve Ar-Ge çalışmalarımız ile koruyoruz. 
100’ün üzerinde sistem kombinasyonuna sahip 
olan firmamız bu sistemleri sadece tavan ve bölme 
duvarlarda değil, aynı zamanda cephe duvarları, 
cephe giydirmeleri, zemin kaplama ve yükseltil-
miş döşemeden, performanslı sıva sistemlerine 
kadar çok geniş bir yelpazede sunuyor. Projelerin 
ihtiyaçlarına uygun sistem sağlayabilecek teknik 
kabiliyeti ve ürün çeşitliliği yüksek olan bir mar-
kayız.

“TÜRKİYE’DE DÖRT TESİSTE
ÜRETİM YAPIYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir?

Türkiye’de Ankara, İzmit ve Eskişehir olmak 
üzere dört üretim tesisimiz bulunuyor. Eskişehir 
fabrikası Knauf Insulation iş grubuna ait olarak 
faaliyet gösteriyor. 2000 yılında alçı plaka ve pro-
fil ürettiğimiz İzmit fabrikamız, 2009 yılında ise 
Ahiboz I alçı üretim fabrikamız üretime başladı. 
2010 yılında da Ahiboz II alçı plaka ve çimento 
bazlı sıvalar üretim tesisimizi faaliyete geçirdik.

Knauf Türkiye, ülkemizin alçı ihracatında 
nasıl bir paya sahip?

Knauf Türkiye’nin direkt bölgeleri olan Ürdün, 
Lübnan, Suriye ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinin 
yanı sıra, Knauf Global’e Türkiye olarak destek 
verdiğimiz Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda 
gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor. Knauf Türkiye, 
son 10 yılda yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdiği 
75 milyon metrekarenin üzerinde Alçıpan® ih-
racatıyla Türkiye alçı plaka ihracatının en önemli 
halkalarından birini oluşturuyor.

İhracat pazarlarınızda ilk sırada hangi 
ülkeler bulunuyor? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti sürekli ihracat yaptığımız ül-
keler arasında yer alıyor. Sektördeki global konu-
mumuzu son iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz iki 
yeni satın almayla daha da güçlendirdik. Bu satın 
almalardan biri ABD merkezli USG, bir diğeri ise 
yine ABD merkezli Armstrong’un Kuzey Amerika 
hariç tüm operasyonlarının satın alınmasıydı. 
2019 yılında bahsettiğim USG Corporation’ın 
satın alınmasının bir parçası olarak USG Boral’ın 
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dük. İç talep ve ihracat olarak baktığımız zaman, 
şimdiye kadar planladığımız miktar ve hedefle-
rimizde herhangi bir aksama yaşamadık. Knauf 
Türkiye olarak birkaç yıldır devam eden iyi bir 
ihracat hacmine zaten sahibiz. Pandemi sonrasın-
da da ihracatta güvendiğimiz bir kanaldayız. Yurt 
içi pazarda pazar payımızı artırmayı hedefledik. 
Bu doğrultuda 2019’da olduğu gibi pandemi 
sonrasında da hedeflerimize ulaşacağımızı düşü-
nüyoruz.

“TEKNİK VE PRATİK HİZMETLERİ 
SEKTÖRLE BULUŞTURACAĞIZ”
Knauf Türkiye’nin 2021 yılı hedefleri nedir?

Knauf Türkiye olarak pandemi öncesi odak-
landığımız sistem satışlarımızı artırma hedefimizi 
2021’de de koruyacağız. Yeni dönemde de mar-
kamızın bütünsel sistem yaklaşımını ve projenin 
şartname aşamasından anahtar teslimine kadar 
olan tüm süreçleri içerecek şekilde teknik ve 
pratik hizmetlerimizi inşaat sektörü ile buluştur-
mak istiyoruz. Dünyanın en büyük alçı bazlı yapı 
malzemesi üreticisi olarak, sağladığımız geniş 
performans çözümleri ile projelerin bir numaralı 
çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

Pandemi sektörü nasıl etkiledi?
2021 yılında pandemi sürecinin devam etmesi 

ile pazardaki belirsizliğin devam edeceğini öngö-
rüyoruz. Bu belirsizlik taleplerde bir dengesizlik 
yaratıyor. Yoğun geçen bir sipariş döneminin 
ardından oldukça durgun bir döneme geçiş ya-
pabiliyoruz. Bu da üretim planlaması ve teslimat 
sürelerinde kırılmalar yaratabiliyor. Önümüzdeki 
dönemde planlamanın daha da önemli olacağını 
düşünüyoruz. Diğer taraftan artan kur ve devalü-
asyon maalesef fiyatlara aynı oranda yansımıyor. 
Bu da pazarı zora sokan etkenlerden biri ancak 
Knauf’un büyük ve güçlü bir aile şirketi olarak, 

Knauf Türkiye’nin 
Ankara’da iki, İzmit 

ve Eskişehir’de 
birer olmak üzere 
dört üretim tesisi 

bulunuyor.

yakın zamanda karşılaşabileceğimiz global zorluk-
lara göğüs gerebilecek esnekliğe ve finansal yapıya 
sahip olduğunu söyleyebilirim.

“YENİ NORMALDE PLANLAMA
VE DİJİTALLEŞME ÖNE ÇIKACAK”
Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?

Sürecin belirsizliği devam ediyor. Önümüz-
deki dönemde durumun ne şekilde seyredeceğini 
hiçbirimiz kesin olarak öngöremiyoruz. Zorlu 
durumların nasıl etkili bir şekilde ele alınabileceği 
konusunda ve farklı öngörüler için oluşturduğu-
muz farklı senaryolarımız var. Knauf her zaman 
uzun vadeli stratejileri olan bir şirkettir.

Şimdi olduğu gibi gelecekte de planlamanın 
ve dijitalleşmenin önemli olacağını düşünüyorum. 
Bu kriz şirketlerin teknolojik altyapılarını test 
edebilmeleri için bir fırsat yarattı. Biz global bir 
firma olmanın da verdiği avantajla bu geçişi kolay 
sağlayabilen şirketlerden biri olduk diyebilirim. 
Global olarak şirketimizin dijital altyapı yatırımla-
rına verdiği önem ve beyaz yakalı çalışanlarımızın 
yüksek dijital okuryazarlığı sayesinde uzaktan 
çalışma konusunda herhangi bir problem yaşa-
mıyor, hatta bu dönemi dijital altyapımızı daha da 
güçlendirmek ve dijital okuryazarlığımızı daha da 
artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu kapsamda 2020 yılı için pazarlama ve satış 
ekibimizin en önemli projelerinden olan etkinlik, 
aktivite ve proje yönetimi gibi konularda planla-
malarını dijital olarak yapabildiğimiz yeni CRM 
projemizin tüm süreçlerini ve eğitimlerini online 
olarak tamamlayarak projemizi canlıya aldık. Aynı 
zamanda bayi ve üniversite eğitimlerimize de hız 
kesmeden online olarak devam ediyoruz. İç ileti-
şimimizi artırmaya yönelik olarak da tüm Knauf 
Grubu olarak Yammer platformunu kullanmaya 
başladık. Bu sayede pandemi döneminde diğer 
ülkelerdeki çalışma arkadaşlarımız ile yakın ile-
tişimde kalmaya devam ediyor, iyi uygulamaların 
paylaşılması, proje bazında ortak çalışmaların 
yürütülmesi, deneyim alışverişinin yapılması gibi 
konularda işbirliği içerisinde çalışabiliyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD’A
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD bünyesinde uzun yıllardır 
farklı komitelerde çalışıyoruz. Örneğin, Yapısal 
Yangın Güvenliği Çalışma Grubu’nda faaliyetle-
rimize devam ediyoruz. Bu çalışma grubu çıktı-
larının sektör için son derece değerli olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu noktada sektörde kanaat önder-
lerini ve farklı uzmanlıkları bir araya getirerek sek-
töre sağladığı katkılardan dolayı Türkiye İMSAD’a 
teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ / ALİ TÜRKER
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Türkiye’nin toplam bimsblok üretiminin yüzde 15’ini 
gerçekleştiren Teknobims, 2021 yılında kapasite ar-
tırmaya odaklandı. Bimsbloklar’ın hafifliği, yüksek 

izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağanüstü direnci ile 
inşaat sektörünün en gözde yapı malzemesi haline geldiğini 
vurgulayan Teknobims Genel Müdürü Serhat Sonugelen, 
“2021 yılı içinde Covid-19 aşısının yaygın olarak kullanma-
ya başlanmasıyla, ötelenen taleplerin hızla artacağını düşü-
nüyoruz” diye konuştu. Serhat Sonugelen ile Teknobims’i 
ve hedeflerini anlattığı bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle Teknobims’in kuruluşundan bu yana olan 
gelişim öyküsünü sizden dinlemek isteriz.

İnsanlığın kullandığı en eski yapı malzemelerinden 
biri olan ve faydaları yıllar öncesinden keşfedilen pomza 
mamul Bimsbloklar, günümüzde teknoloji ile birlikte 
hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara 
olağanüstü direnci ile inşaat sektörünün en gözde yapı 
malzemesi haline geldi. Teknobims İzolasyonlu Hafif 
Yapı Elemanları, 1978 yılında Nevşehir’de kuruldu, 1998 
yılında Sonugelen Grup bünyesine dâhil oldu. 2004 yı-
lında eski üretim hatlarının yerine yeni bir üretim hattı 
kurularak, inşaat sektörünün hizmetine sunuldu. 2007 
yılında ikinci üretim hattını, 2011 yılında üçüncü üretim 
hattını, 2016 yılında da dördüncü üretim hattını devreye 
aldık. Şu an 200 bin metrekare bir alanda faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Firmamız sektörel hizmet etkinliklerini 
evrensel standartlarda yürüterek, ekonomik ve teknolojik 

“2021’de üretim 
kapasitemizi 
yüzde 30 
artırmayı 
hedefliyoruz”
Duvar, asmolen, peyzaj bloklarını inşaat 
sektörünün hizmetine sunan Teknobims, 
sektörde büyümeye devam ediyor. 
Teknobims Genel Müdürü Serhat 
Sonugelen, “2021 yılı içinde yeni üretim 
hattımızı devreye alarak kapasitemizi 
yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

gelişmelerin takibi ile müşterilerimizin beklentileri doğ-
rultusunda, kaliteden ödün vermeksizin güvenilir ürünler 
üretmeyi, bilgiyi uygulamayı amaç edindi. Teknobims mar-
kalı ürünlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında konut, otel, 
iş merkezi, alışveriş merkezi, fabrika projelerinde, kalitesi, 
hizmeti ve sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi ile sektörün 
lider markası haline geldi. Teknobims markalı ürünlerimiz, 
karışımın hazırlanmasından paketlemeye kadar yüksek 
üretim teknolojisi, uzman kadrosu, TSE (EN 771-3), CE, 
ISO ve UTO belgeleri ile Avrupa standartlarında üretiliyor. 
Sektörün en kapsamlı kalite kontrol ve Ar-Ge departmanı 
ile üstün kalitede duvar, asmolen, peyzaj bloklarını sektö-
rün hizmetine sunuyoruz.

“YILDA 3 MİLYON METREKARE
BİMSBLOK ÜRETİYORUZ”
Üretim tesisleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Hangi 
ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Üretim tesislerimiz Nevşehir-Niğde karayolunun 
10’uncu kilometresinde yer alıyor. Dört üretim hattımız-
da yıllık 3 milyon metrekare bimsblok üretimi yapılıyor. 
Yaklaşık 42 farklı çeşitte bimsblok, asmolen, lento, peyzaj 
ürünleri ve taşıyıcı blok üretimimiz bulunuyor.

Yurt içi pazar payınız nedir?
Sektörde Türkiye genelinde irili ufaklı yaklaşık 250 üre-

tim tesisi faaliyet gösteriyor. Firmamız Türkiye’deki toplam 
bimsblok üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini gerçekleştiriyor.
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SÖYLEŞİ / SERHAT SONUGELEN

Teknobims olarak küresel salgın döneminde 
nasıl bir strateji belirlediniz?

2020 yılının başlarında öngörümüz, inşaat 
sektörünün yıl içinde ciddi bir büyüme kazana-
cağı yönündeydi. Fakat hem ülkemizin hem de 
dünyanın içine girdiği Covid-19 pandemi süreci 
ile birlikte mart, nisan ve mayıs aylarında üretim 
kapasitemiz ve satış cirolarımız olumsuz etkilendi. 
Haziran ayı ile birlikte girilen normalleşme süreci 
ve banka konut faizlerinin düşürülmesi ile birlikte 
sektörde önemli bir hareketlenme oldu. Salgın dö-
neminde çalışanlarımız ile birlikte maske - mesafe 
- hijyen önlemlerini alarak ve esnek çalışma saati 
modeliyle üretimlerimiz devam etti.

Teknobims’in 2021 yılı hedefleri neler?
2021 yılı içinde yeni üretim hattımızı dev-

reye alarak, kapasitemizi yüzde 30 artırmayı 
hedefliyoruz. Bunun yanında lento ve örgü harcı 
üretim hattımızı devreye sokmak istiyoruz. Ay-
rıca Yeşil Bina EPD belgemizi tamamlamayı da 
amaçlıyoruz.

Sektörün mevcut durumu ve geleceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Firmamız, Türkiye Bims Sanayicileri Derneği 
yönetiminde bulunuyor. Türkiye’de duvar yapı 
elemanı olarak bimsblok sektörümüz yüzde 30 
- 35 pazar payına sahip. Bimsblok sektörümüz 
içinde irili ufaklı yaklaşık 250 firma bulunuyor. 
Gün geçtikçe sektör büyüyor ve yeni firmalar 
ortaya çıkıyor. Tabii ki bu da rekabeti artırıyor. 
Ar-Ge’ye önem veren, kendini geliştiren, kurum-
sallaşmasını tamamlayan, standartlara uygun 
ürünleri üreten, sürdürülebilir firmalar tercih 
sebebi olacak. 2021 yılı içinde Covid-19 aşısının 
yaygın olarak kullanılmaya başlamışıyla ötelenen 
taleplerin hızla artacağını düşünüyoruz. Salgınla 
birlikte konut taleplerinin daha çok müstakil ko-
nutlara kayacağını ve kamu projeleri ile birlikte 
inşaat sektöründeki hareketliliğin devam edece-
ğini öngörüyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD ÜYELİĞİ
FİRMAMIZA KATKI SAĞLADI”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini nasıl 
buluyorsunuz?

Türkiye İMSAD’a yaklaşık dört yıl önce üye 
olduk. Bu süre zarfında Türkiye İMSAD ile yap-
tığımız iş birliği sayesinde firma kültürümüze 
önemli katkılar sağladık. Türkiye İMSAD’ın yap-
mış olduğu raporlamalar, İnşaatta Kalite Zirveleri, 
Gündem Buluşmaları ve birçok proje bize önemli 
katkılar ve vizyonumuzun değişmesini sağladı. 
Mevcut başkan, önceki başkan ve yönetimlerinin 
çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bimsblok 
sektörünü Türkiye İMSAD içinde temsil eden tek 
firma olmamızdan dolayı da gururluyuz.



Özgün 
tasarımlar
Günümüzde dünyanın dört bir yanında ilginç tasarımlarıyla 
adından söz ettiren yapılar, yaptıran kişinin ya da mimarın 
hayallerine hayat veriyor. Hem mimarisi hem de işlevi 
bakımından sıra dışı olan bu yapılar, tarihe de iz bırakıyor. İşte 
bu yapılardan bazıları:

hayallere hayat veriyor

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Waldspirale Konut Kompleksi - Almanya
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ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Almanya’nın Darmstadt kentinde yer 
alan Waldspirale konut kompleksi 
adeta masal diyarını andırıyor. Viyanalı 

sanatçı Friedensreich Hundertwasser tarafın-
dan tasarlanan bina 2000 yılında tamamlan-
dı. Düzensiz zeminleri, organik formları ve 
kendiliğinden yeşillik içeren görüntüsüyle 
dikkat çeken yapının en önemli özellikle-
rinden biri de binada yer alan binden fazla 
pencerenin hiçbirinin aynı olmaması. 105 
daire, yeraltı otoparkı, kafe ve bardan oluşan 
Waldspirale’da avluda ayrıca bir oyun alanı ve 
küçük bir yapay göl bulunuyor.

Masallar diyarını 
andıran yapı:
Waldspirale 
Konut Kompleksi
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ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Almanya’nın Dresden kentinde 
bulunan “Elementlerin Avlusu” 
isimli bina, dünyanın tek müzik 

yapan evi olarak biliniyor. Dresden’in 
“Elements of Courtyard (Elementlerin 
Avlusu)” adlı sanat projesinin bir bölü-
mü olan Neustadt Kunsthofpassage’de 
yer alan ev, heykeltıraş Annette Paul ve 
tasarımcılar Christoph Rossner ile André 
Tempel tarafından yapılmış. Annette 
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yaşa-
dığı sırada, kötü hava koşullarının evi-
nin pencerelerinde bir yağmur tiyatrosu 
yaratmasından aldığı ilhamla bu binayı 
tasarlamış.
Görenleri hayretler içinde bırakan renkli 
bir evin dış cephesinde bulunan müzik 
enstrümanı şeklindeki borular, yağmur 
yağdığında ilginç bir senfoni oluşturu-
yor. Almanlar’ın “Neustadt Kunsthofpas-
sage” dediği binada su boruları müzik 
enstrümanlarının çalışma prensibiyle 
yerleştirildiği için yağmur yağdığında, 
su yukarından aşağı süzülürken müzik 
yapıyor. Evin canlı boyalı mavi ve yeşil 
cephesi, su elementini çağrıştırıyor. Altın 
sarısı cephe ve alüminyum plakalar ise 
güneşi simgeliyor.
Kunsthofpassage beş küçük avludan 
oluşan bir kompleksten oluşuyor. Her 
avlunun sanat ve mimarlık kombinasyo-
nu ile kendi tasarım teması bulunuyor.

Elementlerin Avlusu - Almanya

Yağmurda müzik yapan ev:
“Elementlerin Avlusu”
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Güney Kore’nin Suwon kenti-
nin eski belediye başkanı ve 
sanitasyon (hijyen ve sağlık 

koşulların oluşturulması) aktivisti Sim 
Jae Duck, dünyanın en ilginç evlerin-
den birinin yapılmasını sağladı. 1.6 
milyon dolar harcayarak klozet şek-
linde bir ev yaptıran Duck’ın böyle 
bir girişimde bulunmasının nedeni ise 
tuvalette doğmuş olması. 1939 yılında 
Güney Kore’nin bir köyünde dünyaya 
gelen Sim Jae Duck’in annesi, tuvalette 
doğanların daha uzun yaşayacağına 
inanan anneannesinin tavsiyesine uya-
rak onu tuvalette dünyaya getirmiş.
Bu çocukluk travmasını üstünden ata-
mayan Sim Jae Duck, yıllarca iş dün-
yasında yer aldı, siyasete atıldı, hatta 
doğduğu kent Suweo’nun belediye 
başkanlığına kadar yükseldi. Ama onu 
öne çıkaran hep tuvalet merakı oldu 
ve bu konuda yaptığı girişimlerle “Bay 

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Klozet Ev - Güney Kore

Tuvalette dünyaya gelen 
Güney Koreli’den Klozet Ev

Tuvalet” unvanını aldı. 
Kore Tuvalet Birliği’ni 
kuran Duck, kampan-
yalar, sosyal sorumlu-
luk projeleri gibi der-
nek yararına işler yaptı. 
Ancak ona en çok ün 
katan 2007 yılında yap-
tırdığı klozet şeklindeki 
ev oldu.
Sim Jae Duck, Gyeonggi 
bölgesinin Suwon ken-
tinde yer alan ve Koki-
woong tarafından tasar-
lanan evde ömür boyu 
yaşamayı planlıyor ve 
tüm dünyada “temiz tu-
valet” kampanyasına öncülük ediyor. 
İkisi yatak odası, ikisi misafir odası 
olmak üzere çok sayıda odası bulunan 
iki katlı evde üç de lüks tuvalet bulu-
nuyor. Tuvaletlerde, kapıdan girildi-

ğinde klozet kapağını otomatik olarak 
açan elektronik cihazlar ve müzik yer 
alıyor. Sim, evine yerel dilde “Haewo-
ojae” adını vermiş, bu da “İsteyenin 
endişelerini giderebildiği sığınma yeri” 
anlamına geliyor.



İsveç’te yeni 
fırsatlar var

İskandinav pazarının
lokomotif ülkesi

İHRACAT KAPILARI / İSVEÇ
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2020 yılı itibarıyla cari fiyatlara göre 195 ülke arasında 
dünyanın 24'üncü büyük ekonomisi olan İsveç, Türk 
müteahhitleri için de İskandinav ülkeleri arasında 
öne çıkıyor. Ulusal plan çerçevesinde 70 milyar Euro 
tutarındaki altyapı projesi ve 2027 yılına kadar inşa 
edilmesi planlanan 640 bin konut, müteahhitlerimize de 
İsveç'te yeni fırsatların kapısını aralıyor.
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Fransa ve İspanya’nın ardından 450 bin kilo-
metrekarelik yüzölçümü ile Batı Avrupa’nın 
üçüncü büyük ülkesi olan İsveç, gelişmişlik 

ve refah düzeyinde de üst sıralarda yer alıyor. 
İskandinavya Yarımadası’nda bulunan 10 milyon 
nüfuslu ülkede kişi başına milli gelir 50 bin 339 
doları bulurken, doğum oranının az olması ve 
yaşam süresinin uzaması, nüfusun yaşlanmasına 
yol açıyor.

1850 yılında Avrupa’nın kıyısında kalmış fakir 
bir tarım ülkesi konumundaki İsveç, 1970 yılında 
kişi başına düşen GSYİH bakımından dünyada 
üçüncü sıraya yükseldi. 1850-1970 döneminde 
İsveç, dünyanın en hızlı büyüyen ve kalkınan ül-
kelerin başında geldi. Yüksek oranda dışa açıklık, 
oldukça gelişmiş bir iş dünyası ile özellikle hizmet 
alanında güçlü kamu payının varlığı, günümüzde 
İsveç ekonomisinin öne çıkan niteliklerini oluştu-
ruyor. Avrupa ülkelerine yönelik demir cevheri ve 
orman ürünleri ihracatı, eğitime yapılan yatırımlar, 
serbest girişimin desteklenmesi, demiryolları başta 

Kanada ve Finlandiya’nın 
ardından ormancılık 
ürünleri ihracatında 

üçüncü sırada yer alan 
İsveç’in ormancılık

ürünlerinin yüzde 60’lık 
kısmı kağıt, kağıt

hamuru ve kereste 
olarak ihraç ediliyor.

gelmek üzere yabancı sermayeden faydalanmak 
suretiyle yapılan altyapı yatırımları, liberal poli-
tikalar ile etkin bir bürokratik yapının tesisi, bu 
gelişmeyi sağlayan önemli etmenler.

DIŞA AÇILMA HAMLESİ
İLE YAŞANAN GELİŞME

Demir cevheri ve orman ürünleri, tarihsel 
olarak ülkenin başlıca doğal kaynaklarını oluş-
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turuyor. 19’uncu yüzyıl sonlarından itibaren bu 
kaynakların gittikçe artan bir şekilde gelişmiş 
ürünlere dönüştürülmesi, ülkenin bugünkü eko-
nomik faaliyetlerinin de büyük ölçüde temelini 
teşkil eden sanayi sektörünün hızla gelişmesine 
imkan verdi. İsveç imalat sanayi çok erken bir 
aşamada dışa açıldı. Dışa açılma mal ihracatı ile 
başladı, daha sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniy-
le sanayi şirketleri faaliyetlerini büyük ölçüde yurt 
dışına taşıdılar. Başta finans olmak üzere hizmet 
sektörünün dışa açılmasıyla İsveç, dünyanın en 
dışa açık ülkelerinden biri oldu.

19’uncu yüzyıl ortalarına kadar tamamen bir 
tarım ülkesi olan İsveç’te günümüzde tarım, or-
mancılık ve balıkçılık sektörü, gerek GSYİH gerek-
se toplam istihdam içinde yaklaşık yüzde 2 paya 
sahip. Ülke topraklarının sadece yüzde 10’u tarıma 
elverişli olmasına rağmen, İsveç tarım ihtiyacının 
yüzde 80’ini kendi kendine karşılayabiliyor. Kana-
da ve Finlandiya’nın ardından ormancılık ürünleri 
ihracatında üçüncü sırada yer alan ülkenin orman-

cılık ürünlerinin yüzde 60’lık kısmı kağıt, kağıt 
hamuru ve kereste olarak ihraç ediliyor. Doğal 
kaynaklar bakımından oldukça zengin olan ülke-
nin kuzey bölümünde, demir, kükürt cevheri ve 
diğer değerli madenlerden altın, gümüş, bakır ve 
kurşun çıkarılıyor. Elektrik üretiminin yaklaşık 
yüzde 40’ını sağlayan hidroelektrik enerjisi, ülke 
ekonomisinde önemli rolü olan bir doğal kaynak.

EKONOMİDE HİZMET
SEKTÖRÜNÜN PAYI ARTTI

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İsveç’te 
de GSYİH içinde sanayi imalatının payı giderek 
azalırken, hizmet sektörünün payı arttı. Bununla 
birlikte imalat sanayi, İsveç ekonomisinde bü-
yük bir öneme sahip olup, hizmet sektörünün 
önemli bir kısmı ülkenin sanayi altyapısı ile ya-
kından ilintili. İmalat sanayinde toplam üretimin 
büyük bölümünü kimyasal ürünler, metal ve 
metal mamulleri, orman ve kağıt ürünleri, ma-
kine ekipmanları, motorlu taşıtlar ve bilgisayar, 
elektronik ve optik cihazlar sanayi oluşturuyor.

Başlangıçta, İsveç ekonomisinin bel kemiği 
olan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
20’nci yüzyılın başlarından itibaren zamanla 
ekonomiye olan katkısı azaldı. 1900’lu yıllar-
dan itibaren ekonomide ön plana çıkan imalat, 
maden ve inşaat sanayinin 1990’lı yıllara kadar 
ekonomiye olan katkısı arttı. 1990’lı yıllardan 
itibaren dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde ol-
duğu gibi katma değeri diğer sektörlere göre en 
fazla olan hizmet sektörü, İsveç ekonomisinde 
önemini artırdı.

Oldukça gelişmiş ve yüksek standartlarda 
bir ulaştırma ve iletişim altyapısına sahip olan 
İsveç, telekomünikasyon altyapısı bakımından 
dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyor. 
İsveç, kablosuz iletişim, yazılım geliştirme, mik-
roelektronik alanlarında dünyada lider ülkeler 
arasında bulunuyor.

Kişi başına milli 
gelirin 50 bin 339
dolar olduğu 
İsveç, bu refahı 
19’uncu yüzyılın 
sonundan itibaren 
sanayi sektörünün 
gelişmesi ve dışa 
açılma ile sağladı.

√ İsveç, cari fiyatlara göre 2020 yılı itibarıyla 
195 ülke arasında dünyanın 24’üncü büyük 
ekonomisi.
√ İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre, 189 ülke 
arasında 7’nci sırada.
√  Ekonomik Serbestlik Endeksi’ne göre, 180 ülke 
arasında 22’nci sırada.
√  Küresel rekabetçilik açısından 141 ülke 
arasında 8’nci sırada.
√  İş yapma kolaylığı açısından 90 ülke arasında 
10’uncu sırada.

DÜNYA LIGINDE ISVEÇ...

İHRACAT KAPILARI / İSVEÇ
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TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
BÖLGEDE 180 MİLYON
DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Cari fiyatlara göre 2020 yılı itibarıyla 195 ülke 
arasında dünyanın 24’üncü büyük ekonomisi 
olan İsveç, 1972 yılından bu yana 127 ülkede 
toplam 413 milyar dolar tutarında 10 binin üze-
rinde proje üstlenen Türk müteahhitleri için de 
İskandinav ülkeleri içinde öne çıkıyor. Türkiye 
Müteaahhitler Birliği (TMB) verilerine göre Avru-
pa ülkelerinin toplam yurt dışı proje tutarından 
aldığı pay yüzde 6,5 düzeyinde bulunuyor. Fir-
malarımız bugüne kadar İskandinav ülkelerinde 
(Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç), bu 
ülkelerin altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış olması 
nedeniyle büyük çaplı proje üstlenme imkanına 
sahip olamadı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 
bölgede bugüne kadar yaklaşık 180 milyon dolar 
tutarında proje üstlenildi.

Firmalarımız tarafından son dönemde İsveç’te 
büyük projeler üstlenilmeye başlandı. Ülkenin 
yeni bir pazar olmasının getirdiği mevzuat uyu-
mu, yüksek maliyetler gibi üstesinden gelinmesi 
gereken durumlar olmasına rağmen müteahhit-
lerimizin, güç şartlara hızlı uyum sağlama yete-
neğiyle önümüzdeki dönemde ülkede başarılı 
olarak, kendilerine sağlam bir yer edinebileceği 
düşünülüyor.

Nitekim halihazırda İsveç hükümetince yürü-

1990’lı yıllardan
itibaren dünyadaki 

tüm gelişmiş 
ülkelerde olduğu 
gibi katma değeri 

diğer sektörlere 
göre en fazla olan 

hizmet sektörü, 
İsveç ekonomisinde 

önemini artırdı.

tülmekte olan ulusal plan çerçevesinde 70 milyar 
Euro tutarındaki altyapı projesi gündemde ve 
bu projelerin İsveç firmalarının kapasitelerini 
aştığı belirtiliyor. Ayrıca, başkent Stockholm’de 
2030 yılına kadar 140 bin, ülke genelinde ise 
2027 yılına kadar 640 bin konutun inşa edilmesi 
planlanıyor. Bu doğrultuda ve ülkede rekabetçi 
ortam sağlama hedefi nedeniyle, süreçte yabancı 
firmalara ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Dola-
yısıyla İsveç hedef pazarlar arasında yer almasa da 
dikkatle izlenen önemli bir pazar.

İHRACAT KAPILARI / İSVEÇ
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Başkent: STOCKHOLM

Nüfus: 
10.3 MİLYON 

Yüzölçümü: 
449.964 KM2

Yönetim biçimi: 
ANAYASAL MONARŞİ

Genel Ekonomik 
Görünüm (2019)

Resmi dili: 
İSVEÇÇE

Para birimi:
İSVEÇ KRONU (SEK) 

ISVEÇ

İSVEÇ, KUZEY AVRUPA
PAZARINDAKİ FAALİYETLER
İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Bu çerçevede TMB, son dönemde 
İsveç Ticaret Yatırım Ataşeliği (Busi-
ness Sweden) ile iş birliğinde çeşit-
li video konferanslar düzenleyerek, 
üyelerini ülkede gündemde bulunan 
alt ve üstyapı projeleri ile İsveç ve 
Türkiye’nin üçüncü pazarlarda olası 
iş birliği imkanları konusunda bilgi-
lendiriyor. Bu kapsamda 29 Haziran 
2020 tarihinde düzenlenen videokon-
feransta Business Sweden ile ülkedeki 
yatırımcı kuruluşlar Invest Stockholm 
ve Trafikverket yetkilileri tarafından 
üyelerine ülkede gündemde olan pro-
jeler hakkında bilgi verildi. Yetkililer, 
İsveç hükümetinin pazara yabancı 
firmaların girişini desteklediğini be-
lirterek, Türk müteahhitleri ile çalışma 
isteklerini dile getirdi.

Son olarak ise 22 Ekim 2020 ta-
rihinde Business Sweeden, İsveç 
Eximbank’ı (EKN) ve İhracat Kredi 
Kuruluşu (SEK) iş birliğinde düzen-
lenen videokonferansta, İsveçli kuru-
luşlar ile müteahhitlerimizin özellikle 
Afrika ve Latin Amerika’da iş birliğinin 

geliştirilmesi hedefi ele alındı. İsveç, 
sektörün Kuzey Avrupa pazarındaki 
gelecek dönem faaliyetleri için de son 
derece önemli. Ülkede firmalarımızın 
kaydedeceği başarılar, diğer İskan-
dinav ülkelerinde gerçekleştirilecek 
projelerde de müteahhitlerimizin daha 
fazla tercih edilmesine vesile olacak; 
bölgede zamanla eskiyen alt ve üstyapı 
kapsamında artan ihtiyaçları doğrul-
tusunda ortaya çıkan proje imkanları, 
sektörü destekleyebilecek.

İç pazarın küçüklüğü nedeniyle 
dış ticaretin ekonomide hayati bir 
öneme sahip olduğu İsveç’in ihra-
catında; elektrikli ve elektronik ma-
kineler ve ekipmanları, haberleşme 
cihazları, elektronik cihazlar, binek 
otomobiller, otomotiv ürünleri parça 
ve aksesuarları, kamyonlar, kağıt, kar-
ton ve bunlardan mamul eşya, ilaçlar, 
mineral yakıtlar ve yağlar, demir-çelik, 
tıbbi alet ve aparatları, balıklar, orto-
pedik aletler ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin ithalatında ise makine-
ler, elektrikli makineler ile elektro-
nik cihazlar, petrol, kömür, doğalgaz 
ve ürünleri, kara taşıtları, plastik ve 
plastik ürünler, ilaçlar, optik cihazlar, 
dizel kamyonlar, bakır cevheri, dizel 
motorlu otomobil, dizel motor par-
çaları, elektronik entegre devreleri, 
bakır alaşım, iş makinesi parçaları, 
taşınabilir dijital bilgisayar, otomotiv 
ürünleri parça ve aksesuarları ise ithal 
edilen başlıca ürünler.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye’nin İsveç’e ihracatında baş-

lıca ürün gruplarını motorlu kara ta-
şıtları, makinalar, mekanik cihazlar ve 
aletler, örme giyim eşyası ve aksesuarı, 
örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, 
elektrikli makina ve cihazlar, demir 
veya çelikten eşya, metal cevherleri, cü-
ruf ve kül, kauçuk ve kauçuktan eşya, 
plastikler ve mamulleri, alüminyum ve 
alüminyumdan eşya oluşturuyor.

Türkiye’nin İsveç’ten ithalatında 
ise makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler, kağıt ve karton ve bunlardan 
eşya, demir ve çelik, metal cevherleri, 
cüruf ve kül plastikler ve mamulleri, 
eczacılık ürünleri, motorlu kara ta-
şıtları, mücevherci eşyası, elektrikli 
makine ve cihazlar, optik, fotoğraf, 
ölçü, tıbbi alet ve cihazlar ön sıralarda 
yer alıyor.

GSYİH (MİLYAR $) 529,1
KİŞİ BAŞI GSYİH (BİN $) 50,339

ÜRÜNLER 2017 2018 2019

TOPLAM İHRACAT 1.414.292 1.480.191 1.359.443

OTOMOBİLLER 314.710 334.719 310.146

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 61.136 77.922 70.201

KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, 
TAKIM, CEKET, BLAZER, ELBİSE, ETEK, PANTOLON 

ETEK, VB.(YÜZME KIYAFETLERİ HARİÇ)
42.006 53.201 54.258

KROM CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ 58.053 51.007 53.893

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER 
SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI 

POMPALARI
45.778 48.678 43.938

EV VEYA ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA 
MAKİNALARI (YIKAMA VE KURUTMA TERTİBATI 

BİR ARADA OLANLAR DAHİL)
32.917 40.447 39.741

KÜLOTLU ÇORAPLAR, TAYTLAR, KISA VE 
UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER (VARİS 

ÇORAPLARI DAHİL) VE PATİK ÇORAPLAR (ÖRME)
34.359 33.460 33.810

MONİTÖRLER VE PROJEKTÖRLER, TELEVİZYON 
ALICI CİHAZLARI 45.255 39.342 28.269

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM VE PARÇALAR 49.257 47.633 27.725

TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, 
KAŞKORSELER VE DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME) 36.721 35.545 27.597

KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, 
CEKET, BLAZER, ETEK, PANTOLON, TULUM VE ŞORT 

(ÖRME)(YÜZME KIYAFETİ HARİÇ)
21.016 22.883 22.356

DOKUNMUŞ HALILAR VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ 
MADDELERDEN DİĞER YER KAPLAMALARI 21.330 18.028 21.081

KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. EŞYA (ÖRME) 23.288 21.408 17.549

BULAŞIK, ŞİŞE VB. YIKAMA VE KURUTMA 
MAKİNALARI, ŞİŞE, KUTU ÇUVAL VB. 

DOLDURMA, ETİKETLEME MAKİNALARI, 
AMBALAJ VB. MAKİNALAR

14.100 16.047 16.674

İŞ VE MADEN MAKİNELERİNİN AKSAM VE PARÇALARI 14.459 17.181 16.472

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

Kaynak: Trade Map, TR verileri

İHRACAT KAPILARI / İSVEÇ
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Çatalhöyük ten 
günümüze

'

alçının 11 bin 
yıllık serüveni
Uygarlık tarihi kadar eski bir bağlayıcı 
olan alçının, M.Ö. 9000’li yıllarda 
Çatalhöyük’te ilk kez kireçle karıştırılarak 
sıvada kullanıldığı yazılı kayıtlardan 
biliniyor. Tarih boyunca yapılarda özellikle 
süslemede önemli bir malzeme olarak 
öne çıkan alçı, günümüzde de ağırlıklı 
olarak yapı sektöründe kullanılıyor.



YAPI TARİHİ / ALÇI

TÜRKİYE İMSAD DERGİ     77 ARALIK 2020



TÜRKİYE İMSAD DERGİ     78

Günümüzden 20-30 milyon yıl 
önce bugün “Anadolu” diye 
adlandırdığımız kara parçası 

oluşurken, buharlaşan denizlerden 
milyonlarca ton alçı taşı meydana geldi 
ve tarih boyunca her yapı geleneğinde 
alçı kullanıldı. Alçının bileşiminde 
genellikle kireç, alçı taşı ve ince 
kum bulunmakla birlikte, bunların 
miktarları ve türleri elde edilmek 
istenen ürünün türüne göre değişiklik 
gösterdi. Uygarlık tarihi kadar eski bir 
bağlayıcı olan alçının, M.Ö. 9000’li 
yıllarda Çatalhöyük’te ilk kez kireçle 
karıştırılarak sıvada kullanıldığı yazılı 
kayıtlardan biliniyor.

BAĞLAYICI VE SIVA MALZEMESİ
OLARAK KULLANILDI
Ö t e  y a n d a n ,  S ü m e r  v e  A s u r 
dönemlerinde (M.Ö. 7000) kent 
içi yapılar ile yollarda, Mısır’daki 
Firavun mezarlarında ve piramitlerde, 
alçıdan bağlayıcı olarak yararlanıldı. 
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında 
alçı, duvar ve ahşap tavan sıvasında 
kullanıldı. Tivoli’de yapılan Hadrianus 
Villası’ndaki hamamlar buna örnek 
olarak gösterilebilir.  
Alçı örneklerine Meksika Aztek 
mimar l ığ ında ve  Kuzey Afr ika 
ile İspanya’daki İslam mimarlık 
ürünlerinde de rastlanıyor. Geçmişte 
belki de en çok bilinen ve değer verilen 
kullanımı ise ismini muhtemelen eski 

Mısır’da Alabastron şehrinden almış 
bir çeşit yarı şeffaf alçı taşı olan albastr 
ile yapılan heykel ve süs eşyaları ile 
oldu.
İslam uygarlığı mimari süsleme tarihi 
içinde ise alçı malzemeye 9’uncu 
yüzyılda rastlanıyor. Bu yüzyılda 
Bağdat’ın kuzeyinde kurulan Samarra 
şehrinde alçı malzeme kullanıldı fakat 
bu malzeme çok da tercih edilen bir 
malzeme olmadı.

SELÇUKLU MİMARİSİNDE
SARAYLARI SÜSLEDİ
Alç ı  malzemenin kul lanımının 
yayg ın l a şmas ı  i s e  11-13 ’üncü 
yüzyıllar arasında Anadolu kültür 
tarihinde iz bırakan Selçuklu mimari 
üslubu ile oldu. Bu zaman diliminde 
genelde saray yapılarındaki iç mekan 
süslemelerinde alçı malzeme çok zarif 
ve usta bir işçilikle kullanıldı. Alçı hem 
kolay şekillenebilen, hem de kolay 
deforme olabilen bir malzeme olduğu 
için bu özelliğinden dolayı yalnız iç 
mekanlarda kullanıldı.
Anadolu Selçukluları döneminde esas 
malzeme olan taşın yanında çini ile 
birlikte bitkisel, geometrik ve figüratif 
kompozisyonların kullanıldığı bir 
alçı sanatından söz edilebilir. Alçı 
yapılırken belirli bir kıvamda kalıba 
dökme ya da sonradan şekillendirme 
yöntemleri  uygulandı.  Genelde 
dekorat i f  amaçlar la  kul lanı lan 

malzemeyle ilgili özellikle Kubadabad 
Sarayı kazılarında yoğun buluntu 
ele geçirildi. Kubadabad Sarayı kazı 
buluntuları içinde yer alan geometrik 
geçmelerle ve kuyruklu tavus kuşları 
ile bezenmiş alçı duvar rafı önemli 
bir örnek oldu. Bu sarayda uygulanan 
çok miktarda alçı işçiliğinin bir diğer 
buluntu örneği ise atlı bir av sahnesinin 
işlendiği alçı pano idi.
Bulunduğu yapılarda duvarları , 
tonozlar, kemerleri ve mihrapları 
süsleyen bu malzeme diğer Selçuklu 
saray yapılarında da kullanıldı. 
Anadolu Selçuklu alçı uygulamalarının 
saray yapıları  dışında pek fazla 
kullanılmamasının nedeni ise tam 
olarak bilinmiyor. Konya Sahib Ata 
Hanikahı, alçının saray dışındaki 
yapılarda kullanılmasının iyi bir 
örneği. Bu yapı içinde bulunan alçı 
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mihrap önemli bir uygulama. Alçı süsleme 
mihrap dış ında duvar lar ın yüzeyler ini 
kaplamak amacıyla da kullanıldı. Emeviler’den 
Selçuklular’a pek çok İslam yapısında görülen 
bu uygulama, Anadolu Selçuklu yapı envanteri 
içinde değerlendirilen Malatya Ulu Camii’nde 
görülür. Malatya Ulu Camii’nde zengin alçı duvar 
kaplamalarının bulunduğu biliniyor. Yine Konya 
Zenburi Mescidi mihrap duvarı boyunca alçı 
kalıntılar mevcut.
Anadolu Selçukluları’nın devamında Anadolu 
Beylikleri döneminde yaygın bir alçı kullanımı 
olduğu görülüyor. 14-15’inci yüzyıllarda özellikle 
mihraplarda ve ocaklarda yoğun alçı kullanımına 
rastlanıyor. Mihrab kısmında alçı içine renkli 
çinilerin gömülmesi dönemin getirdiği bir 
uygulama. Ankara Örtmeli Mescid örneğinde 
olduğu gibi İznik çinileri mihrap bölümünde 
beyaz alçı üzerine aplike edildi.
Alçı, Rönesans döneminde de mimarlığın özentili 
ve süslü üslubuna kolayca uyum sağladı, mimar 
ve ressamlar alçıyı daha da yoğun biçimde önce iç 
sonra dış cephelerde kullandı. Taştan daha ucuz 
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İnsanoğlunun alçı kültürü 
öylesine gelişti ki, bugün 
100’den fazla ülkede 100 
milyon tonun üzerinde 
alçı taşı tüketiliyor.

ve kolay biçimlendirildiği için, ilk kez sütunlarla 
bunların üstüne oturan kornişlerde kullanıldı. 
Bu dönemde tavanlarda, sütun başlıklarında ve 
kornişlerde yoğun alçı kullanımı göze çarpıyor.

LONDRA YANGINI, ALÇI KULLANIMINDA 
DÖNÜM NOKTASI OLDU
1890 yılında Amerikalı Augistine Sackett ve Fred 
L. Kane, iki yüzü kartonlu alçı levhaları yapıda 
kullanmaya başladı. 1666 yılındaki Londra yangını 
alçı kullanımının geniş kitlelerce benimsenmesi 
bakımından bir dönüm noktası sayılabilir. Bu 
felaket sırasında ahşap yapıları koruduğu gözlenen 
alçının kullanımı Paris’te zorunlu hale getirildi, bu 
vesileyle sıva alçısına da “Paris Alçısı” adı verildi.  
Bin 700’lerden itibaren alçı taşının toprak ıslahında, 
özellikle de sebze, yerfıstığı, pamuk, patates gibi 
ürünlere kalsiyum ve kükürt sağlayıcı doğal gübre 
olarak kullanımıyla da artan ilginin neticesinden olsa 
gerek, 18’inci yüzyılda Fransız kimyacı Lavoisier, 
alçı üzerine yapılan ilk bilimsel çalışmayı yayınladı. 
Takip eden iki yüzyılda insanoğlunun alçı kültürü 
öylesine gelişti ki, bugün 100’den fazla ülkede 100 
milyon tonun üzerinde alçı taşı tüketiliyor.
Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde 
günümüzde zirai ve endüstriyel amaçlı alçı taşı 
kullanımının yaklaşık yüzde 20’ler seviyesinde 
olduğu görülüyor. Yüzde 80’lik bölümü ise yapı 
sektöründe kullanılan sıva alçısı, saten perdah alçısı, 
alçı levhalar, asma tavanlar gibi yapı elemanlarının 
üretiminde kullanılıyor. Alçı ve alçı türevi ürünlerin 
yapı malzemesi olarak sağladığı avantajların son 
yıllarda daha çok fark edildiği ülkemizde de alçı, 
yapılarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

KAYNAK: Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER)
Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri (ASYEP)
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İnşaatın kompleks bir faaliyet alanı olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Yerel ve uluslararası gereklilikleri takip etmek 
zorunda olan inşaat; farklı alanları ve birçok farklı aktö-

rü içerir. Bazen yıllara hatta on yıllara yayılan inşaat süreci-
nin planlama, tasarım, işletme gibi tüm farklı aşamalarında 
bilginin muazzam miktarda iletilmesi gerekir. 

İnşaat dünyasını keşfedeceğimiz bu makalede sizi bir 
inşaat nesnesine olan genel, sanal üretici tarafından teslim 
edilen ‘doğru’ fiziksel ürüne doğru bir yolculuğa çıkaracağız. 

TİPİK BİR ŞARTNAME (SPESİFİKASYON) SÜRECİ
BUGÜN NASIL YÜRÜMEKTEDİR?

İnşaat sektöründe yer alan her bir oyuncunun vermesi 
veya talep etmesi gereken bilgileri nasıl anladığı, esas olarak 
inşaat sürecindeki rolüne ve ilgili bakış açısına bağlıdır. Bir 
proje içindeki şartname süreci buna iyi bir örnek olabilir. 
Gelin birlikte bir inşaat elemanının, örneğin bir pencerenin 

Sanal ihtiyaçtan doğru ürüne yolculuk
Sektör tarafından kabul edilen standartlar gerçek bir dijital inşaat sürecini nasıl 
mümkün kılar? Ortak bir dijital ortamda standartlaştırılmış inşaat verileri, inşaat 
sektörünün herhangi bir oyuncusunun ve yazılım sisteminin dünyanın herhangi 
bir noktasından bilgi almasına olanak tanır. 

tanımlanmasının ardından satınalma süreçlerini birlikte 
inceleyelim. Bir inşaat müteahhidi, bir okul tasarlama ve 
inşa etme ihalesine başvurur ve ihaleyi kazanır. Tasarım 
ekibi, mekanların farklı alternatiflerini yaratır. Müşteri ile 
anlaştıktan sonra, oluşturulan model yayınlanır ve bir son-
raki detaylı tasarım aşaması için proje ekibi ile paylaşılır. 
Makine mühendisi, pencerelerin alanının ve tüm pencere-
nin ısıl geçirgenlik katsayısının ne olduğu ile ilgilenecektir. 
Pencerenin sağladığı hava sızdırmazlığı da cam türü kadar 
önemlidir. Örneğin; kuzey cepheler ve batı cephelerdeki 
pencereler için farklı gereksinimler olacaktır. Elektrik 
mühendisi de pencereyle, daha doğrusu pencerenin cam 
alanıyla ilgilenecektir çünkü bu bilgi, alan aydınlatmasının 
hesaplanması için önemlidir. Çevre değerlendiricisi, Yaşam 
Döngüsü Analizine (LCA) devam etmek için tüm teknik 
ve bina gereksinimlerinin yanı sıra, ilgili Çevresel Ürün 
Beyanlarını (EPD) toplayacaktır.
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masındaki “veri sözlüğü” devreye girer. Bir veri sözlüğü, 
“pencere” veya “genişlik” kelimelerinin anlamını evrensel 
“makine” dili de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir 
dile çevirir. Burası, İtalya’daki aynı terimin Fransa, Singapur 
veya Birleşik Devletler’dekine eşit olduğu, birinin neyin ne 
anlama geldiğini bulabileceği bir yerdir.

İkinci olarak, her bilgi parçasına güvenilir bir kaynak 
tarafından atıfta bulunulmalıdır. Avrupa Standardizasyon 
Komitesi CEN veya Uluslararası Amerikan Test ve Mater-
yalleri Topluluğu ASTM International gibi ulusal ve ulusla-
rarası standardizasyon kuruluşları, çok çeşitli malzemeler, 
ürünler, sistemler ve hizmetler için teknik standartlar ortaya 
koymaktadır. Bunlar, ortak bir dil ve belirli bir pazarın 
gerektirdiği parametreler hakkında anlaşılır bir referans 
sağlarlar. Bu standartlar incelenerek ve uygulanarak, bilgi-
nin tekrarlı olmaması sağlanır. Böylece buluttaki bilgilerin 
kalitesi korunur ve küresel topluluğun en iyi uygulamalara 
göre yeni bilgiler oluşturmasına yardımcı olunur.

Üçüncüsü, bu veri sözlüğüne bağlı ‘Veri Şablonları’nın 
uygulanması, paylaşılması gereken bilgilerin yapılandırıl-
ması için bir “temel” görevi görür. Veri Şablonları, böyle bir 
dijital ekosistemin önemli bir parçasıdır. Bunlar aracılığıyla 
inşaat aktörleri aynı dilde iletişim kurabilir ve ihtiyaç duy-
dukları belirli bilgileri elde edebilirler. Makine tarafından 
okunabilen ve dilden bağımsız bu biçimi kullanarak, kendi 
özel ‘use case’lerine uyacak şekilde herhangi bir inşaat ele-
manı hakkındaki özelliklerin derlemesini yapabilirler.

SEKTÖR TARAFINDAN KABUL EDİLEN
STANDARTLAR, SORUNSUZ YOLCULUĞU
GARANTİ EDER

Tüm özelliklerin hem makineler hem de insanlar tara-
fından evrensel olarak anlaşılmasını sağlamak için, standar-
dizasyon kuruluşları CEN ve ISO, yakın zamanda EN ISO 
23386 standardını yayınladı (TSE tarafından TS EN ISO 
23386 yayınladı.) Bunun temel amacı, bilgileri makine tara-
fından okunabilir hale getirmek ve veri kalitesini sağlamak-
tır. ISO 23386, tüm dijital içeriğin sıkı bir doğrulama sis-
temini standardize eder. Özelliklerin ve özellik gruplarının 
bilgili, güvenilir uzmanlar tarafından bir veri sözlüğünde 
nasıl oluşturulacağını ve bu içeriğin diğer veri sözlükleriyle 
nasıl eşleneceğini tanımlar. Bununla uyumlu olarak, yeni EN 
ISO 23387 standardında önerilen Veri Şablonu yapısı, inşaat 
sektöründeki tüm aktörlerin çeşitli bilgi gereksinimlerine 
hizmet etmek ve ilişkilendirmek üzere, inşaat, imalat veya 
bilgi paylaşımında dahili süreçleri kolaylaştırmak için özel 
olarak geliştirilmiştir.

Sonuç olarak; ortak bir dijital ortamda standartlaştırılmış 
inşaat verileri, inşaat sektörünün herhangi bir oyuncusunun 
ve yazılım sisteminin dünyanın herhangi bir noktasından 
bilgi almasına olanak tanır. Veriler tutarlı, açık, yapılandı-
rılmış ve güvenilir gerçek kaynaklarına dayandığında güçlü 
bir ticari varlık haline gelir.

Sonuçta bu, daha iyi, daha akıllı ve daha verimli bir “inşa 
edilmiş çevre” oluşmasına imkan sağlar. Bu noktadan sonra 
fırsatlar sınırsızdır.

Kaynak: Svetla SHTEREVA Cobuilder (https://cobuilder.
com/en/a-journey-to-the-right-product/)

Bu oyuncular tarafından üretilen tüm bilgiler fiyata yan-
sıyabilir, bu nedenle bilgilerin tamamı maliyet mühendisine 
sunulmalıdır. Dahası, bu oyuncuların bilginin farklı ayrın-
tılarına ve bölümlerine ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, 
taraflar işin sonunda, projeyi birlikte anlamlandırabilmeli 
ve nihayetinde eksiksiz işleyen bir varlığa sahip olmalıdırlar.

BU TİPİK ŞARTNAME (SPESİFİKASYON) SÜRECİ 
YARIN NASIL GÖRÜNEBİLİR?

Çeşitli bilgi türlerinin manuel olarak talep edildiği 
bir süreç yerine, inşaat talep tarafı ile inşaat arz tarafının 
ortak bir dijital ortamda bir araya getirildiğini hayal edin. 
Bu durum, tüm inşaat oyuncularının ve daha da önemlisi 
kullandıkları yazılım sistemlerinin birbirine bağlı olduğu ve 
birbirleriyle “konuşabileceği” anlamına gelir.

Zaman içinde farklı aktörler devreye girip farklı bilgi 
düzeylerine (LOI) ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla herkes, her 
bir veritabanına erişip doğru bilgiye ulaşabilir. Tüm bilgiler 
tartışılıp proje yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra, 
satın alma süreci için gerekli olan doğru verilere sahip bir 
şartname satın alma yöneticisine kolayca sunulur. Excel ve 
pdf gibi çeşitli elektronik dosyalar ve e-postalarda yapılan-
dırılmamış formatlar üzerinden fiyat teklifi istemek yerine, 
ortak bir şablon kullanılır. Satın alma yöneticisi, tercih ettiği 
üreticilerin kataloğunda veya küresel veri tabanında doğru 
ürünleri bulmak için önceden üzerinde anlaşmaya varılan 
bir şablonu kullandığı dijital ortama erişir.

Üreticiler, kendi veri tabanlarını pazara bağlamak için 
aynı veri modellerini kullanır, böylece otomatik arama ve 
öneriler mümkün olur. Satın alma yöneticisi arama yaparken 
alakasız tüm ürünler, sırf ürünler belirtilen şartlara uymadığı 
için filtrelenir. Veriler, gereksinimlere göre doğrulandıktan 
ve olası çakışmalar kontrol edilip ortadan kaldırıldıktan 
sonra, sipariş üreticiye verilir. Sonunda, belirtilen pencere 
hakkındaki tüm veriler dijital formatta yüklenir ve saklanır. 
Oradan da herhangi bir başka yazılım sistemine bağlanabilir.

Uzun yıllar çalıştıktan sonra, pencerenin kullanım öm-
rünün sonuna (EOL) ilişkin bilgiler korunur (nasıl elden 
çıkarılacağı, herhangi bir tehlikeli madde içerip içermediği 
vb.). Döngüsel ekonomiyi desteklemek için belirli mal-
zemeler geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir. 
Bunu yapmak için gereken tüm veriler mevcut ve erişilebilir 
durumdadır.

Yukarıdaki örnek derinlemesine incelendikten sonra, 
açıkça görülüyor ki, inşaat elemanlarını ve sistemlerini 
doğru yönetmek için ortak bir dijital ekosisteme ihtiya-
cımız vardır. Ve “ortak”, ancak endüstri tarafından kabul 
edilen standartlar aracılığıyla elde edilebilir. Makinelerde 
küresel olarak uygulanabilen kurallar ve otomasyon yolları 
oluşturmak için, projeye dahil olan herkesin herhangi bir 
zamanda kullanabileceği güvenilir, bağlantılı veri havuzuna 
ihtiyacımız bulunmaktadır.

DİJİTAL OLARAK ETKİNLEŞTİRİLEN
İNŞAATIN YOLU NASIL AÇILACAK?

Böylesi bir dijital ekosisteme ulaşmak için öncelikle 
‘dili’, yani farklı oyuncular tarafından kullanılan farklı 
terimleri uyumlaştırmak gerekir. İşte burada, yapım aşa-



2019’un son günleri itibarıyla, baş-
langıçta örtbas edilmeye çalışılsa da 
Çin’de başlayan “Covid-19” küresel 

virüs salgını (pandemi), sebep olduğu kü-
resel, bölgesel ve ülke bazındaki ekono-
mik, siyasi ve toplumsal etkileri ve ortaya 
çıkan ağır maliyetler itibarıyla dünyanın 
gündemini adeta sil baştan değiştirdi. Kü-
resel pandeminin insanoğlunun günlük 
yaşamında, ekonomik yaşamında, toplum-
sal ilişkilerde ve ülkeler arası ilişkilerde 
sebep olduğu değişim ve tahribat öyle bir 
boyutta ki, bir daha dünyanın eski günlere 
dönmesi artık olasılık olmaktan çıkmış 
durumda. Bu nedenle, “Yeni Normal” artık 
çok daha geniş boyutlarıyla insanoğlunun 
gündemine yerleşti.

“Yeni Normal” dediğimizde dünya-
nın şu başlıkları gündemine aldığını ifade 
edebiliriz:

√ “Dijital Para”nın yükselişi: Son 
beş yıldır hızlanan “nakit paraya karşı sa-
vaş” ve dijital para kullanımı hızlanacak. 
Dijital finans teknolojileri (Fintech) çekim 
merkezi olacak. Blok zincir teknolojisi 
ekonomik hayatın, iç ve dış ticaretin her 
alanına sirayet edecek.

√ “E-Ticaret ve E-İhracat”ın altın 
çağı yaşanacak: Bu alanda, dijital plat-
formlar savaşı yaşanacak. Sanal B2B’ler, 
Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar öne 
çıkacak. Ülkeler için, dünyanın farklı coğ-
rafyalarında ticaret merkezleri açmak ye-
rine, lojistik merkezleri açmak öncelik 
olacak.    

√ “Özelleştirme”lere ara verilecek: 
Tersine, ülkeler için, stratejik sektörlerdeki 
finansal darboğazı olan şirketleri “kamu-
laştırmak”, “yabancı sermaye” ilgisine karşı 
korumak popüler hale gelecek. Japonya 500 
stratejik şirket için “koruma” kararı aldı.

√ Küresel tedarik zincirinde çeşitle-
me olacak: Belirli bir ülke (Çin) ve/veya 
belirli bir coğrafyaya (Asya) bağımlı olmak 
yerine, tedarik çeşitlendirmesine gidilecek. 
Türkiye üretim kabiliyetleriyle, “güvenilir 
liman” tedarikçi ülke olarak, “Yeni Normal” 
döneminin “çekim merkezi” olacak.

√ Şirketler ve hükümetler için “di-
key” ve “yatay” konvansiyonel organi-
zasyon yapıları tarihe karışacak: İnsan 
kaynaklarında yeni iş ve çalışma koşulla-
rı, esnek çalışma modelleri öne çıkacak. 
Şirketler dijitalleşmeye bir kat daha fazla 
ağırlık verecek.

√ “Kendine Yeter Ülke” kavramı, sa-
vunma, tarım, gıda, siber altyapı, enerji 
ve Ar-Ge düzeyinde yeniden öne çıka-
cak: Bu noktada, tarım ve gıda üretiminde 
ülkeler tarıma elverişli topraklarını geliştir-
mek ve artırmak, ellerindeki su kaynaklarını 
korumak, gıda üretiminde yeni teknolojileri 
ve kapasiteleri devreye almak noktasında 
iştahlı ve kararlı olacak. Tarım ve gıdada, 
temiz su kaynaklarında kendi kendine ye-
tebilir olmak, önümüzdeki dönem küresel 
enerji savaşından daha da kritik bir konu 
başlığı olacak.

Soğuk Savaş bittiğinde, Asya 3.2 milyar 
nüfusa sahip iken, Afrika’nın nüfusu 634 
milyon, Avrupa’nın ve Kuzey Amerika’nın 
oluşturduğu Atlantik İttifakı’nın toplam nü-
fusu ise 1 milyar düzeyindeydi. Yani Atlan-
tik İttifakı ülkelerinin dünya nüfusundaki 
payı neredeyse yüzde 20 idi. 2020’de aynı 
oran yüzde 14’e geriledi. 2050’de ise yüzde 
11,6’ya düşecek. İster demografik, ister 
ekonomik, 2020’den 2050’ye Atlantik ile 
Asya-Pasifik arasında süregelen “sıklet mer-
kezi” değişikliğinin getirdiği küresel ekono-
mi-politik gerginlikler pek çok “karmaşa” ve 
“belirsizlik”lere sebep olmayı sürdürecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Küresel pandeminin yarattığı değişim ve tahribat öyle bir 
boyutta ki, bir daha dünyanın eski günlere dönmesi artık 

olasılık olmaktan çıktı. Bu nedenle, “Yeni Normal” artık 
çok daha geniş boyutlarıyla insanoğlunun gündemine 

yerleşti.

2021’in gündemi
“Yeni Normal” olacak

MAKRO-NOMİ
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“Covid-19” küresel virüs salgını, sosyo-
ekonomik etkileri ile 21’inci yüzyılın ilk 20 
yılına damgasını vuran “karmaşa” ve “belir-
sizlik” sürecini daha da derinleştirdi. Dünya 
genelinde 3 milyarı aşan istihdam ve yüz 
milyonlarca firmanın var olma mücadelesi 
açısından yeni zorlukları, yeni açılımları, 
yeni destekleri de beraberinde getirdi. Ülke 
ekonomileri açısından “maliyet yönetimi”ni 
bir kat daha önemli kıldı. Küresel arz ve 
talep güvenliğine, küresel tedarik zincirle-
rinin zenginleştirilmesi, çeşitlendirilmesine 
yönelik tartışmaları da alevlendirdi. Ülkeler 
arasındaki küresel ve bölgesel rekabeti bir 
üst lige taşıdı. Rekabetin kuralları zorlaştı. 
Tüm bu tablo, hiç tartışmasız, “karmaşa 
ve belirsizlik çağı” olarak adlandırmak zo-
runda kalacağımız bu dönem için, ülkeleri 
“yeni hikaye yazmak” gibi bir mücadeleye 
zorluyor.

2021 TOPARLANMA YILI OLACAK
Dünya ekonomisini hazırlıksız yakala-

yan “Covid-19” küresel virüs salgını, Ulus-
lararası Para Fonu’na (IMF) göre 2020’de 
küresel GSYH’da yüzde -4.4’lük, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 
göre ise yüzde -4,2’lik bir daralmaya sebep 
olacak. Aynı kurumların ilkbahar sonu, 
yaz başı için öngörüleri yüzde 5,5-6 daral-
ma yaşanacağı yönündeydi. Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) ise küresel ticaret ile ilgili 
daralma öngörüsünü ilk başta yüzde -12,9 
olarak telaffuz etmiş iken, yeni öngörüsünü 
yüzde 10’a kadar çekmiş durumda. 2020 
biterken, öngörüler iyileşse de küresel tu-
rizm endüstrisinin 2020’de 3 trilyon dolar 
düzeyinde bir zarara uğradığı, havacılık 
endüstrisinin zararının 750 milyar doları 
bulacağına dair rakamlar, bazı sektörlerin 
2020 kayıplarını ancak 2024 sonuna doğru 
telafi edebileceklerine işaret ediyor.

OECD’nin öngörüsü, Türkiye’nin, 
Çin, Güney Kore ve Endonezya ile birlikte, 
2019’un son çeyreğinden 2021’in son çey-
reğine, ekonomisini “Covid-19”a rağmen en 
yüksek oranda pozitif toparlayacak ilk dört 
ülke arasında olduğuna işaret ediyor. Rusya 
ve ABD’nin de sıfıra yakın bir pozitif topar-
lanma yakalama ihtimali güçlü. Japonya’dan 
başlayarak, 2021 sonunda dahi hala yüzde 
1 kayıpta olacak Almanya’nın yüzde -2, 
Fransa’nın -2,5, İngiltere’nin yüzde -7, Euro 
Bölgesi’nin yüzde -3, Hindistan’ın yüzde 
-3,5, İtalya, Güney Afrika ve Meksika’nın 
ise yüzde -4 civarı kayıpta kalacağı bir iki 
yılı konuşuyoruz.Bununla birlikte, ağırlıklı 
Asya ekonomileri, Türkiye ve bir elin par-

makları kadar ancak gözüken kimi Latin 
Amerika, Avrupa, Afrika ekonomileri saye-
sinde, OECD 2021’de dünya ekonomisinin 
yüzde 4,2 pozitif bir büyüme yakalayaca-
ğını, 2022’de küresel GSYH büyümesinin 
yüzde 3,7’de kalacağını öngörüyor. 2021’de 
negatif büyüme yaşayacak ekonomi bek-
lenmese de ekonomilerin dörtte üçü 2020 
kayıplarını kapatamayacak. Türkiye için 
ise 2020, -0,2 ile 0,3 arası bir GYSH büyü-
mesi ile tamamlandıktan sonra, 2021 için 
yüzde 2,9, 2022 için ise yüzde 3,2 olarak 
öngörülüyor. Çünkü 2020’de ekonomisini 
ayakta tutmak için aldığı tedbirler nedeniy-
le, enflasyonu ve cari açığı yükselmiş olan 
Türkiye’nin 2021 yılını daha düşük bir bü-
yüme ve daha sıkılaştırılmış para ve maliye 
politikası tedbirleriyle, ekonomik aktivitesi 
göreceli olarak “soğutulmuş” bir yıl olarak 
geçirmesi bekleniyor.

Bilhassa son açıklanan yüzde 14’ün üze-
rine çıkan manşet enflasyon, tüketici enflas-
yonu, ekonomi yönetimini para ve maliye 
politikası patikasını daha da “sıkılaştırma”ya 
zorlayacak. Alınacak tedbirlerle, en geç ilk-
bahar ortası veya yaz başı yıllıklandırılmış 
manşet enflasyonu tek haneye indirmeyi 
tercih edebilecek olan ekonomi yönetimi, 
enflasyonu kontrol altına almanın ve kont-
rol altında tutmanın döviz kurları üzerinde-
ki sakinleştirici etkisini de yine enflasyonla 
mücadeleyi güçlendirmek adına değerlen-
dirmek isteyecektir.

Bununla birlikte, 2021 yılında merke-
zi yönetim bütçesine konmuş olan kamu 
yatırımlarının aralıksız süreceği, kamunun 
tüketim harcamalarının büyümeye etkisinin 
daha sınırlı olacağı; tersine, kamu yatırım 
harcamalarının büyümeye etkisinin, özel-
likle gelir dağılımını düzeltecek ve des-
tekleyecek şekilde yürütüleceği bir süreç 
gözlemleyeceğiz. 

KÜRESEL ÖNCELİK
“GELİR DAĞILIMI”

“Covid-19” pandemisinin bir yandan 
“2. dalga” etkisinin, bir yandan da “aşı”ya 
yönelik olumlu gelişmelerin hararetle tartı-
şıldığı bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz 
mart ayı sonu, nisan ayı başı pandeminin 
dünya ekonomisi ve küresel ticarete yönelik 
olumsuz etkisi hayli olumsuz senaryolarla 
dillendirilmekteydi. Geride bıraktığımız 
ekim ayı sonu, kasım ayı başı itibarıyla yu-
karı yönde revizyonlar söz konusu olsa 
da, zaten 187.7 milyon düzeyindeki kü-
resel işsizlik rakamının üzerine pandemi-
den dolayı 25 milyon işsiz insanın daha 

eklenmesinden endişe ediliyor. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 23 Eylül 2020 
tarihli raporu, 2020’nin 9 aylık döneminde, 
2019’un aynı dönemine göre 3.5 milyara 
dayanmış olan küresel işgücünün gelirle-
rinde pandemiden dolayı yüzde 10,7’lik bir 
gelir kaybı yaşandığını gösteriyor. Bunun 
anlamı 3.5 trilyon dolarlık bir gelir kaybı. 
Yani, neredeyse çalışan başına bin dolarlık 
bir gelir kaybı. Dünya milli gelirinin yüzde 
5,5’ine gelen bir kayıptan söz ediyoruz. Bu 
tablo, tüm sektörleri ve bilhassa sabit ücretle 
çalışan kesimi destekleyici kamu politikala-
rının önemini bir kez daha önceliklendirmiş 
durumda.

Zengin ve fakir ülkeler arasında 5 yaşına 
kadar yaşamını yitiren çocuk sayısı farkının 
19 kat, yaşam beklentisinin 1.6 kat, or-
talama öğrenim süresinin 9.1 kat, okulda 
geçirilen sürenin 4.7 kat, milli gelir farkının 
72 kat, kişi başı milli gelir farkının 87 kat 
olduğu bir dünyada, 5.2 milyar hane halkı 
için “gelir dağılımı”nın iyileşmesi önem-
li bir beklenti. Ancak, 1986’da 0,33 olan 
ABD’deki gini katsayısı 2019’da 0,394’e 
yükselmişken, az sayıda ülke hariç, dün-
yanın bütününde sıkıntı artmış durumda. 
Türkiye’nin gini katsayısı ise 0,402.

Türkiye 1968’de 0,56 olan gini katsa-
yısını 2007’de 0,384’e düşürerek, 1987-
2007 arası OECD ülkeleri arasında 30 yıl-
da gelir dağılımını en iyi iyileştiren ülke 
konumundaydı. Çünkü Türkiye oturmuş 
sosyal güvenlik sistemiyle, kapsayıcı sağlık 
hizmetleriyle, toplumun geniş bir kesimine, 
özellikle de kamunun desteğine ihtiyaç 
duyan kesimlere transfer harcamalarıyla, 
sosyal desteklerle önemli miktarda kaynak 
aktaran bir ekonomi. Bu nedenle, Türkiye 
elindeki tüm imkan ve kabiliyetleri pande-
mi döneminde de toplumun geniş kesimle-
rini ve bilhassa çalışan kesimi desteklemek 
amacıyla en yoğun kullanan ekonomi oldu.

İşte tam da bu nedenle, 2021-2023 
dönemini halkın geniş bir kesiminin gün-
lük hayatına dokunan her alanda kamu 
yatırımlarının, kamu transfer destekleri-
nin artırılacağı bir dönem olarak geçirme-
miz gerekiyor. Öyle ki, sektörlerin verim-
liliğini, sektörlerin istihdam kabiliyetini 
destekleyecek her türlü kaynağın seferber 
edildiği; sulama, enerji, ulaşım, iletişim 
gibi altyapı yatırımlarına, sosyal konutlar, 
eğitim kurumları, hastaneler gibi üst yapı 
yatırımlarına ağırlık verildiği bir dönem. 
Türkiye 2021-2023 döneminde gini kat-
sayısını iyileştirerek yine kendini “pozitif” 
ayrıştırabilir.
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Ekonomide ve inşaat sektöründe 
2020 yılında ana belirleyici un-
sur Covid-19 salgını, salgının 

etkileri ve bu etkileri azaltmaya yönelik 
alınan önlemler ve sunulan kamu des-
tekleri olmuştu. 2021 yılında ise birden 
çok önemli unsur belirleyici olacak. 
2021 yılında ekonomiyi ve inşaat sek-
törünü belirleyecek unsurların başında 
bu kez Covid-19 aşısı ve uygulanma 
süreci geliyor. Covid-19 salgınının yanı 
sıra, yurt dışında ve yurt içinde belirle-
yici olacak unsurlar bulunuyor.

Covid-19 salgını ve aşısı ile ilgili 
beklentiler    

Covid-19 salgını ile dünya ekono-
misi 2020 yılında yüzde 5 daralırken, 
dünya inşaat sektörü de yüzde 4 daral-
ma gösterdi. Aralık ayı ve 2021 yılının 
ilk aylarında da zorlu bir süreç yaşan-
ması bekleniyor. Buna karşın aralık ayı 
başı itibarıyla uygulamaya hazır üç 
aşı bulunuyor ve bunların 2021 yılı 
başından itibaren dünya genelinde 
yaygın şekilde uygulanması bekle-
niyor. Aşının yaygın olarak uygu-
lanması ve başarılı olması halinde 
salgın 2021 yılı ikinci yarısında 
kontrol altına alınmış olacak ve 
yeni vaka sayıları hızla azalacak. 
Aşıya ilişkin bu iyimser senaryo 
çerçevesinde dünya ekonomisinde 
de özellikle ikinci çeyrekten itiba-

ren kuvvetli bir büyüme beklentisi 
bulunuyor. Aşının yaygın uygulana-

maması veya aşının beklendiği gibi 
başarılı olamaması halinde ise salgının 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkile-
ri 2021 yılı boyunca devam edecek. 
Biden, Çin ile ticaret savaşlarını ticaret 

2021 yılında ekonomi ve 
inşaat sektörü beklentileri

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Aşıya ilişkin iyimser senaryo çerçevesinde dünya ekonomisinde 
özellikle ikinci çeyrekten itibaren kuvvetli bir büyüme beklentisi 
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müzakerelerine indirgemeyi ve iyi niyet 
göstergesi olarak da Trump döneminde 
uygulanmaya başlanan ilave ithalat ver-
gilerini azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım 
dünya genelinde yaygınlaşan korumacı-
lık eğilimlerini de azaltacak ve yeniden 
Dünya Ticaret Örgütü kuralları altındaki 
çok taraflı ticaret anlaşması hükümleri 
ile serbest ticarete geri dönülebilecek. 
ABD’de Biden’ın iktidar döneminde do-
ların zayıflaması bekleniyor. Dolardaki 
değer kaybı yüzde 5-6 arasında kalabilir.

Küresel tedarik zincirinde yeniden 
yapılanma ve bölgeselleşme ile yeşil 
üretim ve ticaret  

Covid-19 salgını ile gelişmiş ülkele-
rin başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri-
ne olan aşırı ithalat bağımlılığı ve bunun 
sakıncaları ortaya çıktı. Bu nedenle yeni 
normal dönemde küresel tedarik zin-
cirlerinin yeniden yapılanması ile Çin 
ve diğer Asya ülkelerine Tedarikte veya 
ihracatta yeşil üretim ve güvenli üretim 
de aranacak bir diğer şart haline geliyor. 
Başta IMF olmak üzere uluslararası 
kurumlar yeni normal dönemde kamu 
yatırımlarına daha çok ağırlık verilmesini 
istiyor. ABD’de Biden da bu kapsamda 
10 yıl içinde 2.2 trilyon dolarlık alt yapı 
yatırımı planlıyor. Gelişmiş ve gelişen 
ülkeler muhtemelen 2021 yılından 
itibaren kamu yatırımlarını genişletecek. 

2021 yılı için genel beklenti 
2021 yılını belirleyecek unsurlar ve 

bu alanlardaki beklentiler yukarıda de-
ğerlendirildi. Bu beklentiler çerçevesinde 
dünya ekonomisinde özellikle ikinci çey-
rekten itibaren hissedilecek bir toparlan-
ma ve 2021 yılında yüzde 5,0 büyüme 



öngörülüyor. Dünya mal ticaretinde ise 
2021 yılında yüzde 10-12 arasında bir 
büyüme bekleniyor. Dünya inşaat sek-
törü de özellikle kamu alt yapı yatırım-
larındaki genişlemeyle 2021’de yeniden 
büyüme içinde olacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
BELİRLEYİCİ UNSURLAR 

Türkiye ekonomisi 2020 yılında 
Covid-19 salgınının etkilerinden daha 
çok, hızla artan finansal kırılganlık-
larının yarattığı riskler ve bozulmalar 
ile karşı karşıya kaldı. Türk Lirası’nda-
ki hızlı değer kaybı bir finansal kriz 
olasılığını artırmışken, ekonomi yöne-
timindeki değişim ile kriz eşiğinden 
uzaklaşılmaya çalışılıyor. Bu nedenle 
2021 yılında Türkiye ekonomisinde 
ve inşaat sektöründe temel belirleyici 
yine finansal istikrarın ne kadar sağ-
landığı olacak. Türk ekonomisinde ve 
inşaat sektöründe etkili olan en önemli 
yurt içi ekonomik değişken finansal 
istikrar ve döviz kurları olmaya devam 
ediyor. 2020 yılında finansal kırılgan-
lıkların artması, Türk Lirası’nda hızlı 
değer kaybı, ardından gelen yüksek 
faiz artışları ile finansal istikrar önemli 
ölçüde bozuldu. 2021 yılında finansal 
istikrar ve Türk Lirası’nın istikrarı yine 
belirleyici olacak. Finansal istikrarın 
sağlanmasına yönelik olarak adımlar 
atılmaya başlandı. Ayrıca 2021 yılı 
başından itibaren ekonomide yeni bir 
reform döneminin başlatılması hedef-
leniyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı 
da durağanlaştı ve Türk Lirası bir mik-
tar değer kaybı köpüğünden kurtuldu. 
Ancak T.C. Merkez Bankası’nın ekim 
ayı sonu itibarıyla 46.6 milyar dolar 
olan net döviz rezervi açığı, yurt içi 
yerleşiklerin döviz talebinin sürmesi 
ve DTH hesaplarının halen artması, 
bankaların döviz likiditesinin yaklaşık 
yüzde 75’inin T.C. Merkez Bankası ve 
kamu borçlanma kağıtlarına yatırılması 
ile 2021 yılındaki yüksek borçlanma 
ihtiyacı, finansal istikrar ve Türk Lirası 
üzerinde baskı yaratmaya devam ede-
cek. Finansal kırılganlıkların azaltılması 
ve Türk Lirası’na istikrar kazandırmak 
için T.C. Merkez Bankası faiz artışı dı-
şında çok daha fazla yapısal iyileştirme-
lere ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye ekonomisinde reform gün-
demi 2021 yılının en önemli gündem-
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faizler 2018 yılı ikinci yarısı ve 2019 yılı 
ilk üç çeyreğinde konut satışlarında sert 
daralmaya yol açtı. İnşaat sektörü nakit 
girişinin de azalması ile birçok projesini 
askıya aldı ve 2019 yılında sektörde sert 
bir daralma yaşandı. 2020 yılında Co-
vid-19 salgını sonrası kullandırılmaya 
başlanan destek kredilerinden inşaat 
sektörü de geniş ölçüde yararlandı. Mart-
Eylül döneminde inşaat sektörü 61 mil-
yar TL yeni taze kredi kullandı. Hızlanan 
konut kredileri de sektöre önemli bir na-
kit girişi sağladı. Böylece inşaat sektörü 
beklenmedik bir şekilde Covid-19 salgın 
koşullarından olumlu etkilendi ve hızla 
mevcut işlerin tamamlanmasına yöneldi. 
Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri 
sanayine yönelik olarak da kuvvetli bir 
iç talep oluştu.

İnşaat sektöründe yüksek iş akti-
vitesi ve inşaat malzemeleri sanayine 
yönelik yüksek talep en azından yılso-
nuna kadar sürecek. 2021 yılında ise 
inşaat sektörünü etkileyecek iki olumlu, 
iki de olumsuz değişken bulunuyor. 
Olumlu etki yapacak ilk değişken, in-
şaat sektöründe yeni iş siparişlerinin 
yüksek gerçekleşmesi ve alınan yeni 
yapı ruhsatlarında konut tarafında ge-
nişleme yaşanması. İkinci değişken ise 
kamunun 2021 yılı bütçesine göre alt 
yapı yatırımlarını yeniden önemli öl-
çüde artıracak olması. 2021 yılı yatırım 
programında çok sayıda yeni proje yer 
alıyor. İnşaat sektöründe olumsuz etki 
yaratacak iki değişken ise yüksek kredi 
faiz oranları ve kredi kullanımının ya-
vaşlaması. 2021 yılı boyunca konut kre-
di faiz oranları seviyesi konut talebini ve 
satışlarını önemli ölçüde sınırlayacak. 
Yine yeni kredi kullanımının yavaşlaya-
cak olması da müteahhitlerin yeni işlere 
başlamasını sınırlayacak. 

İnşaat malzemeleri sanayisi 2020 yılı 
ilk çeyreğindeki büyüme sonrası ikinci 
çeyrekte sert bir daralma, yılın ikinci 
yarısında ise beklentilerin ötesinde bir 
toparlanma yaşadı ve bu toparlanma 
büyümeye dönüştü. 2021 yılının ilk 
çeyreğinde de mevsimsellikler dışarı-
da tutulduğunda üretim ve satışlarda 
görece hızlı büyüme sürecek. Yılın geri 
kalanında ise iç talepte büyüme kade-
meli olarak yavaşlayacak. İyimser aşı 
senaryosunun küresel ölçekte gerçek-
leşmesi halinde ise ihracat yılın ikinci 
çeyreğinden itibaren önemli bir artış 
gösterebilecek.

lerinden biri olacak. Ancak yapılacak 
reformların finansal istikrara ne kadar 
katkı sağlayacağı seçilecek reformlara 
bağlı. Fiyat istikrarını sağlamak için 
T.C. Merkez Bankası’nın tam anlamı ile 
bağımsız bırakılması en önemli reform 
olacak. T.C. Merkez Bankası’na başla-
yacak müdahaleler tüm diğer reformla-
rın yapılması için gerekli olan istikrarı 
bozacak.

T.C. Merkez Bankası para, döviz ve 
rezerv politikaları çok önemli olacak. 
T.C. Merkez Bankası fiyat istikrarı ile 
finansal istikrarı sağlamak için yüzde 15 
olan politika faizini en azından 2021 yı-
lının üçüncü çeyrek sonuna kadar koru-
malı. Daha önceki bir gevşeme yeniden 
kazanılmaya çalışılan istikrarı bozabile-
cek. Göreceli yüksek politika faiz oranı 
2021 yılı boyunca yüzde 20 seviyesinde 
Türk Lirası kredi faizi anlamına gelecek. 
Ekonomide ve inşaat sektöründe yavaş-
lamaya yol açacak yüksek faizlere, siyasi 
olarak ne kadar müsamaha gösterileceği 
T.C. Merkez Bankası bağımsızlığında 
belirleyici olacak. T.C. Merkez Bankası 
ayrıca negatif olan net döviz rezervlerini 
nasıl ve hangi takvim içinde artıracağına 
ilişkin bir rezerv programı açıklamalı. 
Aksi takdirde negatif döviz rezervleri-
nin finansal istikrar üzerinde yarattığı 
riskler aynen sürecek.

Reform gündemi içinde kamunun 
önemli bir tasarruf sürecine girmesi ge-
rekiyor. Ancak salgının ikinci dalgası ile 
artan yeni taleplerin karşılanması tasar-
ruf kabiliyetini sınırlayacak. Ayrıca siya-
si olarak ne kadar sıkılaştırmaya katlanı-
lacağı da belirsiz. Nitekim ekonomideki 
yönetim değişikliğine ve kamu mali 
disiplini söylemlerine rağmen TBMM’de 
görüşülen ve 240 milyar TL açık ver-
mesi planlanan 2021 yılı bütçesinde 
herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yine 
benzer şekilde 2021 yılı için yüzde 5,8 
ekonomik büyüme hedefine sahip Yeni 
Ekonomi Programı’nda da güncelleme 
yapılmadı. Bu nedenle ekonomide re-
form söylemi ile sahadaki uygulamalar 
şimdiden ayrışmaya başladı.   

 
İnşaat sektörü için beklentiler 

Türkiye’de inşaat sektörü 2018 ve 
2019 yıllarında önemli ölçüde daral-
dı. Özellikle 2018 yılındaki finansal 
şokun ardından inşaat sektöründe yer 
alan müteahhit şirketlerin mali yapıları 
bozuldu. Talep tarafında ise yüksek 
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Fransa’da inşaat 
faaliyetlerinde  

keskin düşüş
Koronavirüs pandemisinin en çok 

etkilediği ülkelerden olan Fransa, 
üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 oranında 

büyüme gösterdi. Dördüncü çeyrekte 
yeniden daralmaya geçmesi bekle-
nen ülke ekonomisinde, inşaat sek-

törü faaliyetleri de düşmeye devam 
ediyor. Fransa İnşaat PMI manşet 

endeksi, ekimdeki 42,7 seviyesinden 
kasımda 42,8 seviyesine yükseldi. 50 

seviyesinin altında kalmaya devam 
eden veri, Fransız inşaat sektörü 

faaliyetinin keskin daralmayı 
sürdürdüğüne işaret etti.

Türk müteahhitlere 
Libya kapısı açılıyor

Türk müteahhitlerin 10 yıldır süren Libya soru-
nu çözüme kavuşuyor. Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya’da yarım 
kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak 
mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini bildir-

di. Ülkede yaşanan iç karışıklık nedeniyle yarım 
kalan 19 milyar dolar büyüklüğündeki işler 

tamamlanacak. Firmalar bir yandan alacakları-
nı tahsil ederken, bir yandan da yeni projeler 
için masaya oturacak. 16 milyar dolarlık yeni 

proje planlayan Libya’dan Türk müteahhitlere 
davetler gelmeye başladı.

Euro Bölgesi’nde  
inşaat üretimi yüzde 0,9 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üre-
timini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına göre yüzde 0,5 
yükseldi. İnşaat üretimi, 2019’un ekim ayına göre yüzde 1,4’lük gerileme kaydetti. AB’de inşaat üretimi, 

ekimde önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi. 
AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde, önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,8 ile Polonya’da, 

yüzde 1,7 ile Fransa’da, yüzde 1,6 ile de Almanya’da ölçüldü.

ABD’de inşaat izinleri 
12 yılın zirvesinde  
ABD’de konut başlangıçları düşük faiz 
oranları ve güçlü istihdam artışının 
etkisiyle kasım ayında beklentileri aştı. 
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 
konut başlangıçları kasımda yüzde 
3,2 artarak yıllık 1.3 milyon adet oldu. 
Beklenti ise yüzde 2,3 artış olmasıydı. 
İnşaat izinleri de yıllık yüzde 1,4 artışla 
1.48 milyon oldu. Bu, Mayıs 2017’den 
beri en yüksek seviye olarak kayda 
geçti. Ekim ayı konut başlangıçları 
verisi 1.31 milyondan 1.32 milyona 
yukarı yönde revize edildi.

DÜNYA TURU
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Rusya’da konut inşaatı geriledi
Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), Rusya’da 2020 yılının ilk 10 ayında konut inşaatının 2019 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 55 milyon metrekareye gerilediğini belirtti. Aynı zamanda bu yılın ekim 
ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 7,3 daha fazla konut inşa edildi ve 7 milyon 200 bin metrekare oldu. 
Ülkede yılın sadece 10 ayında 5 bin 700 apartman (713 bin 700 daire) inşa edilirken, ekim ayında 853 konut 
(92 bin 900 daire) inşa edildi. Rosstat’ın verilerine göre, Rusya’da Ocak-Ekim 2020 tarihinde “İnşaat” türü 
faaliyette gerçekleştirilen iş hacmi 7 trilyon 300 milyar Ruble olarak gerçekleşti.

Güney Kore’de inşaat 
sektörü, ekimde yılın en iyi 
dönemini yaşadı
Güney Koreli inşaatçıların ticari duyarlılığı, uzun 
süren koronavirüs krizine rağmen konut siparişle-
rindeki toparlanma ile ekim ayında yılın en yüksek 
seviyesine geldi. Kore İnşaat ve Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre, inşaat sektörü 
endeksi (CBSI) ekim ayında 79,9’a yükseldi ve 
önceki aya göre 4.6 puan arttı. Açıklanan rakam 
yılın en yüksek rakamı olmasına rağmen, gösterge 
seviyenin oldukça altında kalmaya devam etti.

Enstitüdeki yardımcı araştırma görevlisi Park 
Cheol-han, “Yeni konut siparişlerindeki bir iyileşme, 
ekim ayında inşaatçıların güvenindeki iyileşme 
üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oldu” dedi.

Çin’de konut 
satışları hızlandı
Çin’de konut satışları ocak-kasım döne-
minde hızlandı. Yılın ilk 10 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 
artan konut satışları, ocak-kasım döne-
minde ise yüzde 9,5 artış gösterdi. Aynı 
dönemde ticari ve konut amaçlı olmak 
üzere toplam gayrimenkul yatırımları 
yüzde 6,8 büyüdü. İlk 10 ayda yatırımlar 
yüzde 6,3 artmıştı. Ocak-kasım döne-
minde inşaat başlangıçları ise yüzde 2 
azaldı. Ocak-ekim döneminde inşaat 
başlangıçları yüzde 2,6 düşmüştü.

DÜNYA TURU
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‘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.




