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İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
güçlü bir performans sergiledi
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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Bildiğiniz gibi mart ayında sektörümüze 
ve ekonomimize dair 2020 yılı verileri 
resmi olarak açıklandı. Geleceğe yönelik 
planlarımızda yol gösterici niteliği taşıyan 
bu verileri dergimizin 2021 yılı ilk sayısında 
sizlerle paylaşıp değerlendirme yapmak 
istiyorum.

2020 yılını pandemi sancılarıyla birlikte 
geride bıraktık. 2020 yılında ülkemiz 
ekonomik olarak yüzde 1,8 büyürken, bazı 
sektörler çok farklı seviyelerde büyüme 
performansı sergiledi. İnşaat malzemeleri 
sanayi üretimimiz yıla ilk çeyrekte yüzde 
8’lik büyümeyle başlamıştı. İkinci çeyrekte 
yüzde 8 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise 
yüzde 14,4’lük bir büyüme yakalamıştık. Son 
çeyrekteki yüzde 19’luk muazzam büyüme 
performansımız ile inşaat malzemeleri sanayi 
üretimimiz yılı yüzde 9,1 büyüme ile kapattı. 
Böylece 2020 yılında yüzde 13,7 ile en 
yüksek büyümeyi gösteren bilgi ve iletişim 
faaliyetlerini inşaat malzemeleri sanayi üretimi 
izledi.

İnşaat malzemeleri sanayisinin amiral 
gemisi ihracatımız ise 2020 yılında değer 
olarak yüzde 1,5 düşerek 21.16 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar burada 
yüzde 1,5 gibi bir gerileme olsa da pandemi 
koşullarına rağmen ihracat performansımızın 
oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2020 
yılında sektörümüz miktar bazında tüm 
zamanların en yüksek yıllık ihracatını 
gerçekleştirerek de yeni bir rekora imza attı. 

2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı 
miktar olarak yüzde 16,2 artarak 59.96 

milyon tona yükseldi. Fakat aynı 
güçlü performansı maalesef birim 
fiyatlarımızda göremiyoruz. İnşaat 
malzemeleri sanayisinin ortalama 
yıllık ihracat birim fiyatı 2019 
yılında 0,41 dolar/kg iken 2020 
yılında 0,35 dolar/kg’a geriledi. 
Tabii bu gerilemede salgın ve 
pazar koşullarının ortalama 
ihracat birim fiyatları üzerinde 
yarattığı aşağı yönlü baskı etkili 
oldu. Bu noktada özellikle altını 
çizmek istediğimiz bir konu var; 
ihracatımızı miktar olarak artırırken 

birim fiyat değişimlerini de göz ardı 
etmemeliyiz. Dolayısıyla gelecek 

döneme yönelik hedefimiz miktar 
artışındaki performansımızın ortalama 

birim fiyatlara da yansıması olmalıdır. 
Böylece değer olarak geçtiğimiz yılların 

üzerine rahatlıkla çıkabiliriz.

Kıymetli okurlar,
Türkiye İMSAD olarak sonuç odaklı 

çalışmalar gerçekleştirmek adına sadece 
sorunları tespit etmekle kalmayıp bu 
sorunlara kalıcı çözüm önerileri getirmek 
için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir kentsel 
dönüşüm için malzeme ve uygulama 
dahil yapıların sigortalanması gerekiyor. 
Bu kapsamda Enerji Kimlik Belgesi gibi 
binanın tüm yönetmeliklere uygunluğunu 
gösterir bina sertifikası verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Böylece Yapı Belgesi alan bir 
yapının, en değerli ve en yüksek teşviki hak 
eden yatırım muamelesi görmesi gerektiğine 
dikkat çekiyoruz. Bu belge, yapının en 
başta deprem, yangın, sel, güvenlik, sağlıklı 
yaşam ortamı, enerji verimliliği ve sera gazı 
salımı standartlarını karşılar gibi olmazsa 
olmaz özelliklere sahip olduğunu gösteren, 
gelişmiş ülkelerde uygulanan yaşam 
standartlarını karşıladığının belgesidir. Yapı 
Belgesi’ne sahip yapılar, proje, müteahhitlik, 
mühendislik, ürün ve uygulama dahil tüm 
süreci kapsayan bir sigorta güvencesi altına 
alınmalıdır. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
tarafından açıklanan TBMM Depremlere 
Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma 
Komisyonu’nun nisan ayında hayata 
geçirmesini planladığı Bina Kimlik Sistemi 
kararı da binaların denetimi adına oldukça 
önemli bir gelişme. Bu sisteme yapıların 
sigortalanmasının da dahil edilmesinin 
yapıların daha kaliteli ve güvenli olması 
yolunda önemli bir adım olacağına inancımız 
tam.   

Bir diğer önemli gelişme de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 
ve 21 Ocak 2021 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanan ‘Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’ oldu. Yönetmelikle 
2 bin metrekareden büyük parsellerde 
yapılacak binalarda yağmur suyu toplama 
sistemi zorunluluğu getirildi. Böylece tüm 
binaların çatılarında toplanan yağmur 
suları bahçe zemini altında yapılacak bir 
depoya aktarılacak ve toplanan yağmur 
suları gerektiğinde bahçe sulamada ya da 
filtre edilerek binalarında rezervuarlarında 
kullanılabilecek. Giderek artan kuraklık 
sorununun azalması ve bu soruna katkı 
sağlaması adına Türkiye İMSAD olarak bu 
tarz çalışmaları son derece önemsiyoruz.

Önümüzdeki günlerde pandemi 
kaosundan kurtulup sektörümüze katkı 
sağlayacak daha fazla olumlu gelişme 
yaşanması dileklerimle… 



2021 yılının ilk sayısından herkese 
merhaba, 

Ülkemizin enerji tüketimi, büyüyen 
sanayisi ile her geçen gün artarken, bu 
durum enerji kaynaklarımızın etkin 
kullanılmasını ve enerjide yeni üretim 
yöntem arayışlarını zorunlu kılıyor. 
Ülkemizdeki sanayi sektörünün, gelişmiş 
ülkelerin ortalamasının 1.5 katı daha 
fazla enerji tükettiği biliniyor. Dolayısıyla 
sanayi tesislerimizin hem ürettiği enerjiyi 
tüketmesi ile ortaya çıkacak verimlilik 
açısından, hem tasarruf konusunda 
hem de çevreye olan olumsuz etkileri 
en aza indirme konusunda kendi 
enerjisini üretmesi büyük önem taşıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
fabrikaların kendi enerjisini üretmesi 
konusunda çeşitli teşvikler uygularken, 
güneş enerjisi (fotovoltaik) sistemleri, 
trijenerasyon ve kojenerasyon sistemleri 
de oldukça ön planda. İnşaat malzemesi 
sanayicilerinin çatı kuruluşu olarak 
sanayi tesislerinde oldukça önem taşıyan 
bu konuyu 2021 yılının ilk sayısının 
kapak konusuna taşımak istedik ve bu 
sayımızda kapak konumuzu “Ürettiği 
enerjiyi tüketen fabrikalar” olarak 
belirledik. 45. sayımızda konu ile ilgili 
uzmanların görüşlerine yer vererek, 
ülkemizde fabrikaların kendi enerjisini 
üretmesi konusundaki mevcut durumu 
masaya yatırdık. Ayrıca Türkiye İMSAD 
üyesi firmaların bu konudaki örnek 
uygulamalarına yer vererek kapsamlı bir 
dosya hazırladık.

Dergi içeriğimize göz atacak olursak; 
bu sayımızın Özel Röportaj sayfası için 
Türkiye İMSAD 2020-2023 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanımız Tayfun 
Küçükoğlu ile bir araya geldik. Yıllardır 
Yönetim Kurulları’nda görev aldığı 
Türkiye İMSAD’da Başkanlığı üstlenerek, 
sektöre daha aktif hizmet edeceği için 
büyük bir gurur duyduğunu söyleyen 
Tayfun Küçükoğlu röportajında inşaat 
malzemeleri sanayisinin gelişmiş 
potansiyeli, hazırlıkları ve dinamik 
yapısı sayesinde 2020 yılında 
istatistikleri alt üst ederek üretimde 
yüzde 9’luk muazzam bir büyüme 
yakaladığını vurguluyor. Başkanımız 
ile sektörün güncel durumunu 
ve Türkiye İMSAD’ın yeni dönem 
hedeflerini konuştuk.

Profesyonel Bakış köşesi için Knauf 

Sanayi tesislerinin kendi enerjisini 
üretmesi gereklilik haline geliyor 
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Insulation’ın Türkiye operasyonunun 
başında bulunan Emre Gürcan ile bir 
araya geldik. Emre Gürcan, “Bizim 
firma kültürü olarak dört temel 
değerimiz var. Bunlar girişimcilik, 
bağlılık, insani değerler ve müşteri 
odaklılığı. Aynı zamanda sürekli 
iyileşme firmamızın kültürünün 
vazgeçilmez bir parçası. Kendi 
prensiplerimin de bu dört temel değer 
ile uyumlu olmasına çalışıyorum” diyor. 

Sektörel Güç sayfamızın konuğu 
ise “Enerji Yoksunluğu İle Savaşıyoruz” 
diyen Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Karamık oldu. Cihan 
Karamık ile ülkemizde enerji verimliliği 
sektörünü ivmelendireceğine inanılan 
ESCO modeli ile örneklerini, dernek 
faaliyetlerini ve 2021 hedeflerini 
konuştuk.

Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemiz 
için röportaj gerçekleştirdiğimiz XL 
Mimarlık+Mühendislik Kurucusu 
Arda Işık, “Her projede yapının kendi 
değerini ortaya çıkaracak malzemeleri 
kullanıyoruz. Diğer taraftan gerekli 
kullanım özelliklerini gösterdiği 
takdirde mutlaka tercihimiz yerli 
malzemeden yana oluyor” diyor.

Söyleşi sayfalarımızın konukları 
ise AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Akgerman, Onduline 
Avrasya A.Ş. CEO’su Fulya Özgül 
Koçak, Rigips Alçı Genel Müdürü 
Mehmet Tunaman ve Hyve Group 
Bölge Direktörü Kemal Ülgen oldu. 
Konuklarımız ile 45. sayımız için 
firmalarının faaliyetlerini ve gündemini 
değerlendirdik.

Dünyadan ilgi çekici örneklerin 
yer aldığı Öyküsü Olan Yapılar 
sayfalarımızda 130 yıldan bu yana 
inşaatı devam eden La Sagrada Familia 
ve fırtınada savrulmuş gibi duran ters 
bina Wonderworks gibi çok ilginç 
tasarımlar ve yapılar sizleri bekliyor. 

Bu sayımızın İhracat Kapıları 
sayfalarında her yıl 250 bin göçmen 
alan ve Türk müteahhitleri için 
potansiyel taşıyan Kanada’ya yer 
veriyoruz. 

Bir sonraki sayımızda daha sağlıklı 
ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle, 
keyifli okumalar…
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Ülkemizin enerji tüketimi, 
büyüyen sanayisi ile her geçen 

gün artarken, bu durum 
enerji kaynaklarımızın etkin 

kullanılmasını ve enerjide yeni 
üretim yöntem arayışlarını 
zorunlu kılıyor. Türkiye'de 

sanayi sektörü, gelişmiş 
ülkelerin ortalamasının 1.5 katı 

enerji tüketiyor. Dolayısıyla 
hem üretirken tüketmenin 
verimliliği, hem de tasarruf 

açısından sanayi tesislerinin 
kendi  enerjisini üretmesi büyük 

önem taşıyor.

enerjide maksimum verimlilik

Ürettiği enerjiyi 
tüketen fabrikalar ile
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“Covid-19’un gelişi gibi 
gidişi de sancılı olacak”

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen Gündem Buluşmaları’nın 40’ıncısı 
“Pandeminin Domino Etkisi: 2021’e Girerken Sektör Değerlendirmesi” başlığı altında 
düzenlendi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2021’in ikinci 

çeyreğinde küresel salgının etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Covid-19’un gelişi 
gibi gidişi de sancılı olacak” dedi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi-
cileri Derneği (Türkiye İMSAD) 
tarafından 40’ıncı kez düzenle-

nen Gündem Buluşmaları, 29 Aralık 
2020 Salı günü BASF, Demirdöküm, 
GF Hakan Plastik ve Ytong’un katkı-
larıyla online olarak gerçekleştirildi. 
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü 
yaptığı “Pandeminin Domino Etkisi: 
2021’e Girerken Sektör Değerlendir-
mesi” başlıklı toplantının konuşmacı-
ları Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu ve Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan 
oldu. 2020 değerlendirmesi ve 2021 
öngörülerinin paylaşıldığı toplantı, in-

İMSAD’DAN

şaat malzemesi sanayicileri, iş dünya-
sından isimler ve sektör profesyonelleri 
tarafından ilgiyle takip edildi. 

2020’yi sektör olarak beklentile-
rin üzerinde bir gelişimle geçirdikle-
rini belirten Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
“Çeyrek bazda değerlendirdiğimizde 
2020 yılı her çeyrek dönemi, arasında 
sanki 3-4 yıl varmış gibi birbirinden 
farklı dinamikler içerdi. İnşaat malze-
meleri sanayimiz ilk çeyrekte büyük 
beklentilerle girdiği 2020’de yüzde 
8 büyüdü. Ancak Covid-19 etkisiy-
le ikinci çeyrekte yüzde 8 küçüldü. 
Üçüncü çeyreğe hazırlık yaparak ve 
beklentilerini yüksek tutarak giren sa-

nayimiz üçüncü çeyrekte yüzde 14,4 
büyüyerek müthiş bir performans 
gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayisi 
olarak adaptasyonumuz arttığında ve 
önümüz açıldığında performansımızın 
ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz 
ve bu geleceğe dair bize ümit veriyor” 
diye konuştu. Sektörün genel olarak 
inanılmaz bir performans gösterdiği, 
200’e yakın ülkeye ihracat yapabilme 
kabiliyetiyle önemli işaretler verdiği 
bir süreci yaşadıklarını ifade eden Kü-
çükoğlu, bu yılı ithalatın yaklaşık 6.8 
milyar dolarla kapatacağını, 21 milyar 
dolara yakın bir ihracat olacağını ve 
50 milyon tonun üzerinde kapasiteye 
ulaşacaklarını dile getirdi.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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“HANE HALKI
KONFORU YÜKSELTME 
FARKINDALIĞINA SAHİP OLDU”

Pandemi nedeniyle değişen trend-
lere değinen Tayfun Küçükoğlu, şöyle 
konuştu: “2020 yılında yaşadıklarımız 
bize şunu öğretti; geçmişten ders alarak 
yapacaklarımız önümüzdeki dönemde 
bize rehberlik edemeyecek çünkü bil-
diğimiz birçok şey kökten değişiyor. 
Globalleşen dünyanın bir tarafındaki 
değişiklik her tarafı sararak hepimizin 
alışkanlıklarını değiştirebiliyor. Bu dö-
nemde ayrıca son iki-üç senede kentsel 
dönüşümün, 30’un üzerinde ilimizde 
etkisini gösterdiğini gözlemledik. An-
cak yenileme faaliyetleri ise ertelendi. 
İnşaat malzemeleri sektöründeki tüke-
timin hemen hemen yüzde 60 ila 80’i 
arası, yıllık talebe göre yenileme ve 
yeni inşaat olarak değişiyor. Covid-19 
döneminde hane halkı, ev yaşantısının 
önemini anlayınca eksikleri giderme, 
konforu yükseltme farkındalığı ve ira-
desine sahip oldu.”

“ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI 
KAPSAYAN DÖNÜŞÜM PLANI 
YAPMAMIZ LAZIM”

Kentsel dönüşüm sürecini de de-
ğerlendiren Tayfun Küçükoğlu, kentsel 
dönüşümün en temel amacının güvenli 
evlerde oturmak olduğuna dikkat çe-
kerek, “Ülkemizde inşaat sektörü ve 
inşaat malzemeleri sanayisi o kadar 
ilerledi ki bugün akıllı şehirler dahil, 
temaslı temassız her türlü imkanları 
dijital yönetimle beraber yapabilecek 
teknolojiye, müteahhitliğe ve malzeme 
imkanlarına sahibiz. Uçsuz bucaksız 
hayal kurma imkanımız var. Ancak 
sınırlı kaynaklarımızın kullanımında 
güvenli yapılarda oturma önceliğimiz 
olmalı. Bu bilince sahip olmamız ile 
deprem güvenliği sorununu istikrar ile 
çözebilme yolu açılmış olacak” dedi. 
Riskli olduğu açıklanan 6.7 milyon 
binada yaklaşık 22 milyon vatanda-
şın oturduğunu aktaran Küçükoğlu, 
“Önümüzdeki beş yılda da 1.5 milyon 
konutun kentsel dönüşüm kapsamında 
dönüştürüleceğini düşünürsek, beş yıl 
sonra hala 17 milyon vatandaşımız 
riskli binalarda oturacak. Bu, gelişmiş 
bir inşaat malzemeleri sanayisine ve 
dünyanın üçüncü müteahhitlik hiz-
metlerine sahip olan ülkemize yakışır 
bir durum değil. Depremlerden sonra 

çok büyük üzüntüler yaşıyoruz, hemen 
sorunu çözme gayretine giriyoruz. Ama 
kalıcı ve uzun vadeli çözümler maalesef 
gündemimizin içine girmiyor. Bunla-
rı sistematik olarak oluşturamıyoruz. 
Önümüzdeki 20 yılı kapsayacak bir 
disipline, toplumsal bir bilinçlenmeyle 
beraber gidersek, kentsel dönüşümü, 
güvenli binalarda barınmaktan başla-
yarak daha iyi çözebileceğimizi düşü-
nüyoruz. Yani burada tüm tarafların 
elini taşın altına koyması lazım. Ülke-
mizin, önümüzdeki 20 yılda orta ve 
uzun vadeli bir projeye sadık kalınarak 
nasıl dönüşeceğinin planını yapmamız 
lazım” ifadelerini kullandı.

Yeşil bina konusuna da değinen 
Tayfun Küçükoğlu, “Teknolojik im-
kanlarımızla, üretim kapasitemiz-
le, Avrupa’da öne çıkan ‘sıfır enerjili 
evler’in ötesinde, enerji tüketen de-

ğil üreten evler bile yapabiliriz. Hem 
yenilenebilir kaynaklarımız, hem de 
bunları projelendirme imkanlarımızla 
gereken yeteneklere sahibiz. Ancak 
kaynaklarımızın hangi ihtiyaca dönük 
kullanılacağının önceliğini belirleme-
miz lazım. Bugün cephe ve çatılara 
solar paneller koyarak enerji üreten 
evler yapabilmemiz mümkün. Dolayı-
sıyla hayallerimizi sonsuz kurabiliriz. 
Buradaki kritik konu, hangi dönem-
de hangi kaynaklarla hangi konulara 
odaklanacağımızdır. O günleri de gö-
receğimize inancımız tam. Adım adım 
ilerliyoruz” derken, 2021 yılı büyüme 
beklentileriyle ilgili de şunları söyledi: 
“2021 yılında inşaat sektöründe yüz-
de 4, inşaat malzemeleri sanayisinde 
de yüzde 6-7 civarında büyüme bek-
lentimiz var. Yani inşaat malzemeleri 
sanayisinde, inşaat sektöründen daha 
büyük bir büyüme bekliyoruz.”

“5 MİLYON TON - 2 MİLYAR 
DOLAR AYLIK İHRACAT 
SEVİYESİNİ BEŞ KEZ AŞTIK”

2020’de pandemi nedeniyle hem 
iç, hem dış pazarda stratejik hedefler 
dahil her planın rafa kalktığını belir-
ten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, “Nisan 
ve mayıs ayındaki sert düşüş yılın çok 
kötü geçeceğini düşündürdü. Hatta 
üretimi enerjiye bağlı olan bazı sektör-
ler fabrikalarında fırınları bile kapattı. 
Fakat konut kredilerinin yüzde 1’in 
altına çekilmesiyle bir anda beklentinin 
üzerinde bir canlılık yaşandı. İhracatta 
ise inşaat malzemeleri sanayisi ilk kez 
2019 yılı mayıs ayında aştığı 5 mil-
yon ton-2 milyar dolar aylık ihracat 
seviyesini, bu yıl 5 kez aşarak iyi bir 
performans yakaladı. İç pazarın da ha-
reketli olduğu sektörde tahsilat hep 
düşerdi ancak tahsilatta da iyileşmenin 
yaşandığı bir yılı geride bırakacağız” 
dedi. Pandemi sürecinde insanlar evde 
daha fazla vakit geçirdiği için hane 
halkının evdeki konforsuzluğu fark 
ettiğini dile getiren Erdoğan, “Gürül-
tü, yalıtım, damlayan-akan tavanlar, 
zeminler, boya, seramik gibi ertelenmiş 
ihtiyaçlara ödenen enerji faturaları ek-
lenince yenileme pazarı çok ciddi bir 
taleple karşı karşıya kaldı. Sektör hem 
iç pazara yüklendi, hem de bölgedeki 
ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
üretimi artırdı” açıklamasını yaptı. 

“BELİRSİZLİKLERİ  
YÖNETMEDE MAHİR

HALE GELDİK”
Toplantının moderatörü Dünya 

Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Güldağ, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Türkiye olarak ilk 10 ekono-
mi içinde girelim ama aynı zamanda 
‘Dünyada en çok yaşamak istediğiniz 

10 ülke hangisi?’ denildiğinde de 
‘Türkiye’ cevabını ilk 10’da bulabile-

lim. Bu ikisini birlikte başardığımızda 
2030 hedefleri de 2050 hedefleri de 
gönül rahatlığıyla yakalanacak diye 

düşünüyorum. Tabii ister istemez 
hepimizde biraz endişe var. Bir iyim-

serlik de geldi bana son dönemde. 
Çünkü geleceğimize baktığımızda 
doğru işleri yaptığımız sürece bu 

belirsizlikleri yönetmede hakikaten 
mahir hale geldik. Türkiye doğru işleri 
de yaparak doğru sonuçlara varabilir. 

Ülkemiz, İtalya’dan Çin’e üretim 
altyapısı ve birikimleri bakımından en 
zengin ülkelerden biri bu coğrafyada. 
Bunu demografi avantajıyla birlikte 
kullanmamız şart. Umuyorum, 2021 

2020’nin bir tekrarı olmayacak. 
Türkiye açısından geleceğimize daha 

umutla, güvenle baktığımız bir 
dönemin başlangıç yılı olacak.” 
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“İnşaat malzemeleri sanayisinin 
ülkemize katkısı daha da artacak”
Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen Gündem Buluşmaları’nın 41’incisi “2020’de 

Ne Oldu? 2021’de Sektörü Neler Bekliyor?” başlığı altında düzenlendi. Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2020 yılını üretimde yüzde 9,1 büyüme ile 
tamamlayan sektörümüzün, ülkemize katkısının daha da artacağına inanıyoruz” dedi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi-
cileri Derneği (Türkiye İMSAD) 
tarafından 41’inci kez düzen-

lenen Gündem Buluşmaları, 11 Mart 
2021 Perşembe günü Demirdöküm, GF 
Hakan Plastik ve İzocam’ın katkılarıyla 
online olarak gerçekleştirildi. Açılışını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğü-
nü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi 
Erdoğan’ın yaptığı “2020’de Ne Oldu? 
2021’de Sektörü Neler Bekliyor?” baş-
lıklı toplantı, inşaat malzemesi sanayi-
cileri, iş dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle takip 
edildi. Toplantının konuşmacısı Türki-
ye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 

Fuat Gürlesel, dünya ve Türkiye ekono-
misinin yanı sıra inşaat sektöründeki 
son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. 

İnşaat malzemeleri sanayisinin hız-
la değişen yurt içi ve yurt dışı talebi 
karşılamada yüksek başarı gösterdi-
ğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
“Ülkemiz ekonomisi 2020’de yüzde 1,8 
büyürken, bilişim sektörü dışında yüz-
de 9,1’lük artış ile en yüksek büyümeyi 
inşaat malzemeleri sanayimiz gösterdi. 
Bu dönemde inşaat sektörünün yüzde 
3,5 küçüldüğünü, sanayimizin yüzde 
2 büyüdüğünü düşünürsek ülkemizin 
inşaat malzemeleri sanayisinin üretim-
de gösterdiği yüzde 9,1 büyümenin 

ne kadar anlamlı olduğu görülüyor. 
Bu büyümeden aldığımız güçle, ülke-
miz ekonomisine katkımızın giderek 
daha fazla artacağına inanıyoruz” diye 
konuştu. 

“SON 30 YILLIK İSTATİSTİKLERİ
ALT-ÜST EDEN BİR ARZ-TALEP
SİSTEMİ YAŞADIK”

İnşaat malzemeleri sektörünün 
pandemi kaosunda çok zorlu bir test-
ten büyük bir başarıyla geçtiğini vur-
gulayan Tayfun Küçükoğlu, şunları 
söyledi: “Gösterdiğimiz performans; 
sanayimizin yetkinliği, kapasitesi, tek-
nolojisi ve değişen şartlara uyum gös-
terme hızının ne kadar yüksek olduğu-

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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nu ortaya koyuyor. Pandemi sürecinin 
başından itibaren çok yüksek bir bi-
linçle mücadele ettik. Şimdi 2020 per-
formansımıza bakarak 2021’i doğrudan 
değerlendirmenin çok da sağlıklı olma-
yacağının farkındayız. Çünkü 2020’de 
inşaat malzemeleri sanayi üretiminde 
yüzde 9,1 büyümeyi sağlayan faktörleri 
doğru tespit etmemiz ve 2021’de bizi 
nelerin beklediğini doğru anlayabilme-
miz lazım. 2020 yılında, son 30 yıllık 
istatistikleri altüst eden bir arz-talep 
sistemi yaşadık. Yenileme faaliyetlerinin 
Covid-19 etkisiyle çok daha fazla ön 
plana çıktığını, hizmet sektörünün za-
afa uğraması nedeniyle aile bütçesinde 
biriken fonların yenilemede harcandı-
ğını ve bu faaliyetlerin büyümeyi tetik-
lediğini biliyoruz. Peki 2021’de neler 
yaşayacağız? Biz önceki yıllara bakarak 
artık önümüzü tasarlayamıyoruz çünkü 
2021’de talebin nasıl değişeceğini, ma-
liyetlerin nasıl oluşacağını, ekonominin 
nasıl ilerleyeceğini öngörerek hareket 
etmemiz gerekiyor.”

“PANDEXIT ANALİZİ İLE 
PANDEMİDEN
ÇIKIŞI KONUŞUYORUZ”

Toplantının moderatörü Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, 
evlerde başlayan değişimin inşaat mal-
zemeleri sanayisini direkt etkileyeceğini 
belirterek, “Pandemi ile mücadelede 
kullanılan ‘MMT-Maske, Mesafe, Te-
mizlik’ sloganı, yeni dönemde ‘Mobil 
Hayat, Modüler Yapılar ve Temassız 
Hayat’a dönecek” dedi. Ferdi Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bugün bütün eko-
nomik senaryolar ‘Aşılı mı, aşısız mı?’ 
şeklinde iki yönlü yapılıyor. Bir yan-
dan hızla aşılama devam ediyor. Bugün 
‘Pandexit’ analizi yapacağız. Türkiye 
İMSAD olarak bu süreci Brexit’e benze-
terek ‘Pandexit*’ diye adlandırdık çün-
kü pandemiden çıkışı konuşuyoruz. 
Britanya’nın ilk iki harfi (Br) ile exit (çı-
kış) kelimesinin birleşmesinden oluşan 
Brexit İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
çıkması anlamına geliyor.” 

“2021 YILINI AŞILAMA 
ŞEKİLLENDİRECEK”

Konuşmasında, ekonomik beklen-
tiler açısından 2021 yılını aşılamanın 
şekillendireceğini belirten Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel, “İyimserlikle başladığı-

mız 2021 yılının başında en kritik alan-
lardan biri, kabul gören ve uygulanacak 
aşıların üretim kapasitesiydi. Yaklaşık 
3.5 milyar adetlik bir üretim kapasitesi 
vardı ve bunun dünya için hiç de yeterli 
olmayacağı değerlendirilirken, bugün 
geldiğimiz noktada bu yıl içinde 14 
milyar adetlik üretim kapasitesine ula-
şıldı. Yılın başında aşılamanın ekono-
miye etkileri açısından gri alandaydık. 
Şu anda ekonomik açıdan bizi giderek 
iyimser senaryoya yaklaştıran gelişmeler 
olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak 
dünya ekonomisinde bu yıl oldukça 
canlı bir ikinci çeyrek, ardından yıllık 
yüzde 4,5’lik bir büyüme beklentisi 
var. Dünya ihracatında ise yüzde 8 ila 
10 arasında bir artış bekleniyor. Büyü-
menin emtia ve diğer ihraç edilen ürün 
fiyatlarındaki artışlarla yüzde 10’ların 
üzerine çıkma olasılığı da var” diye ko-
nuştu.

“HER ŞEY İYİ GİDERSE
SON ÇEYREKTE TALEPTE
YENİ BİR ARTIŞ YAŞANACAK”

2021 yılı geneline ilişkin iyimser 
beklentiyi çeyrek dönemler halinde 
değerlendiren Dr. Can Fuat Gürlesel, 
“İlk çeyrekteki göreceli olarak yüksek 
sanayi üretimi ve ticaret faaliyetleri, 
iyimser senaryo beklentilerine bağlı 
olarak ikinci çeyreğe bir hazırlık gibi 
görünüyor. Ama ikinci çeyrekte destek 
paketlerinin, talepte önemli bir genişle-
me etkisi oluşturacağı ve buna bağlı ola-
rak sanayi üretimi ve ticarette oldukça 
hızlı bir artış yaşanacağı beklentisi var. 
Üçüncü çeyrekte, aşılamaların sona er-
mesi halinde kısıtlamalardan kademeli 
bir çıkış, kısmen istihdam avantajı ve 
iyileşme bekleniyor. Her şey iyi giderse 

esas performans artışının dördüncü 
çeyrekte yaşanacağına dair beklenti var. 
Kısıtlamaların sona ermeye başlaması, 
sınır ötesi seyahatler, hizmet sektörün-
de normalleşme, kalıcı istihdam artışı, 
okula yeni sezon için kesin dönüş gibi 
gelişmelerin hepsini eğer son çeyrek-
te yaşayacak olursak talepte yeni bir 
artış yaşanacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ, 2021’İN 
İLK YARISINDA 2019’A 
GERİ DÖNECEK”

Dünyada sektörlerin 2019 yılına 
geri dönüşüne ilişkin olarak iyimser 
senaryoların açıklandığını dile getiren 
Dr. Gürlesel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Buna göre inşaat sektörü, 2021’in ilk 
yarısında 2019 yılına geri dönecek 
beş sektörden biri olarak görülüyor. 
Dünya inşaat sektöründe yüzde 4,1 
büyüme beklentisi var. Bölgeler ola-
rak baktığımızda Avrupa’da yüzde 3, 
ABD’de yüzde 4,5, Sahra Afrika yüzde 
4,7 gibi oranlarda hızlı bir geri dönüş 
bekleniyor. İhracat pazarlarımızda da 
önemli bir geri dönüş var. Dolayısıyla 
bu sene ihracatımızda önemli bir artış 
yakalayabiliriz. 

Ayrıca kamu altyapıları da çok 
önemli bir konu. İngiltere’de Maliye 
Bakanı bir altyapı yatırım programı 
açıkladı. İngiltere’de bugüne kadar 
Merkez Bankası dışında bir kamu ban-
kası kurulmamıştı. İlk kez bu paketin 
içinde Büyük Britanya Altyapı Finans-
man Bankası kuruldu. Kamu altyapı 
yatırımlarına yönelik harcamalardan, 
Türkiye’nin hem müteahhitlik, hem 
de malzeme olarak çok ciddi pay ala-
bilmesi gerekiyor.”  
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“Bu olağanüstü dönemde yeteneklerimizi 
proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor”

Türkiye İMSAD’ın yılda iki kez düzenlediği, 2021 yılının ilk Üye Dernekler Toplantısı, 22 
üye derneğin katılımıyla online olarak yapıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Tayfun Küçükoğlu, “Pandemi döneminde sektör olarak yeteneklerimizi son derece 
değişken, çabuk karar alan ve proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor” dedi. 

Sektör içi birlikteliği kuvvetlendir-
mek, sektörün ortak sorunlarına 
çözüm önerileri getirmek ve alt 

sektörlerin sorun ve beklentilerine yö-
nelik ortak eylem planlarını geliştirebil-
mek amacıyla düzenlenen Türkiye İM-
SAD Üye Dernekler Toplantısı, 4 Mart 
2021 tarihinde 22 üye dernekten 40’ın 
üzerinde temsilcinin katılımıyla ger-
çekleşti. Üye Dernekler Toplantısı’na, 
Türkiye İMSAD üyesi derneklerin Yö-
netim Kurulu Başkanları, Başkan Yar-
dımcıları, Başkan Vekilleri, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter ve 
Genel Koordinatörleri katıldı.  

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun sek-
töre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi 
ve 2021 öngörülerini paylaştığı top-
lantıda, 2015-2017 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem Baş-
kan Vekili Fethi Hinginar ile Türkiye 
İMSAD 2017-2020 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan günde-
me dair değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen 
Erkal, derneğin 2020 faaliyetleri ve 
komite çalışmalarını sunum eşliğin-
de katılımcılarla paylaştı. Toplantıya 
katılan dernek yöneticileri sırayla söz 
alarak, temsil ettikleri sektörlerin mev-
cut durumunu değerlendirdi, çözüm 
bekleyen öncelikli sorunları aktardı 
ve geleceğe yönelik beklentilerini dile 
getirdi. Toplantıda inşaat malzemeleri 
sanayisinin büyümesinde ve gelişi-
minde etkin rol oynayan yerli malı 
kullanımı, nitelikli insan gücü, global 
lojistik sorunlar, hammadde tedariği, 
haksız rekabet, KDV indirimleri, ka-
pasite kullanımı gibi konularda fikir 

alışverişinde bulunuldu ve Türkiye 
İMSAD’ın önümüzdeki sürece yönelik 
strateji ve rotasını etkileyecek noktalara 
dikkat çekildi. 

“DEĞİŞİME UYUM 
SAĞLAMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ”

İçinde bulunduğumuz süreçte in-
şaat malzemeleri sektörünü etkileyen 
ortak sorunun lojistik alanında yaşanan 
darboğazlar olduğunu belirten Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Sektörümüzü et-
kileyen diğer kritik nokta ise global an-
lamda dünyayı saran ham madde fiyat-
larındaki dengesiz ve düzensiz, yüksek 
değişimlerdir. Bir taraftan 2021’de deği-
şecek talebi doğru yönetmeye çalışırken 
bir taraftan da sektör olarak değişime 
uyum sağlayabilmemiz çok önemli. 
Bu süreçte yeteneklerimizi son derece 
değişken, çabuk karar alan ve proaktif 
bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. 
Ülkemizin gelişiminde lokomotif rol 
alan sektörümüzün önümüzdeki dö-
nemde rolünü daha yüksek kapasiteyle 
yürütebilmek ve ithalatımızın üç misli 

olan ihracatımızı daha da artırabilmek 
için proaktif davranmak zorundayız. 
Sorunları önceden görüp tedbir alarak, 
genel çözümler üreterek önümüzdeki 
döneme daha bilinçli yaklaşabilmeliyiz” 
diye konuştu.

Türkiye İMSAD 2015-2017 Döne-
mi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut 
Dönem Başkan Vekili Fethi Hinginar,  
“Bundan sonra Yeşil Mutabakat ve Akıl-
lı Evler çalışma programımızda önemli 
bir yer alarak sektörümüzün vazgeçil-
mez konuları olacak” dedi.

Türkiye İMSAD 2017-2020 Döne-
mi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut 
Dönem Başkan Vekili Ferdi Erdoğan ise 
“Avrupa Birliği 2011 yılında, 2020’den 
itibaren sınırda karbon vergisi uygu-
lanacağını açıklamıştı. 2022 Ocak’ta 
başlayacak bu uygulama ile ülkeler, 
küresel ve bölgesel ticarette AB’nin tica-
ret ortağı olarak yoluna devam edecek. 
Türkiye’yi üretim üssü olarak düşünür-
sek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin 
ağırlıklı olduğu bir ülkede geçiş sağ-
lamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz 
gerekiyor” diye konuştu. 

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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Türkiye İMSAD Başkanlar Ku-
rulu Toplantısı, 9 Mart tarihin-
de pandemi sebebiyle internet 

üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye 
İMSAD’da önceki dönemlerde Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak görev alan 
Hüseyin Bilmaç, Galip Sayıl, Dündar 
Yetişener (Mevcut Dönem Başkan Ve-
kili), F. Fethi Hinginar (Mevcut Dönem 
Başkan Vekili) ile Ferdi Erdoğan’ın 
(Mevcut Dönem Başkan Vekili) katılım 
gösterdiği toplantıda Türkiye İMSAD 

Türkiye İMSAD 
Başkanlar Kurulu 
Toplantısı online 
düzenlendi

Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçü-
koğlu ile Genel Sekreter Aygen Erkal 
yer aldı. Türkiye İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun 
karşılama konuşmasının ardından sek-
tör ve gündem konuları değerlendiril-

di. Türkiye İMSAD’ın mevcut faaliyet-
leri hakkında bilgi verilen toplantıda, 
güncel ve gelecek faaliyetlerle ilgili 
konularda toplantıya katılan başkan-
lara söz verilerek görüş ve öneriler 
paylaşıldı.

Aralık 2020’de başlayan “İMKTS-
İnşaat Malzemesi Kalite Takip 
Sistemi-Yapı Kimyasalları” ça-

lışmaları kapsamında yürütülen etiket-
ambalaj değerlendirmelerinde sektör-
de TS EN 12004 standardının ve Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği’nin revizyon-
ları sebebiyle ürünlerin etiket-ambalaj 
tasarımları konusunda, yoruma dayalı 

İMKTS-İnşaat Malzemesi Kalite Takip Sistemi
Yapı Kimyasalları bilgilendirme toplantısı yapıldı 

karışıklıklar ve tereddütler oluştuğu 
gözlendi.

Bu durumdan kaynaklı olum-
suzluklardan dolayı olası bir Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı piyasa-göze-
tim-denetiminde yaptırım uygulan-
ma riski bulunduğundan, Türkiye 
İMSAD tarafından TEBAR Test Bel-
gelendirme Araştırma ve Geliştirme 

Tic. A.Ş. desteği ile 24 Şubat 2021 
tarihinde online bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi. Toplantıda Tür-
kiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen 
Erkal, İMKTS-İnşaat Malzemesi Ka-
lite Takip Sistemi-Yapı Kimyasalları 
çalışmaları hakkında bilgi verdikten 
sonra TEBAR Uygunluk Değerlendir-
me Yöneticisi Gülsüm Özgün Güven 
“İMKTS İnşaat Malzemeleri Kalite 
Takip Sistemi Kapsamında Çimen-
to Esaslı Seramik Yapıştırıcılarının 
(EN 12004/ EN 12004-1) Ambalaj 
ve Etiket Değerlendirmeleri” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda 
TEBAR Genel Müdürü Timur Diz de 
konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken 
katılımcılar tarafından gelen sorular 
detaylarıyla aktarıldı. 
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bSTR’nin ‘openBIM ne işe yarar?’ başlıklı ikinci 
webinarında ‘Proses Yönetimi’ masaya yatırıldı

buildingSMART Türkiye tarafından Türkiye İMSAD ev sahipliğinde düzenlenen 
‘openBIM ne işe yarar?’ başlıklı webinar serisinin ikinci toplantısında ‘Proses Yönetimi’ 
konusu ele alındı. Toplantının konuşmacısı Turner Construction Company Regional 
Virtual Design and Construction Manager Ayşe Polat, openBIM yaklaşımını anlattı.

İnşaat sektörünün en önemli tek-
nolojik gelişimlerinden biri olan 
BIM (Building Information Model-

ling) yani Bina Bilgi Modellemesi’nin 
Türkiye’de kullanımının daha da 
yaygınlaşmasını hedefleyen building-
SMART Türkiye; ‘openBIM ne işe ya-
rar?’ başlığı altında webinar serilerini 
2020 yıl sonunda başlatmış; ‘Bugünü 
inşa ederken, geleceği yaratmak’ konu-
sunun işlendiği ilk toplantının konuş-
macısı Royal Bam Group Dijital İnşaat 
Direktörü Menno de Jonge olmuştu. 
Ocak ayında ikincisi düzenlenen ‘Pro-
ses Yönetimi’ başlıklı ikinci webinarın 
konuşmacısı ise Turner Construction 
Company Regional Virtual Design and 
Construction Manager Ayşe Polat oldu. 

Toplantının açılışını yapan buil-
dingSMART Türkiye Yürütme Kurulu 

Başkanı Muhammed Maraşlı, 2020 
yılının başından beri süren ve tüm 
dünyayı etkileyen pandemiden dola-
yı hem ekonomik hem de toplumsal 
açıdan zor günler geçirdiğimizi be-
lirterek, 2021 yılından beklentilerin 
büyük olduğunu söyledi. Muhammed 
Maraşlı “Bildiğiniz gibi, toplantıları-
mızı küresel salgın nedeniyle internet 
ortamında bir araya gelerek gerçek-
leştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde 
‘openBIM ne işe yarar?’ başlığı altında 
farklı konuşmacılar ile webinarlarımız 
devam edecek” dedi.

Moderatörlüğünü buildingSMART 
Türkiye İletişim Tanıtım ve Üyelik 
Çalışma Grubu Koordinatörü Müge 
Sümerol’un yaptığı toplantının konuş-
macısı Ayşe Polat, deneyimlerinden 
ve tecrübelerinden yola çıkarak iyi bir 

proje ortaya çıkarmak için openBIM 
süreçlerinin daha iyi nasıl yönetebile-
ceğini ve projelerde openBIM yaklaşı-
mının önemini anlattı.

openBIM, veri yönetimi, interope-
rability, BIM modeli üzerinden proje 
takibi, süreç yönetimi, RFID ve üre-
tim süreçleri üzerinden örnekler ile 
Turner bünyesinde projelerin nasıl 
gerçekleştiğini katılımcılarla paylaştı. 
Görev aldığı inşaat grubunda hayata 
geçirdikleri örnek projeleri de sunum 
eşliğinde anlatan Ayşe Polat geleceği 
inşa ederken; koordinasyonun, lojis-
tiğin ve sanal gerçeklik modellerinin 
kullanımının ne denli önemli oldu-
ğuna dikkat çekti. Toplantı sonunda 
katılımcıların soruları detaylarıyla ya-
nıtlandı ve online oylama sonuçları da 
paylaşıldı. 

İMSAD’DAN



NİSAN 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   15

bSTR'nin üçüncü webinarında ‘openBIM’in 
tasarım aşamasında kullanımı’ ele alındı
buildingSMART Türkiye tarafından Türkiye İMSAD ev sahipliğinde düzenlenen 

‘openBIM ne işe yarar?’ başlıklı webinar serisinin üçüncü toplantısında ‘openBIM’in 
tasarım aşamasında kullanımı’ konusu ele alındı. Toplantının konuşmacıları Attec 

Kurucusu ve Yöneticisi Ahmet Topbaş ile Bold Mimarlık Kurucu Ortağı Erdinç Çiftçi, 
deneyimlerinden ve tecrübelerinden yola çıkarak openBIM’in Türkiye’de hangi 

alanlarda ve yapılarda kullanıldığını katılımcılarla paylaştı.

buildingSMART Türkiye, sek-
törde bilgi ve tecrübe paylaşı-
mının önemine ve faydalarına 

olan ihtiyaçtan hareketle ‘openBIM ne 
işe yarar?’ temalı webinar serisini baş-
lattı. Aralık ayında gerçekleşen ‘Bugü-
nü inşa ederken, geleceği yaratmak’ 
başlıklı ilk toplantı ve ‘Proses Yöneti-
mi’ başlıklı ikinci toplantıda, webinar 
serisine bir giriş yapılarak openBIM 
uygulamaları farklı açılardan örnek-
lerle anlatıldı. 18 Şubat 2021 tarihin-
de gerçekleşen “openBIM’in tasarım 
aşamasında kullanımı” başlıklı üçün-
cü webinarda ise openBIM konusu 
daha da detaylandırılarak inşaat aşa-
malarındaki openBIM uygulamaları 
doğrudan uygulayıcıları tarafından 
anlatıldı. Toplantının konuşmacıları 

Attec firması Kurucusu ve Yöneticisi 
Ahmet Topbaş ile Bold Mimarlık Ku-
rucu Ortağı Erdinç Çiftçi openBIM'in 
tasarım aşamasında kullanımı ile ilgili 
bilgi ve tecrübelerini paylaştı. 

BIM TEKNOLOJİSİ İLE 
TÜRKİYE’DE NELER YAPILDIĞI 
KONUŞULDU

Toplantının açılışını yapan buil-
dingSMART Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkanı Muhammed Maraşlı, “Günü-
müzde openBIM, yapı sektörünün 
tüm paydaşlarına çok önemli katkılar 
sağlıyor. Bu yüzden önümüzdeki ay-
larda yapım, maliyet analizi, enerji 
analizi, işletme gibi farklı aşamalarda 
openBIM kullanımı ile ilgili konuşma-
cıları yine Türkiye İMSAD ev sahip-

liğinde sizlerle buluşturmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Moderatörlüğünü buildingSMART 
Türkiye İletişim Tanıtım ve Üyelik 
Çalışma Grubu Koordinatörü Müge 
Sümerol’un yaptığı toplantının konuş-
macıları Ahmet Topbaş ve Erdinç Çift-
çi gerçekleştirdikleri sunumlarda BIM 
teknolojisi kullanılarak Türkiye’de 
neler yapıldığı ve neler yapılabilece-
ğini tüm detaylarıyla katılımcılarla 
paylaştı. BIM teknolojisinin sadece 
yeni yapılarda değil, tarihi yapılar-
da da yenileme için kullanımının ne 
denli önemli olduğuna dikkat çekil-
di. Toplantı sonunda moderatörün 
ve katılımcıların soruları detaylarıyla 
yanıtlanarak, online oylama sonuçları 
da katılımcılar ile paylaşıldı. 

İMSAD’DAN
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bSTR'nin dördüncü webinarında 'openBIM’in 
yapım yönetimi aşamasında kullanımı’ anlatıldı

buildingSMART Türkiye tarafından Türkiye İMSAD ev sahipliğinde düzenlenen ‘openBIM 
ne işe yarar?’ başlıklı webinar serisinin dördüncü toplantısında ‘openBIM’in yapım 

yönetimi aşamasında kullanımı’  konusu ele alındı. Toplantının konuşmacıları Mimari 
Tasarım Kıdemli Yöneticisi Dilan Yüksel ile TAV İnşaat BIM Müdürü Deniz Pehlivan 

openBIM’in Türkiye’de inşaat sürecindeki kullanımını, nerelerde kullanıldığını anlattı.

buildingSMART Türkiye, sektör-
de bilgi ve tecrübe paylaşımının 
önemine ve faydalarına olan ihti-

yaçtan hareketle ‘openBIM ne işe yarar?’ 
temalı webinar serisini başlattı. Aralık 
ayında gerçekleşen ‘Bugünü inşa eder-
ken, geleceği yaratmak’ başlıklı ilk top-
lantı ve ‘Proses Yönetimi’ başlıklı ikinci 
toplantıda, webinar serisine bir giriş 
yapılarak openBIM uygulamaları farklı 
açılardan örneklerle anlatıldı. Şubat 
ayında gerçekleşen ‘openBIM’in tasarım 
aşamasında kullanımı’ başlıklı üçüncü 
webinarda openBIM konusu daha da 
detaylandırılarak inşaat aşamalarındaki 
openBIM uygulamaları doğrudan uy-
gulayıcıları tarafından anlatılmıştı. 18 
Mart’ta gerçekleşen serinin dördüncü 
toplantısında ise ‘openBIM’in yapım 

İMSAD’DAN

yönetimi aşamasında kullanımı’ konusu 
ele alındı. Toplantının konuşmacıları 
Mimari Tasarım Kıdemli Yöneticisi Di-
lan Yüksel ile TAV İnşaat BIM Müdürü 
Deniz Pehlivan, Türkiye’de inşaat süre-
cindeki kullanımını, nerelerde kullanıl-
dığını ve openBIM’den sonra binalarda 
ne gibi değişimlerin yaşandığını katı-
lımcılarla paylaştı.

Toplantının açılışını yapan buil-
dingSMART Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkanı Muhammed Maraşlı, ‘open-
BIM ne işe yarar?’ webinar serisinin 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 
toplantılarından bahsettikten sonra 
“Önümüzdeki günlerde ‘openBIM ne 
işe yarar?’ başlığı altında farklı ko-
nuşmacılar ile webinarlarımız devam 
edecek” dedi ve konuk konuşmacıları 

takdim ederek sözü toplantının mode-
ratörü buildingSMART Türkiye İleti-
şim Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu 
Koordinatörü Müge Sümerol’a bıraktı.

Toplantının konuşmacıları Dilan 
Yüksel ve Deniz Pehlivan, gerçekleş-
tirdikleri sunumlarda BIM teknolo-
jisinin proje, müteahhitlik ve inşaat 
kısmındaki uygulama aşamalarından 
bahsetti ve Türkiye’de BIM teknolo-
jisinin kamu kurumlarında kullanı-
mı hakkındaki tüm detayları anlattı. 
openBIM’den sonra binalarda ne gibi 
değişikliklerin yaşandığı konuları-
na dikkat çekildi. Toplantı sonunda 
moderatörün ve katılımcıların soru-
ları detaylarıyla yanıtlanarak, online 
oylama sonuçları da katılımcılar ile 
paylaşıldı.
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YENİ ÜYELERİMİZ - AİMSAD

Derneğin faaliyetleri hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Derneğimiz Eumabois - Avrupa Ağaç İşleme 
Makinesi Üreticileri Federasyonu’na üyelik iş-
lemlerini 2014 yılı sonunda tamamlayarak, 2016 
yılında da yönetim kuruluna seçildi. Eumabois’in 
yanı sıra, Türkiye Makine Federasyonu (MAK-
FED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDE-
FED) ve son olarak Türkiye İMSAD üyelikleriyle 
de sektörümüzü birçok kuruluş nezdinde temsil 
etmeye başladık.

Öte yandan, teknik komite, çalışma grupları 
ve platform üyeliklerimizle de özel sektörün yanı 
sıra kamuda da sektörümüzü güçlü bir şekilde 
temsil ediyoruz.

Ayrıca, TSE nezdinde kurmuş olduğumuz 
Ayna Komite aracılığıyla da Avrupa’da yayımlan-
mak üzere hazırlanan taslak standartlara sektörü-
müz adına görüş veriyoruz. Son beş yılda 30’dan 
fazla yurt dışı fuarına katılım sağlayarak, üyeleri-
mizin etkin tanıtımını yapmaya gayret ediyoruz.

Önümüzdeki dönemdeki 
hedefleriniz neler?

Öncelikle, AİMSAD bünyesinde faaliyet göste-
ren komitelerin daha aktif çalışmaları için yapıyı 
biraz değiştirerek, Yönetim Kurulumuza ve Genel 
Sekreterliğimize ışık tutacak çalışmalara öncülük 
etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Pandemi ile 
birlikte hayatımıza giren online toplantılar için 
kendi tüzüğümüzde bir takım değişikliler yapa-
cağız. Böylelikle, pandemi nedeniyle aksayan ko-
mite çalışmalarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz.

Öte yandan, AİMSAD Kalite Belgesi ve AİMSAD 
Eğitim Merkezi gibi projelerimiz de yeni dönemde 
gündemimizde yer alıyor.

AİMSAD, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. Bu üyelik derneğe
ne gibi katkılar sağlayacak?

Ağaç işleme makineleri sektörünü direkt ola-
rak etkileyen sektörlerden biri de inşaat sektörü. 
İnşaat sektöründe yaşanan tüm gelişmeler, sek-
törümüzde de benzer gelişmelere sebep oluyor. 
Dolayısıyla, inşaat sektörünün direkt ve dolaylı 
olarak bütününü oluşturan kurumların bir arada 
olduğu, başarılı çalışmaları bulunan Türkiye 
İMSAD’a üye olarak; faaliyetlerinden faydalana-
bilmenin yanı sıra, inşaat ve inşaat malzemeleri 
sektöründe yaşanan tüm gelişmeleri doğrudan 
sektörün kalbinden takip edebilmenin ağaç iş-
leme makineleri sektörü için önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Henüz çok yeni bir üye olmamıza 
rağmen, bugüne kadar Türkiye İMSAD tarafından 
gerçekleştirilen toplantılardan çok faydalı bilgiler 
edindik. Öte yandan, aylık yayınlanan istatistikler 
bizim çalışmalarımıza ve tahminlerimize de ışık 
tutuyor.

“Türkiye İMSAD sayesinde
sektördeki gelişmeleri 

takip ediyoruz”
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD), Türkiye İMSAD’a üye oldu. 

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, “Türkiye 
İMSAD’ın faaliyetlerinden faydalanabilmenin yanı 
sıra, yaşanan tüm gelişmeleri sektörün kalbinden 

takip edebiliyoruz” dedi.

Ağaç işleme makineleri ve bu makinelerle 
birlikte çalışan yardımcı donanım, yazı-
lım ve ekipmanların üretimi, ihracatı ve 

ithalatı ile uğraşan firmaların üyesi olduğu Ağaç 
İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği 
(AİMSAD), Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini 
aldı. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ile 
derneğin faaliyetlerini ve Türkiye İMSAD’a üye 
olma nedenlerini konuştuk.

AİMSAD, ne zaman kuruldu? 
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adam-

ları Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde 
İstanbul’da kuruldu. Derneğimiz, üyeleri ağaç 
işleme makineleri ve bu makinelerle birlikte ça-
lışan yardımcı donanım, yazılım ve ekipmanların 
üretimi, ihracatı ve ithalatı ile uğraşan firmalardan 
oluşuyor. Hali hazırda, 66 üyemiz bulunuyor ve 
yüzde 95’i üretici konumunda.

“Derneğimiz, 
üyeleri ağaç işleme

makineleri ve bu 
makinelerle birlikte 

çalışan
yardımcı donanım, 

yazılım ve 
ekipmanların 

üretimi, ihracatı ve 
ithalatı ile uğraşan 

firmalardan 
oluşuyor.”



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
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Katkı Sistemleri ve Yapı Sistemleri olmak 
üzere iki segment altında sektöre hizmet 
veren Master Builders Solutions Yapı Kim-

yasalları (MBS), Türkiye İMSAD çatısı altına girdi.  
MBS Genel Müdürü Suat Seven ile şirketi ve Tür-
kiye İMSAD’a üye olma sürecini konuştuk.

Master Builders Solutions, ne zaman kuruldu? 
Kuruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Küresel anlamda, 60’tan fazla ülkede faaliyet 
gösteren Master Builders Solutions markasının 
kökleri, 1909 yılında Ohio’da bir beton zemin 
şirketi olarak kurulan Master Builders şirketine 
dayanıyor. Türkiye’de ise 1987 yılında YKS markası 
ile faaliyete başladık, daha sonra global şirket bir-
leşmeleri ile büyüdük. Master Builders Solutions, 

MBCC Group global çatısı altında YKS geleneğin-
den gelen bilgi ve tecrübe ile aynı faaliyetlerine 
sektöre odaklı şirket yapısı ile devam ediyor. Geb-
ze, Adana ve Trabzon’da bulunan üretim tesisleri, 
İstanbul, Ankara ve Bursa’da kurulu ofisleri ile 
inşaat sektörüne ürünler ve hizmetler sunuyoruz.

Şirketin inşaat sektörüne yönelik faaliyet alanı 
nedir?

Master Builders Solutions, Katkı Sistemleri ve 
Yapı Sistemleri olmak üzere iki segment altında 
sektöre hizmet veriyor. Katkı sistemleri segmentin-
de; Beton Katkıları, Çimento Katkıları, Beton Yan 
Ürünleri, Tünel ve Maden Yeraltı Yapıları inşasına 
yönelik kimyasal ürünler yer alıyor.

Yapı Sistemleri segmenti altında ise; Su Yalıtım 
Sistemleri, Mastikler, Seramik Yapıştırıcıları ve 
Derz Dolguları, Onarım ve Güçlendirme Sistemleri, 
Tarihi Eser Onarımı ve Mimari Yüzey Koruyucu 
Sistemleri ve Zemin Kaplama Sistemleri ile geniş 
bir ürün yelpazesine sahibiz. 

Şirket olarak önümüzdeki dönemdeki hedefle-
riniz neler?

Her şeyin başı sağlık ve güvenlik. Sağlık ve 
güvenlikten ödün vermeden iş yapmayı sürdüre-
ceğiz. Çalıştığımız sektörün ve ülkenin kurallarına, 
kanunlarına genel ahlak normlarına uymaya devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra, amacımız daima büyü-
mek, teknoloji ve yenilik konusunda öncülüğü 
sürdürerek müşteri odaklı yaklaşımımız ile daha 
başarılı ve sürdürülebilir inşaat yapımına hizmet 
vermeye devam etmek. Bunların sonucunda ise 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Master Builders Solutions, Türkiye İMSAD üye-
leri arasında yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne 
gibi katkılar sağlayacak?

Şirketimizin Türkiye İMSAD ile olan iş birliği 
her zaman var oldu. Zaman zaman yönetim kurul-
larında, zaman zaman komitelerde yer alan Master 
Builders Solutions temsilcileri, sektörün gelişimine 
destek olmaya devam edecek. Kaliteli ürünlerin, 
teknolojik gelişmelerin Türkiye’ye kazandırılması, 
yapı malzemeleri yönetmeliklerinin derneklerle 
ortak çalışmalar sonucu oluşturulması gibi kilit 
noktalarda sektöre yön veren derneklerle her daim 
iş birliğimiz olacak ve sektörümüzde söz sahibi 
olmaya devam edeceğiz.

Depreme dayanıklı, kaliteli, uzun ömürlü yapı-
ların inşa edilmesi ve farkındalığın artırılması için 
Türkiye İMSAD ile iş birliği içindeyiz. İnşaat Mal-
zemeleri Kalite Takip Sistemi (İMKTS) piyasa gö-
zetim-denetim faaliyetinin kurulmasında Türkiye 
İMSAD’a talepte bulunan şirketlerden biri olduk.  
Ülkemizde kaliteli yapı malzemelerinin üretilmesi 
ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi için Türki-
ye İMSAD’ın katkı sağlayacağına inanıyoruz.

“Gebze, Adana 
ve Trabzon’da 

bulunan üretim 
tesisleri, İstanbul, 

Ankara ve Bursa’da 
kurulu ofislerimiz 

ile inşaat 
sektörüne ürünler 

ve hizmetler 
sunuyoruz.”

“Kaliteli yapıların inşası 
için Türkiye İMSAD ile 

iş birliği içindeyiz”
Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları (MBS), 

Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. MBS 
Genel Müdürü Suat Seven, “Depreme dayanıklı, 
kaliteli, uzun ömürlü yapıların inşa edilmesi ve 
farkındalığın artırılması için Türkiye İMSAD ile iş 

birliği içindeyiz” dedi. 

YENİ ÜYELERİMİZ - MBS YAPI KİMYASALLARI
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KAPAK - ÜRETTİĞİ ENERJİYİ TÜKETEN FABRİKALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
fabrikaların kendi enerjisini üretmesi 
konusunda çeşitli teşvikler uygularken, 

güneş enerjisi (fotovoltaik) sistemleri, trijene-
rasyon ve kojenerasyon sistemleri öne çıkıyor. 
Biz de bu sayımızda konu ile ilgili derneklerin 
görüşlerine yer vererek, ülkemizde fabrika-
ların kendi enerjisini üretmesi konusundaki 
durumu masaya yatırdık. Türkiye İMSAD 
üyesi firmaların bu konudaki örnek uygula-
malarını sayfalarımıza taşıyarak kapsamlı bir 
dosya hazırladık.

enerjide maksimum 
verimlilik

Ülkemizin enerji tüketimi, büyüyen sanayisi ile her geçen 
gün artarken, bu durum enerji kaynaklarımızın etkin 

kullanılmasını ve enerjide yeni üretim yöntem arayışlarını 
zorunlu kılıyor. Türkiye'de sanayi sektörü, gelişmiş 

ülkelerin ortalamasının 1.5 katı enerji tüketiyor. 
Dolayısıyla hem üretirken tüketmenin verimliliği, hem 

de tasarruf açısından sanayi tesislerinin kendi 
enerjisini üretmesi büyük önem taşıyor.

Ürettiği enerjiyi 
tüketen fabrikalar ile
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Yaşlı dünyamızda yaşayan yak-
laşık 8 milyar insanın ortak ve 
en acil sorunu haline gelen ik-

lim değişikliği, fosil yakıt kullanımı 
ve endüstriyel süreçler sonucu ortaya 
çıkan karbon emisyonları nedeniyle 
insanlık için giderek daha büyük bir 
tehdit haline geliyor. Dünyanın yüzey 
sıcaklığının 2100 yılına kadar 1.5 de-
recenin üzerinde artması durumunda 
Türkiye’yi bekleyen tehlikelere şöyle 
bir göz attığımızda WWF-Türkiye’nin 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dikkat 
çeken tespitlerine rastlamak mümkün. 
2100 yılına kadar küresel ısınmaya 
bağlı olarak deniz seviyesi 74 santi-
metre artacak. İstanbul ve İzmir'de 
deniz seviyesinin 50 santimetre yük-
selmesi durumunda 252 bin kişi taşkın 
mağduru olacak. Kıyı bölgeleri; kalıcı 
toprak kaybı, taşkın ve erozyonlara 
maruz kalacak. Kıyı ekosistemlerinde 
bozulum, toprağın, suyun tuzlanması 
ve doğal drenaj kaybı görülecek. Ülke-
mizdeki deniz canlılarının varlığı yüz-
de 17 azalacak. Sıcaklık ve asitlenme-
nin artmasıyla, oksijen miktarı ve gıda 
arzı azalacak. Kuzey Ege Denizi'ndeki 
balık stokları yüzde 18 oranında aza-
lacak. Dolayısıyla iklim kriziyle müca-
delede başarıya ulaşılamaması halinde 
Türkiye’de yüzde 50’lere ulaşacak milli 
gelir kaybı yaşanabilir.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI
İLE KÜRESEL TİCARETTE
KARBON NÖTR ŞARTI

Fosil yakıtlar enerji tüketiminin 
hala önemli bir kısmını oluştursa da 
hızla düşen yenilenebilir enerji ma-
liyetleri ve artan yenilenebilir enerji 

yatırımları, düşük karbon ekonomisi-
ne geçişi hızlandırmak adına oldukça 
umut verici gelişmeler olarak sırala-
nıyor. Küresel ısınmanın dünyayı bir 
felakete sürükleyeceği senaryosunu 
dikkate alan gelişmiş ülkeler ise artık 
küresel ticareti belirli kurallar dahilin-
de yapma kararı aldı.

Türkiye’nin ihracatında önemli iti-
ci güç olan Avrupa Birliği, yürürlüğe 
koyduğu AB Yeşil Mutabakatı ile artık 
üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği 
gözetmeyen firmalardan daha fazla 
vergi alımı ya da hiç mal almamak gibi 
koşullarla küresel ticareti karbon nötr 
bir anlayışa dayandırma eğiliminde. 
Dolayısıyla Türkiye’deki fabrikaların 
sürdürülebilirliği esas alan üretim 
anlayışıyla Türkiye’nin ihracatından 
yüzde 52 pay alan AB pazarından 
kopmasını engellemesinin yanı sıra, 
yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağı 
enerji üretimiyle de verimliliği esas 

alan bir üretim modeline dönmesi, ik-
lim değişikliği ile mücadele için önem 
taşıyor.

SANAYİ TESİSLERİNİN KENDİ
ENERJİLERİNİ ÜRETMELERİ
GEREKLİLİK HALİNE GELDİ

Ülkemizde enerji tüketiminin fark-
lı kullanım alanlarına göre dağılımları 
incelendiğinde enerjinin yaklaşık yüz-
de 35’lik kısmının sanayide tüketildiği 
görülüyor. Ağır sanayi ve farklı üretim-
lerin yapıldığı fabrikalarda son 20 yıl-
da üretim artışına bağlı olarak ihtiyaç 
duyulan güç talebinin iki kata yakın, 
doğalgaz talebinin de yaklaşık altı kat 
arttığı göz önüne alındığında, sanayi 
tesislerinin kendi enerjilerini üretmele-
ri, karbon emisyonlarının düşürülerek 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
ihracatın ivme kazanarak artması için 
gereklilik haline geldi.

Türkiye’de işin endüstri boyutunda 

24   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2021

KAPAK - ÜRETTİĞİ ENERJİYİ TÜKETEN FABRİKALAR



NİSAN 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   25

yer alan fabrikaların önemli bir kısmı 
artık kendi enerjisini üretmeye başla-
dı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
sanayide kullanımı giderek artarken, 
güneş enerjisi, atıkların kullanıldığı 
biyokütle, biyogaz, kojenerasyon ve 
tirijenerasyon yöntemleri ile fabrikalar 
kendi enerjilerini üretirken tüketiyor. 
Eskiden fırınların çalıştığı ve atık ısının 
havalandırma yöntemiyle atmosfere 
salındığı fabrikalar yerine atık ısıyı 
elektriğe dönüştüren modern fabri-
kaları günümüz Türkiye’sinde göre-
biliyoruz. Çünkü enerji maliyetleri bir 
fabrika için en yüksek gider kalemleri 
arasında yer alıyor.

Bu maliyet kalemini düşürmek, 
hatta sıfırlamak hem tasarruf, hem 
de iklim değişikliğiyle mücadele ko-
nusunda topluma karşı sorumluluk 
bilincinin daha da yukarı çekilmesi 
anlamı taşıyor. Karbon emisyonlarını 
düşürmede en önemli adımlardan biri 
olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 
sanayide kullanımı da oldukça çevreci 
ve verimli teknoloji seçenekleri sunu-
yor. Ülkemizde 2018 yılında yenile-
nebilir enerjinin sanayide kullanımı 
3.5 mtoe (petrol eşdeğeri) civarında 
gerçekleşti ve diğer üretim yöntemle-
riyle birlikte sanayide ihtiyaç duyulan 
enerjinin yaklaşık yüzde 37’lik kısmı 
sürdürülebilirliği esas alan kaynak-
lardan sağlandı. 2030’da yenilenebilir 
enerjinin payının artarak bu oranın 
yüzde 41'e, 2040’ta ise yüzde 46’ya 
ulaşması öngörülüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ
KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Atıkların kullanıldığı biyokütle, 

biyogaz teknolojilerinin yanı sıra, gü-
neş enerjisinde azalan birim maliyet 
fiyatları nedeniyle güneş enerjisi tek-
nolojilerinin, çatı tipi güneş sistemleri-
nin yaygınlaşması bekleniyor. Fabrika 
çatılarına kurulabilecek PV paneller ile 
enerji tüketiminde yüzde 30’lara va-
ran tasarruflar elde etmenin mümkün 
olabileceği belirtilirken, ülkemizde 
çok sayıda üretici bu konuda yatırım 
faaliyeti, fizibilite çalışması yapıyor. 
Özellikle orta ve düşük sıcaklıktaki 
proses ısıtma işlemlerinde güneş ener-
jisi sistemlerinin kullanımı olası. 1 me-
gawattlık güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretimini sağlayacak yatırım 
maliyetinin yaklaşık 700-800 bin dolar 
olduğu bilinirken, yatırım maliyetinin 
yedi yılda kendini amorti etmesi, yedi 
yıl sonra o fabrikanın üzerindeki güneş 
enerji sistemiyle daha da değerli hale 
gelmesi enerji üretiminde cazip bir 
çözüm sunuyor.

Buna ilaveten jeotermal sistemle-
rin bulunduğu bölgelerde özellikle 
düşük sıcaklıktaki proses işlemleri 
için de jeotermal kaynakların kulla-
nılması bir diğer seçenek olabiliyor.

BAKANLIK'TAN
VERİMLİLİK ARTIRICI
PROJE DESTEĞİ

Öte yandan başta Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olmak 
üzere diğer ilgili kurumlar da yasal 
altyapıyı güçlendirerek çeşitli meka-
nizmalar ile sanayide yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması ve 
atıkların enerjiye dönüştürülmesi ko-
nusunda destekler sağlıyor. Bunlardan 
biri de Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
desteği. VAP destekleri kapsamında 
KDV hariç, toplam bedeli en fazla 
5 milyon TL ve geri ödeme süresi 5 
yıldan az olan projelerin başvurusu 
kabul ediliyor.
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Türkiye, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük ekonomik gelişme-
lerinin yaşandığı bir dönem-

den geçiyor. Dünyada devam eden 
pandemi sürecine rağmen ülkemiz 
ekonomik büyümesini sürdürüyor. 
Sanayicimiz global rekabetin içinde 
her gün kendini dünyaya daha fazla 
kanıtlıyor, ülkemiz dünya ülkeleri ile 
rekabet ediyor. Bu rekabetin içinde 
ülkemizin geleceği için sanayicimizin 
daha da güçlenerek, ihracat ve rekabet 
gücünü artırması gerekiyor.

Ülkemizin enerji tüketimi, büyü-
yen sanayisi ile her geçen gün artıyor. 
Bu durum enerji kaynaklarımızın etkin 
kullanılmasına olan ihtiyacı artırıyor 
ve enerjide yeni üretim yöntem arayış-
larını zorunlu kılıyor.

Artan enerji ihtiyacının yanında 
iklim değişikliği ile mücadelenin ge-
tirdiği düşük karbon teknolojilerine 
geçiş için diğer ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de bir dizi çalışmalar yapı-
lıyor. Düşük karbon teknolojilerinden 
biri de yenilenebilir enerji kaynakları. 
Bu alanda birçok ülke ve global üretici, 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türkiye, bulunduğu coğrafi ko-
numu ve jeopolitik yapısı nedeniyle 
bütün yenilenebilir enerji kaynakla-
rından faydalanma imkanına sahip. 
Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve 
güneş enerjisi potansiyelleri bakımın-
dan AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin son derece yüksek potan-
siyele sahip olduğu görülüyor.

Türkiye açısından yenilenebilir 
enerji kaynaklarını geliştirmek ve ye-
nilenebilir enerjinin diğer enerji kay-
nakları içindeki payını artırmak, enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmek, yabancı 
kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak 
ve bu sayede enerji arz güvenliğini 
sağlamak son derecede önemli.

Bu bakımdan, yenilenebilir enerji 
kaynakları ülkemiz enerji politikaları 
açısından yerli ve milli tanımına giri-
yor, sürdürülebilirlik ilkesi açısından 
ise temiz enerji kaynağı olması özelliği 
ile oldukça önemli bir rol üstleniyor.

Bu nedenle başta Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olmak 

üzere diğer ilgili kurumlar da yasal 
altyapıyı güçlendirerek çeşitli meka-
nizmalar ile bu konuya ilişkin süreçleri 
etkin bir şekilde yönetiyorlar.

Ülkemizde işletmeler çokça enerji 
yoğun sektörlerde faaliyetler göste-
riyor. Bu nedenle enerjinin etkin ve 
verimli kullanılması işletmeler ve ülke-
miz açısından hayati bir önem arz edi-
yor. Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, 
enerjinin etkin ve verimli kullanılması 
için işletmelerimize önemli fırsatlar 
sunuyor. Verimli elektrik motorlarının 
kullanılması, üretim hatlarının revize 
edilerek zaman ve maliyetlerin azal-
tılması, atık enerjinin geri kazanılması 
gibi enerjide verimli kullanımı sağla-
yan birçok çalışma yapılabilir. Ayrıca 
işyerlerinin çatılarına uygulanan güneş 
enerjisi panelleri, kendi enerjisini üre-
ten firmalara, fazla enerjiyi satmaları 
yoluyla verimliliğin yanında yeni bir 
gelir kaynağı da yaratabilir.

FABRİKALARIMIZ, “ÜRETTİĞİN
YERDE TÜKET” MANTIĞI İLE
HAREKET ETMELİ

Fabrikalarımız bu kapsamda teş-
viklerden yararlanarak “ürettiğin yerde 
tüket” mantığı ile hareket etmeli. Bu 
sayede enerji ihtiyaçlarını kendisi üre-
terek üretim maliyetlerini düşürebilir, 
daha çevreci odaklı ve bu alanda gelir 
sağlayabilecekleri bir yapıya dönü-
şebilirler. Bu anlamda; güneş enerjisi 
(Fotovoltaik) sistemleri, trijenerasyon 
ve kojenerasyon sistemleri ve bunlar 
ile birlikte dağıtık üretimin yaygınlaş-
ması da önem arz ediyor.

Fotovoltaik sistemler: Bu alanda 
ülkemizde en etkin değerlendirilebi-
lecek yenilenebilir enerji kaynakların-
dan biri güneş enerjisi. Güneş enerjisi, 
kendi kendine yetebilen şebekeden 
bağımsız sistemleri çalıştırabilecek, 
yerinde üret ve tüket prensibi ile ha-
yata geçebilecek bir sistem. Güneş, 
Türkiye’de en fazla potansiyele sahip 
yenilenebilir enerji kaynağı. 2020 yıl-
sonu itibarıyla elektrik enerjisi toplam 
kurulu gücün yaklaşık 95 bin MW 
olduğu göz önüne alındığında, güneş 
enerjisindeki potansiyelin üretime dö-

Fabrikalarımız enerjiyi kendi
üreterek, maliyetleri düşürebilir

Ali İhsan SILKIM
Enerji Verimliliği Derneği (ENVER)

Genel Başkanı

Fabrikalarımız teşviklerden 
yararlanarak “ürettiğin yerde tüket” 

mantığı ile hareket etmeli. Bu sayede 
enerji ihtiyaçlarını kendisi üreterek 

üretim maliyetlerini düşürebilir, 
daha çevreci odaklı ve bu alanda 
gelir sağlayabilecekleri bir yapıya 
dönüşebilirler. Enerji Verimliliği 

Derneği olarak, fabrikalarımızın kendi 
enerjilerini üretmeleri konusunda 

sanayicilerimizle her türlü iş birliğine 
açık olduğumuzu beyan ediyoruz.
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nüştürülmesinin önemi bir kez daha 
anlaşılıyor. Fabrika çatılarına kurulabi-
lecek PV paneller ile enerji tüketiminde 
yüzde 30’lara varan tasarruflar elde 
etmek mümkün olabilecek. Geleneksel 
yöntemler ile merkezi bir şekilde büyük 
kapasiteleri ile elektrik üretirken, kul-
lanılan petrol, kömür ve gaz genellikle 
iletim ve dağıtım hatları kullanılarak 
üretim noktasından tüketim noktasına 
taşınır. Bu taşıma işlemi sayısız ek ma-
liyete sahiptir ve bunların hiçbiri güneş 
enerjisi sistemlerinde mevcut değildir. 
Bu da sistemin daha sürdürülebilir bir 
şekilde hayata geçirilmesine olanak 
sağlar.

Kojenerasyon ve trijenerasyon 
sistemleri: Sanayide enerji verimliliği 
ve tasarrufunda tercih edilen bir başka 
uygulama da “Kojenerasyon” ve “Tri-
jenerasyon” sistemleridir. “Kombine 
Isı ve Güç Sistemi (CHPS)” olarak da 
tanımlanan kojenerasyon sistemleri, 
yüksek verimli enerji üretimi sağlıyor. 
Gaz türbininin ürettiği enerjinin ya-
nında, egzoz çıkışından sağlanan ısı 
enerjisi başka birçok uygulamada kulla-
nılabilir. Bu sayede yüzde 80’lere kadar 
verim sağlayan bu sistemler, en verimli 
enerji üretim metotlarından biri olarak 
görülüyor. Tek bir yakıt kaynağıyla hem 
elektrik, hem de ısı elde edilen kojene-
rasyon teknolojisiyle üretim maliyetleri 
düşerken, fosil yakıtların yan etkilerin-
den kaynaklanan doğa kirliliğinin de 
büyük ölçüde önüne geçilebiliyor. Tri-
jenerasyon sistemleri de kojenerasyon 
sistemiyle aynı prensipte olup, denkle-
me soğutma fonksiyonu da ekleniyor. 
Bu sistemler enerji maliyetlerinin ciddi 
oranda azaltılmasını sağlıyor.

Ülkemizde bu alanda sanayicimize 
destek olmak, ülke kaynaklarını maksi-
mum değerlendirmek için Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı kapsamında 
bazı eylemler planlandı. Bu eylemler 
özetle şu şekilde:

Eylemin Kodu ve Adı E1: Kojene-
rasyon ve Bölgesel Isıtma-Soğutma Sis-
temlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi 
ve Yol Haritasının Hazırlanması

Amacı: Kojenerasyon (yüksek ve-
rimli kojenerasyon ve trijenerasyon) ve 
bölgesel ısıtma-soğutma sistemlerinin 
potansiyelinin belirlenmesi ve bu po-
tansiyelin hayata geçirilmesine ilişkin 
ulusal ölçekte bir analiz çalışmasının 
yapılması.

Eylemin Kodu ve Adı S1: Isı Kul-
lanan Büyük Endüstriyel Tesislerde 
Kojenerasyon Sistemlerinin Yaygınlaş-
tırılması

Amacı: 20 MW’ın üzerinde ısıl 
enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya 
büyük rehabilitasyon geçirecek olan 
endüstriyel işletmelere kojenerasyon 
sistemlerinin uygulanmasına yönelik 
fizibilite/etüt yapma yükümlülüğü geti-
rilerek, kojenerasyon sistemlerinin uy-
gulanmasının özendirilmesi ve böylece 
yerinde üretim teknolojilerinin kulla-
nımı ile iletim ve dağıtım kayıplarının 
asgari seviyeye çekilmesi.

Eylemin Kodu ve Adı S3: Sanayi 
Sektöründe Verimliliği Artırmak

Amacı: Sektör iş birlikleri ile her 
bir sanayi alt sektöründeki enerji yo-
ğunluklarının en az yüzde 10 oranında 
azaltılması.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Pla-
nı’ndaki eylemlerde konu edinen bu 
sistemler enerjinin etkin bir biçimde 
kullanılması için son derece önemli. 
Yüksek maliyetlere sahip bu sistemlerin 
uygulanabilirliği düşünüldüğünde bü-
yük işletmeler kaynak oluşturabilmek-
te, orta ölçekli ve küçük işletmelerin 
ise bu alana yatırım yapamadıkları gö-
rülmekte. Burada farklı mekanizmalar 
geliştirilerek organize sanayi bölgele-
rinde sistem kurulumunun yaygınlığı 
artırılabilecektir.

Bu bilgiler çerçevesinde özellikle 
enerji yoğun sektörlerde faaliyet göste-
ren işletmelerimiz, enerji verimliliğini 
bir enerji kaynağı olarak değerlendir-
meliler, dijitalleşme ve yeni teknoloji-
leri takip ederek, enerji performans-
larını artırmalıdırlar. Enerjinin etkin 
ve verimli kullanılmasının yanında 
yenilenebilir enerji imkanlarından da 
faydalanmak suretiyle kendi enerji-
lerini üretmeliler ve küresel ölçekte 
rekabet güçlerini artırmalıdırlar.

Sanayicilerimizin enerji tüketim-
lerini azaltmaları, kendi enerjilerini 
üretmeleri sadece kendilerine değil 
aynı zamanda enerji altyapısına da 
katkı sağlayacak, kayıplar azalmış ola-
cak. Bu nedenle enerjinin etkin ve 
verimli kullanılması, tüketildiği yerde 
üretimin gerçekleştirilmesi, fabrikala-
rın rekabet gücünün artmasına, enerji 
iletim hatlarında kayıpların azalması 
gibi birçok fayda sağlayacak.

Enerji Verimliliği Derneği olarak, 
sanayicimizin yanında olduğumuzu, 
fabrikalarımızın kendi enerjilerini 
üretmelerini,  enerjisini etkin ve ve-
rimli kullanmasını destekliyoruz ve 
sanayicilerimizle her türlü işbirliğine 
açık olduğumuzu sizlerin aracılığıyla 
beyan ediyoruz.

Enerjik ve verimli yarınlara hep 
birlikte yürüyeceğimize inancımız 
tam.
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Sanayi tesislerinde çatı üstü
GES uygulamaları yaygınlaşacak

Hakan ERKAN
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve
Endüstrisi Derneği (GENSED)

Genel Sekreteri 

Türkiye’nin teorik olarak toplam 
güneş enerji potansiyeli yıllık 6150 
TWh ve uygulanabilir potansiyeli ise 
305 TWh civarında bulunuyor. Bu uy-
gulanabilir potansiyelin sadece yüzde 
3’lük bir kısmı kullanılıyor. Rakamlar-
dan anlaşılacağı üzere ülkemizde GES 
kurulumları için oldukça yüksek bir 
potansiyel mevcut.

TÜRKİYE, GÜNEŞTEN 
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 
AVRUPA’DA 6’NCI SIRADA

Dünyanın çeşitli ülkelerinde güneş 
enerjisi kurulu güç kapasiteleri ve tek-
noloji yatırımları her yıl artmaya de-
vam ediyor. Türkiye’nin de güneş enerji 
santral (GES) kurulu gücü, geçtiğimiz 
2020 yılında 6 bin 869 MW seviyesine 
yükseldi. Ayrıca, 2020 yılında Türkiye, 
güneşten elektrik üretiminde yaklaşık 
10 TWh ile Avrupa’da 6’ncı sırada yer 
alıyor. Güneş enerji santrallerinin, arazi 
ve çatı üstü olmak üzere iki farklı uy-
gulama alanı bulunuyor. Mevzuattaki 
güncellemeler neticesinde günümüzde 
çatı üstü uygulamalarının gün geçtikçe 
daha çok yaygınlaşacağı öngörülüyor. 
Çatı üstü GES’ler enerjinin tüketildiği 
yerde üretilmesine olanak sağladığından 
dolayı, dağıtık enerji üretimi ile şebeke-
ye olumlu katkı sağlıyor.

İlgili mevzuat düzenlemesi çerçe-
vesinde çatı üstü uygulamalar iki farklı 
şekilde gerçekleşiyor. Birinci tip uygu-
lamada; maksimum 5 MW’a kadar söz-
leşme gücü kadar kuruluma müsaade 
etmekte, aylık mahsuplaşma sonucu 
üretim fazlasının dağıtım bedeli olma-
dan kendi tarife grubunda şebekeye sa-
tılmasına imkan tanımakta ve şebekeye 
satışta dağıtım bedeli ödenmemekte. 

Aylık mahsuplaşmada dağıtım bedeli, 
sadece şebekeden çekiş yönündeki da-
ğıtım bedelinin yarısı kadar tek yönlü 
olarak uygulanıyor. İkinci tip uygula-
mada ise kurulu güç üst sınırı olmayıp 
sözleşme gücü kadar GES kurulumu 
yapılabiliyor. Ama aylık mahsuplaşma 
sonucu üretim fazlasının şebekeye satış 
imkanı bulunmuyor. Aylık mahsuplaş-
mada dağıtım bedelleri şebekeye hem 
veriş, hem de çekiş yönünde indirim 
olmadan çift yönlü olarak uygulanıyor.

Günümüzde çatı üstü GES’ler, ge-
lişen teknolojiyle düşen maliyetler ve 
güneş enerjisi kredi destek paketleri 
ile GES’lerin amortisman süreleri ciddi 
oranda düşüş gösterdi. Ayrıca yatırım-
cılar, bankaların ve leasing firmalarının 
GES’lere özel paketleriyle aylık elektrik 
faturası öder gibi kredi taksidi ödeyerek 
GES sistemlerine sahip olabiliyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçeve-
sinde, ihracat yapan sanayi tesislerinin 
kullandığı enerjinin yeşil enerji olması 
zorunluluğundan dolayı ilerleyen za-
manlarda orta ve büyük ölçekli sanayi 
tesislerinde çatı üstü GES uygulamala-
rının yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak, ülkemizdeki mevcut 
çatı potansiyeli, modüler şekilde isteni-
len büyüklükte kurulum imkanı, dağıtık 
üretimin getirdiği avantajlar ve aylık 
elektrik faturası öder gibi yatırım imkanı 
sunması sebebiyle, çatı tipi GES uygu-
lamalarının önümüzdeki süreçte büyük 
bir potansiyele ulaşacağı öngörülüyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve En-
düstrisi Derneği (GENSED) olarak tüm 
sektör paydaşları ile birlikte güneş ener-
jisinin gelişimi için her türlü girişime 
katkı verdiğimizi ve desteklediğimizi 
belirtmek isteriz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, 
ihracat yapan sanayi tesislerinin 
kullandığı enerjinin yeşil enerji 
olması zorunluluğundan dolayı 

ilerleyen zamanlarda orta ve büyük 
ölçekli sanayi tesislerinde çatı üstü 

GES uygulamalarının yaygınlaşacağı 
öngörülüyor.

KAPAK - ÜRETTİĞİ ENERJİYİ TÜKETEN FABRİKALAR



NİSAN 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   29

Rimfree- 21x29.7 -msad.pdf   4   18.02.2021   15:37



30   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN  2021

Sanayide yenilenebilir 
enerji ve elektriğin payı 2030'da 

yüzde 41'e ulaşacak

Dr. Füsun Tut HAKLIDIR
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları

Derneği (YENADER) 
Genel Sekreteri

Dünyada küresel enerjinin yaklaşık 
yüzde 30’u sanayide kullanılıyor. Ülke-
mizde enerji tüketiminin farklı kullanım 
alanlarına göre dağılımları incelendiğin-
de de enerjinin yaklaşık yüzde 35’lik 
kısmının sanayide tüketildiği görülüyor. 
Üretimde en fazla enerji tüketiminin 
olduğu demir-çelik, çimento sanayinin 
yanı sıra sırasıyla kimya ve petro-kimya, 
tekstil, gıda, seramik, cam sektörlerinin 
tükettiği enerjinin sanayide kullanılan 
enerjinin yüzde 80’inden fazlasına denk 
geldiği göze çarpıyor.

Sanayide verimlilik performansları 
özellikle demir-çelik ve çimento sektö-
ründe son 20 yılda kademeli olarak artış 
gösterdi. Özellikle Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından yayınlanan 
“Sanayide Enerji Verimli Teknolojiler” 
raporunda üretim yapılan alanlara göre 
önerilen, enerji kayıplarının engellen-
mesi için verimli teknolojileri vurgula-
yan proses değişiklikleri tanımlamaları, 
enerji tasarrufunun yapılabilmesi için 
üreticiler için oldukça olumlu bir geliş-
me oldu. Özellikle ülkemizde sanayide 
net elektrik tüketimlerinin üçte birinin 
imalat sektöründe kullanılan elektrik 
motorları kaynaklı olduğu ve yine Ba-
kanlık tarafından yapılan çalışmayla 3.5 
milyondan fazla alternatif akım motor 
sisteminin verimsiz olduğu tespit edildi. 
Bu amaçla da 2022 yılına dek KOBİ’ler-
de enerji verimli elektrik motoruna geçiş 
projesi başlatılmış olup, elektrik motor 
sistemlerindeki bu iyileştirme çalışma-
sının sistemlerdeki enerji kayıplarının 
önüne geçerek enerji verimliliğine ciddi 
katkı sağlaması bekleniyor.

Bir diğer uygulama ise; sanayide ih-
tiyaç duyulan enerji üretiminde mevcut 
atıkların kullanılarak, ihtiyaç duyulan 
ilave enerji kaynaklarından tasarruf edil-
mesi. 2018 yılında çimento sektöründe 
yakılan yaklaşık 1 milyon tonluk kentsel 
atık, yaklaşık 0.6 milyon ton taşkömürü 
ihtiyacının yerini aldı. Buradan yola 
çıkılarak, Türkiye’de üretilen 30 mil-
yon ton üzerindeki kentsel atıktan yılda 
7 milyon ton yakıt sağlanabileceği ve 

tüketilecek 3 milyon tonluk taşkömü-
rünün yerini alması hem ilave enerji 
kaynağından tasarruf, hem de ciddi bir 
karbon emisyon düşürme yolu olarak 
düşünülebilir. Burada atık ısının da kul-
lanılması üretimde ciddi bir avantaj ola-
rak değerlendirilmekte olup, hali hazır-
da sanayideki üreticilerin kojenerasyon 
sistemlerine ciddi yatırımlar yapmakta 
olduğu göze çarpıyor.

Karbon emisyonlarını düşürmede 
en önemli adımlardan biri olan yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının sanayide 
kullanımı da oldukça çevreci ve verimli 
teknoloji seçenekleri sunuyor. Ülkemiz-
de 2018 yılında yenilenebilir enerjinin 
sanayide kullanımı 3.5 mtoe civarında 
gerçekleşti ve elektrik kullanımıyla bir-
likte sanayide ihtiyaç duyulan enerjinin 
yaklaşık yüzde 37’lik kısmı bu iki kay-
naktan sağlandı. 2030’da yenilenebilir 
enerjinin payının artarak bu oranın yüz-
de 41’e, 2040’ta ise yüzde 46’ya ulaşma-
sı bekleniyor. 

ENERJİ ÜRETİLEBİLECEK
UYGULAMALAR

Atıkların kullanıldığı biyokütle, bi-
yogaz teknolojilerinin yanı sıra güneş 
enerjisi teknolojilerinin, çatı tipi güneş 
sistemlerinin kullanılmasının yaygınlaş-
ması da güneş enerjisinde düşen birim 
maliyet fiyatları nedeniyle bekleniyor. 
Ülkemizde çok sayıda üretici bu konuda 
yatırım faaliyeti, fizibilite çalışması yapı-
yor. Özellikle orta ve düşük sıcaklıktaki 
proses ısıtma işlemlerinde güneş enerjisi 
sistemlerinin kullanımı olası. Buna ila-
veten jeotermal sistemlerin bulunduğu 
bölgelerde özellikle düşük sıcaklıktaki 
proses işlemleri için de jeotermal kay-
nakların kullanılması bir diğer seçenek 
olabiliyor. Doğrudan yenilenebilir enerji 
sınıfına dahil görünmeseler de özünde 
yine yerin ısısının kullanıldığı ısı pompa 
sistemlerinin de özellikle ısıtma ve so-
ğutma amaçlı olarak çok yaygın olarak 
kullanabileceği Uluslararası Yenilenebi-
lir Enerji Ajansı tarafından sanayicilere 
öneriliyor.

Ülkemizde 2018 yılında yenilenebilir 
enerjinin sanayide kullanımı 3.5 

mtoe civarında gerçekleşti ve elektrik 
kullanımıyla birlikte sanayide 

ihtiyaç duyulan enerjinin yaklaşık 
yüzde 37’lik kısmı bu iki kaynaktan 

sağlandı. 2030’da yenilenebilir 
enerjinin payının artarak bu oranın 
yüzde 41’e, 2040’ta ise yüzde 46’ya 

ulaşması bekleniyor.
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DEMİRDÖKÜM 
ATRON CONDENSE

Kompakt Boyut ve 

Çevre Dostu!
Düşük emisyon teknolojisi, kompakt boyutu ve kullanıcı dostu 
kontrol paneli ile DemirDöküm yoğuşmalı ailesinin yeni üyesi.

ÇEVRE DOSTU

DÜŞÜK EMİSYON

Düşük emisyon
teknolojisi ile
çevre dostu
kullanım

Düşük m
alanlarda da
çok rahat 
kullanım

Kullanıcı
dostu 
kontrol
paneli
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Aluform Pekintaş’tan, Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kullanan ilk sandviç panel fabrikası

Aluform Pekintaş, Pekintaş Şirket-
ler Topluluğu’nun bir üyesi olarak, 
1996 yılında Alman Sanayi devi VIAG 
ile birlikte ortaklık yapılarak kurulmuş 
olup; 1998 yılından itibaren yüzde 100 
Türk sermayesi kontrolünde büyüme-
ye devam ediyor.

Türkiye’nin ana sanayi arteri üze-
rinde, İstanbul ile Ankara’nın tam or-
tasında, Düzce’de kurulu olan Aluform 
Pekintaş, 180 bin metrekare açık, 42 
bin metrekare kapalı alanda, ileri tek-
noloji ile donatılmış makine parkı ve 
üretim proseslerine sahip.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
İLE 1 MİLYON 280 BİN
KWH ELEKTRİK ÜRETİMİ

Aluform Pekintaş, 2016 yılında ça-
tıların sunduğu potansiyeli değerlen-
dirmek adına fabrika çatısının üzerine 
ilk etapta 990kW gücünde güneş enerji 
santrali (GES) kurdu. Kurulan bu te-
sis ile yıllık olarak yaklaşık 1 milyon 
280 bin kWh elektrik üretimi gerçek-
leştiriliyor. Üretilen elektriğin önemli 
bir bölümü fabrikanın öz tüketiminde 
kullanılıyor.

Çatısına kurduğu güneş enerji sant-
rali ile Aluform Pekintaş, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji kullanan ilk sand-
viç panel fabrikası oldu. Bu GES tesisi 
ile Aluform Pekintaş yıllık 666 ton kar-
bon salınımı ve 202 tona eşdeğer fosil 
yakıt kullanımını engelleyerek çevreye 
ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

2018 yılında T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, EPDK yetkilile-
ri, kamu üst düzey çalışanları ile çok 
sayıda akademik, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerinin ve enerji sek-
törünün önde gelen profesyonellerinin 
katıldığı “ICCI Enerji Ödülleri” töre-
ninde, Yenilenebilir Enerji Santralleri 
kategorisinde Aluform Pekintaş, “Çatı 
Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi” 
ile ve yine Pekintaş Grup bünyesinde-
ki Schmid Pekintaş da “Ana Ekipman 
Tedarikçisi” kategorisinde bu projenin 
güneş paneli tedarikçisi olarak iki ayrı 
ödül ile onurlandırıldı.

Aluform Pekintaş için, her gün kul-
landığı ve her ay faturasını ödediği 
elektrik enerjisini kendi fabrikasının 
çatısında kurulu bir enerji santrali 
vasıtası ile üretmek büyük bir önem 

Çatısına kurduğu güneş enerji santrali ile Aluform Pekintaş, Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanan ilk sandviç panel 
fabrikası oldu. Bu GES tesisi ile Aluform Pekintaş yıllık 666 ton karbon salınımı ve 202 tona eşdeğer fosil yakıt kullanımını 

engelleyerek çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

arz ediyor. Bu enerji santrali, Aluform 
Pekintaş için yalnızca elektrik üreten 
bir tesis değil, aynı zamanda doğaya 
ve çevreye olan saygının göstergesi, 
gelecek nesillere karşı olan önemli 
bir sorumluluğun yerine getirilme-
si, ekolojik dengelerin korunması ve 
sürdürülebilir temiz enerji üretiminin 
sağlanması için önemli bir katkı.

Petrol ve doğalgaz zenginliklerine 
sahip olmayan Türkiye’de, bunlar-
dan çok daha önemli olan muazzam 
bir güneş enerjisi potansiyeli mevcut. 
Türkiye’de atıl bir şekilde boş duran 
çatılar da bu potansiyeli değerlendire-
bilmek için en uygun alanlar.

Ayrıca önümüzdeki dönemde 
enerji fiyatlandırmasında maliyet arı-
tışı yaşanması durumunda, rekabetçi 
bir üretim için, fabrika çatılarında gü-
neşten elektrik üretme konusu daha da 
önem kazanacak. Bu nedenle Aluform 
Pekintaş, yeni nesil çatı ve cephe pa-
nellerinin hem Ar-Ge çalışmalarında, 
hem de dizayn, üretim ve uygulama 
süreçlerinde güneş enerjisi üretimine 
tam entegre (BIS - Building Integrated 
Solutions) şekilde ilerliyor.
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Ege Profil, enerji ihtiyacının
yüzde 85’ini kendi karşılıyor

Ege Profil, Egepen Deceuninck, 
Winsa, Pimapen ve Maestro marka-
larıyla, PVC kapı ve pencere profil 
üretimlerini, Menemen ve Kartepe 
tesisleri olmak üzere iki ayrı lokas-
yonda gerçekleştiriyor. Menemen te-
sisi toplam 110 bin metrekare arsa 
üzerinde kurulu 78 bin metrekare 
kapalı alana sahip. Kartepe tesisi ise 
toplam 74 bin metrekare arsa üzerinde 
58 bin metrekare kapalı alana sahip. 
Her iki fabrika da çevreci yaklaşımı 

Ege Profil, gerek solar sistemlere gerek trijenerasyon sistemlerine 
yapmış olduğu yatırımlar sayesinde, tesislerin ihtiyacı olan toplam enerji 
miktarının yüzde 85’ini tesislerin kendi bünyesinde karşılayabiliyor.

ile kendi enerjisini üreten fabrikalar 
olmak hedefiyle “PV Solar Panel” ve 
“Trijenerasyon Sistemleri”ni kurdu. 
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi için 
kullanılan metodlardan en çok bili-
neni fotovoltaik sistemler. Fotovoltaik 
sistem güneş panelleri binaların yü-
zeylerine, çatılara, teraslara kurulabilir. 
Fotovoltaik paneller güneş ışınlarını 
doğrudan elektrik enerjisine çevirir. 
AC akım kullanabilmek için gelen DC 
akım dönüştürücü ile AC’ye çevrilir. 
Fotovoltaik piller güneş ışığını, gü-
neş pilinin yapısına bağlı olarak yüz-
de 5-20 arasında bir verimle elektrik 
enerjisine çevirir.

MENEMEN VE KARTEPE
FABRİKALARINDA GÜNEŞ
PANELİ İLE ELEKTRİK 
ÜRETİLİYOR

Ege Profil, Menemen fabrikasında 
10 bin 500 metrekarelik çatı üzerinde 
kurulu bin 800 adet güneş paneli ile 
yılda yaklaşık 750 bin kWh, Kartepe 
fabrikasında ise 9 bin 500 metrekare-
lik çatı alanı üzerine kurulu 2 bin 465 
adet solar panel ile yılda yaklaşık 650 
bin kWh elektrik üretiyor.

Trijenerasyon elektrik üretim tesis-

leri ise doğalgaz motoru ile kombine 
elektrik ve ısı enerjisi üretebiliyor. Sis-
temin çalışması ile işletmenin ihtiyacı 
olan elektrik ısıtma ve soğutma talep-
leri karşılanabiliyor. Menemen tesisin-
de trijenerasyon sistemi ile yılda orta-
lama 24 milyon kWh elektrik enerjisi 
üretilmekte iken, Kartepe tesisinde bu 
rakam yılda 10 milyon kWh.  

Ege Profil’in gerek solar sistemlere 
gerek trijenerasyon sistemlerine yap-
mış olduğu bu yatırımlar sayesinde, 
tesislerin ihtiyacı olan toplam enerji 
miktarının yüzde 85’i tesislerin ken-
di bünyesinde karşılanabiliyor. Fab-
rikanın üretiminde kesintisiz enerji 
sağlayan Trijenerasyon Sistemi, enerji 
nakil hatlarındaki kayıpları da üretim 
tesisine yakın olmasından dolayı ber-
taraf ediyor ve üretime kesintisiz temiz 
elektrik enerjisi sağlıyor.

Sistemlerin sağlamış olduğu yük-
sek tasarruf hem şirkete, hem ülke-
mize faydalı oluyor. Yapılan yatırım-
ların çevreye olan olumlu bir etkisi de 
Menemen ve Kartepe fabrikalarının 
toplamında bin 100 ton CO2 emisyo-
nunu engellemiş, 30 bin 360 adet yeni 
ağaç dikilmiş kadar çevreyi korumaya 
katkıda bulunmuş olması.  

KAPAK - ÜRETTİĞİ ENERJİYİ TÜKETEN FABRİKALAR



34   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN  2021

Polisan Kimya, Verimlilik Artırıcı
Proje (VAP) ile tasarruf sağladı

Türkiye’deki ilk sunta, mdf, 
kontrplak, formika reçineleri, cam 
yünü ve taş yünü reçineleri, mela-
min, üre ve fenol bazlı formaldehit 
reçineleri üretimini gerçekleştiren 
Polisan Kimya, 2009 yılından bu 
yana beton ve çimento üretiminde 
kullanılmak üzere yapı kimyasalları 
ve dizel araçlarda kullanılmak üzere 
Alman Otomotiv Vakfı (Verband der 
Automobilindustrien) VdA lisansı ile 
Adblue üretiyor. Şirketin ana üretim 
yerleşkesi Dilovası Organize Sanayi 
Bölgesi’nde olup, 2017 yılında ise 
Adana ve Samsun Yapı Kimyasal-
ları üretim tesisleri açıldı. İlk yurt 
dışı yapı kimyasalları üretim tesisi 
Kazablanka-Fas’ta Temmuz 2017 ta-
rihinde üretime başladı.

ENERJİ GERİ KAZANIM 
PROJELERİ

Ekzotermik Reaksiyon Ener-
ji Geri Kazanımı: Polisan Kimya 
Oksit ve Gümüş Teknolojili Üretim 
Tesisleri’nde, metanolün yükseltgen-
me tepkimesi ile formaldehit üretir-
ken, ekzotermik reaksiyon sonucu 
açığa çıkan ısı enerjisini geri kazanı-
yor. Oluşan ısı enerjisi Polisan’ın for-
maldehit ve reçine kimyasalları üre-

Polisan Kimya, 2018 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
“Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında onaylanan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
ile yıllık 89 bin 600 kWh tasarruf elde etti.

Oksidasyon Gaz Arıtım Ünitesi’nde 
atık gaz çıkış değerleri Sürekli Emis-
yon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ile online 
Bakanlık tarafından izleniyor.

Atık gazın içerdiği yaklaşık yüz-
de 18-20 H2 gazı yanıcı özelliğinden 
dolayı yakıt olarak kullanılıyor. Böyle-
likle, atık gaz arıtımı için ihtiyaç duyu-
lan enerji ihtiyacı da sıfırlanıyor. Aynı 
zamanda yanma sırasında oluşan ısı 
enerjisini de buhar enerjisine çevire-
rek bu ünitede de enerji geri kazanımı 
gerçekleştiriliyor.

2020 yılında iki tesiste ve gaz yak-
ma ünitesinde üretilen buhar mikta-
rı 38 bin 461 metreküp olup, buhar 
enerjisinin transfer hat kayıpları hari-
cinde yüzde 100’ü geri kazanıldı. Yak-
laşık 29 milyon 523 bin kWh enerjiye 
eş değer buhar enerjisi geri kazanımı 
ve aynı zamanda 13 bin 700 ton CO2e/
yıl emisyonu azaltımı gerçekleştirerek 
karbon ayak izi de azaltıldı.

Kompresör Enerji Geri Kazanı-
mı: 2018 yılında Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü tarafından “Ener-
ji Verimliliği Kanunu” kapsamında 
onaylanan Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) ile yıllık 89 bin 600 kWh tasar-
ruf elde edildi.

Yeni nesil bir kompresör değişimi 
ile 114 bin 840 kWh enerji tasarrufu 
sağlanırken, kompresör üzerinde bu-
lunan ısı geri kazanım kiti sayesinde 
temin edilebilen sıcak suyu da yine 
Polisan tesislerinin sıcak su ihtiyacı-
nı karşılamak üzere kullanarak yıllık 
yaklaşık 22 bin 222 metreküp doğal-
gaz tasarrufu sağlayarak, 47 ton CO2e/
yıl emisyonu azaltımı gerçekleştirerek 
karbon ayak izi de azaltıldı.

timi için geri kazanılarak kapalı döngü 
buhar çevrimi ile kullanılıyor. Enerjinin 
ihtiyaç fazlası olan yüksek miktardaki 
kısmı ise merkezi kazan sistemine yön-
lendiriliyor ve Dilovası işletmesi içinde 
bulunan Polisan Holding iştiraklerinden 
Polisan Kansai Boya ve Poliport Kimya 
şirketlerinin operasyonel ve üretim ih-
tiyaçlarında kullanılıyor. Yanı sıra, kış 
aylarında işletme genelinde tüm tesisler-
de çalışanların ergonomik olarak uygun 
sıcaklıkta çalışma koşullarını sağlamak, 
idari bina ve ofislerin ısınma ihtiyacını 
karşılamak üzere kullanılıyor.

Termal Oksidasyon Gaz Arıtım 
Ünitesi Enerji Geri Kazanımı: For-
maldehit üretimi sırasında oluşan for-
maldehit gazı, tesisin yıkama kolonla-
rı ünitesine yönlendiriliyor ve tekrar 
ürüne dönüştürülerek geri kazanılıyor. 
Kolonlarda gaz yıkama sistemi ile ab-
sorblanamayan atık gaz ise arıtım amaç-
lı Gaz Yakma Tesisi’ne yönlendiriliyor. 
Sıfır emisyon hedefiyle kurulan Termal 

Oksit Tesis (m3) Gümüş Tesis (m3) Gaz Yakma (m3) Toplam (m3)

19.072 17.147 2.242 38.461

2020 yılında Polisan tesislerinde üretilen buhar miktarı
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Panelsan, kendi elektriğini üretiyor
temiz enerjiye dikkat çekiyor

Dünya genelinde yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarının dönüştürül-
mesine yönelik ihtiyaç her geçen gün 
artıyor. Türkiye dört mevsimi yaşayan 
ve yılın yaklaşık olarak 114 gününde 
yoğun güneş ışınına maruz kalan bir 
ülke konumunda. Panelder üyesi Pa-
nelsan, Türkiye’nin bu elverişli iklim 
yapısının oluşturduğu dönüştürme 
gücüne destek sağlayan markalardan 
biri olarak ön plana çıkıyor. Ürettiği 
yenilikçi aparat sistemleri ve kaliteli 
hizmetleriyle bu anlamda öncülüğü 
üstlenen Panelsan, kendi fabrika çatı-
sının büyük bir kısmına 1 milyon 600 
bin kWh elektrik üretimi için GES 
kurulumu gerçekleştirdi. Bu sayede, 
Ankara lokasyonuna göre öz tüketi-
mi düşünüldüğünde, kurulumla beş 
yıl içinde kendini amorti edecek bir 
sistem hayata geçirildi. Panelsan Gizli 
Vidalı Çatı Paneli ve Aparat Sistemi 
sayesinde de çatı üzerinde açılacak 
yaklaşık 33 bin adet delik işleminin 
önüne geçilmiş ve sistemin su sızdır-
mazlığı da sağlanmış oldu.

Panelsan, bu dönüşüm sayesinde 1 
milyon 600 bin kWh elektrik üretimi 
için ortalama yıllık 42 ton karbon sera 

PANELDER Üyesi Panelsan, kendi fabrika çatısının büyük bir kısmına 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretimi için GES 
kurulumu gerçekleştirdi. Panelsan, bu dönüşüm sayesinde 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretimi için ortalama yıllık 42 ton 
karbon sera gazı emisyonu kazancı sağlıyor.

gazı emisyonu kazancı sağlıyor. Bir di-
ğer hesaba göre Panelsan, fabrika çatı-
sına kurduğu sistem sayesinde doğaya 
3 bin 500 adet ağaç kazandırmış olu-
yor. Panelsan ayrıca, Türkiye’de ilk ve 
ödüllü olan FM belgeli gizli vidalı çatı 
panelleriyle, diğerlerine kıyasla yüzde 
20 daha fazla verimlilik sağlayan EPS 
ürünleri, yenilikçi çatı ve cephe panel-
leriyle yenilenebilir enerji sektörünün 
en büyük destekçisi olurken, doğayı 
korumaya da tam destek veriyor.

GES’in önemini vurgulayan Pa-
nelsan, çatı uygulamalarındaki GES 
kurulumlarının araziye yapılan uygu-
lamalara göre daha ayrıntılı bir çalışma 
yapmayı gerektirdiğinin altını çiziyor. 
“EPC firmalarının öncelikle can gü-
venliği, sonrasında statik hesapları ile 
birlikte sistemin yük taşıma değerleri 
ile taşıyıcı konstrüksiyonun, sandviç 
panelin seçimi göz önünde bulundu-
rulmalı” diyen yetkililer; sonrasında 
sızdırmazlığın önüne geçmek için fo-
tovoltik panellerin bağlantı profilleri 
ve aparat seçimlerinin de detaylı ya-
pılması gerektiğini belirtiyor. Gizli Vi-
dalı Çatı Panelleri’nin su sızdırmazlık 
güvencesiyle, aparat ve profil sistem-

lerine 12 yıl garanti verdiğine değinen 
Panelsan, ülkemizin güneş enerjisi ba-
kımında en avantajlı ülkelerden biri 
olduğunu belirtiyor. Türkiye günde 
7.2 saat ve yılda 2 bin 628 saat güneş-
lenme süresine sahipken, Almanya’da 
ise bu durum bin 600 saat olarak kar-
şımıza çıkıyor. Böyle olmasına rağmen 
Almanya gibi ülkelerde temiz enerji 
potansiyeli daha üst düzeyde kulla-
nılıyor.

Panelsan Satış Müdürü Cüneyt 
Boydaş, “Aslında ülkemiz, kendi ener-
jisini üretme konusunda tüm üretim 
tesislerine uygun şartlar sunan bir coğ-
rafyaya sahip. Rüzgar, su ve en yaygın 
haliyle güneş enerjisiyle fabrikalar, 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir, temiz 
enerjiyle gelecek nesillere daha temiz 
yarınlar bırakabilir. Panelsan olarak biz 
de bu vizyonla üretimimizi sürdürü-
yor, istikrarlı biçimde ISO 500 listesin-
de yer alıyor ve 26 ülkeye markamızı 
ihraç ediyoruz. Toplam kalite yönetimi 
anlayışı, üç farklı kıtada tercih edilen 
FM Global sertifikalı ürünleri ile Pa-
nelsan, ilk günkü heyecanıyla temiz 
enerjinin destekçisi olmaya devam 
edecek” şeklinde konuştu.
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Türkiye İMSAD’ın 37’nci Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı’nda 
2020-2023 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olan Tayfun Küçükoğlu, 
Türkiye İMSAD Dergi’ye verdiği özel röportajda sektörün durumunu 

değerlendirerek, hedeflerini anlattı.  Küçükoğlu, “Hedefimiz, Covid-19 
sonrası beş yıllık süreçte ithalatın dört misli ihracat seviyesine ulaşmak 

ve ülkemize sağladığımız cari fazlayı artırmak. Çünkü teknik, teknolojik, 
altyapı ve insan kaynağı açısından bu potansiyele sahibiz” dedi. 

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nde (Türkiye 
İMSAD) çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2020-

2023 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen 
Betek Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun 
Küçükoğlu, yıllardır Yönetim Kurulları’nda görev aldığı 
Türkiye İMSAD’da Başkanlığı üstlenerek, sektöre daha 
aktif hizmet edeceği için büyük bir gurur duyduğunu 
söylüyor. İnşaat malzemeleri sanayisinin gelişmiş po-
tansiyeli, hazırlıkları ve dinamik yapısı sayesinde 2020 
yılında istatistikleri alt üst ederek yüzde 9’luk muazzam 
bir büyüme yakaladığını vurgulayan Küçükoğlu, “Biz 
sektörümüzün yurt içi ve dışında yüksek gelişme potan-
siyeline inanıyoruz. Gelişimin istikrarlı ve sürdürülebilir 
olması adına faaliyetlerimizi geliştirmeye kararlıyız. İnşaat 
malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD 
üyeleri; yaptıkları yatırımlar, ticari faaliyetleri, yarattık-
ları istihdam ve dış ticaretteki başarılarıyla ülkemizin 
kalkınmasına yüksek katkı sağlıyor. Gelecek yıllarda bu 
katkımızın öneminin daha da artacağı bilinciyle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” diye konuşuyor. Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ile sektörü 
ve derneğin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Tayfun Bey, bize kendinizden bahseder misiniz? 
Kısa özgeçmişiniz ve iş hayatınızdaki bugüne kadar 
olan süreçle ilgili bilgi verir misiniz?

Ankara’da 1961 yılında doğdum. 1984 yılında İTÜ 
İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. 1988 yılında ku-
rucu üyesi olduğum Betek bünyesinde çeşitli görevler 
üstlendim. 1995 yılından beri Betek Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerime devam ediyo-
rum. 2015-2016 yılları arasında İZODER Başkanlığı’nı 
üstlendim. BOSAD’ın kuruluş yılı olan 2003’ten bu yana 
Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Türkiye İMSAD ile tanışmanız ne zaman oldu? 
Türkiye İMSAD üyeliğinde hangi görevlerde 
bulundunuz?

Betek olarak 1999 yılında Türkiye İMSAD ailesine ka-
tıldık. Ben de 2006 yılında Betek adına üye olarak Türki-
ye İMSAD’a dahil oldum. 2009-2011 döneminde Orhan 
Turhan’ın Türkiye İMSAD’a Başkanlık ettiği dönemde ise 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu’nda aktif olarak görev 
almaya başladım. Sonrasında 2011-2013 döneminde 
Hüseyin Bilmaç Başkanlığı’ndaki Yönetim Kurulu’nda 
son olarak da Ferdi Erdoğan Başkanlığı’ndaki 2017-2020 

“Hedefimiz, beş yılda 
ithalatın dört misli ihracat 

seviyesine ulaşmak” 
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dönemi Yönetim Kurulu’nda bulundum. 2020 yılı 
mart ayında Türkiye İMSAD’ın 37’nci Olağan Se-
çimli Genel Kurulu Toplantısı’nda değerli hazirun 
2020-2023 Yönetim Kurulu’nu belirledi. Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin teveccühü ile ben de Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçildim. Yıllardır Yönetim 
Kurulları’nda görev aldığım Türkiye İMSAD’ın yeni 
döneminde Başkanlığı üstlenerek, sektörümüze 
daha aktif hizmet edeceğimiz için büyük bir gurur 
duyuyorum. 

“SEKTÖRÜMÜZE DAHA YÜKSEK
FAYDA SAĞLAYACAĞIZ”
Başkanlığınız döneminde Türkiye İMSAD’ın 
yeni dönem stratejisi ne olacak? Nasıl bir 
dernek hayal ediyorsunuz? Hangi konulara 
ağırlık vermeyi planlıyorsunuz?

Türkiye İMSAD, 86 sanayici firma, 53 sektör 
derneği ve 3 üniversite üyesiyle sektörde önemli 
bir rol ve sorumluluğa sahip. Kuruluşundan bugüne 
kadar geçen 37 yılda Türkiye İMSAD; üye yapısı, ko-
miteleri, çalışmaları ve etkinlikleri ile birçok sektöre 
örnek olmuş bir kurum. İnanıyorum ki, önümüzde-
ki dönemde de sektör içi artan koordinasyonumuz 
ile hep beraber sektörümüze daha yüksek fayda 
sağlayacağız. Biz sektörümüzün yurt içi ve dışında 
yüksek gelişme potansiyeline inanıyoruz. Gelişimin 
istikrarlı ve sürdürülebilir olması adına faaliyetle-
rimizi geliştirmeye kararlıyız. İnşaat malzemeleri 
sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD üyeleri; 
yaptıkları yatırımlar, ticari faaliyetleri, yarattıkları 
istihdam ve dış ticaretteki başarılarıyla ülkemizin 
kalkınmasına yüksek katkı sağlıyor. Gelecek yıllarda 
bu katkımızın öneminin daha da artacağı bilinciyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün, inşaat 
sektörü ve Türkiye ekonomisindeki yeri nedir?

2020 yılında ülkemiz ekonomik olarak yüzde 
1,8 büyürken, bazı sektörlerin çok farklı seviyelerde 
büyüdüğünü gördük. Bilgi ve iletişim faaliyetleri 
yüzde 13,7, tarım sektörü yüzde 4,8, kamu yöneti-
mi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 ve sanayi yüzde 2 bü-
yüdü. İnşaat sektörü ise yüzde 3,5 küçüldü. 

İnşaat malzemeleri sanayi üretimimiz yıla ilk 
çeyrekte yüzde 8’lik büyümeyle başladı. İkinci çey-
rekte yüzde 8 küçüldük, üçüncü çeyrekte yüzde 
14,4 büyüdük, dördüncü çeyrekte yüzde 19 büyü-
yerek yılı yüzde 9,1 büyüme ile kapattık. 

İnşaat malzemeleri sanayimiz, gelişmiş potansi-
yeli, hazırlıkları ve dinamik yapısı sayesinde 2020 
yılında istatistikleri alt üst ederek yükselen tüketici 
talebini yüksek performans ile karşıladı. 2020 yı-
lında üretimde gerçekleşen yüzde 9’luk büyüme, 

sanayimizin yetenekleriyle beraber gelişen muaz-
zam bir büyüme oldu. İnşaat malzemeleri sektörü-
müzün önemi ve ülkemiz ekonomisine katkısı her 
yıl yükselme potansiyeline sahip.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 
RENOVASYON ÖNE ÇIKTI”
Covid-19 salgını nedeniyle içinde 
bulunduğumuz küresel koşullar, inşaat 
sektörünü nasıl etkiledi? Bu dönemde sektör 
nasıl bir yol haritası çizmeli?

İnşaat sektörü, hiçbir dönemde olmadığı ka-
dar renovasyon ağırlıklı bir süreç geçirdi. İnşaat 
sektöründeki bütün sanayi ürünleri ya yeni inşa-
atlarda ya da yenileme faaliyetlerinde kullanılıyor. 
Pandemi etkisiyle hane halkı bütçesinden ayrılan 
bazı harcama kalemleri kısıtlamalar dolayısıyla 
yapılamadı. Dolayısıyla bütçede artı bir fon oluş-
tu. Diğer taraftan evde kalma süresinin artması 
sonucu evin ihtiyaçlarını gidermeye, konforunu 
artırmaya, daha iyi ortamda oturmaya dair büyük 
bir farkındalık artışı gerçekleşti. Bu süreçte yıllar-
dır yapılamayan ve kentsel dönüşüm nedeniyle 
ertelenen yenileme pazarı hız kazandı. Yılın ikinci 
çeyreğinde başlayan faiz düşüşlerinin de etkisiyle 
muazzam bir gelişme oldu.

Tabii her sektör bu dönemde kendi içinde 
bazı sancılar yaşadı. Bazı sektörler büyürken bazı 
sektörlerde maalesef daralmalar yaşandı. Covid-19 
gelirken bize yaşattığı sancıları giderken de yaşa-
tarak gidecek. Pandeminin etkisi azalırken farklı 
sancılar yaşayacağız ancak hem sektör olarak, hem 
ülke olarak sıkıntılı dönemlerle baş etmesini bilen, 
yeniliklere hızlıca adapte olan bir yapıya sahibiz. 
Ülkemiz ve sektörümüzün Covid-19 sonrası yeni 
dönemde önemli avantajlar kazanacağına inanı-
yorum.

Covid-19’la beraber bazı alanlarda artan talep-
ler, küresel salgın giderken de değişecek. Dola-
yısıyla harcama yapılmayan sektörlere, Covid-19 
etkisi azaldığında talebin kayacağını söyleyebili-
riz. Yani 2020’de Covid-19 etkisiyle artan talepte 
2021’de önemli değişkenlikler yaşanma potansiyeli 
bulunuyor. 

Şu anda sektörün yaşadığı ana sorunlar neler? 
Bu sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz var mı?

2021’in hepimizi etkileyecek ortak sorununun 
lojistik sektöründe yaşanan darboğazlar olaca-
ğını düşünüyoruz. Sektörümüzü etkileyen diğer 
kritik nokta ise global anlamda dünyayı saran 
ham madde fiyatlarındaki dengesiz, düzensiz ve 
yüksek değişimler. Bir taraftan 2021’de değişecek 
talebi doğru yönetmeye çalışırken, bir taraftan da 
sektör olarak değişime uyum sağlayabilmemiz 
çok önemli. Bu süreçte yeteneklerimizi son derece 
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değişken, çabuk karar alan ve proaktif bir yapıya dönüş-
türmemiz gerekiyor. Ülkemizin gelişiminde lokomotif 
rol alan sektörümüzün önümüzdeki dönemde rolünü 
daha yüksek kapasiteyle yürütebilmek ve ithalatımızın 
üç misli olan ihracatımızı daha da artırabilmek için 
proaktif davranmak zorundayız. Önümüze gelebilecek 
sorunları önceden görüp tedbir alarak, orta ve uzun 
vadeli sabırlı ve kararlı gelişim stratejileri hazırlamalıyız. 
Gelişmiş sektörümüzde daha ileri gidebilmek için kısa 
vadeli gelişim hamleleri istenen sonuca ulaşmamıza 
yeterli olmayacak.

Türkiye inşaat malzemesi sektörünün geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? Sizce sektörün hedefleri neler 
olmalı?

İnşaat malzemeleri sanayimiz; yatırımları, ticari faa-
liyetleri, yarattığı istihdamla, ithalatının üç misli ihracat 
yapma kapasitesiyle, ihtiyaç duyduğumuz cari fazlayı da 
üreterek ülkemizin kalkınmasında çok kritik ve hayati 
bir rol üstleniyor. Hedefimiz, Covid-19 sonrası beş yıllık 
süreçte ithalatın dört misli ihracat seviyesine ulaşmak 
ve ülkemize sağladığımız cari fazlayı artırmak. Çünkü 
teknik, teknolojik, altyapı ve insan kaynağı açısından bu 
potansiyele sahibiz.

“İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ
BU YIL YÜZDE 6-7 BÜYÜR”
Türk ekonomisinin mevcut görünümü hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Ekonomiyle ilgili öngörüleriniz 
nedir?

Pandeminin etkisi sürerken, aşı çalışmalarındaki 
olumlu gelişmelerin de etkisiyle tüm dünyada hızlı bir 
toparlanma yaşanması umut ediliyor. Türkiye, geçen yıl 
G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte yılı büyüme ile 
kapatan iki ülkeden biri oldu. Türkiye ekonomisinin, 
güçlü potansiyeliyle pozitif büyümeyi sürdürerek, pan-
deminin yarattığı olumsuz etkiyi geride bırakacağına 
inancımız tam. Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme-
ye devam edeceğini öngören uluslararası kuruluşların 
büyüme tahminlerini yükseltmesi de bu inancımızı 
güçlendiriyor. Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin 2021 
yılı büyüme tahminini yüzde 3,5’ten 6,7’ye, 2022 yılı 
büyüme tahminini ise yüzde 4,5’ten 4,7’ye yükselttiğini 
duyurdu. Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik 
Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2021 yılın-
da yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan Uluslararası 
Para Fonu (IMF), bu beklentisini yüzde 6’ya çıkardı. 
Aynı şekilde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) Türkiye’nin 2021’deki büyüme tahminini 3 
puan yükselterek, yüzde 3,6’dan yüzde 5,9’a yükseltti. 

2021’in ikinci çeyreğinde küresel salgının etkisinin 
azalacağını düşünüyoruz. Bu yıl inşaat sektöründe yüzde 
4, inşaat malzemeleri sanayisi üretiminde de yüzde 6-7 
civarında büyüme öngörüyoruz. İnşaat malzemeleri sana-
yimiz dünyada rekabetçiliği, gelişmişliği ve kapasitesiyle, 
konumunu daha da yukarı taşımaya devam edecek.
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Türkiye’ye 2011 yılında giriş yapan 
Knauf Insulation'da sekiz yıldır Genel 
Müdürlük, son üç yıldır da Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüten 
Emre Gürcan, “Şirketlerin başarısı 
için bence üç ana kriter var; doğru 
iş modeli, doğru insanlar ve yeterli 
sermaye” diyor.

Doğru iş modeli 
doğru insanlar 
yeterli sermaye

Global yalıtım sektörünün en bü-
yük markalarından biri olan Knauf 
Insulation’un Türkiye operasyonunun 

başında bulunan Emre Gürcan, şirketin başa-
rısına liderlik ediyor. “Göreve başladığımda 
fabrika henüz üretime geçmemişti. Şu anda 
yüzde 100 kapasite ile üretim yaparak, 30’dan 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diyen 
Gürcan, “Firma kültürü olarak dört temel de-
ğerimiz var. Bunlar girişimcilik, bağlılık, insani 
değerler ve müşteri odaklılığı. Aynı zamanda 
sürekli iyileşme firmamızın kültürünün vaz-
geçilmez bir parçası. Kendi prensiplerimin de 
bu dört temel değer ile uyumlu olmasına ça-
lışıyorum” şeklinde konuşuyor. Emre Gürcan 
ile iş hayatını, çalışma prensiplerini ve Knauf 
Insulation’u konuştuk.

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

Kadıköy Anadolu Lisesi ve sonrasında İs-
tanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra ABD’de MBA yaptım. 
Akabinde de bir süre orada sigorta sektöründe 
çalıştım. Toplam yedi yıl ABD tecrübem oldu. 
30 yılı aşkın bir süredir iş hayatındayım. Üç 
yılı ABD’de expat olmak üzere ilk dokuz yılı 
sigortacılık sektöründe geçti. Sonraki süreçte 
hep yapı malzemeleri sektöründe çeşitli kade-
melerde ve firmalarda faaliyet gösterdim. 29 
yıllık evliyim ve 26 yaşında doktor olan bir 
oğlum var.

Knauf Insulation’da kaç yıldır görev 
yapıyorsunuz? Şu andaki görevinize ne 
zaman atandınız?

Knauf Insulation’da sekiz yıldır Genel Mü-
dürlük yapıyorum. Son üç yıldır aynı zamanda 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlen-
dim. Göreve başladığımda fabrika henüz üre-
time geçmemişti. Şu anda yüzde 100 kapasite 
ile üretim yaparak, 30’dan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz.

Knauf Insulation’daki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek 
istersiniz?

Knauf grubuna bağlı bir şirket olan 
KI’nin kökleri çok eskiye gidiyor. Merkezi 
Almanya’da bulunan Knauf, küresel çapta 10 
milyar Euro’nun üzerinde cirosu ve 35 binden 
fazla personeliyle sektördeki önemli oyuncu-
lardan biri. KI’nin global bir firma olmasından 
dolayı, dünyanın neresinde olursa olsun en iyi 
uygulamaların paylaşılması bize sürekli yeni 
fikirler ve fırsatlar yaratıyor. Örneğin Eskişehir 
fabrikamızda kurduğumuz yeni fırın teknolo-

Başarının anahtarı:
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“Eskişehir’de 150 bin 
metrekare açık alan, 

20 bin metrekare 
kapalı üretim alanı 
olan fabrikamızda, 
45 bin ton üretim 

kapasitesi ve 200’den 
fazla çalışanıyla 

Türkiye dışında 30’a 
yakın ülkeye ihracat 

yapıyoruz.”

lerinin dijital ortama entegre olması ile birlikte 
e-ticaret hacminde artış gözlemlendiğini söyleyebi-
liriz. Dolayısıyla online alışverişin hızla yaygınlaş-
tığı bu dönemde e-ticaret uygulamalarındaki artışı 
ve beraberinde bu alandaki yatırımları da etkiledi.

Öte yandan tasarruf önlemleri neticesinde bir-
çok şirketin pazarlama bütçeleri geçmiş yıllara göre 
azalmış durumda. Bunun sonucunda bazı tercihleri 
ön plana çıkmaya başladı. Örneğin bayi ve toptan 
satış kanalına harcanan para azaldı (seyahat, hediye 
kampanyaları vs). Firmaların çoğu e-ticaret ile daha 
çok tüketici talebini hedef alan pazarlamaya yönel-
di. Mesela biz son yaptığımız Usta Kampanyası’nda 
tamamen sosyal medyayı kullandık. Burada son 
kullanıcıları sisteme dahil ettik. Bu yaklaşım, kazan 
kazan felsefesini uygulayarak hem bayilere, hem 
kullanıcılara yönelik avantajlar sağlıyor.

“AÇIK İLETİŞİM VE 
YETKİLENDİRMEYE ÖNEM VERİRİM”
İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Çalışma tarzımı açık iletişim ve yetkilendirme 
üzerine kurmaya çalışıyorum. Bizim firma kültürü 
olarak dört temel değerimiz var. Bunlar girişimcilik, 
bağlılık, insani değerler ve müşteri odaklılığı. Aynı 
zamanda sürekli iyileşme firmamızın kültürünün 
vazgeçilmez bir parçası. Kendi prensiplerimin de 
bu dört temel değer ile uyumlu olmasına çalışı-
yorum.

Genç yönetici adaylarına şunları önerebilirim. 
Yaptığınız işi benimseyin, en iyisini yapmaya ça-
lışın. Daha da önemlisi, ne yapıyorsanız yapın işe 
değer katmaya çalışın. İşe küçük veya büyük diye 
bakmayın. Kattığınız değer oranında kademelerde 
yükselirsiniz. Eğer grafik designer veya programcı-
lık gibi bireysel çalışmaya yönelik bir işiniz yoksa 
ekip çalışmasına önem verin. Tek başınıza fazla bir 
şey yapamayacağınızı bilin. Diğer insanların katı-
lımını sağlayın, liderlik vasıfları sergileyin. Yaratıcı 
olun, yeni fikirler geliştirin. Böyle gelmiş, böyle 
gider mantığından uzaklaşıp, neler değiştirilebilir 
veya geliştirilebilir gözüyle bakmayı adet edinin. 
Network’ün önemini küçümsemeyin. Profesyonel 
hayatınızda çevrenizin genişletilmesi, özellikle 
kariyerinizde etkisi olabilecek kişiler nezdinde çok 
önemlidir. Sık iş değiştirmek işverenler gözünde 
soru işareti yaratır. Mümkünse her işverende en 
azından 2-5 yıl kalıp tecrübe kazanmaya çalışın. 
Burada aynı şirketin içindeki pozisyon değişiklik-
lerini kastetmiyorum. İşvereniniz veya müdürünüz 
sizden neler görmeyi veya neler başarmanızı ister? 
Öncelikleri sizinkiler ile uyuşuyor mu? Ne ka-
dar işvereninizin öncelikleri ile uyumlu sonuçlar 
yaratırsanız, o kadar başarılı olursunuz ve hızlı 
ilerlersiniz. Öte yandan geliştirici önerilerinizi de 
kendinize saklamayın. Şirket içi iletişiminize önem 

jisi, uzun yılların Ar-Ge çalışmalarının sonucu ve 
KI’a patentli bir teknoloji. Böyle bir teknolojiyi 
global olmayan bir firmanın geliştirmesi çok zor. 
KI aynı zamanda yaratıcılığı ve bireysel girişimi 
kuvvetle destekleyen bir kültüre sahip. KI benim 
için çok heyecan verici bir firma zira en başta ısı 
yalıtımı enerji tüketimini düşürdüğü için dışa 
bağlılığımızı ve enerji ithalatımızı azaltıyor. Üretim 
sırasında tükettiğimiz her bir birim enerjinin 100 
kattan fazlasını tasarruf ettiriyoruz. Düşük karbon 
ayak izi ile çevreye ve ülke ekonomisine olan kat-
kılarımıza ek olarak; ürünlerimiz ses yalıtımı ile 
insanların yaşam konforunu artırıyor ve yangına 
dayanıklılığı ile de güvenliğini sağlıyoruz. Dola-
yısıyla firmamızın insan sağlığına, konfora ve de 
hem bireysel, hem de ülke ekonomisine katkıları 
benim için gurur ve motivasyon kaynağı. Şu ana 
kadar çalıştığım sosyal sorumluluğu en yüksek 
firma diyebilirim.

“PANDEMİ, E-TİCARETİ ARTIRDI”
Covid-19 pandemisi tüm sektörleri ve iş 
yapış şekillerini değiştirdi. Bu dönemde 
pazarlamada hangi unsurlar öne çıkıyor?

Bir yıldır devam eden Covid-19 pandemisi, 
dünyada ve Türkiye’de yaşamın her alanında yeni 
alışkanlıkların oluşmasına neden oldu. Ekono-
miyi, sosyal hayatı, insan psikolojisini, mevzuatı, 
bazı idari düzenlemeleri, çalışma hayatını, eğitimi, 
istihdamı etkileyen ve daha birçok alanda değişik-
likleri beraberinde getiren pandemi, görüldüğü 
gibi hayatın hemen her alanı ile bağlantısı olan 
pazarlama faaliyetlerini de etkiledi. Covid-19 pan-
demi süreci, e-ticaret alanında ciddi değişimlerin 
yaşanmasına ve sürece hızla adapte olan markala-
rın daha fazla öne çıkmasına neden oldu. Mobil 
uygulamalara artan talepler, internette geçirilen 
süreler, günlük hayattaki tüm sosyalleşme süreç-
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verin. Açık iletişim ve empati kurmaya çalışın. 
Hobilerinize ve spora mutlaka vakit ayırın. En az 
sosyal medya veya TV’ye harcadığınız süre kadar 
kitap okuma, spor veya hobilerinize vakit ayırın.

Size göre şirketlerin başarısındaki en önemli 
faktörler neler? İnsan kaynağı ve ekip 
çalışmasının başarıdaki rolü nedir?

Bence başarı için üç ana kriter var; doğru iş 
modeli, doğru insanlar ve yeterli sermaye. Bun-
ların buluştuğu bir organizasyonda başarısız ol-
mak çok zor. Tabii ki insan kaynağının önemini 
vurgulamaya gerek yok, bu konu zaten çok fazla 
gündemde. Ancak şunu eklemek isterim, işin 
ehli ve uyumlu insanlarla çalışmak çok büyük 
bir nimet. Doğru insanları seçmek her zaman 
mümkün olmuyor. Ve yapılan yanlış seçimler ile-
ride şirketlerin başını ağrıtıyor. O nedenle baştan 
doğru seçimi yapmak için bazı araç ve analizlerin 
kullanılması önemli. Bunlar tek başına bir garanti 
olmasa bile en azından yanlış seçim yapma riskini 
azaltıyor. Doğru iş için doğru insanı seçtikten son-
ra da eğitim, destek ve motivasyon devreye giriyor. 
Organizasyondaki şirket kültürü takım çalışmasını 
olduğu kadar bireysel girişimciliği de teşvik ede-
bilmeli. Ülkemizdeki en önemli eksiklerden biri 
de ara eleman havuzunun dar olması. Tekniker 
tarzı pozisyonları bulmakta zorlanıyoruz.

Şirketlerin başarısında 
inovasyon ve Ar-Ge’nin etkisi nedir?

Genelde çok uluslu şirketler başarılarının sür-
dürebilir olması için sürekli Ar-Ge’ye yatırım yap-
mak zorundalar. Bizim de global bir şirket olma-
mız sonucu Ar-Ge’ye verdiğimiz önem, yenilikçi 
ürünlerimiz ve üretim teknolojilerimizde kendini 
gösteriyor. Bunların en önemlisi olan Ecose tekno-
lojisi, iç mekanda kullanılan yalıtım ürünlerimizin 
insan sağlığına kesinlikle zararlı olmadığı konsepti 
üzerine yoğunlaşıyor. Diğer üreticiler ürünlerinde 
fenol-formaldehit kullanırken biz kullanmıyoruz. 
RAL ve Eurofins Gold sertifikalarına sahip Tür-
kiye’deki tek üreticiyiz. Bunlar hep uzun yılların 
Ar-Ge çalışmalarının ürünü.

“ANTİKA ESERLERE MERAKLIYIM”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

Mümkün olduğunca hafta sonları aileme ve 
hobilerime zaman ayırmaya çalışıyorum. An-
tika eserlere merakım var. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca belgeli nümismatım, fırsat bul-
dukça bateri çalıyorum ve mümkün olduğunca 
spora vakit ayırmaya çalışıyorum. Sahile yakın 
oturduğum için en zevk aldığım şeylerden biri 
sahilde koşmak. Gerçi şu ara pandemi nedeniyle 
sıklığı azaldı ama ilk fırsatta eski rutinime dön-
meyi umuyorum.

Biraz da Knauf Insulation’dan 
ve sektörden bahsetmenizi isterim. 
Knauf’un sektördeki yeri nedir?

KI 40’tan fazla ülkede 5 bin 500’den fazla çalı-
şan ve 15 ülkedeki 27 üretim tesisi ile global yalı-
tım sektörünün en büyük markalarından biri. KI, 
Türkiye’ye 2011 yılında giriş yaptı. Eskişehir’de 
150 bin metrekare açık alan, 20 bin metrekare 
kapalı üretim alanı olan fabrikamızda, 45 bin ton 
üretim kapasitesi ve 200’den fazla çalışanımızla 
Türkiye dışında 30’a yakın ülkeye ihracat yapı-
yoruz. Türkiye’de cam yünü mineral pazarında 
İzocam ve Ode ile birlikte pazarı paylaşıyoruz. 
Yenilikçi üretim teknolojimiz, patently Ecose bağ-
layıcı ve Türkiye’de sadece bizde bulunan RAL ve 
Eurfins Gold sertifikaları ile mineral yün pazarında 
en gelişmiş ürünleri sunuyoruz.

Türkiye’de sektörün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılını 
ilk yarısındaki daralma sonrası üçüncü çeyrekte 
yüzde 11,5 küçülerek kötü bir yıl olarak kapatmış-
tı. Sektör 2020’ye iyi başladı ancak ikinci çeyrekte 
Covid-19 etkisi ile Nisan-Haziran dönemleri ara-
sında yurt içi satışlar sert şekilde daraldı. Üçüncü 
çeyrekte ise inşaat malzemeleri satışlarında önemli 
bir sıçrama yaşandı. Yurt içi satışlar üçüncü çey-
rekte Covid-19 öncesi satış seviyesini de aşıp hem 
iç talep, hem de dış talepte kuvvetli bir genişleme 
yaşandı. Ancak 2021’de yeni projelerde azalış 
görülüyor ve bu trendin ne kadar devam edeceği 
belirsizliğini koruyor.

“Bizim firma kültürü 
olarak dört temel 
değerimiz var. Bunlar 
girişimcilik, bağlılık, 
insani değerler ve 
müşteri odaklılığı. 
Aynı zamanda sürekli 
iyileşme firmamızın 
kültürünün 
vazgeçilmez bir 
parçası. Kendi
prensiplerimin de 
bu dört temel değer 
ile uyumlu olmasına 
çalışıyorum.”

PROFESYONEL BAKIŞ / EMRE GÜRCAN
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sürdürülebilir
ve yeşil mimari...

Yaşanabilir 
kentler için
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Küresel ısınma ve çevre 
kirliliği nedeniyle doğanın 

sunduğu sınırsız kaynakların 
hızla tüketilmesi ve çevreye 
verilen zarar, mimaride de 

"sürdürülebilir ve yeşil" 
kavramının önemini giderek 

artırıyor. Çevre dostu ve 
sürdürülebilir yapılarda ünlü 
iyi örnekler, daha yaşanabilir 

kentler için model teşkil 
ediyor.

İklim krizi ve çevre sorunlarının ya-
rattığı geri dönüşü olmayan erozyon 
nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi 

tasarım ve mimarlık alanında da sürdürü-
lebilir çözümler, çevreci yaklaşımlar, yeni-
likçi uygulamalar giderek daha fazla öne 
çıkıyor. Hızlı büyüyen ve değişen dünyada 
kentleşme ve nüfus artışı sebebiyle yaşadığı-
mız çevreye ve gelecek nesillere aktarılacak 
yaşanılabilir alanlar bırakmak amacıyla ya-
pısal tasarımlara yeşil dokunun birleştiril-
mesi ve kullanım amaçlarıyla günümüzde 
modern bir çizgi oluşturan yapı örnekleri 
giderek artıyor. İşte bunlardan bazıları:
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LEED Gold sertifikalı bir okul:
York House Senior School

Kanada’nın en yeşil şehirlerinden 
Vancouver'da bulunan LEED Gold 
sertifikalı York House Senior School, 
şehirdeki sayısız yeşil binadan sadece 
biri. Okul binası; beton, ahşap, cam ve taş 
gibi basit malzemeler kullanılarak inşa 
edilmiş. Yenilenebilir tasarımıyla yağmur 
suyu kullanımı, enerji optimizasyonu, pasif 
solar kontrolü ve gün ışığı düzenlemeleri 
en yüksek verimliliğe getirilmiş. Bunların 
yanı sıra binanın dış cephesinde kullanılan 
kaplama panelleri ve çevresindeki 
peyzaj düzenlemesi de bu projeyi estetik 
anlamda da mükemmel bir hale getiriyor. 
Tasarımın ve sürdürülebilirliğin buluştuğu 
bu okul binası her gün öğrencilerine bu 
vizyonu aşılamaya devam ediyor.

Çevreci ofise güzel bir örnek:
One Angel Square

Birleşik Krallık Manchester'da yer 
alan One Angel Square, çevreci ofis 

tasarımı ile dikkat çekiyor. 2013 yılında 
3DReid tarafından yapımı tamamlanan 

binanın yapısı ve sistemleri, yeni 
kiracıların alanı ihtiyaçlarına göre 
kolayca yeniden düzenlemelerini 

sağlıyor. Bu, tamir maliyetlerinden 
ve bunlarla birlikte gelen enerji 

faturalarından tasarruf oluşturuyor. 
Isıtma ve soğutma maliyetlerini 

azaltmaya yardımcı olan çift cidarlı bir 
cepheye, bir ısı eşanjöründen soğuk 

hava getiren yeraltı beton borulara ve 
geri dönüştürülmüş atık paletlerden 

yapılmış şık mobilyalara sahip yapı, 
yüzde 95,16 BREEAM puanı ile örnek 

teşkil ediyor.

Dünyadan sürdürülebilir ve
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Solar enerjili ekolojik
konut projesi: BedZED

Sıfır karbon salımıyla Londra’nın biraz 
dışında yer alan Bill Dunster imzalı BedZED 
konut projesi, göze ilk çarpan ekolojik 
yapılardan biri. Şehrin sürdürülebilir 
projeleri desteklemek adına değerinin çok 
altına sattığı ilk araziye inşa edilen BedZED, 
tamamen toplu taşımaya yönelik olarak 
tasarlanmış. Sınırlı sayıda park alanına sahip 
olup, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla dolu 
olması, insanları özenle siteye bağlanmış 
toplu taşıma hatlarına yöneltiyor. Her ne 
kadar yeşil çatısı olmasa da yapının tüm çatı 
sistemleri solar enerji üzerine tasarlanmış. Bu 
sayede de 2003 yılında yapılan araştırmada 
bu konutların genelinde yüzde 57 sıcak su 
tasarrufu, İngiltere’nin genelinden yüzde 25 
daha az elektrik, yüzde 50 ile yüzde 67 arası 
su tasarrufu gözlemlenmiş.

Örnek yeşil çatı uygulaması:
Joan Maragall Kütüphanesi

Barcelona'da yeşil bir alan olan araziye inşa 
edilen Joan Maragall Kütüphanesi, şehrin 
göze çarpan yeşil çatı uygulamalarından 

biri. BCQ Mimarlık bu kamusal bahçeyi 
koruyup daha iyi şekilde değerlendirmek 

adına tasarladığı kütüphaneyi aynı 
zamanda neşeli bir aydınlatmayla daha 

ilgi çekici hale getirmiş. İç tasarımında 
minimal çizgiler tercih edilmiş. Tavan, 
duvarlar, zemin ve mobilyalar beyaz, 

kitaplıklar oldukça modern ve keskin hatlı. 
Bazı duvarlarda ise binanın bir parkın 

altında olduğunu hatırlatmak amacıyla 
toprak tuğla kullanılmış.

yeşil mimari örnekleri
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“Architecture 2030”, devam eden iklim krizine çözüm bul-
ma misyonuyla 2002 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen 
bağımsız bir platform. Sürdürülebilirlik hedefi için en önemli 
sektörler; enerji (yenilenebilir enerji), ulaşım (hibrit arabalar) 
ve inşaat (yeşil bina) sektörleri. “Architecture 2030” özellikle 
inşaat sektörüne odaklanıyor. Neden?

Çünkü yıllık karbon emisyonunun yüzde 40’ını binalar ya-
yıyor. Küresel yapı stoku 2060 yılına kadar iki katına çıkacak. 
Elektriğin yüzde 70’ini, suyun yüzde 12’sini binalar kullanıyor.

Felaket riskini en aza indirmek için 2030’a kadar emis-
yonları yüzde 45 azaltmamız ve 2050’ye kadar “Net-Zero”ya 
ulaşmamız gerekiyor. Özetle, bugün, küresel iklim değişikliği 
krizi, mimarların ve inşaat sektörünün çözüm bulması gereken 
en önemli konu ve her geçen gün riskler artıyor.

Net-sıfır enerjili binalar: 2030 yılı, sıfır enerjili binalara 
ulaşmak için hedeflenen son tarih. Net sıfır binalar, bir yıl bo-
yunca kullandıkları kadar enerji üretir. Bu binaları ve sistemle-
rini inşa edecek teknoloji şu anda mevcut, ancak sorun maliyet. 
Pek çok proje, bütçeleri dahilinde net sıfıra ulaşılamaz buluyor.

Gelecekte yeşil mimari: Net sıfır binaları net sıfır ek mali-
yetle inşa edebildiğimiz gün, yeşil mimariyi standart norm hali-
ne getirmişiz demektir ve o gün iklim krizine büyük bir çözüm 
üretmiş olacağız. O zaman artık yeşil bina hakkında konuşmak 
zorunda kalmayacağız çünkü bu ifade geçerliliğini yitirecek. 
Bu durumda LEED, BREAM gibi yeşil bina sertifikasyonlarına 
da gerek kalmayacağı için artık bu organizasyonlar sektörün 
eğitimi ve geliştirilmesi için çalışacaklar.

Bina sakinlerinin sağlığını, doğal kaynaklarımızı koruyan 
ve havamızı temiz ve iklimi dengeli tutan sürdürülebilir bina 
uygulamalarının norm olacağı gelecekte, binalar verimli, yüksek 
performanslı, sağlıklı ve sürdürülebilir olmadıkça inşa edilme-
yecek. 2030’a yaklaştıkça binalar yerel koşullara daha iyi yanıt 
verecek şekilde tasarlanacağı için mimaride bölgesel formlara 
ve ifadelere daha fazla dönüş göreceğiz.

Net-sıfır bir gezegenin vatandaşları olacağımız gelecekte, 
takas, iş birliği ve paylaşım daha yaygın ve büyük ölçekte ola-
cak. Günümüzün çekirdek aileye ve bireyselliğe göre tasarla-
nan konut mimarisi, çok kuşaklı aileler için esnek ve modüler 
konutlara doğru evirilecek. Bu konutlar, dış mekan mutfakları, 
çamaşır kurutma alanları ve izin verilen iklimlerde yağmur 
suyu toplama gibi mümkün olduğunca çok sayıda pasif strate-
jiden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlanacak. Evler, yazın 
tavandan veya yüksek kotlardaki açıklıklarından ısıyı dışarı 
atacak ve yere yakın açıklıklardan soğuk havayı alacak şekilde 
tasarlanacak. Şömine artık bir dış duvarı tanımlayan dekoratif 
bir özellik olmayacak; merkezi konumlandırılacak ve ısıtma 
için kullanılacak.  

GELECEĞİ BELİRLEYECEK OLAN
YEŞİL İNŞAAT MALZEMELERİ

2020 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 4,9 büyüyerek 
254 milyar dolar hacme ulaşan yeşil inşaat malzemeleri sektö-
rünün 2020-2025 arasında, Covid-19’un yavaşlatıcı etkisine 
rağmen yüzde 10 büyümesi öngörülüyor. Bana göre geleceği 
belirleyecek olan yeşil inşaat malzemeleri… 

Ben yeşil mimarinin geleceğini akıllı, temiz (ve temizleyen) 
ve enerjiyi üreten ve koruyan inşaat malzemelerinde görüyo-
rum. Yani mimarlar ve bilim insanları birlikte çalışacak.  

Esen AKYAR
İglo Mimarlık Kurucu Ortağı

Küresel iklim değişikliği 
krizi, mimarların ve inşaat 

sektörünün çözüm bulması 
gereken en önemli konu ve 

her geçen gün riskler artıyor. 
Felaket riskini en aza indirmek 
için 2030'a kadar emisyonları 

yüzde 45 azaltmamız ve 2050'ye 
kadar "Net-Zero"ya ulaşmamız 

gerekiyor.

2050'ye kadar 
"Net-Zero" ya 

ulaşmamız 
gerekiyor  
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Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER), enerji 

performans sözleşmelerini 
yaygınlaştırmak için çalışıyor. 

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Karamık, “2021 yılında 
en büyük çabamız, ülkemizde 

enerji verimliliği sektörünü 
ivmelendireceğine inandığımız 

ESCO modelinin gelişmesi ve 
ilk örneklerin başarıyla hayata 
geçirilebilmesi için üyelerimizi 

desteklemek olacak” diyor.

modelinin
geliştirilmesi 

için çalışıyoruz

ESCO 
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2019 yılında enerji 
verimliliği için toplamda
1.18 milyar dolar yatırım 

yapıldı ve 300 milyon 
dolar parasal karşılığı 

olan 858 bin TEP birincil 
enerji tasarrufu sağlandı.

Türkiye’de enerji verimliliğinin sağlan-
ması için faaliyetlerini sürdüren Enerji 
Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYO-

DER), kamu ve özel sektörde yürütülen pek 
çok çalışmada aktif rol aldı. Ülkemizde genel-
likle enerji verimliliği projelerinin bir yatırım 
projesi gibi görülmediğini vurgulayan EYODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Karamık, “Ör-
neğin, karar vericiler yenilenebilir enerji proje-
lerini yatırım yapılacak ve sonucunda bir getiri 
elde edilecek yatırım aracı olarak görürken, 
enerji verimliliği projelerinden elde edilecek 
parasal tasarrufu yatırım getirisi olarak değer-
lendirmiyor. Bu konudaki know-how eksikliği 
ve yüksek risk algısı da eklendiğinde ilgi daha 
da azalıyor” dedi.

Kamu ve özel sektördeki duyarsızlığa kar-
şın enerji performans sözleşmelerinin iyi bir 
iş modeli olarak karşılarına çıktığına atıfta 
bulunan Cihan Karamık, “Bu sözleşmeler is-
tekli kamu veya özel sektör kuruluşlarıyla yurt 
dışındaki ifadesiyle ESCO denilen firmalar 
arasında imzalanarak uygulanıyor. Bu anlam-
da EYODER olarak bizim rolümüz, EVD üye 
firmalarımızın ESCO’ya dönüşme sürecini, 
teknik kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir 
takım etkinliklerle desteklemek” ifadelerini 
kullandı. EYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Karamık ile derneğin faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk.

“ENERJİ YOKSUNLUĞU
İLE SAVAŞIYORUZ”
EYODER ne zaman kuruldu? Derneğin ku-
ruluşundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili 
kısaca bilgi verir misiniz?

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği 
(EYODER), 2010 yılında kuruldu. Derneğimi-
zin kurulduğu yıldan bugüne kadar öncelikli 
amacı, enerjinin insanlar için yaşamsal önemde 
ve vazgeçilemez bir hak olduğu, çevre kirliliği 
ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri 
arasında fosil yakıtların bulunduğu 
düşüncesinden hareketle enerji 
yoksunluğu ile savaşmaktır. 
Enerji adaletini sağla-
mak, enerji ithalatını 
ve dışa bağımlılığı 
azaltmak için enerji 
verimliliğinin en 
önemli çözüm 
olduğu inancıy-
la yetkili Ener-
ji Verimliliği 
Danışmanlık 
( E V D )  f i r -
maları ile bu 
konuda uğraş 

SEKTÖREL GÜÇ / EYODER

veren paydaşları, serbest piyasa koşullarında 
ilgili mevzuata uygun olarak bir araya getirmek 
ve Türkiye’de enerji verimliliği sektörünün 
sağlıklı gelişimini sağlamaya yardımcı olmak 
amaçlarımız arasında yer alıyor. EYODER, yeşil 
enerji üretmenin en kolay, en ucuz, en hızlı ve 
en kârlı yolunun enerjiyi daha akıllıca kullan-
maktan ve yönetmekten geçtiğini savunarak, 
enerji verimliliğinin bir ülke meselesi olarak 
görülmesi için her türlü kaynak ve aracı kulla-
narak toplumda farkındalık ve bilinçlendirme 
sağlamayı hedefledi. Ayrıca saha pratikleri, 
pazar beklentileri ve sektörün ihtiyaçlarını 
görünür kılacak, kamu otoritesi nezdinde mev-
zuat geliştirme çalışmalarına destek olacak 
çalışmalar yürüttü; bunun için sektörde faali-
yetlerini sürdüren diğer paydaşlar ile iş birliği 
yaptı, ayrıca kamu ve özel sektörde yürütülen 
pek çok çalışmada aktif rol aldı.

Derneğin üye profili hakkında bilgi verir 
misiniz? Çeşitli kollardan üyeler sizde nasıl 
bir sinerji oluşturuyor?

Merkezinde enerji verimliliği danışmanlık 
şirketleri olmak üzere, enerji verimliliği ko-
nusunda çalışan tüm paydaşlar derneğimizin 
potansiyel üyeleri aslında. Bu bağlamda üyele-
rimiz, enerji verimliliği uzmanları, bu konuda 
ürün ve hizmet sunan tedarikçi firmaların 
temsilcileri, finans kuruluşlarının temsilcileri, 
akademisyenler ve danışmanlık firmalarının 
temsilcilerinden oluşuyor. Bu çeşitlilik yöne-
tim kurulumuza da yansıyor. Bu çeşitliliğin 
yaratacağı sinerjiyi iyi değerlendirerek enerji 
verimliliği sektörü ve ülkemiz için önemli kat-
kılar sunmayı amaçlıyoruz.

Şu anda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanlığı’nın (EVÇED) internet sitesinde lis-
telenen 53 EVD firması mevcut. Bunların üçü 
eğitim alanında, 22’si sanayi sektöründe, 44’ü 
bina sektöründe, 13’ü ise hem sanayi hem bina 

sektörlerinde yetki sahibi. Bu firmaların 
21’i derneğimiz üyesi.

EVD şirketleri bu sektörde-
ki en önemli oyunculardan. 

EVD üyelerimiz, binalarda 
ve sanayide enerji etüt-

leri gerçekleştirerek, 
verimlilik potan-
siyellerini ortaya 
çıkartıyorlar. İş-
letmeler için ve-
rimlilik artırıcı 
proje, gönül-
lü anlaşma ve 
beşinci bölge 
teşvikleri kap-
samında dosya-
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ları hazırlıyorlar ve işletmelerin devletten hibe 
desteği almasını sağlıyorlar. Enerji verimliliği 
ve ISO50001 enerji yönetimi ile ilgili işletme-
lere danışmanlık hizmetleri sunuyorlar. Mevcut 
binalar için Enerji Kimlik belgesi düzenliyorlar. 
Test, ölçüm ve devreye alma hizmetleri veriyor-
lar. Bununla birlikte birçok EVD üyemiz yurt 
dışındaki ifadesiyle ESCO firması olmaya doğru 
ciddi bir transformasyon sürecini başlatmış 
durumda. 

“FAALİYETLERİMİZİ ÜÇ ANA
BAŞLIK ALTINDA TOPLADIK”
Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Faaliyetlerimizi üç başlık altında yoğunlaş-
tırdık. Her birine bir Yönetim Kurulu Üyemiz 
liderlik etti ve kurdukları çalışma gruplarıyla 
çalışmalarını aralıksız yürüttüler. Birincisi, te-
mel amacı enerji verimliliği alt konuları hak-
kında görüş oluşturmak, bu görüşü paneller, 
seminerler, konferanslar ve çalıştaylar gibi plat-
formlarda paylaşmak, ayrıca yasal mevzuatın 
oluşmasına destek vermek olan teknik konular 
çalışma grubu. İkincisi iletişim çalışma grubu. 
Bu çalışma grubumuz, üye ilişkilerini, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla, diğer sivil toplum 
örgütleriyle yürütülen ilişkileri koordine ediyor. 
Üçüncü çalışma grubumuz ise projeler ve yurt 
dışı ilişkiler çalışma grubu. Bu grubumuz da AB 
projeleri, kalkınma ajansı projeleri gibi projeleri 
yürütüyor; aynı zamanda yurt dışında eğitim 
ve benzeri alanlarda iş birliği yapabileceğimiz 
organizasyonlarla ilişkileri yürütüyor.

EYODER olarak bir yandan enerji verim-
liliğine dikkatleri çekmeye çalışırken, diğer 
yandan da enerji verimliliği sektörünün ihtiyaç-
ları doğrultusunda katma değer yaratmak için 
diğer sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle iş 
birliği içinde AB projelerine başvuruyoruz. Ör-

EYODER, yeşil enerji 
üretmenin en kolay, 
en ucuz, en hızlı ve 

en kârlı yolunun 
enerjiyi daha akıllıca 

kullanmaktan 
ve yönetmekten 

geçtiğini savunarak, 
enerji verimliliğinin 

bir ülke meselesi 
olarak görülmesi 

için her türlü kaynak 
ve aracı kullanarak 

toplumda farkındalık 
ve bilinçlendirme 

sağlamayı hedefledi.

neğin, Özyeğin Üniversitesi ve Enerji Verimliliği 
Derneği (ENVER) ile birlikte yürüttüğümüz ve 
tamamladığımız Avrupa Birliği (Türkiye'de İklim 
Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi 
Hibe Programı) projesinde belirlenen kamu 
binalarında enerji etüdü ve enerji modellemesi 
yaparak, verimlilik potansiyellerini ortaya çıkart-
tık. Örnek binalarda elde edilen sonuçlara göre 
de benzer diğer kamu binaları için de verimlilik 
kılavuzu oluşturduk. Eş zamanlı olarak ilgilileri 
ve yöneticileri projenin çıktıları ve verimli bina 
yönetimi için yapılması gerekenler konusunda 
bilgilendirdik. 

Bunun dışında yeni tamamladığımız Av-
rupa Birliği projemiz 500 başvuru arasından 
kabul gören 38 proje arasında yer aldı. “Enerji 
Verimliliği Paydaşları Arasında İletişim ve Veri 
Paylaşım Ağının Geliştirilmesi” konulu proje ile 
EYODER’in politika belirleme ve karar alma sü-
reçlerinde daha aktif ve demokratik katılımının 
sağlanması için kapasitesinin güçlendirilmesi 
ile idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi amaçlandı. Ayrıca enerji verimli-
liği konusunda bir “veri tabanı” oluşturulması, 
paydaşlar arasında iletişimin artırılması hedef-
lendi ve hayata geçirildi. Ayrıca ülkemizde yeni 
gelişen “Enerji Performans Sözleşmeleri” yoluy-
la yürütülecek projelerde kilit rol oynayacak 
olan uzmanların yetiştirilmesi için uluslararası 
geçerliliği bulunan CMVP (Ölçme ve Doğrula-
ma) eğitiminin ilk kez Türkiye’de verilmesini 
sağladık. Bunun yanı sıra, Alman-Türk Sanayi 
ve Ticaret Odası (AHK) ile iş birliği yaparak AB 
ülkeleri dahil 30’dan fazla ülkede geçerliliği olan 
EUREM (Avrupa Enerji Yöneticisi) sertifikasyon 
programının yürütülmesine destek verdik. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ 
VERİMLİLİKTEN GEÇİYOR”
Türkiye'de sektörünüzün bugünkü 
durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Türkiye için arz güvenliğini sağlamak ama-
cıyla talep tarafında enerji verimliliğini artırmak 
kritik öneme sahip. Enerji verimliliğinde atılacak 
somut adımlar, Türkiye’nin rekabetçiliği ve uzun 
vadeli sürdürülebilir ekonomik büyümesi için 
hayati öneme sahip. Enerjinin etkin kullanılma-
ması işletmeler için yüksek maliyet anlamına 
gelir, dolayısıyla enerji verimliliğinde sağlanacak 
iyileşmeler Türkiye’nin küresel ekonomide reka-
betçiliğini koruyabilmesi için temel bir gerekli-
liktir. Enerjinin yönetilememesi aynı zamanda 
daha fazla kamu harcaması ve ulusal bütçeden 
enerji harcamaları için daha fazla pay aktarılması 
anlamına gelir. 

İklim değişikliğinin etkisini azaltmak artık 
gelişmiş ülkelerde öncelikli politikadır. Ülkemiz-
de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

SEKTÖREL GÜÇ / EYODER
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yakın zamanda bu soruna öncelik verildi ve çalışmalar hız 
kazandı. Türkiye enerji mevzuatı ve düzenlemesi alanlarında 
güçlü adımlar attı ve yapılan çalışmalarla enerji verimliliği 
alanındaki güçlü potansiyeli kullanmak üzerine odaklandı.

Enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik düzenleyici ve 
kurumsal çerçevelerin oluşturulması bakımından önemli 
adımlar atıldı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVP) 
enerji verimliliği yatırımlarının tespit edilmesi ve uygulan-
masına yönelik bir politika ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (Mülga Kalkınma Bakanlığı) 
hazırladığı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da enerji verim-
liliği başlığına önem verildiği görülüyor.

UEVEP kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, 
sanayi ve teknoloji, tarım yatay konu başlıkları üzerinden 
2017-2023 yılları arasında uygulanacak 55 eylem ile 2023 
yılında birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması (23.9 
milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) tasarruf) hedeflendi. Söz 
konusu tasarrufun sağlanabilmesi için 10.9 milyar dolar 
yatırım yapılması öngörüldü. 

Öte yandan, 2017-2019 döneminde kümülatif olarak 
960 milyon dolar parasal karşılığı olan 2.74 MTEP enerji ta-
sarrufu sağlandı. 2019 yılında enerji verimliliği için toplamda 
1.18 milyar dolar yatırım yapıldı ve 300 milyon dolar parasal 
karşılığı olan 858 bin TEP birincil enerji tasarrufu sağlandı.

Sektörün sorunları ve bu sorunların çözümü 
konusundaki önerileriniz neler?

Farkındalık yaratma ve yasal düzenlemeler ala-
nında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen enerji 
verimliliği potansiyelini hayata geçirme konusunda 
gidecek daha çok yolumuz olduğuna inanıyorum. 
Bunun kök nedenine bakıldığında genellikle enerji 

verimliliği projelerinin bir yatırım projesi gibi görülmediğin-
den kaynaklandığı anlaşılıyor. Örneğin, karar vericiler yeni-
lenebilir enerji projelerini yatırım yapılacak ve sonucunda 
bir getiri elde edilecek yatırım aracı olarak görürken, enerji 
verimliliği projelerinden elde edilecek parasal tasarrufu ya-
tırım getirisi olarak değerlendirmiyorlar. Buna, bu konudaki 
know-how eksikliği ve yüksek risk algısı da eklendiğinde 
ilgi daha da azalıyor. 

Tam bu noktada enerji performans sözleşmeleri iyi bir 
iş modeli olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Avrupa ve 
ABD’de uzun yıllardır uygulanan bu model sayesinde ilgiyi 
artırmak ve dokunulmamış enerji verimliliği potansiyelini 
hayata geçirmek mümkün. Bu modelde “enerji performans 
sözleşmeleri” ile enerji verimliliği projelerini elde edilecek 
tasarruf ile gerçekleştirme ve tasarruf performansını garanti 
etme, böylelikle proje geliştirmek isteyen yatırımcının risk-
lerini minimize etme anlayışı var. 

Bu sözleşmeler istekli kamu veya özel sektör kuruluş-
larıyla yurt dışındaki ifadesiyle ESCO denilen firmalar ara-
sında imzalanarak uygulanıyor. Bu anlamda EYODER olarak 
bizim rolümüz, EVD üye firmalarımızın ESCO’ya dönüşme 
sürecini, teknik kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir takım 
etkinliklerle desteklemektir.

EYODER'in 2021 hedefleri neler? 
2021 yılında en büyük çabamız, ülkemizde enerji ve-

rimliliği sektörünü ivmelendireceğine inandığımız ESCO 
modelinin gelişmesi ve ilk örneklerin başarıyla hayata ge-
çirilebilmesi için üyelerimizi desteklemek üzerine olacak. 
Bu anlamda AB-Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-VI) projemizi 
hayata geçireceğiz. Projemiz, “STK İş birliği ile ESCO ve 
EPC Sektörünün Geliştirilmesi” başlığında olacak. STK’lar 
arası iş birliğinin artırılması, enerji verimliliği yatırımlarının 
sürdürülebilirliği için iş birliği ve binalarda enerji 
verimliliği uygulamaları için ESCO-EPS 
sektörünün geliştirilmesi konuları 
çalışacağımız başlıca konular 
olacak.

“TÜRKİYE İMSAD, İLHAM
VEREN ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD’ı birçok sivil toplum örgütünün 
temsil edildiği bir çatı örgüt olarak görüyor ve 

ilham veren çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bizim 
derneğimiz de Türkiye İMSAD üyesi olarak çalışmalara 

aktif olarak katılarak, destek veriyor. İki Yönetim 
Kurulu Üyemiz, ‘Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi” ve 

“Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmalarına destek veriyor. 
Aynı zamanda hedeflenen konularda AB projesi üretmek 

için de iş birliği yapılıyor. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik 
ekseninde yürütülen bu çalışmaların bir sinerji yarattığına 

ve bu iş birliğinin ilerleyen dönemlerde çok daha iyi noktalara 
taşınacağına inancımız tam.

SEKTÖREL GÜÇ / EYODER
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ARDA IŞIK

“Yapının değerini 
ortaya

çıkaracak 
malzemeleri 
kullanıyoruz”
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ARDA IŞIK

XL Mimarlık+Mühendislik firmasıyla ba-
şarılı işlere imza atan mimar Arda Işık, 
her projeyi en önemli projeleri olarak 

gördüklerini belirterek, “Ahlaken elimizden 
gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumu-
zu hissediyorum” diye konuşuyor. Çalıştıkları 
mimari söylem ve pratiklerin global olarak tanı-
nırlığını artırmayı ve mimarlık ortamına katkıda 
bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Arda Işık 
ile mimari yaklaşımını ve projelerini konuştuk.

Sohbetimize başlarken mimarlık mesleğine 
başlama süreci ve kariyerinizden bahseder 
misiniz?

İzmir’de 1976 yılında doğdum. Üniversite 
sınavında babamın teşvik ve yönlendirmesi ile 
ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü tercih ederek sınavı 
kazandım ve 1998 yılında mezun oldum. 2003 
yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 
yüksek lisansımı aldım ve halen İzmir Demok-
rasi Üniversitesi’nde doktora öğrencisiyim. 1997 
yılında öğrenciyken katıldığım Ragıp Buluç 
Mimarlık’ın mimarlık anlayışıma etkisinin bü-
yük olduğunu söyleyebilirim. Ragıp Buluç’un 
mimarlık alanında üstat olmasının ötesinde Türk 
mimarları için müthiş bir rol model ve yol göste-
rici olduğunu düşünüyorum.

2004 yılında kurduğum XL Mimarlık +Mü-
hendislik firmasıyla global olarak kavranabilir bir 
mimari söylem ve pratik üretmeye çalışıyoruz. 
Bunu yaparken de görsel kimlik tasarımından 
kentsel tasarıma pek çok farklı ölçekte üretiyo-
ruz. Başlangıcından beri bilfiil bu üretime ait 
pratiklerin içinde yer aldığımı ve ofisimizin elle 
tutulamayan kültürel değerler ile elle tutulan 
kültürel değerleri bağdaştırmadaki ustalığını bu 
pratiklere dair gözlemlerin sağladığını söyleye-
bilirim.

XL Mimarlık ne zaman kuruldu? 
Şirketin yapısı nasıl?

2004 yılında XL Mimarlık olarak ku-
rulan firmamız 2014 yılından itibaren XL 
Mimarlık+Mühendislik ünvanını kullanıyor. 
Şirketimiz 2016 yılında kardeşim yüksek inşaat 
mühendisi Onur Işık’ın ortak olarak katılımıyla 
birlikte, daha büyük ölçekte organizasyon yete-

neği kazandı. Firmamızda kurucu ve ortaklar 
dışında kıdemli mimar ve inşaat mühendisleri, 
mimarlar, içmimarlar, tekniker ve görselleştirme 
uzmanları yer alıyor.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Proje süreçlerine göre değişkenlik göster-

mekle birlikte çekirdekte mimar, iç mimar, inşaat 
mühendisi, tekniker ve görselleştirme uzman-
larından oluşan 10 kişilik bir kadromuz bulu-
nuyor. Bununla birlikte stajyerleri, proje bazlı 
çalıştığımız kişileri ve müşavirleri de ekibimizin 
parçası olarak görüyoruz.

“HER ALANDA PROJE ÜRETİYORUZ”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Açıkçası her projemizi kendimiz için referans 
iş olarak gördüğümüz ve buna göre işler ürettiği-
miz için her alanda işlerimiz devam ediyor. Diğer 
taraftan geçen sene inşa edilen iki ofis (Withco 
Paylaşımlı Ofis Alanı ve İrme Elektrik Genel 
Merkezi) yapımızın aldığı uluslararası ödüller 
ve yayınlardan kaynakladığını düşündüğümüz 
şekilde ofis işlerimiz (scada, paylaşımlı ofis, oyun 
kampüsü, living lab, design lab, vb. farklı ve yeni 
tipolojilerdeki) oldukça fazla.

“2004 yılında 
kurduğum XL
Mimarlık+Mühendislik 
firmasıyla global 
olarak kavranabilir 
bir mimari söylem 
ve pratik üretmeye 
çalışıyoruz.”

Global olarak kavranabilir bir mimari söylem ve pratik üretmeye 
çalıştıklarını belirten XL Mimarlık+Mühendislik Kurucusu Arda Işık, “Her 

projede yapının kendi değerini ortaya çıkaracak malzemeleri kullanıyoruz. 
Diğer taraftan gerekli kullanım özellikleri gösterdiği takdirde mutlaka 

tercihimiz yerli malzemeden yana oluyor” diyor.

NEA VOURLA KONUT SITESI
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Bugüne kadar yaptığınız en 
önemli projeler neler?

Her projemizi en önemli projemiz olarak 
görüyoruz ama ölçek üzerinden değerlendirir-
sek; ESBAŞ için hazırladığımız “Atlantis Proje-
si” yeni kent merkezi alanı ile İZKA İnşaat için 
hazırladığımız ve MIPIM Ödülleri’nde 2016 
yılında spor/rekreasyon yapıları kategorisinde 
finalist olan “İZKA Arena” projeleri en büyük 
inşaat alanına sahip projelerimiz.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Halen OPLOG Darıca Kampüsü inşaatı/

projelendirmesi devam ediyor. Depark için 
Dijital Oyun Kampüsü, İzmir Ticaret Borsası 
için Genel Merkez ve Living Lab Binası, İAOSB 
için SCADA Merkezi, İzeltaş için Genel Merkez 
Binası ve ofis alanları, Dumlular&MCZ İnşaat 
için toplu konut projelerimiz, ARON Müteah-
hitlik için villa ve site projeleri devam ediyor.

“PROJELERİMİZİN BÜTÜNSEL BİR 
YAKLAŞIM ÖNERMESİNİ BEKLİYORUZ”
Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Her projeye en önemli projemiz olarak yak-
laşıyoruz. Ahlaken elimizden gelenin en iyisini 

“Her projemizi 
kendimiz için 

referans
iş olarak 

gördüğümüz ve 
buna göre işler 

ürettiğimiz için her 
alanda işlerimiz 
devam ediyor.” 2

3

1

yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Bununla 
birlikte müşterinin yaklaşımı ve beklentisine bağlı ola-
rak üç farklı seviyede hizmet veriyoruz. Gereklilikleri en 
iyi mesleki çözümle yerine getirdiğimiz, gereklilikleri en 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ARDA IŞIK
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1- WITHCO COWORKING
2- WITHCO COWORKING
3- İRME ELEKTRİK GENEL MERKEZ
4- İRME ELEKTRİK GENEL MERKEZ
5- NEA VOURLA KONUT SİTESİ

stratejik planlama, tasarım odaklı dü-
şünme ve sanat yoluyla bütünsel bir 
yaklaşım önermesini bekliyoruz.

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

Her projede yapının kendi değerini 
ortaya çıkaracak malzemeleri kullanı-
yoruz. Diğer taraftan gerekli kullanım 
özellikleri gösterdiği takdirde mutla-
ka tercihimiz yerli malzemeden yana 
oluyor.

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

Mimari projenin sürdürülebilir ol-
ması için post-design/tasarım sonrası 
değerlere de cevap vermesi gerekiyor. 

Bunlar işletme, bakım, data kontrol vb. 
olabildiği gibi insani kullanıma bağlı 
sürdürülebilirlik de olabilir. Örneğin 
yeteri kadar ışık ve hava almayan bir 
ortam kullanım arttıkça yaşanamaz 
bir hale gelebilir. Keza, akustik ola-
rak iyi düzenlenmemiş veya gün ışığı 
gibi çevresel faktörlerin kontrol edi-
lemediği bir ortam da kullanıcısı için 
dayanılamaz olabilir. Negatif etkilerin 
dışında yaşam döngüsünün devam-
lılığını gösteren biyofilik çevrelerin 
insanın ruhsal sağlığı için katkıda bu-
lunduğunu biliyoruz.  

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

Kurulduğumuz günden beri çalış-
tığımız mimari söylem ve pratiklerin 
global olarak tanınırlığını artırmayı ve 
mimarlık ortamına katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz.

5

4

iyi mesleki çözümle yerine getirirken 
yaşamsal motivasyonu artıracak kom-
pozisyon fikirlerini uygulayabildikle-
rimiz, gereklilikler ve kompozisyonla 
ilgili çözüm getirirken söylemimize 
uygun yaşam görüşü ve algısını yer-
leştirebildiğimiz hizmetler veriyoruz. 
Bunların sonucunda çıkan ürünün de 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ARDA IŞIK
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“İhracat pazarlarında
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büyümeyi sürdüreceğiz”
yenilikçi ürünlerle



SÖYLEŞİ / BÜLENT AKGERMAN

İzmir’deki üretim 
tesislerinde 20 
bin metrekare 
kapalı, 20 bin 

metrekare açık 
alan üzerinde 

faaliyet gösteren 
Çimstone; üretim 

kapasitesini iki 
katına çıkaran

jumbo 
(330x165cm) hat 
yatırımı ile yıllık 
1 milyon 200 

bin metrekare 
kapasiteye ulaştı.

Kuvars esaslı kompoze taş üretiminde Türkiye’de ilk firma olan Çimstone, 
ihracat pazarında da yenilikçi ürünlerle büyümeye devam ediyor. 40’tan 

fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, “Kanada ve 

Rusya’da da dağıtım şirketleri kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuvars esaslı kompoze taş üretmek üzere 
İtalyan Bretonstone teknolojisi ile Çimen-
taş Şirketler Topluluğu’nun bir yatırımı 

olarak 1996 yılında kurulan Çimstone, Türkiye’ye 
kompoze taş teknolojisini getirerek doğal taşlara 
ve porselen seramiklere alternatif bir pazar yarattı. 
Türkiye’de yüzde 60 pazar payı ile sektör trend-
lerini belirlemeye devam etiklerini vurgulayan 
AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, 
“Sektörü inşa eden, öncü ve jenerik marka olarak 
ürün kalitesini, çeşitliliğini ve estetik eğilimleri biz 
belirledik. Her faaliyetimizle sektörün geleceğine 
şekil verdik. İhracat pazarında da yenilikçi ürün-
lerimiz ve operasyonel verimliliğimizle fark yara-
tarak büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu. 
Bülent Akgerman ile Çimstone’u ve faaliyetlerini 
konuştuk.

Öncelikle Çimstone’un geçmişini ve 
gelişimini sizden dinlemek isteriz.

Çimstone, Çimentaş Şirketler Topluluğu’nun 
bir yatırımı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Öner 
Akgerman’ın teşvikiyle, 1996 yılında kuvars esaslı 
kompoze taş üretmek üzere İtalyan Bretonstone 
teknolojisi ile kuruldu. Kuvars esaslı kompoze taş 
üretiminde Türkiye’de ilk firma olan Çimstone, 
İzmir’deki üretim tesisi ve idari merkezi; İstanbul 
ile Ankara’daki bölge ofisleri ile yurt içinde ve 
dışındaki çözüm ortaklarıyla global olarak hizmet 
sağlıyor.

Çimstone, Türkiye’ye kompoze taş 
teknolojisini getirerek ilk etapta 
doğal taşlara ve porselen sera-
miklere alternatif bir pazar 
yarattı. Çimstone, zemin 
ve cepheden, mutfak 
ve banyo tezgahına 
kadar her tür yü-
zeyde kullanıla-
bilen farklı ebat, 
renk ve dokuda 
üretilebilen bir 
yüzey kapla-
ma malzeme-
si. Yüzde 93’ü 
d ü n y a d a k i 
en sert doğal 
mineral olan 

kuvars, bağlayıcı olarak özel tip reçine ve pig-
mentlerden oluşan, vakumlayan vibro-preslerle 
mukavemetini kazanan Çimstone ürünleri, inşaat 
sektörüne yeni bir soluk getirdi. Finans sektörün-
den sağlık sektörüne, zincir mağazalardan otellere, 
lüks konutlardan iş merkezlerine kadar birçok me-
kanın zemin ve cephe kaplamalarında kullanıldı.

1997 yılında satış faaliyetine geçen firma kısa 
bir sürede iç pazarda hızla yayıldı, ilk iki yılın so-
nunda yurt içinde yakaladığı başarıyı uluslararası 
pazarda da yakaladı. Uzakdoğu pazarında Hong 
Kong Metrosu, Şangay Opera Binası, Singapur 
Marina Square, W-Hotels, Las Vegas MGM Hotel 
gibi büyük projelerde tercih edildi. Amerika, Ka-
nada, Avusturalya, Fransa, Belçika, İrlanda, İsrail, 
Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Almanya gibi pek 
çok önemli ülkede büyük metrajlı projelerde yer 
alan Çimstone, 2001 yılında ihracatını yüzde 400 
artırdı. 2005 yılında yapılan yeni hat yatırımıyla 
Çimstone üç metrelik levha üretimiyle tezgah 
sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Tüm dünyada 
büyüyen ve gelişen kompoze taş pazarına paralel 
yatırımlarını sürdüren Çimstone, hazır mutfak 
pazarına uzun ömürlü, standartları yeniden belir-
leyecek mükemmel bir ürün sundu.

Renk ve doku seçenekleri ile banyo mutfak 
sektörüne çeşitlilik ve farklılık getiren Çimstone, 
çizilmeyen, leke tutmayan, bünyesinde bakteri 
üremesine izin vermeyen, Almanya’dan hijyen 
sertifikasına sahip özel bir yüzey kaplama malze-

mesi sunuyor.
Son yıllarda mimari alandaki ge-
lişmeler, tasarımlardaki çeşitli-

lik, tüketici beklentilerindeki 
yükseliş Çimstone’u yeni-

likçi ürünler yaratmaya 
yönlendirdi. Çims-

tone bu misyon-
la, 2019 yılında 
mevcut üretim 
hattına ek ikin-
ci bir döküm 
hattı yatırımı-
nı gerçekleş-
tirdi. Bu yatı-
rımla Jumbo 
da dahil ol-
m a k  ü z e r e 
üç ayrı ebatta 
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levha üretebilen Çimstone, üretim kapasitesini iki 
katına çıkardı.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Çimstone, İzmir’deki üretim tesislerinde faali-
yet gösteriyor. Bugün 20 bin metrekare kapalı, 20 
bin metrekare açık alan üzerinde faaliyet gösteren 
Çimstone; üretim kapasitesini iki katına çıkaran 
jumbo (330x165cm) hat yatırımı ile yıllık 1 mil-
yon 200 bin metrekare kapasiteye ulaştı. 

“TÜRKİYE’NİN 
JENERİK MARKASIYIZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

1996 yılında başlayan faaliyetimizle dünyanın 
ilk nesil kuvars yüzey kaplama malzeme üreticileri 
arasındayız. Türkiye’de henüz bilinmeyen ve pek 
çok avantajı mimarlık ve dekorasyon sektörüne ta-
şıyan ürünlerimizle sektörün kurucu markasını ya-
rattık. O günlerden beri ülkemizde kuvars yüzey 
kaplama malzemeleri “Çimstone” adıyla anıl-
maya başlandı. Dolayısıyla da Türkiye’nin 
jenerik markası haline geldi. Bugün Türki-
ye kuvars sektörünün gelişimi, pazarın 
boyutları, üretim yapan marka sayısı 
bizim için iftihar tablosu. Öncü ol-
manın gereği olarak her koşulda 
yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışma-
larımızı sürdürerek ülkemize 
ve sektöre inancımızı ortaya 
koyduk. Türkiye’de yüzde 
60 pazar payı ile öncü bir 
firma olarak sektör trend-
lerini belirlemeye devam 

“Türkiye’de henüz 
bilinmeyen ve

pek çok avantajı 
mimarlık ve 

dekorasyon sektörüne 
taşıyan ürünlerimizle 

sektörün kurucu 
markasını yarattık. 
O günlerden beri 
ülkemizde kuvars 

yüzey kaplama 
malzemeleri 

‘Çimstone’ adıyla
anılmaya başlandı.”

ediyoruz. Dört büyük kıtaya, 40’ın üzerinde ülkeye 
yayılmış satış ağının yanı sıra, 2008 yılında İngilte-
re ve 2015 yılında Amerika’da kurulan satış ve da-
ğıtım şirketleriyle planlı büyümeyi sürdürüyoruz.

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

Yeni devreye aldığımız, Breton’un en son tek-
nolojisiyle kurulmuş olan yeni üretim hattımız ile 
kuvars yüzeyler dünyasında söz sahibiyiz. Ülke-
mizde sektöre adını veren marka olmanın sorum-
luluklarını her zaman büyük bir ciddiyetle taşıdık. 
Sektörünü inşa eden, öncü ve jenerik mar-
ka olarak ürün kalitesini, çeşitli-
liğini ve estetik eğilimleri 
biz belirledik. 

 SÖYLEŞİ / BÜLENT AKGERMAN

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Uzun yıllardır üyesi olduğumuz Türkiye İMSAD, 

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin gerek yurt 
içi, gerekse yurt dışındaki iş birliklerinin geliştirilmesi 

konusunda ülkemizde öncü oldu. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi inşaat sektörü için çok önemli bir paylaşım 

platformu haline geldi. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 
inşaat sektörüne yansımaları ile ilgili düzenli olarak yayınlanan 

ekonomi raporları, sektörel raporlar ve farklı gündem konularıyla 
sektöre yönelik yapılan toplantıları hem sektör paydaşları için, 
hem de ülke ekonomisi için katma değeri yüksek paylaşımlar 

oluyor. Pandemi döneminde birçok dernek kış uykusuna yatmışken 
düzenlediği başarılı çevrimiçi toplantılar ve webinarlar ile farkını 

ortaya koydu, etkin ve yetkin duruşunu perçinledi.

“TÜRKİYE İMSAD PANDEMİDE 
FARKINI ORTAYA KOYDU”
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Her faaliyetimizle sektörün geleceğine şekil verdik. 
İhracat pazarında da yenilikçi ürünlerimiz ve ope-
rasyonel verimliliğimizle fark yaratarak büyümeye 
devam ediyoruz.

Kanada ve Rusya’da da dağıtım şirketleri kur-
mayı hedefliyoruz. Ancak önce yeniden kapasite 
artırımı gerçekleştirmemiz gerekecek. Bugün önce-
likli olarak İngiltere ve Amerika’nın yanı sıra; İtalya 
ve Portekiz olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeye 
ihracat yapıyoruz.

2020 yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle zor 
bir yıl oldu. Çimstone olarak küresel salgın 
döneminde nasıl bir strateji belirlediniz?

Covid-19 salgınının ülkemizde reel olarak 
yaşanmaya başlandığı Mart 2020 ile başlayan dö-
nemde, öncelikle mavi ve beyaz yaka personeli-
miz risk durumlarına göre irdelendi; belli sayıda 
çalışanımız uzaktan çalışmaya başladı. Geçen süre 
zarfında gelen vakalara oranla bu sayılar değişken-
lik gösterdi. Tüm tesiste üst düzey önemler alın-
dı; enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme 
şartları yerine getirilerek TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi alındı. Salgının yurt dışındaki yan-
sımalarından ötürü dış pazardan gelen siparişler 
bir dönem durma noktasına geldi; Türkiye’deki 
rakiplerimiz bir dönem üretimlerine ara verdi. 
Çimstone böyle büyük bir kriz döneminde üretime 
başlayan yeni hattıyla birlikte, faaliyetlerine hiç 
ara vermeden devam etti, iç ve dış pazardaki tüm 
paydaşlarıyla iş birliğini devam ettirdi.

Şirketin 2021 yılı hedefleri neler?
Sosyal, ekonomik, kültürel ve hemen her alan-

da çarpıcı değişimlerin yaşandığı içinde bulundu-
ğumuz bu dönemde işletmeler, hem ulusal hem de 
uluslararası rakipleriyle sürekli rekabet içinde, çok 
daha zor ve hızlı değişen bir ortamda gelişimlerini 
ve varlıklarını sürdürmek zorundalar. Hız, esnek-
lik, sürekli inovasyon, farklılaşma, dünya stan-
dartlarını yakalama, küresel rekabet ortamına ayak 
uydurma, maliyetleri düşürme var olmanın temel 
şartları oldu. Tüm bu gelişmelerin paralelinde 
ölçek ekonomilerinde üretim ve lojistik, rekabetçi 
avantaj sağlamada şirketler için önemli bir araç 
haline geldi. Çimstone üretim kapasitesini artıra-
rak teknolojik yenilikleri yakalama, ürün gamını 
geliştirme ve büyük ölçeklerde üretim yapabilme 
imkanı elde etti. Böylece Çimstone’un artan talebe 
ve rekabete daha hızlı ve beklentileri karşılayacak 
şekilde cevap vermesi mümkün olacak.

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

Yıllardır seyreden büyüme rakamları ile do-
ğal taş sektöründe ve banko/tezgah sektöründe 
kendine her yıl daha fazla yer açan kompoze taş 

sektörü, yıldan yıla pazar payını artırmayı başardı. 
Fakat tüm dünyada süregelen pandemi süreci, 
ekonomik kriz, buna bağlı eksiye geçen büyüme 
oranları ile darboğaza giren inşaat sektörünün 
yanı sıra, tüm bu olumsuzluklar hizmet ettiğimiz 
sektörlere de yansıdı. Diğer yandan, ürünlerimizi 
birçok inşaat malzemesinden ayrıştıran ve talebi 
ayakta tutan bir özelliği var, o da yenileme pazarı. 
İnşaat sektörü durma aşamasına gelse de, yenile-
nen mutfak ve banyolardan kaynaklanan talep hep 
mevcut olacak.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Ülkemizde kompoze taş ürünlerinin önü açık. 

Kurulu kapasite ve satışların en az 10 yıl daha bü-
yümeye devam edeceğini öngörmekteyim. Global 
pazarlarda ise söz konusu süreç bazı ülkeler hariç 
aynı şekilde ilerleyecek. Ancak İtalyan Breton firma-
sının kesintisiz sürdürdüğü inovasyon çalışmaların-
da ürünlerde bazı değişiklikler kaçınılmaz olacak.

“Kanada ve 
Rusya’da da dağıtım 
şirketleri kurmayı 
hedefliyoruz. Ancak 
önce yeniden 
kapasite artırımı 
gerçekleştirmemiz 
gerekecek.”

SÖYLEŞİ / BÜLENT AKGERMAN
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SÖYLEŞİ / FULYA ÖZGÜL KOÇAK

“Yenilikçi ürünlerle bu yıl da
büyümeye devam edeceğiz”
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ise yaklaşık 20 milyon metrekare. Tüm bu faaliyet-
lerimizin neticesinde müşteri memnuniyetini de en 
önde tutarak müşterilerimizi zengin ürün portfö-
yümüzle buluşturuyoruz. Çatı Kaplama, Kiremit 
Altı Su Yalıtım Sistemleri, Temel Yalıtım ve Yalıtım 
Koruma’ya yönelik ürünler ve sistemlerle sektöre 
özel ve kusursuz çözümler üretiyoruz.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Çatı kaplama ve yalıtım alanlarına yönelik 
ürünlerimizi yurt içinde olduğu gibi yurt dışında 
da müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyo-
ruz. Onduline Avrasya olarak Türkiye, Orta Doğu, 
Orta Asya, Kafkaslar ve Afrika kıtası da dahil ol-
mak üzere yaklaşık 85 ülkeye çatı kaplama ve su 
yalıtımı ürünleri satan öncü şirketlerden biriyiz. 
Uluslararası arenadaki gelişimimizi gün geçtikçe 
artırmayı ve ihracatta yakaladığımız başarı çıtamızı 
daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Sapanca’daki 
fabrikamızda ürettiğimiz ürünler, ihracat pazarla-
rımız dışında, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik gibi 
dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. 

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

Kalitesinden ve dayanıklılığından asla ödün 
vermeden ürettiğimiz nitelikli ürünlerimizi dünya-

“Müşterilerimizin ve 
pazarın ihtiyaçlarına 
yönelik ürünler 
geliştirmeyi 
sürdüreceğiz. 
2021 yılında yine 
geleneğimizi 
bozmayacak
ve yeni ürünlerimizi 
müşterilerimizin
beğenisine 
sunacağız.”

Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Afrika 
kıtası da dahil olmak üzere yaklaşık 85 ül-
keye çatı kaplama ve su yalıtımı ürünleri 

ihraç eden Onduline Avrasya, bu yıl da yenilikçi 
çözümlerle pazar payını artırmayı hedefliyor. Yük-
sek performanslı, ultra hafif ve sağlamlığı kanıt-
lanmış garantili ürünleri üretmenin yöntemlerini 
geliştirerek, teknoloji yatırımları ile yurt dışı pazar 
payını genişletmek için çalışacaklarını vurgulayan 
Onduline Avrasya A.Ş. CEO’su Fulya Özgül Ko-
çak, “2021 yılında yine geleneğimizi bozmayacak 
ve yeni ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine 
sunacağız” diye konuşuyor. Fulya Özgül Koçak 
ile Onduline Avrasya’yı ve faaliyetlerini konuştuk. 

Öncelikle Onduline Avrasya’nın geçmişi ve 
kuruluşundan bu yana olan gelişimi hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

1944 yılından beri 77 yıllık sektör tecrübesi 
ile hafif çatı kaplamaları konusunda dünya lideri 
olan Onduline Group, 34 farklı iştirak ve yaklaşık 
bin 500 çalışan ile organizasyonlarını uluslararası 
çapta sürdürüyor. Bununla birlikte, dünyadaki bu 
34 iştiraki ile 100’den fazla ülkede müşterilerine 
ulaşıyor. Üretimlerini ise 8 ülkede 8 tam sertifikalı 
üretim tesislerinde gerçekleştiriyor ve tüm bu faa-
liyetleri ile her yıl 150 milyon metrekareyi aşan çatı 
ve temel su yalıtımı çözümleri sunuyor. Türkiye’nin 
lider çatı kaplama ve su yalıtım malzemeleri üretici-
si Onduline Avrasya ise, Onduline Group’un 1994 
yılında kurulan Türkiye’deki iştiraki. Şirketimiz, 
27 yıllık iş ve sektör tecrübesine sahip, bugün 
itibarıyla üç kıtada satış ve pazarlama faaliyetlerini 
sürdürüyor.

“ONDULINE GROUP’UN İKİ
AR-GE MERKEZİNDEN 
BİRİNE SAHİBİZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Sapanca’da yer alan üretim tesisimiz aynı za-
manda Onduline Group’un dünyadaki iki Ar-Ge 
merkezinden biri. Onduline Avrasya olarak çatı 
kaplama üretim kapasitemiz yıllık 15 milyon met-
rekare, su yalıtım membranlarındaki kapasitemiz 

Çatı ve temel su yalıtımı çözümleri sunan Onduline Avrasya, 27 yıllık 
iş ve sektör tecrübesi ile üç kıtada satış ve pazarlama faaliyetlerini 

sürdürüyor. 2021 yılında yeni ürünleri müşterilerin beğenisine 
sunacaklarını belirten Onduline Avrasya A.Ş. CEO’su Fulya Özgül Koçak, 
“Eğitime, dijitalleşmeye ve Ar-Ge faaliyetlerine önem verecek; yenilikçi 

ürünler üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam edeceğiz” diyor.
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nın birçok yerindeki müşterilerimize ulaştırıyoruz. 
Yüksek performanslı, ultra hafif ve sağlamlığı ka-
nıtlanmış garantili ürünleri üretmenin yöntemleri-
ni geliştirerek, teknoloji yatırımlarımızla yurt dışı 
pazar payımızı genişletmek için çalışacağız.  

Onduline olarak küresel salgın döneminde 
nasıl bir strateji belirlediniz?

Salgında Onduline Avrasya çalışanlarının sağ-
lığını korumak en öncelikli konumuzdu. Salgı-
nın başladığı günlerde Genel Müdürlük ve Bölge 
Müdürlüklerindeki arkadaşlarımız evlerinden 
çalışmaya başladı. Bu süreçte iş ortaklarımız ve 
tüm Onduline Avrasya çalışanlarıyla çevrim içi 
toplantılar gerçekleştirdik. Fabrikamızdaki üretim 
faaliyetleri ise tüm önlemler alınarak devam etti. 
Ofise dönüşümüzü kademeli olarak gerçekleştirdik 
ve teknolojik altyapımızı gerektiği gibi güçlendir-
dik. Özetle şunu söyleyebilirim ki, yeni bir ofis ve 
çalışma düzeni kurduk. 

Şirketin 2021 yılı hedefleri neler?
Sektörün tam kalbinde olmaya devam ederek, 

sahip olduğumuz pazarları büyütmeyi hedefliyo-
ruz. Eğitime, dijitalleşmeye ve Ar-Ge faaliyetlerine 
önem verecek; yenilikçi ürünler üretmeye, gelişme-
ye ve büyümeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin 
ve pazarın ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliş-
tirmeyi sürdüreceğiz. 2021 yılında yine gele-
neğimizi bozmayacak ve yeni ürünlerimizi 
müşterilerimizin beğenisine sunacağız.

Türkiye’de sektörünüzün 
bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

İçinde bulunduğumuz sektör, 
ülkemizin lokomotif sektörlerin-
den biri ve sektörümüz yaşanan 
gelişmelerden direkt olarak 

“Onduline Avrasya 
olarak çatı

kaplama üretim 
kapasitemiz 

yıllık 15 milyon 
metrekare, su yalıtım 

membranlarındaki 
kapasitemiz ise 

yaklaşık 20 milyon 
metrekare.

etkileniyor. Her sektörün avantajları ve dezavan-
tajları elbette var. Fakat biz Türkiye inşaat sektörü 
olarak gerektiğinde hızlıca aksiyon alabilen kaslara 
sahibiz. Bu yeteneğimiz de ülkemizdeki şirketlerin 
bu konudaki bilgi birikiminden ve gücünden kay-
naklanıyor. 

Çatı kaplama ve su yalıtımı sektöründe açıkçası 
hâlâ kaliteli ürün kullanımı ve doğru uygulama 
konusunda arzuladığımız yerde olduğumuzu dü-
şünmüyorum. Biz Onduline Avrasya olarak bu ko-
nuda herkesi bilinçlendirmek için üstümüze düşeni 
yapıyor ve içinde bulunduğumuz her platformda 
bunu dile getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğru 
uygulama yapmak ve kaliteli ürün kullanmak 
aslında ülkemizin kaynaklarını da daha verimli 
kullanmamızı sağlayacak.

Çatı kaplama ve su yalıtımı uygulamalarında 
niteliksiz ürünler kullanıldığında ürünün ömrü 
ne yazık ki çok kısa oluyor ve bu durum daha 
sonra düzeltilmesi imkansız bir hale dönüşüyor. 
Örnek vermek gerekirse, temel su yalıtım ürün-
leri binalarımızın taşıyıcı altyapısını suyun za-
rarlı etkilerinden koruyarak korozyonu önlüyor 
ve deprem güvenliği sağlıyor. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Şakir Erdoğdu 
yapmış olduğu donatı ve korozyon ilişkisini ortaya 
koyan akademik çalışmada korozyon kaynaklı do-
natı kesit kaybının 0.25 mm/yıl olduğu bir kabul 
sonucundan hareketle, donatı taşıma kapasitesinin 
beş yılın sonunda yüzde 50’sini, 15 yılın sonunda 
yüzde 90’ını 24 yıl sonunda ise tamamını kaybe-
deceğinden bahseder. Eğer binalarımızda doğru bir 
şekilde uygulanmış kaliteli ürünler kullanmazsak 
içinde yaşadığımız yapılar inşa edildikten kısa bir 
süre sonra bizim için artık tehlike arz etmeye baş-
lıyor. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve 
depremin değil, binaların insanları öldürdüğü-
nü unutmamamız gerekiyor.

SÖYLEŞİ / FULYA ÖZGÜL KOÇAK

“TÜRKİYE İMSAD ÜYESİ
OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri alanında 

hem yurt içi, hem de yurt dışı faaliyetleriyle ve 
sürdürülebilir çalışma sistemiyle önemli bir kuruluş. 

Tüm üyelerine çok geniş kapsamlı hizmet veriyor. Türkiye 
İMSAD’ın hazırladığı yayınlar, düzenlediği toplantılar tüm 

sektörün önemle takip ettiği ve sektör verilerine ulaştığı 
kaynaklar arasında yer alıyor. Biz de Onduline Avrasya olarak 

Türkiye İMSAD üyesi olmaktan ve çalışma gruplarına katkı 
sağlamaktan mutluyuz. 





66   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2021

SÖYLEŞİ / MEHMET TUNAMAN

Alçı bazlı hafif inşaat malzemeleri 
üretimi alanında uzman bir kuruluş 

olarak sektörüne birçok alanda liderlik 
eden Rigips Alçı, hızlı büyüyen alçı 

levha pazarı için üretim kapasitesini 
artıracak. Rigips Alçı Genel Müdürü 

Mehmet Tunaman, “Pandeminin 
etkisiyle değişen tüketici tercihleri 

doğrultusunda e-ticaret gibi kanallarda 
daha fazla var olmaya çalışacak, 
yenileme ürünlerinde daha fazla 

çeşitliliğe gideceğiz” dedi.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Saint-Gobain 
Grubu’nun bir şirketi olan Rigips Alçı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., Türkiye inşaat malzemeleri pazarının 

önemli üreticilerinden biri olarak güçlü sermaye yapısının 
yanında bilgi ve tecrübe birikimi ile pazara önemli katkılar 
veriyor. Rigips Alçı Genel Müdürü Mehmet Tunaman; ikisi 
yapı alçısı, biri endüstriyel alçılar olmak üzere yıllık toplam 
950 bin ton üretim kapasitesine sahip üç adet toz ürün 
grubu tesisi ve bir adet alçı levha tesisiyle sektöre hizmet 
verdiklerini söyledi.

Bu yılın, 2020’nin ikinci yarısında başlayan artan talep 
ivmesiyle devam edeceğine inandıklarının altını çizen 
Mehmet Tunaman, pandeminin etkisiyle değişen tüketici 
tercihleri doğrultusunda e-ticaret gibi kanallarda daha 
fazla var olmaya çalışıp, yenileme ürünlerinde daha fazla 
çeşitliliğe gideceklerini açıkladı. Tunaman, “Ayrıca, hızlı 
büyüyen alçı levha pazarı için üretim kapasitemizi artıra-
cağız. Buna ilave ilkelerimiz doğrultusunda çalışan sağlığı, 
enerji verimliliği ve çevre sağlığı konularında daha iyi bir 
dünya yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. Rigips Alçı Genel Müdürü Mehmet Tunaman ile 
şirketin faaliyetlerini ve 2021 yılı hedeflerini konuştuk.

Rigips’in geçmişi ve kuruluşundan bu yana olan 
gelişimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Küresel pazarda 50 ülkede faaliyet gösteren İngiliz 
şirketi BPB PLC bünyesinde 2001-2006 yılları arasın-

“Alçı levha pazarı 
için üretim 

kapasitemizi 
artıracağız”

da Türkiye’de kurulan Rigips Alçı Ticaret ve Sanayi A.Ş., 
2006 yılında BPB’nin dünyada Saint-Gobain tarafından 
satın alınmasıyla 355 yıllık geçmişi ve dünyanın ilk 100 
şirketinden biri olan Fransız grubunun bünyesine katıldı. 
Şirketin Türkiye pazarına girişi yerel bir üreticinin satın 
alınmasıyla başlarken, 2011 yılında ikinci bir şirket satın 
almasıyla büyüme devam etti. Bugün Rigips, kardeş şirket-
leri Weber ve İzocam ile birlikte Türkiye inşaat malzemesi 
pazarının önemli üreticilerinden biri olarak uluslararası bilgi 
ve tecrübe birikimi, güçlü sermaye yapısı ile Türkiye inşaat 
malzemesi pazarına önemli katkılar veriyor. Şirketimiz alçı 
bazlı hafif inşaat malzemeleri üretimi alanında uzman bir 
kuruluş olarak sektörüne birçok alanda liderlik ederek, 
büyüyen ülkemizde yatırımlarına devam ediyor.

“PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 15
İLA 20 ARALIĞINDA DEĞİŞİYOR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
nedir? İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün 
gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Üretim tesislerimiz Ankara’da kurulu durumda. İkisi 
yapı alçısı, biri endüstriyel alçılar olmak üzere yıllık toplam 
950 bin ton üretim kapasitesine sahip üç adet toz ürün 
grubu tesisi ve bir adet alçı levha tesisi bulunuyor. Ayrıca 
bir tesisimizde çimento bazlı yapı harçları üretimi yapılıyor. 
Rigips markası ile toz ürün grubunda değişik özelliklerde 
yapı alçı sıvaları ve vitrifiye sektörü için endüstriyel kalıp 
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alçıları, kuru duvar ürünleri grubunda değişik ölçülerde 
ve performansta iç duvar, tavan ve dış cephe kullanımı-
na uygun alçı levhalar üretiliyor. Ayrıca faaliyetlerimiz 
arasında kuru tavan ve duvar sistemlerimizi destekleyen 
tamamlayıcı ticari ürün grupları satışı bulunuyor.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat 
hakkında bilgi verir misiniz?

Alçı sektöründe resmi bir pazar payı hesaplaması yok. 
Bu nedenle pazar payları tahminlere dayanıyor. Rigips 
Alçı’nın tahminlerimize göre 2018 yılı itibarıyla pazar payı 
ürün gruplarına göre değişmekle birlikte yüzde 15-20 
arasında yer alıyor.

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

Rigips olarak dünyanın pek çok ülkesinde üretim 
yapan bir gruba ait olmamızdan dolayı ihracat alanımız 
sınırlı. Ürünlerin yükte ağır pahada hafif ürünler olması 
nedeniyle küçük bir kapasitemizi daha çok sınır ülkelerine 
ve yakın coğrafyalara ihracat için ayırıyoruz. Ancak son 
yıllarda değeri düşen TL’nin rekabet avantajı ile kendi 
grubumuz içinde satışlarımız arttı.

“2020’Yİ DOĞRU ÖNLEMLERLE
AZ HASARLA GERİDE BIRAKTIK”
Covid-19 pandemisi tüm sektörleri etkiledi. Rigips 
olarak küresel salgın döneminde nasıl bir strateji 
belirlediniz?

Türkiye’nin hızlı iniş çıkışlı ekonomisindeki tecrü-
belerimizden dolayı kötü geçen bir 2019 yılından sonra 
açıkçası 2020’nin bir çıkış yılı olacağını bekliyorduk. 
Ancak Covid-19 salgını beklenmedik bir gelişme oldu ve 
birçok şirket gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Ancak ilk 
şaşkınlıktan sonra hızlı tedbirler ve Saint Gobain’in direk-
tifleri doğrultusunda bir dizi önlem ile 2020 yılını az vaka 
sayısı ve az hasarla atlattık. Çalışan sağlığı amaçlı aldığımız 
tüm tedbirler için çok önemli bir bütçe harcadık, halen de 
devam ediyoruz. Bilgi işlem ve ERP alt yapımızı ofislerde 
evden çalışmaya göre hızla ayarladık ve hiç sorun yaşa-
madık. Daha riskli alan olan fabrikalarımızda tepeden 
tırnağa alınan önlemler ile üretime ara vermeden ça-
lışmayı ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi 
başardık. Üretim tesislerinde Covid-19 vakalarının 
tamamı dışarıdan geliyordu, bu noktada çalışanın 

ve ailesinin salgına karşı bilinçlenmesi için önemli çalışma-
lar yaptık. Son beş aydır şirketimizde yeni vakamız olmadı.

Şirketin 2021 yılı hedefleri neler?
2021 yılının, 2020’nin ikinci yarısında başlayan artan 

talep ivmesiyle devam edeceğini düşünüyoruz. Pandeminin 
etkisiyle değişen tüketici tercihleri doğrultusunda e-ticaret 
gibi kanallarda daha fazla var olmaya çalışacak, yenileme 
ürünlerinde daha fazla çeşitliliğe gideceğiz. Hızlı büyüyen 
alçı levha pazarı için üretim kapasitemizi artıracağız. Ayrıca 
ilkelerimiz doğrultusunda çalışan sağlığı, enerji verimliliği 
ve çevre sağlığı konularında daha iyi bir dünya yaşamı için 
çalışmaya devam edeceğiz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Alçı sıvalar inşaatlarda duvar ve tavan kaplama malze-

mesi olarak vazgeçilmez bir üründür. Her ne kadar 2019 ile 
pazarda bir duraksama yaşanmış olsa da yeni yapı inşaatları 
devam ettikçe, bu pazar büyümeyi sürdürecek. Alçı levha-
nın ise yenileme işlerinde hızlı ve kolay uygulanabilirliği 
sayesinde konut dışında pazar penetrasyonu tam ve yeni 
konut inşaatlarında da kullanımı hızla artıyor. Özellikle 
diğer duvar malzemelerine göre göreceli hafif-
liği ve esnekliği ile alçı levha duvarlar 
2019 yılında yayınlanan yeni 
deprem yönetme-
liği ile çok önemli 
bir konum kazan-
dı.

“TÜRKİYE İMSAD
REFERANS MERKEZİ OLDU”

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD bugün inşaat malzemelerinin 

bir referans merkezi oldu. Gerek özel sektör gerekse 
kamu tarafından dikkate alınan, endeksi takip edilen 

bir dernek olan Türkiye İMSAD, bugüne kadar olan 
değerli başkanların ve yönetimlerin özverili çalışmaları 

ile başarılı ve örnek alınacak bir çatı dernek haline 
geldi. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin gelişmesi, 
sorunlarının çözülmesi yönünde çok değerli çalışmalar 

yapıyor. Rigips olarak derneğin üyesi olmaktan memnunuz 
ve Türkiye İMSAD’ın çalışma komitelerine tüm imkanlarımız ile 

destek veriyoruz.

SÖYLEŞİ / MEHMET TUNAMAN
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 SÖYLEŞİ / KEMAL ÜLGEN

Geçen yıl pandemi nedeniyle 
yapılamayan bölgenin en büyük, 
dünyanın ise alanında en büyük 

beşinci fuarı olma özelliği taşıyan 
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 

bu yıl 6-9 Nisan 2021 tarihleri 
arasında 43’üncü kez kapılarını 

açacak. Hyve Group Bölge 
Direktörü Kemal Ülgen, “Bu yıl 
128 ülkeden 15 binin üzerinde 
ziyaretçiyi ağırlayacağız” dedi.

43’üncü kez 
kapılarını 

açacak

Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul
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SÖYLEŞİ / KEMAL ÜLGEN

“Fuarın 43 yıldır 
düzenlenmesi, 

sektörün 
sürekli gelişimi, 

ilerlemesi 
ve yarının 

ihtiyaçlarına 
cevap 

verebilmesi adına 
istikrarlı, yerel ve 
küresel kanaat 

önderlerini 
ağırlayan, etki 
alanı Türkiye 

sınırlarını aşan bir 
imkan sunuyor.”

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul, Türkiye İMSAD’ın 
2020 yılının ortalarında yayınladığı Türkiye 

İMSAD Yapı Sektörü 2019 Raporu’na bakıldığında 
581 milyar liralık harcamanın yapıldığı bir sektöre 
hitap ediyor. 6-9 Nisan 2021 tarihleri arasında 
Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan fuarı düzenleyen Hyve 
Group, bu yılki fuarda yerli üreticiler için 1 mil-
yar Euro’luk iş hacmi oluşturmayı hedefliyor. “4 
salonda toplamda 300 yerli ve yabancı katılımcıyı 
misafir edeceğiz. Rakamlar bize 128 ülkeden 15 
binin üzerinde ziyaretçinin fuarımız için davetiye 
aldığını gösteriyor” bilgisini veren Hyve Group 
Bölge Direktörü Kemal Ülgen ile fuarı ve sektör 
açısından önemini konuştuk. 

Öncelikle Hyve Group’un geçmişi ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

İngiliz Fuarcılık şirketi Hyve Group; 14 ülkede 
17 global ofisi, binin üzerinde deneyimli profesyo-
neliyle dünya genelinde 120’yi aşkın etkinlik dü-
zenleyen uluslararası bir fuar şirketi. Hyve Group 
olarak vizyonumuz dünyanın en önde gelen içerik 
odaklı ve mutlaka gidilmesi gereken etkinlik port-
föyünü oluşturarak müşterilerimize muazzam bir 
deneyim ve yatırım getirisi sağlamak. Türkiye’de 
ise gücümüzü bölgedeki küresel ağdan alıyor, ül-
kenin taşıyıcı beş sektörü olan inşaat (Yapı Fuarı- 
Turkeybuild İstanbul), turizm (EMITT), kozmetik 
(BeautyEurasia), gıda (WorldFood İstanbul), raylı 
sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde 
öncü fuarlar düzenliyoruz.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un kapsamı 
ve büyüklüğüne ilişkin neler söylersiniz?

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek olan Yapı Fua-
rı-Turkeybuild İstanbul, Türkiye İMSAD’ın 2020 
yılının ortalarında yayınladığı Türkiye İMSAD Yapı 
Sektörü 2019 Raporu’na bakıldığında 581 mil-
yar liralık harcamanın yapıldığı bir sektöre hitap 
ediyor. Türkiye’nin taşıyıcı sektörleri arasında yer 
alan inşaatın ülkedeki en önemli temsilcisi olan 
Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul’da bu yıl, Sağlık 
Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
rehberliğinde, Hyve Group’un ulusla-
rarası tecrübelerinin harmanlandığı 
tedbirler ekseninde 4 salonda 
toplamda 300 yerli ve yaban-
cı katılımcıyı misafir ede-
ceğiz. Katılımcıların yanı 
sıra güçlü bir ziyaretçi 
profilimiz de mevcut. 
Rakamlar bize 128 
ülkeden 15 binin 
üzerinde ziyaretçi-
nin fuarımız için 
davetiye aldığını 

gösteriyor. Yapı Fuarı’nın ziyaretçi profiline bak-
tığımızda ise firmaların satın alma kararlarında 
direkt söz sahibi olan yetkililerden oluştuğunu 
görüyoruz. Ayrıca, Yapı Fuarı 2021 için çevri-
miçi davetiyesini almış olan ziyaretçilerin yüzde 
55’inin 100 bin Euro’nun üzerinde yıllık satın 
alma bütçesi olması oldukça önemli. Daha önceki 
fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat ka-
nalları oluşturmak için düzenlediğimiz VIP Alım 
Heyeti programımız kapsamında yabancı alıcıları 
fuarımızda yine hibrit modellerin sunduğu im-
kanlar ile hem fiziksel olarak hem de sanal ticaret 
platformumuz Hyve Connect aracılığı ile ağırlaya-
cağız. Bu program dahilinde Fas, Tunus, Cezayir, 
Kamerun, Gürcistan, Uganda, Nijerya, Pakistan, 
Lübnan, Sudan, Umman, Ürdün, Azerbaycan ve 
Kosova’dan yaklaşık 240 satın almacıyı fuarda 
katılımcılarımızla  yeni iş birlikleri oluşturmak için 
bir araya getireceğiz. Katılımcıların yanı sıra güçlü 
bir ziyaretçi profilimiz de mevcut. 

“1 MİLYAR EURO 
İŞ HACMİ HEDEFLİYORUZ”
Fuarın Türkiye ve sektör açısından önemi 
nedir?

Fuarın 43 yıldır düzenlenmesi, sektörün sü-
rekli gelişimi, ilerlemesi ve yarının ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi adına istikrarlı, yerel ve küresel 
kanaat önderlerini ağırlayan, etki alanı Türkiye 
sınırlarını aşan bir imkan sunuyor. Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul, Uluslararası ve bölgesel 
aktörler için de oldukça önemli bir merkez haline 
dönüştü. Fuarımız aracılığı ile oluşturduğumuz 
ekonomi, iş birliği ve bilgi trafiği ile 41. ve 42. 
Yapı Fuarlarımızda alanda yapılan iş birlikleriyle 
sektöre yönelik yaklaşık 1.5 milyar Euro’luk bir 
iş hacmi sağladık. Bu yıl için hedefimiz ise yerli 
üreticilerimiz için 1 milyar Euro’luk iş hacmi 
oluşturmak. Bunun için ihtiyacımız olan dijital 
kaslarımızı pandemi öncesi ve sonrası dönemde 
önemli bir biçimde geliştirdik. 2018 yılından bu 
yana kullandığımız sanal ticaret platformumuz 
Hyve Connect ile önemli ve güçlü yabancı satın al-
macıları, yerli üreticilerimizle bir araya getireceğiz.

Geçen yıl pandemi nedeniyle 
yapılamayan Yapı Fuarı’nın 

bu sene 43’üncüsü 
düzenlenecek. Pandemi 

koşullarında nasıl 
bir organizasyon 

gerçekleştirilecek?
Hyve  Group 

olarak pandemi 
koşullarında sağ-
lık ve güvenlik 
her zaman bir 
numaralı önce-
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liğimiz. Sektörümüzün ilerlemesi ile de sağlık ve 
güvenlik önlemlerine uygun etkinlikleri gerçek-
leştirmek ve ticareti daha kolay hale getirmek için 
önemli mesafeler kat edildiğine inanıyorum.

Bu ilerlemelerin bir sonucu olarak, sağlık ve 
güvenlik önceliğinden hareketle Hyve Group ola-
rak Safe&Secure standartlarını geliştirdik. Etkinlik 
Organizatörleri Derneği (AE) ve Uluslararası Fu-
arlar Derneği (UFI) gibi sektörel kuruluşlar, önde 
gelen etkinlik merkezleri ve ulusal sağlık kurum-
ları ile birlikte çalışarak uygulamaya koyduğumuz 
Safe&Secure standartları, tüm etkinliklerimiz için 
önceden uygulamaya koyduğumuz önlemlerimizin 
geliştirilmiş bir versiyonu. Safe&Secure standart-
larının; Covid-19 göz önüne alınarak tesis edilen 
yeni sanayi standartlarını da artık kapsayan, haliha-
zırda bulunduğu pazarda öncü sağlık ve güvenlik 
önlemlerimizin geliştirilmiş bir versiyonu oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Safe&Secure önlemlerimiz; 
sosyal mesafe, koruma ve tespit, temizlik, hijyen ve 
bildirimdir. Yeni önlemlerin nerede uygulandığını 
göstermek amacıyla ayrıca bir Safe&Secure logosu 
da tasarladık. Uluslararası standartların yanı sıra 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da, Sağlık Bakan-
lığımızın rehberliğinde gerekli her türlü ek tedbire 
cevap vererek özel gereklilikleri karşılamaya da 
hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Alınan belirli 
önlemlere ilişkin daha ayrıntılı bilgiye Yapı Fuarı 
web sitesinden erişilebilir.

İnsanları bir araya getirmek her zaman esas 
önceliğimiz olmaya devam ederken, geliştirdi-
ğimiz güvenlik ve emniyet önlemleriyse, ticari 
faaliyetlerin devamlılığı, katılımcı ve ziyaretçileri-
mizin güvenliği ile huzurunu sağlamak amacıyla 
tasarlandı.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da katılımcı 
ve ziyaretçileri ne gibi yenilikler bekliyor?

Katılımcılarımız başta olmak üzere tüm pay-
daşlarımızla iş birliğimizde; hızlı reaksiyon verme 

“Yapı Fuarı- 
Turkeybuild 

İstanbul’da bu yıl,
Sağlık Bakanlığımız 

ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 

rehberliğinde, Hyve 
Group’un uluslararası 

tecrübelerinin 
harmanlandığı 

tedbirler ekseninde 
4 salonda toplamda 
300 yerli ve yabancı 

katılımcıyı misafir 
edeceğiz.”

kabiliyeti, çeviklik ve uyum sağlama yetkinlikleri 
daha fazla önem kazandı. Yeni dönemde hibrit 
fuarları, 365 gün fuarcılık ve birden çok kanalda 
aktif olma stratejimizi destekleyen teknolojiler 
öne çıkıyor. Verimlilik odağında, 365 gün ilişki 
ve networking olanaklarıyla fuarcılıkta yeni bir 
çağ başlıyor. Bu çağın farkındalığına hızla uyum 
sağlayarak, 2018 yılında başladığımız ve 2020 
itibarıyla hızlandırdığımız, dijital ve gelenekselin 
uyumlu iş modelini oluşturduk. Bu model sayesin-
de katılımcılarımıza fuar tarihleri dışında da ticari 
ilişkilerini güçlendirme yaklaşımı sergiliyoruz. Bu-
nun yanı sıra, pandemi gibi koşullar çerçevesinde 
ticaretin sürekliliğini sağlıyoruz. Bu yaklaşımın 
somut adımlarından birini, e-ticaret sektörüne 
yeni bir iş yapma standardı getiren uzaktan iş 
birliği platformu Retail Meetup’ı bu yıl satın alarak 
gerçekleştirdik. Özel olarak tasarlanan yazılımla 
geniş ölçekte ilişki ve müşteri adayı üretmeye 
imkan veren platform; ajanslar, medya, teknoloji 
tedarikçileri ve analistler dahil tüm e-ticaret ekosis-
temini bir araya getiriyor. Retail Meetup, ilk olarak 
2019 yılında satın alması yapılan global perakende 
sektörünün en iyi etkinliği olan Shoptalk Meetup’a 
ev sahipliği yaptı. Bir deneme niteliği taşıyan bu et-
kinliğin sonuçları olağanüstü oldu. 12 saatte 2 bin 
100 katılımcı arasında 18 bin görüşme gerçekleşti. 
Müşterilerin geri bildirimleri de oldukça olumlu. 
1.8 milyar sterlin gelir getiren etkinlik, formatın 
başarısını ortaya koyarak Hyve için heyecan verici 
bir dijital fırsatın önünü açtı.

Geleneksel yaklaşımların dijital fırsatlar ile 
birleşmesi sonucunda benimsediğimiz ve 2018 
yılından bu yana geliştirdiğimiz çoklu kanal strate-
jimiz, bugün Türkiye başta olmak üzere 14 ülkede 
120’yi aşkın fuarda katılımcılarımız için “Güvenli 
Ticaret, 365 Fuarcılık” yaklaşımımızın somut ve 
sürdürülebilir bir örneği.

Bütün sektörlerde olduğu gibi fuarcılık sektörü 
de dijital yaklaşımları, yüz yüze fuarcılığın ve tica-
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retin daha verimli bir biçimde devam etmesi için en 
iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürecek. 

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a en fazla 
katılan ülkeler ve fuarda yer alan ürün grupları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Toplamda 300 yerli ve yabancı katılımcının 
yer alacağı fuarımıza gelecek yabancı katılımcılar 
Özbekistan, Çin, Polonya, Romanya, Hindistan, 
Litvanya, Rusya ve İtalya’dan ağırlıklı olarak katı-
lım gösterecek. Ürün gruplarımıza baktığımızda 
ise kaba yapı, kapı-pencere-dış cephe, yalıtım-yapı 
kimyasalları ve iç yapı ana ürün grupları olarak yer 
alırken, aydınlatma&elektrik ürünleri, prefabrik 
yapılar, inşaat makineleri ve el aletleri, iskele kalıp 
ve asansör, çevre düzenleme ve peyzaj ürünleri de 
fuarda bu yıl sergilenecek yapı malzemeleri arasında 
bulunacak.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un sektörün 
ihracatına olan katkısı hakkında neler 
söylenebilir?

Türkiye’nin, merkezinde bulunduğu Afrika, 
Avrupa, Asya üçgeninde ticari hakimiyeti artıyor. 
Fuarcılık sektörünün bu sürece katma değeri ise 
güçlü ve büyük olacak. Bu pencereden baktığımız-
da, 2020 yılında ihracat hedeflerinin aşılmış olması, 
Türkiye’nin ekonomi verilerinin takip edilmesi 
tesadüf değil. Diğer yandan da fırsat dönemi olan 
bugünleri sektör olarak en iyi şekilde değerlendir-
meliyiz. Pek çok uluslararası fuarcılık oluşumunun 
Türkiye’ye çekilmesi, devletin sektöre desteğini ve 
teşviklerini artırması, yerli üreticilerimizin cesaret-
lendirilmesi öncelikli hedefler olmalı. 

FUAR KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK 
ETKİNLİKLER
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul kapsamında 
gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgi 
paylaşabilir misiniz? 

Etkinlik programı kapsamında bu sene Yapı 
Sahnesi, mimari ve iş odaklı panellere, ortaklığa 
yönelik oturumlara, ihracata, yurt dışı pazarlarına, 
yeni tasarım ve teknoloji araçlarının sohbetlerine 
ve ilham verici konferanslara ev sahipliği yapacak. 
Konferans programı kapsamında yapı ekonomisi, 
ticaret, yatırımlar, yeni pazarlar ve global ortaklık-
larla beraber iklim krizi ve depreme karşı sektörün 
duruşu masaya yatırılacak.

Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı 
Kurucusu Demet Demirer iş birliği ile düzenlenen 
sürdürülebilir büyümenin anahtarlarından biri olan 
çevik dönüşüm konusunu ele alacağımız buluşma 
ise yeni nesil yönetim yaklaşımlarını işletme ihti-
yaçlarına uyarlayarak işletmedeki potansiyeli ortaya 
çıkarmak ve hayata geçirmek için yapı sektöründe 
bir örnek teşkil edecek. 

Belki de tüm bu etkinliklerimizin arasında en 
kıymetli olan ve Yapı Fuarı’nda ilk defa düzenle-
yeceğimiz, çözüm ortağımız Değişim Mimarı ile 
birlikte düzenleyeceğimiz Yapı Tech Garage etkin-
lik alanında; akıllı inşaat malzemeleri, BIM, sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yönetim araçları, 
yapı mobil uygulamaları, 3B üretim, robotik üre-
tim ve nesnelerin interneti gibi konularda start-
up’lar, tasarım aşamasından bina teslim aşamasına 
kadar mimarlara, mühendislere, proje yönetici-
lerine, üreticilere, yüklenicilere, geliştiricilere, 
pazarlamacılara ve kullanıcılara farklı olanaklar 
sunduğu teknolojileri tanıtacaklar. Bu yıl üçüncü 
kez düzenleyeceğimiz Mimari Ustalık Sınıfları ile 
bir yandan sektörün nabzını tutmaya devam ede-
ceğiz, diğer yandan da Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul olarak, sektörün öncü ve trend belirleyici 
platformu olma özelliğimizi güçlendireceğiz.

7- 8 Nisan tarihleri arasında hayata geçirilecek 
Mimari Ustalık Sınıfları, Nobon’un kurucusu Dr. 
H. Cenk Dereli moderatörlüğünde düzenlenecek. 
Etkinlik kapsamında hayata geçirilecek adımlar-
dan biri stant ziyaretleri olacak. Etkinliğe katı-
lacaklar, toplam 6 standın ziyaretinin hepsi için 
ya da diledikleri takdirde sadece biri için kayıt 
yaptırabilecekler. Bu etkinliğimiz kapsamında 
katılımcılarımız mimarlık konusunda yetkin ve 
malzeme konusunda uzman fuar katılımcıları ile 
bir araya gelerek, önemli bir bilgi paylaşımı plat-
formunun parçası olacaklar.

8 Nisan günü ise, Yapı Masterclass / Peyzaj 
ve Aydınlatma Tasarımı teması kapsamında Mi-
mar Deniz Aslan, Mimar ve Mimari Aydınlatma 
Tasarımcısı Nergiz Arifoğlu ile Mimar Samim 
Magriso tasarım konusunda ufuk açacak, pazar-
lama açısından sektörün kabiliyetini geliştirecek 
yaklaşımlarını paylaşacak.

“Fuarımız aracılığı ile 
oluşturduğumuz
ekonomi, iş birliği 
ve bilgi trafiği ile 
41. ve 42. Yapı 
Fuarlarımızda 
alanda yapılan iş 
birlikleriyle sektöre 
yönelik yaklaşık 1.5 
milyar Euro’luk bir iş 
hacmi sağladık. Bu 
yıl için hedefimiz ise 
yerli üreticilerimiz 
için 1 milyar 
Euro’luk iş hacmi 
oluşturmak.”
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Bazısı dini merkez, 
bazısı müze, bazısı 
ofis olan ve farklı 
mimarileriyle dikkat 
çeken yapılar, dünyanın 
birçok yerinde mimariyi 
sanatla buluşturuyor. 
Hayallerin gerçek 
olduğu, yaratıcı 
düşüncenin hayat 
bulduğu yapılar genç 
mimarlara da ilham 
kaynağı oluyor. İşte bu 
yapılardan bazıları:

La Sagrada Familia

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Dünyaca ünlü Katalan mimar 
Antoni Gaudi tarafından ta-
sarlanan La Sagrada Familia, 

yalnızca dini bir yapı değil süregelen 
bir sanat eseri olma özelliği de taşı-
yor. Yapımına 1882 yılında başlanan 
ünlü bazilikanın inşası 130 yıldan 
daha uzun bir süredir devam ediyor. 
Bu da bazilikanın yapımının Mısır 
Piramitleri'nin inşasından daha uzun 
süreceği anlamına geliyor. Gaudi’nin 
hayatını adadığı ve bir tramvayın çarp-
ması sonucu vefat ettiği güne kadar 
tamamlamak için uğraştığı yapının, 
ünlü mimarın ölümünün 100'üncü 
yılı olan 2026 yılında bitmesi bek-
leniyor. Gaudi, bazilikanın yapımını 
kutsal bir vazife olarak görmüş ve ve-
fat ettiği 1926 yılına kadar proje için 
tüm gücüyle çalışmış. Bazilikanın ya-
pım görevini devraldığında Neogotik 
mimari planını rafa kaldıran Gaudi, 
modern, ikonik bir tasarım oluştur-
maya çalışmış.

Gaudi'nin 
hayatını adadığı
şaheser: 
La Sagrada Familia
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ABD’nin Tennessee eyaletinin küçük bir şehri olan Pigeon Forge’da yer alan ters bina Wonderworks, gerçekten 
de görenleri hayrete düşürüyor. Mimar Michael Ussery’nin eseri olan ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı 
bina, şiddetli bir havaya maruz kalan bir evin başka bir bina üzerine ters düşmesini andırıyor. Bu binanın 

girişinde sadece büyük bir salon var ve yerde olması gereken her şey tavanda; lambalar, tablolar, merdivenler… 
Fakat başınızı aşağı eğince her şey normale dönüyor. Bu ilginç yapı mimari eski sihirbaz malzemelerinin sergi-
lendiği küçük bir müze olarak kullanılıyor.

3 bin 200 metrekarelik alana yayılmış üç katlı binada 100’den fazla bölüm bulunuyor. Binanın yük-
sekliği ise 25 metre. Mimari yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı binanın içinde fizik, matematik ve uzay 

dünyasının bazı temel prensiplerini özellikle çocuk ve gençlere eğlenceli bir şekilde anlatan, ama her 
yaştan insana hitap eden öğretici bir müze ve eğlence parkı oluşturulmuş.

Sadece bina değil, binanın kullanım amacı da oldukça güzel. Yılın 365 günü açık olan mü-
zede özellikle gençlerin ilgisini çekecek çok sayıda bölüm bulunuyor. Ama sadece gençle-

rin değil, büyüklerin de hoş vakit geçirmesini sağlayacak etkinlik ve sergiler mevcut. 
Laser tag alanı, çok katlı ip parkurlarıyla maceraseverleri de memnun edecek 

aktiviteler var. Bunların dışında yerçekimsiz ortam, fırtına ve deprem 
simülatörleri, uzay mekiği kapsülü ve astronot kıyafetleri, adli 

tıp, sanal gerçeklik gibi çok çeşitli bölümlerle ziya-
retçilere keyifli vakit geçirme imkanı 

veriliyor.

Fırtınada savrulmuş gibi duran ters bina: 

Wonderworks

Wonderworks
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Elementlerin Avlusu - Almanya

Amerika’nın Ohio eyaletinde yer alan bu devasa piknik sepeti nam-ı diğer Big Basket, dünyanın en 
büyük sepet üreticilerinden biri olan Longaberger Headquarters şirketine ev sahipliği yaptı. Yapının 
ortaya çıkış öyküsü ise oldukça ilginç. Şirketin kurucusu Dave Longaberger, yeni yapacakları şirket 

binasının dışarıdan bakıldığında hemen kendi binaları olduğunun anlaşılmasını istiyor ve aklına ilginç bir 
fikir geliyor. Şirket binasının dev bir piknik sepeti olması ve bu sepetin Longaberger firmasının ürettiği 
sepetlere birebir benzemesi gerektiğini düşünüyor.

1997 yılında projeyi hayata geçiren Longaberger, şirketin ürettiği orta boy sepetlerin 160 kat büyük 
bir kopyası olan bu dev binayı inşa ettiriyor. 7 kattan oluşan yapı, uzun süre şirketin merkez binası olarak 
hizmet veriyor.

Yapımında çelik üzerine sıva tekniği kullanılan ve bu konstrüksiyon ile birçok mimari ödüle layık görü-
len Big Basket, 9 bin ton ağırlığı ile taşınması mümkün olmayan bir piknik sepeti olarak karşımıza çıkıyor. 
Binanın üzerinde yer alan ve piknik sepetinin saplarını oluşturan çelik konstrüksiyonun ağırlığı ise 150 
ton. Şirketin yemyeşil bahçesi üzerinde gerçekten de pikniğe gelen bir ailenin sepeti görünümünde olan 
bina, bölge halkı ve turistler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Ancak Big Basket, şirketin mali sıkıntıya 
düşmesi sebebi ile 2016 yılında satışa çıkarıldı.

Sepet içinde sepet üretilen bina:

Longaberger Headquarters

Longaberger Headquarters
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Türk müteahhitleri
için potansiyel taşıyor

Amerika kıtasının incisi konumunda bulunan Kanada, her 
yıl minimum 250 bin göçmeni kabul edip, bu göçmenler için 
konut ve sosyal yaşam alanları üretiyor. Kanada'nın 2040'a 
kadar 55 milyon nüfusa ulaşmayı hedeflediği göz önünde 

bulundurulduğunda, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 
için bürokrasi açısından zor, potansiyel olarak zengin bir 

pazardan söz etmek mümkün. Kanada’daki yerli firmaların 
büyük müteahhitlik firmalarımızı tanıması ise aslında pazara 

kestirmeden girmenin şifresini veriyor.

Her yıl 250 bin göçmen
alan Kanada, 
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IMF verilerine göre yaklaşık 1. 6 trilyon dolarlık 
GSYİH ile dünyanın 9’uncu büyük ekonomisi 
olan Kanada, 2020 yılında 42 bin 80 dolarlık 

kişi başına düşen milli geliriyle küresel ölçekte 
18’inci sırada yer alıyor. 2020 yılında sabit fiyat-
lara göre yüzde 7,1 oranında azalması beklenen 
GSYİH’nın, 2021 yılında yeniden toparlanma etkisi 
ile yüzde 5,2 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika’nın kuzeyinde sadece ABD ile 
sınırı bulunan Kanada, dünya toplam yüzölçümü-
nün yüzde 7’sini, Amerika kıtasının ise yaklaşık 
yüzde 41’lik kısmını oluşturuyor.

EN DİNAMİK EKONOMİLER
ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Ekonomik serbestlik endeksine göre, dünyada 
180 ülke arasında 9’uncu sırada bulunan Kanada, 
küresel rekabetçilik açısından 141 ülke arasında 
14’üncü sırada yer alıyor. Dünya Bankası İş Yapma 
Kolaylığı Endeksi’ne göre iş yapma kolaylığı açı-
sından Kanada, 190 ülke arasında 23’üncü sırada.

Kanada’nın 
Quebec kentinde 

görebileceğiniz en 
önemli yerler arasında 

Quebec Ulusal Güzel 
Sanatlar Merkezi 

ve Quebec City’nin 
sembolü haline gelmiş 
Cheteau Frontenac yer 
alıyor. 1893 yılında otel 

olarak hizmete açılan 
Frontenac Şatosu, 
görkemli orta çağ 

mimarisi ile görenleri 
kendine hayran 

bırakıyor.

Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya 
ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stra-
tejik pozisyona sahip olan ülke, ABD ve Meksika 
ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir 
tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın yanı 
sıra, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın 
önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri 
olarak değerlendiriliyor.
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2040 YILINA İLİŞKİN
HEDEFLER UMUT VERİYOR

Her ne kadar Kanada’da müteahhitlik hizmeti 
vermek için gereken şartlar “zor ve sabır” kelime-
lerini bir araya getirmeyi sağlasa da ülkenin 2040 
yılına ilişkin hedefleri burada potansiyeli yüksek 
bir inşaat sektörünün doğmasını sağlıyor. Ülkenin 
talep ettiği şartları yerine getiren işletmelere uygun 
koşullarda finansal seçenekler sunması ve konut 
üretiminin oldukça cazip bir seviyede ilerlemesi ise 
küresel ölçekte adından söz ettiren Türk müteah-
hitleri için sabrın anahtarını oluşturuyor.

Her şeyden önce Kanada’da konut projelerini 
finanse eden enstrümanlara bakıldığında, yüksek 
tasarruf ve düşük faiz oranları çerçevesinde, özel 
bankalar ile emeklilik ve yatırım fonları öne çıkı-
yor. Küresel ölçekteki 5’inci büyük inşaat pazarı 
olan Kanada’da üretimdeki ağırlık ise daha çok 
yerel firmaların elinde. Ülkedeki teknik mevzuatın 
zorlu olmasına ilave biraz da sabra dayalı mücadele 
gerektirdiği için çoğu yatırımcı bu pazardan uzak 

durmayı tercih ediyor. Ancak ülkenin mevcut 
potansiyeli ve kamunun altyapı ve enerji pro-
jelerinde kamu-özel sektör iş birliğine yönelme 
eğilimi, yüksek bütçeli işlerin de adeta habercisi 
niteliğinde.

BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİ
İÇİN GERİ SAYIMA
GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Kanada’daki inşaat projelerine geçmeden 
önce Covid-19 sonrası ülke ekonomisinde ya-
şanan gelişmelere şöyle bir bakmakta yarar var. 
Salgın, Kanada ekonomisini de olumsuz etkiledi 
ve özellikle Mart-Mayıs 2020 döneminde inşaat 
sektöründe acil olmayan faaliyetler durdurul-
du. Salgının etkileri geride bırakıldıkça ve bu 
yıldan itibaren öngörüldüğü şekilde hükümetin 
büyük altyapı projelerine ağırlık vermesiyle, 
müteahhitlik faaliyetlerinin ülke ekonomisinin 
en önemli bileşeni olmayı sürdürmesi bekleniyor. 
Bu kapsamda demiryolu, metro, karayolu, tünel, 
baraj, sinai-askeri-sosyal tesisler, hastane, liman 
ve konut gibi çok geniş yelpazede alt ve üst yapı 
projesinden bahsediliyor. Ülkede son dönemde 
altyapı ve enerji projelerinde kamu-özel ortaklığı 
(PPP) modelinin kullanımındaki artış da dikkat 
çekiyor.

MÜTEAHHİTLERİN ÜNÜ, PAZARA
KESTİRMEDEN GİRMENİN ŞİFRESİ

Kanada’daki yerli firmaların büyük müte-
ahhitlik firmalarımızı tanıması ise aslında pa-
zara kestirmeden girmenin şifresini veriyor. Bu 
çerçevede Türk müteahhitler için şirket satın 
alımı, ortak girişim sözleşmeleri (joint venture) 
ve konsorsiyumlarla yerel firmalarla birlikte ha-
reket etme seçenekleri akla geliyor. Ayrıca, yeni 
bir gelişme olarak iki ülke firmalarının üçüncü 
ülkelerde iş birliği yapmaya başladığı da gözle-
niyor. Bu kapsamda Türkiye Müteahhitler Birliği 

2020 yılında 42 
bin 80 dolarlık kişi 
başına düşen milli 
geliriyle küresel 
ölçekte 18’inci sırada 
yer alan Kanada, 
küresel rekabetçilik 
açısından 141 ülke 
arasında 14’üncü 
sırada bulunuyor.
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Kanada, Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan 2020-2021 döneminde ‘Öncelikli 

Ülkelerden’ biri olarak belirlendi. 
Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının 

yaklaşık yüzde 85’i sanayi, yüzde 15’i 
tarım ürünlerinden oluşuyor. Tarım ve 

gıda sanayiinde ihraç edilen ürünler 
arasında ise fındık, kuru üzüm, kuru 

kayısı, zeytinyağı ve kuru incir, sanayi 
ürünleri ihracatında ise otomotiv ana 

ve yan sanayi, gemi inşa sanayi, inşaat 
malzemeleri (başta mermer, karolar 

olmak üzere), hazır giyim ve ev tekstili 
ürünleri öne çıkıyor. Kanada’dan ya-

pılan ithalatta ise hammadde ve yarı 
mamul ürünler ağırlıklı durumda.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN 
HEDEF PAZARLARI 

ARASINDA YER ALIYOR
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(TMB), Afrika ülkeleri başta olmak üzere üçüncü 
ülkelerde iş birliği çalışmaları kapsamında destek-
lemeyi sürdürdüğü ortaklıklara sahip. Özellikle 
Türk müteahhitlerinin etkin olduğu coğrafyalarda 
Kanadalı firmalarla yerel pazar bilgisi ve tecrübe-
sini, Kanadalı firmaların teknoloji ve finansman 
avantajlarının birleştirilmesi kayda değer bir iş 
hacmini beraberinde getiriyor.

TİCARET BAKANLIĞI İLE
ZİYARET HEDEFİ

Öte yandan, Kanada’nın inşaat pazarı işgücü 
alanında önümüzdeki yıllara dönük bir arayış 
içinde olduğuna dikkat çeken TMB yetkilileri, 
yabancı işgücünün Kanada’ya getirilmesinin ol-
dukça bürokratik ve uzun bir süreç olduğunu, 
bununla beraber sürece sendikaların doğrudan 
etki ettiği bilgisini veriyor. TMB’nin Kanada’daki 
işçi sendikası LiUNA ile yaptığı görüşmeler çer-
çevesinde bu doğrultuda da Kanada ile sektörel 
iş birliğini geliştirmeye odaklandığını söyleyen 
yetkililer, bu ülkede istihdam edilen Türk işgü-
cü oranını artırmak istediklerinin altını çiziyor. 
Kanada pazarındaki bankacılık, işçi çalıştırma, 
mevzuat, izinler gibi konulardaki engellerin aşıla-
bilmesi için salgının ardından Ticaret Bakanlığı ile 
ülkeye bir müteahhitlik heyeti ziyareti imkanlarını 
değerlendirdiklerini açıklayan TMB yetkilileri, bu 
sayede ülkenin potansiyel hacminden yurt dışı 
müteahhitlik hizmetlerinin gereken payı alacağı 
öngörüsünü yapıyor.

Doğal kaynaklar 
bakımından

zenginlik arz eden 
ülkede

uranyum, demir, 
nikel, çinko, bakır,

asbest, kadmiyum, 
alüminyum, altın,

kurşun, molibden, 
potas, kobalt,

gümüş, kereste, tuz, 
kömür, petrol,
doğalgaz öne 

çıkıyor.

AĞAÇ VE PETROL SANAYİ EKONOMİDE 
ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP

G8 üyesi ve dünyanın en zengin ekonomile-
rinden biri olan Kanada’da ağaç ve petrol sanayi 
(birincil endüstriler) ve Güney Ontario merkezli, 
özellikle otomobil ağırlıklı bir imalat endüstrisine 
de sahip. Doğal kaynaklar ülke ekonomisinin ge-
lişmesinde kilit bir rol oynamış olmakla beraber 
toplam ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’i ve istih-
damın yüzde 75’ini oluşturan hizmetler sektörüyle 
bugün Kanada ekonomisi oldukça çeşitlenmiş 
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durumda. Kanada, petrol bakımından 
hatırı sayılır bir rezerve sahip ve eko-
nomiyi ivmelendiren iki sektörden biri 
petrol. Özellikle Alberta olmak üzere 
tüm Batı Kanada’da büyük miktarlarda 
petrol ve doğal gaz rezervleri bulunu-
yor. Ayrıca Atlantik kıyısında birkaç 
tane açık deniz petrol çıkarma tesisi 
yer alıyor.

2019 yılı itibarıyla Kanada, 167 
milyar varil kanıtlanmış ham petrol 
rezervine sahip olup, 69 ülke arasın-
da yüzde 10 pay ile üçüncü, dünya 
ham petrol üretiminde yüzde 5 pay ile 
dördüncü sırada yer alıyordu. Fakat 
petrol fiyatlarındaki ani düşüş ve pet-
rol endüstrisinin ülke ekonomisindeki 
ağırlığı nedeniyle Kanada, ekonomik 
göstergelerindeki olumsuz görünüm 
bakımından diğer G7 ülkelerinden ay-
rışıyor. Toronto Dominion Bank (TD) 
tarafından yayımlanan bir rapora göre, 
ülke ekonomisinin toparlanma süreci-
nin ABD’ye göre daha yavaş olacağı ve 
koronavirüs öncesi GSYİH düzeyine 
2022 yılından önce dönülemeyeceği 
öngörülüyor. Öte yandan, Kanada İsta-
tistik Kurumu verilerine göre, Kanadalı 
işletmelerin yarısından fazlası, salgının 
başladığı tarihten bu yana gelirlerinin 
en az beşte birini kaybetmiş durumda.

ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR
Petrolün yanı sıra Kanada’nın ma-

dencilik sektörü için de kayda değer 
bir potansiyele sahip olduğunu söy-
lemek mümkün. Doğal kaynaklar ba-
kımından zenginlik arz eden ülkede 
uranyum, demir, nikel, çinko, bakır, 
asbest, kadmiyum, alüminyum, al-
tın, kurşun, molibden, potas, kobalt, 
gümüş, kereste, tuz, kömür, petrol, 
doğalgaz öne çıkıyor. Ülkenin üç ana 
bölgesi ve Prens Edward Adası’nda 
birincil tarımsal faaliyetler de önem-
li yer tutuyor. Dünya ormanlarının 
yüzde 10’una sahip ve topraklarının 
yarısı ormanlarla kaplı bir ülke olan 
Kanada ormanlarının yüzde 65’i ve-
rimli olarak kabul ediliyor.

Dünyadaki en büyük kereste, 
odun hamuru ve gazete kağıdı ihra-
catçısı olan ülkede, ormancılık sanayi 
geleneksel olarak ABD inşaat ve basın 
sektörlerine aşırı derecede bağımlı 
olup, bu sektörlerdeki gelişmelerden 
şiddetle etkileniyor. Maden, mine-
raller bakımından da dünyanın en 
zengin ülkelerinden biri olan Kanada, 
dünyanın en büyük potas üreticisi. 
2009 yılına kadar dünyanın en büyük 
uranyum üreticisi olan Kanada, bu 
yıldan sonra Kazakistan’ın devreye 
girmesiyle dünya uranyum üretimin-
de de ikinci sırada yer aldı. Bunların 
haricinde kömür, nikel, titanyum 
konsantresi, alüminyum, demir cev-
heri, çinko, bakır, altın, kurşun, mo-
libden ve elmas üretiminde de dünya-
nın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor.

KANADA’NIN İHRACATINDA
ABD PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Kanada, 2019 yılında dünya ihra-
catı ve ithalatından yüzde 2,4’lük pay 
alarak her iki sınıflamada da 13’üncü 
sırada bulunuyor. Kanada’nın ihra-
catından yüzde 75 oran ile en fazla 
payı ise ABD alıyor. Ülkenin ABD’ye 
bağımlı bir dış ticaret yapısı bulu-
nuyor. Dolayısıyla bu ülkedeki talep 
dalgalanmaları ülkenin döviz gelir-
lerini sekteye uğratıyor. Bu durumu 
artık değiştirmek isteyen Kanada’nın 
ekonomi yönetimi, 2025 yılına kadar 
Kanada’nın ihracatının en az yüz-
de 50’sini ABD dışındaki ülkelere 
yapmayı hedefliyor. Ayrıca ülkenin 
ithalatının yüzde 51’i de ABD’den 
yapılıyor. 

GSYIH (TRILYON $) 1.6
KIŞI BAŞI GSYIH (BIN $) 42

ÜRÜNLER 2017 2018 2019

TOPLAM IHRACAT (DIĞERLERIYLE) 1 045 597 1 271 686 899 058

DIĞER KABUKLU MEYVELER (TAZE/KURUTULMUŞ) 
(KABUĞU ÇIKARILMIŞ/SOYULMUŞ) 75 731 55 667 55 911

DEMIR VEYA ÇELIKTEN DIĞER INCE VE KALIN BORULAR 
(DIKIŞLI, PERÇINLI) (KESITLERI DAIRE ŞEKLINDE, DIŞ 

ÇAPI > 406,4 MM)
0 2 488 48 951

YOLCU GEMILERI, GEZINTI GEMILERI, FERIBOTLAR, YÜK 
GEMILERI, MAVNALAR VE INSAN VEYA YÜK TAŞIMAYA 

MAHSUS BENZERI GEMILER
84 922 38 420 37 611

DEMIR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN YASSI HADDE 
MAMULLERI, GENIŞLIK ≥600 MM (KAPLANMIŞ) 9 255 72 905 35 744

DEMIR VEYA ÇELIKTEN DIĞER INCE VE KALIN BORULAR 
VE IÇI BOŞ PROFILLER 27 136 53 561 29 620

DEMIR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN YASSI HADDE 
ÜRÜNLERI (GENIŞLIK >= 600 MM) 44 262 77 516 25 775

DOKUNMUŞ HALILAR VE DOKUMAYA ELVERIŞLI 
MADDELERDEN DIĞER YER KAPLAMALARI 30 145 21 719 24 955

CILASIZ VEYA SIRSIZ SERAMIKTEN DÖŞEME VEYA 
KAPLAMA KAROLARI VE KALDIRIM TAŞLARI, MOZAIK 

KÜPLER VB.
40 668 28 356 22 607

YONTULMAYA VEYA INŞAATA ELVERIŞLI IŞLENMIŞ 
TAŞLAR (KAYAGAN TAŞI HARIÇ), MOZIK IÇIN KÜP 

ŞEKLINDE TAŞLAR, GRANÜLLER
30 767 27 884 21 718

IŞLENMEMIŞ ALUMINYUM 0 7 961 17 768

DEMIR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN PROFILLER 2 689 28 238 17 547

INŞAAT DEMIRI 105 910 170 247 17 541

MÜCEVHERCI EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLI 
METALLERDEN VEYA KIYMETLI METALLERLE KAPLAMA 

METALLERDEN)
14 696 15 190 17 343

ÜZÜMLER (TAZE/KURUTULMUŞ) 14 287 17 143 16 624

AĞAÇTAN VEYA DIĞER ODUNSU MADDELERDEN LIF 
LEVHALAR 4 916 8 572 16 451

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatında başlıca ürünler (bin dolar)

Kaynak: TRADE MAP
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Kireçten 
çimentoya
bağlayıcı 
malzemelerin

4 bin yıllık 
öyküsü...
Bağlayıcı olarak kullanılan ilk madde olan kirecin tarihi 
M.Ö. 2000’li yıllara uzanırken, kireçten çimentoya evrilen 
süreç ise bin yılları buldu. 1824 yılında İngiltere'nin Leeds 
kentinde Joseph Aspdin isimli bir duvarcı ustası, hazırladığı 
ince taneli kil ve kalker karışımını pişirip daha sonra öğüterek, 
bağlayıcı bir ürün elde etti ve ilk çimentonun patentini aldı. 
Çimento üretim ve satışına ise 1878 yılında başlandı.

YAPI TARİHİ / ÇİMENTO
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Latince yontulmuş taş kırıntısı 
anlamındaki “caementum” 
sözcüğünden türemiş olan 

“çimento” kelimesi, sonraları “bağlayıcı” 
anlamında kullanılmaya başlandı. İlk 
betonarme yapının tarihi 1852 olmakla 
birlikte, yapıların inşasında bağlayıcı 
malzemelerin kullanımı çok eskilere 
dayanıyor. Bağlayıcı madde olarak 
kullanılan ilk madde ise kireç.

B u  k o n u d a  k e s i n  b u l g u l a r 
olmamakla birlikte, kirecin bağlayıcı 
özelliğinin insanlık tarihinin erken 
dönemlerinde M.Ö. 2000’li yıllarda 
keşfedildiği söylenebilir. Eski Mısır, 
Kıbrıs, Girit ve Mezopotamya’nın 
değişik yörelerinde kirecin bir yapı 
malzemesi olarak kullanılmasına ait 
örneklere rastlanılmış. Eski Yunanlılar 
ve Romalılar kireci hidrolik bağlayıcı 
olarak kullanmışlar. M.Ö. 70 - 25 
yılları arasında yaşamış olan Mimar - 
Mühendis Marcus Vitruvius Pollio, “De 
Architectura (On Architecture-Mimarlık 
Üzerine)” adlı 10 ciltlik kitabında 
puzolan ve kireç karışımlarının 
hidrolik özelliklerinden bahsetmiş, 
nehir ve deniz kıyısında yapılacak olan 
yapılarda kullanılabilecek harç için 
karışım oranı bile vermiş. Araştırma 
sonuçları Anadolu’da Çatalhöyük’teki 

evlerin yapımında kullanılan sıvanın 
7 bin yıl öncesine tarihlendiğini ortaya 
koyuyor.

BUGÜNKÜ ÇİMENTONUN
TEMELİNİ ROMALILAR ATTI

Tarihte Mısır Piramitleri, Çin Seddi 
ve değişik zamanda yapılan kalelerde 
o dönemin medeniyetini simgeleyen 
birçok değiş ik bağlayıc ı  madde 
kullanılmış. Daha sonra yaklaşık 2 
bin yıl önce, Romalılar söndürülmüş 
kireci volkanik küllerle ve sonraları, 
pişirilmiş tuğladan elde edilen tozlarla 
karıştırarak bugünkü çimentonun 
özelliklerine benzer bir hidrolik 
bağlayıcı kullanmaya başlamışlar.

Eski Yunanlı lar ise Santorini 
Adası’ndaki volkanik tüfleri kireçle 
karıştırarak veya killi kireç taşından 
elde ettikleri bir tür hidrolik kireçle 
harç yapmışlar.

Eski Yunanlılar ve Romalılar kireç 
ve puzolan karışımlarının hidrolik 
özelliğinin farkına varmış ve bunları 
ku l lanmış  o lmakla  b i r l ik te,  ne 
kirecin elde edilişi ne de puzolanik 
r e ak s i yon l a r ı  k imya s a l  o l a r ak 
açıklayacak bilgiye sahip olamamışlar. 
Örneğin Pliny (Romalı bilgin Gaius 
Plinius), taşın ateşle yakılmasıyla elde 

edilen kirecin suyla temas edince neden 
tekrar yandığının anlaşılmaz olduğunu 
yazmış.

Anadolu’da ise Hitit kentlerinde, 
özellikle Çorum, Tokat ve Malatya 
illerindeki antik kentlerde, magneziyen 
kireç ile karıştırılmış puzolanik aktif 
doğal malzemelerin harç yapımında 
kullanıldığı görülmüş.

B u n u n  d ı ş ı n d a  G ü n e y d o ğ u 
Anadolu’da Asurlular’dan kalma tarihi 
kalıntılarda normal kireç ile bazalitik 
puzolanik maddenin kullanılmış olması 
vb. örnekler, Anadolu’da Romalılar 
ve Yunanlı lar ’dan önce çimento 
kullanıldığını gösteriyor. 

Teos- İzmir, Efes- İzmir, Afrodisias- 
Aydın, Kinidas- Muğla antik kentlerinde 
çimento ve harcın kullanıldığı görülmüş.

Bağlayıcı malzemelerin kalitesi ve 
kullanımı konusunda ancak 18’inci 
yüzyılda kayda değer bir gelişme 
o lmuş.1756 y ı l ında  Eddys tone 
Lighthouse’u yeniden inşa etmekle 
görevlendirilen John Smeaton, kirecin 
kimyasal özelliklerini ilk anlayan kişi 
olarak bilinir. Daha sonraki gelişme ise, 
“Roman Cement (Roma Çimentosu)” 
adı ile bilinen bağlayıcının Joseph 
Parker tarafından elde edilmesiyle 
olmuş.

YAPI TARİHİ / ÇİMENTO



İLK PATENTİ JOSEPH ASPDIN ALDI
1824 yılında İngiltere’nin Leeds kentinde, 

Joseph Aspdin isimli bir duvarcı ustası hazırladığı 
ince taneli kil ve kalker karışımını pişirerek ve 
daha sonra öğüterek bağlayıcı bir ürün elde etmiş. 
Bu ürüne su ve kum katıldığında ve zamanla 
sertleşme olduğunda, ortaya çıkan malzemenin 
İngiltere’nin Portland adasından elde edilen yapı 
taşlarını andırdığını gören Joseph Aspdin, elde 
ettiği bu bağlayıcı için 21 Ekim 1824 tarihinde 
“Portland Çimentosu” adı altında 5022 numaralı 
patenti almış. Bu bağlayıcı daha sonraki yıllarda 
büyük gelişmeler gösterse de “portland” ismi 
aynen korunmuş.

Aslında Joseph Aspdin tarafından üretilen 
bağlayıcı, üretim sırasında yeterince yüksek 
sıcaklıklarda pişirilmediği için bugünkü portland 
çimentosunun özelliklerine tamamen sahip 
olamamış. Yine de İngiltere Kirkgate İstasyonu’nun 
yanındaki halen ayakta olan “Wakefield Arms” 
binasının Joseph Aspdin’in yaptığı bağlayıcı ile 
yapıldığı belirlenmiş.

Hammaddelerin yüksek sıcaklıklara kadar 
pişirilip öğütülmesi olayı daha sonra 1845 
yılında Isaac Johnson isimli bir İngiliz tarafından 
gerçekleştirilmiş.

1850 yılında İngiltere’de dört çimento 
fabrikası vardı. 1851 Hyde Park Fuarı’nda ilk 
çimento briketleri görüldü. İlk Alman Çimento 
Standardı 1860 yılında oluşturuldu, dünyada 
çimento üretim ve satışına ise 1878 yılında 
başlandı. American Concrete Institute’nin (ACI) 
kuruluşu ve ilk Amerikan yönetmeliklerinin 
oluşturulması ise 1913 yılında oldu.
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Türkiye’nin çimento sektörü ile 
tanışması ise esas olarak 1912 
yılında özel sektör girişimi ile 
gerçekleşti. Üretimin 34 yıl geç 
başlanması, su kireci imalinin 
yeterli olmaması ve bu yılların 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküş dönemlerine 
rastlamasından kaynaklandı.

TÜRKİYE, ÇİMENTO
İLE 1912’DE TANIŞTI

Türkiye’nin çimento sektörü ile tanışması ise 
esas olarak 1912 yılında özel sektör girişimi ile 
gerçekleşti. Üretimin 34 yıl geç başlanması, su 
kireci imalinin yeterli olmaması ve bu yılların 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemlerine 
rastlamasından kaynaklandı. 1912 yılında Aslan 
Osmanlı Anonim Şirketi’ne ait Darıca Fabrikası 
ile Eskihisar Portland Çimento ve Su Kireci 
Osmanlı Anonim Şirketi’ne ait Eskihisar Fabrikası 
işletmeye alındı. Biri yaş, diğeri kuru sistem olarak 
kurulan bu fabrikalarda 100-150 ton/gün ve 60-
70 ton/gün kapasiteli, bugünün ölçüleri ile tesisi 
düşünülemeyen iki fırın bulunuyordu. Darıca 
Fabrikası FLSmidth firması tarafından, Eskihisar 
Fabrikası ise bir Alman firması tarafından tesis 
edildi. Su kireci pazarının yanı sıra çimento da 
büyük talep gördü ve her iki fabrika işletmeye 
alınmalarından sonra genişletildi.

Aynı yıllar içinde ülkemizde 60 bin ton su kireci 
üretilirken, 1930-1931 yılına kadar üretimi çimento 
üretiminin üstünde gerçekleşti.

Ülkenin çimento ihtiyacını karşılayan bu 
fabrikalar büyük miktarlarda ithalat yapılan 1920 
yılına kadar kötü ve yıpratıcı bir iç piyasa rekabetine 
girdiler.

Bu devrede çimento sektörüne devlet müdahalesi 
söz konusu olmadığından çimento fiyatları oldukça 
düştü. Yıpratıcı rekabete dayanamayan bu iki 
fabrika 1920 yılında “Aslan ve Eskihisar Müttehit 
Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleşerek ithal 
çimento karşısında birlikte harekete geçtiler.

Kaynak: Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türk Çimento)
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Her ülke ekonomisi için temel mak-
roekonomik denge, hatta ‘milli 
denge’ olarak tanımlayabileceğimiz 

denge ‘kaynaklar-harcamalar dengesi’dir. 
Ülke ekonomisinin kaynakları iç öz kaynak 
olarak GSYH, dış öz kaynak olarak da cari 
işlemler dengesidir. Temel hedef ülkenin öz 
kaynakları ile harcamalarının eşit kılınması; 
daha iyisi ülkenin kaynak fazlasının Merkez 
Bankası’nda döviz rezervi olarak gerekirse 
biriktirilmesidir. ‘Milli denge’ Türkiye eko-
nomisi için gerçek bir ‘milli ekonomi’nin 
inşası adına en temel gereklilik. Bu nedenle, 
Türkiye’nin GSYH’sını 5 trilyon TL’den 12 
trilyon TL’ye taşıyacak ve cari fazla verece-
ğimiz bir Türkiye ekonomisi, yatırımlarda, 
üretimde, ihracatta yeni bir tarihi sıçramayı 
hedefleyen bir ‘ekonomik reform’ yol hari-
tasını gerektiriyor.

Çünkü 2030’a kadar genç nüfusu art-
maya devam edecek olan Türkiye’nin bu-
günden önümüzdeki 10 yıla yatırımlarını, 
üretimini, ihracatını ikiye katlayacak ‘tarihi’ 
bir yapısal değişim süreci, özünde ‘istihdamı 
katlayacak reformlar’ anlamına da gelecek. 
Çünkü ekonominin özü, anlamı, değeri ‘iş’ 
ve ‘aş’tır. Türkiye’nin yatırımlarını, üretimini 
ve ihracatını ikiye katlaması, GSYH’sını da 
ikiye katlaması; 2030’da 15 bin doların üze-
rinde bir kişi başına milli geliri yakalaması, 
gençlere son derece geniş istihdam olanak-
ları sunabilmesi anlamına gelir. Türkiye’nin 
‘istihdamı katlayacak reform süreci’, yatı-
rımları, üretimi ve ihracatı ikiye katlaması 
ile birlikte, tasarrufları da katlayacak; fiyat 
istikrarı ve finansal istikrarı da mümkün 
kılacak.

Çünkü ekonomide aslolan üretim ve 
istihdamı katlamaktır. Sürdürülebilir yatırım 
ortamını sağlayacak reformlarla, Türkiye’nin 
yaşam standartlarını ve satın alma gücünü 
katlamaktır. Bu sayede, tasarrufların kat-
lanması ve ekonomide arz-talep dengesinin 
sağlanmasıdır. Tüm bu pozitif gelişmelerin 
sonucu, bir cephede enflasyonun gerilemesi 
ve fiyat istikrarı; bir diğer cephede tasarruf 
açığının kapanması ve finansal istikrar anla-
mına gelir. Bu nedenle, ülke ekonomisinin 

makro dengeleri açısından fiyat istikrarı ve 
finansal istikrar öncelikledirilemez. Yatırım-
ları, üretimi, büyümeyi, istihdamı ve ihracatı 
önceliklendirerek, bu alandaki kapasiteyi 
katlarsanız, zaten başarı fiyat ve finansal 
istikrarı da beraberinde getirmiş olursunuz.

Bu nedenle, mart ayında detayları açıkla-
nan ‘yeni nesil’ ekonomik reformların odak-
lanacağı nokta, hiç şüphesiz ki istihdamı ve 
üretimi katlayacak, yüksek teknolojili ürün-
lerinin ihracatımızdaki ağırlığını katlayacak, 
bankacılık sisteminin reel sektöre gerçek 
manada yatırım kredisi kullandırabildiği, 
katılım finans sisteminin yeni imkanların-
dan Türkiye ekonomisinin çok daha geniş 
ölçüde yararlandığı bir ‘manifesto’ olacak. 
Hiç şüphesiz ki, kamu mali disiplini bu 
sürecin de önemli bir parçası olacak. Ancak, 
bu başlık asla ‘mali kural’la karıştırılmamalı. 
‘Mali kural’ küresel ekonomik sistem ‘Covid-
19’la tarihi bir mücadelede iken, Türkiye’nin 
kendisini ‘prangalaması’ anlamına gelir. 
Türkiye’nin kamu harcamalarını azaltmaya 
değil; tersine ‘verimliliğini artırmaya’ ihtiyacı 
var. Türkiye ekonomisini temsil eden tüm 
STK’ların öncelikle üretime, istihdama, bü-
yüme ve ihracata odaklanacakları böyle bir 
süreç, şüphesiz ki Türkiye’yi 2023 ve sonra-
sında G20’de iddialı bir konuma taşıyacak.

‘GÜÇLENDİRİLMİŞ MALİ DİSİPLİN’
İLE KÜRESEL İTİBAR

Küresel ekonomik sistemin tarihinin en 
zorlu süreçlerinden birisini yaşadığı küre-
sel virüs salgınıyla mücadele süreci, gerek 
G20 ülkeleri, gerek Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler açı-
sından ağır kamu dengesi kırılmalarını, hayli 
yüksek bütçe açığı sorunlarını ve daha da 
ağırlaşan kamu borç stoku rakamlarını bera-
berinde getirdi. Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) toparladığı veriler, 2020 yılında ül-
kelerin küresel virüs salgınının etkilerini 
azaltmak amacıyla gerçekleştirdikleri kamu 
yardımlarının 14 trilyon dolara ulaştığına; 
bu derece dev bir desteğin kamu gelirleriyle 
karşılanması mümkün olmadığından, küre-
sel ölçekte kamu borcunun dünya GSYH’na 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

2030'a kadar genç nüfusu artmaya devam edecek olan 
Türkiye'nin bugünden önümüzdeki 10 yıla yatırımlarını, 

üretimini, ihracatını ikiye katlayacak 'tarihi' bir yapısal değişim 
süreci, özünde 'istihdamı katlayacak reformlar' anlamına gelecek. 

Çünkü ekonominin özü, anlamı, değeri 'iş' ve 'aş'tır.

Yeni nesil reformların 
hedefi 'istihdam' olmalı

MAKRO-NOMİ
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oranının 2019’dan 2020’ye, sadece 1 yılda 
yüzde 84’den yüzde 98’e fırladığına işaret 
ediyor.

Avrupa Birliği’nin kamu borç stoku/
GSYH oranı, Maastricht kriteri olarak yüzde 
60’ı geçmemesi gereken bir oran olması ge-
rekmesine rağmen, AB’nin ortalaması çoktan 
yüzde 90’a ulaşmış durumda. Bu oran Yuna-
nistan için yüzde 200, İtalya için yüzde 154, 
Fransa için yüzde 117, Birleşik Krallık için 
yüzde 101 seviyesinde. Türkiye yüzde 42 ile 
AB kriterinin yüzde 30, dünya ortalamasının 
ise yüzde 43 altında. 2020’nin ‘mucizevi’ 
başarısı olan yüzde 1,8’lik ‘pozitif’ büyüme 
ile dünyanın önde gelen 40 ülkesi arasında 
ilk 4’te, G20’de ilk 2’de ve OECD’de ise ilk 
sırada yer alan Türkiye’nin, pozitif büyümeyi 
yüzde 3,6 gibi bir bütçe açığı oranı ile ciddi 
bir mali disiplin başarısı yakalamış olması, 
her türlü takdirin üzerinde.

Bu başarıyı daha da ‘perçinlenmiş’ bir 
‘mali disipline’, daha da ‘iddialı’ bir mali 
disiplin başarısına taşımayı Ekonomi 
Yönetimi’ne hedef olarak işaret etmiş olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 merkezi 
yönetim bütçesi ve kamu dengesinde alı-
nacak ek harcama ve gelir tedbirleriyle, 
bütçe açığı hedefinin yüzde 4,3’den yüzde 
3,5’e çekildiğini de ilan etti. Kamu harca-
malarında israfı önleyecek ‘yeni nesil’ ted-
birlerle, yüksek teknolojiye dayalı yatırım 
hamlelerinin kamu destek ve teşvikleriyle 
daha büyük oranda buluşması da sağlanmış 
olacak. Bu nedenle, kamu maliyesi alanında 
harcama ve gelirlerinin anlık olarak takibini 
sağlayacak ‘yeni nesil dijitalleşme’ hamleleri; 
kamu ihalelerinde ‘yeni nesil’ yaklaşımlar; 
KİT’lerin 21. yüzyılın küresel rekabet ko-
şullarına göre yeniden yapılandırılması ‘yeni 
nesil ekonomik reformlar’ın sacayaklarını 
oluşturmakta.

Bunun yanı sıra, İslami esaslara dayalı 
katılım finans sisteminde Türkiye’nin id-
diasını artıracak adımlar; hammadde, ara 
mamul, makine ve enerjide ‘kendi kendine 
yeten Türkiye’ hedefine yönelik olarak, sa-
nayide, üretimde yapısal dönüşüm, Türkiye 
ekonomisini daha da ‘kurumsallaştıracak’ 
piyasa yapılandırmaları reformların ana baş-
lıklarını oluşturmakta. 

2020’DE MUCİZENİN ADI: 
‘POZİTİF BÜYÜME’

Türkiye ekonomisi, 2020 gibi küresel 
ölçekte son 100 yılın en büyük sağlık ve 
ekonomi krizinin yaşandığı bir yılı, adeta 
mucizevi bir başarıyla, yüzde 1,8’lik büyü-
meyle tamamladı ve dünya ekonomisinde 
2020’yi pozitif büyüme ile tamamlamış bir 
elin parmakları kadar sayıda ülke arasında 
4’üncü sırayla oturdu. Dürüstçe söylemek 
gerekirse, 2020’nin bütünü için reel büyüme 
hızı oranı tahminim, yüzde 70 olasılıkla, 
yüzde 2,485 idi. Tahminimin dip noktası 
olan yüzde 2,33, 2020’nin son çeyreğinde 
Türkiye ekonomisinin  yüzde 8,04 oranında 
büyüdüğü tahminime dayanıyordu. Tahmi-

nimin tepe noktası olan yüzde 2,66 ise son 
çeyrekte yüzde 10,49 oranında büyüdüğü-
müz tahminime. TÜİK’in açıkladığı veri ise, 
2020’nin son çeyreğinde Türkiye ekono-
misinin yüzde 5,87 büyüdüğünü gösterdi.

Oysa ekonomistlerin çoğu, son çeyrek 
için yüzde 8 ile 10 arası büyüme bekliyordu 
ve tüm 2020 için ekonomistlerin büyüme 
beklentisi ortalaması yüzde 2,3 düzeyin-
deydi. Bu verilerin ışığında, 2020’de yüzde 
3,1 büyüyen Tayvan, yüzde 2,9 büyüyen 
Vietnam, yüzde 2,3 büyümüş olan Çin’den 
sonra, dünyanın en seçkin ve öncelikli 40 
ülkesi arasında, 2020’yi pozitif büyümeyle 
ve 4’üncü sırada, G20 Grubu’nda ise Çin’le 
birlikte tek pozitif büyüyen ve 2’nci sırada 
bir ülke olarak bitirmiş olmak önemli bir 
ayrıcalık.

İşin özünü kaçırmayalım. 2020’nin 
mucizesi ‘Pozitif Büyüme’dir ve Ekonomi 
Yönetimi’nin geçtiğimiz mart ayı sonundan 
itibaren seferber ettiği tüm para-maliye-di-
rekt kontrol politikaları setinin bir başarısı-
dır. Hele ki, G20’nin pek çok ülkesi, özel-
likle de Atlantik kuşağındaki ülkeler yüzde 
-2’lerden -8’lere uzanan negatif büyüme 
verileri ile 2020’yi geride bırakmış iken...

2020 yılında kişi başına GSYH cari fi-
yatlarla 60 bin 537 TL, doları cinsinden 
8 bin 599 olarak hesaplandı. 2020 yılının 
tamamına bakıldığında GSYH bileşenleri 
açısından en hızlı artış yatırımlar tarafında 
yaşandı. Buna göre yatırımlar yüzde 6,5 
büyüdü. Hane halkı harcamalarında büyü-
menin yüzde 3,2 olduğu görüldü. Devletin 
nihai tüketim harcamalarında ise salgın yı-
lında yüzde 2,3’lük artış gerçekleşti. 2020’de 
yıllık olarak mal ve hizmet ihracatı bilhassa 
turizm ve hizmet ihracatı gelirlerindeki ciddi 
azalmayla yüzde 15,4 gerilerken, ithalat ise 
yüzde 7,4 arttı.

Sektörel bazda bakıldığında 2020’de ta-
rım ve sanayi sektöründe büyüme görüldü. 
Buna göre tarım sektörü yıllık olarak yüzde 
4,8; sanayi ise yüzde 2 büyüme kaydetti. 
İnşaat ve hizmetler sektöründe ise daralma 
gerçekleşti. İnşaat sektörü 2020’de yıllık ola-
rak yüzde 3,5 daralırken, salgından en çok 
etkilenen sektör olan hizmetler sektöründe 
küçülme yüzde 4,3 oldu. 2020 büyüme 
hikayesinde öne çıkan yatırımlar kalemine 
bakıldığında makine ve teçhizat yatırımla-
rındaki artışın inşaat yatırımlarının önüne 
çıktığı görüldü.

Makine ve teçhizat yatırımlarında 
2020’de yıllık büyüme yüzde 21’i aştı. 
2020’nin son çeyreğinde ise makine ve teç-
hizat yatırımları bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 38,7 arttı. Böylelikle 
makine ve teçhizat yatırımlarında 2010’un 
ikinci çeyreğinden bu yana en iyi çeyrek 
kaydedildi. İnşaatta ise son çeyrekte yatırım-
lar yüzde 14,7 geriledi.

Hane halkı tüketim kaleminin detay-
larına bakıldığında dayanıklı mallarda son 
çeyrekte hızlı büyüme kaydedildiği görüldü. 
Buna göre dayanıklı mallar kalemi 2020’nin 

son çeyreğinde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 42,3 büyüdü. 3. çeyrekte 
bu rakam yüzde 60,7 olarak kaydedilmişti. 
Giyim gibi yarı dayanıklı mallar tarafında son 
çeyrekte büyüme yüzde 6,9 oldu. Dayanık-
sız mallarda ise yüzde 8,2’lik artış görüldü. 
Hane halkının hizmetler kaleminde ise yılın 
son çeyreğinde daralma sürdü. Buna göre 
bu kalemde yıllık küçülme yüzde 6,2 oldu.

2020’de pozitif büyümeyle yakala-
nan bu başarıyı, 2008 yılının eylül ayının 
ikinci yarısında patlak veren ve 2009’da 
tüm dünya ekonomisinin ve küresel finans 
sisteminin derin yara almasına sebep olan 
Küresel Finans Krizi sürecinde yaşananlarla 
karşılaştırdığımızda, 2009 yılının büyüme 
hedefi yüzde 5 büyüme iken, yüzde -4,8 ile 
yılı tamamlayabilmiş bir Türkiye’nin, 2008 
finans krizinden üç kat daha yüksek bir 
küresel belirsizliğe sebep olmuş ‘Covid-19’ 
küresel virüs salgınının yaşandığı 2020 yılı-
nı, yüzde 5 büyüme hedefine göre, bu defa 
yüzde 2,5 büyüme ile tamamlıyor olması 
gerçek bir ‘başarı öykü’südür. Üstelik de bu 
başarının bir ‘kamu mali disiplini’ başarısı 
ve TCMB’nin 1 kuruş karşılıksız TL basma-
dığı koşullarda yakalamış olmanın değeri 
tartışılmaz.

Hadi, 2009’la bir karşılaştırma yapalım. 
2009 yılı bütçe açığı hedefi -15,54 milyar 
TL’dir. Yılsonu gerçekleşmesi ise -52,76 
milyar TL. 3,4 kat sapma. Bu nedenle, yıl-
başında bütçe açığı/GSYH oranı yüzde -1,4 
olarak hedeflenmişken, gerçekleşme yüzde 
-5,5 olmuştur. Bütçe gelirleri 244 milyar TL 
hedeflenmişken, 215 milyar TL’de kalmıştır. 
2020’de ise, bütçe açığı hedefi 139 milyar TL 
iken, 173 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
‘Covid-19’ gibi 100 yılda bir görülen ağır 
bir küresel krize rağmen, bütçe açığındaki 
sapma yüzde 24,5’tir. Bu sayede, yılbaşında 
bütçe açığı/GSYH oranı hedefi yüzde -2,9 
iken, yüzde -3,6 olarak gerçekleşti. Bu bir 
‘mali disiplin’ başarısıdır.

Giderler 1 trilyon 96 milyar hedeflen-
mişken, 1 trilyon 202 milyar TL olarak ger-
çekleşti. Çünkü toplam gelirler 957 milyar 
TL hedeflenmiş iken, 1 trilyon 29 milyar 
TL’ye, vergi gelirleri ise 785 milyar TL iken, 
833 milyar TL’ye ulaştı. Üstelik gelir vergisi 
182 milyar TL hedeflenmiş iken, 159 milyar 
TL’de kalmış olmasına rağmen... Çünkü 
Ekonomi Yönetimi, reel sektörün ve istihda-
mın çökmesine, üretim ve ihracatın durma 
noktasına gelmesine izin vermeyerek, ‘pozitif 
büyüme’ başarısı ile ekonominin çarklarının 
katma değer ve vergi üretmesini sağladı.

Eğer, kamu bankalarının öncülüğünde, 
reel sektör düşük maliyetli finansman im-
kanlarıyla desteklenmeseydi; eğer ticaret dip-
lomasisinin neferleri ihracatçıların yeniden 
rekorlara dönmesini sağlayacak imkanlar 
sağlanmasaydı, bugün bambaşka bir Türkiye 
ekonomisini konuşuyor olacaktık. Bu ne-
denle, 2020’yi pozitif büyüme ile bitirmenin 
2021’de de Türkiye ekonomisi için ne kadar 
değerli olduğunu daha net algılayacağız.
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Dünyada iyimser senaryo bek-
lentileri artıyor.
2021 yılında dünya ekonomi-

si için iki senaryo bulunuyor. İyimser 
senaryo 2021 yılında aşılamanın yay-
gın olarak yapılarak salgında dünya 
genelinde bağışıklık kazanılması. Kö-
tümser senaryo ise aşılamada yaygın 
uygulama yapılamaması ve/veya aşıla-
rın bağışıklık kazandıramaması. Şubat 
ayı sonu itibarıyla gelişmeler aşılamada 
iyimser senaryoya ilişkin beklentileri 
artırmaya başladı. Aşılamanın hızlan-
ması, aşıların bağışıklık kazandırma-
ya başlaması, günlük vaka sayılarının 
düşmesi ile aşıların mutasyonlarda 
etkili olması gibi olumlu gelişmeler 
yaşanıyor. Buna bağlı olarak dünya 
ekonomisinde de iyimser senaryoya 
ilişkin beklentiler artıyor.

            
Dünyada iyimserlik enflasyon 
endişelerini besliyor

Küresel ekonomide aşılamayla 
gelen iyimserlik bir yandan üretim 
ve ticaret tarafında büyümeyi sü-
rüklerken diğer yandan bol likidi-
te, talep artışı ile varlık ve emtia 
fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar 
küresel ölçekte enflasyon endi-
şelerini de beraberinde getirdi. 
Şubat ayı sonunda artan endişe-
lere bağlı olarak tahvil faizlerinde 
yükselmeler yaşandı. Fiili enflas-

yonlar henüz hedeflerin çok altına 
olmakla birlikte, yılın geri kalanında 

da enflasyon endişeleri kalıcı olmaya 
devam edecek. Özellikle ABD’de yeni 
destek paketi ile hızlanacak büyüme-
nin enflasyonu da besleyeceği tahmin 
ediliyor.       

Küresel ekonomide iyimser 
beklentiler kuvvetlenirken

Türkiye’de reform ihtiyacı artıyor

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

2021 yılının ilk iki ayı geride kalırken aşılama uygulamalarındaki gelişmeler ile dünya 
ekonomisinde iyimser beklentiler kuvvetleniyor. Türkiye’de ise kademeli ve kontrollü geri 

dönüş takvimi uygulanmaya başlanırken, özellikle ekonomide reform ihtiyacı artıyor.

EKONOMİK PERSPEKTİF

Küresel finansal oynaklıklar yıl 
boyu yaşanacak

Covid-19 salgınının yarattığı ko-
şullara karşın 2020 yılı genelinde ola-
ğanüstü parasal genişlemeler olmuş, 
hükümetler de geniş destekler sağla-
mıştı. 2021 yılında da destekler süre-
cekken, düşük faizler ve bol likidite de 
kalmaya devam edecek. 2020 yılında 
bol likidite şirketlere ve hane halka-
larına yöneldi. 2021 yılında ise artan 
iyimserlik ile bol likidite mali varlıkla-
ra kaymakta. İyimserlik sürdükçe mali 
piyasalarda yatırımlar, yatırımlar arası 
geçişler ile varlık fiyatlarında yüksek 
oynaklıklar devam edecek. Bunlar 
salgının artçı etkileri olarak yıl boyu 
yaşanacak.

Metal ve emtia fiyatları iyimserlik 
ile artmaya devam ediyor

Aşılamaya yönelik iyimser gelişme-
lere bağlı olarak dünya ekonomisinde 
de önümüzdeki aylarda toparlanma-
nın hızlanacağı beklentisi yükselmek-
te. Bu beklentilere bağlı olarak metal 
fiyatlarında şubat ayında sert artışlar 
yaşandı. Fiyatlar yukarı yönlü kalmaya 
devam edecek. Mart ayından itibaren 
tatilden dönen Çin ile ABD ve AB’de 
metal talebinin artacağı öngörülüyor. 
Cevher ve metal üretim kapasiteleri 
ise talep artışına sınırlı ölçüde cevap 
verebilecek. Bu nedenle yüksek metal 
fiyatları korunacak. Çelik fiyatları ise 
kapalı fabrikaların ve hatların açılması 
ile dengelenecek.  

Türkiye’de ekonomi için reformlar 
bekleniyor

Türkiye 2020 yılını yüzde 1,8 bü-



yüme ile kapattı. Salgın etkilerine rağ-
men Türkiye 2020 yılını büyüme ile 
kapatmış olmakla birlikte, sağlıklı bir 
büyüme sağlanamadı. Nitekim bü-
yüme için izlenen politikalar finansal 
kırılganlıkları artırdı, Türk Lirası’nda 
önemli değer kaybına yol açtı ve T.C. 
Merkez Bankası net rezervleri negatife 
geçti. 2020 yılı Kasım ayından itiba-
ren de finansal kırılganlıkları azalt-
mak için sıkı para politikasına geçildi. 
Ancak 2021 yılında ekonomideki 
sorunların çözümü sadece sıkı para 
politikası ile sağlanamayacak. Yapı-
sal sorunların çözümü için reform 
talepleri halen yüksek. Reformlar ve 
dış ilişkilerdeki iyileşmeler ile ekono-
mide ve Türk Lirası’nda kalıcı istikrar 
sağlanacak. Bu nedenle mart ayında 
açıklanan ekonomik reformlar büyük 
önem taşıyor.           

Enflasyonda artış sürüyor
2020 yılında yükselen enflasyon-

da artış eğilimi yeni yılda da sürüyor. 
Şubat ayı sonunda yıllık tüketici enf-
lasyonu yüzde 15,61, yıllık çekirdek 
enflasyon yüzde 16,21 ve yıllık üre-
tici enflasyonu yüzde 27,09 oldu. 
2020 yılından sarkan döviz kuru artış 
etkileri, emtia fiyatlarındaki artışlar, 
kuraklık etkisi ile yükselen gıda fiyat-
ları, yüksek ücret artışları ve yüksek 
kredi faizleri etkisi ile maliyet baskı-
ları sürüyor. Bu baskılara bağlı olarak 
enflasyonda artış yılın ilk yarısında 
sürecek. T.C. Merkez Bankası’nın sıkı 
para politikasının enflasyon üzerinde-
ki belirgin etkisi yılın ikinci yarısında 
görülmeye başlanacak. Enflasyondaki 
artış eğilimi T.C. Merkez Bankası’nın 
sıkı para politikasının uzun sürmesi 
gerekliliğini de teyit ediyor.

DTH çözülmüyor, portföy girişleri 
hız kesti

T.C. Merkez Bankası’nın sıkı para 
politikası ile enflasyonla mücadele-
de önemli bir hedefi döviz tevdiat 
hesaplarından Türk Lirası’na geçişin 
ve yurt dışından portföy girişlerinin 
sağlanması. Ancak henüz döviz tevdi-
at hesaplarından Türk Lirası’na geçiş 
olmadığı gibi DTH hesaplarında artış 
yaşanmakta. Şirketler döviz ödeme-
leri için DTH hesaplarını muhafaza 
etmekte. Gerçek kişiler ise henüz ye-
terli güven duymadıkları için DTH 

EKONOMİK PERSPEKTİF

yaşanan dalgalanma ile Türk Lirası’nın 
halen çok kırılgan olduğu görüldü. Bu 
nedenle T.C. Merkez Bankası’na faiz 
artış baskısı oldu ve banka mart ayı 
toplantısında test edildi. 

Türk Lirası halen kırılgan
Geçen yıl T.C. Merkez Bankası Baş-

kanı ve politikaları değişti, sıkı para 
politikasına geçilerek politika faizi de 
yüzde 17,0’ye çıkarıldı. Buna bağlı 
olarak TL’deki aşırı değer kaybının bir 
bölümü geri alındı. Sepet kur 15 Şubat 
günü 7,68 seviyesine kadar geriledi. 
Ancak şubat ayının son haftasında kü-
resel piyasalarda ortaya çıkan enflas-
yon endişesi ile yaşanan faiz artışları 
sonucu Türk Lirası yeniden hızla değer 
kaybetti. Sepet kur şubat sonunda 8,20 
seviyesine yükseldi. Türk Lirası halen 
çok kırılgan ve değerinin korunması 
için sadece yüksek faizler yeterli ol-
mayacak.            

hesaplarını korumakta. Döviz ihtiya-
cının karşılanması ile Türk Lirası’nda 
göreceli bir istikrarın sağlanması için 
portföy girişleri çok önemli. 6 Kasım 
sonrası 15 Ocak tarihine kadar önem-
li bir portföy girişi yaşandı. Ancak 
son dönemde portföy girişleri önemli 
ölçüde durağanlaştı.

Mart ayında T.C. Merkez 
Bankası’na faiz artış baskısı

M a r t  a y ı n d a  T. C.  M e r k e z 
Bankası’na politika faizini artırması 
için baskı geldi. Baskının üç nedeni 
vardı. İlk olarak enflasyon artışı kuv-
vetli şekilde devam ediyor. Dünyada-
ki emtia fiyat artışları da enflasyonu 
olumsuz etkileyecek. İkinci olarak şu-
bat ayında yapılan mevduat munzam 
karşılıkları artışı faiz aracının kulla-
nılmak istenmediği şeklinde de de-
ğerlendirildi. Üçüncü olarak ise şubat 
ayı sonunda küresel mali piyasalarda 
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Lüks konut fiyatlarına 
pandemi darbesi

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight 
Frank, dünyanın önde gelen 45 kentindeki lüks konut 
fiyatlarına ilişkin 2020 verilerini yayımladı. İstanbul’un 
bu yıl listeye alınmadığı Küresel Kentler Lüks Konut 
Endeksi dördüncü çeyrek verilerine göre, son 12 ayda 
ev fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Yeni Zelanda’nın 
1.3 milyon ile en kalabalık nüfusuna sahip Auckland 

şehri oldu. Pandemi nedeniyle finans ve ticaretin 
merkezi olan şehirlerde lüks konut fiyatları 

2020 yılında çakıldı. Lüks konut fiyatlarının 
en çok gerilediği kent ise yüzde 7,3’lük 

düşüşle Bangkong oldu. Hong Kong 
yüzde 6,9 ve Dubai yüzde 5,9’luk 

düşüşle dikkat çekti.

Almanya'dan konutlarda enerji verimliliğini 
artırmak için 6 milyar Euro destek

Almanya, konutlarda enerji verimliliğini artırmak için 6 milyar euro harcayacağını duyur-
du. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın bu yıl 6 milyar euro tutarında 

sübvansiyon ve teşviklerle binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımları destek-
leyeceğini belirtti. Peter Altmaier, federal hükümet tarafından desteklenen önlemlerin, 

mevcut binaları daha iyi yalıtım ve daha verimli ısıtma sistemleriyle modernize etme 
programlarını da içerdiğini söyledi. Altmaier, "Enerji geçişini başarılı kılmak istiyorsak, 

inşaat sektörü önemli bir faktör" dedi.

ABD'de konut 
başlangıçları 
şubatta azaldı
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına 
ilişkin konut başlangıçları ve inşaat 
izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna 
göre, konut başlangıçları, şubatta 
bir önceki aya kıyasla yüzde 10,3 
azalarak 1 milyon 421 bine geriledi. 
Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş 
gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine 
inen konut başlangıçlarının 1 milyon 
560 bin olması öngörülüyordu. Konut 
başlangıçları, ocakta 1 milyon 584 bin 
seviyesinde gerçekleşmişti.

DÜNYA TURU

İtalya'daki Biccari 
kasabasında bulunan 

evler 1 euroya satılıyor
İtalya’da Puglia’nın güneydoğu bölgesi içinde 
bulunan Biccari kasabasında evler 1 eurodan 

satışa çıktı. Bölgede 100’den fazla boş bina 
yer alıyor. Evler kabaca 50-70 metrekare iki 

kata yayılmış durumda. Belediye Başkanı 
Gianfilippo Mignogna, 1950’lerden beri 

düşen nüfustan bahsederek, “Neredeyse 2 bin 
kişiyiz. Nüfusun azalması açık bir yara. Yerliler 
gitmeye devam ediyor ve çoğu yaz aylarında 

ziyarete gelirken, artık bunu da yapmıyorlar. 
Yaşanabilir birçok ev boş ve unutulmaya yüz 

tutuyor” dedi.
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Danimarka, enerji adası inşa edecek
Danimarka’nın Kuzey Denizi’nde ilk aşamada 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak 
dev bir enerji adası inşa edeceği açıklandı. Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje Danimarka 

parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı. Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi 
olan ada, 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği 
belirtiliyor. Projede, 200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada, kıyıdan 

80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek. Projenin inşaatına 2026’da başlanması planlanırken, tesisin 
2033’te faaliyete girmesi bekleniyor.

Azerbaycan inşaat 
ihalelerinde Türkiye 
modelini uygulayacak
Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ili Ermenis-
tan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'da, 
bu bölgelerin imarı için çalışmalara başlandı. 
Azerbaycan hükümeti, işgal döneminde ha-
rabeye dönen tüm bölgeleri imar ederek ata 
yurtlarından yıllardır uzak düşen vatandaşla-
rın doğdukları topraklara mümkün olan en 
kısa sürede dönüşünü hedefliyor. Cumhur-
başkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kapsamlı 
imar ve kalkınmaya başlayan hükümet, 
projelere yabancı şirketlerin, özellikle de Türk 
iş adamlarının katılımı için süreçleri kolaylaş-
tıracak sistemler üzerinde çalışıyor. Hükümet, 
ülkedeki inşaat ihalelerinde Türkiye modeli-
nin uygulanması yönünde karar aldı.

Çin'in inşaat demiri 
üretimi ocak-şubat 
döneminde 
yüzde 19 arttı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 
yayımladığı verilere göre, bu yılın 
ocak-şubat döneminde Çin'in inşaat 
demiri üretimi yıllık bazda yüzde 19 
artışla 40-49 milyon mt seviyesinde 
yer aldı ve bu artış geçen yılın aralık 
ayındaki artışa kıyasla 12,6 puan daha 
yüksek oldu. Aynı dönemde Çin'in fil-
maşin üretimi yıllık bazda yüzde 17,4 
artışla 25.85 mt seviyesine yükseldi. 
Yıllık bazda kaydedilen artış hızı aralık 
ayında kaydedilen artışa kıyasla 7,3 
puan daha yüksek oldu.

DÜNYA TURU
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