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devam ediyordevam ediyor
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Yeni yönetim,  yeni isim, yeni logo, yeni ofi s
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ER Özel sektör inşaat 
yatırımlarını özendirecek 
önlemler alınmalı

 D
e erli Türkiye MSAD üyeleri ve sektördeki dostlar m z, mevsimsel olarak 
in aat sektörünün canl  oldu u bu dönemde, in aat malzemesi sanayici-
leri olarak aç klanan son verileri dikkatle ve özellikle sürdürülebilirlik aç -
s ndan iyi de erlendirmeliyiz. Y l n ilk çeyre inde ekonomimiz yüzde 3 bü-
yürken, in aat sektöründe bu oran yüzde 5,9 ile pozitif gerçekle ti. Ancak, 
bu büyümenin tek kayna  ayn  dönemde yüzde 79,7 geni leyen kamu 

yat r mlar  oldu ve yüzde 13,4 gerileyen özel sektör yat r mlar n n in aat sektöründeki büyü-
meye katk s  olmad . Y l n ikinci çeyre inde de büyük ölçekli altyap  projeleri odakl  olmak 
üzere kamu in aat harcamalar n n h zl  büyümesini sürdürdü ünü görmekteyiz. 

Dergimizin bu say s nda geni  kapsaml  irdelenen mega projelerin ve di er kamu yat r m-
lar n n ekonomimize, in aat ve in aat malzemeleri sektörlerine ku kusuz büyük katk s  
olacakt r. Bununla birlikte unutmayal m ki, büyümenin sürdürülebilir olmas  önemlidir. Bu 
noktada kamunun yan nda özel sektör harcamalar n n da beklenen pay  almas  büyük 
önem ta yor. Türkiye statistik Kurumu’nun yay mlad  in aat sektörü güven endeksi 
haziran ay  verilerine göre, mevcut in aat i leri mevsimsellik ile art n  sürdürürken in aat 
i lerinin seviyesi henüz geçen iki y l  yakalayamad . Son üç ayd r yeni al nan in aat i le-
rinde ise gerileme ya an yor. Bu trende ba l  olarak y l n ilk be  ay nda sektörümüzün alt 
dallar nda üretim art na yol açan talep öncelikle kamunun alt ve üstyap  in aatlar ndan, 
daha sonra ise devam etmekte olan in aat i lerinden kaynaklan yor.  

D  pazarlardaki durgunluk ihracattaki art  performans n  da yava lat yor ve ihracat n büyü-
meye fazla katk s  olmayaca n  gösteriyor. Bu ko ullarda büyümenin iç pazara dayanarak 
sa lanabilece i görülüyor. Hedeflenen büyümenin gerçekle ebilmesi için bir yandan özel 
sektör in aat harcamalar n  özendirecek, di er yandan konut kredilerini sat lardaki ivmeyi 
sürdürecek düzeyde tutacak önlemlerin al nmas  önem ta yor. Pazar n canlanmas  aç -
s ndan bu süreçte kentsel dönü ümün daha da h zland r lmas , f rsata çevrilmesi gerekti i 
inanc nday z. Kaliteden taviz verilmeden uygulanmas n  istedi imiz kentsel dönü ümün 
“fiyat de il kalite odakl ” olmas  gerekti ini her ortamda dile getiriyoruz. Bu nedenle gele-
neksel Türkiye MSAD n aatta Kalite Zirvesi’ni bu y l “Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i” 
konusuyla düzenleyece iz, geni  kat l mla konunun tüm taraflar n  bir araya getirece iz. 

De erli üyelerimiz, Türkiye MSAD Yönetim Kurulu olarak Ankara’da Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan  Say n Taner Y ld z, Ekonomi Bakanl , Türkiye n aat Sanayicileri ve-
ren Sendikas , Türk Mü avir Mühendis ve Mimarlar Birli i ve Türkiye Müteahhitler Birli i 
ile bir dizi temas gerçekle tirdik. Verimli geçen temaslar m zda çe itli i  birli i ve ortak 
çal ma projeleri gündeme getirdik. Yurt d nda da Rusya Konut Geli tirme Vakf ’n n 
Moskova’daki toplant s na kat larak derne imizi tan t rken,  Katar’da daimi sergi ve irtibat 
bürosu projelerimizi takip ettik. Y l n ikinci yar s n n ilkinden çok daha iyi geçmesini diliyor, 
cari aç a pozitif katk s n  yüzde 250 olarak gerçekle tiren in aat malzemesi sanayicileri 
nin sektörümüzün geli im çizgisini istikrarl  devam ettirece ine inan yorum.   

Sektörümüzün büyümesi, derne imizin gücünü art rmas  için, ta  üstüne ta  koymak so-
rumlulu uyla, gece-gündüz demeden çal an yönetim kurulu üyesi arkada lar ma, sürmek-
te olan de i im süresi içinde özveri ile çal an dernek profesyonellerimize, her an de i en 
gündemi anbean takip ederek katk lar ndan güç ald m z dan manlar m za ve deste ini 
hiçbir zaman esirgemeyen siz de erli üyelerimize te ekkürü bir borç biliyorum.

Bizi izlemeye devam edin.

Hedeflenen büyümenin gerçekle ebilmesi için bir yandan 
özel sektör in aat harcamalar n  özendirecek, di er 
yandan konut kredilerini sat lardaki ivmeyi sürdürecek 
düzeyde tutacak önlemlerin al nmas  önem ta yor.  
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ÜRK ekonomisinin lokomotifi hiç ku kusuz in aat sektörü ve in aat 
malzemesi sanayisi. Ekonominin istenen büyüme rakamlar na ula abil-
mesinin yolu sektörün büyümesinden geçiyor. Sektör büyürken, kendi-
ni yeniliyor ve ça n gerektirdi i de i ime ayak uyduruyor. Bu de i im, 
tüm parametreleriyle in aat malzemesi sanayicilerinin çat  örgütü Türki-
ye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nde (Türkiye MSAD) de ya a-

n yor. 2013 y l na yeni bir yönetim ve yeni bir ba kanla giren Dernek, Türkiye ismini de 
alarak sektörün tümünü kucaklayacak stratejileri hayata geçirmeye ba lad . 

Bu de i im süreci imdi Türkiye MSAD’ n 29 y ll k logosuna da yans d . Yeni logo, 
büyük bir de i im ve geli im sürecinin a amalar n  gösteriyor. Modern çizgilere sa-
hip yeni logo dinamizm ve sürdürülebilirli i ifade ederken, üç parçal  yap y  olu turan 
renkler de in aat malzemesi sanayisindeki yeni anlay  ve yakla m  yans t yor. Yeni 
logoda mavi renk ile inovasyon ve teknoloji, k rm z  renk ile dinamizm ve geleneksel 
Türkiye MSAD imaj , ye il renk ile de çevreye verilen de er ve duyarl l k vurgulan yor.

Türkiye MSAD’da de i im bununla da s n rl  kalmad . Üyesi olan sanayicilere, dernek-
lere ve payda  kurumlara daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen Türkiye MSAD, merkez 
ofisini Kavac k’a ta d . Yeni ofis, üyelerin geni  kat l m  ile toplanabilece i büyüklükte 
salonuyla ça da  bir görünüme sahip. 250 metrekarelik ofiste, gerekti inde ayn  anda 
farkl  toplant lar düzenlemek de mümkün. Üyelerine daha kolay park olana  da sa la-
yan plaza ortam ndaki yeni ofisi ile Türkiye MSAD, de i im ve geli im sürecini, hizmet 
kalitesine yans tarak yola devam ediyor.

Türkiye MSAD’daki de i imi, derginin 14. say s nda  ana tasar m çizgilerine de uy-
gulad k. Dergimizin bu say s nda dört y ld r farkl  disiplin ba l klar  alt nda a ina ol-
du unuz Türkiye MSAD üyesi firmalar n yöneticileri ve mimarl k dünyas n n önemli 
isimleriyle yap lm  söyle ileri bulacaks n z. Hepsini tek tek saymaya ve anlatmaya ye-
rimiz yetmez. Ama bir iki konudan bahsetmekte yarar görüyoruz. Kapak konumuzda, 
Türkiye’nin ve in aat sektörünün gündeminde yer alan mega projeler var. Bu projele-
rin in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisi üzerinde yarataca  etki kadar, do a 
ve çevre aç s ndan sak nca yaratacak riskleri de sivil toplum kurulu u (STK) ve meslek 
örgütleri yöneticilerinin görü leriyle verdik. Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  
Dündar Yeti ener’in deyi iyle “mega projelerin titizlikle ele al nmas ” gereklili ini ha-
berimize yans tt k.

ki ayd r gündemimizin en ön s ralar n  i gal eden, Taksim Yayala t rma Projesi ad  
verilen, kamuoyunun ise Gezi Park ’na Topçu K las  dikilmesi yönündeki giri imlerle 
haberdar oldu u konuyu uzman yla konu tuk. Planlama yakla m  olmadan, bu yak-
la ma halk n, meslek uzmanlar n n, akademisyenlerin ve STK’lar n kat l m  gerçekle -
meden kent bütününü ilgilendiren kararlar n nas l bir stanbul yaratt n , mimar Kerem 
Ergino lu detayl  bir ekilde anlatt . De i im ça nda kat l m n, sürdürülebilirli in ve 
dinamizmin önemini söyle ilerimizi gerçekle tirirken de devam ettirdik. 

Keyifli okumalar…
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Türkiye İMSAD’da 
değişim tüm hızıyla 
devam ediyor





MSAD’dan
» Türkiye MSAD: “ n aat sektöründe büyüme sürdürülebilir olmal …”

» Türkiye MSAD yeni merkezinde

» Türkiye MSAD’ n 29 y ll k logosu yenilendi

» Türkiye MSAD yönetimi An tkabir’i ziyaret etti

» Türkiye MSAD’ n Ankara ç karmas

AYAKÜSTÜ SÖYLE
» Knauf n aat ve Yap  Elemanlar  Genel Müdürü Orhan Düzgün:
   “Prestijli projeler sektörün canlanmas n  sa layacakt r”

» Kale Kilit Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  Kenan K z ltan: 
   “Ürünlerimizin birço u mega projelerde tercih ediliyor”

» Onduline Avrasya Sürdürülebilir Büyüme Koordinatörü Ay e Miray en:
   “EPD’ler in aat sektörünün sürdürülebilir olmas  ad na önemli belgelerdir”

MAKRO-NOM
Prof. Dr. Kerem Alkin

AKTÜEL SÖYLE
Mimar Kerem Ergino lu: 
“Ülkemizdeki en büyük eksiklik, planlaman n arkadan geliyor olmas ”

SEKTÖREL GÜÇ
TUCSA Ba kan Yard mc s  H. Yener Gür’e : 
“Türkiye AMECAB Bölgesi’nin çelik yap  üreticisi konumundad r”

KAPAK 
Mega projeler i tah kabart yor, ama!

Türk ekonomisinin lokomotifi hiç ku kusuz in aat sektörü. Bu nedenle 
ekonomiye yön verecek, büyümeyi ve istihdam  tetikleyecek ula m, altyap , 
enerji ve savunma alanlar nda gerçekle tirilecek in aat yat r mlar , ekonomi 
yönetiminin öncelikleri aras nda. Öyle ki, Türkiye sath na yay lm  21 projenin 
yat r m maliyeti, 130 ülkenin milli gelirinden bile fazla… 138 milyar dolar  
a an mega projelere, Türkiye’nin çehresini de i tirecek kentsel dönü üm 
projelerinin maliyetleri dâhil de il. 

KAPAK SÖYLE
Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan  Binali Y ld r m: 
“Projeler, yeni bir ekosistem olu turacak”
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PROFESYONEL BAKI
Trakya Cam Sanayi Pazarlama ve Sat  Ba kan Yard mc s  Haluk Sar alt n: 
“Düzcamda dünyan n en büyük üçüncü üreticisi olmak istiyoruz”

STRATEJ K BAKI
Dr. Y lmaz Argüden

GÜNCEL SÖYLE
Ytong Türkiye Yönetim Kurulu Ba kan  Fethi Hinginar: 
“Ytong toplam kaliteye katk  sa layan bir kurulu tur”

GÜNCEL SÖYLE  
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak: “Yenilenebilir enerji kaynaklar n n çok 
daha yo un kullan ld  bir Baymak hayal ediyorum” 

GÜNCEL SÖYLE
WILO Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalç n: 
“ novasyon odakl  büyüme hedefliyoruz”

EKONOM K PERSPEKT F
Dr. Can Fuat Gürlesel

M MARLIK& N AAT DÜNYASI
Mimar Enis Öncüo lu: “Amac m z iyi binalar ve kentsel çevreler yaratmak”

HRACAT KAPILARI / Ekvator Ginesi ve Gabon
Bat  Afrika’n n iki incisi: Ekvator Ginesi ve Gabon
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Türkiye İMSAD: “İnşaat sektöründe 
büyüme sürdürülebilir olmalı…”

“Sektörümüzün bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 5,9 büyümesini pozitif 
görmekle birlikte sürdürülebilir olmas n  önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyümede 

kamunun yan nda özel sektör harcamalar n n da 
beklenen pay  almas  gerekmektedir.”

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin (Türkiye MSAD) 12 Haziran 2013 ta-
rihinde düzenledi i y l n ikinci ekonomi toplant s nda, 2013 y l  birinci çeyrek de erlendir-
mesi ve kentsel dönü üm ba l  irdelendi. Toplant da, mevcut durum tespiti ve gelecek 
döneme yönelik beklentiler ile hedefler tart ld . Ayr ca kentsel dönü üm sürecinin in aat 
sektörü aç s ndan önemi de masaya yat r ld . Aç l n  Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba -
kan  Dündar Yeti ener’in yapt  toplant n n oturum ba kanl n  ise Türkiye MSAD Yö-
netim Kurulu Ba kan Vekili Fethi Hinginar üstlendi. Toplant ya, Türkiye MSAD Ekonomi 
Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin, Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ile Çevre ve ehircilik 
Bakanl  Altyap  ve Kentsel Dönü üm Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s  Suna Kotan 
konu mac  olarak kat ld . 

Konu mas n n ba lang c nda Taksim Gezi Park  olaylar na da de inen Yeti ener, “  adam-
lar  olarak her zaman istikrardan yanay z. iddetin her türlüsüne de kar y z. Öte yandan 
ülkemizde çok sesli,  kat l mc , ço ulcu demokrasinin de geli mesi gerekti i inanc nday z” 
dedi. Kaliteli in aat malzemesi üretenler olarak konuya farkl  bir aç dan bakmak istedikleri-
ni belirten Yeti ener, “Çevrecilerin a aca, do aya sahip ç kmas , gençlerde, kamuoyunda 
fark ndal k olmas  umut vericidir. Bu fark ndal n kamuoyunda in aatlarda kaliteli malzeme 
kullan m  alan nda da artmas , geni lemesi gerekti ine inan yoruz. Ülkemizdeki yap lar n  
sa lam, kal c  ve estetik olmas  için özellikle kentsel dönü ümün ba lad  bu dönemde ka-
liteli in aat malzemesi kullan m nda da her kesimde fark ndal k yaratmal y z” diye konu tu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Fethi Hinginar

Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel
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Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Prof. Dr. Kerem Alkin

“YÜZDE 5,9’LUK BÜYÜME POZ T F”
TÜ K taraf ndan aç klanan birinci çeyrek verilerinin, ekonomi çevreleri taraf ndan beklene-
nin üstünde olarak yorumland n  söyleyen Yeti ener, “Bu verilerde sektörümüzün gidi i, 
bir önceki döneme göre istihdamdaki negatif geli meye kar n son üç çeyrek döneme 
oranla geli me yönündedir” dedi. “Sektörümüzün bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 
5,9 büyümesini pozitif görmekle birlikte, sürdürülebilir olmas n  önemsiyoruz. Sürdürü-
lebilir büyümede kamunun yan nda özel sektör harcamalar n n da beklenen pay  almas  
gerekmektedir” diyen Yeti ener, öyle devam etti: “ ç pazarda en büyük sorunlar m z ara-
s nda kentsel dönü ümün yaratt  belirsizlik ve standarda uygun olmayan merdiven alt  
malzemeler geliyor. Son Türkiye MSAD ara t rma raporumuzda ortaya ç kan ve ekonomi 
toplant m zda da de indi imiz kentsel dönü ümün yaratt  belirsizlik, yenilikçi ürünlerin 
pazarda rekabet edebilmesi ve kalite, denetim konular nda Çevre ve ehircilik Bakanl  ile 
verimli temaslarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz.”

Toplant n n oturum ba kanl n  yürüten Fethi Hinginar ise u aç klamalar  yapt : “ n aat 
malzemesi sektörü ülkemiz için stratejik bir sektördür. Türk in aat malzemeleri sektörü 
dünya çap nda rekabet edebildi imiz nadir sektörlerden biridir. Bu güçlü oyuncu rolünü 
sürekli k lmak için sektörümüzde yenilikçi ürünlerin öneminin fark nda olarak AR-GE’ye 
daha çok önem vermesi gere i Türkiye MSAD olarak sürekli gündemimizde yer alan bir 
konudur. Kentsel dönü ümle ilgili derne imizin haz rlad  son raporda, çal malar n gü-
venli binalar n yan  s ra enerjiyi verimli kullanan, ak ll  binalara ve sonunda bu binalardan 
olu an ye il yerle kelere geçi  için önemli bir itici güç olaca  da ortaya ç kt .  Türkiye 
MSAD’ n yönetim kurulu üyesi oldu u Construction Products Europe/ n aat Malzemesi 
Avrupa Platformu’nun geçen hafta Brüksel’de yap lan toplant lar na kat ld k. Gördük ki art k 
sürdürülebilirlik konusu ve çevre dostu in aat malzemeleri Avrupa sanayisinin de gündem 
ba l klar  aras nda ilk s ralarda yer al yor. Gerek ihracat pazarlar m z aras nda yer alan Av-
rupa pazar ndaki bu düzenlemeleri gerekse bu düzenlemelerin iç pazara mevzuat olarak 
yans malar n  yak ndan takip ediyoruz.”

ÖZEL SEKTÖR HARCAMALARINDA SIKINTI ARTIYOR
Toplant n n özel konu u olan Çevre ve ehircilik Bakanl  Altyap  ve Kentsel Dönü üm 
Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s  Suna Kotan da bakanl n kentsel dönü ümle ilgili son 
çal malar  hakk nda bilgi verdi. Toplant n n ekonomist kat l mc lar  Dr. Can Fuat Gürlesel 
ve Prof. Dr. Kerem Alkin, y l n birinci çeyrek büyümesinin beklenenin üstünde gerçekle -
ti ini belirtti. Toplant da söz alan Prof. Dr. Kerem Alkin genel de erlendirmesinde y l n ilk 
çeyre i için unlar  söyledi: “Y l n birinci çeyrek döneminde kamu harcamalar n n iki ve 
üç haneli art lara ula mas  oldukça çarp c . Di er taraftan özel sektör harcamalar  içinse 
s k nt l  tablo artarak devam ediyor.” 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Suna Kotan
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Türkiye İMSAD’ın 
29 yıllık logosu yenilendi

Türkiye İMSAD
yeni merkezinde

N AAT sektörü ve onun en büyük parçalar ndan biri olan in aat malzemesi sanayisi çok 
büyük bir de i im ve geli im süreci içinde. Türk in aat malzemesi sanayicileri yapt klar  AR-
GE çal malar  ve inovasyonla  art k günümüzün de il, yar nlar n malzemelerini üretiyor. Bu 
noktadan hareketle Türkiye in aat malzemesi sanayisinin çat  örgütü olan Türkiye n aat 
Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD), her alanda de i en ve geli en sektör 
dinamiklerinin öncüsü olmaya devam ederek logosunu yeniledi.

Türkiye MSAD’ n seçilen yeni logosu daha modern çizgilerle genel olarak gücü,  dinamizmi 
ve sürdürülebilirli i ifade ediyor. Eski logonun amblemi modernize edilerek üç parçal  bir yap  
haline getirildi. Kentsel dönü üm anlay n  içinde bar nd ran bir amblem yarat ld . Üç renk kom-
binasyonu bulunan yeni logoda mavi renk ile inovasyon ve teknoloji,  k rm z  renk ile dinamizm 
ve geleneksel MSAD imaj , ye il renk ile de çevreye verilen de er ve duyarl l k vurguland .

ÜYES  olan sanayicilere, derneklere ve payda  kurumlara daha iyi hizmet vermeyi he-
defleyen Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) merkez ofisini 

Kavac k’a ta d .  dünyas n n kalbinin att  yeni ve modern bir bölge olan Kavac k, yo-
un stanbul trafi inde her iki yakadan ula m aç s ndan daha avantajl  bir konumda 

olmas  nedeniyle tercih ediliyor. 

Üyelerin geni  kat l m  ile toplanabilece i bü-
yüklükte salon olana na sahip ça da  

görünümlü yeni merkezde Türkiye 
MSAD çal anlar  için de özel ofis-

ler bulunuyor. Demir Plaza’da 
250 metrekarelik bir ofiste 

yer alan merkezde gerek-
ti inde ayn  anda farkl  

toplant lar düzenlemek 
de mümkün. Üyelerine daha 

kolay park olana  da sa layan 
plaza ortam ndaki yeni ofisi ile Türki-

ye MSAD, üyelerine verdi i hizmet kali-
tesini artt r yor.
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Türkiye İMSAD yönetimi 
Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) Yönetim Kurulu’nun An t-
kabir ziyareti, 24 May s 2013 günü, saat 11.00-12.00 saatleri aras nda gerçekle tirildi. Bu 
anlaml  etkinli e Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Kenan Arac  (Sayman), Ercüment Yalç n, H. Yener Gür’e , Mehmet Tunaman, 
Atila Gürses,  . Murat Altu , Türkiye MSAD Eski Genel Koordinatörü Selda Ba bu o lu 
ile Türkiye MSAD Üye li kileri Yöneticisi Ak n Türko lu kat ld . Türkiye MSAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine tören 
k tas  e li inde çelenk koydu ve sayg  duru unda bulundu.
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Türkiye İMSAD-TİM 
İşbirliği Toplantısı 

Misak-  Milli Kulesi’ndeki An tkabir Özel Defteri’ni imzalayan Türkiye MSAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, u sat rlar  kaleme ald : 

“Ça da  Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk. 

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu olarak huzuru-
nuzda ükran ve sayg lar m zla e ilir, size ve ilkelerinize yürekten ba l l m z  
ifade ederiz. 

Varl m z  ve ba ms zl m z  bize arma an eden Ulu Önderli inizdeki kurtulu  
mücadelemizin tüm kahramanlar na minnet duyuyoruz. Ça da  medeniyetlere 
ula mak hedefiyle hayata geçirdi iniz büyük devrimlerin nda ilerliyoruz. 

Türkiye’nin sanayicileri olarak sanayile meye verdi iniz önemi biliyor, çizdi iniz 
yolda tüm gayretimizle çal yoruz. ‘Sanayile mek, en büyük milli davalar m z 
aras nda yer almaktad r. Çal mas  ve ya amas  için ekonomik elemanlar  mem-
leketimizde mevcut olan büyük, küçük her çe it sanayii kuraca z ve i letece iz. 

En ba ta vatan savunmas  olmak üzere, ürünlerimizi de erlendirmek ve en k sa 
yoldan, en ileri ve mutlu Türkiye idealine ula abilmek için, bu bir zorunluluktur’ 
sözünüz bugün de bizlere k tutuyor. 

Ülkemizin her kö esinde üreten ve istihdam sa layan sanayiciler olarak, birlik 
ve dayan mam z  her ko ulda koruyarak; gerçekçi, ak lc  yakla mlarla, ça -
da l k yolunda gösterdi iniz hedefleri gerçekle tirmek için çal maya devam 
edece iz. 

Bizlere emanet etti iniz Türkiye Cumhuriyeti güçlü-sanayile en bir ülke olarak 
sonsuza dek ya ayacakt r.” 

Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi, Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) yetkilileri ile 26 
Haziran 2013 tarihinde T M Genel Merkezi’nde i  birli i toplant s  gerçekle tirdi. Toplan-
t ya Türkiye MSAD  D  Ticaretten Sorumlu Ba kan Vekili Zafer Aslan, Türkiye MSAD 

D  Ticaret Komitesi Ba kan  Ahmet Demirta  ve komite üyeleri Hakan 
Engün,  Erem Demir, Beni Kohen, Ozan Keskin, Ozan Tatl , Azi  engü-
ler, Bar  Erten, Mehmet Ergazi, H. Yener Güre , Güçlü Galip Af ar ile 
T M Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Korkmaz, T M Bölge Koordinatörü 
Zafer Ünüvar ve Bölge Koordinatörü Hasan Gökçe kat ld . 

Toplant da Katar Barwa Ticaret Bulvar  kullan m  hakk ndaki son durum 
detaylar yla görü üldü. T M-Türkiye MSAD i  birli i olas l klar n n de er-
lendirildi i toplant da ayr ca in aat malzemesi sektörel ticaret heyeti dü-
zenlenecek ülke seçimi, Güney Kore ticaret heyeti ve Güney Koreli mü-
teahhitlik firmalar n n Türkiye’ye davet edilmesi konular  da görü üldü. 
Rusya Federasyonu ve Yakutistan Cumhuriyeti hakk nda bilgilerin pay-
la ld , mevcut pazarlardaki son durumun da de erlendirildi i görü -
mede “Türkiye MSAD Üyeleri hracat Durum De erlendirmesi Anketi” 
1. Etap sonuçlar  ile Türkmen Construction 2013 Fuar ’na kat l m konu-
lar  da de erlendirildi. 
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Rusya Konut Geliştirme 
Vakfı’nın Moskova’daki   

toplantısında konuştu

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, Rusya Konut Geli tirme 
Vakf ’n n 20 May s 2013 tarihinde düzenledi i toplant ya kat ld . Toplant da Rusya Konut 
Geli tirme Vakf , Moskova Büyükelçili i’nde Türk in aat ve in aat malzemesi sanayicileri 
bir araya geldi ve yeni projelerin tan t m n  yapt . Yeti ener, Rusya Konut Geli tirme Vak-
f  Genel Müdürü Aleksandr Braverman, Rus Türk adamlar  Derne i (RUT D) Ba kan  
Esad Sar  ile Cevahir Holding Ba kan  brahim Cevahir’in birer konu ma yapt  toplant ya, 
Rusya’da faaliyet gösteren firmalar ve Rusya ile çal an Türk firmalar n n temsilcileri de 
kat ld . Rusya’n n genelinde toplam 13 bin 570 hektarl k arsaya sahip olduklar n  söyleyen 
Rusya Konut Geli tirme Vakf  Genel Müdürü Aleksandr Braverman, “Rusya’n n 38 farkl  
bölgesinde 16 milyon metrekarelik konut dizayn  ve in aat  tamamland . Toplam 7 bin 93 
hektara e it 221 arsada konut yap m  tamamlan rken, 6 bin 324 hektarl k alan üzerinde de 
103 proje geli tirme a amas nda bulunuyor” dedi. 

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener toplant da yapt  konu mada 
unlar  söyledi: “Ülkelerimizin 100 milyar dolar ortak ihracat hedefi var. Rusya ülkemiz için 

her zaman üst s ralarda önemli bir ihracat pazar  oldu u gibi bu pazara olan ihracat n her 
y l sürdürülebilir ekilde yüzde 10-15 art yor olmas nda hepimizin pay  var. 2012 y l nda 
ise Rusya’ya ihracat m z tarihinde en yüksek seviyeyi yakalad . Bu genel pozitif tablodan 
duydu umuz memnuniyeti belirtmek isterim. Faaliyet alan m z olan in aat malzemesi sa-
nayisinde de tablo farkl  de il. Rusya, biz üreticiler için ihracatta her zaman ilk üç s rada 
yer alan istikrarl  bir pazar. Bu, 2012 y l nda da böyle oldu. Ama tabii ki bunu daha da 
geli tirmek arzusunday z.”

Türkiye’nin Rusya’ya, toplam in aat malzemesi ihracat n n sadece yüzde 6’s n  gerçekle -
tirdiklerini ifade eden Yeti ener, bu oran n geli me ihtiyac n  ortaya koydu unu, Rusya’n n 
in aat malzemesi sanayicileri için ihracat n yan nda bir yat r m ve üretim alan  olmas n n da 
önemli oldu unu söyledi. Türkiye MSAD üyeleri olarak standartlara uygun, kaliteli malze-
meler ürettiklerini ve dünyaya satt klar n  hat rlatan Yeti ener, “ ki saatlik uçu  mesafemizde 
olan Rusya yeni bir yap lanma içinde. Rusya’ya en yak n sanayi ülkesiyiz. Bugünkü toplan-
t ya biz bu mesaj  vermek için kat ld k. Mesaj m z n do ru kitleye ula t n  görmekten son 
derece memnunum” diyerek sözlerini tamamlad

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 
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Türkiye İMSAD, Deprem 
Zirvesi’ne katıldı

Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve 
Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı 

M. Galip Sayıl

TÜRK YE Deprem Vakf  taraf ndan düzenlenen Deprem Zirvesi, 16 May s 2013 tarihinde 
Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekle tirildi. Aç l  konu mas  Türkiye Dep-
rem Vakf  Ba kan  Prof. Dr. Hasan Boduro lu taraf ndan yap lan zirveye Türkiye MSAD 
ad na Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  M. Galip Say l konu mac  
olarak kat ld . Say l konu mas nda; güvenli yap lar elde ederken kullan labilecek yenilikçi 
malzemelerin bu piyasada ortam nedeniyle yer edinemedi ini, bu nedenle de kentsel dö-
nü üm sürecini yöneten Çevre ve ehircilik Bakanl ’na, di er ilgili bakanl klara, sektör 
temsilcileri ve STK’lar n yan  s ra vatanda lara da büyük görevler dü tü ünün alt n  çizdi. 

Depremin de il, kalitesiz yap lar n can kayb na neden oldu unu tekrar vurgulayan Say l un-
lar  söyledi: “Dünyada rekabet edebilen, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan, yeterli 
kapasite ve çe itlilikte malzeme sunabilen Türkiye MSAD üyesi malzeme üreticileri olarak, 
yap lar m z n, malzemelerimizle do ru bir proje süreciyle deprem riski ta madan yap labi-
lece ini de biliyor ve bunun için çal yoruz. Türkiye’nin ihracat n n yüzde 16’s n  yapan ve 
cari aç a yüzde 250’nin üstünde pozitif katk  sa layan katma de eri yüksek bir sektör ola-
rak ülkemizde güvenli yap lar elde edilmesi konusunda in aat malzemesi üreticileri üzerine 
dü en görevi yapmaya haz r. Bu amaçla üç y l kadar önce hayata geçirdi imiz Yap  Güven-
li i ve Deprem Komite çal malar m z  bu y l Kentsel Dönü üm ve Yap  Güvenli i Komitesi 
olarak daha da etkin sürdürmeyi planl yoruz. 2012-2023 y llar  aras nda yap lacaklar  ve yol 
haritas n  ortaya koyan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Plan ’n  (UDSEP) sektörümüz ve 
komitemiz çok önemsiyor. Bu amaçla Türkiye MSAD olarak AFAD’a ba vurumuzu yapt k 
ve ilgili kurulu  olduk. Planda sorumlu kurulu lar n ilgili kurulu larla i  birli i halinde ele 
almas  gereken pek çok konu bulunuyor. Ancak eylem plan n n hayata geçmesi ad mlar n n 
yava  ilerledi ini de vurgulamak isterim. Di er taraftan revizyon çal malar  devam eden 
Deprem Yönetmeli i çal mas  da büyük önem arz etmektedir. Revizyon çal malar nda ilgili 
komisyonlarda sektör temsilcileri olarak in aat malzemesi aç s ndan yine çal malara katk  
koymak istiyoruz. Deprem gerçe i kadar eski olmayan bir di er önemli ve yeni konu ise 
kentsel dönü üm sürecidir. Geçti imiz ay Türkiye MSAD olarak aç klad m z n aat Mal-
zemesi Sektöründe Kentsel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik ve AR-GE konulu raporda 
ortaya ç kan e ilimlerden biri kentsel dönü ümün in aat sektöründe i  hacmini; kamu dü-
zenlenmelerinin ise i  ve ürün kalitesini art rmas  olarak ortaya ç kt . Bu nedenle inan yoruz 
ki kentsel dönü üm uygulamalar  yap lar m z n güvenli hale getirilmesi için bir f rsat  da sun-
maktad r. Bu f rsat da en etkili ekilde de erlendirilmelidir. Kentsel dönü ümün fiyat-maliyet 
odakl  olmak yerine kalite ve güvenli yap ya odaklanmas  ise artt r.”
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Türkiye İMSAD’ın 
Ankara çıkarması

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu, 7-24 May s 2013 tarihleri aras nda Ankara’da bir 
dizi temas gerçekle tirdi. Ekonomi Bakanl , NTES, TMMMB, TMB, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z ile yap lan görü meler verimli geçti.

ANKARA’DA Ekonomi Bakanl  ba ta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , Tür-
kiye n aat Sanayicileri veren Sendikas  ( NTES), Türk Mü avir Mühendis ve Mimarlar Birli i 
(TMMMB), Türkiye Müteahhitler Birli i (TMB) ile bir dizi temas gerçekle tiren Türkiye n aat 
Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) Yönetim Kurulu, sektörle ilgili son geli mele-
ri payla t . Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener ve beraberindeki heyet 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z ile bir araya geldi. 

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  A. Nuri Bulut, Ba kan Vekili Fethi Hin-
ginar, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment Yalç n, H. Yener Gür’e , Mustafa Tolunay, Turgan 
Varg , . Murat Altu  ile Türkiye MSAD Eski Genel Koordinatörü Selda Ba bu o lu ve Tür-
kiye MSAD Üye li kileri Yöneticisi Ak n Türko lu’nun da kat ld  görü meler iki tur halinde 
yap ld . 7-24 May s 2013 tarihleri aras nda Ankara’ya ç karma yapan Türkiye MSAD heyeti ilk 
temaslar n  Ekonomi Bakanl ’nda gerçekle tirdi. 

Türkiye MSAD heyeti, Ekonomi Bakan Yard mc s  Mustafa Sever, Bakan Yard mc s  Da-
n man  Umay Göksu, hracat Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s  Salih Çiçek ve 

Türkiye İMSAD - Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız toplantısı

Türkiye İMSAD - Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Mustafa Sever toplantısı
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hracat Genel Müdürlü ü Daire Ba kan  Özgür Çelikel ile bir araya geldi. Türkiye MSAD’ n 
yap s  hakk nda bilgi veren heyet, in aat malzemeleri sektörünün konsolide edildi inde 
2012 y l nda 21,1 milyar dolarl k ihracat rakam na ula t n , bu rakam n da sektörü ihracat 
lideri yapt  bilgisini Bakan Yard mc s  Sever’e sundu ve ihracat tutar  kapsam alan na 
yaln zca in aat malzemelerinin al nd n  vurgulad . 

Irak’a yap lan ihracatta sevkiyat öncesi inceleme konusunda mobilya sektörü için Ekonomi 
Bakanl ’n n, Irak hükümeti nezdinde yapt  giri im sonucu elde edilme a amas na geli-
nen sertifika avantaj n n in aat malzemesi sektörü için de talep edildi i toplant da, konunun 
öneminin alt  çizildi. Türkiye MSAD olarak in aat malzemesi sanayisine yönelik bir tan t m 
grubu olu turma iste i payla ld  ve çe itli sektörler için önceki y llarda benzer çal malar 
yap ld  bilgisi iletildi. 

ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTILARI
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu, NTES Genel Merkezi’nde NTES Yönetim Kurulu Ba kan  
M. ükrü Koço lu, Ba kan Vekili Gürhan Özdemir, NTES Genel Sekreteri H. Necati Ersoy, 
NTES Dan man  Mahmut Küçük ve NTES leti im Dan man  Selda O uz ile görü tü. Tür-
kiye MSAD’ n haz rlad  “ n aat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönü üm Çerçevesinde 
Yenilikçilik ve AR-GE” raporu NTES ile payla ld . Rapordaki güncel rakam ve istatistiklerin 
in aat sektörünün tüm örgütleri taraf ndan desteklenerek kullan labilece i bilgisi de iletildi. 
NTES’in yakla k 29 y ld r sektörel toplant lar düzenledi i, Toplant n n iki kurum aras ndaki 
sinerjiyi art rmak için iyi bir zemin oldu u ifade edildi.
  
Türkiye MSAD heyetinin bir sonraki dura  TMMMB yönetimiydi. TMMMB Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Demir nözü, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Uluda , Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Munis Özer, Birlik Yöneticisi Pelin Erdo an ile yap lan toplant da Türkiye MSAD 
ve TMMMB aras ndaki i  birli inin artmas  temennisi ifade edildi. Görü mede mü avirlik 
sektörünün sorunlar  ortaya konulurken, proje uygulamas nda proje müelliflerinin uygula-
nabilirli i sa lamada sorunlar  bulundu u ifade edildi. Projecinin ba ndan sonuna yap m 
sürecinin içinde olmas n n önemi belirtildi. Projenin projecinin nezareti ve denetimi alt nda 
tamamlanmas n n önemi vurgulan rken, bu konunun ço u kez in aat kontrolörlü ü ile ka-
r t r ld  vurguland . 
  
TMB’nin ev sahipli inde gerçekle tirilen dördüncü görü mede ana konu kentsel dönü-
üm sürecinde standartlar ve sertifikasyon süreci oldu. TMB Ba kan  Emin Sazak, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Zeliha Ay en Telemez, TMB Genel Sekreteri Haluk Büyükba , TMB 
Genel Sekreter Yard mc s  Bülent Atamer’in kat ld  görü mede kentsel dönü üm süre-
cinde “standart ve sertifikasyon” süreçlerinin önemli oldu u kaydedildi. Müteahhitlik hiz-
metinde ya anan sorunlara vurgu yap l rken, taslak halinde görü e sunulan Yap  Denetim 
Yasas ’n n önemi hat rlat ld  ve bir mesleki sorumluluk sigortas  uygulamas n n önümüzdeki 
dönemde i lerlik kazanabilece i belirtildi. Müteahhitlik sektörünün yurt d nda yeni aray -
lara girdi i, özellikle Orta-Güney Afrika ve Güney Amerika pazarlar  üzerinde durdu unu 
ifade eden TMB Ba kan  Emin Sazak, yeni pazarlar için i  birli i içinde hareket edilebilece-

ini belirtti. Türk mü avirlerinin yurt d nda katma de eri yüksek projeler almaya yönelik 
desteklenmesi gerekti ini de aktaran Sazak, Türkiye MSAD taraf ndan ba lat lacak TOK  

Türkiye İMSAD - İNTES Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Şükrü Koçoğlu toplantısı

Türkiye İMSAD - TMMB Yönetim Kurulu 
Demir İnözü toplantısı

Türkiye İMSAD’ı önemli bir 
kurum olarak gördüğünü 

söyleyen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
yaptıkları çalışmalarda Türkiye 
İMSAD’ın Avrupa Birliği proje 

çıktısı olarak ortaya koyduğu 
“Binalarda Enerji Verimliliği 

Finansmanı” raporundan 
faydalandıklarını belirtti.
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artnamesi öneriler çal mas na TMB olarak katk da bulunmak istediklerini söyledi. Türki-
ye MSAD-TMB görü mesinde her derne in tek ba na bir çal ma içinde olmas  yerine, 
TOK  artnamesi üzerinde derneklerin tek bir görü  üzerinde anla p, TOK ’ye sunmas n n 
daha etkili olaca  sonucuna var ld .

BAKAN YILDIZ: “TÜRK YE MSAD LE PROJELER 
GEL T RMEYE SICAK BAKIYORUZ”
Türkiye MSAD’ n Ankara temaslar n n son dura  Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanl  
oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z ile yap lan görü meye Müste ar Yar-
d mc s  (Enerji Verimlili i Konusundan Sorumlu) Dr. Selahattin Çimen ve Daire Ba kan -
ENVERDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Neslihan Yüksel de kat ld . Türkiye MSAD olarak 
binalarda enerji verimlili i konusunda son be  y lda yap lan çal malar hakk nda özet bil-
gi sunan Türkiye MSAD heyeti, daha önce çe itli bakanl k temaslar nda belirtilen ve yurt 
d ndaki örnekleri gibi kamu-özel sektör statülü Enerji Ajans  kurulmas  iste ini yineledi. 
Türkiye MSAD olarak yak n zamanda tamamlanan Kentsel Dönü üm Raporu ve veriler 
hakk nda da bilgi verildi. Kentsel dönü ümün sa l kl  uygulanmas  halinde enerji verim-
lili i aç s ndan bir f rsat oldu unu ifade eden Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener, 
son be  y lda yap lan yakla k 2 milyon yeni konutta elde edilen enerji verimlili inin y ll k 
1 milyar dolar civar nda oldu unu söyledi. Yeti ener, binalarda enerji verimlili i ile 15 milyar 
dolar verimlilik sa laman n mümkün oldu unu belirtti. 

2012 y l nda 60 milyar dolarl k enerji ithal edildi ini söyleyen Bakan Taner Y ld z da bu 
rakam n 36 milyar dolar n n ula t rmada, yakla k 20 milyar dolar n n da konutlarda harcan-
d  bilgisini verdi. Türkiye MSAD’  önemli bir kurum olarak gördüklerini, yapt klar  çal ma-
larda Türkiye MSAD’ n Avrupa Birli i proje ç kt s  olarak ortaya koydu u “Binalarda Enerji 
Verimlili i Finansman ” raporundan faydaland klar n  ve rapora çal t klar n  dile getiren Ba-
kan Y ld z, enerji verimli ini cazip hale getirmek amac yla KDV indirimi gibi finansal te vik-
desteklerin sa lanmas n n önemini vurgulad . Bakanl k olarak ENVERDER ve ELDER gibi 
kurumlarla çok s k  i  birlikleri kurduklar n  dile getiren Bakan Y ld z, Türkiye MSAD ile 
projeler geli tirmeye s cak bakt klar n  özellikle vurgulad .

“KENTSEL DÖNÜ ÜM N AAT MALZEMES  SANAY S  Ç N YEN  B R UFUKTUR”
Türkiye MSAD heyeti 24 May s 2013 tarihinde de Ankara’da Çevre ve ehircilik Bakanl ’na 
bir ziyaret gerçekle tirdi. Yap lan görü meye Altyap  ve Kentsel Dönü üm Hizmetleri Genel Mü-
dürü Vedad Gürgen, Altyap  ve Kentsel Dönü üm Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s  Yusuf 
Koç, Yüksek ehir Planc s  Bülent Yalaz  ile Uzman lknur Özayd n kat ld . Kentsel dönü ümde 
y k m n geçmi te yap lan hatalar  net ekilde gözler önüne serdi ini belirten Vedad Gürgen, 
kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayisi için de yeni bir ufuk oldu unu dile getirdi. Ge-
lecek nesillerin ikinci bir kentsel dönü üm imkân  bulamayabilece ini, dolay s yla bu dönemin 
çok verimli bir ekilde geçirilmesi gerekti ini aktaran Gürgen, 20 y lda 6,5 milyon konutun 
dönü türülece ini aç klad . Bu süreçte ortaya ç kacak 5,4 milyon ton at n da de erlendiril-
mesi için çal t klar n  söyleyen Gürgen, geri dönü üm potansiyelini art rman n art oldu unu 
belirtti. Kentsel dönü üm sürecinde yolun zor ve engebeli oldu unu da ifade eden Gürgen, bu 
süreçte yüksek standartlarda ürün kullan lmas n n arzular  oldu unu ancak i in dönüp dola p, 
vatanda n cebine yans d n , ekonomik ko ullar alt nda, kullan lacak ürünlerin standartlar n n 
nas l yükseltilece i konusunun süreç aç s ndan da soru i areti oldu unu vurgulad .

Türkiye İMSAD-TMB 
görüşmesinde her derneğin 
tek başına bir çalışma içinde 
olması yerine, TOKİ Şartnamesi 
üzerinde derneklerin tek bir 
görüş üzerinde anlaşıp, TOKİ’ye 
sunmasının daha etkili olacağı 
sonucuna varıldı.

Türkiye İMSAD - TMB Başkanı Emin Sazak toplantısı
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İMSAD & Üye Dernekler 
Değerlendirme İşbirliği 

Toplantısı yapıldı
Türkiye MSAD yönetimi 12 Haziran 2013 tarihinde, stanbul’da, üyesi olan dernek temsil-
cileriyle bir de erlendirme toplant s  gerçekle tirdi. Toplant n n aç l nda konu an Türkiye 
MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, dördüncü kez gerçekle tirilen bulu -
maya verdikleri önemi ifade ederken, Türkiye MSAD’ n gelecek tasar m  toplant s  sonu-
cunda ortaya ç kan üç öncelikli alan olan; kamuoyu olu turma, ba vuru kayna  olma ve 
üyelik yelpazesi ile temsil gücünün geli imi konusunda üye derneklerle i  birli i yap laca -
n  belirtti. Derneklerin yeni iki temsilci haklar n  doldurmalar n  talep eden Yeti ener, Türkiye 
MSAD komite çal malar na aktif kat l m n önemine i aret etti. Proje geli tirme konusunda 
dernekler aras  ileti imin artmas  gerekti ine i aret eden Yeti ener, derneklerin de sektörel 
verileri düzenli olarak Türkiye MSAD ile payla malar n n önemine de indi. Tüm kat l m-
c lar n ayr  ayr  söz alarak görü lerini ifade etti i toplant n n sonunda sonuç bildirisindeki 
maddeler u ekilde olu tu:
 
• Türkiye MSAD ve üye dernekleri ülkede çok sesli, kat l mc  ve ço ulcu demokrasinin 

geli mesi konusunda hemfikirdir. Bu geli im yolunda mevcut sorunlara diyalogla çözüm 
olu turulmas  önemlidir.

• Türkiye MSAD ve üye dernekler in aat malzemesi sektörü için ortak projeler geli tire-
bilir, deneyim payla abilir. Mevcut projelerde ortak-kesi en noktalarda birlikte hareket 
ederek sonuca daha çabuk ula ma imkân  bulunabilir.

• Sektörde yeterlilik ve standarda uygun malzeme kullan m  konular nda baz  derneklerin 
çe itli sertifikasyon çal malar  bulunmaktad r. Böylelikle derneklerin piyasa gözetimi ve 
denetiminde kendi alanlar nda etkinliklerinin artmas  haks z rekabetin önlenmesi için 
önem kazanacakt r. 

• Türkiye MSAD komitelerinde sektörleri temsilen derneklerin yer almas  ve katk  vermele-
ri önemlidir. Belirli dönemde misyonunu tamamlayacak alt komisyonlar olu turulmal d r. 
Komite çal malar ndan dernek temsilcisi haberdar edilmelidir.
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• Web sayfas , yay nlar, bültenlerde Türkiye MSAD ve üye dernekler aras  kar l kl  ileti im 
ve i  birli i artmal d r.

• n aat malzemesi sektöründe AR-GE’ye, yenilikçi ürünlere ayr lan pay ve önemin artmas  
yoluyla Türkiye MSAD ve üye derneklerin, katma de eri yüksek in aat malzemesi üreti-
mi ortak hedeftir. lgili komisyon ve çal ma gruplar  kurulabilir.

• Güvenli, depreme dayan kl , kaliteli, standartlara uygun ve sürdürülebilir yap lar konu-
sunda fark ndal k yarat lmas  ortak ve öncelikli konudur. Yap lar n ömrü ve in aat malze-
melerinin gelece i sürekli gündemde olmal d r.

• Yang n ve yang nla ilgili uygulamalarla, bu alandaki iyile tirme ihtiyac  pek çok üye der-
nek taraf ndan ortak gündem konusudur.

• Türkiye MSAD ve üye derneklerin ortak teknik konular- yap  sistemleri üzerinde çal ma-
s  ve teknik koordinasyon komite çal malar na etkin kat l m gere idir.

• Türk in aat malzemesi sanayisinin ekonomik büyüklüklerinin Türkiye MSAD taraf ndan 
aç klanmas nda üye derneklerin sa layaca  sektörlere dair dönemsel veriler önemlidir. 
Dünyayla k yaslama yapmak da gereklidir. Üye derneklerin imkânlar  dâhilinde gerekti-

inde belirli tahminlerle de olsa veri payla m  altyap s  olu turulmal d r.
• Üye derneklerin kendi sektör gündem ve çal malar n  belli dönemlerde özet olarak Tür-

kiye MSAD ile payla malar  çal malara katk  sa layacakt r.
• Türkiye MSAD’ n öncelikli stratejisi olan kamunun kural koymas nda etkinlik öne ç k-

m t r. n aat malzemesi sanayisini ilgilendiren yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin olu u-
muna katk -görü  vermek, birlikte hareket etmek ve kamuda ilgili platform-komitelerde 
sektörün güçlü temsili önemlidir.  birli i art r lacakt r. Konular planlanan kurultayda ele 
al nabilir (Örnekler; mar Yasas  Taslak Çal mas , TS 825 revizyonu, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl  kentsel dönü üm çal malar  vb.). 

• n aat malzemesi sektörünü etkileyen unsurlar aras nda tasar m ve proje hizmetleri de 
öne ç kmaktad r.

• Sosyal sorumluluk projeleri de tasarlanarak hayata geçirilebilir. 
• Kentsel dönü ümde yenilikçi ürünler öne ç kmal d r. Bu amaca dönük Türkiye MSAD’ n 

Güvenli Yap  E itim Merkezi Projesi’nin ön bilgileri payla lm t r ve hayata geçirmek için 
derneklerle ortak hareket etme fikri benimsenmi tir. 

Türkiye İMSAD Başkanı Yetişener 
Katar’ı ziyaret etti
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar 
Yeti ener, Katar ve Türkiye aras ndaki ticari i  bir-
li inin artmas na yönelik olarak ikili görü melerde 
bulunmak amac yla 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde 
Katar’a bir ziyaret gerçekle tirdi. Yeti ener, Türki-
ye MSAD Ba kan Vekili ve D  Ticaret Komitesi 
Koordinatörü Zafer Aslan taraf ndan yürütülen 
BARWA Ticaret Merkezi içinde Türkiye MSAD 
üyelerinin kullan m na tahsis edilecek daimi sergi, 
irtibat bürosu projesinin yan  s ra, Türkiye MSAD 
üyelerinin Katar’a yapacaklar  ihracat ve yat r mlarla 
ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçili i 
Ticaret Mü aviri Mustafa Güleç’i yeni büyükelçilik 
binas nda ziyaret ederek, ikili görü melerde bulun-
du. Yap lan görü mede, Ba bakan Recep Tayyip 
Erdo an’ n ve Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan’ n 
büyükelçili in resmi aç l  için gerçekle tirece i 
Katar ziyareti s ras nda söz konusu projenin iki 
ülke aras nda imza alt na al nmas  için gerekli ça-
l malar n, Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi ile 
Doha Ticaret Mü aviri Mustafa Güleç’in takibinde 
olmas na karar verildi. 
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Türkiye İMSAD’dan 
Irak’a özel ilgi

Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi, 2 May s 2013 tarihinde TOBB Plaza VIP Salonu’nda 
Türk firmalar n n önemli lojistik avantaj n n oldu u, en çok ihracat yap lan ikinci ülke Irak’a 
ürün ihracat nda “Sevk Öncesi nceleme” konusunda bilgilendirme toplant s  düzenledi. 
Toplant n n aç l  konu mas  Türkiye MSAD D  Ticaretten Sorumlu Ba kan Vekili Zafer 
Aslan, moderatörlü ü ise Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi Ba kan  Ahmet Demirta  
taraf ndan yap ld . Gökhan Örnek (Ekonomi Bakanl  Ürün Güvenli i ve Denetim Genel 
Müdürlü ü), Esen Keçik (SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A ), Özgür e-
nay (Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. ti.) ve Musa Çak r (TSE Ankara n aat Labora-
tuvarlar ) da konu mac lar aras ndayd . Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi Ba kan  Ahmet 
Demirta  toplant da u bilgileri verdi: 

“Irak 2012 y l nda Almanya’dan sonra en çok ihracat yapt m z ülkedir. Körfez Krizi ile 
birlikte duran ve 2003 y l nda 829 milyon dolar ile yeniden ba layan ihracat m z, 2012 
y l nda 10,865 milyar dolara ula m t r. Bunun içinde in aat malzemeleri önemli bir paya 
sahiptir. Irak halen siyasi istikrar na tam olarak kavu mamas na kar n, ekonomik olarak 
kalk nmas n  ve yeniden yap lanmas n  devam ettirmektedir. Bu anlamda büyüyen pazar 
birçok irili ufakl  firman n i tah n  açmakta ve firmalar çe itli ürün gruplar  ile pazara girme-
ye çal maktad r. te bu nedenle Irak yetkilileri bu mal giri imine belli bir standart getirme 
çabas na girerek, bu konuda uzmanla m  gözetim firmalar  ile i  birli ine gitmi lerdir. Türk 
firmalar n n önemli bir lojistik ve de kültürel avantajlar  oldu u a ikârd r. Buna, in aat mal-
zemeleri üreticileri olarak sundu umuz ürün kalitesine kaliteli ürünü uygun fiyata satabilme 
yetene imizi de ekledi imizde, rakip ülkelerin önüne geçerek tercih edilir olma ans m z  
daha da artt rd m z  gözlemliyoruz. Türkiye MSAD bünyesindeki tüm üyelerimiz, kaliteli 
mal üreten, kurumsal de erlere sahip ve etik anlay a önem veren firma ve kurulu lard r. 
Bu nedenle yap lan uygulamaya olumlu bakmakla birlikte, taraf m za i leyi  konusunda 
zaman zaman ya anan s k nt lar aktar lmaktad r. Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi ola-
rak, mevcut uygulama hatalar  ve eksik bilgilendirme noktalar n n, mümkün mertebe bu 
toplant  ile giderildi ini dü ünüyorum.” 

Toplant n n son bölümünde kat l mc  firma temsilcileri konu mac lara sorular n  yönelterek, 
kar l kl  görü  al veri inde bulundu.

Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi, Türk firmalar n n önemli lojistik avantaj n n 
oldu u, en çok ihracat yap lan ikinci ülke Irak’a ürün ihracat nda “Sevk Öncesi 

nceleme” konusunda bilgilendirme toplant s  düzenledi. 
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“Türkiye ve özellikle de stanbul çok önemli tarihi ve kültürel de erlere, 
bunlara paralel olarak da mimari aç dan dünyay  k skand rabilecek çok 
önemli zenginliklere sahip. Mimari aç dan bu zenginlikleri bozmadan bunlara 
eklenecek, ya am kalitemizi art racak, turizme ve ülke ekonomisine katk da 
bulunacak her bir proje ülkemize önemli bir katma de er sa layacakt r.”

Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Genel Müdürü Orhan Düzgün: 

“Prestijli projeler
 sektörün canlanmasını
 sağlayacaktır”

M
ERKEZ  ALMANYA’DA BULUNAN KNAUF, 50’Y  A KIN 
ÜLKEDE 150’DEN FAZLA FABR KAYA SAH P ULUSLA-
RARASI B R RKET. Alç , kartonlu alç  plaka, genle tiril-
mi  perlit ve yal t m malzemeleri üretiminde Avrupa’n n en 
büyük üç firmas ndan biri olan Knauf’un Türkiye pazar na 
giri  tarihi ise 1997. Türk kartonlu alç  plaka pazar na Bil-

tepe firmas  ile ortakl k yaparak giren Knauf, ikinci fabrikas n  ise 2000 y l nda 
zmit’te açt . Türkiye’nin mega projelerinin in aat malzemesi sanayisine ve in aat 
sektörüne etkilerini, Knauf’un mega projelere nas l haz rland na k tutacak 

ayaküstü söyle imizi Knauf Türkiye Genel Müdürü Orhan Düzgün ile 
gerçekle tirdik. 

stanbul ve Türkiye genelinde gerçekle tirilmesi dü ü-
nülen mega projelere nas l yakla yorsunuz? Bu projeler 
sektörünüzü, in aat malzemesi sanayisini ve in aat sek-
törünü nas l etkileyecek?
Türkiye ve özellikle de stanbul çok önemli tarihi ve kültürel 
de erlere, bunlara paralel olarak da mimari aç dan dünya-
y  k skand rabilecek çok önemli zenginliklere sahip. Mimari 
aç dan bu zenginlikleri bozmadan bunlara eklenecek, ya-
am kalitemizi art racak, turizme ve ülke ekonomisine katk -

da bulunacak her bir proje ülkemize önemli bir katma de er 
sa layacakt r. Yüksek mali büyüklüklere sahip bu prestjli 
projeler in aat malzemesi sanayisinin ve in aat sektörünün 
canlanmas n  sa layacakt r. 

Firman z ve sektörünüz bu projelere haz r m ? Bu konuda 
neler yap yorsunuz?
Böyle prestijli ve büyük projeler, in aat sektörünün yeterlilik 

ve ihtiyaçlar n  yeniden gözden geçirmesine neden olmakta ve 
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“ nsanca bir ya am temas  ile yola 
ç kan firmam z, çal anlar , ürün 

çe itlili i, sistem bilinci, insana ve 
çevreye verdi i de er ile sektörde 
öncü ve lider bir kurum olmay  ilke 

edinmi tir. Bu yüzden de yenilikçi ve 
sektöre yön veren çal malara imza 

at yoruz. Bu konudaki en önemli 
çal malar m zdan biri de geçen y l 

düzenledi imiz bir firman n sektörde 
tek ba na yapm  oldu u en büyük 

fuar olan Knauf Arena. Firmam z n yap  
sektörüne getirdi i en büyük katma 
de erlerden biri olan Knauf Arena, 

ya am ve kullan m kalitesine, modern 
yap  teknolojilerine do rudan etki eden 

tüm ürün, sistem ve çözümlerimizin 
uygulamal  olarak sergilendi i 

bir fuar oldu.”

“Knauf Arena, bir 
firmanın sektörde 

tek başına yaptığı en 
büyük fuardı”

ne yaz k ki sektörel eksiklikler kendini gösterebilmektedir. Köklü geçmi imiz, markam z n 
verdi i güven ve teknolojik bilgi birikimiyle Knauf olarak tüm projelere haz r z. irketimiz, 
Türkiye’de kuru yap  sektöründe Alç pan markas  ile kartonlu alç  plakay  üreten ilk irket. 
Alç pan  dekorasyon malzemesi olmaktan ç kartan irketimiz, bu ürünü bir iç cephe kuru 
yap  sistemi malzemesi olarak, kullan m amaçlar na göre s , ses, yang n, deprem dayan m  
sa layan de i ik tiplerde üretiyor. Ayr ca, kalitesi global standartlar ve Avrupa standartla-
r na göre tescillenmi  1200’ü a k n ürün çe idimiz ve sistem çözümlerimiz ile her türlü ta-
lebi kar layabilecek güce sahibiz. zmit ve Ankara’da bulunan yedi üretim tesisimiz, kendi 
alanlar nda önemli bir birikim ve uzmanl a sahip Türkiye’nin dört bir yan na yay lm  bayi 
te kilat m z talepleri en k sa sürede kar layacak kapasitededir. Projelerin tüm süreçlerini 
destekleyerek yerinde çözüm üretebilecek, konusunda uzman mimar ve mühendislerden 
olu an teknik ve proje ekibine sahibiz. 

Knauf Arena

 “İzmit ve Ankara’da bulunan 
yedi üretim tesisimiz, kendi 

alanlarında önemli bir birikim 
ve uzmanlığa sahip Türkiye’nin 

dört bir yanına yayılmış 
bayi teşkilatımız talepleri 

en kısa sürede karşılayacak 
kapasitededir.”
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“ n aat sektörünün kentsel dönü üm çal malar  ile kendini yenilemesi, yeni 
ak ll  konutlar n yap lmas , eski yap lar n y k larak yerlerine daha modern 
yap lar n in a edilmesi, in aat malzemesi sanayisini ve do al olarak da in aat 
sektörünü olumlu yönde etkileyecektir.”

Kale Kilit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan: 

“Ürünlerimizin birçoğu
 mega projelerde tercih
 ediliyor”
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T
ÜRK YE’N N LK 500 SANAY  KURULU U ARASINDA 270’ NC  SIRA-
DA YER ALAN KALE K L T, SADIK ÖZGÜR TARAFINDAN KURULDU U 
1953’TEN BUGÜNE SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK OYUNCULARINDAN 
B R  OLDU. Türkiye’nin ilk kilit ihraç eden irketi olan Kale Kilit, dokuz ürün 
grubu alt nda 350’nin üzerinde ürün seçene i ile yenilikçi çözümler sunuyor. 
35 bin metrekarelik kapal  alanda günde 100 bin adet kilit ve 50 bin adet ba-

rel üretim kapasitesine sahip olan Kale Kilit ve Kal p Sanayi A ’nin Yönetim Kurulu Ba kan 
Yard mc s  Kenan K z ltan ile ayaküstü bir sohbet gerçekle tirdik. Sohbetin ana temas  son 
aylar n popüler konusu mega projelerdi.

stanbul ve Türkiye genelinde gerçekle tirilmesi dü ünülen mega projelere nas l 
yakla yorsunuz? Bu projeler sektörünüzü, in aat malzemesi sanayisini ve in aat 
sektörünü nas l etkileyecek?
Kentsel dönü üm ba ta olmak üzere yabanc  uyruklu vatanda lar n ülkemizde konut edinme-
sine olanak sa layan mütekabiliyet yasas  ve afet riski alt ndaki alanlar n dönü türülmesiyle il-
gili birçok yasal düzenlemenin yan  s ra, ekonomik ve finansal geli meler de in aat sektörünü 
önemli ölçüde etkilemektedir. Kale Endüstri Holding bünyesindeki grup irketlerinin ürün ve 
hizmetlerinin birço u mega projelerde tercih ediliyor. Özellikle sosyal ya am alanlar n n fazla 
oldu u projeler, ki ilerin sosyal hayatlar na önemli ölçüde etki etti inden konut tercihinde 
önemli bir faktör olarak kar m za ç k yor. n aat sektörünün kentsel dönü üm çal malar  ile 
kendini yenilemesi, yeni ak ll  konutlar n yap lmas , eski yap lar n y k larak yerlerine daha mo-
dern yap lar n in a edilmesi, in aat malzemesi sanayisini ve do al olarak da in aat sektörünü 
olumlu yönde etkileyecektir. Y l n belirli dönemlerinde olabilecek olas  ekonomik geli meler 
ve finansal etkenler konut talebindeki art  ve azal lar  belirlemede önemli rol oynamaktad r. 
Ayr ca sektör oyuncular n n alaca  aksiyonlar  belirleyecektir.

Firman z ve sektörünüz bu projelere haz r m ? Bu konuda neler yap yorsunuz?
60 y ll k Kale Kilit markas n n yaratm  oldu u kalite, güven ve garanti alg s  mekanik ürünlerin 
yan  s ra çelik kap , çelik kasa, yang n kap s  ve özellikle de elektronik kilit, geçi  kontrol sis-
temleri, alarm ve izleme merkezi gibi birçok yenilikçi ürün ve hizmeti kapsayan içeri iyle in aat 
sektörünün büyük bir bölümü olan konut sektörüne hitap ediyoruz. Devam eden ve tamamla-
nan birçok projede ürünlerimiz çok say da müteahhit firma taraf ndan tercih ediliyor. Özelikle 
mimarlar proje üzerinde çal rken günlük kullan ma uygun pratik ürünlerimizi tercih ediyor. 
Bu tercih nedeninde de ürünlerin son kullan c  taraf nda hangi ihtiyaca, hangi oranda cevap 
verebildi i önemli oluyor. Ürünlerimiz bireysel ve toplu kullan m mekânlar  olmak üzere (kamu 
binalar , hastaneler, okullar, oteller, ofisler) çok say da mekânda tercih ediliyor. De i en tüke-
tici e ilimleriyle geli en ve hayat  kolayla t rarak üst düzey güvenlik sa layan yenilikçi ürünler, 
yeni ku ak taraf ndan talep edilerek, yeni projelerde oldukça fazla kullan l yor. Kale Endüstri 
Holding grup irketleri olarak kat ld m z yurt içi ve yurt d  önemli sektörel fuarlar n yan  s ra, 
birçok ehirde düzenledi imiz seminer, konferans ve panel gibi organizasyonlarda bir araya 
geldi imiz mimarlara, müteahhitlere ve uygulay c lara ürünlerimizi detayl  olarak anlat yoruz. 
Örne in 2012 y l nda Yap  Endüstri Merkezi (YEM)’in organize etti i Konut Konferans ’nda 
yenilikçi birçok ürünümüzü sektör profesyonellerine, mimarlara ve müteahhitlere anlatt k. 
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“Türkiye’nin lider çat  kaplama ve yal t m sistemleri üreticisi Onduline Avrasya, çat  
sektöründe Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) alan ilk firma olarak, fark ndal n  
çevre ve sürdürülebilirlik konusunda da ortaya koymu tur.”

Onduline Avrasya Sürdürülebilir Büyüme Koordinatörü Ayşe Miray Şen: 

“EPD’ler inşaat sektörünün
 sürdürülebilir olması
 adına önemli belgelerdir” 

T
ÜRK YE ÇATI SEKTÖRÜNDE, ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLARASYONU 
(EPD) ALAN LK F RMA OLAN ONDUL NE AVRASYA, SÜRDÜRÜLEB -
L R ÇATI ÇÖZÜMLER  SUNMAYA DEVAM EDERKEN, ÇEVREYE VER -
LECEK ZARARI EN AZA ND RMEK VE ÇEVREY  KORUMAK Ç N DE 
ÇÖZÜMLER ÜRET YOR. Binalar n çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azalt-
may  hedefleyen ve bu amaçla sürdürülebilir bir giri im olarak ba layan ye il 

binalar, sadece dünyada de il son y llarda Türkiye’de de gündemin ilk s ralar nda yer al yor. 
n aat sektöründe ye il binalar, enerji verimlili i, sürdürülebilirlik kavramlar  vazgeçilmez kri-
terler olarak yerini al rken, uluslararas  düzeyde geçerli olan sertifikalara ek olarak EPD’ler 
de öne ç kmaya ba l yor. “Sürdürülebilir in aat malzemeleri, ye il binalar için en temel ge-
reksinim. Fakat bu konudaki bilgi kirlili i ve eksiklikler ye il bina yap c lar na sürdürülebilir 
malzeme tedarikinde büyük s k nt lar ya at yor” diyen Onduline Avrasya Sürdürülebilir Büyü-
me Koordinatörü Ay e Miray en, öyle devam ediyor: “Ayn  zamanda yap  malzemelerinin 
sürdürülebilir olmas , binan n yap m a amas  ve ya am ömrü boyunca çevreye olan etkisini 

de büyük ölçüde belirliyor. Bu anlamda, in aat malzemesi üreticilerinin ürünlerinin çevresel 
performanslar n  effaf biçimde ortaya koymalar , in aat sektörünün sürdürülebilir geli i-
mi ad na çok önemli bir sorumluluk oluyor. Fakat buradaki en büyük tehdit, üreticilerin 
belirli dayanaklar  olmaks z n ürünlerinin çevrecilikleri ile ilgili gerçek d  beyanlarda bu-
lunmalar d r. Bu anlamda, ISO 14020 standartlar  in aat malzemelerinin sürdürülebilirli-

iyle ilgili beyan ve etiketleri standartla t rarak yan lt c  bilgilerin olu mas n  engelliyor.” 

EPD’ler çevresel etiket ve beyanlar n en kapsaml s  olarak biliniyor. Bu beyanlar, yap  
malzemesinin tüm çevresel etkisini effaf bir biçimde ortaya koyarken, tarafs z kurulu -
lar taraf ndan do rulanma mecburiyeti, üreticinin verdi i bilgilerin do rulu unu garanti 
alt na al yor. ISO 14040 standard nda tariflenen Ya am Döngüsü Analizi’ne dayand r lan 
EPD’ler, ürünün ham maddelerinin elde edilmesi ve i lenmesi sürecinden ba lay p, üre-
tim, nakliye, uygulama ve yok edilmesi hatta yeniden de erlendirilmesine kadarki ya am 
boyu performans n  ortaya koyuyor. EPD’lerin ölçülebilir ve k yaslanabilir sonuçlarla,  
uygulamac  ve yat r mc lara kullanacaklar  yap  malzemeleri hakk nda ula abilecekleri 
en do ru çevresel bilgileri sundu unun alt n  çizen Ay e Miray en, EPD’lerin in aat 
sektörünün sürdürülebilir olmas  ad na önemli belgeler oldu unu belirtiyor.

“SEKTÖRÜN ÇEVRE KONUSUNDA B L NÇLENMES N  
HEDEFL YORUZ”

Onduline Avrasya’n n hedeflerinden birinin de in aat sektörünün çevre ko-
nusunda bilinçlenmesi oldu unun alt n  çizen Ay e Miray en, bu alanda 
üstlendikleri rolü öyle dile getiriyor: “Türkiye’nin lider çat  kaplama ve ya-
l t m sistemleri üreticisi Onduline Avrasya, çat  sektöründe EPD’yi alan ilk 
firma olarak, fark ndal n  çevre ve sürdürülebilirlik konusunda da ortaya 
koymu tur. Uluslararas  EPD standard  ISO 14025 ve sürdürülebilir yap  
malzemelerinin yeni Avrupa normu EN15804 ile uyumlu olarak haz rlanan 
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EPD belgemiz, Alman n aat ve Çevre Birli i (IBU-Institute Bauen und Umwelt) taraf ndan 
do rulanarak yay mlanm t r. Bu belgeyle, ürünlerimizin tüm çevresel etkisini kullan c lara ve 
yat r mc lara effaf bir biçimde sunarak, in aat sektörünün çevre konusunda bilinçlenmesini 
de hedefliyoruz.”
 

u an gönüllük esas na dayanan EPD’lerin yak n gelecekte Avrupa ve Türkiye’de zo-
runluluk haline gelece ini ifade eden en, ye il bina pazar nda yer almak isteyenler için 
EPD’lerin önemli bir belge niteli inde oldu unu söylüyor. en, “Örne in LEED’in yeni ver-
siyonunda art k EPD’ler mecburi belgeler olacaklard r. EPD’ler çevresel beyan konusunda 
en kapsaml  ve tarafs z bilgiyi effafl kla ortaya koydu u için üreticinin çevre konusundaki 
ileri bilincini de gösterecektir. 2010 y l ndan bu yana sürdürülebilirlikle ilgili çal malar na 
h z veren Onduline Grubu, sadece Türkiye’de de il, dünyadaki tüm üretim ve idari tesisle-
rinde de EPD’lerle ilgili çal malar n  sürdürüyor” diyor.

Onduline Avrasya’n n sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki bilinç düzeyi ile ilgili de en 
u bilgileri veriyor: “Her y l, ortalama 30 bin ton selüloz at n geri dönü ümünü sa layan 

Onduline Avrasya, bitümlü çat  kaplama levhalar , bitümlü kiremitler ve oluklu kiremit alt-
l klar ndan olu an malzeme gruplar nda  yakla k yüzde 50 oran nda geri dönü türülmü  
malzeme kullan yor. Yap  malzemelerinin önemli çevresel özelliklerinden biri olan geri dö-
nü türülmü  içerik oran yla ürünlerimiz LEED sertifikas  almak isteyen ye il projelere, mal-
zemeler ve kaynaklar kategorisinde iki puana kadar katk  sa l yor. Bu özelli imiz tarafs z 
kurulu  ICC-ES taraf ndan da do ruland  ve özel bir raporla yay mland . Onduline Grubu, 
tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya ç kan sera gaz  sal mlar yla ilgili fark ndal n  art rmak ve 
stratejik önlemlerle küresel s nma ve çevre konular nda kendine dü en sorumluluklar  yeri-
ne getirmek amac yla, kapsaml  bir karbon ayak izi bilançosu çal mas  da yürüttü. Frans z 
Çevre ve Enerji Yönetimi Ajans  (ADEME) taraf ndan geli tirilen ‘Bilan Carbone: Karbon 
ayak izi bilançosu’ metoduna göre yap lan ve 2009 y l  üretim ve faaliyet verileri kullan lan 
çal mada, tüm üretim tesislerinin ve kurumsal aktivitelerinin karbon ayak izleri hesaplan p 
raporland .” 

Onduline Avrasya tarafından Kanyon 
Ofi s Konut ve AVM’de yeşil çatı 

uygulaması yapıldı
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23 Temmuz için “Faiz Koridoru” 
sinyali verildi, FED üstünü 

tamamladı

D
ERG M ZDE YAYIMLANAN YAZILARIMIZDA, TÜRK YE CUMHUR -
YET  MERKEZ BANKASI’NIN (TCMB) FA Z KOR DORUNU ETK L  
B R PARA POL T KASI ARACI OLARAK DEVREYE ALMASINI SA-
VUNMAKTAYIZ. 15 Temmuz 2013 Pazartesi itibar yla, TCMB Ba kan  
Doç. Dr. Erdem Ba ç ’n n aç klamalar  bu yöndeki taleplerimizi, ifadeleri-
mizi hakl  ç karan boyutta oldu. Ba kan Ba ç , faiz koridorunu geni letici 

yönde ölçülü bir ad m n 23 Temmuz’da gerçekle tirilen Para Politikas  Kurulu (PPK) top-
lant s nda ele ald klar n  belirtti. Tabii, ölçülü ad m, bizim dile getirdi imiz yüzde 8,5 - 4,5 
veya yüzde 9 - 5 band ndan çok, ilk etapta, yüzde 7,5 - 4,5 eklinde, yukar  do ru birer 
puanl k bir art  olabilir. Yaz l  aç klamas nda, küresel düzeyde para ve maliye politikalar na 
ili kin belirsizlikler ve bunlar n yol açt  oynakl n yak n dönemde art  gösterdi ine i aret 
eden Ba kan Erdem Ba ç , TCMB’nin bu tür geli meler kar s nda Türk ekonomisinde 
fiyat istikrar n n ve finansal istikrar n bozulmas na izin vermeyece inin de alt n  çizdi. Ba -
kan Ba ç , bu do rultuda, faiz koridorunu geni letici yönde ölçülü bir ad m n 23 Temmuz 
2013 tarihli PPK toplant s n n gündemine al naca n , TCMB’nin ihracatç lara Türk Exim-
bank arac l yla sa lamakta oldu u reeskont kredilerinin limitinin iki kat na ç kar laca n  
vurgulad .

TCMB Ba kan , bu yolla Türkiye’nin ihracat na daha fazla destek sa lan rken, ayn  za-
manda TCMB’nin net rezerv biriktirme h z n n da art r laca n  belirtti. Ba kan Ba ç ’n n 
aç klamalar n n ard ndan Dolar / TL kotasyonlar  1,93’e geriledi, BIST 100 endeksinde ar-
t  yüzde 2’ye yakla t . 10 y ll k tahvil faizi yüzde 9’a geriledi. Böylece, TCMB, kritik ihale 
öncesi, Hazine’ye dolayl  destek verecek bir aç klama da yapm  oldu. Ba kan Ba ç ’n n 
aç klamalar n n, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n 14 Temmuz 2013 Pazar günü Dolma-

Türkiye MSAD Ekonomi Dan man

Prof. Dr. Kerem Alkin

Küresel düzeyde para ve maliye politikalar na ili kin belirsizlikler ve bunlar n yol açt  
oynakl n yak n dönemde art  gösterdi ine i aret eden TCMB Ba kan  Erdem Ba ç , 

TCMB’nin bu tür geli meler kar s nda Türk ekonomisinde fiyat istikrar n n ve finansal 
istikrar n bozulmas na izin vermeyece inin alt n  çizdi. Ba ç , bu do rultuda, faiz 

koridorunu geni letici yönde ölçülü bir ad m  23 Temmuz 2013 tarihli PPK toplant s nda 
ele ald klar n  belirtti.
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bahçe ofisinde ekonomi kurmaylar yla gerçekle tirdi i dört saatlik toplant n n hemen erte-
sine gelmesi anlaml . Söz konusu toplant da, uluslararas  ve yurt içi finansal piyasalardaki 
geli meler ile önümüzdeki döneme ili kin beklentiler ele al nd .

Son iki ayl k dönemde, özellikle geli mekte olan ülkelerde finansal piyasalarda belirgin bir 
dalgalanma ya and , geli mekte olan birçok ülkede döviz kurlar n n temel para birimleri 
kar s nda de er yitirdi i, borsa endekslerinin geriledi i, iç ve d  borçlanma maliyetleri ile 
risk primlerinin artt na de inildi. Dört saatlik zirve sonras  yap lan aç klamada, AK Parti 
hükümetlerinin ve ekonomi yönetiminin, gerçekle tirilen yap sal reformlarla giri imcilerini 
potansiyelini harekete geçirecek uygun bir ortam olu turmak ve kurallara dayal  bir piyasa 
ekonomisinin geli mesini sa lamak için çal t  vurguland .

Son 10,5 y ll k dönemde yerli ve uluslararas  sermaye ay rt edilmeden, sabit yat r m, portföy 
yat r m  demeden Türkiye’ye daha çok yat r m yap lmas  için büyük bir çaba harcand n n 
vurguland  aç klamada, ülkemizde yat r mlar  olan tüm yat r mc lara her türlü deste in 
ayn  ekilde devam edece i ve Türkiye’nin, özel sektör öncülü ünde büyümeye, rekabete 
ve reformlara öncelik veren politikalar  ve sa lam ekonomik temelleri sayesinde önümüz-
deki dönemde de bir cazibe merkezi olmaya devam edece i belirtildi.

TCMB BÜYÜMEY  DE KOLLAMAYI TERC H ETT
Hazine’nin borçlanma maliyetlerine olumlu yönde katk  sa lamak ad na çabalar n  sürdü-
ren TCMB’nin, piyasadaki TL likiditesini ciddi anlamda k smamas n n ve faiz koridorunu 
yükseltmemesinin bir nedeni de ekonomik büyümeye katk  olarak tan mlanabilir. TCMB ile 
FED’in, bu noktada duru lar nda bir beraberlik gözleniyor. Yani, TCMB de, merkez banka-
lar n n temel görevi olan fiyat istikrar  zedelenmedi i müddetçe, büyüme ve istihdama da 
katk  sa layacak bir para politikas  izleme iar n  benimsemi  bir merkez bankas .

Düne kadar, bu duru u külliyen reddeden Avrupa Merkez Bankas ’n n da (ECB), Ba kan Mario 
Draghi ile benzer bir tutum ve söylem içerisine girmi  oldu unu gözlemliyoruz. Nitekim Japon 
Merkez Bankas ’n n (BoJ) da, k sa bir süre öncesine kadar ECB’ye benzer duru unu ele -
tiren Japonya Ba bakan  Shinzo Abe’nin, söz konusu para politikas  duru undan vazgeçil-
mesini talep ederek, BoJ’u daha ciddi boyutlarda bir geni letici para politikas  uygulamaya 
zorlad  ve bekledi i sonuçlar  Japon ekonomisinde almaya ba lad  da konu uluyor.

2010 y l n n ilk çeyre inde yüzde 17,2, 2011’in ilk çeyre inde yüzde 14,6 art  kaydeden sa-
nayi üretimi, 2012’in ilk çeyre inde yüzde 2,8, bu y l n ilk çeyre inde ise ancak 2,53 oran n-
da bir art  yakalayabildi. 2012 y l n n nisan ay nda yüzde 4 artan sanayi üretimi, bu y l n nisan 
ay nda yüzde 3,5 artarken, 2012 y l n n May s ay ndaki art  oran  olan yüzde 
5,7’ye kar l k, bu y l n may s ay  sanayi üretim art  oran  yüzde 1’de kald .

Sanayi üretimindeki art n zay flamas n n gerekçelerinden birini, 2011 
y l n n Temmuz ay ndan, 2012 y l n n Aral k ay  sonuna kadar sürdürül-
mü  olan 1,5 y ll k yumu ak ini  politikas n n ikincil etkilerinin henüz 

TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem 
Başçı, faiz koridorunu genişletici 

yönde ölçülü bir adımın 23 
Temmuz’da gerçekleştirilecek 
Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısının gündemine 
alınacağını açıkladı.
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FED Başkanı Ben Bernanke, 
yaptığı açıklama ile küresel 
piyasalardaki ateşi ve paniği 
bir miktar söndürmüş, 
dindirmiş olsa da, orta vadede 
gelişmekte olan ekonomilerden 
sermaye çıkışının devam 
edeceğine dair tartışmalar, 
başta Türkiye olmak üzere, 
özellikle G-20 ülkelerinin üyesi 
konumunda olan önde gelen 
gelişmekte olan ekonomilerin 
işini zorlaştırıyor.

azalmam  olmas  olu tururken, Türk ihracatç s n n içinde bulundu umuz günlerde ihracat 
hacmini art rmak ad na ürün ve pazar çe itlendirmesinde t kanma noktas na gelmi  olma-
s n n etkisi de gerekçelerden ikincisini olu turuyor.

Bu nedenle, 8 A ustos 2013’ün bayram tatiline gelmesi sebebiyle, 12 A ustos 2013 ta-
rihinde aç klanacak olan haziran ay  sanayi üretim verisine bakarak, bu y l n ikinci çeyrek 
GSYH büyüme oran  konusunda tahminimizi dile getirece iz. Ancak, 2012 y l n  yüzde 
2,24 ile beklentilerin bir hayli alt nda kapatan Türk ekonomisinin, bu y l en az 3,5 büyümesi 
ad na, Türk ekonomi yönetimi de, bankac l k sektörü kredi hacmindeki art n belirlenmi  
limitleri geçmesine izin vermi  gözüküyor.

2011 y l n n ikinci yar s ndan itibaren, Türk bankac l k sektörünün y ll kland r lm  kredi hac-
mi art  oran n n yüzde 15’i geçmemesi yönünde net bir duru  söz konusuydu. Bugün 
itibar yla, bu oran yüzde 20’ye dayanm  durumda. Bununla birlikte, beklenenin üzerinde 
ç kan may s ay  cari i lemler aç  ve ilk be  ayda, geçen y l n ayn  dönemine göre cari 
i lemler aç n n neredeyse 6 milyar dolar daha aç lm  olmas , Türk ekonomi yönetimini 
dikkatli olmaya yönlendirmi  durumda. Bu nedenle, büyümenin h zlanmas  için bankalar n 
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TCMB’nin “bir taşla bir 
kaç kuş vurma” çabasının 

bir başka boyutu da, 
döviz kurlarına istikrar 

kazandırmak. Ancak, bu 
hedefi , bir yandan Hazine’nin 

borçlanma maliyetlerini 
artırmadan, bir yandan da 

Türk ekonomisinin büyüme 
trendine zarar vermeden 

yapmaya çalıştığından dolayı, 
kurlar piyasanın beklediği 

ölçüde sakinleşmiyor. 

kredi hacmindeki art  oran n n yüzde 15 limitini geçmesine bir süredir sessiz kalm  olan 
ekonomi yönetimi, cari aç ktaki h zlanmay  dikkate alarak, kredi hacmindeki art  oran nda-
ki h zlanmadan rahats zl n  dile getirdi.

Bu durumda, 2012 y l n n sonundan itibaren kademeli olarak etkisi azalt lm  olan yumu ak 
ini  modeline tekrar dönülmesi gündeme gelir mi, dikkatle takip edece iz. Ama TCMB’nin, 
FED’in aç klamalar  sonras nda bile, TL likiditesini beklenen ölçüde k smayarak ve faiz kori-
dorunu yükseltmeyerek, 2013 y l nda, 2012 y l na göre büyümenin daha iyi bir performans 
göstermesi için katk  sa lamaya çal t n  ifade etmek yanl  olmayacakt r.

TCMB, KURLARIN DA SAK NLE MES  ADINA DURU UNU SERTLE T REB L R
TCMB’nin “bir ta la bir kaç ku  vurma” çabas n n bir ba ka boyutu da, döviz kurlar na 
istikrar kazand rmak. Ancak, bu hedefi, bir yandan Hazine’nin borçlanma maliyetlerini ar-
t rmadan, bir yandan da Türk ekonomisinin büyüme trendine zarar vermeden yapmaya 
çal t ndan dolay , kurlar piyasan n bekledi i ölçüde sakinle miyor. Yani, TCMB’nin dö-
viz kurlar n  istikrara kavu turmak ad na, dövize günlük düzenli döviz sat m ihaleleri veya 
do rudan sat  müdahalesi ile hâkim olmaya çal mas , piyasan n görü üne göre, yeterli 
müdahale alan  olarak gözükmüyor. Bu noktada, beklenenden yüksek ç kan haziran ay  
enflasyonu sonras , y ll kland r lm  man et TÜFE enflasyonunun yüzde 8,3’e ula mas  ve 
ABD’nin 10 y l vadeli tahvil faiz oranlar n n bu y l n sonunda yüzde 3’ü, hatta 3’ü dahi geçe-
rek 3,25’i görebilece i beklentisi de, TCMB’nin i ini zorla t r yor.

Her ne kadar, FED Ba kan  Bernanke, yapt  aç klama ile küresel piyasalardaki ate i ve 
pani i bir miktar söndürmü , dindirmi  olsa da, orta vadede geli mekte olan ekonomiler-
den sermaye ç k n n devam edece ine dair tart malar, ba ta Türkiye olmak üzere, özel-
likle G-20 ülkelerinin üyesi konumunda olan önde gelen geli mekte olan ekonomilerin i ini 
güçle tiriyor. Hele, Türkiye gibi müzmin cari aç k sorunu olan ekonomilerin i ini bir kat daha 
zorla t r yor.

Bu noktada, Ba bakan Erdo an’ n ekonomi kurmaylar yla birlikte dört saatlik bir toplan-
t  yapm  olmas  ve bu toplant  sonras  Ba bakanl ktan yap lan aç klamada, kamu mali-
yesi alan nda disiplinin aynen sürdürülmesi, TCMB’nin fiyat ve finansal istikrara yönelik 
çabalar n n desteklenmesi, ekonomik reformlara ayn  kararl l kla devam edilece i ve özel 
sektör odakl  büyümenin sürdürülece i mesajlar , ekonomideki s cak geli melerin, bunca 
yo un iç ve d  politik gündeme ra men, Ba bakan Erdo an ve hükümetin de öncelikli 
gündemi oldu unu teyit ediyor. Bu dört saatlik zirvenin ilk somut yans mas  ise TCMB 
Ba kan  Ba ç ’n n, 23 Temmuz 2013 tarihindeki PPK toplant s n n gündemine faiz korido-
runu ald klar n  aç klamas  oldu. Bakal m, Ba bakan Erdo an’ n ba kanl ndaki ekonomi 
zirvesinde yap lan de erlendirmelerin,  23 Temmuz’daki TCMB PPK toplant s na ba ka 
yans malar  olacak m ?



Temmuz 2013

34 A K T Ü E L  S Ö Y L E Ş İ  /  K E R E M  E R G İ N O Ğ L U

Temmuz 2013

“Taksim Meydan  u haliyle garip bir bo luk yarat yor. Asl nda bu bo luk hissini 
veren meydan n kendisi de il, meydan n içindeki fonksiyonlar n belirsiz da l m . 
Garip metro ç k lar , AKM’nin önündeki bo lu un bitkilerle ve kot fark yla ana 
meydanla olan ili kisinin kopart lmas  gibi birtak m unsurlar n ortadan kald r lmas  
gerekiyor. Topçu K las ’na gelince o meydanda fonksiyonu belli olmayan bir yap  
üretmek kadar anlams z bir durum olamaz.”

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkan Yardımcısı / Mimar Kerem Erginoğlu:

“Ülkemizdeki en büyük
 eksiklik, planlamanın
 arkadan geliyor olması”
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T
AKS M GEZ  PARKI’NDA ÜÇ BE  A ACIN KES LMES YLE BA -
LAYAN TOPLUMSAL SÜREÇ, M MARLAR VE KENT PLANLAMA-
CILARI ARASINDA GEÇ DE OLSA B R TARTI MAYI BA LATTI. 
Asl nda bu tart ma mimarlar ve kent planc lar  taraf ndan çok daha 
önceden ba lam t  ancak sesleri siyasetin ve ekonominin yo un 
gündeminde pek duyulmad . Sivil toplum kurulu lar , meslek örgütleri 

ve akademisyenler taraf ndan sessiz platformlarda ba layan yap -çevre ili kisi, Gezi 
Park ’nda ba layan süreçle ba ka bir boyuta evrildi. Bu süreçte Taksim Meydan ’n n 
yayala t r lmas  ile ortaya ç kacak meydan, çizimlerle yerel yönetim taraf ndan anlat l-
maya çal ld . Ancak yeni meydan n nas l bir kimli e sahip olaca  sorusunun yan t  
cevaps zd . Gezi Park ’ndaki a açlar kesilmeden eski bir yap n n yeniden önce rezi-
dans ve al veri  merkezi olarak, sonras nda da kent müzesi olarak barok bir mimari 
üslupla yap laca  söylendi. Ancak kentin içinde bir bulu ma noktas  olan önemli bir 
ye il alan n, kat l mc  süreç d lanarak gerçekle tirilmesi, üstelik fonksiyonu konusun-
daki kafa kar kl  Türkiye’ye özgü bir durumu yeniden hat rlatt : Binalar yap l r, plan-
lar  arkadan gelir! Dünyan n say l  ehirlerinden biri olan stanbul özelinde ba layan 
yap -çevre ve kent ili kisine stanbul Serbest Mimarlar Derne i Ba kan Yard mc s  Ke-
rem Ergino lu’nun rehberli inde farkl  bir okuma getirelim istedik. Söyle i de zaten bu 
çerçevenin üstüne kuruldu.

“Her mimar n binaya kar  ahlaki bir sorumlulu u vard r” demi tiniz. Asl nda 
her mimar n orman n geneline bakarak kente ve kentte ya ayan insanlara, 
kentin haf zas na kar  da sorumlulu u yok mudur? 
Mimarlar olarak bu durumu hep sorguluyoruz. Mimarl n, hasta-doktor ili kisi ol-
du unu dü ünüyorum. Kimi hastalar vard r, kendine iyi bakmaz ve ne kadar iyi 
kalabiliyorlarsa onu yapabilir. Ama bu duruma doktorun bir katk s  olur. Birtak m 
yollar çizer. Sürdürece i hayatta kendisine nas l bakmas  ve nas l yön vermesi ge-
rekti ini söyler. Mimar olarak durumumuz biraz buna benziyor. Bize gelen hastalar 
her zaman mükemmel, her zaman sporunu yapan, sa l na dikkat eden hastalar 
olmayabiliyor. Genetik sorunlar olabiliyor. Kendine iyi bakmayabiliyor. Bu hasta 
size geliyorsa mutlaka ona tedavi yöntemi önermeniz gerekebiliyor. Baz  i leri ter-
cih edebiliyorsunuz. Bazen de durumu kötü bile olsa ona birkaç ad m att rmak iyi 
olabiliyor. Ünlü kalp cerrah  Mehmet Öz’le ilgili bir röportaj okumu tum. Ameliyat 
yapaca  hastan n sigara içmemesini önemsedi ini söylüyordu. Hatta sigara içen 
hastalar n  ameliyat etmedi ini belirtiyordu. Belki bu insanlar n kendi öhretleri 
aç s ndan iyi olabilir ama ne olursa olsun hastan n tedavi edilmesi gerekti ini dü-
ünüyorum. 

Mimarlar bu sorumluluklar n  nas l yerine getirmelidir? Nas l bir duru  kentin 
kimli ine ve haf zas na sayg  göstergesidir?
Biz mimarlar, bazen o yap ya müdahale etmeli miyiz yoksa kendi haline mi b rakma-
l y z diye de sorgulayabiliyoruz. Mimarlar n bu noktada çeli kiler ya ad n  söyleye-
bilirim. Kent genelindeki durumda ise esas sorunun kent planlamalar ndan kaynak-
land n  dü ünüyorum. Mimarlar bina baz nda öneri ve sonuçlarla ilgili çal malar 
yapar ama bu daha çok parsel ölçe inde olur ve birtak m kurallar çerçevesinde 
projelerini tasarlarlar. O kurallar  da mimarlar belirlemez. Onlar  esnetmek için mü-
cadele ediyoruz ama ço u zaman etkimiz olmuyor. Kent ölçe inde do ru planlama 
yap l rsa, nerenin nas l geli ece i ve ekillenece i ortaya ç k yor. Önceden hedefleri 
konulursa daha sa l kl  mimari üretim yap l yor. Ülkemizdeki en büyük eksiklik, plan-
laman n arkadan geliyor olmas .  

“M MARIN GÖREV  ÖNCEL KLE O B NAYI AYAKLARI ÜSTÜNE 
D KMEKT R” 
Her ne kadar kent planc lar n n genel tabloda sorumlulu u fazla olsa da yine 
de mimarlar o alanlarda projelerini gerçekle tirirken kente kar  bir sorumluluk 
ta maz m ? Siz bu anlamda projelerinizi gerçekle tirirken nelere dikkat ediyor-
sunuz? Kriterleriniz nedir?
Birtak m kurallar silsilesi var. Mimarlar bir i i ald nda, bir arsada ya da parselde 
üretim yapacaklarsa ilk ba ta çap , tapusu, imar durumu, plan notlar  gibi verilere 
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gereksinim duyar. Doktorlukla kar la t r rsak röntgen ve MR sonuçlar n  çektirelim, kan 
testi yapt ral m gibi... Bunlara bakt ktan sonra bize verilmi  olan kurallar içinde mimardan 
beklenenin neler oldu unu ö reniriz. verenin birtak m beklentileri oluyor. Kendinize sor-
du unuz ve kimsenin sizi sorgulamad  “Ben kente kar  ne yap yorum” sorusunu soru-
yoruz. Mesle inize ve meslekta lar n za kar  da bir duru unuz söz konusu. Ayn  zamanda 
bütçeye de dikkat ediyoruz, çünkü yapt m z sonuçta ekonomik bir faaliyet. Bütün bu 
parametreler içinde ürünü tasarlamaya çal yoruz. Mimar n görevi öncelikle o binay  ayak-
lar  üstüne dikmektir. 

Orhan Veli’nin “ stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal ” dedi i gibi Kerem Ergino lu da 
tüm duyular  ve mimar kimli iyle stanbul’u nas l dinliyor, seyrediyor ve neler görüyor?
stanbul’a bakt mda yüzde 90’ n üzerinde çok kötü bir yap  stokuna sahip oldu unu gö-
rüyorum. Yeni yap lanlar içinde de benzer durum söz konusu. Bu yeni yap larda bir kere 
mekânsal kurgular n yerinde olmad n  dü ünüyorum. E er bir binan n iç mekân  do ru 
kurgulanm sa, o yap n n ya am ömrü kendi kendine artar. Yap  kurallar  dâhilinde gerçekle -
tirilen binalar n çok az oldu unu dü ünüyorum. Ortaköy belki kalburüstü bir yap  stokunun 

“Türkiye MSAD binas n n kurgusu, Türkiye 
MSAD Ba kan  Dündar Yeti ener’in 
nas l bir yap  istedi ini anlatmas yla 
ba lad . Çocuklar  e itebilecek, 
deprem simülasyon odas n n oldu u, 
bir yap n n nas l kurguland , nas l 
yap ld , hangi malzemelerin 
kullan ld n n gösterildi i bir alan 
da olmal yd . Binaya gelenlerin 
yap  malzemelerini tan malar n  da 
sa layacak bir kurgu içermeliydi. 
Binan n bir k sm n  betonarme, 
bir k sm n  çelik, bir k sm n  ah ap 
yapaca z belki de… Kaplamas  
prekast ve cam olacak. O binaya 
giren insanlar, binay  gezdikten 
sonra yap n n tüm unsurlar n  görüp 
tan yacak. Yap yla iç içe geçebilecek 
bir kurgu dü ünüyoruz. Sergi, etkinlik ve 
toplant lara da olanak tan s n istiyoruz. 
Yeni bina, Türkiye MSAD payda lar n n 
neler yapt n  da gösteren, e iten ve 
ö reten bir yap  olacak.” 

“Türkiye İMSAD’ın 
yeni binası eğiten 
ve öğreten bir yapı 
olacak”

Kerem Erginoğlu
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oldu u bir bölge. Ancak bu yap  stokunun daha kötü oldu u yerleri de görüyoruz. Büyükde-
re Caddesi’nin Kâ thane’ye bakan yüzünde oldu u gibi. Çeliktepe, Sanayi Mahallesi, Ok-
meydan  gibi yerlerdeki yap  stoklar n n maalesef benzer bir dili var. Bu durum Anadolu’nun 
di er kentlerinde de benzer ekilde kar m za ç k yor. 
Günümüz Türkiye’sinde gerçekle tirilen her yap n n birbirine benzedi i, farkl l k ya-
ratmad  görülüyor. Kentlerin birbirine benzedi ini, kimlik ve kültür de erlerinin, 
mimari üsluplar n dikkate al nmad n  dü ünüyor musunuz? 
Evet. Çünkü tüm ehirlerimiz için mar Kanunu benzer eyleri istiyor. Örne in Maslak’ta bir yeri 
ele alal m. Çekme mesafesi, arka bahçe mesafesi, konsol hakk , saçak mesafesi gibi… Maslak’ta 
da benzer kurallar isteniyor, Erzurum’da ya da Antalya’da da. Bir kural koymu uz, ablon çizmi-
iz ve her yerin bu ablona göre yap lmas n  istiyoruz. Hâlbuki böyle olmamal . K l k k yafetlerimiz-

de de böyleyiz. Benzer k yafetleri giyiyoruz ve farkl  giyinenler bize göre ayk r  olabiliyor. Kurallar 
silsilesi bunu ö retiyor. Belki de e itim sistemimizden kaynaklan yor tüm sorun (gülüyor). Dola-
y s yla kentlerimiz, mahallelerimiz, evlerimiz hepsi birbirine benziyor. Benzerken de iyi taraflar yla 
de il de bir kal ptan ç kt , ayn  kal ba döküldü ü için bu benzerlik daha fazla dikkat çekiyor. 

“ORTAK PAYDANIN OLU TURULMASI GEREK YOR”
Mimarlar n isimlerinden çok firmalar n markalar n n isimlerinin ön planda oldu u bir 
olu um söz konusu. Bu durum bir mimarl k kültürü ve gelene i yarat lmas n n önüne 
geçmiyor mu? 
Burada kamunun önemi ortaya ç k yor. Yurt d na bakt n zda birçok iyi devlet binas  Fransa’da 
Jean Nouvel herkesin bildi i bir mimard r. Nouvel’in parlamas n n nedeni devlet için yapt  bi-
nalard r. Fransa’da en iyi i veren devlettir. Maddi güç devlette oldu undan en iyi sonucu elde 
etmek için o çabay  gösterir ve mimarlar ndan da o çabay  ister. 

Bizde de en büyük güç TOK  de il mi?
Evet, TOK  ama o müteahhide i  veriyor. TOK ’nin en büyük endi esi üretmek. Üretilenlerin 
niteli i konusunda bir endi eleri yok. “Birçok insan ne artlarda, hangi konutlarda ya yor” de-
niyor. Bu söylendi inde kar l nda bir ey söylemeniz zorla abiliyor. Deprem tehlikesini ha-
t rlatt n zda, insanlara bar nma ihtiyac  sa land ndan söz edilebiliyor. Bar nmak ayr  bir ey. 
Bu sürecin bir süre sonra doygun hale gelece ini, o zaman daha iyi kentler ve daha iyi yap lar 
isteyece imizi ümit ediyorum.

Mimari yap lar kadar o yap lar  ortaya ç karan çevre faktörü ülkemizde çok dikkate 
al nm yor gibi. Yap y  kendi ba na dü ünen kütle a rl kl  bir bak  söz konusu sanki. 
Bir mimar olarak yap -çevre ili kisinin sürdürülebilir olmas  için nas l bir ili ki kurul-
mas  gerekiyor? Yap -çevre ili kisine nas l bir empati yap lmal ? Bugün bu empatinin 
hem mesleki hem de toplumsal anlamda yap ld n  dü ünüyor musunuz?
Projenin büyüklü ü ve niteli i ile de i ebiliyor. Yaratabiliyorsak daha kamusal bir alan, 
olmuyorsa yar  kamusal bir yer yaratmaya çal yoruz. Örne in bir banka için ofis binas  

Kerem Ergino lu’nun orta  Hasan 
Çal lar da sohbetin meydanlar 
k sm nda kendi görü lerini öyle 
aç klad : “Transfer merkezi ve meydan 
ayr  eylerdir. Bu ikisi ayn  yerde olmak 
zorunda de ildir. Bizde meydanlar 
büyük ve bo  alanlar oldu u için 
meydanlar hep transfer merkezi olarak 
adland r ld . Taksim’de s k nt  yaratan 
meydandaki otobüs duraklar yd . 
O duraklar  kald rd n zda zaten sorun 
kalmayacakt . stedi i kadar trafik 
olsun, t kanmas  biraz daha zor olabilir.”

“Transfer merkezi 
ve meydan ayrı 
şeylerdir”

Hasan Çalışlar ve Kerem Erginoğlu
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yap yorsunuz ve o bankan n 2-3 bin çal an  oluyor. Bu çal anlar ö len ç kt klar nda ne 
yap yor? Günün belirli saatlerinde nas l bir sosyal ortam istiyor? Bir ö renci yurdu yapt -
n zda avlu yaratarak daha sosyal bir hayat tasarlayabiliyorsunuz. Konut tasarlad n zda 
da ailenin bir araya gelece i, birbirini görece i mekânlar yarat yorsunuz. Yapt m z farkl  
projelerde birtak m sosyal hacimler yaratmaya çal yoruz. Yap -çevre ili kisinde projenin 
büyüklü üne ve farkl l na göre empatiyi kuran da var, kurmayan da. Maslak’ta bir sürü 
ofis yap s  var, “ stanbul’un Manhattan’ ” de erlendirmesi yap l yor. Maslak’ta bir ofis bi-
nas ndan ç kt n zda yaya kald r m n n 120 santimetre oldu unu görüyorsunuz, baz  yer-
lerde kald r m yok, yoldan yürümek zorunda kal yorsunuz. Maslak’ta o kulelerde çal an-
lar n ortak sosyal hayat diyebilecekleri bir yerin olmad n  görüyorsunuz. Manhattan’da 
böyle de il. Binalar seni ezmiyor. Kald r mlar n da o yüksek yap lar içinde bir ölçe i var. 
Maslak’ta öyle de il. Ülkemizde de o ortak paydan n birileri taraf ndan olu turulmas  ge-
rekiyor. Zorlamam z laz m. Her ey doldurma eklinde gidiyor. Levent’te Metrocity’den 
ba layan Sapphire’e kadar giden aks boyunca bir sürü yüksek yap  var. Ancak ortak 
payda yaratacak alan yok. Kanyon biraz yoldan geri çekilip, kendi içinde o alan  yaratma-
ya çal yor. Yüksek yap larda birtak m kurallar n zorlamas yla ortak alanlar n yarat lmas  
zorunluluk olmal . Bu ortak payday  tek ba na mimar olarak yaratam yorsunuz, plan ve 
yasalarla bunun zorlanmas  önemli.

“HAYATA, YAYA ÖNCEL KL  B R BAKI  AÇISIYLA YAKLA MAK GEREK YOR”
Taksim’in yayala t r lmas  amac yla ba lat lan proje, trafi i yerin alt na almay  ve 
meydan  daha fazla insan n kullanmas n , meydandan araç trafi ini ç kartmay  he-
defliyordu. Öncelikle kentler için meydanlar ne ifade eder, nas l bir kimlik yarat r? 
Kentlerimizde bir meydan kültürü oldu unu dü ünüyor musunuz?
Meydanlar, insanlar n kentlerde bulu ma noktas d r. Ülkemizde ise kav ak noktas  gibi al-
g lan yor. Meydanlar için ölçek önemli bir konu. Meydan dedi iniz uçsuz bucaks z bir alan 
de ildir. Biraz daha tan ml  bir alan olmas  gerekir. Ayn  zamanda o meydan n da kendisini 
tan mlayacak birtak m fonksiyonlar  yaratmas  laz m. Doldurduk ve bo altt k dedi imiz kav-
ak noktas  olmas  tek ba na bir anlam ifade etmez. Trafi i de a a ya alman bir ey de i -

tirmez. Trafik de hayat n bir parças . Birçok meydan trafi e de aç kt r ancak o meydanlara 
girdi inizde kontrollü bir h zla gidersiniz. Yani o meydanlara getirece iniz araçlar n h z yla 
ilgili bir kuralla trafi i o meydanda sorun olmaktan ç kartabilirsiniz. Zeminde yarataca n z 
doku bile bunu sa lamaya yeter. Biraz daha rahats zl k veren zemin dokular  kullanarak da 
bunu ba ar rs n z. Meydanlar m zda ya da ortak kullan m alanlar m zda araç trafi i öncelikli 
oldu u için genellikle araç trafi ine engel olmas n diye yaya trafi i düzenleniyor. Meydanla-
ra yaya öncelikli bir anlay la yakla t m zda, araçlar nda amaç de il araç oldu u anla ld -

nda trafi i daha kontrollü hale getirmek mümkün. Asl nda hayata yaya öncelikli bir bak  
aç s yla yakla mak gerekiyor.

“Gazetelere bakt n zda bir 
sürü projenin ilan  veriliyor ancak 

mimarlar n n ismini göremiyorsunuz. 
Baz  firmalar yapt klar  projeye marka 

de eri katmak için sadece o markay  
veya irketlerinin ismini pazarlama 

aç s ndan öne ç kartabiliyor. Ülkemizde 
de marka olan meslekta lar m z 
var asl nda. Serbest ekonominin 

gerçekleri o irketlerde de tart l yordur 
diye dü ünüyorum. Firmalar, projeyi 

çizen mimar n isminin yer almas n  
istemiyor, o projeyi firmas n n yaratt n  

söylemeyi tercih edebiliyor. Belki o 
firma, benzer bir ba ka projesinde o 
ismiyle yer alacak. Mimar orada bir 

araç gibi görülebiliyor.”

“Mimarlar bir araç 
gibi görülebiliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Gezi Parkı  düzenlemesi
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Taksim yayala t rma projesi ile yarat lmak istenen meydan, stanbul’a nas l bir kimlik 
kazand racak? Mimar olarak bu meydan n fonksiyonel ve estetik unsurlar içerdi ini 
dü ünüyor musunuz? 
Taksim Meydan  u haliyle garip bir bo luk yarat yor. Asl nda bu bo luk hissini veren meydan n 
kendisi de il, meydan n içindeki fonksiyonlar n belirsiz da l m . Garip metro ç k lar , AKM’nin 
önündeki bo lu un bitkilerle ve kot fark yla ana meydanla olan ili kisinin kopart lmas  gibi birta-
k m unsurlar n ortadan kald r lmas  gerekiyor. Topçu K las  ile ilgili de, o meydanda fonksiyonu 
belli olmayan bir yap  üretmek kadar anlams z bir durum olamaz. “Oraya yap  yapal m m ? Ya-
pal m” deniyor. Madem meydan n uçsuz bucaks z oldu unu dü ünüyorsun, yapaca n eyin 
fonksiyonunu belirlersin. Dünyan n en güzel meydanlar nda o bo lu u ölçeklendiren ve s n rs z-
l k duygusundan kurtaran daha fonksiyonlu ve meydana da ayr ca kimlik kazand ran eyler var. 
Bu ba lamda Topçu K las ’n n yap lmas n  gerektiren bir zorunluluk var m ? Parkla ili kisini na-
s l kurgulayaca n  ortaya koyman gerekiyor. Bu sorulmuyor. Binan n nas l yap lmas  gerekti i 
ile ilgili bir anlat m var. Zaman nda Prost Plan ’n n bir k sm  onaylanm , bir k sm  t rpanlanm t . 
Ama o ye il alan n orada olmas , bir yap n n olmas ndan çok daha iyi geliyor kentli olarak. 

“SÜREÇ HAKKINDA EFFAFLIK YOK”
Bu yayala t rma çal mas n n anla lan en önemli ö esi Taksim Gezi Park ’na yap l-
mas  planlanan Topçu K las  olacak. Bu konuda son günlerde yo un bir eylem ve 
tart ma zemini içinde Türkiye. Öncelikle böyle bir alana bu yo unlukta bir kütlenin, 
üstelik eskiyi canland rma ad na konulmas n  nas l de erlendiriyorsunuz? Avrupa’da 
buna benzer durumlarda kent bilimciler, ehir planc lar  ve mimarlar konuya nas l 
yakla r? Toplumun sürece kat l m n  nas l sa larlar?
Eski bir yap n n yap l  ekliyle ilgili Almanya’da u anda böyle bir tart ma var. Ancak o eski 
yap n n yeniden canland r lmas nda konuya âdeta arkeolojik kaz  disipliniyle yakla l yor. O eski 
yap n n zaman nda bombaland  için da lan parçalar  ç kart l yor. Sadece 80 milyon avroyu o 
cephe için harc yorlar. Arkeolojik kaz  ile orijinal parçalar  ç kart yor, o orijinal parçan n bire bir 
replikas n n nas l olu turulaca  belirleniyor. O yap y  malzemesiyle bire bir olarak yap yorlar. Biz 
de yapacaksak öyle yapal m. Yoksa eski bir yap y  günümüz modern malzemeleri ile yapmak 
do ru de il. Kent için bu denli önemli alanlarda bir ey yapacaksan z birtak m unsurlar  sürece 
dâhil etmeniz gerekiyor. B rak n kentte ya ayanlar n kat l m n , meslek örgütleri ve sivil toplum 
kurulu lar n n süreç hakk nda son dakika haberi oluyor. Plan  yap yor, ask ya ç kart yor, 15 gün 
ask da kal yor, haberin olursa itiraz n  yap yorsun, de ilse de uyguluyorlar. Süreç hakk nda ef-
fafl k yok, s r gibi saklan yor. Bu i lerin niye gizli sakl  yap ld n  da anlam  de ilim. Oturup 
tart al m, dü ünerek yapal m. Gezi Park  ile ilgili son günlerde ya ad m z olay asl nda do ru 
planlaman n yap lmamas  ve Divan Oteli yönüne dönen kald r m n planda do ru tespit edilme-
di i için üç be  a ac n kesilmesiyle ba lad . Trafi i yer alt na alaca n bir planda bu gibi detay-
lar  önceden öngörmen gerekir ve plan  ona göre haz rlaman önemlidir. Sonradan, “Kald r m  
unuttuk, üç a aç keselim de kald r m yapal m” demek planlama demek de ildir. 

“Taksim Gezi Park ’ndaki ye il alan n 
korunarak meydana fonksiyon 
kat lmas , s n rlar n  belirlemek için 
bir tasar m ve çal ma yap lmas  
çok daha önemlidir. Cumhuriyet 
Caddesi’ne bakan tarafta 30 
kadar a ac n kesilmesi ile trafi in 
Elmada ’dan ç kmas n  sa layacak 
bir alt geçit yap ld . Eskiden oras  
t kan yordu, imdi yapt n z düzenleme 
ile o nokta belki t kanmayacak ama 
biraz ilerisinde Tepeba ’na do ru 
t kanma tekrar ba layacak. Yani ula m 
planlamas nda da sorun bütünlüklü 
bir planlama anlay yla çözülmüyor. 
Sorunu biraz öteliyorsunuz.” 

“Sorun bütünlüklü bir 
planlama anlayışıyla 
çözülmüyor”
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Yap lmas  planlanan binan n mimari üslubu ile ilgili de bir barok yap  olacak söylemi 
ortada. Öncelikle kal nt lar  bile ortada olmayan bir yap  nas l yeniden canland r l r? 
Her yap , kent ve mimari kültüre göre canland rmay  gerektirir mi? Hangi artlar al-
t nda bu yap l r?
Bir ülkenin öyle kurall  bir korumac l k gelene i vard r ki, geçmi ten bugüne birçok yap y  
korumak ister ve “ u Topçu K las ’n  da y kt k, yeniden yapal m” der. Öyle bir durum da 
yok. Ortaköy’den Be ikta ’a gidene kadar birçok tarihi yap  var. Madem geçmi i canland -
raca z mevcutta kötü halde olan ama hâlâ ayakta duran tarihi yap lar m z  canland ral m. 
Bunlar  yapt k da s ra Topçu K las ’na m  geldi? Tarihi görünümlü niye bir bina yap yo-
ruz? Barok deniyor ama olmayabilir, modernle mi  bir barok da olabilir, onu da bilmiyoruz. 
“Tarihi bir bina yap yoruz” demek de komik bir durum. Bir bina tarihiyse zaten tarihidir. 
Yapt n zaman bir y l geçti inde eskir zaten. Fonksiyon konusundaki kafa kar kl , kav-
ramlar n kullan lmas nda da kendini gösteriyor.

AKM’nin y k l p daha büyük bir opera binas  yap laca  söyleniyor. Siz, AKM’yi nas l 
bir yap  olarak görüyorsunuz? Kent bütününde nas l bir yeri ve önemi var? Gerçek-
ten y k l p yeniden yap lmay  gerektiren bir önem ve tehlike arz ediyor mu?
Madem Taksim’de bir meydan düzenlemesi yap yoruz ve AKM’yi de bu meydan düzenleme-
si aç s ndan sak ncal  görüyoruz, y kmak de ildir ki yap lmas  gereken. AKM’nin önündeki çi-
çekler ve merdivenlerle kaybolan yap -meydan ili kisini yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu yap , 
meydan ve kentle ili kilendirilebilirse o zaman yap -meydan ili kisinde AKM’yi meydana enteg-
re edebilirsiniz. AKM’yi kullanamad m z için “Bugüne kadar bu bina kullan lm yor” tezi öne 
sürülüyor. Kullanabilece imiz ekilde kurgulanmam  olabilir ama bugün onu istedi imiz gibi 
kurgulayabilirsek sorun kalmayaca n  dü ünüyorum. Y k lmas n  gerektirecek, ileri sürülen 
nedenlerinse anlaml  olmad n  dü ünüyorum. O yap y  bütünlü ünü bozmadan daha fonk-
siyonlu hale getirebiliriz. stanbul’da deprem kar s nda daha dayan ks z yap lar m z var. Üstelik 
1970’lerde yap lmas  y k lmas n  gerektirmez, güçlendirebiliriz. 18 ve 19. yüzy llardan kalan ya-
p lar  y k yor muyuz? Onlar  bile güçlendirecek bilgi ve teknolojiye sahibiz. Kald  ki AKM altyap -
s yla da bugün birçok yap ya göre iyi durumda.

Taksim Gezi Parkı’nın 1950’li yıllardaki hali
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“Türkiye, AMECAB
 Bölgesi’nin çelik yapı
 üreticisi konumundadır”

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş: 

“Türkiye; Afrika, Orta Do u, Orta Asya, Rusya ve Balkanlar  kapsayan 
AMECAB Bölgesi’nin çelik yap  üreticisi konumuna gelmi tir. Burada önemli 
olan, Türkiye’deki 4 milyon ton yap sal çelik i leme kapasitesinin uluslararas  
standartlara uygun hale getirilmesidir. Böylelikle 1 milyon ton olan imalat m z, 
4 milyon tona ç kacakt r.”
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E
LL YE YAKIN ÜLKEYE YAPISAL ÇEL K HRAÇ EDEN TÜRK YAPISAL 
ÇEL K SEKTÖRÜ, 2012 YILINDA 1 M LYON 400 B N TONLUK B R 
MALAT GERÇEKLE T RD . n aat sektöründe ya anan durgunlu a 

ra men, krizin en yo un hissedildi i 2008-2009 y l  imalat yla kar la t -
r ld nda, ortaya ç kan rakam iki kat art  ifade ediyor. Dünyan n yap sal 
çelik kullanarak yap  stokunu güçlendirdi i, yeniledi i ve dönü türdü ü bir 

dönemde Türkiye’nin de kentsel dönü üm sürecinde elindeki bu f rsat  de erlendirmesi 
önem kazan yor. Geli mi  ülkelerdeki çelik yap  stoku, toplam yap  stokunun yar s na yak-
la rken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 6’da kal yor. Bu da gidilecek daha çok yol ol-
du unu ortaya koyuyor. Bu yola nas l ula ld n  ve nereye gidilece ini Türk Yap sal Çelik 
Derne i (TUCSA) Ba kan Yard mc s  H. Yener Gür’e  ile konu tuk.

Yap sal çelik sektörü, Türk in aat malzemeleri sanayisi içinde nas l bir öneme sa-
hiptir?
Yap sal çelik dedi imiz zaman asl nda geni  bir yelpazeyi kastediyoruz. Bu kapsamda; 
ta y c  sistem eleman  olarak kullan lan uzun ve yass  mamulden imal edilen kolon ve ki-
ri lerden, hafif çelik yap  elemanlar na, çelik beton karma sistemli dö emelerde kullan lan 
trapezoid kal p saclar na, çat  ve cephe kaplamas ndan halk aras nda in aat demiri diye 
bildi imiz donat  çeli ine kadar geni  bir ürün gam ndan bahsediyoruz. Çelik yap  deyin-
ce de; konuttan endüstriyel yap lara, kamusal yap dan ticari yap lara, köprüden, rüzgâr ve 
enerji nakil hatt  kulelerine kadar çok çe itli bir yap  türünden söz ediyoruz. Bu yelpazeye 
bakt m zda, hele bir de ABD ve Japonya gibi deprem ülkelerinde çelik yap lar n nas l kul-
lan ld na göz att m zda, yap sal çelik sektörünün önemi san r m daha iyi anla lacakt r.

Çelik yap  malzemelerinin di er malzemelerle k yasland nda önde oldu unu söy-
leyebilir misiniz? 
Burada, “Çelik yap  iyidir, di erleri kötüdür” gibi bir yakla m bilimsel aç dan da, etik aç dan 
da do ru olmaz. Her malzeme belirli artlarda en uygun malzeme olabilir. Önemli olan, 
alternatifleri de erlendirmeden tek bir malzeme ile yola ç k lmamas d r. Her malzemenin 

TUCSA Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş ve
TUCSA Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
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kendine göre avantajlar  var. Ak ll  bir çözümde, malzemelerin özelliklerinden azami ölçüde 
yararlan l r. Örne in, gev ek bir zemine bina yap yorsan z binan z n göreceli olarak hafif 
olmas  tercih nedeni olacakt r.

Sektör, Türkiye’de hangi noktada yer al yor? Türk in aat sektöründeki kullan m ora-
n  nedir?
TUCSA Ba kan  Prof. Dr. Nesrin Yard mc ’n n her vesileyle söyledi i bir sözü tekrarlamak 
istiyorum: “Çelik yap  yap m  büyük ölçüde bir kültür meselesidir.” Mant n z, de i imi ne 
kadar isterse istesin, kültürü de i tirmek kolay olmuyor. Bu nedenle de, deprem ku a nda 
yer almas na ra men ülkemizde çelik yap  kullan m al kanl , olmas  gerekene nazaran çok 
yava  geli me kaydetmektedir. ABD, ngiltere ve Japonya gibi geli mi  ülkelerde çelik yap la-
r n toplam yap  stokunun yüzde 50’sinin üzerinde olmas na kar l k, Türkiye’de bu oran yüzde 
6 civar ndad r. Bu orana endüstriyel yap lar ve ticari yap lar sayesinde ula labilmektedir. S rf 
konut olarak bakt n zda ise çelik yap lar toplam konut yap lar n n yüzde 1’i civar ndad r. 
Türkiye çe itli nedenlerle çeli in avantajlar ndan henüz yeterince yararlan lamazken, Türk ya-
p sal çelik sektörü 50 kadar ülkeye çelik yap  ihraç etmektedir. Yap sal çelik sektörü; insan 
kaynaklar , bilgi ve deneyim, imalat tesisleri, çelik yap  in aat  konular nda dünyada sözü edi-
len bir konumdayken, Türkiye’de yeterince kullan lamamaktad r. 

“2012 YILINDA HRACAT YÜZDE 16,9 ARTTI”
Sektörün Türkiye’deki geli iminde önemli ad mlar  ve s çrama noktalar n  aktarabilir 
misiniz? Sektör nereden nereye geldi? statistiki veriler neler söylüyor? 
Sektör bir yandan çelik üretimine paralel bir geli me kaydederken, di er yandan çelik 
yap  konusunda da gerek tasar m gerek imalat gerekse müteahhitlik hizmetleri aç s ndan 
önemli geli meler ya ad . Türkiye’de i lenen yap sal çelik miktar  2000 y l nda 600 bin ton-
dan 2007 y l  sonunda 1 milyon tona ula m t . Daha sonra, 2008-2009 ekonomik krizi 
s ras nda 700 bin tona gerileyen imalat m z, 2012 y l nda in aat sektöründeki yava lamaya 
ra men 1 milyon 400 bin ton civar nda olmu tur. Türkiye’de çelik kullan m n n artmas  
yaln z yurt içi kullan m ile s n rl  olmay p, ihracat n geli mesine paralel olarak da ekillen-
mektedir. 2008-2009 y llar nda ya anan küresel ekonomik kriz ile Arap Bahar  diye an lan 
krizler silsilesine ve Suriye problemine kar l k, Türkiye’nin Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri 
ve Afrika’daki in aat faaliyetleri artmaya ba lam , Libya’da ciddi bir hareketlenme olmu , 
Irak ile ili kiler olumlu ölçüde devam etmi tir. Bunun sonucunda da 2012 y l  sonu itibar yla 
yap sal çelik ihracat  bir y l öncesine oranla yüzde 16,9 oran nda artm t r. Ülkenin büyüme 
h z ndaki yava lamaya ra men, yeni pazarlara ula an sektörümüzün önümüzdeki y l da 
yap sal çelik ihracat nda benzer bir art  yakalayaca  tahmin edilmektedir.  

Türk yap sal çelik sektörü, 2012 y l nda nas l bir performans sergiledi? 2013’ün ilk 
alt  ay nda nas l bir tablo var kar m zda?
n aat sektörü, bilindi i gibi günden güne hareketlenen bir sektör de il. Özellikle ulusla-
raras  piyasada bir projenin geli tirilmesi aylar, hatta bazen y llar sürer. Piyasa durgunla -

“Kentsel dönü üm projesi kapsam nda 
2013 y l nda y k l p yeniden yap lan 
konut say s n n 200 bine ula aca , 
gelecek y l bu rakam n 400 bin 
olmas  için gerekli altyap  haz rl klar n n 
tamamland  ifade ediliyor. Kaliteli, 
sürdürülebilir konutlar yap labilmesi 
için çe itli alternatif olanaklardan 
yararlan lmas  artt r. Bu olanaklardan 
biri de y ll k yakla k 60 bin çelik konut 
(ortalama 100 metrekare) kapasitesiyle 
çelik yap lard r. Bu kapasitenin de 
kullan lmas  halinde projenin 20 y lda 
tamamlanmas  mümkün olabilir. 
Kentsel dönü üm sürecinde umar z 
400 bin konutun en az yüzde 10-15’lik 
bir bölümü çelik yap  olur. TUCSA, 
KOB ’lerin geli mesini ve ihracat yapar 
duruma gelmesini sa lamak ve te vik 
etmek üzere Çelik hracatç lar  Birli i 
(Ç B) ile koordineli olarak geli tirmekte 
oldu u Çelik KOB ’lerine Destek 
(ÇEKOB ) projesi ile de KOB ’lere 
yard mc  olmaya çal maktad r. TUCSA 
bu konuda üzerine dü en görevi 
yapmaktad r.”  

“TUCSA üzerine 
düşen görevi yapıyor”
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t nda eldeki i ler nedeniyle sektör bu durgunlu u yakla k alt  ay gibi bir süre sonunda 
hisseder. Piyasan n canlanmas nda da ayn  faz fark  söz konusu olur. Buna ra men, gerek 
yap sal çelik ve özellikle uzun mamul üreticilerimizin yat r mlar  gerek çelik yap  elemanlar  
imalat  yapan fabrikalar m z n önemli bir k sm  yat r mlar n  sürdürmü tür. Burada dikkat 
edilmesi gereken, s n rl  kapasiteye sahip KOB ’lerdir. 2013 y l n n ilk alt  ayl k döneminde 
iç piyasalarda hafif bir daralma ya anm sa da ihracata yönelik faaliyetler devam etti. zmit 
Körfez köprüsü, 3. Bo az köprüsü, kentsel dönü üm, rüzgâr enerji santralleri ve havaalan-
lar  gibi projelerin yap sal çelik sektörünü 2014’te daha da hareketlendirmesini bekliyoruz. 

Türk yap sal çelik sektörünün gücünden ve etkinli inden bahseder misiniz? Ne ka-
darl k bir kapasite ve üretim söz konusu, sektörün ihracat kapasitesi nedir? Üretimin 
ne kadar  yurt d nda ne kadar  da yurt içinde tüketiliyor?
Türk yap sal çelik sektörünün mali büyüklü ü 10,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Sek-
törün 1 milyon tonu ihracata uygun toplam 4 milyon ton/y l çelik i leme kapasitesi oldu u 
de erlendirilmektedir. 2012 sonu itibar yla i lenen yap sal çelik miktar  1,4 milyon tona, 
ihracat m z ise yakla k 1 milyon dolara ula m t r. Buradan da geçen y l 400 bin ton kadar 
ihracat yap ld n , 1 milyon tonun da iç piyasada tüketildi ini de erlendirmek mümkün-
dür. Setörün ihracat kapasitesi yap lan ihracat n çok üstünde olmas na kar l k, uluslararas  
piyasadaki rekabet zorluklar ndan dolay  ihracat m z 1 milyon dolar mertebesinde kalmak-
tad r. Al nacak baz  önlemlerle ihracat m z n k sa vadede 3 milyon dolar n, 10 y l içinde 5 
milyon dolar n üzerine ç kmas  mümkündür. Türkiye’nin teknoloji ve bilgi birikimi aç s ndan 
bir sorunu yoktur.  

Türkiye çap nda ba lat lan 3. 
havaalan ndan 3. köprüye 
kadar birçok mega proje var. Bu 
projeler yap sal çelik sektörüne 
nas l yans yacak? Sektör derne i 
olarak, nelerin yap lmas  gerekti ini 
dü ünüyorsunuz?
Bahsetti iniz geli meler gerçekten 
Türk yap sal çelik sektörü için önemli 
geli melerdir ve hiç üphe yok ki 
çarpan etkisi kapsam nda sektörümüzü 
de do rudan etkileyecektir. Her ne 
kadar teknoloji ve insan kaynaklar  
aç s ndan Türkiye’nin elindeki 
olanaklar yeterli ise de al nmas  
gereken önlemler de vard r. Bunlar n 
önde gelenlerini; haks z rekabetin 
önlenmesi, kaliteye ve standartlar n 
uygulanmas na önem verilmesinin 
sa lanmas , kontrol mekanizmalar n n 
daha gerçekçi ve i levsel olmalar n n 
sa lanmas  eklinde s ralayabiliriz.  

“Alınması gereken 
önlemler var”



S E K T Ö R E L  G Ü Ç  /  T U C S A 47

“KENTSEL DÖNÜ ÜMDEN ÇEL K YAPI SEKTÖRÜ DE ETK LENECEK”
Türk yap sal çelik sektörünün pazar büyüklü ü hakk nda ne söyleyebilirsiniz?
Türkiye dünya pazar nda ve özellikle AMECAB (Africa, Middle East, Central Asia, Russia 
& Balcans) bölgesinde gerek çelik yap  imalat  gerek in aat müteahhitli i aç s ndan iyi bir 
isme ve sayg nl a sahip. Sözkonusu bölgenin çelik yap  imalatç s  unvan na sahip olsak 
da, büyük uluslararas  ihaleleri alacak firma say m z n az olmas , di er baz  ülkelerin bu ko-
nudaki agresif tav rlar  nedeniyle, Türkiye’nin bu bölgedeki çelik yap  pazar pay n n yüzde 
1’in alt nda oldu u de erlendiriliyor. Ancak, potansiyeli yüksek olan ülkemizin al nacak 
baz  önlemlerle, pazar pay n  kolayl kla yükseltmesi mümkündür.  
 
Türk yap sal çelik sektörü dünyada nas l bir yere sahip?
Sektörün dünyadaki yerine ise mimari tasar m, mühendislik ve mü avirlik hizmetleri ile çe-
lik yap  yap m  (imalat, montaj, in aat) gibi üç aç dan bakmak mümkün. “Marifet iltifata 
tabidir” misali bir ülkedeki mimarinin geli mesi de talep ile do rudan ilintilidir. Örne in 
ECCS’nin 2012 Çelik Köprü Ödülü’nü alan Margaret Hunt Köprüsü’nün mimar  Santiago 
Calatrava’n n ald  ücret belki de köprünün maliyetine yak nd r. Ama ortaya an tsal bir 
köprü ç km t r. Türkiye’deki çelik yap  mimarisini Avrupa ile kar la t rd m zda, mimari 
aç dan baz  s n rlamalar oldu u görülüyor. Gerçi Türkiye’de de uluslararas  ödüller alan 
çok ba ar l  mimarlar m z var ama artan çelik yap lara oranla yetersiz. Zaman içinde talep 
artt kça, uluslararas  deneyim artt kça, çelik yap  mimarisinin daha da geli ece i ve yayg n-
la aca  bilinmektedir. 

Türkiye’de mühendislik hizmetleri konusu geli mi tir. Türk mühendisleri birçok uluslarara-
s  projeye imza atm  olsalar da, geli imin sonu yoktur. Ancak Türkiye, çelik yap lar n statik 
tasar m  aç s ndan belirli bir yeterlili e sahip oldu u gibi, yurt d nda gerçekle tirilecek 
projelerin çe itlili i nedeniyle, Avrupa, ngiltere, ABD, Rusya, Romanya gibi çe itli ülkelerin 
standartlar na göre proje yapma esnekli ine de sahiptir. Türkiye’deki belirli firmalar çelik 
yap  imalat  konusunda Avrupa ve Amerika’daki emsalleri ile ayn  kalitede üretim yapabil-
mektedir. Bu nedenle, Türkiye’de yap lan çelik yap  elemanlar  bu ülkelerde de rahatl kla 
kullan lmaktad r. Bu nedenle Türkiye; Afrika, Orta Do u, Orta Asya, Rusya ve Balkanlar  
kapsayan AMECAB Bölgesi’nin çelik yap  üreticisi konumuna gelmi tir. Burada önemli 
olan Türkiye’deki 4 milyon ton yap sal çelik i leme kapasitesinin uluslararas  standartlara 
uygun hale getirilmesidir. Böylelikle 1 milyon ton olan imalat m z 4 milyon tona ç kacakt r. 
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Kentsel dönü üm sürecine sektör olarak nas l yakla yorsunuz? Kentsel dönü üm 
çal malar n n ba lamas yla sektör nas l ivme kazanacak? Sektörün süreç ve malze-
me kullan m yla ilgili kayg lar  söz konusu mu?
Kentsel dönü üm çok süratli geli tirilmi  bir projedir. Dolay s yla, gerek altyap  haz rl klar  
gerek mevzuat düzenlemeleri halen devam etmektedir ve devam edecektir. 20 y ldan k sa 
sürede tamamlanmas  çok zor görünen bu projenin sa l kl  geli mesi ve risklerin en aza 
indirilebilmesi için STK’lara, meslek kurulu lar na ve üniversitelere görev dü üyor. Bu ko-
nuda bilgi ve deneyimlerin uygulamac larla payla lmas  ve i in yararl  biçimde geli mesinin 
sa lanmas  gerekiyor. Ayn  zamanda kamu ve yerel yönetim yöneticilerine de do ru ve 
dürüst uygulaman n yan nda halktan, STK’lardan, meslek kurulu lar ndan ve üniversiteler-
den gelen sese kulak verme görevi dü üyor. Kamu otoriteleri 6,5 milyon konutun dönü tü-
rülece ini tahmin ediyor. Dönü ümün maliyetinin de 350-400 milyar TL civar nda olaca  
öngörülüyor. Di er taraftan, TOK  ve özel sektörün y lda 250 bin toplu konut yapt n  kabul 
edersek, 6,5 milyon konut 26 y lda tamamlanabilir. Bu rakamlar hiç üphe yok ki tüm yap  
sektörünü oldu u gibi, çelik yap  sektörünü de ciddi bir ekilde etkileyecektir.

Türk yap sal çelik sektörünün ya ad  sorunlar hakk nda ne söyleyebilirsiniz? Çö-
züm önerileriniz nedir? 
Sektörün önündeki sorunlar n ba nda, her seviyede kullan c  ve yat r mc lar taraf ndan 
çelik yap lar n yeterince tan nmamas  ve çeli in avantajlar n n bilinmemesi geliyor. Ayr ca, 
yanl  bilgilendirmeler de kullan c lar  çelikten uzakla t r yor. Bir ba ka sorun ise e itim so-
runudur. Bir yandan tan t m faaliyetleri sürdürülürken, personel yeterliliklerinin art r lmas  
için personel e itimlerine de önem veriliyor. Tabii bunun do al sonucu olarak, e itim tesisi 
ihtiyac m z da her geçen gün büyüyor. Türkiye’de çelik yap  sektöründeki kalitenin sürekli 
geli tirilmesi için TS EN 1090 ve TUCSAmark Yeterlilik Belgelendirme sistemlerinin yay-
g nla mas na çal l yor. 

Çözülemeyen sorunlardan biri de, ülke risk sigortalar n n ve Eximbank kredilerinin art r l-
mas  konular d r. Bu kapsamda, yurt d nda ihalelere kat lan firmalar m za teminatlar konu-
sunda kolayl k sa lanmas  da önemli bir ihtiyaç olarak kar m za ç k yor. Bankalar n somut 
maddi teminatlar yerine projelere kredi vermelerinin sa lanmas  da ihracat  art r c  önlem-
lerden biri olacakt r. Türkiye çelik yap  sektörünün kalite ve kapasite art yla uluslararas  
rekabet gücüne kavu abilmesi için te vik kapsam na al nmas  gerekiyor. Bu husus; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 10. Kalk nma Plan ’nda da yer al yor. Çelik hracatç lar 
Birli i (Ç B) olarak çelikçi KOB ’lerin ihracat na yard mc  olmak ve sorunlar na çözüm üret-
mek, böylece Türkiye’nin çelik ihracat n  art rmak amac yla KOB  Komitesi kuruldu. KOB  
Komitesi; çelik üreticisi ve imalatç s  KOB ’lerin ihracat yapmalar  veya yapt klar  ihracat  
art rmalar  için KOB ’lerle diyalo u geli tirmeyi ve devletin deste ini de de erlendirerek 
onlara destek sa lamay  amaçl yor. 

“Çelik yap lar konusundaki bilgiler ve 
geli meler mimar ve mühendislere 
aktar lam yor. Üniversitelerde 
geleneksel bilgilerin yo unlu undan, 
çelik yap lara yeterli zaman n ve 
önemin verilememesi, sektörün 
dinamizmi nedeniyle her gün 
meydana gelen de i ikliklerin 
yeterince takip edilmemesi, çelik 
yap lar konusunda deneyimli 
yeterli say da ö retim görevlisi 
bulunamamas  gibi zorluklardan dolay  
üniversitelerimizde çelik yap  derslerinin 
istenen düzeyde verilememesi söz 
konusu. Bunun çözümü olarak kurulan 
Yap sal Çelik E itim ve Ara t rma 
Merkezi de olanaks zl klar nedeniyle 
söz konusu e itimleri vermeye 2012 
y l ndan itibaren s n rl  ölçüde ba lad . 
Avrupa’n n her yerinde geçerli bilgilerin 
payla labilmesi için ECCS Akademi ile 
de i  birli i yap l yor.
Mesleki yeterlilik e itimleri olarak ifade 
etti imiz formel usta ve i çi e itimleri 
konusunda da ciddi eksiklikler var. 
Eksiklikler yaln z e itim olanaklar ndaki 
noksanl ktan kaynaklanm yor. 
Ayn  zamanda, imalatç lar n veya 
i verenlerin bilinç noksanl ndan da 
kaynaklan yor.” 

“Sektörün en önemli 
sorunu eğitim”
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Türkiye’ye yay lm , ço unlu u stanbul’da toplanm  21 mega proje. Bu projelerin 
in aat sektörüne getirece i ivme, projelere kar  sivil toplum kurulu lar , meslek 
örgütleri ve  akademisyenlerin ele tirileri... Halk n pür dikkat yo unla t   projeler 
nas l bir Türkiye ve stanbul yaratacak? te kapak konumuzun özeti...

iştah kabartıyor,
Mega projeler

 ama!

T
ÜRK EKONOM S N N LOKOMOT F  H Ç KU KUSUZ N AAT SEK-
TÖRÜ. Ekonominin her y l düzenli olarak yüzde 5 büyümesi, in aat 
sektörünün ortalama yine her y l düzenli olarak yüzde 7-8 band nda bir 
büyüme gerçekle tirmesiyle mümkün. Bu nedenle ekonomiye yön vere-
cek, büyümeyi ve istihdam  tetikleyecek ula m, altyap , enerji ve savun-
ma alanlar nda gerçekle tirilecek in aat yat r mlar , ekonomi yönetiminin 

öncelikleri aras nda. Öyle ki, Türkiye sath na yay lm  21 projenin yat r m maliyeti, 130 
ülkenin milli gelirinden bile fazla…  138 milyar dolar  a an mega projelere, Türkiye’nin 
çehresini de i tirecek kentsel dönü üm projelerinin maliyetleri dâhil de il. 

19 milyona yakla an konut stokunun 7-8 milyonunun dönü türülmesinin yakla k 500 
milyar dolar  bulaca  tahmin ediliyor. Ama ele alaca m z esas konu Türkiye’ye yay lm , 
ço unlu u stanbul’da toplanm  21 mega proje. Bu projelerin in aat sektörüne getirece i 
ivme, projelere kar  sivil toplum kurulu lar , meslek örgütleri ve akademisyenlerin ele tiri-
leri... Halk n pür dikkat yo unla t  projelerin nas l bir Türkiye ve stanbul yarataca  gerçe-

i… Bu kapsamda, aralar na kanalistanbul, Marmaray, Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri, 
3. havaliman , 3. köprü, stanbul- zmir Otoyolu, Ankara- stanbul Yüksek H zl  Tren (YHT) hat-
t , Çukurova ve Mardin havaalanlar n n oldu u birçok proje hayata geçirilmeye çal l yor.
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44 K LOMETREL K ÇILGIN PROJE
Kanalistanbul, stanbul’un çehresini de i tirmekle kal-
may p, do al ve çevresel yap s n  da etkileyecek stratejik 
bir proje. 15 milyar dolar  bulan ve kamuoyuna “Ç lg n 
Proje” olarak lanse edilen 44 kilometre uzunlu unda-
ki kanalistanbul’un güzergâh n n da belli olmas yla bir 
belirsizlik daha ortadan kalkt . Ancak çevresel anlam-
da STK’lar n dile getirdi i endi eyi, konunun uzman  
akademisyenlerin de payla t  kanalistanbul, sadece 
Türkiye’nin de il, dünyan n da gündemini epey me gul 
edecek gibi. 44 kilometre uzunlu undaki kanalistanbul, 
Yeniköy’den ba lay p, Sazl dere Baraj ’n  takip ederek Kü-
çükçekmece Gölü’nden denize dökülecek. Co rafi ko ul-
lar  dikkate ald n  belirten Çevre ve ehircilik Bakanl , 
proje ile ilgili imar plan n  da bu do rultuda haz rlad n  
aç klad . Bakanl k, plan  ön inceleme için stanbul Büyük-
ehir Belediyesi ve ilgili kamu kurumlar na da gönderdi.

Plana göre Kanal stanbul’un ba lang c , 3. havaliman  ile 
kom u olacak. Bakanl n bu rotay  seçmesinin en önemli 
nedeni ise, kanal aks nda bulunan arazilerin ço unun ha-
zineye ait olmas  ve kanal aç l rken Sazl dere Baraj  ve Kü-
çükçekmece Gölü’nden maksimum düzeyde faydalan lacak olmas  diye aç kland . Sazl dere 
Baraj  ve Küçükçekmece Gölü’nün d nda kalan alan n 16 kilometrelik k sm nda hafriyat ça-
l mas  yap lacak. Projenin kesin güzergâh  Yeniköy-Sazl dere Baraj -Arnavutköy-Ba ak ehir-
Küçükçekmece Gölü olacak. Çevre ve ehircilik Bakanl , kanalistanbul projesi için geçti imiz 
nisan ay nda alt ve üstyap  projeleriyle ilgili belediyeler ve kurumlardan önümüzdeki 50-100 
y ll k yakla m planlar n , projelerini ve çal malar n  istedi. Bakanl a ula an görü ler do rultu-
sunda 1/100.000 ölçekli imar plan n  yap ld . Plan , Bakanl a ba l  Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlü ü haz rlad .

Plan ile kanalistanbul güzergâh  ve güzergâhta yap lacak yeni yerle im birimleri, ticaret 
alanlar  ve turizm merkezleri ile rezerv alanlar  da belirlendi. mar plan na göre kanal, kuzey-
de Yeniköy’den ba layacak, 3. havaalan na kom u olacak. 44 kilometre uzunlu unda ve 
200 metre geni li inde olmas  planlanan kanal n kuzey ve güney ucunda birer lüks marina 
kurulacak. Haz rlanan plandaki verilere göre kanal n geçti i arazilerin büyük bölümü tar m-
da kullan l yor. te tam bu noktada da projeye  STK’lar n yo un ele tirisi söz konusu. Proje-
nin çevreyi ve do ay  geri dönü ü mümkün olmayacak ekilde tahrip edece i, stanbul’un 
nefes alan son alanlar n n imara aç lmas yla kentin oksijen deposu ormanl k alanlar ndan 
mahrum kalaca  endi eleri dile getiriliyor. 

22 M LYAR AVROLUK 3. HAVAALANI
May s ay nda k ran k rana geçen bir ihale sürecinin ard ndan stanbul’un 3. havaalan  pro-
jesi rekor say lan bir bedel olan 22 milyar 152 milyon avro art  KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-
Mapa-Kalyon Ortak Giri im Grubu’na verildi. Bu rakam 25 y ll k kira bedeli için ödenen tu-
tar. Yat r m maliyeti 10 milyar avro olan projeye toplamda yap lacak yat r m n ise 90 milyon 
TL olaca  tahmin ediliyor. Bu bedel, in aat maliyetleri için hesaplanan rakamlar. Bir de 
hesaplanmayan, en az ndan proje maliyetlerinde ihaleyi alan firman n öngördü ü, i letme-
ye aç ld ktan sonraki süreçte yap lacak hizmet yat r mlar  var. Projenin ilk faz n n in aat n n 
2017’de tamamlanaca , stanbul’un Avrupa yakas nda Yeniköy ve Akp nar yerle imleri 
aras nda Karadeniz sahil eridinde yer alan yakla k 76,5 milyon metrekare büyüklü ünde-
ki alana yap laca , be  y lda tamamlanmas n n hedeflendi i biliniyor. Hedef, üç havaalan -
n  2018 y l nda hizmete açmak.

haleyi kazanan grup ad na ilk aç klamay  yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Ba kan  Nihat 
Özdemir’in, 3. havaalan n n çevreye en az zarar verecek proje olaca n  söylemesine ra men, 
bu konudaki endi eler henüz giderilmi  de il. Mega projelerin mega hassasiyetlerle ele al n-
mas  gerekti ine i aret eden Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu 
Ba kan  Dündar Yeti ener’in önemli bir meslek örgütü lideri olarak ortaya koydu u tespit çok 
önemli. Gerçekle tirilecek projelerde çevreye ve do aya hassasiyet gösterilmesinin yan  s ra, 

Türkiye’nin çehresini de i tirecek 
projelerin mali büyüklükleri dikkat 
çekiyor. 21 mega projenin mali 

büyüklü ü 138 milyar dolar  
a yor. Kamu ve özel sektör eliyle 
gerçekle tirilen projelerin toplam 

maliyeti, 130 ülkenin milli gelirini geride 
b rak yor. Bu ülkeler aras nda milli geliri 

127 milyar dolar olan Macaristan, 
82 milyar dolar olan Libya, 57 milyar 
dolar olan Lüksemburg, 51’er milyar 

dolar olan Bulgaristan ve Özbekistan, 
49 milyar dolar olan Uruguay, 
45 milyar dolar olan Slovenya 

bulunuyor. Türkiye’deki mega projeler 
ayr ca aralar nda Makedonya, 

Maldivler, Moldova, Nijerya, K rg zistan 
gibi ülkelerin de bulundu u 40 ülkenin 

milli gelirinin toplam n  a yor.

21 proje 
138 milyar dolar
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enerji verimlili inin ön planda tutulmas n n, sürdürülebilir, ye il malzemeler kullan lmas n n ge-
rekti ini de vurgulayan Yeti ener, bu süreçte kalite ve denetimden taviz verilmemesini istiyor.

3. havaalan  projesinin detaylar  kamuoyuna yans d kça pek çok tart man n da fitili ate leni-
yor. Yer seçiminin yanl l ndan, projenin ormanl k alanlar  tahrip edece ine kadar uzanan 
ele tirilerin yan  s ra, bu ölçekte projeler için Çevresel Etki De erlendirmesi Raporu’nun 
zorunlu olmas  gerekti i yönündeki itirazlar sürüyor. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip 
olacak ekilde planlanan 3. havaalan  projesinin mimar  Sidney Rasekh ise ele tirilere öyle 
yan t veriyor: “Bir havaliman  in a etmek istiyorsan z tercih edece iniz bölgenin düz olmas  
gerekir. E er dikkatlice bakarsan z, stanbul’da bir havaliman  için tek uygun alan da bura-
s . Çünkü di er alanlar ya tar m arazisi ya orman ya da sulak bölge. Yeni havaliman  çevre 
dostu ye il bina olacak ve güne  enerjisinden yararlanarak kendi enerjisini kendi üretecek. 
Ar tma sistemi sayesinde de kendi su ihtiyac n  kar layacak.” 

K  KITAYI B RLE T REN 3. KÖPRÜ
stanbul Bo az ’na in a edilecek 3. köprünün yap lmas  karar  kadar ismi de tart ma konu-
su oldu. Özellikle güzergâh n yanl  hesaplanmas yla kesilen 245 bin a ac n, planlama ve 
hatas  oldu unu dile getiren STK’lar, 3. köprünün stanbul’un kuzeyindeki ormanl k alanla-
r n imara aç lmas  riskini yaratt n  belirtiyor. Bütün ele tirilere ra men projenin köprü ayak-
lar n n temeli, 29 May s 2013’te Cumhurba kan  Abdullah Gül, Ba bakan Recep Tayyip 
Erdo an ve bakanlar n da kat ld  bir törenle at ld . 8 erit araç yolu, 2 hat demir yolunun 
yer alaca , 59 metre tabliye geni li i ve 320 metre kule yüksekli iyle teknik özellikleri 
bak m ndan dünyan n ilk köprüsü olaca  Karayollar  yöneticileri taraf ndan dile getirilen 
3. köprünün maliyetinin 3,5 milyar dolar  bulmas  bekleniyor. 2015 y l  sonunda bitirilmesi 
planlanan, Tekirda - stanbul- Kocaeli- Sakarya aks n n trafik yükünü azaltaca  söylenen 
1875 metrelik bir asma köprü olarak projelendirilen köprüde, toplam 60 bin metrelik viya-
dükler ve toplam 21 bin metre uzunlu unda tüneller yer al yor.

Köprünün teknik özelliklerini, maliyetini ve kente sa layaca  faydalar  savunanlar kadar ciddi 
ve bilimsel ele tiriler getirenler de var. Bu ele tirilerin odak noktas n  ise stanbul’un kuzeyindeki 
ormanl k alanlar ve bu bölgelerin imara aç lma riski olu turuyor. 1 ve 2. Bo az köprülerinin 

Projeler Maliyet

Sinop Nükleer Santrali 22 milyar dolar

Akkuyu Nükleer Santrali 20 milyar dolar

stanbul- zmir Otoyolu Projesi 16 milyar dolar

kanalistanbul 15 milyar dolar

3. havaalan 10 milyar dolar

Marmaray 5 milyar dolar

3. köprü 3,5 milyar dolar

Avrasya Tüneli 1,3 milyar dolar

Mega projelerin mega maliyetleri

Üçüncü köprünün temel atma 
törenine Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da 

eşi Emine Erdoğan’la katıldı.
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stanbul’un geli im çizgisinin kuzeye do ru yönlendirildi ini söyleyen TMMOB n aat Mühen-
disleri Odas  stanbul ube Ba kan  Cemal Gökçe, endi elerini öyle dile getiriyor: “Kuzeydeki 
su havzalar  ve orman alanlar  yap la maya aç ld . stanbul’un nüfusu beklenenin üstünde artt . 
Ula m ve trafik sorunu azalmad  daha da büyüdü. stanbul durmadan göç alan bir kente dö-
nü tü. Yap lmas  dü ünülen bu projeler, stanbul’un can damarlar  olan ve giderek azalan ku-
zeydeki orman alanlar n n ve su havzalar n n yok olmas na neden olacak. stanbul’u yeni bir göç 
dalgas  ile kar  kar ya b rakacak. Ula m rahatlamayacak, çok daha karma k bir hal alacak. 
stanbul’un kuzey rüzgârlar na aç k olan hali kapat lm  olacak. Oksijen ve su sorunu gündeme 
gelecek. Hava daha da kirlenecek, s  adalar  olu acak, ekosistem bozulacak.”

6 DAK KADA KÖRFEZ GEÇ
stanbul- zmir aras n  10 saatten 3 saate indirecek, 1,5 saatlik zmit Körfezi’nin 6 dakikada ge-
çilmesini sa layacak Körfez Geçi i ve Otoyol Projesi’nin maliyeti 16 milyar dolar. 2016 y l n n 
sonunda tamamlanmas  planlanan proje, 377 kilometre otoyol ve 44 kilometre ba lant  yolu 
olmak üzere 421 kilometre uzunlu a sahip. Dünyan n ikinci en uzun asma köprüsü unvan na 
da sahip olacak Körfez Geçi i Köprüsü Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolu bünyesinde yap l yor. 
Yap-i let-devret modeliyle Nurol-Özalt n-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu taraf ndan yap -
lacak Körfez Geçi i Projesi, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Köprünün orta aç kl n n 
bin 500 metre oldu unu söyleyen Karayollar  Genel Müdürlü ü Kamu Özel Sektör Ortakl  
Bursa Bölge Müdürü smail Kartal, proje kapsam nda günlük ortalama 100 bin metreküp 
toprak hareketi oldu unu, yakla k 1500 metreküp beton çal mas  gerçekle tirildi ini vur-
gulayarak, beton çal mas n n günde 35 konut yap lmas yla e  de er oldu unu dile getiriyor.

Kartal, Körfez Geçi i Köprüsü’nün neden dünyan n en uzun ikinci köprüsü olaca n  da öyle 
aç kl yor: “Köprünün kuzey yakla m viyadü ü 250 metrelik çelikten ibarettir. Yine köprümü-
zün güneyinde devam eden yakla k 1400 metre uzunlu undaki bir yap . Bu viyadük en az 
asma köprü kadar önemlidir. Bu köprüyü ifade ederken, kuzey yakla m viyadü ü ve güney 
viyadü ünü de içine katt m z zaman toplam uzunlu u 4540 metreyi buluyor. Dolay s yla bu 
kapsamda dünyan n en büyük ikinci köprüsü diyebiliriz, çünkü bunlar özel yap lar.” 

BÖLGESEL HAVAALANI ÇUKUROVA’YA... 
357 milyon avro yat r mla üç y lda tamamlanacak Çukurova Havaalan ’n n, 5 milyon ki iye 
hizmet vermesi ve y ll k 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olmas  planlan yor. Temelini 

İstanbul-İzmir arasını 10 saatten 
3 saate indirecek, 1,5 saatlik İzmit 
Körfezi’nin 6 dakikada geçilmesini 
sağlayacak Körfez Geçişi ve Otoyol 

Projesi’nin maliyeti 16 milyar dolar. 
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Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan  Binali Y ld r m, Ekonomi Bakan  Zafer Ça la-
yan ile Kültür ve Turizm Bakan  Ömer Çelik’in att  Çukurova Havaalan , Sky Line Ula m 
Ticaret A  ve Zonguldak Özel Sivil Havac l k Sanayi Ticaret A  ortak giri imince kurulan 
Çukurova Havaliman  Yat r m Yap m ve letme A  taraf ndan gerçekle tiriliyor. Adana ve 
Mersin aras ndaki Yenice Beldesi’ne ba l  Karg l  mevkisinde projelendirilen Çukurova 
Havaalan ’n n ihalesi Devlet Hava Meydanlar  letmesi taraf ndan yap ld . 26 Ocak 2012’de 
de uygulama sözle mesi imzaland . 

Proje için yakla k 8 milyon metrekare arazi kamula t r ld . Tesis 3500 x 60 metre pist, 
3500x 45 metre acil durum pisti, 1000 x 200 metre apron, 10 bin metrekare kargo termina-
linden olu uyor. Hem iç hem d  hat trafi ine aç k olacak havaliman n n, konumu itibar yla 
Adana-Mersin kara yolu ile Adana ve Mersin’in ehir merkezlerine yak n olmas na dikkat 
edildi. haleyi kazanan firma, proje kapsam nda, pist, ihtiyaç halinde pist olarak da kulla-
n labilecek paralel taksi yolu, ana pist sonlar nda 60 metreye 60 metre emergency pist, 
emniyet sahalar  ve onlar n sonunda RESA sahalar  yapacak.

EKOLOJ K YEN  STANBUL!
Dünyaca ünlü ABD’li planlama uzman  Mimar-Urban Green Global Yöneticisi Sidney Rasekh, 
Ba bakan Erdo an’ n daveti ile 2011 y l n n Temmuz ay ndan itibaren stanbul Metropolitan 
Planlama Merkezi bünyesinde olu turulan ekiple birlikte be  ay çal arak Karadeniz’in kuzey 
eridinde kurulacak yeni ehrin plan ve proje çal malar n  tamamlad . 40 bin hektar büyüklü-
ündeki arazi üzerinde Ekolojik Yeni stanbul ad yla haz rlanan projeyle, Karadeniz k y s nda-

ki eski maden ve ta  oca  alanlar n  geri kazanarak 1 milyon ki inin bar naca , sürdürülebilir 
ve ekolojik bir kent olu turmak amaçlan yor. Sar yer, Çatalca ve Eyüp ilçelerine ba l  10 köyü 
kapsayan yeni ehirde, 400 bin ki ilik istihdam olu turulmas  hedefleniyor. 

2020 Olimpiyatlar  için adayl k ba vurusu yapan stanbul’un olimpiyat köyünün de yeni e-
hirde in a edilmesi dü ünülüyor. 700 hektarl k alanda yap lacak olimpiyat köyünde oyun-
lar n yap laca  sportif merkezler, konaklama alanlar  ve medya yerle kesi planlan yor. 3. 
havaalan yla ba lant l  olarak yeni ileri teknoloji üssünün in a edilece i ehirde, iki büyük 
üniversite ve ara t rma hastanesi de projelendiriliyor. stanbul’un ekolojik dokusunu koru-
maya katk  sa lamak amac yla tar m alanlar  olu turularak kentin tar m ihtiyac n n yüzde 
20’sinin kar lanmas  da projenin hedefleri aras nda yer al yor.

Son sözü müteahhitlerin sesi olarak bilinen Türkiye Müteahhitler Birli i Ba kan  Emin Sazak’a 
ve onun uyar lar na b rakal m. “Ekonomik ve sektörel aç lardan bak lacak olursa bu projelerin 
in aat malzemesi, müteahhitlik ve teknik mü avirlik alanlar nda ek talep yarataca  ve in aat 
sektöründe üretimin artmas na katk  sa layaca  ku kusuzdur” diyen Sazak, sözlerini öyle 
tamaml yor: “Her türlü projenin üst ölçeklerdeki plan kararlar  ile uyumlu olmas  gerekti i ve 
söz konusu planlar haz rlan rken ekonomik hedeflerin yan  s ra, sosyal, çevresel ve kentsel 
ya am kalitesine ili kin hedef ve ölçütlerin de birlikte ve denge içerisinde gözetilmi  olmas  
gerekti i aç kt r. Mega projelerin planlama ve proje geli tirme süreçleri ile çevresel etkileri 
konusunda ilgili sivil toplum kurulu lar  ile akademisyenler taraf ndan yap lm  olan de erlen-
dirme ve aç klamalar n çe itli ele tiri ve kayg lar  içerdi i bilinmektedir.”

357 milyon avro yatırımla üç 
yılda tamamlanacak Çukurova 
Havaalanı’nın, 5 milyon kişiye 

hizmet vermesi ve yıllık 30 milyon 
yolcu kapasitesine sahip olması 

planlanıyor.
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M
EGA, ‘ÇOK BÜYÜK’ KAVRAMINI B RÇOK D LDE EN Y  ANLATAN 
ULUSLARARASI B R TANIM, B R SÖZCÜKTÜR. Ülkemizde son dö-
nemde stanbul’da 3. havaliman ,  3. köprü ve kanalistanbul, Çukurova 
ve Mardin havalimanlar  gibi çok say da büyük ölçekli, gerçekten mega 
projelerin olmas  ku kusuz, büyüyen Türkiye’nin geli imine mega katk -
larda bulunacak önemli ad mlard r. Bu ölçekteki alt ve üstyap  yat r mla-

r , bir yandan sürekli artan ihtiyaçlar n kar lanmas na, bir yandan da ekonominin canlanma-
s na yol açacakt r. Son dönemde gündeme gelen 20’yi a k n büyük bütçeli proje,  özellikle 
in aat sektörünün sacaya  olan mü avirlik, müteahhitlik ve in aat malzemesi sanayinde 
üretimi art racakt r. 

Kalitesini uluslararas  pazarda kan tlam , alan nda dünyan n be inci büyük ihracatç s  olan 
in aat malzemesi sanayicileri olarak, ülkemizin mega projelerine en yüksek teknoloji ile katk -
da bulunacak düzeydeyiz. Dünya çap nda ba ar l  Türk tasar mc , mimar ve müteahhitlerinin 
de ayn  kalitede katk  sa layaca n  biliyoruz. 

Mega projelerin en önemli özelli i ise sadece bugünümüzü de-
il, yar nlar m z  biçimlendirmesi, sadece bizlerin de il, gelecek 

ku aklar n da ya am kalitesini etkileyecek olmas d r. Bu aç dan 
mega projeler, mega titizlikle ele al nmal d r. Ba ta dünyan n göz-
bebe i stanbul’umuz olmak üzere çok say da kentimizin çeh-
resini de i tirecek nitelikteki bu dev projelerin, bilime, tekni e, 
do aya kulak verilerek ve en önemlisi bu yap larla ya ayacak 
kentlilerle en geni  konsensüs sa lanarak yürütülmesi gereklidir. 

Bilindi i gibi, ülkemizde yap lacak bu gibi önemli ve büyük proje-
ler; öncelikle Yüksek Planlama Kurulu’ndan (YPK) geçer, ard n-
dan Devlet Planlama Te kilat  (DPT) taraf ndan incelenir ve son 
olarak Bakanlar Kurulu’na sunularak ya ama geçirilir. 

Bu denli büyük projelerin ihalesinde kullan lan artnameler bü-
yük bir titizlikle haz rlan r. Özellikle yabanc  finans kurulu lar n n 
finansman sa lamak için ileri sürdü ü ko ullar (in aat n ne kadar 
zamanda gerçekle tirilece ine, ne kadar gelir getirece ine dair 
sa lam bilgiler) artnamelerde özenle ele al n r. Yine bu kurulu -
lar, ülkemizin gelece ine do rudan etki eden ve çevrenin proje-
den nas l etkilenece ini belirleyen Çevresel Etki De erlendirme 
(ÇED) Raporu’na büyük önem yüklerler.

Tüm bu süreçlerde,  özellikle planlama ve proje geli tirme a a-
mas nda çevresel etkiler konusunda akademisyenlerin ve ilgi-
li sivil toplum örgütlerinin kat l m  ve i  birli ine büyük önem 
verilmelidir. Söz konusu projelerin baz lar na çe itli kurum ve 
meslek örgütleri taraf ndan yap lan ele tiri ve uyar lar n göz ard  
edilmemesi, yap c  tüm ele tirilerin dikkate al nmas  gerekti ine 
inan yoruz. 

Kentlinin kentine sahip ç kt  günümüz dünyas nda ço u-
muzun bildi i bir K z lderili atasözünü hiç unutmamal y z: “Biz 
bu dünyay  atalar m zdan miras de il, çocuklar m zdan ödünç 
ald k.” 
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“Mega projeler, mega 
titizlikle ele alınmalı”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener: 
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“Planda yer almayan hiçbir 
düzenleme dikkate alınmaz”

N AAT SEKTÖRÜ ÜLKEM Z N ÜÇ TEMEL SEKTÖRÜNDEN B R D R. Gerek ülkemize 
sa lam  oldu u istihdam bak m ndan gerekse cari aç a sa lad  katk yla birlikte yaratm  
oldu u katma de er nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Ayr ca in aat malzemesi üretilmesi 
alan nda sürdürülebilir geli ime uygun yap lan yenilikler ve AR-GE çal malar , in aat sektörünü 
ülkemizde ve dünyada çok daha anlaml  bir yere oturtmaktad r. Bir yandan iç pazar n giderek 
büyümesi ve yurt d na yap lan malzeme ihracat , di er yandan yurt d  müteahhitlik i lerinin 
giderek büyümesi in aat sektörünü sürekli bir dinamizm içinde olmaya da zorlamaktad r. Bu-
gün ülkemizde in aat sektörünün geli imi ve büyümesi büyük bir ilgi ile izlenirken, di er yan-

dan da sektörün kontrolsüz ve denetimsiz büyümesinin yaratt  veya yarataca  sorunlar da dikkatle 
takip edilmektedir.

Elbette ki ülkemizde altyap  ve üstyap  yat r mlar n n yap lmas na önemli ölçüde ihtiyaç vard r. Bu yat -
r mlar n yap lmas  ülkemizin gelece i aç s ndan büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda yola, demir 
yoluna, hava yoluna, su yoluyla birlikte okul, hastane, konut, köprü, enerji vb. yat r mlar n n yap lmas  
da kaç n lmazd r. Bir yandan bu tür faaliyetlerin sürdürülmesi önemsenirken di er yandan da bu 
tür faaliyetlerin getirece i yarar ve zararlar n kapsaml  bir çerçevede de erlendirilmeleri gerekir. Bu 
nedenle üst ölçekli plan ve planlama kavramlar  bölge ve kentlerimiz aç s ndan 
büyük bir öneme sahiptir. Aç kças , 1/100.000’lik planlar bir kentin anayasas  
olarak kabul edilmektedir. Bu planda bulunmayan hiçbir düzenlenme dikkate 
al nmaz, önemsenmez. stanbul’un 1/100.000’lik plan  yap l rken say n Belediye 
Ba kan , 400-500 uzman ve bilim insan n n üzerinde aylard r çal t klar n  ve bu 
plan n çok önemli bir düzenleme sa layaca n n alt n  önemle çizmi ti. Ne yaz k 
ki stanbul’un anayasas  olarak sunulan bu planda, 3. köprü, 3. havaalan , kana-
listanbul projesi, iki yakaya iki kent, Haydarpa a ile Yenikap  aras nda yap lan 
içinden otomobillerin geçece i Avrasya Tüp Tüneli gibi projeler bulunmamak-
tad r. Son derece de erli uzman ve bilim insanlar n n 1/100.000’lik plana alma-
yarak yap lmalar n n do ru olmad n  dü ündükleri bu projelerin yap lmas na 
merkezden karar vermek son derece sak ncal d r.

1 ve 2. Bo az köprüleri, stanbul’un geli im çizgisini stanbul’un kuzeyine do ru 
yönlendirdi. Kuzeyde bulunan su havzalar  ve orman alanlar  yap la maya aç ld . 
stanbul’un nüfusu beklenenin üstünde artt . Ula m ve trafik sorunu azalmad  
daha da büyüdü. stanbul durmadan göç alan bir kente dönü tü. 3. köprü, 3. ha-
vaalan , iki yakaya iki kent projesi, stanbul’un can damarlar  olan ve giderek aza-
lan kuzeydeki orman alanlar n n ve su havzalar n n yok olmas na neden olacak. 
stanbul’u yeni bir göç dalgas  ile kar  kar ya b rakacak. Ula m rahatlamayacak 
çok daha karma k bir hal alacak. nsanlar n merkezle olan ili kileri sürece i için 
toplu ta maya yönelik olarak de il, otomobile ba ml l k sürecek. stanbul’un ku-
zey rüzgârlar na aç k olan hali kapat lm  olacak. Oksijen ve su sorunu gündeme 
gelecek. Hava daha da kirlenecek, s  adalar  olu acak, ekosistem bozulacak.

Kanal projesi, Marmara ve Karadeniz de bulunan canl  ya am n  ve deniz eko-
lojisini önemli ölçüde bozmakla kalmay p, kanal üzerine yap lacak 8 ile 13 ara-
s nda yeni köprü ba ka sorunlar yaratacak. stanbul’un nüfusu 1/100.000’lik 
planda öngörülenin çok üzerine ç kacak, 20 milyonun üzerinde bir kent, ta-
r m ve su havzalar  yap la maya aç lm , nüfusu oldukça artm  bir Trakya 
ortaya ç kacak. Avrasya Tüp Tüneli, Tarihi Yar mada’y  otomobillerin daha da 
bask s  alt na alacak, ula m ve trafik daha da sorunlu hale gelecek. Sonuç 
olarak, i ini do ru yapan ve çal an hiçbir uzman ve bilim insan n n onayla-
mad  bu projeler in aat sektörünü büyütebilir, ama insan sa l n  ve ya am 
kalitesini daha da sorunlu hale getirir.  

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe: 
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“Projelerin sektör üretimine 
katkı sağlayacağı muhakkak”

STANBUL’A 3. KÖPRÜ, 3. HAVAL MANI VE KANAL STANBUL G B  MEGA 
PROJELER  EKONOM YE KATKILARI, N AAT SEKTÖRÜNDE CANLILIK YA-
RATMA POTANS YELLER  VE ÇEVRESEL ETK LER  AÇILARINDAN DE ER-
LEND RMEK Ç N YOLA ÇIKILDI INDA; planlama, proje geli tirme, ihale ve uy-
gulama süreçlerine bütünsel bir yakla mla yak ndan bakmakta ve elde edilecek 
sonucun bunlar n tümündeki performans ile do rudan ili kili olaca n  göz önünde 
tutmakta yarar vard r. Yukar da belirtilen ve stanbul’un hem ülke hem de dünya için 
çekicili ini art rmak amac yla planlanan mega projeler ile bir dünya kenti özelli i 

ta yan ve tek ba na birçok ülkeden daha büyük olan stanbul’un çehresi de i mekle 
kalmayacak, ba ta in aat sektörü olmak üzere ülke ekonomisine de önemli katk lar sa la-
nacakt r. Türkiye’nin de çehresini de i tirecek olan bu projelerin mali büyüklükleri dikkati 
çekmektedir. Yak n dönemde Türkiye’nin gündemine gelen 21 mega projenin toplam mali 
büyüklü ü 138 milyar dolar  a maktad r. Kamu ve özel sektör eliyle gerçekle tirilecek olan 

söz konusu projelerin toplam maliyetinin 130 ülkenin milli gelirini 
geride b rakm  oldu u ifade edilmektedir.

Mega projeler gibi dev ölçekli giri imlerin gerçekle tirilmesine ili kin 
kararlar n sadece bugünkü ku aklar n de il, henüz dünyaya gelme-
mi  çocuklar m z n ya am alanlar n  da ilgilendirdi i, bu nedenle de 
bilime, tekni e, insana, do aya ve kente kulak verilerek al nmas  
gerekti i aç kt r. Proje geli tirme süreçlerinde kapsaml  teknik ve 
finansal analizlerin yap lmas , evrensel geçerlili i olan ba ar  ölçüt-
leri ile kalite standartlar ndan ödün verilmemesi de ayn  derecede 
önemlidir. veren konumundaki kamu kurulu lar ndan beklenen 
tüm bu i lerin mimarl k, çe itli mühendislik dallar  ve finans ba ta 
olmak üzere çok say da alanda derin bilgi donan m , deneyim ve yö-
netim kapasitesi gerektirdi ini göz önünde tutmakt r. Bu nedenlerle 
yat r mc  kamu kurulu lar  kendi insan kaynaklar  ve yetenekleriyle 
s n rl  kalmamal  ve özel sektörün teknik mü avirlik hizmetlerinden 
çok daha geni  ölçüde yararlanmal d r.

Her türlü projenin üst ölçeklerdeki plan kararlar  ile uyumlu olmas  
gerekti i ve söz konusu planlar haz rlan rken ekonomik hedeflerin 
yan  s ra, sosyal, çevresel ve kentsel ya am kalitesine ili kin hedef ve 
ölçütlerin de birlikte ve denge içerisinde gözetilmi  olmas  gerekti i 
aç kt r. Mega projelerin planlama ve proje geli tirme süreçleri ile çev-
resel etkileri konusunda ilgili sivil toplum kurulu lar  ile akademisyen-
ler taraf ndan yap lm  olan de erlendirme ve aç klamalar n çe itli 
ele tiri ve kayg lar  içerdi i bilinmektedir. Farkl  uzmanl k alanlar n-
dan gelen yap c  önerilerin mega projelerin planlanmas  a amas nda 
dikkate al nmas n n yararl  olaca  ku kusuzdur. Öte yandan an lan 
projelerin baz lar n n gerçekle me a amas na gelmi  olduklar  dikka-
te al narak gerekli teknik, finansal ve çevresel analizlerin detayl  bir 
ekilde sonuçland r lmas  ve ilgili çevreler ile payla larak endi elerin 

giderilmesinin önem kazand  de erlendirilmektedir. Mega pro-
jeleri bugün ve gelecekte yukar da özetlenen boyutlar n n tümünü 
dikkate alarak de erlendirmek, geli tirmek ve uygulamak önemlidir. 
Ekonomik ve sektörel aç lardan bak lacak olursa bu projelerin in aat 
malzemesi, müteahhitlik ve teknik mü avirlik alanlar nda ek talep ya-
rataca  ve in aat sektöründe üretimin artmas na katk  sa layaca  
ku kusuzdur. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak: 
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“Yeni stanbul havaalan  ile birlikte kanalistanbul ve bu bölgeye yap lacak 
yeni ehir projesi, stanbul’un merkezine rayl  ve kara yolu ba lant lar n  da 
dâhil etmek suretiyle yeni bir ekosistem olu turacak. Yap lacak yeni eko ehir 
birçok ticari ya am alan n  da içinde bulunduracak. Böylece havaliman  ile 
birlikte kurulacak yeni ehir, bir bütünlük arz edecek.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım: 

“Projeler, yeni bir
 ekosistem oluşturacak”

H
ÜKÜMET N ÖZELL KLE ULA IM ALANINDA STANBUL’DA BA -
LATTI I YATIRIM ÇALI MALARI ULA TIRMA, DEN ZC L K VE 
HABERLE ME BAKANI B NAL  YILDIRIM’IN DEY YLE “YEN  B R 
EKOS STEM OLU TURACAK.”  22 milyar avronun üstünde bir bedelle 
ihale edilen 3. havaalan , stanbul’da olu turulacak yeni kent merkezinin 
de kalbi niteli inde. Havaalan n n stanbul merkeziyle ba lant s n  sa la-

yacak ula m yat r mlar  da bir o kadar önemli görünüyor. Kentin gelece ini ekillendirecek 
bu projeleri, Bakanl n ula t rma yat r mlar n  Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan  
Binali Y ld r m’la konu tuk.

Türkiye’nin ula t rma alan nda gerçekle tirece i yat r mlar ve bu yat r mlar n de eri 
hakk nda bilgi verebilir misiniz? 
2002 y l nda ülkemizde tutarl  bir ekonomi politikas n n uygulanmamas , yat r m ortam n n 
olmamas , ula m modlar m z n yetersizli i, lojistik imkânlar m z n ise neredeyse bulunma-
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“2002 yılında deniz yoluyla 
17 milyar dolarlık ticaret 

yapılırken, bugün denizciliğimize 
yaptığımız yatırımlar sayesinde 

bu rakam daha 2012 yılı 
bitmeden 71 milyar doların 

üzerine çıktı. Bu rakam 
aynı şekilde daha 2012 yılı 

tamamlanmadan kara yolunda 
16,4 milyar dolardan, 46 milyar 
doların üzerine, demir yolunda 

249 milyon dolardan 1 milyar 
dolara, hava yolunda ise 2 milyar 
300 milyon dolardan 20,5 milyar 

doların üzerine çıktı.”

mas  nedeniyle ülkemizin ihracat tutar  sadece 36 milyar dolard . 2012 y l nda ihracatta 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu k rd k ve 152 milyar dolar ihracat rakam na ula t k. imdi 
ben her zaman söylüyorum; ula m n, eri imin olmad  bir yerde b rak n ticareti, hayat bile 
olmaz. Türkiye bugün bu rakamlara ula t ysa, bunun altyap s nda ula t rmaya ve ileti ime 
yap lan yat r mlar n yeri ve önemi görmezden gelinemez. Ticaret demek, yollarda t rlar n, 
kamyonlar n gitmesi, denizlerde tankerlerin, Ro-Ro’lar n yüzmesi, yük trenlerinin raylar n 
üzerinde akmas , hava yolunun her ehre ula mas  demek. 36 milyar dolar ihracat m z n 
oldu u 2002 y l ndaki ihracat n hangi ula m modlar  vas tas yla yap ld na bakal m. 2002 
y l nda deniz yoluyla 17 milyar dolarl k ticaret yap l rken, bugün denizcili imize yapt m z 
yat r mlar sayesinde bu rakam daha 2012 y l  bitmeden 71 milyar dolar n üzerine ç kt . Bu 
rakam ayn  ekilde daha 2012 y l  tamamlanmadan kara yolunda 16,4 milyar dolardan 
46 milyar dolar n üzerine, demir yolunda 249 milyon dolardan 1 milyar dolara, hava yolun-
da ise 2 milyar 300 milyon dolardan 20,5 milyar dolar n üzerine ç kt . Ula m yat r mlar  i  
kap s  oldu. Yap lan yat r mlar ile ula m sektöründe çal an say s  1 milyon 300 bini geçti. 

Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl  olarak, Türkiye genelindeki yat r m 
planlar n zdan ve projelerinizden, bu projeleri gerçekle tirme hedeflerinden de bah-
seder misiniz?
Türkiye’nin bölünmü  yol uzunlu unu 6 bin 101 kilometreden 22 bin 350 kilometreye ç kart-
masayd k, 25 aktif havaalan  say s n  ikiye katlamasayd k, y lda ortalama 135 kilometre yeni 
demir yolu yapmasayd k, ülkeyi ba tan ba a lojistik köylerle donatmasayd k; Türkiye’nin eko-
nomik olarak geldi i bu noktay  yakalayamazd k.  2023 y l  için biliyorsunuz 500 milyar dolar 
ihracat hedefimiz var. Bu hedefin yakalanabilmesi için mevcut kara yolu a m z n, demir yolu 
a m z n, hava yolu a m z n ve ticaret limanlar m z n say s n  ya da kapasitesini art rmadan ya-
pabilmemiz mümkün de il. Ula m altyap m za yapt m z bu yat r mlar ülkemize sadece d  
ticaret olarak da dönmüyor. Ülkemizde yat r m ortam n n geli mesini de sa l yor. Bak n; yap-
t m z dev projeler, ülkemiz özel sektörünü de yat r m kabiliyetlerini de geli tiriyor. Bundan 
10 y l önce özel sektör yat r m ortam  bulamazken, yat r m yapacak proje bulamazken, imdi 
Avrupa’n n hatta dünyan n g ptayla izledi i projeleri gerçekle tirir oldu. Türkiye özel sektörü 
ülkemizin dört bir yan nda büyük projelere imza att , milyar dolarl k projeleri hayata geçirdi. 
Anadolu’ya s mayan özel sektörümüz bununla de yetinmeyip dünyan n her kö esinde yeni 
havalimanlar , yeni yat r mlar yapt lar. Hatta geçti imiz ay dünyan n en büyük projelerinden 
biri olan stanbul Yeni Havaliman  Projesi’ni de be  Türk firmas n n olu turdu u konsorsiyum 
kazand . Yani ula m yat r mlar n n de erini asl nda sadece yapt m z yat r m tutar  ile de il 
ülkemizde ya anan geli meler ile de görebiliriz. 
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“3. HAVAALANI, DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVAALANI OLACAK”
stanbul’a in a edilecek 3. havaalan  ula m sektörü ve ülkemiz aç s ndan nas l bir 

önem ta yor?
Bildi iniz gibi stanbul Atatürk Havaliman  dünyan n ve Avrupa’n n önde gelen havaliman-
lar ndan ve transfer noktalar ndan biri haline geldi y ll k yolcu trafi i 45 milyonu geçti. Artan 
trafik ve havaliman n n geni letilememesi, uçu  trafi inde darbo azlara yol açmaya ba la-
d . Ayr ca kapasite s k kl  nedeniyle havaliman ndan kalk ta ve havaliman na ini te s ra 
beklemek zorunda kalan her uçak, hem gelir kayb na hem de hizmet kalitesi kayb na yol 
açmakta. Her geçen y l havac l m zda ya anan geli meler neticesinde de hava trafi imiz 
çok h zl  bir art  sergiliyor. Böyle h zla artan hava trafi ini Atatürk Havaliman ’n n art k daha 
fazla kar lama ans  yok. stanbul’un gelecekteki hava trafi i potansiyelini ortaya ç kar-
mak ve ya anan kapasite problemine kar  uzun vadeli bir çözüm ortaya koyabilmek için 
stanbul’a yeni bir havaliman  yapman n gerekli oldu u a ikârd r. Bu nedenle yeni havali-
man  projesini devreye ald k. 

3. havaalan , kanalistanbul ve yeni ehir projeleri nas l bir ula m sistemi entergras-
yonu ile birbirine ba lanacak?

Yeni stanbul havaalan  ile birlikte kanalistanbul ve bu bölgeye yap lacak yeni ehir projesi, 
stanbul’un merkezine rayl  ve karayolu ba lant lar n  da dâhil etmek suretiyle yeni bir 
ekosistem olu turacak. Yap lacak yeni eko ehir birçok ticari ya am alan n  da içinde 
bulunduracak. Böylece havaliman  ile birlikte kurulacak yeni ehir, bir bütünlük arz 
edecek. Havaliman  ehir ba lant s n  sa layacak ula m altyap s n n kara ula m , rayl  
sistem, havaalan  in aat yla e  zamanl  olarak gerçekle tirilecek. Yeni ehrin kurul-
mas  ile e  zamanl  olarak havaliman  tam kapasiteye ula t nda, yolcu kapasitesi 
bak m ndan dünyan n en büyük havaliman  olacak. 

3. havaalan  ekonomik olarak sektöre nas l bir katk  sa layacak? Toplam 
yat r m tutar  ne kadar?
Bildi iniz gibi ihalesini 3 May s 2013 tarihinde gerçekle tirdi imiz yeni havali-
man  projesinde de 25 y ll k kira bedeli olarak 22 milyar 152 milyon avro + KDV 
gibi çok önemli bir rakam ortaya ç kt . Bu bedel bile projenin ne kadar önemli 
ve büyük oldu unu gözler önüne seriyor. Ayr ca proje çerçevesinde firmalar 10 
milyar dolar n üzerinde de yat r m yapacak. n aat dönemi süresince y lda ortala-
ma 80 bin ki iye i  imkân  sa lanm  olacak. Havaliman n n hizmete girmesiyle 

birlikte ise y ll k ortalama 120 bin ki iye istihdam imkân  sa lanacak. 2003 y l nda 
havac l ktaki istihdam n sadece 50 bin civar nda oldu unu, 2012 sonu itibar yla bu ra-

kam n 165 bine ç kt n  dü ünürsek, bu rakam n ne kadar yüksek oldu unu anlayabiliriz. 
Zaten Moody’s taraf ndan Türkiye’nin yat r m notunun art r lmas nda bu proje en önemli 
unsurlardan biri oldu. Ekonomik getirisinin yar  s ra, yüksek düzeydeki uçak ve yolcu trafi-

ini kald racak, uzun y llar Türkiye’nin havac l k hizmetlerine cevap verecek bir tasar mda 
gerçekle ecek bu havaliman , Türkiye’nin havac l kta büyümesine, geli mesine de katk  
sa layacak. u anda co rafi olarak Avrupa ile Asya aras ndaki en uygun lokasyon. 
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“MARMARAY B R DÜNYA PROJES D R”
Marmaray projesinde son durum nedir? 
Marmaray ülkemiz ad na, milletimiz ad na bir prestij kayna  ve 150 y ll k bir hayalin gerçek-
le mesidir. Ancak unu belirteyim ki Marmaray sadece ne bir stanbul ne de Türkiye proje-
sidir. Marmaray bir dünya projesidir. Dünyada bir ilki gerçekle tiriyoruz. Denizin 60 metre 
alt ndan iki k tay  birle tiren ba ka bir proje yok. Marmaray, stanbul’un kent içi trafik sorunu-
nun çözümüne ve ehir içi toplu ta ma sorununa uzun süreli bir çözüm olacak. Hatta kent 
içi ula m sorununu büyük oranda çözecek olan stanbul, di er metropollerden bir ad m öne 
geçecektir. Ancak daha da önemlisi Marmaray, tüp tünel geçi i ile Asya ve Avrupa aras nda 
kesintisiz demir yolu ba lant s  sa layarak, Türkiye’nin Trans European Network’e ba lan-
mas nda çok etkili olacakt r. Yap m a amas nda olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin 
de tamamlanmas yla birlikte Marmaray, Türkiye’yi Pekin’den Londra’ya uzanan Demir pek 
Yolu’nun kalbi haline getirecektir. 29 Ekim’de aç lmas n  planlad m z Marmaray, uluslara-
ras  arenada Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek ve vazgeçilmez bir ortak yapacakt r. 

Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl  olarak, önümüzdeki 10 y lda ula m 
sektöründe ne tür yat r mlar yapmay  planl yorsunuz?
Geçti imiz 10 y l boyunca ula m sektörüne çok önemli yat r mlar yapt k. Ancak yapt -
m z çal malarda ula ma olan talebin 2023 y l na kadar iki kat, 2050 y l na kadar ise dört 
kat büyüyece i öngörülüyor. Bakanl k olarak, olu mas  beklenen bu talebin zaman nda 
ve üstün kalitede kar lanmas n  planl yoruz. 2023 y l na ula t m zda; ula m ve haberle -
menin tüm modlar nda; vatanda lar m z n güvenli, konforlu, ekonomik veya h zl  her türlü 
ihtiyac na cevap verebilecek altyap ya sahip bir sistem kurmak istiyoruz. Bunun için de 
önümüzdeki bu 12 y ll k süreci; 2012-2015, 2016-2019 ve 2020-2023 olmak üzere üç ayr  
döneme ay rarak eylem planlar  haz rlad k.

“L DER DEN ZC  ÜLKELER ARASINDA OLACA IZ”
Nedir belirledi iniz eylem planlar ?
2023’e ula t m zda u an 22 bin 350 kilometre olan bölünmü  yol uzunlu umuzu 36 bin 
500 kilometreye ç karmay  planl yoruz. Ayr ca 2023 y l na geldi imizde Türkiye’nin kendi 
uçaklar  olmas n  istiyoruz. 2023 y l na kadar Türk sivil hava ta mac l  filosunu, 200’ü 

“Yapım aşamasında olan 
Bakü-Tifl is-Kars demir yolu 
projesinin de tamamlanmasıyla 
birlikte Marmaray, Türkiye’yi 
Pekin’den Londra’ya uzanan 
Demir İpek Yolu’nun kalbi haline 
getirecektir.”
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bölgesel uçak olacak ekilde, 350 uçaktan 750 uça a yükseltmeyi planl yoruz. 2023 y l na 
kadar 150 milyon yolcu kapasiteli ve 60 milyon kapasiteli bir, 30 milyon kapasiteli iki ha-
vaalan  daha yaparak seyahat eden yolcu say s n  y ll k 350 milyona ç karmay  planl yoruz. 
Öte yandan, yapaca m z havalimanlar yla vatanda lar m z n havaalanlar na ula m n  ko-
layla t rarak, herhangi bir yöne ortalama 100 kilometre mesafede veya bir saatlik seyahatle 
havaalanlar na eri imlerini mümkün hale getirmeyi hedefliyoruz.

Demir yolu ve deniz yolu ula m yat rmlar  ile ilgili eylem planlar  ve stratejilerinizden  
bahseder misiniz?
Demir yolunda 2023 y l na gelindi inde 10 bin kilometre yüksek h zl  tren hatt na sahip olmay  
planl yoruz. Bunun haricinde yine 4 bin kilometre de yeni konvansiyonel demir yolu hatt  yapa-
ca z. Ayr ca 8 bin kilometre hat demir yolunu da elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi planl yoruz. 
Gerek d  ticaretimiz gerekse uluslararas  deniz ticareti pastas ndaki büyüme beklentileri do -
rultusunda denizcili imize büyük görev dü mektedir. Denizcili in uluslararas  olmas  itibar yla 
Türk gemilerinin dünya deniz ta mac l na yapaca  katk  ayn  zamanda ülkemize de önemli 
sermaye girdisi sa layacak, cari aç n azalt lmas na da katk  yapacakt r. te bu yüzden; tersa-
neler kuruyor, yat limanlar , bal kç  bar naklar  yap yor, lojistik sektörüne ve ticarete hayat suyu 
verecek büyük limanlar in a ediyoruz. Konteyner ta mac l ndaki liman altyap s n , 32 milyon 
TEU kapasiteye ç karmay  planl yoruz. Türk limanlar nda elleçlenen kabotaj yükleri oran n  
yüzde 2’den yüzde 20’ye, yüzde 13 olan toplam kabotaj yüklerini de yüzde 30’a ç karaca z. 
Gemi in a kapasitesi u an 3,6 milyon DWT, bunu 2023’e ula t m zda 10 milyon DWT’a 
yükseltece iz. Akdeniz havzas nda dola an 1 milyon yattan daha fazla pay alabilmek için yat 
ba lama ve konaklama kapasitemizi 50 bine ç kartaca z. Kruvaziyer limanlar  yapaca z. Bu 
sayede ülkemizin turizm gelirlerini de art rmay  hedefliyoruz. Anla laca  üzere ana hedef, 
dünya denizcili inin her alan nda lider denizci ülkeler aras nda olmakt r.

“2023 yılına kadar Türk sivil 
hava taşımacılığı fi losunu, 200’ü 
bölgesel uçak olacak şekilde, 350 

uçaktan 750 uçağa yükseltmeyi 
planlıyoruz. 2023 yılına kadar 

150 milyon yolcu kapasiteli 
ve 60 milyon kapasiteli bir, 30 

milyon kapasiteli iki havaalanı 
daha yaparak seyahat eden 

yolcu sayısını yıllık 350 milyona 
çıkarmayı planlıyoruz.”
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“Trakya Cam olarak düz camda dünyan n alt nc , Avrupa’n n ise dördüncü büyük 
üreticisiyiz. 2020’de dünyan n düzcamda en büyük üçüncü üreticisi olma hedefimiz 
var. Yeni aray lar ve yeni pazarlara bak yoruz. Güçlü markalar m zla global bir cam 
üreticisi olmay  hedefliyoruz.”

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Haluk Sarıaltın: 

”Düzcamda dünyanın en
 büyük üçüncü üreticisi
 olmak istiyoruz”
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S
EK Z ÜLKEDE FAAL YET GÖSTEREN ECAM TOPLULU U, TÜR-
K YE CAM SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES NE, TEKNOLOJ K GEL M NE 
VE ÜLKE EKONOM S NE MZA ATAN ULUSLARARASI B R KURULU . 
1978 y l nda i ecam Toplulu u taraf ndan düzcam alan ndaki faaliyetleri 
yürütmek için kurulan Trakya Cam Sanayii A. ’de, Türkiye’nin düzcam pa-
zar  lideri. Trakya Cam in aattan otomotive, beyaz e yadan mobilya ve tar m 

sektörlerine kadar çok geni  bir alanda girdi sa l yor. Türkiye cam sektörünün nereden 
nereye geldi inin anlamak için i ecam Toplulu u’nun önemli irketlerinden Trakya Cam 
Sanayii’nin geçmi ine bakmak yeterli. Zira Türkiye’de cam sektörü i ecam Toplulu u’nun 
gerçekle tirdi i hamlelerle büyüdü. 1960’l  y llara kadar cam  ithal eden Türkiye, i ecam 
Toplulu u’nun 1961 y l nda Ruslardan ald  teknoloji ile düzcam üretmeye ba lamas yla 
bir milad  ya yor. Türkiye cam sektörü içinde yaratt  katma de erle, geli tirdi i teknoloji 
ve ürün kalitesiyle önemli bir yere sahip olan Trakya Cam Sanayii’nin Pazarlama ve Sat  
Ba kan Yard mc s  Haluk Sar alt n ile sektörün dünü ve bugününü Trakya Cam özelinde 
konu tuk. Çünkü ikisini birbirinden ay rt etmek imkâns zd .

Türkiye cam sektörünün geli iminden bahseder misiniz? Sektör nerelerden geçerek 
bugünlere geldi. Trakya Cam Sanayii’nin bu geli ime katk s  ne oldu?
1960’l  y llara kadar Türkiye’de cam hep ithal edildi. 1961’de i ecam, Ruslardan elde edilen 
teknoloji ile Çay rova Cam Sanayii’ni kurdu ve düz cam üretilmeye ba land . Fabrikan n ku-
rulmas yla, ithalat kar land  gibi, çevre ülkelere ihracat imkân  da do du. 1961-1980 y llar  
aras nda bu teknoloji ile üretim devam ederken i ecam içinde ilkler de ya and . 1974’te ilk 
kez çift cam in aatlarda kullan ld . Is cam markas  ile çift cam üretmeye ba layan i ecam 
ayn  zamanda o y llarda markala ma hamlesiyle, bu ürünlerini pazara sundu. 1980’den sonra 
dünyada geli en teknolojileri takip ederek Lüleburgaz’da ilk defa float dedi imiz büyük düz-
cam üretim hatt  kuruldu. Zaten Trakya Cam ismini, Lüleburgaz’da kurulan bu tesisten ald . 
Trakya Cam bundan sonra düzcam üretiminde marka ismimiz oldu. Bu teknoloji o zamanlar 
Balkanlar, Orta Do u, Yak n Asya, Kuzey ülkelerinde hatta Sovyetler Birli i’nde de yoktu. 
ngiltere’den al nan teknoloji ile bu yat r m yap l p, ürün gam  geli tirildi. Kaplamal  camlar 
ve ayna tesisi de kuruldu. Takip eden y llarda Mersin’e bir hat kuruldu, Lüleburgaz’a bir hat 
daha eklendi. Ard ndan Bursa Yeni ehir’e de iki hat daha kuruldu. 1980’de ba layan bu 
yat r m hamlesiyle Türkiye’de alt  hatta kadar ç k ld . 2006 y l nda yurt d na aç lma hamlesi 
geldi. Bulgaristan’da otomobil camlar  üretmek için bir fabrika al nd . Trakya Cam’ n alt nda 
otomobil camlar  üretimine geçildi. Türkiye Otomotiv Fabrikalar  (TOF) ismiyle otomotiv cam  
üretiminde Türkiye’nin en büyük otomotiv cam  üreticisi haline gelindi. 

Cam n in aat sektöründe, özellikle çok katl  yüksek binalar n d  yüzey giydirmele-
rinde kullan lmas yla teknolojik dönü üm pratikte de uygulanmaya ba lad . Bu tek-
nolojik de i im ve dönü ümü sektör nas l gerçekle tirdi?
2000’li y llar cam sektöründe h zl  bir geli imin ya and  y llard . Benzer durum in aat sektörün-
de de geçerliydi. Zaten in aat sektörüne dönük cam üretiminde arada paralellikler var. Çok katl  
binalar n h zla artt  bu dönemde, o binalar n giydirmelerinde cam kullan lmas , sektörde tek-
nolojinin geldi i boyutlar  göstermesi aç s ndan önemliydi. 1980’de asl nda float teknolojisi ile 
bütün dünyada bir cam giydirme süreci ba lad . ABD’de ba layan, Avrupa’da da devam eden 
geni  cam yüzeyler, alüminyum ve PVC profillerin de geli mesi ve desteklemesiyle h zla artt . 

“2020’de global bir üretici olmak ve 
farkl  co rafyalarda üretim yapmak 

istiyoruz. Yeni aray lar ve yeni 
pazarlara bak yoruz. Bütün bunlar 

2020’de gelmek istedi imiz nokta ile 
ba lant l . Güçlü markalar m zla global 

bir cam üreticisi olmay  hedefliyoruz.” 

“Global bir cam 
üreticisi olmayı 

hedefliyoruz”
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Eski çok katl  yap lara bakt n zda ABD’de s  tasarrufu sa lamak için pencerelerin küçük ol-
du unu görürsünüz. O zaman n teknolojisiyle ancak böyle bir çözüm bulunuyordu. 1980’lerde 
ise komple cam giydirme cephe dönemi ba lad . 1980’de yurt d nda ba layan süreç 2000’li 
y llarda Türkiye’de çok katl  binalar n giydirilmesi sürecinde s kça kullan ld . 

“DUVARLARDAN DAHA Y  ISI TASARRUFU SA LAYAN CAMLARIMIZ VAR”
San r m, o dönemlerde hem geni  yüzeyleri kaplayacak bir geli im hem de enerji 
verimlili i konusunda cam sektörü önemli s çramalar ya ad . Enerji verimlili i konu-
sundaki yeniliklerden bahsedebilir misiniz?
Kaplama teknolojisinin geli mesiyle birlikte enerji tasarrufu konusu da önem kazand . Eski 
teknoloji ile cephe alan n n belirli bir yüzdesinin d nda s  d ar  kaçmas n diye pencere 
yapamazd n z. Duvarlardan daha iyi s  tasarrufu yapan camlar m z var. Yeni ç kard m z 
Is cam Sinerji 3 + diye bir ürünümüz var. yi bir profille, 50 santimlik duvar kadar s  kayb -
n n önüne geçiyor. Hiç duvar kullanmadan s  kayb n n önüne geçildi i gibi ayd nlatma ve 

ktan maksimum fayda da sa lanmaya ba land . Ayn  zamanda a rl k ve görüntü nokta-
s nda da olumlu sonuçlar al nd . stedi iniz gibi cam  esnetebilmek mümkün oldu. Bu da 
mimari olarak burgu eklinde yüksek yap larda cam giydirilmesine olanak tan d . Cam n 
getirdi i hafifleme ile mimaride de estetik aç dan farkl  uygulamalar ortaya ç kt . Sadece 
s  kayb n n azalmas nda de il, ayn  zamanda binalar n so utulmas nda da bu teknolojik 
camlar olumlu sonuçlar verdi. Çünkü bir binay  s tmaktan üç kat daha pahal d r so utmas .

Trakya Cam olarak enerji verimlili i konusunda ne gibi çal malar yapt n z? Yat r m 
stratejileriniz ve bugüne kadar yapt n z yat r mlar n genel durumu ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
2006 y l ndan sonra enerji verimlili i yüksek camlara önem vermeye ba lad k. Bursa Yeni e-
hir fabrikam zda kaplama hatt  kuruldu. Çay rova’da eski kaplama hatt n n yerine Bursa’da 
son derece ileri teknoloji ile yeni bir kaplama hatt  yapt k. Güne  ve s  kontrollü olarak renkli 
camlar n geli tirilmesine a rl k verildi. Y ll k 580 bin tonluk Polatl  yat r m  devreye girdi. La-
mine camlara a rl k verildi. Güvenlik camlar  için Yeni ehir’deki hatt m z n faaliyetleri devam 
etti. Bunlar  hem kaplay p s  verimli hale getirdik hem de güvenlik aç s ndan önemli bir ge-
li me gösterdik. Hem yurt d  i  birlikleri hem de kendi AR-GE birimimiz ile bu teknolojileri 
her geçen gün geli tiriyoruz. Cam sektöründeki geli imi, effaf bir ürün oldu u için çok fazla 
göremiyorsunuz. Çok katl  binalar n tüm yüzeylerinin s  ve güne  kontrol kaplamal  ve gü-
venlik camlar  ile de i tirilmesi ve yeni in aatlarda daha geni  yüzeylerde uygulama imkân  
vermesiyle alg layabiliyorsunuz. 

Türkiye cam sektörünün kapasitesi nedir? Trakya Cam olarak yurt d  yat r m nok-
tas nda neler yapt n z?
Türkiye pazar nda 1,8 milyon tonluk bir kapasite söz konusu. Her türlü düzcam  içeriyor 
bu kurulu kapasite. Trakya Cam’ n yedi tane hatt  var. Alt  tanesi yurt içinde, bir tanesi 
Bulgaristan’da. Bunun yan  s ra Saint Gobain firmas  ile M s r ve Rusya’da iki tane joint 
venture yapt k. M s r’da yüzde 30, Rusya’da ise yüzde 70 hissemiz var. Hindistan’da da çok 

“Düzcamda Türkiye’de otoriteyiz. 
Trakya Cam’ n kurulmas ndan bugüne 
geçirdi i evreler asl nda sektörün 
nereden nereye geldi inin de 
tarihçesidir. Sektörün tarihini Trakya 
Cam’ n yazd n  söylemek mübala a 
olmaz.” 

“Düzcamda 
Türkiye’de 
otoriteyiz”

stanbul Kanyon

“Sektör olarak ham maddede 
enerji haricinde d a ba ml  de iliz. 
Dünyan n say l  soda üreticilerinden 
biriyiz i ecam olarak. Cam n 
enerjiden sonra en büyük ikinci ham 
maddesi sodad r. Üçüncüsü de silis 
kumudur ve bunda da yurt d na çok 
ba ml  de iliz. Yurt d ndan tedarikler, 
enerji maliyetlerine ve fiyatlara 
göre de i en oranlarda yap lsa da 
Türkiye’de bu kaynak bol miktarda var.” 

“Ham maddede dışa 
bağımlı değiliz”
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yeni bir yat r m m z söz konusu. Yüzde 50-50 yerel bir ortakl k kurduk. Trakya Cam olarak 
düzcamda dünyan n alt nc , Avrupa’n n ise dördüncü büyük üreticisiyiz. 2020’de dünyan n 
düzcamda en büyük üçüncü üreticisi olma hedefimiz var. 

“BÜYÜMEDE LOKOMOT F, N AAT SEKTÖRÜDÜR”
2013’ün ilk çeyre inde sektör nas l bir performans sergiledi? Trakya Cam, ihracatta 
rotas n  nas l belirledi?
n aat malzemeleri sanayisinde demir-çelik ve çimento gibi, cam da kolay ihraç edilemeyen 
bir malzeme. Ton ba na fiyat  ucuz bir ürün oldu u için uzun mesafeli nakliye çok mant kl  
de il ve özelli inden dolay  k r lma, hurdaya ç kma riski çok büyük. Bu nedenle uluslararas  
sat lar m z n çok büyük bir k sm  Bulgaristan’daki fabrikam zdan yap l yor. Türkiye’den bu 
anlamda yapt m z ihracat yüzde 25’lere geliyor. Bulgaristan fabrikam zda ürettiklerimizin 
tamam  ise Avrupa pazar na ihraç ediliyor. Romanya, Yunanistan, Almanya, ngiltere, Rus-
ya, Ukrayna ve Fransa’ya Bulgaristan fabrikam zdan ürünlerimizi gönderiyoruz.

Kentsel dönü üm çal malar  sektörünüzü nas l etkileyecek? 
Kentsel dönü üm kapsam nda bahsedilen 7-8 milyon konutun y k l p yeniden yap lmas  tabii 
ki in aat malzemeleri sanayisine ve in aat sektörüne inan lmaz bir ivme kazand racak. Türki-
ye h zl  artan genç nüfusuyla birlikte yüzde 6 büyümesi gereken bir ülke. Bu büyümede temel 
lokomotif, in aat sektörü olacakt r. n aat sektörü büyüyecek ki Türkiye büyüyecek. Kentsel 
dönü üm de, in aat malzemeleri sanayisi ve in aat sektörünün en büyük lokomotifi olacakt r. 
Bu hem sektör hem de ülke için tarihi bir f rsat. Kaliteli yüksek standartlara sahip ürünlerin  
in aatlarda kullan lmas  için tarihi bir f rsat yakalam  durumday z. Enerji verimli, depreme 
ve yang na dayan kl , her türlü yal t ml  iyi ürünlerin üretilmesi ve kullan lmas  sa lanacakt r. 

Sektör olarak ne gibi sorunlarla u ra yorsunuz? Küresel rekabette sürdürülebilirlik 
için neler yap lmas  gerekiyor? 
Cam, yüksek f r nlarda ergitme teknolojisinin kullan larak üretilir. Bu nedenle en temel gider 
enerjidir ve yüksek enerji kullan m  söz konusudur. Maliyetlerimizin yüzde 40’ n  enerji olu tu-
rur. Türkiye ise maalesef enerjisinin yüzde 75’ini ithal ediyor. Artan enerji maliyetleri bizim en 
büyük gider kalemimiz. Dolay s yla sektörün en büyük sorunu enerji maliyetlerinin yüksekli idir. 
ABD’li üreticilerin kulland  do al gaz ile Türkiyeli üreticilerin kulland  do al gaz fiyat  aras nda 
yüzde 70 fark var. ran’da neredeyse do al gaz  üreticiler bedava kullan yor. Rekabetçili imi-
zi sürdürülebilir k lmak amac yla bu konuda gaz tedariklerini çe itlendirmekten, s  kay plar n  
enerji üretiminde kullanmaya dönük çal malara kadar birçok çal mam z var. Bursa Yeni ehir 
fabrikas nda baca gaz ndan elektrik üretiyoruz. Kendi elektri imizin çok önemli bir k sm n  bu 
yolla kar l yoruz. Mersin fabrikam zda “Çat  üzerinden güne  kolektörleri ile enerji üretebilir mi-
yiz?” diye planlamalar yapmaya ba lad k. Trakya Cam ayn  zamanda güne  enerjisi panelleri 
üreticilerinin de cam üreticisi. “F r nlar m zda nas l daha dü ük enerji ile cam üretiriz?” diye çal -

yoruz. Yüzde 91 kapasite kullan m , yüzde 90 verimlilikle çal maya ba lad k. Üretimde teorik 
olarak gelece imiz limitlerimizi zorluyoruz. Çok farkl  ürünleri bir arada üretecek bir altyap ya ve 
teknolojiye sahibiz. Buna bir de ayn  yerden pazarlama yetene ine ve kabiliyetine sahip olmay  
eklersek, küresel rekabette Trakya Cam’  sürdürülebilir k lan nedenler ortaya ç kar. Ayn  zaman-
da marka imaj m z n da güçlü olmas , i ecam ve Trakya Cam’a avantaj sa l yor.

“Alternatif enerji kaynaklar  üzerinde 
çal yoruz. Do al gaza ba ml  

olmadan alternatif enerji kaynaklar  
ve ürünleri üzerine çal malar 

sürdürüyoruz. Katma de eri yüksek 
olan kaplamal  camlar  üreterek 

de nihai ürünün enerji verimlili inin 
artmas n  sa layarak rekabetçili imizi, 

dolay s yla sürdürülebilirli imizi 
sa lamaya çal yoruz.”

“Alternatif enerji 
kaynakları üzerinde 

çalışıyoruz”

stanbul Sapphire Plaza
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Kamu Yönetimi Reformu
nsanlar n bir toplum olarak ya amlar n  bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini 

geli tirecek f rsatlara sahip olabilmeleri için etkin bir kamu otoritesine gerek var. 
Dünyan n çe itli ülkelerine bakt m zda, her ne kadar küçülmesi gündemdeyse de 

kamu sektörünün, ekonominin en az yüzde 30’unu olu turmakta oldu unu görüyoruz 
Böylesine belirleyici rolü olan bir yap n n verimli i leyi i, toplum ya am  aç s ndan büyük 

önem ta yor. Dolay s yla, hedef “minimal devlet” de il, “etkin devlet” olmal .

D
EVLET N ROLÜ SADECE ÜLKEM ZDE DE L, BÜTÜN DÜNYADA TAR-
TI ILIYOR. Bu tart ma, kamu otoritesinin en az ndan yedi sorumluluk ala-
n nda etkin görev yapmas  gere ini ortaya koyuyor. Bu alanlar: “(1) Hukuk 
devleti kavram n n geçerli k l nmas . (2) Piyasa ekonomisinin her hangi bir 
oyuncuya ç kar sa lay c  ekilde bozulmas na neden olacak müdahaleler-
den kaç n lmas  ve makroekonomik istikrar n korunmas . (3) Temel altyap  ve 

e itim, sa l k ve sosyal güvenlik programlar na yat r m yap lmas n n sa lanmas . (4) Toplumun 
çocuklar, ya l lar, özürlüler gibi zay f kesimlerinin ya amsal haklar n n korunmas . (5) Çevre gibi 
konularda gelecek nesillerin haklar n n korunmas . (6) ç güvenli in sa lanmas . (7) Ülkenin d  
tehditler kar s nda savunulmas .”

nsanlar n bir toplum olarak ya amlar n  bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geli tirecek 
f rsatlara sahip olabilmeleri için etkin bir kamu otoritesine gerek var. Dünyan n çe itli ülkelerine 
bakt m zda, her ne kadar küçülmesi gündemdeyse de kamu sektörünün, ekonominin en az 
yüzde 30’unu olu turmakta oldu unu görüyoruz. Geri kalan n n üzerinde de düzenleyici rolü ne-
deniyle önemli etkisi sürüyor. Böylesine belirleyici rolü olan bir yap n n verimli i leyi i, toplum ya a-
m  aç s ndan büyük önem ta yor. Dolay s yla, hedef “minimal devlet” de il, “etkin devlet” olmal . 

Kamunun etkinli ini art rmak için devletin düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde kat l mc  bir 
anlay  benimsemesi, hizmet sundu u alanlarda rekabetçi piyasa yap s ndan faydalanmas  ve 
önceliklerin tespitinde vatanda n sesini dinleyici mekanizmalar olu turmas  gerekiyor. Geçen 
ay aç klanan OECD Ya am Kalitesi Endeksi’nde maalesef ülkemiz OECD ülkeleri aras nda so-
nuncu s rada yer ald . Martin Luther King, “Toplumu koruyan, gerçekte o toplumdan bir beklen-
tisi olan insanlard r. Büyük bir bölümü o toplumdan hiçbir beklentisi olmayan insanlar n olu tur-
du u bir toplumsal yap  in a etmekten daha büyük bir tehlike olamaz” diyor.

S STEM N ÖNEML  ZAAFLARI 
Ülkemizde insanlar m z n önemli bir k sm n n ya am kalitesinden memnun olmamas , önemli 
de i ikliklere aç k olmam z gerekti ini ortaya koyuyor. Yolsuzluk kadar önemli bir ba ka konu 
daha var; o da, popülizm kaynakl  savurganl k. Dolay s yla, sadece yolsuzluklar n de il, verim-
sizliklerin de üzerine gitmeliyiz. Her ilde bir üniversite, her ilde bir havaalan  yapma çabas  ve 
hayali çok güzel. Ama kaynaklar m z  odakl  kullanmad m z zaman, bunlardan uzun y llar ye-
terli verim alamad m z  da unutmamam z gerekir. Ülkemizde de de i imi geciktirmek sadece 
maliyeti art racakt r. Ancak de i imi sa larken sadece insanlara de il, ayn  zamanda sisteme 
bakmak gerekir. Sistemimizin önemli zaaflar  var. 

ARGE Dan manl k
Yönetim Kurulu Ba kan

Dr. Y lmaz Argüden



S T R A T E J İ K  B A K I Ş 71

Öncelikle sistemimiz, sonuç üretmek üzerine de il, kontrol etmek üzerine kurulmu . Oysa top-
lam kalite anlay na göre, kalitenin kontrol edilmesini gerektiren sistemin kendisi hatal d r. Çün-
kü esas olan kaliteyi kontrol etmek de il, kaliteyi üretmektir.  Kaliteyi kontrol etmeye çal t m z 
zaman onun maliyetinden kurtulmu  olmuyoruz, kaliteyi üretti imiz zaman verimlili i sa lam  
oluyoruz. Bu aç dan bakt m zda, devlet sistemimizin çal anlara güvenmedi ini, bu yüzden 
çal anlar  yetkilendirmedi ini görüyoruz. Örne in, Devlet hale Kanunu… Bu kanuna göre, iha-
leyi en ucuz fiyat teklifinde bulunana vermek art. Hangimiz özel hayat m zda arzu etti imiz 
mallar n her zaman en ucuzunu al yoruz? Tersine bütçemize göre ama bizim için en iyi de er 
yaratan  sat n al yoruz. Niçin kamu sektörü de bu anlay a uygun davranmas n? 

Örne in, merkezi yönetim… Ta radaki yöneticiye güvenmedi imiz için her eyi merkezden yö-
netmeye çal yoruz.  Bu anlay la acaba ne kadar ba ar l  olabiliriz? Örne in, personel politika-
lar … Yöneticilerimizin çal anlar  ba ar  düzeyine göre de erlendirece ine güvenmedi imiz için, 
herkese ayn  ücreti veriyoruz. Dolay s yla ba ar y  ödüllendiremiyoruz. Unutmayal m ki, ba ar y  
ödüllendirmeyen sistemler, ba ar s zl , i  yapmamay  ödüllendirmi  olurlar. Ba ka bir noktay  
da unutmadan geçmemek gerek. Devlet sistemimiz, sonuçlar  de il, girdileri ölçmektedir. Enerji 
Bakanl ’n n ba ar s , ne kadar çok yat r m yapt yla de il, en yayg n elektrik kullan m n , di er ül-
kelerle kar la t r ld nda en ucuza sa layabilmesiyle ölçülmelidir. Telekom sistemimizin ba ar s  
vatanda lar m za en ucuz haberle me olanaklar n  sunmas yla de erlendirilmelidir.

KAMU YÖNET M  REFORMU LKELER
Yine bir ba ka sorunumuz, yeterince uzun vadeli bak  aç s na sahip olmay m zd r.  Bütçeleri-
mizi y ll k yapmam z nedeniyle, az önce de indi im, tamamlanmas  planland ndan çok daha 
uzun süren projelerle kar  kar ya kal yoruz. Tahakkuk bazl  bütçe yapmad m z için popülizm 
kaynakl  savurganl a aç k bir sistemimiz var. Bütçe kalemleri aras nda esnekli i s n rland rd -
m z için, y l sonuna kalan paralar  gelecek seneye tasarruf edilen bir kaynak olarak, gelecek y la 
aktarmaya olanak tan mad m z için yine savurganl a neden oluyoruz. Ba ar l  yöneticilerin 
tasarruflar n  gelecek y la aktarmalar n  önlemenin nas l bir anlam  olabilir? 

Sürekli geli menin gerçekle ebilmesi, yolsuzlu un önlenebilmesi için, hesap verebilirlik, görü-
nürlük, saydaml k, tutarl l k ve etkinlik vazgeçilmez kavramlard r. Her türlü kamu faaliyetinin d  
denetime aç lmas n n ne gibi bir sak ncas  olabilir ki? Devlet s rr , bankac l k s rr  gerekçesiyle 
kamu kaynaklar n n kullan m  konusundaki bilgilerin vatanda la payla lmas n n ne gibi bir sa-
k ncas  olabilir? Vatanda a, kendisine sundu umuz hizmetlerle ilgili hesap vermekten kaç nma-
m z n ne gibi bir yarar  olabilir?

Kamu yönetimi reformu u ilkeler baz nda gerçekle tirilmelidir: “(1) Yönetim kendi içinde ve 
topluma kar  saydam olmal . (2) Kendisine emanet edilen yetki ve kaynaklar  nas l kulland n n 
hesab n  verebilmeli. (3) Politikalar n kamu yarar n  gözetecek ekilde olu turulmas  sa lanmal . 
(4) Kamu kaynaklar  mali disiplini bozmayacak ekilde ve verimli kullan lmal . (5) Atamalarda ve 
terfilerde siyasi sadakat yerine, yetenek ve bilgi esas k stas haline getirilmelidir.”

Verimlili i ve effafl  art ran toplam kalite yönetimi felsefesi ve e-devlet anlay  kamu yönetimi 
reformunun ana araçlar  olmaya adayd r.

Öncelikle sistemimiz, sonuç 
üretmek üzerine değil, kontrol 
etmek üzerine kurulmuş. Oysa 
toplam kalite anlayışına göre, 

kalitenin kontrol edilmesini 
gerektiren sistemin kendisi 
hatalıdır. Çünkü esas olan 

kaliteyi kontrol etmek değil, 
kaliteyi üretmektir.
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“Ytong için 50 y lda birçok kilometre ta  var. En önemlilerinden biri de 
yap  malzemesi standartlar na Ytong olarak verilen katk d r. Çevresel Ürün 
Deklarasyonu’nu (EPD) Türkiye’de ilk alan kurulu uz. Zaten düzenli olarak ham 
maddeden üretim a amas na ve nihai ürüne kadar birçok veriyi effaf bir ekilde 
payla yoruz. EPD’nin Türkiye’deki di er sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 
taraf ndan al nmas nda da öncü bir rolümüz oldu.” 

Ytong Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar: 

“Ytong toplam kaliteye
 katkı sağlayan bir
 kuruluştur”

T
ÜRK YE’N N ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLERASYONU’NU (EPD) ALAN LK 
F RMASI OLAN YTONG, 50 YILLIK GEÇM NDE B RÇOK LKE MZA 
ATMASIYLA DA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ KURULU LARINDAN B R  
OLDU. Türk in aat sektöründe in aat malzemesi standartlar n n olu mas na 
yapt  katk , Ytong’un sektöre katk s n n sadece üretti i malzeme ile s n rl  
kalmad n  da gösterdi. 1963 y l nda Türkiye pazar na giren ve o dönem mu-

cizevi bir ürün olarak tan mlanan Ytong, 50 y lda 50 bin metreküplük kapasiteden 2 milyon 
metreküplük kapasiteye ula an muazzam bir geli im gösterdi. Alman Ytong ortakl  ile 
faaliyet gösteren Türk Ytong, stanbul, Tekirda , Antalya ve Bilecik’te bulunan fabrikalar  
ve Gaziantep’deki i tiraki ile dünyan n say l  üreticileri aras ndaki yerini ald . Dünyada Ytong 
üreten ülkeler aras nda ikinci büyük üretici konumunda bulunan Türk Ytong’da 2012 y -
l nda bayrak de i imi yap ld . irketin kurucusu ve yönetim kurulu ba kan  olan Bülent 
Demiren, görevini Fethi Hinginar’a devretti. Türk in aat sektöründe ve in aat malzemesi 
sanayisinde önemli bir yere sahip olan Türk Ytong Yönetim Kurulu Ba kan  Fethi Hinginar 
ile 50 y lll k öyküyü ve bugün gelinen noktay  konu tuk. 

Ytong olarak 50’nci y l n z  kutluyorum. 50 y l in aat sektöründe ve in aat malzemesi 
sanayisinde çok önemli bir süreç. Türk in aat malzemesi sanayisinin âdeta geçmi -
ten günümüze geli imine tan kl k ettiniz. 50 y ll k süreçte Ytong olarak sektörde na-
s l bir farkl l k yaratt n z?
Öncelikle te ekkür ederim. n aat sektörü ve in aat malzemesi üretiminde 50 y l Türkiye 
için gerçekten iyi bir süreç. 1960’larda hemen hemen birçok sanayi kurulu u yeni yeni orta-

Ytong Bilecik Fabrikası
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ya ç karken, hele in aat sektöründe tu ladan ba ka hiçbir malzeme kullan lmazken, tu la 
bile fabrikasyon olarak harman tu las  olarak az üretiliyorken, gaz beton diye bilinen yap  
malzemesini Ytong’un Türkiye’ye getiriyor olmas  o y llar için çok büyük karar ve yenilikti. O 
günden bugüne Ytong’un ba ar l  bir ekilde büyüyerek gelmesi bizi ayr ca gururland r yor. 
Ytong’un Türkiye’ye geli  tarihi Hilton Oteli’nin in aat  ile ba lam t r. Kurucu orta m z ve 
geçen y la kadar da yönetim kurulu ba kan m z, bugün art k divan heyeti ba kan m z olan 
Bülent Demiren’in 1955’te Hilton Oteli’nin in aat nda antiye efi olarak çal maya ba la-
mas yla ilk ad m at l yor. n aat  yapan firman n Alman olmas , zemin ko ullar  dolay s yla 
tu la ile de il daha hafif malzeme ile yap lmas n  gündeme getiriyor. Almanya’dan Ytong 
getiriliyor. Bülent Bey de Ytong ile orada tan yor. O tarihlerde bu malzemeyi görüp de 
etkilenmemek mümkün de il. 1956’da ba layan bu ilgi 1963 y l nda Ytong Türkiye’nin 
kurulmas na kadar geliyor. Yabanc  sermayeli Ytong’un Türkiye’de irket kurmas  için o 
dönem Bakanlar Kurulu karar  gerekiyor. smet nönü ba kanl ndaki Bakanlar Kurulu’na 
Ytong’un tan t m  yap l yor. 1963’te irket kuruluyor ve yat r m ba l yor. 1965 sonunda -ki 
biz kurulu  y ldönümünü de 14 Aral k 1965 diye kutlar z- ilk Ytong üretiliyor. Türk in aat 
sektörü o günlerde bir ke fin ve ça da  yap  malzemesinin giri ine tan kl k ediyor.

50 y lda Ytong hem ürün hem de teknoloji olarak ça n artlar na göre birtak m de i-
iklikler gösterdi. Ytong, o günden bugüne gerek ürün gerekse teknoloji olarak nas l 

bir geli im çizgisi izledi?
Ytong için 50 y lda birçok kilometre ta  var. En önemlilerinden biri de yap  malzemesi stan-
dartlar na Ytong olarak verilen katk d r. Ytong, o dönem dünyan n ve Avrupa’n n kulland  
DIN Standartlar ’n n Türkiye’de de uyarlanmas , TSE 453 dedi imiz gaz beton standard  ve 
bunun takibinde de, o günler için devrim say lan TSE 825 dedi imiz s  yal t m  konular ndaki 
standartlar n olu umuna çok büyük katk  veriyor. 1950-1960’larda henüz böyle bir standar-
d n olmad  dü ünüldü ünde Ytong’un katk s  daha net görülüyor. Türkiye’ye sadece yap  
malzemesi de il, yap  standartlar na da ciddi yenilikler getiriyor. Bu standartlar n yerle mesini 
sektörde di er standartlar n olu mas  izliyor. 1965’te ilk Ytong fabrikas  50 bin metreküp-
lük bir kapasite ile üretime ba l yor. Bu kapasite yakla k olarak 5 bin konutluk malzemeye 
kar l k geliyor. 1990’a kadar sadece Pendik Fabrikas ’n n kapasitesi art r larak faaliyet sür-
dürülüyor. 1993’te Gebze’de bir ba ka fabrika devreye al n yor. As l büyüme ve bugünkü 
seviyeye geli  ba lang c n n tarihi ise 1996-1998 y llar d r. Bu dönemde Türkiye’nin de i ik 
bölgelerinde önce Trakya Saray’da, sonra Antalya’da, ard ndan da Gaziantep’te pe  pe e 
üç fabrika daha kuruluyor. Son olarak 2008 y l nda Bilecik Fabrikas  devreye al n yor. Bilecik 

• Ytong dünyada 87, Türkiye’de 50 ya nda.

• Dünyan n 23 ülkesinde bulunan 52 fabrikada, y lda 10 milyon metreküpün 
üzerinde Ytong üretiliyor.

• Türkiye’de be  fabrikada y lda 2 milyon metreküp Ytong üretiliyor.

• 2 milyon metreküp kapasite ile y lda 150–200 bin adet konut üretilebilir. Bu 
konutlarda ortalama 600 bin ki iye sa l kl  ve ça da  bar nma imkân  sa lan r.

• Türkiye, Ytong üretiminde Avrupa’n n ikinci büyük üreticisidir.

• Türk Ytong sektöründe yüzde 60 pazar pay yla lider konumundad r.

• Türk Ytong olarak 50’nci y l m zda toplam 21 milyon metreküp üretime ula t k. 
21 milyon metreküp malzemeyle toplam 1 milyon 500 bin adet konut in a edildi.

• 2013 y l nda yal t m pla  üretim kapasitemizi ikiye katl yoruz. Bu kapasiteyle y ll k 
150 bin metrekare alternatif yanmaz mantolama yal t m yapaca z.

• 2011 y l nda Çevresel Ürün Deklarasyonu’na (Enviromental Product Declaration - 
EPD) Türkiye’de sahip olan ilk marka olduk.

• 50 y lda s  tasarrufu ile 10 milyar dolar  a k n döviz tasarrufu sa lad k.

• Ytong “Yüzy l n Markalar ” aras nda yer ald .

• Y lda 3 binden fazla ö renciye ula yoruz.

• Y lda 1200 ustaya e itim veriyoruz.

50 yılda sayılarla Ytong

“Ytong uluslararas  bir marka ve lisansl  
bir üründür. Malzeme hafif fakat 
hacimli bir malzeme oldu undan 
ihracat potansiyeli yüksek de ildir. 
Bizim de zaten hedefimiz Türkiye 
içinde maksimum fayda sa lamak ve 
Türkiye içindeki üretimi olabilecek en iyi 
ekilde üretmektir. hracat m z var ama 

üretimimizde çok yüksek bir rakam 
de il. Üretti imiz malzeme ile enerji 
ithalat n  azalt yoruz.” 

“Ürettiğimiz malzeme 
ile enerji ithalatını 
azaltıyoruz”
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Fabrikas ’n n kendi içinde ayr cal  ve önceli i var. Proje tamamland nda Bilecik Fabrikas , 
Ytong Grubu içinde dünyan n en büyük ve en modern fabrikas  olacak. Bilecik Fabrikas ’n n 
nihai kapasitesi 800 bin metreküp. 50 y ll k süreçte hem fabrikalar m z n teknolojisinde hem 
de kullan lan malzemenin kalitesinde çok büyük yenilikler yap ld . Büyük bir bölümü otomas-
yona döndü. 

“EPD’Y  TÜRK YE’DE LK ALAN KURULU UZ”
Bilecik Fabrikas  kendi içinde gerek üretim prosesleri gerekse de ürün temininde 
enerji verimlili i konusunda nas l bir farkl l k yaratacak?
Bilecik Fabrikas ’n n birkaç teknolojik ekipman  d nda hemen hemen tüm makine ve 
ekipmanlar  Türk mühendisli i ve sanayisinde üretilebilir halde. Bu aç dan da Avrupa’ya ör-
nek bir tesis oldu. Çok büyük oranda teknoloji katk s  var. Üretilen malzeme katk s  aç s n-
dan da çok ciddi geli meler var. Bugün art k standart gaz beton üretimi d nda, s  yal t m 
pla  dedi imiz yo unlu u çok daha dü ük, hatta ta  yünü yo unlu una yak n yo unlukta 
üretim yap yoruz. Bu da Ytong teknolojisinde bugün ula lan en yüksek seviyelerden biri-
dir. Yüzde yüz geri dönü ümlü, hiçbir at  d ar ya at lmayan bir fabrikaya gelmi  durumda-
y z. Ham maddenin üretim a amas ndaki at klar n n dahi tekrar üretime kat ld  bir proses 
teknoloji var. Çevre kirlili i hiç olmayan bir tesis. u an in aat malzemesi aç s ndan ele 
ald m zda birim ba na en dü ük enerji tüketimiyle üretilen bir yap  malzemesi üretiyoruz. 
Bu anlamda EPD’yi Türkiye’de ilk alan kurulu uz. Zaten düzenli olarak ham maddeden 
üretim a amas na ve nihai ürüne kadar birçok veriyi effaf bir ekilde payla yoruz. EPD’nin 
Türkiye’deki di er sektörlerde faaliyet gösteren firmalar taraf ndan al nmas nda da öncü bir 
rolümüz oldu. Ytong toplam kaliteye katk  sa layan bir kurulu .

lk çeyrek verilerine göre kamunun in aat sektörü harcamalar  özel sektöre oran-
la epey artm  görünüyor. Genel bir alg  de i ikli i söz konusu gibi. Ayn  zamanda 
kentsel dönü üm sürecinde in aat malzemesi sanayicilerinde süreçle ilgili bir belir-
sizlik de hâkim. Siz bu durumu neye ba l yorsunuz?
Kentsel dönü üm çok kapsaml  bir konu. Çok büyük ve uzun vadeye yay lacak bir süreç. 
Yüzde yüz do ru ba lad  ve bütün altyap s n n haz r oldu u söylenemez. Zaten sanayici-
lerin büyük bir bölümü de benzer de erlendirmeleri yap yor. Ama çok ciddi bir çal ma var 
ve bu süreç 10 y l sürecek. Ba lang çtaki bu eksikliklerin her halde bir iki y l içinde tamamen 
düzelece ini tahmin ediyorum. Ba lang çta ortaya ç kan bu negatif etkininin de de i ece ini 
dü ünüyorum. Kentsel dönü ümün u an için in aat sektörüne sonuç olarak yans mamas -
n n temel nedeni altyap n n tamamlanmamas  ve dönü üme henüz ba lanmamas d r. u an 
50-60 bin konutun dönü ümünden bahsediliyor. Oysa Türkiye de yakla k 6 milyon konutun 
dönü türülmesi söz konusu. Bu dönü üm Türkiye için kaç n lmazd . Türkiye’nin konut stoku-
na bak ld nda, bu kadar deprem riski alt nda olan bir ülkede, dayan ks z ve sa l ks z yap -
lara bunca y ld r izin verilmesini de ayr ca sorgulamak gerekiyor. Bir zorunluluk olan kentsel 
dönü üm Türkiye’de yap  malzemesi kalitesinin artmas  sonucunu mutlaka yaratacakt r. no-
vasyon ve kaliteli yeni malzeme üretimi daha verimli enerji kullan m  yaratacakt r. Bu kalitenin 
ülke sanayisine ve ihracat na da katk lar  olacak. Bugün üretilecek yeni teknolojiye dayal  her 
malzeme, dünyan n her bölgesine rahatl kla sat labilecek.

“Türkiye’de u an be  Ytong fabrikas  
var. Bunun dördü Türk Ytong olarak 
bizim, biri de ortak oldu umuz 
Gaziantep Ytong Fabrikas . 2012, 
bütün fabrikalar için en yüksek üretim 
ve sat  gerçekle tirdi imiz y l oldu. 
Bütün y llar n rekorunu k rd k. Toplamda 
2 milyon metreküp kapasiteye geldik 
ve maksimum üretim yap yoruz. Bu da 
y lda yakla k 150-200 bin konut için 
malzeme üretti imiz anlam na geliyor. 
Ytong’un büyümesi son y llarda Türkiye 
büyümesinin üstünde gerçekle iyor. 
Yüzde 15’in üzerinde bir büyümemiz 
var.” 

“2012’de bütün 
yılların rekorunu 
kırdık”
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Ytong olarak 2013 y l ndaki hedefiniz nedir? 2023 hedefi ile ilgili ne diyebilirsiniz?
Ytong olarak 2023 hedefimiz de var ve gerçek hedefler. 2013’ün geçen seneden daha 
iyi olaca n  imdiden söyleyebilirim. Ytong olarak bugünden yapt m z yat r mlarla daha 
yüksek kapasitelere ula m  durumday z ve bu yat r mlar m z  devam ettirerek kapasitemizi 
ve üretimimizi art raca m z  söyleyebilirim. Üretti imiz malzemenin kalite ve standartlar  
dolay s yla önümüzdeki dönemde daha fazla taleple kar la aca m z  görüyoruz. Bu duru-
ma cevap verebilmek için de hem yat r m planlar m z var. Hem mevcut fabrikalar n kapasi-
telerini art rmay  dü ünüyoruz. Hem de yeni fabrikalar n kurulmas n  planl yoruz. 

“DÜNYANIN K NC  BÜYÜK YTONG ÜRET C S Y Z”
Rekabette sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekle tirebilmek için ne gibi stratejiler ge-
li tirdiniz? Sektörün ve in aat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir bir küresel reka-
bet için neler yapmas  gerekiyor? 
Sürdürülebilirlik olgusu ça da  ya am n vazgeçilmez temel olgular ndan biridir. Art k hem 
toplum hem de sanayiciler olarak bu durumu kabul ediyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili her türlü 
çal maya hem kendi içimizde hem sektörümüzde hem de Türkiye MSAD olarak özel önem 
vermeye çal yoruz. Sürdürülebilirlikten ise, bugün yapt n z faaliyetlerin gelece e ta nmas n-
da geriye gitmeden en az o kalitede ya anabilir, yap labilir ve uygulanabilir olmas n  anl yoruz. 
Bu konuda Ytong olarak bir avantaj m z var. Uluslararas  bir marka oldu umuz için ana lisans 
sahibi olan kurulu umuzla çok yak n teknik i  birli imiz mevcut. Bu i  birli imiz yüksek seviye-
de devam ediyor. Türkiye gaz beton sektörü olarak Avrupa Gaz Beton Üreticileri Birli i’nin de 
önemli bir oyuncusuyuz. Türkiye, Ytong üretimi olarak da bütün Ytong üreten ülkeler içinde 
dünyan n ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Bu durum sürdürülebilirlikle ilgili bütün 
çal malara aktif olarak ilgi duymam z  ve kat l m vermemizi kolayla t r yor. 

Ytong ayn  zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana ç kmaya ba lad , 
Sosyal sorumluluk projelerinizden de bahsedebilir misiniz?
Ytong olarak sosyal sorumluluk projelerimizden ayr ca gurur duyuyoruz. Son 35 y lda süreci 
yak ndan bilen biri olarak yak n çevremizdeki teknik üniversitelerin mimarl k ve mühendislik 
bölümü ö rencilerine dönük e itim, ö retim ve yap  malzemesi endüstrisi ile ili kilerini art racak 
çal malar yap yoruz. Bir sürdürülebilirlik örne i vereyim. Her y l üniversitelerin mimarl k ve mü-
hendislik bölümü son s n f ö rencilerini gruplar halinde fabrikalar m za davet ediyoruz. Ürünü, 
malzemeyi uygulama özelliklerini, sahada nas l uyguland n  hem teorik hem de pratik olarak 
tan t yoruz. Ytong olarak kalite kavram na nas l yakla t m z  ve nas l yürüttü ümüzü gösteriyo-
ruz. Bunun yan nda ö rencilerin sektörle ilgilenmesi ve kalite getirmesi için yar ma düzenliyo-
ruz. Yap  fuarlar ndaki stantlar m z  dahi yine yar ma sonucuyla belirliyoruz. Yapt m z sosyal 
sorumluluk faaliyetleri üniversite-sanayi i  birli ine ve e itime verdi imiz önemin de bir göster-
gesi. Üç üniversitede sürekli olarak gaz beton dersi konuldu. Ytong’dan arkada lar m z dört 
y ld r Trakya, Y ld z Teknik ve Mimar Sinan üniversitelerinde seçmeli olarak ders veriyor. Ytong 
Akademiyi de bu y l, 50’nci y l aktiviteleri içinde biraz özel olarak konumland rd k. “50 y lda 50 
akademik konu” diye ald k. Sadece üniversite ö rencilerine de il, meslek kurulu lar na, bele-
diyelerin teknik kadrolar na mimarlar ve mühendis odalar yla i  birli i yaparak e itim toplant lar  
düzenliyoruz. Endüstri meslek liselerinde uygulamal  kurslar yap yoruz. 

“Türkiye’de gaz beton sektöründe 
pazar pay m z yüzde 60. Ancak 

tüm yap  malzemeleri içindeki 
pay m z yüzde 20’ler civar nda. 

Türkiye’nin yap sal aç dan gelece ine 
bakt m zda çok büyük bir potansiyeli 

oldu unu görüyoruz. Türkiye’de de 
bu potansiyeli kullanacak bir büyüme 

hedefimiz var. Farkl  bölgelerde yeni 
yat r mlar için projeler sürdürüyoruz. 

Birkaç bölgede gerçekle tirece imiz 
yeni yat r mlarla Türkiye’ye daha fazla 

Ytong sa lama çal malar m z devam 
ediyor.”

“Sektörde pazar 
payımız yüzde 60”
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“2016 y l na kadar, satt m z ürünlerin büyük bir k sm n n son üç y l içinde 
üretti imiz yeni teknolojili ürünler olmas  önceliklerimiz aras nda bulunuyor. 
Tüketici ikâyetlerinin olmad  bir çevre yaratmak, daha iyi bir servis hizmeti 
sunmak, iklimlendirmede sadece Türkiye’nin de il, bölgenin lideri olmak 
hedeflerimiz aras nda yer al yor. Sonras nda da BDR Therma’n n en büyük firmas  
haline gelmek istiyoruz. 2023’te yenilenebilir enerji kaynaklar n n çok daha yo un 
kullan ld  bir Baymak hayal ediyorum.” 

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak: 

“Yenilenebilir enerji
 kaynaklarının çok daha
 yoğun kullanıldığı bir
 Baymak hayal ediyorum” 

I
SITMA, SO UTMA VE KL MLEND RME SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN F RMA-
LARINDAN BAYMAK, 46 YILLIK GEÇM NDEN GELEN D NAM ZM N  BDR 
THERMA’NIN TEKNOLOJ S YLE B RLE T REREK, SEKTÖRÜN ÖNCÜ KURULU -
LARINDAN B R  HAL NE GELD . Yo u mal  kazan teknolojisi ile enerji verimli ürünleri 
yurt içi ve yurt d  pazara sunan Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklar na yapt  yat r m 
ile bayilerinin kendi elektri ini üretmesine olanak tan yarak kamuoyundaki bilinç düzeyini 

art rmaya çal yor. Sektöründe birçok ilke imza atan Baymak, gerçekle tirdi i uluslararas  i  bir-
li i çal malar yla da enerji verimlili i alan nda önemli bir misyon üstleniyor. Is tma, so utma ve 
iklimlendirme sektöründe Türkiye’nin önemli ba ar  hikâyelerinden birine imza atan Baymak’ n 
Genel Müdürü Ender Çolak ile yeni teknolojilerini, hedeflerini ve hayallerini konu tuk. 

Baymak bayilerinin kendi elektri ini üretmesi fikri nas l ortaya ç kt , bu fikri nas l 
projelendirdiniz?
Yakla k iki y ld r fotovoltaik güne  pilleri konusunda çal yoruz. Önceli imizi hem sektöre hem 
de bayi, tesisatç  kanal  ve tüketici e itimine verdik. Verdi imiz ilanlarla kamuoyunu bilgilendir-
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“Baz  ürün gruplar nda BDR Therma’n n 
ana üretim merkezi olmay  

hedefliyoruz. Kazanlarda, grubun 
almaya çal t  bütün kazanlar  

Baymak olarak üretmeye ba lad k. 
Danimarka’daki kazan fabrikas  iki 

y l önce Türkiye’ye ta nd . Kazanlar  
Türkiye’den BDR Therma Grubu’nun 

mü terilerine de ihraç etmeye 
ba lad k. Grup, boyler dedi imiz 

s cak su tanklar nda bütün al mlar n  
Baymak’a yönlendirdi. Beklentimiz, 

Orta Do u ve Kuzey Afrika dedi imiz 
MENA Bölgesi’nin, Avrasya Bölgesi’nin, 

ayn  zamanda Güneydo u Avrupa 
ve kuzeyimizdeki Ukrayna’n n belirli 

kesimlerinin üretimlerinin Türkiye’den 
yap lmas d r.”   

“Grubun ana üretim 
merkezi olmayı 

hedefliyoruz”
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meye çal t k. Gerekli altyap y  iki y lda olu turduk ve epey yol ald k. Çat  üstü kurulumlar nda, 
fotovoltaikte pazar n en az yüzde 50’sini hedefliyoruz. ki y l n sonunda yasal düzenlemelerden 
kaynaklanan bir gecikme ya ad k. Yenilenebilir enerji kaynaklar na ili kin üretti iniz enerjinin 
sat labilmesi için kanun ve yönetmeliklerin ç kmas n  bekledik. Bu yasal düzenlemeler de ta-
mamland nda zaten Baymak olarak haz rd k. 1,5 kilovattan 33 kilovata kadar evin ihtiyaçlar na 
ve büyüklü üne göre paket sistemler olu turduk. Bütün bu süreç tamamland nda geriye bayi 
kanal yla bu sistemi satabilmek kalm t . Baymak bu i e girerken s tma, so utma ve iklimlendir-
me sektöründeki 46 y ll k deneyimine ek olarak, da t m a na da güveniyordu. Türkiye’nin her 
noktas nda 1500 münhas r bayi kanal yla ürünlerimizi sat yoruz. “E er bu 1500 noktaya sistemi 
anlatabilirsek, evleri elektrik üreten birer santral haline getirebiliriz. Bayilerimizin e itimlerinden 
sonra sistemi bu showroomlarda kurdu umuzda da insanlara anlatm  oluruz” dedik. Bütün 
hikâyemiz böyle ba lad .

Bu sistemi hangi bölgelerde ve nas l kullan yorsunuz? Proje sonunda enerji verimlili in-
de nas l bir tasarruf yapt n z?
Bal kesir Edremit’te Merta  adl  bayimizde ilk kurulumumuzu çat  üstü 2,5 kilovat olarak yapt k; 
ayn  zamanda bir de showroom düzenledik. Bu showroomda üretilen elektri in zaman dilimleri 
içinde üretim miktarlar n  ve bunun parasal de erlerini hem çizimlerle hem de ekranl  sistemler-
le gösterdik. Ard ndan sistemi Konya, Mu la, Bodrum ve Ankara’da kurduk. Ankara’daki 10,5 
kilovat ile bu alandaki en büyük kurulumu gerçekle tirdik. Bauhaus gibi baz  büyük marketlerle 
anla ma yapt k. Öncelikle Antalya Ma azas ’nda sat a ba l yoruz. Bu sistem bir taraftan sofisti-
ke, bir taraftan da çok kolay bir olay. 

“YEN LENEB L R ENERJ DE ULUSLARARASI  B RL  GERÇEKLE T RD K”
Alman s  ölçer firmas  ISTA ile i  birli ine gittiniz. Bu i  birli indeki stratejiniz ve hede-
finiz neydi? Türkiye’deki eski binalar n dönü türülmesi konusunda bu i  birli i nas l bir 
pazar yaratacak ve ne gibi faydalar  olacak?
Fotovoltaikte Türkiye’nin güne  santrali kurmu  ilk ve tek firmas  Anel Enerji ile i  birli i yapt k. 
Anel Enerji ayn  zamanda Avusturyal  Kyoto firmas n n yüzde 50 orta  olan bir firma. Böylelikle 
uluslararas  i  birli ini yenilenebilir enerjide de ba latm  olduk. Avrupa’n n ve Almanya’n n ala-
n ndaki en büyük firmalar ndan biri olan ISTA ile s  pay ölçerler konusunda i  birli ine gittik. Is  
pay ölçerler, merkezi sistem s tmada enerjide harcanan paran n adil da l m n  içeren sistemler-

“Kentsel dönü üm Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihindeki en önemli 
gayrimenkul hamlesidir. 400 milyar 
dolar n üzerinde bir rakamdan ve 6 
milyon konutun dönü ümünden söz 
ediliyor. Tabii ki in aat sektöründe 
yarataca  ivme tart lmaz. En 
önemlisi insanlar n deprem veya 
ba ka do al afetlere kar  güvenli 
ortamlarda ya amas d r. Bunun 
parasal kar l  yoktur. Modern kentlerin 
kurulmas  aç s ndan da kentsel 
dönü üm çal malar n  önemsiyorum. 
Kentsel dönü üm sürecinde Türkiye 
için kullan lacak en önemli f rsat, enerji 
verimlili idir. Kentsel dönü ümde yeni 
yap lacak konutlarda s tmada enerji 
verimli ürünleri tercih edersek, ortaya 
ç kacak de er az msanmayacak 
kadar önemli.” 

“Kentsel dönüşüm 
çalışmalarını 
önemsiyorum”
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dir. Baymak’ n sahip oldu u marka ve bayi kanal , ISTA’n n tercihindeki en önemli etkenlerden 
biri oldu. ISTA’n n Türkiye’deki büyüme iste i ve ülkemize olan inanc  da Baymak olarak tercih-
lerimizi belirledi. Is  pay ölçerlerde gerek yasal zorunluluklar gerekse de kullan c lardan gelen 
taleplerle pazar h zla büyüyor. Marmara Bölgesi’nde Bursa ve Bal kesir’den, k smen de Ege 
Bölgesi’nden yo un talepler ald k. Zamanla sistemin tüm Türkiye’ye yay laca n  dü ünüyoruz.

Kentsel dönü üm sürecinde enerji verimli in aat malzemelerinin kullan m  konusunda 
sektörünüz olarak neleri öneriyorsunuz?
Çevre ve ehircilik Bakanl  ile TOK ’ye, in aat firmalar na ve hak sahiplerine unu diyoruz: “Yeni 
yapaca n z binalarda s tmay  enerji verimli ürünlerden tercih edin. Binan n tüm ömrü boyunca 
minimum yüzde 25 daha az do al gaz paras  ödeyin.” Merkezi sistemlerde, s tmada kullan -
lacak kazanlar n standart de il yo u mal  kazanlar olmas  gerekiyor. Hatta yenilenebilir enerji 
kaynaklar n  da devreye almak önemli. Çat lara güne  kolektörleri kurup, bunun kazanla entegre 
edilmesini talep ediyoruz. S cak suyu bu sistemden alaca n z için art  yüzde 15 daha tasarruf 
etme imkân na kavu uyorsunuz. Toplamda yüzde 40’lara varan enerji verimlili inden bahsediyo-
ruz. Minimum hesaplamalarla da Türkiye’nin enerji ithalat  için ödedi i para y ll k 5 milyar dolara 
yak n azal yor. Bu konuda Baymak olarak çal malara ba lad k. Mevcut konutlarda bu de i imin 
yap lmas  için önerilerde bulunuyoruz. Kentsel dönü üm kapsam nda yap lacak konutlarda ise 
bütün müteahhitlik firmalar na ve hak sahiplerine sistemin verimlili ini anlat yoruz. 

Kentsel dönü üm, sektörünüz için nas l bir etki yaratacak? Enerji verimli ürünlerin 
kullan m n n kentsel dönü üm çal malar nda hangi yo unlukta kullan laca n  dü-
ünüyorsunuz?

Enerji verimli ürünlerin kentsel dönü üm çal malar nda ana malzeme unsurlar n  olu turaca n  
dü ünüyorum. Yasa da dönü üm projelerinde enerji verimli ürünlerin kullan lmas  zorunlulu u 
getiriyor. Yak nda yönetmelikler de ç kacak. Yeni binalarda s tmadan so utmaya, ayd nlatmadan 
s cak su kullan m na, izolasyona kadar enerji verimli ürünlerin kullan lmas  gerekiyor. Kullan lan 
malzemelerin kaliteli, uzun ömürlü, standartlara uygun, s  kayb n  en aza indiren malzemelerden 
seçilmesi önemli. Kentsel dönü üm, s tma sektörü aç s ndan bak ld nda, Türkiye’nin gelecek 
10 y l içindeki en büyük pazar ndan birini yaratacakt r. Bu dönü üme ayak uyduran firmalar de-
vam edecektir. Dünyada s tma ve iklimlendirme sektöründe trendlere bakt m zda, enerji ve-
rimlili i ön planda tutuluyor. Bu, yasal düzenlemelerle zorunlu k l n yor. Avrupa Birli i’nde 2015 
y l n n Ocak ay ndan itibaren enerji verimli olmayan ürünler; örne in s tmada yo u mal  olmayan 
ürünler kullan lamayacak. ngiltere, Fransa ve Hollanda gibi birçok ülke yo u mal  ürünlere geçti. 
Geri kalanlar ise zaman içinde geçmek zorunda. Ekonomik ihtiyaçlar bunu zorunlu k l yor. Enerji 
kayb na Avrupa dâhil bugün hiçbir ülkenin tahammülü yok. Ayr ca çevreci uygulamalardan do-
lay  da enerji verimli ürünlerin kullan lmas na ihtiyaç var. Konsolidasyon da önemli, yani bütün bu 
enerji verimlili i sürecini uygulayabilecek entegre ürünlerinizin olmas  laz m.    

“TEKNOLOJ Y  DO RU YAPARSANIZ PAZARI HAZIRDIR”
Baymak Grup olarak, faaliyetlerinizi kentsel dönü üm sürecinde kullan lmas n  istedi i-
niz enerji verimli ürünler konusunda nas l geli tirdiniz? 
Baymak bu dinamiklere haz r hale gelmeyi ba ard . lk olarak uluslararas  i  birlikleri yapt k.  
Sunaca n z ürünlerin dünyada kullan lan en son teknoloji ürünler olmas  gerekiyor. Baymak’ n 

“Dünyadaki enerji verimli ürünlere 
yönelim trendi Türkiye’de de var. Ayn  
zamanda Türkiye de kentsel dönü üm 
sürecinde ve yenileme projelerinde 
enerji verimli ürünlerin kullan lmas  f rsat  
var. Gerek merkezi sistem kazanlarda 
gerekse de bireysel kombilerde 
ekonomik ömürlerini tamamlam  
ürünlerin enerji verimli ürünlerle 
de i tirilmesi gerekiyor. Piyasada 
ekonomik ömrünü tamamlam  ve 
de i tirilmesi gereken yakla k 5 milyon 
kombi oldu unu tahmin ediyoruz. 
Toplam kombi stoku da zaten 
8 milyonun üstünde. Kalanlar n da 
enerji verimli ürünlerle de i tirilmesi 
önemli. Is tma sektörünün gelece i 
hem mevcutlar n de i tirilmesi 
projeleriyle hem de kentsel dönü ümle 
bamba ka yere gelebilir.”

“Ekonomik ömrünü 
tamamlamış 5 milyon 
kombi var”
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dinamizmi, BDR Therma’n n teknolojisiyle birle ti. Yo u ma teknolojisinin mucidi olarak bilinen 
BDR Therma yakla k 350 y la yak n geçmi e sahip bir grup. Merkezi sistemde elektrik üre-
ten kazanlar diye adland raca m z micro-CHP ürününü geli tirdi. 2012 y l n n Temmuz ay nda 
kentsel dönü üm pazar n  da öngörerek yo u mal  kazanlarla ilgili olarak bir yat r m planlad k. 
BDR Group’un Hollanda’da üretti i bu ürünleri ilk kez Türkiye’de üretme hakk n  ald k ve üre-
tim hatt m z  kurup yo u mal  kazanlar  üretmeye ba lad k. Geçen sene ithal etti imizden üç 
kat daha fazla ürünü, alt  ayda ürettik ve satt k. 2013’ün ilk be  ay nda da ayn  trend artarak 
devam ediyor. Teknolojiyi do ru yaparsan z pazar  haz rd r ve talep görür. 2007 y l ndan bu 
yana sektöre ve Türkiye’ye yo u mal  ürünleri önerdik. Kapanan standart ürünleri Türkiye’ye 
getirmedik yeni teknolojiye sahip yo u mal  kombi hatt  kurduk. Türkiye’nin gelece i yo u -
mal  kombi pazar ndad r. Ürün gam m z  çe itlendirdik. Baymak bugün s tma ve iklimlendirme 
sektörlerinde be  ayr  grupta üretim yap yor. Yenilenebilir enerji kaynaklar na dönük ürünlerimiz 
var. Sadece fotovoltaik ya da güne  kolektörlerini de il, s  pompalar n  da üretmeye ba lad k. 
Hidrofor pompa grubunda talyan orta m zla hem enerji verimli hem de yeni teknolojili ürünleri 
sunmaya çal t k. Termosifon ve termoboyler gibi ürünlerde ürün gam m z  geli tirdik. So ut-
mada enerji verimli klima taraf nda öne geçtik. Dolays yla dönü üm ve yenileme projeleri için 
s tma ve iklimlendirme konular ndaki bütün ürünleri entegre bir ekilde Baymak çat s  alt nda 
toplad k. Türkiye’de lazer kaynakla güne  kolektörü üreten ilk firmay z. 

Bu stratejileriniz için yat r m, teknoloji ve altyap  dâhil ne kadarl k bir kaynak ay rd n z?
Y llar n verdi i bir süreç bu. Bir hatt m za geçen y l 2-2,5 milyon avro yat r m yapt k. Termosifon ve 
boyler hatt m za ise yapt m z yat r m miktar  yakla k 10 milyon avro. u anda 60 bin metrekare 
kapal  alanda bu üretimi yap yoruz. 46 y lda yapt m z yat r m miktar  100 milyon dolar de erin-
de. Lazer hatt m z için ilave 2,5 milyon avro harcad k. Yo u mal  ürün hatt m za yat r m yapt k. 
Is  pompas  üretimi için 2-3 milyon avroluk yat r m yapaca z. BDR Therma olarak gurubun yat -
r mlar  da önemli Baymak için. Micro-CHP, bir yandan s tmay  sa larken bir yandan da elektrik 
üreten ve çok büyük yat r mlarla yap lan bir sistem. Avrupa’da 20 bin adet sat ld  bu kazanlardan. 
Yak nda bu sistem Türkiye’ye de gelecek ve kullan lacak. Daha önce standart kombi üretimimiz 
ve sat m z a rl ktayken, u anda sat m z n yüzde 70’ini yo u mal  ürünler olu turuyor. 

2012 y l nda ürün gruplar n zda ne kadarl k bir büyüme ve sat  rakam na ula t n z?
2012 y l  sektör aç s ndan bak ld nda pek de parlak bir y l de ildi. Is tma taraf nda, özel-
likle kombide k smen küçülmeler ya and . Is tma sektörünün di er alanlar n  da koydu-

“Kombi sektörünün kentsel dönü üm 
pazar yla birlikte y ll k yüzde 9-11, 

merkezi sistem kazanlar n da yüzde 
15-20 aras nda büyüyece ini çok 

rahat görüyoruz. Kentsel dönü ümün 
ivmesine ba l  olarak enerji verimli 

ürünlerin yarataca  pazar çok daha 
fazla olabilir. Dönü üm çal malar na 

erken ba lan rsa, bu rakamlar n yüzde 
25’lere ç kaca n  da söyleyebilirim. 

Merkezi sistem s tmada pazar n yüzde 
50’sini hedefliyoruz.”

“Merkezi sistem 
ısıtmada pazarın 

yüzde 50’sini 
hedefliyoruz”
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umuzda tüm sektör için yüzde 2-3 gibi bir büyüme oldu unu tahmin ediyorum. Ama 
Baymak kombi sat lar nda yüzde 10’un üzerinde bir büyüme yakalad . Yo u mal  kazan 
sat lar m zda ise bir önceki y la oranla üç kat bir büyüme gerçekle tirdik. Klimada yakla-

k yüzde 15 büyüdük. Panel radyatörde geçen y lla ayn  seviyede kald k. Termosifon ve 
termoboylerde yine yüzde 10-15 aras nda büyüdük. Baymak olarak genel ciromuzda da 
yüzde 15 büyüme sa lad k. 220 milyon dolara gelen bir sat  hacmi yakalad k. Bu durum 
bizi SO s ralamas nda 314’lerden 240’l  s ralara yükseltti. 2012 y l  sonuçlar m zla da daha 
da yukar  gidece imizi tahmin ediyorum. 

“HER PAZARA H TAP EDEN ÜRÜNÜMÜZ VAR”
Baymak’ n ihracat rotalar  hakk nda bilgi verebilir misiniz? Üretiminizin ne kadar n  yurt 
içine ne kadar n  yurt d na sat yorsunuz? Bu noktada hedefiniz nedir?
hracat pazar nda 72 ülkeye ürünlerimizi sat yoruz. En büyük pazar m z ise Almanya, Fransa ve 
Danimarka’dan olu an Avrupa pazar . Bu pazarlar m za Türkiye’de kullan lmayan ama çevreci 
bir s tma sistemi olan biomas kazanlar  sat yoruz. Güne  kolektörü ve boylerde Avustralya, Yeni 
Zelanda, Belçika, ABD ve Afrika ülkelerinden özellikle Gambia’da ciddi projeler yapmaya ba la-
d k. Kombi pazar nda Avrasya ülkeleri Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracat yap yoruz. ran ihracat -
n  ise siyasi ve ekonomik ambargodan dolay  durdurduk. Termosifonda ihracat rotam z Avrasya 
ve Kuzey Avrupa ülkeleri. hracat pazar m z çok yayg n ve her pazara hitap edecek ürünümüz 
var. Baymak için yeterli görmemekle beraber üretimimizin yakla k yüzde 15-18 aras n  ihraç 
ediyoruz. Hedefimiz yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç pazard r. Bu konuda da çal malara ba lad k. 

2013 y l n n ilk çeyrek verilerine göre, Baymak’ n geçen y l n ayn  dönemine göre ne ka-
dar mesafe ald ? Bunu istatistiki veri tablonuzla k yaslad n zda sonucu nas l okuyorsu-
nuz? Alt  ayl k süre sonunda ve y l sonu itibar yla nas l bir hedef tespit ettiniz?
2013 y l nda geçen senenin de üstünde yüzde 10’luk bir büyüme hedeflemi tik. 2013’ün 
ilk çeyre inde yüzde 15 büyüyerek bu hedefin de üstüne ç kt k. Türkiye’de s tma sektörü 
2013’ün ilk çeyre inde küçüldü. Y l n ikinci ve üçüncü çeyre inde durumun toparlanaca n  
dü ünüyoruz. Baymak sadece ürün sat lar yla de il, prestij projelerle de ismini duyuruyor. 
Antalya’da yap lan 25 otelin 24’ünde s cak su ve s tma i lerini gerçekle tirdik. Entegre, bü-
yük, hibrit projelerde Baymak daha fazla yer almaya ba lad . Elde etti imiz sonuçlar, ç tay  
yükseltmemizi sa lad , y l sonunda yüzde 15 seviyelerinde bir büyüme hedefliyoruz.
2016 y l na kadar, satt m z ürünlerin büyük bir k sm n n son üç y l içinde üretti imiz yeni tek-
nolojili ürünler olmas  önceliklerimiz aras nda bulunuyor. 2016’da üretti imiz ürünlerimiz pazara 
ç kt nda, iki y l içinde olumsuz geri dönü ler ya amamas n  sa lamak hedefini de önümüze 
koyduk. Tüketici ikâyetlerinin olmad  bir çevre yaratmak, daha iyi bir servis hizmeti sunmak, 
iklimlerde sadece Türkiye’nin de il bölgenin lideri olmak hedeflerimiz aras nda yer al yor. Son-
ras nda da BDR Therma Group’un en büyük firmas  haline gelmek istiyoruz. Grubun önemli 
firmas  olan talya’daki Baxi’yi sat larda geçtik. Baymak’ n daha önce grup içindeki cirosu yüzde 
2-2,5 iken u anda yüzde 10’a geldi. 2023’te yenilenebilir enerji kaynaklar n n çok daha yo un 
kullan ld  bir Baymak hayal ediyorum. 

“Is tma sektörü yo un bir ekilde 
ithal girdi kullan r. Dünyada kombi 
e anjörlerini ve elektronik kartlar n  
sa layan belli ba l  firmalar var. 
Girdilerimizin büyük bir k sm n , 
yakla k yüzde 70’ini ithalat kalemleri 
olu turuyor. thal girdi rakamlar n z 
bu kadar yüksek olunca ihracat n z  
çok iyi ve yüksek yapmal s n z ki net 
döviz kazand ran bir firma olarak 
de erlendirilebilesiniz. Baymak’ n 
hedeflerinden bir tanesi de daha 
fazla döviz girdisi sa layan bir firma 
olmakt r.”

“Isıtma sektörü yoğun 
bir şekilde ithal girdi 
kullanır”
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“Gelece e yönelik hedeflerimizde inovasyonla birlikte büyüme var. Buradaki 
inovasyondan kast m z, enerji verimlili inde daha da yüksek oranlara ula an ürünler 
ve çözümler geli tirmektir. Sürdürülebilir bir büyümenin ancak böyle sa lanaca n  
dü ünüyoruz. Bu konuda sektörümüze de öncülük etme arzusunday z.” 

WILO Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın: 

“İnovasyon odaklı
 büyüme hedefliyoruz”

D
ÜNYANIN EN BÜYÜK POMPA S STEMLER  ÜRET C LER NDEN B R  
OLAN WILO, 2012 YILINDA TÜRK YE’DEK  20’NC  YILINI KUTLADI.
Türkiye’de sektörünün lideri konumundaki WILO, enerji tasarrufunda öncü 
bir irket oldu unu da yeni ye il binas  ile kan tlad . Tuzla-Orhanl ’daki te-
sis, sektörünün Avrupa’daki ilk LEED Gold sertifikal  ye il binas  olma özel-
li ini de ta yor. Temiz su transferinde ve at k su ar tmada belediyelerle ça-

l an WILO, in aat sektöründe de lider  üretici olarak dikkat çekiyor. Türkiye’deki al veri  
merkezlerinin yüzde 75’inin WILO pompalar n  kulland n  söyleyen WILO Türkiye Genel 
Müdürü Ercüment Yalç n, her y l çift haneli rakamlarla büyüdüklerini belirtiyor. Yakla k 50 
milyon avroluk bölge cirosuna ula t klar n , pazar n ihtiyaçlar na uygun, ekonomik ürünler 
geli tirerek, grup içinde stratejik bir önem kazand klar n  söyleyen WILO Türkiye Genel 
Müdürü Ercüment Yalç n ile keyifli bir söyle i gerçekle tirdik. 

WILO Grubu Türkiye’de hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? 
Tüm dünyada, bina sistemlerinden endüstriyel proseslere, ziraattan temiz ve at k su transferine, 
altyap  yat r mlar ndan ar tma tesislerine kadar uzanan geni  bir yelpazede, insanl n gereksinim 
duydu u pek çok alanda WILO’nun pompa sistemleri kullan l yor. WILO’nun Türkiye’deki faali-
yetleri ise 1992 y l nda ba lad , bu tarihten sonra Türkiye, gittikçe artan bir hacimde WILO’nun 
dünyadaki üretim merkezlerine ihracat yapar hale geldi. u an ülkemizde sektörümüzün pazar 
lideriyiz. WILO Türkiye olarak göstermi  oldu umuz performans ve ba ar lar do rultusunda 
2010 y l nda yak n bölgedeki dokuz ülkenin (Azerbaycan, Irak, Lübnan, Suriye, srail, Ürdün, 
Filistin, Gürcistan ve Ermenistan) operasyonlar  da Türkiye ofisine ba land . Böylece Türkiye ile 
birlikte toplam 10 ülkenin operasyon yönetimi WILO Türkiye’de yap l r hale geldi.

Sektörünüze nas l bir katk  sa l yorsunuz?
Sektörümüze farkl  alanlardaki faaliyetlerimizle de katk da bulunuyoruz. E itim, kültür, çev-
re gibi alanlarda fark ndal k yaratt m z projelerimiz var. WILO olarak, pompa sektöründe 
teknik e itime çok önem veriyoruz. Hem Tuzla-Orhanl ’daki ye il binam zda faaliyete geçen 
uygulamal  e itim merkezinde hem de Türkiye’nin dört bir yan nda e itimler düzenliyoruz. 
20’nci y l m z  kutlad m z 2012’de, stanbul Be ikta ’taki Y ld z Teknik Üniversitesi’nde 
Pompa Teknolojileri E itim Merkezi’ni açt k. Türkiye’deki 20’nci y l m z  taçland ran çok 
önemli bir proje daha gerçekle tirdik. Gazeteci ve popüler bilim yazar  rfan Unutmaz, 
WILO için “Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisli i Harikalar ” adl  bir 
kitap haz rlad . Anadolu’nun yüzy llar öncesinden gelen su kemerlerini, su yollar n , su 
kanallar n  ve sarn çlar n  muhte em mühendislik hikâyeleriyle bir araya getiren bu kitab , 
hem sektörümüze hem de de erli bir kaynak olarak kütüphanelere arma an ettik. 22 Mart 
Dünya Su Günü’nde, azalan su kaynaklar na ve temiz suya ihtiyaç duyan insanlara dikkat 
çekmek için Su çin Yürüyoruz etkinli i düzenlendik. 22 Mart Dünya Su Günü’nde ayr ca 
WILO 2. Ulusal Foto raf Yar mas ’n  gerçekle tirdik. 
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“3. köprü, 3. havaalan , kanalistanbul 
gibi mega projeler sektörü elbette 
olumlu olarak etkileyecektir. n aat 
sektörümüz bu dev projelerle birlikte 
yeni bir at l m gerçekle tirecektir. Ayr ca 
di er sektörler de etkinlik alanlar n  
geni letme f rsat  bulacaklard r. 
Dolay s yla genel bir büyüme 
sa lanaca ndan bahsedebiliriz. 
Türk in aat sektörü, tüm dünyan n 
g ptayla izledi i bir geli me 
kaydetmi tir. Sektörün, bu projelere 
haz r olma noktas nda hiçbir s k nt s  
bulunmamaktad r.” 

“Mega projeler 
sektörümüzü olumlu 
etkileyecektir”
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“SEKTÖRÜMÜZDE PAZAR L DER Y Z”
2012 y l n  nas l bir performansla kapatt n z? Üretim yapt n z sektörlerde ne kadarl k 
bir kapasiteye sahipsiniz, üretiminizin yurt içi ve yurt d  pazarlardaki da l m  nas l ger-
çekle iyor? 2013 y l n n ilk alt  ay nda nas l bir performans sergilediniz? Üretiminizin ne 
kadar  ihracata ne kadar  iç pazara sunuluyor? 
WILO, 2012 y l nda dünyada 1,20 milyar avro ciro ile yüzde 15’e yak n ciddi bir büyüme kaydetti. 
Bu büyüme, yaln zca Avrupa’da olan bir büyüme de il. Uzak Do u, Çin ve Hindistan ile birlikte 
Türkiye’nin de içinde bulundu u EMEA (Avrupa, Orta Do u ve Afrika) bölgesinde gerçekle en 
bir büyümeden bahsediyoruz. WILO Türkiye olarak 2012 y l nda sorumluluk alan m z 1 milyon 
745 bin 984 kilometrekareye ula m  durumda. 2012 y l nda iki haneli büyüme rakamlar na 
ula t k. Geldi imiz noktada sektörümüzde pazar lideri konumunday z ve 50 milyon avroyu a an 
bölge cirosuna sahibiz. WILO Türkiye olarak 2013 y l nda da büyümeye devam ediyoruz. 

2013 y l ndaki hedef ve stratejileriniz nelerdir? WILO Türkiye’nin büyüme konusun-
da gelecek projeksiyonlar nda neler bulunuyor? Yat r m planlar n za ili kin bilgi ve-
rebilir misiniz?
2013 y l ndaki hedefimizde, pazar lideri konumumuzu güçlendirmek, maksimum say da pro-
jede yer almak ve maksimum kullan c ya ula mak var. Geldi imiz noktada bu hedefimizi, 
beklentilerin de ötesine geçerek ba arm  olman n mutlulu unu ya yoruz. Gelece e yöne-
lik hedeflerimizde ayr ca inovasyonla birlikte büyüme var. Buradaki inovasyondan kast m z, 
enerji verimlili inde daha da yüksek oranlara ula an ürünler ve çözümler geli tirmektir. Sür-
dürülebilir bir büyümenin ancak böyle sa lanaca n  dü ünüyoruz. Bu konuda sektörümüze 
de öncülük etme arzusunday z. 

2008 y l nda ba layan ve etkisini bizim gibi geli mekte olan ekonomilerde yeni yeni 
hissettirmeye ba layan küresel kriz ortam nda, WILO Türkiye olarak k sa, orta ve uzun 
vadeli planlar n z nelerdir? Bu planlar n zda de i iklik yapma ihtiyac  hissettiniz mi? His-
settiyseniz ne tür stratejiler ve öngörülerle hedeflerinizi yeniden belirlediniz?
K sa vadeli planlar m z günün de i en artlar na paralel olarak sürekli bir ince ayar ile ekil-
leniyor. Orta ve uzun vadeli planlar ise günlük ya da haftal k de i imlerden veya verilerden 
etkilenmeden yap l r. WILO olarak, ülkemizin gelecekte çok daha iyi ko ullara sahip olaca na 
inanarak, barda n hep dolu taraf n  görmeye ve göstermeye çal t k. Barda n bo  taraf n  dol-
durmak da aslen bizlerin görevi zaten. Yap lanlar n üzerine yeni tu lalar eklemek her zaman 
yeni nesillerin görevi olmal d r. Bize azim, h rs ve çal ma iste i veren motivasyon kayna  da 
bu olmal d r diye dü ünüyoruz. Bilindi i üzere küresel krizden en az etkilenen ve büyümesine 
devam edebilen ender ülkelerden biri Türkiye oldu. Bu sebeple uzun dönem planlar m zda 
negatif yönde bir de i iklik olmad . Bilakis, son dönemde planlanan ve k smen ba lat lan mega 
projelerin Türkiye’nin önümüzdeki 10-12 y l n n da dinamik geçece inin bir göstergesi oldu u-
na inan yoruz. Türkiye’nin içinde bulundu u büyüme hamlesi sürecinde i  ba nda oldu umuz 
için de kendimizi ansl  hissetmemiz gerekir diye dü ünüyorum.

“Pompa sistemleri, su sirkülasyonu 
sürecinin kalbidir. Dolay s yla in aat 
sektöründe çok kritik bir konumda 
bulunmaktad r. Dev stadyumlardan 
büyük sitelere kadar yap lan tüm 
projelerde kaliteli bir pompa sistemi 
kurmak öncelikli konulardan biri haline 
gelmi tir. unu gururla söyleyebiliriz 
ki; Türkiye’nin en önemli projelerinde 
ve en prestijli yap lar nda, ekonomiye 
ve sosyal hayata olumlu etkileri olan 
bu projelerde WILO pompa sistemleri 
tercih edilmektedir.” 

“Pompa sistemleri, su 
sirkülasyonu sürecinin 
kalbidir”
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“PREST JL  KONUMUMUZU SÜRDÜRÜLEB L R  STRATEJ LER YLE KORUYORUZ”
Türk irketlerinin ve ekonomisinin küresel rekabet gücü hakk ndaki dü üncelerinizi 
merak ediyorum. stedi imiz noktada m y z? Gerek WILO’nun gerekse faaliyette bu-
lundu unuz sektörlerin küresel rekabet gücünün sürdürülebilirli i için neler yap lma-
l ? Siz neler yap yorsunuz?
Türkiye büyüyen ekonomisiyle küresel rekabette önemli bir konumda bunuyor. Baz  sektör-
lerde istenilen noktada bulunulurken, baz  sektörlerde ise hâlâ gidilecek yollar n oldu unu 
görüyoruz. WILO’nun küresel rekabet aç s ndan bak ld nda önemli bir model oldu unu dü-
ünüyoruz. Çünkü WILO, dün oldu u gibi bugün de pompa sektöründe dünyan n en iyileri 

aras nda gösterilen, gelece e büyük bir güvenle bakan bir firma. WILO bu prestijli konumunu 
sürdürülebilir i  stratejileriyle koruyor. Ç k  noktam z her zaman kullan c ya kolayl k ve daha 
fazla enerji tasarrufu sa layan ekipmanlar üretmek olmu tur. Bu konuda sertifikal  ve ödül-
lü ürünlerimiz bulunuyor. Sabit devirli bir pompayla k yaslad n zda yüzde 80-90 oranlar na 
kadar enerji tasarrufu sa layan ürünlerimiz var. AR-GE çal malar  ile kendimizi sürekli geli -
tiriyoruz. Sadece sektörümüzün de il dünyan n gitti i yönü de analiz etmeye ve ad mlar m z  
buna göre atmaya çal yoruz. 

Sürdürülebilirlik ve enerji verimlili i kavramlar  sizin için ne ifade ediyor? Bu kavramlar  
irket üretim süreçlerine ve kurum kültürüne nas l yans t yorsunuz? 

WILO’nun odak noktas  her zaman kullan c ya kolayl k ve daha fazla enerji tasarrufu sa layan 
ekipmanlar üretmek olmu tur. Enerji verimlili i ve sürdürülebilirlik konular n  ba l ca ilkeleri-
miz olarak belirlemi  durumday z. WILO Türkiye olarak da enerji verimlili i konusundaki du-
ru umuzu her alanda göstermek ad na, 11 milyon dolar  a an bir yat r mla Tuzla-Orhanl ’daki 
ye il binam z  in a ettik. Tesisimiz hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bir ilk olma özelli ine 
sahip. Ayr ca binam z, sektörümüzde Avrupa’n n ilk LEED Gold sertifikal  ye il ve çevre dostu 
binas  oldu. 9 bin metrekarelik alana kurulu, 8 bin metrekarelik kapal  alana sahip ye il bina-
m zda 70 ki ilik bir ekip çal yor. Binam z; enerji tasarrufu yap yor, do ay  koruyor, çal anla-
r m za konforlu bir ya am alan  sunuyor. Binada yap lan düzenlemelerle enerjiden yüzde 24, 
su kullan m ndan ise yüzde 50 tasarruf sa l yoruz. 

Türkiye ekonomisini ve Türk in aat sektörünü önümüzdeki y llarda hangi riskler ve f r-
satlar bekliyor? 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan in aat sektörü büyümeyi sürdürüyor. Kentsel dönü üm 
projeleri ve di er konut projeleriyle birlikte ülkemizde in aat sektörü önemli bir noktaya geldi. 
Son y llarda bina teknolojileri konusunda da bilincin gittikçe artt n  görüyoruz. Bu durum da 
piyasan n hareketlenmesini sa l yor. Türkiye’de altyap  uygulamalar  konusunda ise sektörde 
ciddi yat r mlar gerçekle iyor. Ülkemizdeki geli melerle birlikte, kom u ülkelerde in aat alan n-
da gerçekle en at l mlar dolayl  olarak bizi de olumlu yönde etkiliyor. Önümüzdeki tabloya ba-
karak bu f rsatlar n devaml l k gösterece ini dü ünüyoruz.

“Türkiye MSAD’ n geçen ubat ay nda 
yap lan 31. Ola an Genel Kurulu’nda, 
2013-2015 döneminde görev alacak 

yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. 
WILO Türkiye Genel Müdürü olarak 

ben de yönetim kurulu üyelerinden 
biri oldum. Türkiye MSAD, in aat 

sektörünün yap  ta lar ndan biri olarak, 
Türk in aat malzemeleri sanayisinin 

geli imine önemli katk larda bulunuyor. 
Bu nedenle, böyle de erli bir kurumun 

yönetim kurulunda yer almak bana 
ayr ca gurur veriyor.”

“Türkiye İMSAD 
inşaat sektörünün 

yapı taşlarından 
biridir”



E K O N O M İ K  P E R S P E K T İ F

Temmuz 2013

90

Ekonomik büyüme-inşaat 
sektörü ilişkisi değişiyor mu?

2013 y l n n ilk çeyrek büyüme verileri aç kland . Buna göre y l n ilk çeyrek döneminde 
ekonomide büyüme yüzde 3, in aat sektöründe ise yüzde 5,9 olarak gerçekle ti. lk veriler 

itibar yla in aat sektöründe beklentilerin üzerinde ç kan büyüme ümit verici görülüyor. 
Ancak bu büyümenin ayr nt lar na bak ld nda kamu in aat harcamalar nda ola anüstü 

art  oldu u, özel sektör in aat harcamalar nda ise küçülmenin h zland  tespit ediliyor.

S
ON ON YIL BOYUNCA -EKONOM N N KÜÇÜLME YA ADI I 2009 YILI 
HAR C NDE- N AAT SEKTÖRÜ GENEL EKONOM DEN DAHA HIZLI 
BÜYÜDÜ VE BÖYLECE GENEL EKONOM K BÜYÜMELERE YILLIK 1,0 
PUANA YAKIN KATKIDA BULUNDU. Ancak bu ili ki ekonominin iç tale-
be dayal  ve h zl  büyüdü ü bir dönemde ya and . 2012 y l ndan itibaren ise 
ekonomik büyüme modelinde de i ikli e gidilmeye ba land . Büyümenin iç 

ve d  talep aras nda dengeli bir yap ya kavu mas  hedeflendi ve 2012 y l nda uygulanan eko-
nomi politikalar  ile ekonomide dengelenme ya and . Bu politikalar sonucunda, 2012 y l nda 
son 10 y ldan farkl  olarak in aat sektöründe büyüme ilk kez genel ekonomik büyümenin 
alt nda kald . 2012 y l nda in aat sektörü yüzde 0,6,  genel ekonomi ise yüzde 2,2 büyüdü. 
Böylece in aat sektörünün büyümeye katk s  0,05 puana kadar indi. ç talebe dayal  büyüme-
nin s n rlanmas  hedefinden en çok etkilen sektörlerin ba nda ise in aat sektörü geldi. n aat 
sektörü 2009 y l ndaki küçülme hariç, en zay f büyüme performans n  gösterdi.

2013 y l nda ise ekonominin kademeli olarak toparlanaca  ve y l genelinde yüzde 4 büyüme 
olaca  öngörülüyor. Bu çerçevede in aat sektöründe büyümenin de yüzde 4-5 aras nda ger-
çekle mesi bekleniyor. Böylece in aat sektöründe, en az ndan genel ekonomi kadar bir büyü-
menin olu aca  beklentisi hâkim. 2013 y l n n ilk çeyrek büyüme verileri aç kland . Buna göre, 
y l n ilk çeyrek döneminde ekonomide büyüme yüzde 3, in aat sektöründe ise yüzde 5,9 olarak 
gerçekle ti. lk veriler itibar yla in aat sektöründe beklentilerin üzerinde ç kan büyüme ümit verici 
görülüyor. Ancak bu büyümenin ayr nt lar na bak ld nda kamu in aat harcamalar nda ola a-
nüstü art  oldu u, özel sektör in aat harcamalar nda ise küçülmenin h zland  tespit ediliyor.

Ekonomi ve Strateji 
Dan manl k Hizmetleri

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat sektörü ilk dönem değerlendirmesi
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ÖZEL SEKTÖR N AAT HARCAMLARINDA KÜÇÜLME SÜRÜYOR
n aat sektöründe toplam harcamalar n yakla k yüzde 65’ini özel sektör gerçekle tiriyor. 
2011 y l nda bu oran yüzde 64,6, 2012 y l nda ise yüzde 65 oldu. Bu bak mdan in aat sek-
töründeki büyümenin itici gücünün özel sektör oldu unu söylemek yanl  olmaz. Kamu ke-
simi ise merkezi bütçe içi ve d ndaki kamu yat r mlar nda ilan edilen s n rlar çerçevesinde 
in aat harcamalar  yapmakta ve y ll k bütçeler kamunun in aat harcamalar ndaki büyümeyi 
büyük ölçüde ba tan belirlemektedir. 2013 y l n n ilk çeyrek döneminde genel e ilimin 
d nda kamu in aat harcamalar nda nominal yüzde 82,5, reel olarak yüzde 79,7 art  ger-
çekle ti. Özel sektör in aat harcamalar nda ise nominal olarak yüzde 16,7, reel olarak ise 
yüzde 13,4 küçülme ya and . Böylece 2013 y l n n ilk çeyre inde ya anan yüzde 5,9 bü-
yümenin tamam  kamu kesiminden gelirken, özel sektör küçülme yönünde etki yapt . Bir 
ba ka hesapla, e er kamu in aat harcamalar  geçen y la göre reel olarak ayn  kalsayd , özel 
sektör in aatlar n n bu performans  ile in aat sektörü ilk çeyrekte yüzde 8 küçülme göstere-
cekti. Özel sektör in aat harcamalar ndaki bu küçülme, sektörün y l geneli için öngörülen 
genel performans  için de iyi i aret de il. 

Dönemler İnşaat sektörü büyüme (%) GSMH büyüme (%)

2011 Q1 15.7 12.1
2011 Q2 13.5 9.3
2011 Q3 10.7 8.7
2011 Q4 7.1 5.3
2011 11.5 8.8
2012 Q1 2.4 3.3
2012 Q2 -0.7 2.9
2012 Q3 -0.7 1.6
2012 Q4 1.5 1.4
2012 0.6 2.2
2013 Q1 5.9 3.0

İnşaat sektörü ve ekonomik büyüme
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Dönemler Kamu Özel Toplam
2011 Q1 1.1 44.5 15.7
2011 Q2 -1.4 33.8 13.5
2011 Q3 4.4 17.6 10.7
2011 Q4 -7.5 1.0 7.1
2011 -1.0 16.7 11.5
2012 Q1 -4.2 4.0 2.4
2012 Q2 2.3 -1.7 -0.7
2012 Q3 -1.0 -0.3 -0.7
2012 Q4 7.4 -0.4 1.5
2012 1.3 0.4 0.6
2013 Q1 79.7 -13.4 5.9

Kamu ve özel sektör inşaat harcamalarındaki büyüme

Dönemler Kamu Özel Toplam
2011 Q1 7.750 18.128 25.878
2011 Q2 10.895 20.184 31.079
2011 Q3 12.166 18.160 30.236
2011 Q4 10.915 19.767 30.682
2011 41.728 76.240 117.968
2012 Q1 8.279 22.262 30.541
2012 Q2 11.875 22.145 34.020
2012 Q3 12.297 18.800 31.097
2012 Q4 11.915 19.378 31.293
2012 44.366 82.586 126.952
2013 Q1 15.108 18.553 33.661

Kamu ve özel sektör inşaat harcamaları /
Cari fiyatlarla (Milyon TL)

ÖZEL SEKTÖR HARCAMALARINA SINIRLAYICI ETK
Y l n ilk çeyre inde al nan konut ve konut d  bina/yap  ruhsatlar , konut sat lar , konut kre-
dileri gibi göstergelerdeki art lar ayn  dönemdeki in aat harcamalar na yans mad . Bu gös-
tergelerdeki art n yans mas  ile muhtemelen özel sektör in aat harcamalar  y l n geri kalan 
çeyreklerinde daha iyi bir performans gösterecektir. Ancak iktisadi faaliyetlerdeki toparlanma 
h z , yaz aylar ndaki mevsimsel etkiler, ABD Merkez Bankas ’n n (FED) parasal geni lemeden 
ç k  için aç klad  takvimin yaratt  yeni ko ullar ve bunun ekonomi üzerinde olas  yava la-
t c  etkileri ile y l n ikinci yar s nda daha yüksek olu aca  görülen döviz kuru ve faiz oranlar  
seviyeleri, özel sektör in aat harcamalar na s n rlay c  yönde etki yapabilecektir.

Kamu in aat harcamalar nda ise ilk çeyrekte görülen ola anüstü s çraman n y l n geri kala-
n nda sürdürülmesi olas l  oldukça dü ük görünüyor. Bu, ancak bütçelerdeki yat r m harca-
malar  s n rlar n n a lmas  ile mümkün olabilecek gibi. Kamu in aat harcamalar n n y l n geri 
kalan nda in aat sektöründeki genel büyümeye katk s  muhtemelen azalacak. Bu de erlen-
dirmeler çerçevesinde y l n ortas nda ekonomik büyümede yüzde 3,5’lik bir tempoda, in aat 
sektöründe ise yüzde 4-5’lik bir tempoda oldu umuz söylenebilir.

2013 yılının ilk çeyrek döneminde 
genel eğilimin dışında kamu 
inşaat harcamalarında nominal 
yüzde 82,5, reel olarak ise yüzde 
79,7 artış gerçekleşti. Özel 
sektör inşaat harcamalarında 
ise nominal olarak yüzde 16,7, 
reel olarak yüzde 13,4 küçülme 
yaşandı. 
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“Planlama, mimarl k bir kenara at lm  ve her geçen gün yeni yasalar ile mesle in 
do al sorumluluk alanlar , kazan lm  haklar  bilinçli bir erozyona u rat l yor. 
htiyac  ara t r lmadan belirlenen, süreci ve bütçesi sa l kl  olarak planlanmam , 

konunun taraflar  d lanarak kentlere yap lan her müdahale faydadan çok zarar 
getirir.”

Mimar Enis Öncüoğlu: 

“Amacımız iyi binalar
 ve kentsel çevreler
 yaratmak”

A
NKARA KÖKENL  B R M MARLIK F RMASI OLAN ÖNCÜO LU M -
MARLIK, HASAN ÖNCÜO LU TARAFINDAN KURULDU. Enis Öncü-
o lu ise mimarl k bürosunda çal maya 1989’da üniversiteden mezun 
olduktan sonra ba lad . Hasan Öncüo lu’nun vefat ndan sonra büro-
nun ba na geçen Enis Öncüo lu, e i Ça la Öncüo lu ve karde i Engin 
Öncüo lu ile birlikte i lerin sorumlulu unu üstlendi. A rl kl  olarak yurt 

d ndaki i lerin koordinasyonu, tasar m ve i  geli tirme faaliyetlerinin sa l kl  ilerleme-
si için önce Önder Kaya, ard ndan da Cem Alt nöz ve Cumhur Keskinok büroya ortak 
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oldu. “Kendi aram zda yapm  oldu umuz i  bölümü sayesinde daha donan ml  ve çok 
seslili in de getirdi i pozitif yakla mla, mimari kalitenin arand  ve ili kilerin daha ku-
rumsal bir yap ya do ru organize edildi i günümüz Öncüo lu Mimarl k irketine dönü-
üm gerçekle ti” diyen mimar Enis Öncüo lu ile mimarl k kimli inden kentsel dönü üm 

sürecine, Türkiye’nin mega yat r mlar ndan üzerinde çal t klar  projelere uzanan geni  
perspektifte bir söyle i gerçekle tirdik.

Bir mimar n mesle i, onun ki ili ini ve hayata bak n , gerçekle tirdi i projeleri na-
s l etkiler? Mimarl k kimli inizi nas l tan ml yorsunuz?
Mimarl k, i leyi  ve icras  bak m ndan mesai saatleri ile k s tlanmas  zor bir süreç. Bu sebep-
le baz  mesleklerde oldu u gibi sadece sabah dokuz ak am alt  saatleri aras nda çal larak 
yap lmas  pek mümkün de il. Çevrenizi inceledi iniz takdirde, iyi mimarlar n hemen hep-
sinin, mesle ini bir ya am tarz  olarak tercih etmi  ki ilerden olu tu unu gözlemlemeniz 
mümkün. in içinde organizasyon, ekonomi, finans, mühendislik, estetik, psikoloji, sosyo-
loji ve az buçuk kâhinlik olmas  gerekince; mimarl n yedi gün yirmi dört saat üzerinize giy-
di iniz ate ten gömlek oldu unu az çok tahmin edebilirsiniz. Kendi deneyimlerim üzerin-
den mesle i, farkl  co rafya ve kültürlerdeki, çe itli gelir gruplar ndan insanlar n; yarat lan 
yap l  çevre ile ihtiyaçlar n kar lan p, estetik aray lar n cevapland  ve her defas nda yeni 
maceralar  içeren bir yolculuk olarak tan mlamam mümkün. Burada alt  çizilmesi gereken 
sözcük, yolculuk  ve bu yolculu a kimlerle ç kt n zd r.

21. yüzy l n mimarl k anlay nda art k sadece tasar m ve estetik yap lar de il, kendi 
enerjisini üreten, enerji tasarrufu sa layan çevre dostu binalar ön plana ç kmaya 
ba lad . Ye il bina veya sürdürülebilir bina kavram  da gündeme geldi. Bu, mimari 
yakla mlar  nas l etkiledi, tasar m süreçlerinde nas l bir de i iklik yaratt ? 
Sürdürülebilirlik son 10 y ld r  en çok tart lan konular n ba nda geliyor. Konunun çok kat-
manl  ve tart l yor olmas , dünya kaynaklar n n korunmas nda büyük önem ta yor. Bunu 
gayrimenkul sektöründe çokça örne ini gördü ümüz pazarlama arac  ekseninden ç ka-

“Sürdürülebilirlik esas nda bir kültürdür. 
Sadece mimari veya yap -çevre 

ili kisi ile s n rl  de ildir. Küresel ticaret, 
enerji politikalar  ve siyasi menfaatlerin 

çevreye verdi i zarar, in aat 
sektörünün çok ötesinde. Çevremizde, 

insanlar n ihtiyac  olan sa l kl  altyap , 
fiziksel ko ullar ve do al ya am 

alanlar n n olu turuldu u bir planlama 
anlay  ile süreç yönetimine duyulan 

ihtiyaç her zamankinden fazlad r.”

“Sürdürülebilirlik 
esasında bir 
kültürdür”
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rabildi iniz anda, gerçek anlamda katk lar n  görmek mümkün olacak ve bir kültür olarak 
yerle ecek. Sonuçta bu kavram alt nda geli tirilen birçok malzeme ve teknolojinin de rü -
tünü ispat etmesi zaman alacak. Ekip olarak y llard r güne  kontrolünü, s  yal t m n , yerel 
ve geri dönü ümlü malzemeler ve teknolojileri sadece sertifikaland rma artlar n  sa lamak 
amac n n ötesinde de kullan yorduk. Kullanmaya da devam edece iz.

“ENERJ  KONTROLÜNDE HIZLI B R GEL M YA ANIYOR”
Bir binan n ye il bina olarak de erlendirilebilmesi için neleri bar nd rmas  gerekiyor? Bu ta-
n mlar m  sizin tasar m n z  etkiliyor yoksa tasar m süreciyle birlikte yürüyen bir süreç mi?
Bir binan n ana tasar m ekseni ve slogan  olarak ye il bina denince aç kças  biraz ku ku ile 
yakla maktay z. Son dönemde bu konu özünden çok sapt  ve bir pazarlama arac ndan ileri 
gidemedi ini birçok örnek kan tlad . Ben ve ortaklar m n ortak amac  iyi binalar ve kentsel 
çevreler yaratmak. Bunu ye il veya hightech vs. tan mlarla k s tlamadan, insan odakl  olarak 
ayd nl k, ferah ve i levsel kullan mlar çerçevesinde elde etmeye çal yoruz.

Teknolojinin h zl  bir geli im ya ad  süreçte, yap  malzemeleri de enerji tasarrufu-
nu ön plana ç karan ürünlerin geli tirilmesine ve kullan lmas na yöneldi. Yeni yap  
malzemeleri, in aat dünyas nda ve mimaride nas l bir katk  sa lad ? Siz bu malzeme-
ler içinde en çok nas l bir tarz  ve mimari yakla m  tasar mlar n za yans t yorsunuz?
Enerji kontrolü ciddi bir konu ve bu noktada h zl  bir geli im ya anmaktad r. Türkiye’de 
sistem, dene-yan l yöntemi ile ilerledi i için istenilen geli im de hâlâ sa lanabilmi  de il. 

Nurolpark

Nurolpark

“Sürdürülebilirlik gelecek nesillere 
kar  bir sorumluluktur. Ülke olarak 
ne yaz k ki daha köyden kente 
göç sürecini tamamlayamad k. 
Yatay gecekondular n, devlet 
ve gözü dönmü  rant avc lar n n 
elinde, çevresinden kopuk dikey 
gecekondulara çevrildi ini üzülerek 
izliyoruz. Is  yal t m n n yap lmas n n 
ekonomik bir gereklilik olarak görüldü ü 
ve bunun d nda sürdürülebilirlik ad na 
bir ey yap lmad  ülkemizde kentsel 
dönü ümün bu kültürü getirmek için 
bir araç olmaktan öte bir ticari unsur 
olarak kullan ld n  dü ünüyorum.”

“Kentsel 
dönüşümün ticari 
bir unsur olduğunu 
düşünüyorum”
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Fotoğraftakiler (soldan sağa): Cem Altınöz, 
Önder Kaya, Enis Öncüoğlu, Engin Öncüoğlu

Yap  malzemelerindeki de i imlerin ötesinde, teknolojik detaylar  da malzemenin özü-
ne uygun olarak üretilmesi gerekiyor. Bu alanda firmalar, hâlâ arzu etti imiz düzeyde 
bir AR-GE ve ula labilinir referans dokümantasyonu üretmekten uzak. Enerjiden önce, 
yang n gibi hayati güvenlik standartlar n olu mas nda bile hâlâ yava  kald m z  dü ü-
nüyorum. Yang n, yal t m ve cam teknolojilerindeki geli im firmam zca öncelikli takip 
edilen konulard r.

Kamuoyunda “Kentsel Dönü üm” yasas  olarak bilinen tasar  Meclis’ten geçerek ya-
sala t . Bu yasa kentlerimizin afet kar s nda yeniden yap lanmas nda nas l bir etki 
yaratacak? Tek ba na bu yasa kentlerimizdeki gecekondu alanlar n n dönü türül-
mesinde etkili olacak m ?
Türkiye deki en büyük geli tirici Toplu Konut daresi (TOK ) ve devlet. Tek amac , h zl  ve 
ekonomik konut üretmek olan bir kentsel dönü üm ne yaz k ki sa l kl  bir tasar m süre-
cinden yoksun olarak üretilmi  demektir. Bu artlarda, bundan 10 sene sonra estetikten 
yoksun, kentsel bir anlay a sahip olmayan yapay ya am çevrelerinin dönü ümünü tart -
yor olursak hiç a rmamam z gerekiyor. Kaynaklar n bu kadar hoyratça betonla ma için 
harcanmas , hepimizde gelecek kayg s  yarat yor. Planlama, mimarl k bir kenara at lm  ve 
her geçen gün yeni yasalar ile mesle in do al sorumluluk alanlar , kazan lm  haklar  bilinç-
li bir erozyona u rat l yor. htiyac  ara t r lmadan belirlenen, süreci ve bütçesi sa l kl  olarak 
planlanmam , konunun taraflar  d lanarak kentlere yap lan her müdahale faydadan çok 
zarar getirir.

“SÜREÇ GERÇEKÇ  VE KATILIMCI OLARAK YÖNET LMEL ”
Kentsel dönü ümün kriterleri ne olmal ? Kentsel dönü üm sürecinin bina, insan ve 
çevre üçgeninde sa l kl  i lemesi için neler yap lmas  gerekiyor?
Kentsel dönü üm sürecinde ihtiyaçlar gerçekçi olarak belirlenmeli, finansman modelleri ara -
t r lmal , süreç gerçekçi ve kat l mc  olarak yönetilmelidir. En önemlisi ise yenilenen parçalar n 
birbiriyle ili kileri ve eskiyle ba lant s  da hem altyap  hem de kentsel alan devaml l  gözete-
rek kurgulanmal d r. Yenilenen k s m çevresinden kopuk ve yabanc  kalmamal d r.

“Jastar Saray , Kazakistan’ n ba kenti 
Astana’da bulunan gençlik ve 

kültür merkezidir. çerisinde amfi, 
yüzme havuzu ve spor salonu gibi 

fonksiyonlar  bar nd rmaktad r. Yak n 
çevre ölçe inde rekreasyon alanlar  

sa larken, kentsel ölçekte eski ve yeni 
yerle imi ba layan yollar üzerinde 

konumlanarak stratejik bir anlam da 
kazanmaktad r. As l amaç, spor ve 

kültürel aktiviteleri bir arada en uyumlu 
ekilde planlarken, çevresel ve kentsel 

ölçekte ehirle ili ki kurabilmektir.” 

Jastar Gençlik 
Merkezi
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Son günlerde stanbul ba ta olmak üzere Türkiye’nin de i ik illerinde “mega proje-
ler” (kanalistanbul, 3. köprü, 3. havalan , Çukurova havaalan  vs.) devreye al nmaya 
ba land . Bu projeler kent bütününde plan-proje-tasar m üçgeninde ne ifade ediyor? 
Siz sürecin nas l i ledi ini dü ünüyorsunuz ve bu sürecin bir mimar bak yla in aat 
sektörüne yans malar  neler olacak?
Devlet bilinçli olarak sadece çok büyük ölçekli projelerden de il, kent içerisinde yap lacak 
her türlü yap sal de i iklik sürecinden mimarlar  ve planc lar  izole etme aray ndad r. Son 
dönemde devlet uhdesinde gerçekle en bu tarz projelerin birço unun, müelliflerinin kim 
oldu u, bu i lerin nas l verildi i bilinmeden yürütülmektedir. Aceleci ve plans z kararlar her 
yerde kendisini göstermektedir. Yap-i let ile ihale edilen bir yerin temel atma töreninde 
“Ben bunu sekiz ay önce açman z  istiyorum” gibi mühendislik ve planlamadan uzak  poli-
tik bask lar dile getirilmektedir. Yap-i let ile ihaleyi alan yat r mc n n hedefi zaten i i en h zl  
ekilde yap p para kazanmaya ba lamakt r. Ama bu tarz söylemler neticesinde, bir i in lay -
 ile yap labilmesi için gereken ara t rma, planlama, tasar m ve organizasyon yetene i gibi 

kriterler gün geçtikte örselenmekte ve kaynaklar m z bilinçsiz bir ekilde harcanmaktad r. 
“30 günde yapt m” diye ö ünülen alt geçitte, ilk büyük ya murda arabalar sel içerisinde 
kal p insanlar n can  tehlikeye girince bunun hesab n  kimsenin vermedi i bir ülkede ya a-
man n endi esi her geçen gün biz mimarlar  tedirgin etmektedir.

Yeni ve farkl  projelerinizden bahseder misiniz? Bu projelerinizin bir mimar 
olarak sizin imzan z  ta d n , gerek tasar m gerekse uygulama süreçlerinde nas l 
anlayabiliyoruz?
Yak n zamanda sat a ç kan, stanbul kitelli Bas n Ekspres Yolu üzerindeki eski Hürriyet 
gazetesi tesislerinin oldu u alandaki Nurolpark projesini yeni ve farkl  bir örnek olarak ve-
rebiliriz. Bu bölge yak n zaman içerisinde büyük bir de i im geçiriyor. Birçok yeni proje, 
eski endüstri tesislerinin oldu u büyük kentsel parsellere tasarlan yor. Bu projelerin ço u 
içine kapal , çevresinden kopuk ve çitlerle korunan sa l ks z kent parçalar  olarak göze 
çarp yor. Biz ise bu bölgedeki hemen her projenin ikonik bir farkl la ma aray  içerisinde 
oldu unu dü ünerek, buna alternatif bir aray n içine girdik. Yat r mc n n otel, ofis, ticaret 
ve konut olarak belirledi i i levleri arazideki kot fark n  ve kentsel ba lant lar  da gözeterek 
yak n zamanda ilk örnek olacak bir kamusal ye il aks etraf nda yerle tirdik. Bu vadiye ba-
kan alana ticaret ve kültürel i levleri yerle tirirken, içinde bulunmaktan haz ald m z Tünel, 
Asmal mescit vs. ölçeklerden yola ç kt k. Konut alan n  kot fark ndan da yararlanarak bir üst 
kotta yerle tirdi imiz avlu etraf nda  mekânsal ve görsel olarak bu ye il aksla bütünle ecek 
ekilde tasarlad k. Kent karakterinin çe itlili i içerisinde yer alan farkl  boyut, yükseklik ve 

bina karakterlerini projede özgürce yerle tirerek daha dinamik ve do al bir fiziki çevrenin 
aray n  deneyimledik. Bu proje bitti inde Umar z hedefledi imiz özellikleri koruyarak, di-

er yat r mc lara da bir örnek te kil eder. 

“Öncüo lu+ACP olarak çok farkl  
co rafyalarda, büyük bir ekip olarak 
hizmet veriyoruz. Afrika’da Trablus’tan, 
Asya’n n en do usu Vladivostok’a 
kadar, birçok projede rol ald k. 
Genelde al veri  merkezleri, oteller, 
konutlar ve karma kullan m projeleri 
tasar mlar n  yürüttük. Tasar mlar m zda 
yarat lan fiziksel çevrenin i leyi i, 
dola m , ölçe i ve karakteri önem 
kazanmaktad r. Kentsel etkile imi ve 
kurulan ili kiler öncelikli aray lar m z  
olu turur. Seçilen formlar, malzemeler, 
mimari estetik tercihler ve teknolojiler 
ile desteklenmi , kat l mc  bir tasar m 
sürecini olu turmaya çal yoruz.”

“Katılımcı bir tasarım 
sürecini oluşturmaya 
çalışıyoruz”

Jastar Eğitim Merkezi

Jastar Eğitim Merkezi
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Batı Afrika’nın iki incisi: 

Ekvator Ginesi 
ve Gabon

Kom u olmalar n n yan  s ra Ekvator Ginesi ve Gabon’un kaderleri de ortak. Uzun y llar 
Ekvator Ginesi spanya’n n, Gabon da Fransa’n n sömürgesi alt nda kald . Her iki ülke de 

zengin do al kaynaklara sahip. Petrolden sa lanan gelirlerin yat r ma kazand r laca  
ilk alan ise in aat sektörü. Sosyal konut aç  olan Ekvator Ginesi ve Gabon, Türk in aat 

sektörü ve in aat malzemesi sanayisinin de ilgi alan  içinde…

Ekvator Ginesi

B
ATI AFR KA’DA K  KOM U ÜLKE EKVATOR G NES  VE GABON. Her 
iki ülke de zengin do al kaynaklara sahip oldu u için uzun y llar sömürge 
alt nda kald . Nüfusu 680 bin ki i olan, 28 bin kilometrekarelik bir alana 
sahip Ekvator Ginesi, 190 y l spanya yönetiminde kald ktan sonra 1968 
y l nda ba ms zl na kavu tu. Atlas Okyanusu’na k y s  da olan Ekvator 
Ginesi, Bat  Afrika’n n küçük ülkelerinden biri. 268 bin kilometrekarelik 

yüz ölçümüne sahip Gabon’un nüfusu da Bat  Afrika ülkeleriyle k yasland nda dü ük 
kal yor. 2011 y l  tahminlerine göre 1,5 milyon ki inin ya ad  Gabon, Fransa’dan tam ba-

ms zl n  1960 y l nda kazand . Ancak eski bir Frans z sömürgesi olmas  nedeniyle de 
Fransa ile ekonomik, politik ve siyasi ba lar  güçlü bir ekilde devam ediyor. 

Bat  Afrika’n n iki incisinin de ekonomisi büyük oranda petrol ve orman ürünlerine dayal . 
Zengin do al kaynaklara sahip olan Gabon, dü ük nüfusu ile Sahra Alt  Afrika ülkelerine 
k yasla ki i ba na dü en gelirin yüksek oldu u ülkeler aras nda yer al yor. 2009 verilerine 
göre Gabon’un toplam i  gücü yakla k 714 bin ki i. Bu i  gücünün yüzde 60’  tar m, yüzde 
15’i sanayi, yüzde 25’i ise hizmet sektöründe çal yor. Gabon’da yüzde 25’e yakla an yük-
sek i sizlik oran , Ekvator Ginesi’ne verdi i göçün de önemli sebeplerinden biri. ki ülkenin 
de kaderleri ve gelecekleri ortak gibi. Ekvator Ginesi’nde 1990’l  y llarda petrol rezervleri-
nin ke fedilmesi ülkenin kaderini de i tirdi. Petrolden elde etti i gelirle Afrika k tas n n en 
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h zl  büyüyen ve en fazla yabanc  sermaye çeken ekonomilerinden birine dönü en Ekvator 
Ginesi’nde petrol gelirleri 2007 y l nda, 1995 y l yla kar la t r ld nda 60 kat  büyüklü e 
ula t . 

EKVATOR G NES ’NDE PETROLÜN GET RD  ZENG NL K
Ekvator Ginesi’nde petrol gelirlerinin gayrisafi yurt içi has la (GSYH) içindeki pay  yüzde 90’ , 
ihracat gelirleri içindeki pay  ise yüzde 97’yi a t . 2009 y l  itibar yla Afrika’da ki i ba na dü en 
gelire göre yakla k 18 bin dolarla birinci, GSYH’ye göre ise yakla k 12 milyar dolarla alt nc  
s rada yer alan Ekvator Ginesi, petrol kaynaklar n n getirdi i zenginli i ya ad . Petrol üretimi 
ve gelirlerinde ya anan art  Ekvator Ginesi’nin geni leyici mali politikalar izlemesine de ola-
nak tan d . Bu da kamu harcamalar n n 2003–2007 y llar  aras nda y ll k ortalama yüzde 40’ n 
üzerinde art r lmas n  sa lad . 2010 y l nda yüzde 2 büyüme gerçekle tiren ülkede, küresel 
krize ra men pozitif büyümenin sa lanmas , büyük ölçüde altyap  projelerinin kararl l kla sür-
dürülmesinden, tar m ve bal kç l a yap lan yat r mlardan kaynakland .

Petrol üretimi ve ihracat nda sa lanan önemli art lar, petrol d  sektörleri de olumlu etki-
ledi. Bu sayede 2005–2007 y llar  aras nda y ll k ortalama yüzde 44 gibi çok yüksek bir bü-
yüme oran  elde edildi. Petrol gelirlerinin büyümeye katk s  yüzde 91 gibi büyük bir orana 
ula t ndan; temel olarak ormanc l k, çiftçilik ve bal kç l ktan olu an petrol d  sektörlerin 
büyümeye katk s  gölgede kald . En önemli gaz üretim bölgesi olan Alba’daki tesislerde 
petrol gaz  ve metanolün s v la t r lmas  yap lan ülkede, 2007 y l ndan bu yana s v la t r lm  
do al gaz üretimi de gerçekle tiriliyor. Büyük ço unlu u petrol ve petrol gazlar na yap lan 
yabanc  sermaye yat r mlar n n toplam tutar n n 10 milyar dolar  buldu u ülkeye yap lan 
yat r mlar büyük ölçüde Amerikan petrol irketleri taraf ndan gerçekle tiriliyor. 

Petrol gaz  ihracat  2008 y l ndan itibaren toplam ihracata önemli katk  yapmaya ba lad . 
Ekvator Ginesi enerji sektöründe 2002 y l nda kurulan ulusal petrol firmas  GePetrol ve 
2005’te kurulan ulusal gaz firmas  Sonagaz d nda ExxonMobil, Amerada Hess, Chevron 
Texaco, Vanco (ABD), Atlas Petroleum Company (ABD), Roc Oil (Avustralya), Petronas 
(Malezya), Sasol Petroleum (Güney Afrika), Glencore ( sviçre), Marathon Oil, Noble Energy 
(ABD), Tullow Oil ( ngiltere), Petrobras (Brezilya), Oil and Natural Gas Corporation (Hin-
distan), Nijerian National Petroleum Corporation (Nijerya) ve China National Offshore Oil 
Company (Çin) gibi pek çok uluslararas  firma faaliyet gösteriyor.

2008 y l nda Devon Energy ülkedeki faaliyetlerini 2,2 milyar dolar kar l nda GePetrol’e 
devrederken, GePetrol ve Total ortakl  olan Getotal ise ülke içerisinde petrol ürünleri da-

t m ndan sorumlu tekel irket haline geldi. 2008 y l nda 16 milyar dolara kadar yükselen 
ihracat 2009 y l nda 9 milyar dolara gerilese de toplam ihracat n yüzde 97’sine yak n n  
petrol ve petrol gazlar n n olu turdu u Ekvator Ginesi’nin en çok ihracat yapt  ülkeler 
aras nda ba  ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, spanya, Tayvan, Hollanda, Fransa ve Ka-

Ekvator Ginesi ve Gabon, diğer 
üyeleri Kamerun, Orta Afrika 

Cumhuriyeti, Çad ve Kongo olan 
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve 

Para Topluluğu (CEMAC) içinde yer 
alıyor. Topluluk, CFA frangını ortak 

para birimi olarak kullanırken, 
topluluk dışından yapılan ithalatta 
ortak gümrük tarifesi uygulanıyor.

Gabon
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nada çekiyor. 2008 y l nda 1,6 milyar dolar olan ithalat n, 2009 y l nda 5,2 milyar dolara 
yükselmesindeki en önemli sebep ise Nijerya’dan 3,4 milyar dolarl k petrol ithalat ndan 
kaynakland . Ekvator Ginesi’nin en çok ithalat yapt  ülkeler ise Çin, ABD, spanya, Fransa, 
Fildi i Sahili, talya, Fas ve ngiltere olarak s ralan yor.

GABON’DA EKONOM N N LOKOMOT F  PETROL ÜRÜNLER
Ekonomisi büyük ölçüde petrol, manganez ve orman ürünlerine dayanan Gabon’un 
GSYH’si cari fiyatlarla 2012 y l  itibar yla 14,3 milyar dolar civar nda oldu u dü ünülüyor. 
Sahra Alt  Afrika’da be inci büyük ham petrol üreticisi olan Gabon, ayn  zamanda dünya-
daki en büyük üçüncü yenilenebilir su rezervine de sahip. Gabon, ekonomik büyümesi çer-
çevesinde ortaya ç kan enerji ihtiyac n  zengin su kaynaklar n  kullanabilece i hidroelektrik 
santrallerle kar lamak için gerekli projeleri devreye almay  planl yor. Önemli demir, man-
ganez (dünyadaki manganezin yüzde 45’i) ve maden yataklar na sahip olan ülkede, tar m 
ve bal kç l k alanlar nda da geni  potansiyel mevcut. Ülkede alt n, uranyum, manganez ve 
demir cevheri dâhil bugüne kadar tespit edilen 400 kadar maden yata  bulunuyor. 8 ila 10 
milyar dolarl k pazar büyüklü üne sahip olan Orta Afrika Gümrük ve Ekonomi Birli i üyesi 
olan Gabon’da sat n alma gücüne göre ki i ba na gelir yakla k 17 bin dolar.

Dünya ekonomisinden yüzde 0,03 pay alan Gabon ekonomisinde öne ç kan ürün petrol. 
2 milyar barile yakla an petrol rezervi oldu u tahmin edilen Gabon’un yakla k 29 milyar 
metreküplük de do al gaz rezervi oldu u biliniyor. Petrol ihracat , ülke gelirlerinin yakla k 

Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim
2006 6.109 14.935 -8.826 21.044
2007 22.775 23.812 -1.037 46.587
2008 13.228 27.041 -13.813 40.269
2009 13.946 11.584 2.362 25.530
2010 18.697 4.966 13.731 23.663
2011 29.972 3.474 26.498 33.446
2012 52.511 5.751 46.760 58.262

Kaynak: TÜ K

Türkiye-Gabon dış ticaret değerleri (1000 dolar)

Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim
2005 4.900 5.872 -971 10.772
2006 10.818 33.725 -22.907 44.543
2007 9.598 45.981 -36.384 55.579
2008 14.485 1.546 12.938 16.031
2009 20.173 30 20.143 20.203
2010 32.742 57 32.685 32.799
2011 63.361 397 62.964 63.759
2012 75.771 509 75.262 76.280

Kaynak: TÜ K

Türkiye-Ekvator Ginesi dış ticaret değerleri (1000 dolar)

Türkiye’nin Gabon ile ticaret hacmi 
2008-2010 y llar  aras nda azalsa da, 
2011 y l nda tekrar yükselerek 
33 milyon dolar seviyesinde 
gerçekle ti. Türkiye’nin ihracat  
2011 y l nda 18,6 milyon dolardan, 
29,9 milyon dolara ç kt . Türkiye 
2009 y l ndan itibaren Gabon 
ile kurdu u ekonomik ili kiler 
çerçevesinde d  ticaret fazlas  veriyor. 
2012 y l nda yüzde 74 art  gösteren 
d  ticaret hacmi 58,2 milyon dolara 
ula t . Türkiye’nin Gabon’a ihracat  
2012 y l nda 29,9 milyon dolardan bir 
önceki y la göre yüzde 76 artarak 
52,5 milyon dolara, ithalat  ise 
yüzde 68 artarak 3,4 milyon dolardan 
5,7 milyon dolara yükseldi.

Türkiye-Gabon dış 
ticaret hacmi

Gabon
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yüzde 63’ünü, GSYH’nin ise yüzde 50’den fazlas n  olu turuyor. Ülkenin uzun dönemli en bü-
yük sorunu petrol rezervlerinin azalmas ndan kaynaklanan problemler olarak ortaya ç k yor. 
Bu nedenle sorunu hafifletecek finansal kaynaklar n kullan lmas  do rultusunda planlamalar 
yapan Gabon hükümeti, petrolün bitti i zamana ülkeyi haz rlamak amac yla, y ll k büyüme 
hedefini petrol d  sektörler için yüzde 5 olarak belirledi. 2013’te yakla k ortalama yüzde 6,4 
büyüme beklenen ülkede ekonomik çe itlili i art rmak amac yla te vik program  kapsam nda 
belirgin bir ekilde altyap  yat r mlar na a rl k verildi. D  ticaret fazlas  veren bir Bat  Afrika 
ülkesi olan Gabon’da 2012 y l  ihracat  9,4 milyar dolar, ithalat  ise 3,1 milyar dolar civar nda 
gerçekle ti. 2009 y l  verilerine göre Gabon, ihracat n n yüzde 30’unu Rusya’ya, yüzde 17’sini 
ABD’ye, yüzde 16’s n  Çin’e ve yüzde 4’ünü de Fransa’ya gerçekle tiriyor. thalat partnerleri 
aras nda ise Fransa (yüzde 32), ABD (yüzde 8), Çin (yüzde 7), Belçika (yüzde 5), talya (yüzde 
4,81), Kamerun (yüzde 4,56) ve Hollanda (yüzde 4,35) yer al yor.

Mart 2011 itibar yla Gabon’da gaz ve petrol sektöründe 19 firma (Addax Petroleum, Ana-
dorka Petroeum, ATAS International, CNR International Olowi, ENI Oil Holdings, GGPC 
Gabon, Harvest Energy, Maurel&Prom, MPDC Gabon, Oil India, Ophir Gabon (Petro Ga-
bon), Perenco Gabon, Setanta Energy Gabon, Shell Gabon, Sino Gabon Oil&Gas, Stream 
Oil Holding, Total Gabon, Tullow Oil ve Vaolco) faaliyetini sürdürüyor. Gabon’da, petrolün 
yan  s ra özellikle dünyada artan likit do al gaz (LNG) talebi nedeniyle do al gaz da büyük 
yat r mc lar n ilgisini çekmeye ba lad . 

N AAT SEKTÖRÜNDE POTANS YEL YÜKSEK
2012 y l nda yüzde 6 büyüme kaydeden Gabon, Türkiye’nin de özellikle in aat malzemesi 
sanayisi ihracat  ve müteahhitlik sektörü aç s ndan yeni stratejiler geli tirdi i hedef ülkeler ara-
s nda. 2012-2016 y llar  aras n  kapsayan dört y ll k bir altyap  ulusal kalk nma plan  haz rlayan 
Gabon hükümeti, bu kapsamda ba ta ula m sektörü olmak üzere (demir yolu, kara yolu, 
hava yolu) sosyal konutlar gibi alanlarda büyük yat r mlar yapmay  dü ünüyor. 200 bin sosyal 
konut aç n n oldu u ülkede özellikle hastane yat r mlar na da a rl k verilmesi hedefleniyor. 

Türk i  dünyas n n a r sanayi alan nda oldukça önemli i lere imza att na dikkat çeken 
Gabon Cumhurba kan  Ali Bongo Ondimba, “Sanayile mi  yönünüz ülkemizin bu alan-
daki hedefleri ile örtü üyor. Tar m potansiyeliniz bizim Ye il Gabon hedefimiz için oldukça 
uygun. 200 bin sosyal konut aç m z var. Bu alanda da sizlerin çok iyi oldu unu biliyorum. 
Ba ta özel hastaneler olmak üzere, özel hastaneler konusunda da oldukça iyisiniz. Dolay -
s yla ortak ç karlar m z do rultusunda projeler geli tirebiliriz. Biz buna haz r z” derken, Türk 
müteahhitlerini ve in aat malzemesi sanayicilerini ülkesine davet ediyor.

Ekvator Ginesi’nde petrolden elde edilen gelir, büyük ölçüde kamu altyap  yat r mlar na 
harcan yor. Ekvator Ginesi in aat sektörünün GSYH’den ald  pay ise yüzde 7,5’e yakla-

yor. Yeni yollar n yap m , mevcut yollar n bak m , havaalanlar n n yenilenmesi, limanlar n 
geni letilmesi, içme suyu ve enerji alanlar nda pek çok altyap  yat r m n n yap lmas  yan nda 
yeni yerle im yerlerinin kurulmas na yönelik büyük konut projeleri Ekvator Ginesi’nde in a-
at sektörünün canl  kalmas n  sa l yor.

Ekvator Ginesi en çok makine 
parçalar , petrol ya lar , i  ve maden 

makineleri, demir-çelikten in aat 
ve aksam , izole edilmi  kablo ve 

teller, kamyonlar, kendine özgü 
fonksiyonlu makine ve cihazlar, elektrik 

jeneratörleri, özel amaçl  motorlu 
ta tlar, santrifüjle çal an kurutma, 

filtre ve ar tma cihazlar , elektrik 
kontrol ve da t m tablolar , elektrik 

transformatörleri, demir-çelik çubuklar, 
demir-çelikten diki siz tüp ve borular 

gibi sanayi ürünleri ithal ediyor. 

Ekvator Ginesi’nin 
ithal ettiği ürünler
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DI  T CARETTE BRE TÜRK YE’DEN YANA
Gabon’da demir-çelik çubuklara olan talep, 2007-2011 döneminde yüzde 17 artarak 28 
milyon dolara ula rken, 2011 y l nda Türkiye’nin Gabon’a demir-çelik çubuk ihracat  4,7 
milyon dolar olarak gerçekle ti. Türkiye, Gabon’un demir-çelik çubuk ithalat  pazar nda 
yüzde 16,7 payla ikinci s rada yer al rken, pazarda en büyük rakipleri ise Portekiz ve Çin.
Ülkede izole kablo ve tellere olan talep yine 2007-2011 döneminde yüzde 13 artarak 30 
milyon dolara ula rken, Türkiye’nin Gabon’a izole kablo ve tel ihracat  2011 y l nda 0,060 mil-
yon dolar olurken, pazarda en büyük rakipleri de Fransa ve Çin olarak ortaya ç kt . Gabon’un 
çimentoya olan talebi ise 2007-2011 döneminde yüzde 30 art  kaydederek 25 milyon dola-
ra ula t . 2010-2011 döneminde Türkiye’nin Gabon’a çimento ihracat  yüzde 31 artarak 1,12 
milyon dolar oldu. Türkiye Gabon çimento pazar nda yüzde 4,5 gibi çok dü ük bir paya sa-
hip. Bu pazarda Türkiye’nin en büyük rakibi yüzde 79 paya sahip olan Çin. Türkiye Gabon’a 
ço unlukla demir-çelik çubuklar, demir-çelik filma in, demir-çelik soba, ocak ve benzeri ev 
e yas , demir-çelik s cak hadde ürünleri, çimento, prefabrik yap lar, otomotiv yan sanayi, be-
yaz e ya, sabun, kablo ve teller, makarna ile bisküvi ihraç ediyor.

Türkiye ile Ekvator Ginesi aras ndaki ticari ili kilere bak ld nda iki ülke aras ndaki ticaretin ol-
dukça dü ük bir seviyede oldu u görülüyor. Türkiye’nin Ekvator Ginesi’ne ihracat  2004 y l na 
kadar 1 milyon dolar n alt nda gerçekle irken, 2006 ve 2007 y llar nda 10 milyon dolar civar nda 
gerçekle en ihracat, 2009 y l nda 20 milyon dolar  a t . 2010 y l nda 32 milyon dolara ç kan 
ihracat, 2011 y l nda büyük art  göstererek 63 milyon dolara, 2012 y l nda da 75 milyon dolara 
ula t . Türkiye-Ekvator Ginesi aras ndaki d  ticaret dengesinde avantaj Türkiye’den yana görü-
nürken, Türkiye’nin Ekvator Ginesi’nden düzenli bir ithalat  bulunmuyor.

Türkiye’den Ekvator Ginesi’ne en çok çimento, demir-çelik ve demir-çelik ürünleri, gemi, 
prefabrik yap lar, izole kablo ve teller, bebek bezi, tavuk eti, çe itli in aat malzemeleri, tuvalet 
kâ d  ve mobilya ihraç ediliyor. Çimento, demir-çelik ve demir-çelik ürünleri Türkiye’nin Ekvator 
Ginesi’ne ihracat n n yüzde 56’s n  olu turuyor. Türkiye ise Ekvator Ginesi’nden zaman zaman 
petrol gaz  ve kereste ithal ediyor. Ekvator Ginesi’nde 2007’de kabul edilen uzun vadeli Horizon 
2020 kalk nma plan  herkese g da, e itim, sa l k, konut, su, elektrik, istihdam sa lanmas n  
hedefliyor. Bu hedefler ülkede pek çok altyap  yat r m n n gerçekle tirilmesini zorunlu k l yor. 
Ula m ve ileti im alan ndaki altyap  yat r mlar  devam ederken, herkese konut hedefi kapsa-
m nda Ekvator Ginesi hükümeti 10 bin konutun yap lmas n  planl yor. Dolay s yla pazarda her 
türlü in aat malzemesi potansiyel ta rken, altyap  yat r mlar nda i  makinelerinin yo un biçimde 
kullan lmas , i  makineleri ve özellikle parçalar  için de önemli bir ihracat potansiyeli olu turuyor.





Türkiye İMSAD’da

devam ediyor
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