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2 B A Ş K A N ’ I N  M E S A J I

D
E ERL  MSAD ÜYELER  VE SEKTÖR PAYDA LARIMIZ;
n aat sektörü, 2011 y l n n ard ndan 2012 y l  ile ilgili pozitif beklentisini sürdürüyor. 

Y l n ilk üç ay  pek çok alt sektör için beklenmeyen mevsim ko ullar n n etkisiyle plan-
land  gibi geçmese de bir k s m d  pazarlarda ya anan hareketlili i gözlemledik. 
Dönem itibar yla bir k s m d  pazarda ya anan hareketlili in iç pazarda da görülme-
sini ve kamu ile özel sektörün in aat yat r mlar n  art rmalar n  bekliyoruz. Sektörümü-
zün cari aç a olan pozitif katk s  sürüyor. 

Nisan ay  ekonomi toplant m zla y l n ilk de erlendirmesini yapt k ve gündemdeki konu olan kentsel dönü-
ümü TOK ’nin kat l m yla ele ald k. Kentsel dönü ümle ilgili yasadaki geli imi izleme gayretindeyiz. TOK , 
stanbul’da yer alan 3 milyon 600 bin konutun 2 milyon adedinin riskli gruba girebilece ini belirtiyor ve 

kentsel dönü üm için bir master plan haz rlamak gere ine de iniyor. n aat sanayisi aç s ndan bu yasa-
n n ve ayr lacak bütçenin do ru ve yerinde kullan m na büyük önem veriyoruz. 

Tespitimiz u: Kentsel dönü üm için 2023 y l na kadar her y l 15 milyar dolar yat r m ayr lmas , genel 
ekonomideki büyümeye “1” puan katacakt r. Di er taraftan, son dönemde aç klanan enerji verimlili-

i strateji belgesi, deprem eylem plan  gibi art k hedefe yönelik saati i lemeye ba layan planlar için 
kentsel dönü ümle birlikte entegre politikalar üretilmesini önemli görüyoruz.

MSAD olarak ilk kez aktivitelerimizi yurt d na, Avrupa’n n merkezine ta yoruz. EUbuild Binalar-
da Enerji Verimlili inin Finansman  projemiz kapsam nda, haziran ay ndaki Avrupa Sürdürülebilir 
Enerji Haftas ’nda, Brüksel’de Binalarda Enerji Verimlili i Çal tay  ve Semineri’ni Türkiye’den, Bal-
kan ülkelerinden ve AB’den üst seviyede kat l mla gerçekle tirmeyi planl yor ve sonuçlar n  çok 
önemsiyoruz. Binalarda enerji verimlili i konusunda Avrupa, model almam z gereken bir noktada. 

AB Enerji Komiseri Günther Oettinger ile son temaslar m zda, mevcut binalar n verimlili inin ar-
t r lmas  politikalar na ve bu konudaki hedefleri gerçekle tirmekteki kararl l klar na tan k olduk. 

Türkiye’de bu konunun ilgili bakanl klar m z n gündeminde daha da ön planda olmas n  ve ayr -
ca bu konunun güçlü bir yap sal olu umla ele al nmas n  istiyoruz. MSAD olarak görevler de üst-

leniyoruz.

n aat sektörünün gayrisafi yurt içi has laya katk s  art yor, cari aç a pozitif katk s  sürüyor. Tüm bu 
olumlu geli melerin önümüzdeki dönemde yat r mlara da yans mas n  bekliyoruz.

Kentsel dönüşüm,
deprem güvenliği 

ve enerji verimliliği 
konularının merkezinde 
inşaat sektörü yer alıyor

M
SA

D 
Yö

ne
tim

 K
ur

ul
u 

Ba
ka

n

H
ÜS

EY
N

 B
LM

A
Ç

2011 yılını yüzde 11,2’lik büyüme ile en fazla büyüyen 
ikinci sektör olarak tamamladık. İMSAD’ın çalışmasına 

göre, inşaat malzemesi ihracatı aynı yıl 18 milyar
132 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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M
ERHABA... Yeniden bahar geldi ve yeniden sizlerleyiz…  Üçüncü yay n y l m za 
ba lad k… Hep birlikte yap land rd m z dergimiz bugün daha dolu, daha dina-
mik ve daha güçlü…  Baharla birlikte hem organizasyonlar, hem de ko u turma-
lar artt . Bahar yorgunlu u falan dinlemeden; o toplant dan bu konferansa, o ül-
keden bu ülkeye ko uyoruz. Ama hepinizi 19-22 Haziran 2012 tarihleri aras n-
da Avrupa Enerji Haftas  kapsam nda MSAD’ n Brüksel’de düzenleyece i etkin-
liklere bekliyoruz. 

Dergimizin bu say s nda da kapak haberimizi Türk in aat malzemeleri sanayisi ve in aat sektörü için çok 
önemli olan “sürdürülebilir gelecek ve ye il binalar” konusuna ay rd k. Yakla k 19 milyon konutun bulun-
du u ülkemizde, bu konut stokunun yar s  35 ya n üzerinde ve önümüzdeki 10 y ll k süreçte, bu stokun 
yar s n n kentsel dönü üm kapsam nda yenilenmesi gündemde… Bu süreçte nüfus art ndan kaynakla-
nan yeni konut ihtiyac n n da 5-6 milyon olaca  dü ünülüyor. Ye il binalara do a ve çevre faktörleri ka-
dar ekonomik katk  aç s ndan da yakla an sektör oyuncular , yüzde 40 tasarrufun Türk ekonomisine bü-
yük katk  sa layaca  görü ünde birle iyor. Kapak haberimizde Türkiye’deki ye il bina yakla mlar n  ve 
neler yap ld n  ayr nt lar yla okuyacaks n z.

Kapak haberimize ba l  olarak iki önemli derne in ba kan yla ye il binalar ve sürdürülebilir gelecek ko-
nular n  konu tuk. Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba kan  Haluk Sur, ye il bina dönü ümünün 30 mil-
yar dolarl k tasarruf sa layaca n  ifade ederken,  Dünyas  ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Ba kan  
Galya Frayman Molinas, tasarruf ve verimlilik kavram n n i  dünyas n n kalite göstergesi oldu unun alt -
n  çizdi.

Çevre ve ehircilik Bakan m z Erdo an Bayraktar’la yapt m z özel söyle ide kentsel dönü üm çal ma-
lar  hakk nda bilgi ald k. Bakan Bayraktar, stanbul, Kocaeli, Bursa, zmir, Sakarya ve Yalova gibi illerimiz 
ba ta olmak üzere kentsel dönü ümün tüm ülke çap nda h zl  bir ekilde hayata geçirilmesi gereklili ine 
vurgu yapt .

Sektörel Güç kö emizin bu say daki konu u ZODER Yönetim Kurulu Ba kan  Ferdi Erdo an’d . Yal t mla 
en az yüzde 50 tasarruf yap laca n  söyleyen Erdo an, bu oran n da 7-8 milyar dolarl k tasarruf anlam na 
geldi ini belirtti. Türk alüminyum sektörünün geçmi ten bugüne geldi i noktay  da Profesyonel Bak  kö-

emizde Feni  Grup Koordinatörü Bülent Lütfü K z ltan ile masaya yat rd k.

Her say  Türk in aat malzemeleri sanayisini olu turan sektörlerimizi derinlemesine ele alaca m z “Özel 
Dosya” kö emizde bu say  demir çelik sektörünü inceledik. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derne i Genel 
Sekreteri Veysel Yayan, sektörün yüzde 17 büyümesinin yüzlerini güldürdü ünü belirtti.

Çolako lu Metalurji Genel Müdürü U ur Dalbeler ve Traçim Çimento Genel Müdürü rfan Yorulmaz ile 
yapt m z güncel söyle ileri de keyifle okuyaca n zdan eminiz… hracat kap lar m zda ise bu say  Türk 
in aat sektörünün son y llarda parlayan y ld z ülkelerinden biri olan Kazakistan ile ilgili bir haber haz r-
lad k… MSAD’ n Avrupa Birli i’nin kalbi Brüksel’de gerçekle tirdi i temaslar n n ayr nt lar n , kö e ya-
zarlar m z n sektörü ve Türk ekonomisini analiz etti i yorumlar n  dergimizin sayfalar nda yine ilgiyle ta-
kip edeceksiniz… 

Bahar geldi ancak bahar yorgunlu una dü medik ve yine içeri iyle ve yeniledi imiz tasar m yla yep-
yeni bir MSAD Dergi haz rlad k. Keyifli okumalar…
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lar  hakk nda bilgi 
ba ta olmak üzere
vurgu yapt .

Sektörel Güç kö em
en az yüzde 50 tas
geldi ini belirtti. Tü

emizde Feni  Grup

Her say  Türk in aa
Dosya” kö emizd
Sekreteri Veysel Y

Çolako lu Meta
yapt m z günc
in aat sektörünü
lad k… MSAD’ n
zarlar m z n sek
kip edeceksiniz

Bahar geldi an
yeni bir MSAD
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MSAD’dan
- Ye il bina ile enerjide büyük tasarruf
- Gayrimenkul zirvesine, kentsel dönü üm damgas n  vurdu!
- MSAD’ n Ekonomi Bakan  Ça layan’  ziyareti

AYAKÜSTÜ SÖYLE LER
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral: 
“Sonuç odakl  çal mak önemlidir”

ÖZEL SÖYLE
Çevre ve ehircilik Bakan  Erdo an Bayraktar: 
“Hedefimiz kentleri üst s ralara ç kartmak”

Makro-Nomi
Prof. Dr. Kerem Alkin

ÖZEL DOSYA
Demir çelikte yüzler güldü!

SEKTÖREL GÜÇ
ZODER Yönetim Kurulu Ba kan  Ferdi Erdo an: 
“Yal t mla en az yüzde 50 tasarruf garanti!”

KAPAK 
Sürdürülebilir gelecek ye il devrimden geçiyor
n aat sektörü ye illenecek!

KAPAK SÖYLE
ÇEDB K Ba kan  Haluk Sur: “Ye il bina dönü ümü 30 milyar dolarl k tasarruf sa lar”

KAPAK SÖYLE
 Dünyas  ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Ba kan  Galya Frayman Molinas: 

“Tasarruf ve verimlilik i  dünyas n n kalite göstergesidir”
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Türkiye’nin ve inşaat 
sektörünün 2012’de 

büyümeme lüksü yok!

N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin ( MSAD) geleneksel hale getirdi i ekonomi bulu ma-
larnn 2012 y l  ilk toplant s  “Ekonomik Geli meler ve Reel Sektör Beklentileri” ba l  altnda, 19 
Ocak 2012 tarihinde TOBB Plaza’da yap ld . Türkiye ekonomisi ve in aat malzemeleri sektöründe-
ki geli melerin ele alnarak, beklenti ve planlarn payla ld  toplant , büyük ilgi çekti. MSAD Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç, MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin, Dünya Gaze-
tesi Genel Yayn Yönetmeni Hakan Gülda  ve MSAD üyelerinin kat ld  toplant , ayn  zamanda 
MSAD Ola an Mali Genel Kurul Toplant s ’na da ev sahipli i yapt . MSAD Yönetim Kurulu Ba ka-
n  Hüseyin Bilmaç, yapt  aç  konu mas nda;  “2012 y l nda in aat sektörü; cari aç a net pozi-
tif katk s  ile katma de eri yüksek, stratejik bir sektör olarak de erlendirilmeli ve Türk ekonomisinin 
büyümesine katk sn  sürdürmeli. Son 5 y lda ortalama yüzde 15 civar nda büyüyen in aat mal-
zemeleri sektörünün 2012 y l nda da yine 2023’e do ru önemli hedefleri bulunuyor” dedi.  2012 
y lnda da in aat sektörünün katma de eri yüksek, stratejik sektör olarak de erlendirilmesi ge-
rekti ini ifade eden Bilmaç, unlar  söyledi: “Nüfus art  ve kentle meye ba l  konut talebi, kent-
sel dönü üm projeleri, yenilenebilir enerji alanndaki çal malar  ile büyüyen iç pazar ve özellikle 
yakn co rafyada yer alan ülkelerdeki talep art  ve yeni olu acak pazarlar bizim için f rsatlar su-
narak, sektördeki büyümeyi desteklemektedir. Sektörün, hükümetin hedefledi i yüzde 4 ekono-
mik büyüme ortamnda 2012 y l nda yüzde 7 ile yüzde 8 orannda büyümesi öngörülmektedir.” 

2011 y lnn ekim ayndan bu yana kriz söylentilerinin Türk ekonomisini yava latt na dikkat çeken 
Prof. Dr. Kerem Alkin de, Türkiye’nin 2012 y l nda yüzde 4’ün altnda büyüme lüksü olmad n söy-
ledi. ’Kentsel dönü ümün 2012 y l nda büyümeyi daha da hzlandraca  sözlerinin krize kar  ted-
birli ve temkinli hareketi ifade etti ini hat rlatan Alkin, “Ancak öngörülen yüzde 4’lük büyüme raka-
mnn in aat alanndaki hareket ve talep ile a lacakt r” dedi. Dünya Gazetesi Genel Yayn Yönet-
meni Hakan Gülda  ise yapt  konu mada u hususlara de indi: “ ayet 2023’te AB büyüme or-
talamasnn yakalanmas  bir hedefse, 2012’de yüzde 9’luk bir büyüme çok daha iyi olur. Ekono-
mideki de i ken ortam  yönetebilmek 2012’de daha da önemli hale geliyor. Konut sektörü aç -
sndan demografi avantaj  ile ansl  bir konumdayz. Birçok Avrupa ülkesini yeni konut talebinde 
geçecek durumdayz. Rakamlar sektörü ilerletecek bir dinami e sahip. Orta s n ftaki geli me ve 
buna ba l  kentle me gelece e damgas n  vuracak.”

İMSAD Olağan Mali Genel 
Kurul Toplantısı, 19 Ocak 
2012 tarihinde gerçekleştirildi.   
Genel Kurul Toplantısı öncesi 
düzenlenen “Ekonomik 
Gelişmeler ve Reel Sektör 
Beklentileri” başlıklı toplantı, 
Türk ekonomisi ve inşaat 
sektörünün 2012 yılı hedeflerini 
yükseltti.
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Yeşil bina = enerji verimliliği

ÇEVRE Dostu Ye il Binalar Derne i’nin düzenledi i ve MSAD’n da destekçi kurum oldu u Ulusla-
raras  Ye il Binalar Zirvesi, 20-21 ubat 2012 tarihlerinde stanbul’da gerçekle tirildi. Ye il bina sektö-
ründeki geli melerin tart ld , sektörün sorunlarna çözüm önerilerinin getirildi i zirveye ilgi yo un-
du. Zirveye, Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba -
kan Haluk Sur, n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Ba kan Hüseyin Bil-
maç, Dünya Ye il Binalar Konseyi ve ABD Ye il Binalar Konseyi Ba kan Rick Fedrizzi, Sermaye Piya-
sas  Kurulu Ba kan Vedat Akgiray ve TOK  Ba kan Ahmet Haluk Karabel konu mac olarak kat ld . 

Uluslararas  Ye il Binalar Zirvesi’nin ilk günkü oturumlar nda ye il bina hareketinin küresel sey-
ri, ye il dönü üm politikalar , sosyal konutlar n ye il dönü ümü konular nda sunum ve tart -
malar yap ld . Toplant n n ilk gün aç l nda konu an Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba -
kan  Haluk Sur, 1950’den günümüze toplumsal, ekonomik ve politik geli melerin insan, çevre 
ve mekân üçgeninde ne gibi dönü ümlere yol açt n  anlatt . Sur, “Yap lan ara t rmalar yer-
yüzündeki konutlar n karbon  sal m  ve enerji tüketimi aç s ndan yüzde 40-50’lere varan oran-
larda etkili oldu unu ortaya koymu tur. Çevre kirlili i ve küresel s nmaya çözüm noktas nda  
mevcut binalar n ye il teknoloji ve malzemeler kullan larak dönü türülmesi, yeni yap lan bina-
lar n da ye il bina olarak in a edilmesi hayati öneme haizdir” dedi.

Türkiye’de binalarda sa lanacak enerji verimlili inin büyük önem ta d n  söyleyen MSAD 
Ba kan  Hüseyin Bilmaç, toplam enerjinin yüzde 40’ n n binalarda harcand na dikkat çe-
kerek, bina stokunda sa lanacak enerji verimlili inin tüketimde büyük tasarruf sa layaca-

n n alt n  çizdi. Bilmaç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’na konu ile ilgili bir dosya sunduk-
lar n  aktararak unlar  ifade etti: “ n aat malzemesi sektörünün binalarda y lda 15 milyar do-
lar bir enerji verimlili ini sa lama potansiyeli bulundu unu ifade etmi tik. te bu potansi-
yeli harekete geçirmede MSAD olarak yürütmekte oldu umuz EUbuild Enerji Verimlili i AB 
Projesi’nde proje orta  Balkan ülkelerimizle birlikte imza koydu umuz deklarasyonun ba -
l  olan Binalarda Enerji Verimlili i için Hükümetlerin tici Gücüyle Hareket Zaman , inan yo-
ruz ki do ru mesaj  iletiyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, hareketin birinci ad m n n özel 
sektör-kamu i  birli inde olu turulacak güçlü ve etkin bir Türkiye Enerji Verimlili i Merkezi ol-
du una inan yoruz.”

Ye il binalar n üretiminde kullan lacak malzemelerin çevresel aç dan uygun malzemeler ol-
mas  gerekti ini belirten Bilmaç, “Biz üreticiler için de nispeten yeni bir kavram olan ürün ya-
am döngüsü analizleri ve AB’de uygulanmaya ba lanan Çevresel Ürün Deklarasyonu, is-

te e ba l  ancak rekabette ay rt edici, farkl la t ran bir unsur olarak kar m za ç k yor. n aat 
malzemesi üreticileri bu tip yeniliklere kolayca adapte olan bir sektör. Say lar  giderek artan 

Türkiye’de binalarda sağlanacak enerji verimliliğinin büyük 
önem taşıdığını söyleyen İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, toplam 
enerjinin yüzde 40’ının binalarda harcandığına dikkat çekerek, 
bina stokunda sağlanacak enerji verimliliğinin tüketimde büyük 
tasarruf sağlayacağının altını çizdi.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
Başkanı Haluk Sur

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar
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ye il, çevre dostu binalar için uygun in aat malzemeleri ise ülkemizde fazlas yla mevcut” dedi.
Ülkemizdeki binalar n yüzde 40 enerji emdi ini söyleyen Çevre ve ehircilik Bakan  Erdo an 
Bayraktar, enerjiye harcanan rakam n 55 milyar dolar oldu u dü ünüldü ünde, ye il bina-
lara yap lacak yat r mla yüzde 50 tasarruf etmenin mümkün oldu unu belirtti. 

2012 ba nda ye il bina enerji tasarrufu sertifikas  vermeye ba lad klar n , bugüne kadar da 
yakla k 10 bin binaya bu sertifikay  verdiklerini söyleyen Bayraktar, ülkemizdeki 19 milyon 
konut stokunun 14 milyonunun kötü oldu u dü ünüldü ünde çevre dostu ye il binalar n 
önemli oldu unu hat rlatt . “Enerjiyi üretmek, temin etmek ne kadar önemliyse, enerjiyi verim-
li kullanmak, tasarruflu kullanmak ve karbon sal m n  azaltmak da o kadar önemlidir” diyen 
Bayraktar unlar  aktard : “Ad m ad m yönetmeliklerle, yasalarla denetimlerle hem yap  mal-
zemelerini, hem de yap m tekniklerini geli tiriyoruz. Dünyan n en geli mi  ülkelerinde üretilen 
çevre dostu in aat malzemeleri Türkiye’de de üretiliyor. Dünyada ilk be in içindeyiz.”

İMSAD
Yönetim Kurulu
Başkanı
Hüseyin
Bilmaç

MSAD, üyelerinin ve sektörün ihracat hedefine yönelik çal mala-
r  kapsam nda, Irak Ticaret Bakanl  ile 4 Nisan 2012 tarihinde bir 
toplant  gerçekle tirdi. MSAD’ n ev sahipli inde düzenlenen top-
lant ya MSAD Genel Sekreteri Selda Ba bu o lu, MSAD  Geli -
tirme Koordinatörü Aygen Erkal ile MSAD D  Ticaret Komitesi Ba -
kan  Zafer Aslan ve di er komite üyeleri kat ld . Ekonomi Bakanl -

 Ba dat Ticaret Mü aviri Metin K rk n, D  Ticaret Uzman Yard m-
c s  Murat Mu tu ile Irak Ticaret Bakan Yard mc s  Walid Habib H lo 
Al Moswee, n aat Malzemeleri thalatç s  Kamu irketi Genel Mü-
dürü AbdulMohsin A. Ar R kaby, Al veri  Merkezleri Genel Müdü-
rü Saad Al- Hamdani, Otomotiv ve Makine Ticareti Genel Müdü-
rü Adnan Jasim Mhamad ile Irak Ankara Ticaret Mü aviri de top-
lant da yer ald . 

Sektörü ve derne i tan tan bir sunum gerçekle tiren MSAD Genel 
Sekreteri Selda Ba bu o lu, Irak’ n 2011 y l nda Türkiye’nin genel 
ihracat nda ikinci s rada ve yap  malzemesi ihracat nda ise birin-
ci s rada oldu unu belirterek, i  birli ine haz r olundu unu ifade 
etti. Irak Bakan Yard mc s  Moswee ise Irak’ n Türkiye için genç bir 
piyasa oldu unu belirterek genel ihracatta Türkiye için birinci s ra-
da olmak istediklerini belirtti. Ülkeye ihracat için gerekli ruhsatlar n 
Irak Ticaret Bakanl ’nca verildi ini ifade eden Moswee, bakanl -

a ba l  yap  malzemesi irketinin 3 bin ki inin çal t  güçlü bir ya-
p lanma oldu unu ve piyasaya yüzde 10-15 daha dü ük maliyet-
le yap  malzemesi temin etti ini aç klad . Moswee ayr ca genel pi-
yasa talebinin yakla k yüzde 40’ n n bu irket taraf ndan kar lan-
d n  da vurgulad .

MSAD’IN mevcut ve yeni üyelerinin imzalamaya ba lad   Etik l-
keleri Taahhütnamesi’ne imza koyanlar n say s  günden güne art -
yor. u ana kadar taahhütnameyi imzalayan üyeler öyle s raland :
» I klar n . Malz. Paz. ve Taah. A ,
» Con-Imex Prefabrik n . San. ve Tic. Ltd. ti.,
» Sika Yap  Kimyasallar  A ,
» Türk Ytong San. A ,
» Onduline Avrasya n . Malz. San. ve Tic. A ,
» Saint-Gobain Rigips Alç  San. ve Tic. A ,
» Akçansa Çimento San. ve Tic. A ,
» Aspen Yap  ve Zemin Sistemleri San. ve Tic. A ,
» Fixa Yap  Kimyasallar  San. Tic. Ltd. ti.,
» Ardex Yap  Malzemeleri Ltd. ti.
» Tepe Betopan Yap  Malzemeleri San. ve Tic. A ,
» Wilo Pompa Sistemleri A ,
» zocam Tic. ve San. A ,
» Pima  Plastik n aat Malzemeleri A ,
» Genkon Mühendislik Mü avirlik n . ve Tic. A ,
» Fibrobeton irketler Grubu
» AKG Gazbeton letmeleri San. ve Tic. A ,
» Ege Profil Tic. San. A ,
» Ege Plast Ege Plastik Tic. ve San. A ,
» AKG Yal t m ve n aat Malz. San. Tic. A ,

Irak Ticaret Bakanlığı 
toplantısının ev 
sahipliğini İMSAD yaptı

İMSAD üyeleri 
İş Etik İlkeleri 
Taahhütnamesi’ne imza 
atmaya başladı

KAYIT d  ve haks z rekabet Türk ekonomisinin önemli sorunlar n-
dan biri. Tüm sektörler gibi in aat sektörü de kay t d  ve haks z 
rekabetten olumsuz etkileniyor. Etik kurallar çerçevesinde reka-
bete inanan MSAD üyeleri, kay t d  ve haks z rekabetle müca-
dele etmek için bir komisyon olu turdu. MSAD, Kay t D  Ekono-
mi ve Haks z Rekabetle Mücadele Komisyonu’nun kurulmas yla 
birlikte gerek kamu kurulu lar n , gerek üye derneklerini, gerekse 
sektörün di er payda lar n  yönlendirmek ve mevcut çal mala-
r  konsolide etmek için çal malara ba lad .

Kayıt dışı ve haksız 
rekabetle mücadele
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İMSAD, Temiz Enerji 
İşbirliği Zirvesi’ne katıldı

EUBU LD Projesi’nin liderli ini yürüten MSAD, destek verdi i Do u Marmara Kalk nma Ajans  
(MARKA) ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman  Fonu (TURSEFF) taraf ndan düzenlenen 
Temiz Enerji birli i Zirvesi’ne üyeleriyle birlikte stantl  bir kat l m gerçekle tirdi. Zirvede MSAD 
Ba kan Yard mc s  Dündar Yeti ener de bir konu ma yapt . Yeti ener yapt  konu mada un-
lar  söyledi: “Türkiye’de binalarda sa lanacak enerji verimlili i büyük önem ta yor. Toplam 
enerjinin yakla k yüzde 40’ n  binalarda harc yoruz. Bina stokunda sa lanacak enerji verimli-
li i ile tüketimde büyük tasarruf sa layabiliriz.  Say n Enerji Bakan m za enerji verimlili inde 30 
y ldan fazla zamand r çe itli yöntemlerle yol alm  olan AB üyesi ülkelerde yap lan çal mala-
ra dair dosyam z  geçti imiz günlerde arz etmi tik. Bu s rada in aat malzemesi sektörünün bi-
nalarda y lda 15 milyar dolar bir enerji verimlili ini sa lama potansiyeli bulundu unu ifade 
etmi tik. te bu potansiyeli harekete geçirmede MSAD olarak yürütmekte oldu umuz EUbu-
ild Enerji Verimlili i AB Projesi’nde proje orta  Balkan ülkelerimizle birlikte imza koydu umuz 
deklarasyonun ba l , inan yoruz ki do ru mesaj  iletiyor: ‘Binalarda Enerji Verimlili i için Hü-
kümetlerin tici Gücüyle Hareket Zaman ’. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, hareketin birinci 
ad m n n özel sektör-kamu i  birli inde olu turulacak güçlü ve etkin bir Türkiye Enerji Verimlili-

i Merkezi oldu una inan yoruz.”

İMSAD Başkan Yardımcısı
Dündar Yetişener

TOPLUMDAK  enerji kültürü ve ve-
rimlilik bilincinin art r lmas na yöne-
lik 31. Enerji Verimlili i Haftas  etkin-
likleri kapsam nda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl  ve Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlü ü tara-
f ndan düzenlenen 3. Ulusal Ener-
ji Verimlili i Forumu ve Fuar , 12-13 
Ocak 2012 tarihlerinde, stanbul 
WOW Convention Center’da ger-
çekle tirildi. 3. Ulusal Enerji Verimli-
li i Forumu’na EUbuild Proje Koor-
dinatörü Aygen Erkal konu mac  
olarak kat ld . Bina ve Hizmetler Sektöründe Enerji Verimlili i Stratejileri oturumunda Erkal, “Bi-
nalarda Enerji Verimlili i Stratejilerine Genel Bir Bak ” adl  bir sunum yapt .  

EUbuild EE Projesi, 3. Ulusal Enerji 
Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı 

EUbuild Proje 
Koordinatörü
Aygen
Erkal
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N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin ( MSAD) yay mlad  Türkiye’nin ilk detayl  ayl k in-
aat sektörü de erlendirme raporunun Mart 2012 say s nda kentsel dönü üm çal malar -

n n yabanc  beklentisini ve konuta olan talebi art rd na i aret edildi. TÜ K verilerinde konut 
sat lar nda bir önceki döneme göre yüzde 16,82’lik yükseli  kaydedildi ini, yine bir önceki y -
l n ayn  dönemine göre yüzde 21,89’lik art  ya and n  ifade eden raporda 2010 y l n n dör-
düncü çeyre inde 97 bin 517 düzeyinde gerçekle en konut sat lar n n 2011 y l n n dördün-
cü çeyre inde 118 bin 867 düzeyine ç kt na da de inildi. Son dönemde Türkiye ortalama-
s n n alt nda art  gösteren stanbul’da konut sat lar n n 2011’in son çeyre inde farkl  bir tablo 
ortaya koydu una da u ifadelerle dikkat çekildi: “Özelikle stanbul’un çehresini de i tirecek 
projelere yönelik beklentiler ve yabanc lar n gayrimenkul yat r mlar n n önünün aç lmas  ile 
daha da gözde olaca na yönelik tahminler stanbul’da konut sektörünün hareketlenme-
sine neden olmu tur. Buna ba l  olarak stanbul’da konut sat lar  bir önceki çeyre e göre 
yüzde 31,12, bir önceki y l n ayn  dönemine göre ise yüzde 15,9 art  göstermi tir. Konut sat la-
r nda Bat  ve Kuzey kesimlerinde ya anan art n Do u ve Güneydo u bölgelerinde kayde-
dildi i de belirgin bir ekilde gözlenebilmektedir. n aat sektörünün 2012 y l nda geli im h z -
n  devam ettirmesi için vurgulad m z 2B yasas , yabanc lara mülk sat  ve kentsel dönü üm 
projeleri kritik öneme sahiptir. Bu kritik unsurlar n devreye girmesi durumunda içeride in aat 
sektöründe hareketlili in ciddi oranda artmas  beklenmelidir. Aksi durumda ise in aat sektö-
rünün 2012 y l nda h z kesti i görülebilir.”

İMSAD: “Kentsel dönüşüm projeleri, 
konuta olan talebi artırdı”
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Gayrimenkul zirvesine, kentsel 
dönüşüm damgasını vurdu!

GAYR MENKUL sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren 1. Gayrimenkulde Liderler 
Zirvesi, 15 Mart 2012 tarihinde stanbul Dedeman Otel’de gerçekle tirildi. stanbul Çevre ve e-
hircilik l Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Birp nar’ n aç l  konu mas yla ba layan zirveye, sektö-
rün önemli dernekleri Gayrimenkul Yat r m Ortakl  Derne i (GYODER), n aat Malzemesi Sa-
nayicileri Derne i ( MSAD), stanbul n aatç lar Derne i ( NDER) ve Urban Land Institute (ULI) 
de destek verdi.  MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç’ n da ö leden sonraki otu-
rumunda bir konu ma yapt  zirveye, TBMM Genel Kurulu’nda görü ülmeye ba lanan Afet 
Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesine li kin Yasa Tasar s , k saca kentsel dönü üm dam-
gas n  vurdu. Bilmaç’ n kat ld  oturumun di er konu mac lar  Fer Yap  Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramadan Kumova ve Dumankaya n aat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dumankaya’yd . 

Kentsel Dönü üm Yasas ’n n milat olaca n  belirten Teknik Yap  Holding Yönetim Kurulu 
Ba kan - NDER Ba kan  Nazmi Durbakay m, kentsel dönü ümün sektör için büyük bir canl -
l k olaca n  ancak kontrollü olunmas  ve denetimin elden b rak lmamas  gerekti ini belirtti. 
Kentsel dönü ümün yan  s ra yabanc ya mülk sat n  kolayla t racak Mütekabiliyet Yasas ’n n 
sektöre ve Türk ekonomisine önemli katk  sa layaca n  belirten nanlar n aat Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Serdar nan ise dü üncelerini öyle dile getirdi: “Mütekabiliyetten ba ka ç k  yok. 
11 milyon dolarl k Kanal stanbul projesi, 1 trilyon dolarl k sat  kapasitesine sahip. Yabanc la-
r n ilgisini çekecek projeler olmal . Bu konuda yeni projeler için çal yoruz. 40 dakikada 600 
km yol alarak Marmara’n n çevresini dola acak IHT-H zl  Tren Projesi’nin ard ndan, Yeni Ça-

n Tohumu projemizi haftaya aç klayaca z.”

Kentsel dönü üm hakk nda dü üncelerini aç klamadan önce sektörün 2011 y l  performans  
hakk nda kat l mc lar  bilgilendiren MSAD Ba kan  Hüseyin Bilmaç, in aat malzemeleri sanayi-
sinin Türkiye’nin cari aç na pozitif katk s n n yüzde 260 oldu unu ifade etti. 2011 y l nda sek-
tör olarak yakla k 18 milyar dolar ihracat gerçekle tirdiklerini, 2011 y l nda toplam ihracatta 
pay n ise yüzde 13 oldu unun alt n  çizen Bilmaç, Türkiye’nin in aat malzemeleri ihracat  ya-
pan ülkeler aras nda dünyada yedinci s rada oldu unu söyledi. Türkiye’nin büyük bir k sm -
n n deprem riski alt nda bulunan ya da yap  fizi i aç s ndan oturuma uygun olmayan, kay t 
d  ciddi bir konut stoku bulundu unu hat rlatan Bilmaç, “Say s  20 milyon olan toplam konut-
lar n büyük oran  bu tan ma giriyor. Bu nedenle özellikle h zl  kentle me ve yeni konut ihtiyac  
bulunan ülkemizde planl  bir kentsel dönü üm sürecini ba latmay  kaç n lmaz görüyoruz. u 
anda gündemde olan yasal düzenlemeler çok önemli. Özellikle de Afet Riski Alt ndaki Alan-
lar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun. Biz sektör örgütleri ve sektör oyuncular  üzerimize dü-
en görevi yerine getirmeye haz r z. Bu tip yasalar n haz rl k a amas nda da biz sektör örgütle-

rinin görü -katk lar n n daha çok al nmas  gerekti ine inan yorum” dedi. 

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç’ın da bir 
konuşma yaptığı 1. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi’nin ana 
temasını, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa Tasarısı, 
kısaca kentsel dönüşüm oluşturdu.

İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç: 
“Fırsatları iyi 
değerlendirmeliyiz”
“Gündemimizdeki kentsel dönüşümden, 
büyük yeni altyapı ve üstyapı 
projelerine çeşitli inşaat hamlelerini 
iyi okumalı, ülkemiz için büyük 
adımlar olan bu projeleri dikkatle 
değerlendirmeliyiz. Bu durum yeşil, 
çevre dostu, deprem dayanımlı ve 
enerji verimli yapılaşmada örnek 
projelerin sayısının artması açısından 
da önemli bir fırsatı önümüze çıkarıyor. 
Ümit ediyorum ki bu fırsatı iyi 
değerlendirerek örnek proje sayısını 
hızla artırabileceğiz. Unutmayalım 
ki enerji verimliliği ile çevresel 
sürdürülebilirlik, gelecek dönem iş 
ortamının yeniden şekillenmesine 
yol açarken inşaat sektörü bu 
değişimin merkezinde olacak. Çağdaş 
kentleşmeyle doğal afetlere hazırlıklı 
sürdürülebilir yapılar için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve diğer tüm 
paydaşlarla birlikte hareket etme 
konusunda sanayiciler olarak her türlü 
desteği vermeye hazır olduğumuzu 
vurgulamak isterim.”
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İMSAD: “2011’i iyi 
kapattık; 2012 içinse 
beklentilerimiz pozitif!”

N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD), 18 Nisan 2012 tarihinde y ln ilk Ekonomi Toplant s ’n  
“Kentsel Dönü üm” ba l yla TOBB Plaza’da gerçekle tirdi. MSAD’n Türk ekonomisi ve in aat sek-
töründeki son geli meleri de erlendirmek üzere düzenledi i toplantda kentsel dönü üm sürecin-
de in aat malzemesi sanayisinin rolüne de de inildi. Aç l  konu mas MSAD Yönetim Kurulu Ba -
kan Hüseyin Bilmaç tarafndan yap lan toplantya Ba bakanlk Toplu Konut daresi Ba kanl  s-
tanbul Emlak Dairesi Ba kan Ali Seydi Karao lu ile MSAD Ekonomi Dan man Prof. Dr. Kerem Alkin 
konu mac olarak kat ld . n aat malzemesi sanayisinin 2011 y l  ihracat rakamn ilk kez bu toplan-
tda açklayan MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Hüseyin Bilmaç unlar  söyledi: “2011 y lnda sektörü-
müzün ihracat  18 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekle ti. Toplam ihracatta paymz yüzde 13 
oldu. Ülkemiz in aat malzemeleri ihracat  yapan ülkeler arasnda dünyada yedinci s rada… Sektö-
rümüzün son be  y lda ortalama büyüme hz  yüzde 15’ler civarnda. MSAD olarak 2012 y lndan 
beklentimiz ise yüzde 5-7 civarnda bir sektörel büyümedir.” 

2011’in iyi bir ekilde kapand n ancak 2012 için dikkatli olunmas  gerekti ini vurgulayan M-
SAD Ekonomi Dan man Prof. Dr. Kerem Alkin de, in aat sektöründeki istihdamn artt na dikkat 
çekti. Alkin konu masn öyle sürdürdü: “Bina n aat  Sektörü stihdam Endeksi yüzde 3,0 artarak 
79,9’dan 82,3’e yükseldi. Türk ekonomi yönetimi, bu derece tempolu bir iç talep art nn ve Türk hal-
knn bu derece hzl  ve bir anlamda ölçüsüz bir tüketim ve borçlanma temposuna yönelmi  ol-
masnn, Türk ekonomisinin orta vadeli riskleri açsndan sa l kl  olmad nn farknda. Bu nedenle, 
gerek fiyat istikrar , yani enflasyon riski, gerekse de finansal istikrar, yani cari açk riski için, yani Türk 
halkn  2012 y l  ve k smen 2013 y lnda daha tasarruflu olmaya te vik etmek için, yurtiçi piyasay  bir 
miktar so utmak, temposunu yava latmak gerekiyor. Bu durumda, Türk sanayisi, Türk KOB ’leri için 
bir kez daha ihracata yüklenmenin önem kazand  bir sürece giriyoruz.”

Ba bakanlk Toplu Konut daresi Ba kanl  stanbul Emlak Dairesi Ba kan Ali Seydi Karao lu da 
TOK ’nin uluslararas  arenada da bilinilirli i ve güvenilirli inin gün geçtikçe artt n  vurgularken, 
unlar  ifade etti: “Bilindi i üzere TOK  konut uygulamalarn yan s ra, kendi konut projeleri çerçeve-

sinde yapt  okul ve sa l k tesislerinin yan s ra, bakanlklar, kamu kurulu lar  ve ilgili di er proje or-
taklar  ile yap lan protokoller kapsamnda, ihtiyaç bölgelerinde sa l k, e itim, güvenlik, spor tesisle-
ri, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçl  tesisin yapmn da üstlenmektedir.  Bu kapsamda 
örne in, stanbul-Seyrantepe’de 2016 UEFA kriterlerine uygun yakla k 53 bin seyirci kapasiteli spor 
kompleksini tamamlayan idaremiz 14 ilde toplam 14 stadyumu daha yapm programna alm , 
Türk futboluna ve sporuna kazandrm  olacakt r.”

Hüseyin Bilmaç, İMSAD olarak
ülkemizde başarılı bir ketsel dönüşüm

süreci uygulamasını ve bu sürecin sorunlara 
çözüm getiren örnek bir uygulama 

olarak başarılı olabilmesini son derece 
önemsediklerini ifade etti. 
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ANKARA’DA gerçekle en ziyarette MSAD yönetimi, Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan’dan ihra-
cat odakl  fuar çal malar  ve al m heyetleri için destek sözü ald . Cari aç kta önemli olumsuz 
etkisi olan, binalarda enerji verimlili i konusundaki çal malar n aktar ld . Bakan Ça layan’a 
ayr ca, MSAD’ n kay t d  ekonomi ve haks z rekabetle mücadele konusunda kurdu u ko-
misyon hakk nda bilgi sunuldu. Ekonomi Bakan  Ça layan, MSAD’ n çal malar na her ko-
nuda destek vermeye, Bakanl k ve ahs  olarak haz r oldu unu belirterek, ihracatla ilgili heyet 
çal malar na aktif kat l m talep etti. MSAD yönetimi, sivil toplum kurulu lar na Bakanl k olarak 
sunulan desteklerden faydalan lmas  yan nda özel proje taleplerine de bütçeden pay ay r-
maya haz r olduklar n  ifade eden Bakan Ça layan’ , 2012 y l n n Haziran ay nda Brüksel’de, 
Kas m ay nda da stanbul’da düzenlenecek etkinliklere davet etti. Bakan Ça layan davet ta-
lebine olumlu yan t verdi.

AVRUPA n aat Malzemeleri Üreticileri Konseyi’nin (CEPMC) 2003 y l ndan bu yana üyesi olan 
MSAD, 29 ubat ve 1 Mart 2012 tarihlerinde gerçekle tirilen yönetim kurulu toplant s na kat l-
d . Yönetim kurulu toplant s n n ana gündemi CEPMC’nin yap lanma çal malar  ve çal ma 
grubu raporlar yd . 2012 y l n n sektör için kolay bir y l olmayaca na de inilen genel kurul 
toplant s nda ise Avrupa Komisyonu Kabine Üyesi William Neale, Avrupa’da kaynak verimlili i 
ve in aat sanayisinin kaynak verimlili indeki kilit rolü konulu bir sunum yapt . 

İMSAD’ın Ekonomi Bakanı 
Çağlayan’ı ziyareti

İMSAD, CEPMC genel kurul ve yönetim 
kurulu toplantılarına katıldı
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MSAD Yönetim Kurulu, Ankara’da önemli ziyaretler gerçekle tirdi. lk ziyaret 2012 y l n n ubat 
ay nda yay mlanan Enerji Verimlili i Strateji Belgesi’nin koordinatör kurumu Yenilenebilir Ener-
ji Genel Müdürlü ü’ne (YEGM) gerçekle tirildi. Ziyarette, Genel Müdür Yusuf Yazar ve ekibi-
ne MSAD’  ve sektörü tan tan, enerji verimli i çal malar n  anlatan bir sunum yap ld . Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’nda Bakan Taner Y ld z’  temsilen Müste ar Yard mc s  Zafer Ben-
li ile bir araya gelen heyet, Enerji Verimlili i Strateji Belgesi ile ilgili görü lerini aktard  ve EUbu-
ild projesini anlatan bir sunum yapt . Enerji verimlili i konusunun en üst seviyede ele al nma-
s n n önemi ziyarette dile getirildi. Müste ar Yard mc s  Benli ziyaretten duydu u memnuniyeti 
ifade ederek MSAD’ n ve sektörün çal malar n  yak ndan takip ettiklerini, kurulacak i  birlikle-
rine de büyük önem verdiklerini bildirdi. Benli bu amaçla, ba kan  oldu u Enerji Verimlili i Ko-
ordinasyon Kurulu’na MSAD’  da davet edeceklerini belirtti.

Çevre ve ehircilik Bakanl  Müste ar  ziyaret edildi
Çevre ve ehircilik Bakanl  Müste ar Yard mc s  Mücahit Demirta ’ n makam na gerçekle ti-
rilen ziyarette ise bakanl n çal malar nda MSAD’ n destek ve görü  verme talebi dile getiril-
di. Müste ar Yard mc s  Demirta , Çevre ve ehircilik Bakanl ’ndaki revizyona de inerek yeni 
Kentsel Dönü üm Kanunu ile Bakanl n faaliyetinin h zlanaca n  aktard .

MSAD, EVKK toplant s na kat ld
MSAD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  Müste ar Yard mc s  Zafer Benli’nin daveti ile Enerji 
Verimlili i Koordinasyon Kurulu (EVKK) Toplant s ’na kat ld . MSAD’ n ilk kez davet edildi i top-
lant da Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i konusu ele al nd .

İMSAD’ın Ankara’da
önemli ziyaretleri

İMSAD Yönetim Kurulu
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne 

bir ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür 
Yusuf Yazar ve ekibine enerji verimliliği 

çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı
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İMSAD Yönetim Kurulu Ankara’da toplandı

MSAD’ n Mart 2012 yönetim kurulu toplant s  Ankara’da yap ld . MSAD Yönetim Kurulu 
üyeleri Ankara’daki MSAD üyeleri ile ö le yeme inde bir araya geldi.

MSAD’IN liderli inde yürütülen EUbuild EE Binalarda Enerji Verimlili i Finansman  Projesi 
kapsam nda 2012 y l n n mart ay nda düzenlenen Arnavutluk ve S rbistan Yuvarlak Masa 
Toplant lar ’na EUbuild EE Proje Koordinatörü Aygen Erkal kat ld . 27 Mart 2012 tarihinde 
S rbistan’ n ba kenti Belgrad’da, Belgrad Ticaret Odas ’nda yap lan ve finans sektörü, kamu, 
özel sektör ve yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin kat ld  yuvarlak masa 
toplant s nda EUbuild EE Proje Koordinatörü Aygen Erkal, “Binalarda Enerji Verimlili i Finans-
man –Türkiye Tecrübesi” ba l kl  bir sunum gerçekle tirdi. 28 Mart 2012 tarihinde Karada  
Ekonomi Bakanl ’nda Karada -Türkiye ticareti geli tirme olanaklar  toplant s na kat lan Er-
kal, ya anan s k nt lar hakk nda bakanl k yetkililerine bilgi verdi. Ayr ca Karada  veren Fe-
derasyonu ba kan yard mc s  ve yetkililer ile olas  i  birli i modelleri hakk nda görü meler ya-
p ld . 30 Mart 2012 tarihinde ise EUbuild EE Projesi’nin Arnavutluk orta  Arnavutluk AB Enerji 
Ajans  taraf ndan kamu ve özel sektör temsilcilerine yönelik düzenlenen yuvarlak masa top-
lant s  düzenlendi. 

EUbuild EE Projesi’nin
Balkanlar’daki toplantıları sürüyor
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MSAD, stanbul Valili i Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü tarafndan 6 Mart 2012 tarihinde düzen-
lenen Yap  Malzemelerinde Güvenirlik aretlemesi (CE& G) Seminerinde destekçi kurum olarak 
yer ald . Aç l  konu masnn Çevre ve ehircilik l Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Birpnar’n yapt -

 seminere, MSAD ad na konu mac  olarak MSAD üyesi zocam’dan Osman Hakan Uslu kat l-
d . Uslu konu masnda, in aat malzemesi sektörünün son y llardaki büyüme ve geli me hacmi ile 
sektördeki kalite ve belgelendirme sistemi ba l klarna de indi. 

N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin ( MSAD) yaymlad  Türkiye’nin ilk detayl  ayl k in a-
at sektörü de erlendirme raporunun Mart 2012 saysnda kentsel dönü üm çal malar n n ya-
banc  beklentisini ve konuta olan talebi art rd na i aret edildi. TÜ K verilerinde konut sat lar n-
da bir önceki döneme göre yüzde 16,82’lik yükseli  kaydedildi ini, yine bir önceki y l n ayn  döne-
mine göre yüzde 21,89’lik art  ya and n ifade eden rapor, 2010 y l n n dördüncü çeyre inde 
97 bin 517 düzeyinde gerçekle en konut sat larnn 2011 y l n n dördüncü çeyre inde 118 bin 
867 düzeyine ç kt na da de inildi. Son dönemde Türkiye ortalamasn n alt nda art  gösteren 
stanbul’da konut sat larnn 2011’in son çeyre inde farkl  bir tablo ortaya koydu una da u ifa-
delerle dikkat çekildi: “Özelikle stanbul’un çehresini de i tirmeye yönelik projelere yönelik beklen-
tiler ve yabanc larn gayrimenkul yat rmlarnn önünün aç lmas  ile daha da gözde olaca na 
yönelik tahminler stanbul’da konut sektörünün hareketlenmesine neden olmu tur. Buna ba -
l  olarak stanbul’da konut sat lar  bir önceki çeyre e göre yüzde 31,12, bir önceki y l n ayn  dö-
nemine göre ise yüzde 15,9 art  göstermi tir. Konut sat larnda bat  ve güney kesimlerinde ya a-
nan art n do u ve güneydo u bölgelerinde kaydedildi i de belirgin bir ekilde gözlenebilmek-
tedir. n aat sektörünün 2012 y lnda geli im h zn  devam ettirmesi için vurgulad mz 2B yasas , 
yabanc lara mülk sat  ve kentsel dönü üm projeleri kritik öneme sahiptir. Bu kritik unsurlarn dev-
reye girmesi durumunda içeride in aat sektöründe hareketlili in ciddi oranda artmas  beklen-
melidir. Aksi durumda ise in aat sektörünün 2012 y lnda h z kesti i görülebilir.”

İMSAD, Yapı Malzemelerinde
CE ve G işareti Seminerinde

İMSAD: “Kentsel dönüşüm projeleri, 
konuta olan talebi artırdı”
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“Sonuç odaklı çalışmak önemlidir”
“Liderin her şeyi bilmesi, her işle doğrudan ilgilenmesi beklenemez. İlkeleri belirleyen, 
o ilkelere göre iş akışını organize eden ve görevleri dağıtan, sonuca odaklı bir yapı 
belirler lider. Sebep sonuç önemlidir ancak süreç içinde istenen düzeyde işlerin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.”

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral: 

T
EMELLER  1970 YILINDA ATILAN KÜTAHYA PORSELEN SAN. A , BUGÜN 52 ÜLKEYE HRA-
CAT YAPIYOR. Türkiye’de ise 43 ma azas  ve corner ma aza modeli ile 6 bin 
noktada tüketiciyle bulu an Kütahya Porselen, yaln zca porselen yemek ta-
k mlar yla de il, porselen obje ve  sofra tasar m aksesuarlar yla da be eni-
len markalar aras nda yer al yor. Y lda 50 milyon parçal k üretim kapasitesi 
ve 150’ye yak n desen seçene i ile Avrupa’n n en büyük ilk üç üreticisi ara-
s nda yer alan Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral’a “Sür-

dürülebilirlik sürecinde liderin rolü ne olmal d r?” sorusunu yönelttik. Liderlik kavram n n 
günümüzde tek ba na havada durdu unu ancak konuya sürdürülebilirlik aç s ndan 
yakla ld nda konunun öneminin daha net anla labilece ini söyleyen Güral, ba ar -
ya giden yolda uzun vadeli öngörüye sahip ki ilerin liderlik vasf n  ta d n  belirtti. Güral, 
“Lider kolay olunmuyor. Birtak m niteliklere sahip olunmas n  da zorunlu k l yor. Öncelikle 
lider adaletli olmal d r; özveri, vefa, sorumluluk duygusu geli mi , etraf na pozitif enerji sa-
çan, gelece i gören vizyon sahibi, çevresine ve i  dünyas na sosyal konularda mesaj ve-
rebilendir. Liderlerin karamsarl k lüksü yoktur. Negatiflikler olur ama lider bu durumu ken-
di içinde çözer ve etraf na çok fazla yans tmaz” dedi. 

“L DER ORGAN ZASYONU YÖNET R”
“  dünyas na bakt m zda lider, organizasyonu yönlendirir. Do rudan i in içinde de il-
dir ama o i in prensiplerini belirler” diyen Güral, süreç içinde ekibinin sorumluluk alma-
s n  sa laman n da önemli oldu unun alt n  çizdi. Lider ve patron kavram n n birbiriyle 
kar t r ld n  hat rlatan Güral, “Liderin her eyi bilmesi, her i le do rudan ilgilenmesi bek-
lenemez. lkeleri belirleyen, o ilkelere göre i  ak n  organize eden ve görevleri da tan, 
sonuca odakl  bir yap  belirler lider. Sebep sonuç önemlidir, ancak süreç içinde istenen 
düzeyde i lerin gerçekle ip gerçekle medi ini kontrol eder.  dünyas nda kendi i inizin 
patronusunuzdur. Patron kavram  ile lider kavram n  ay rmak gerekiyor. Patron olarak iyi 
bir i e sahipsinizdir, iyi bir yöneticisinizdir… Liderlik özelli i ise sadece i  dünyas yla de il, 
toplumu ilgilendiren konularda söz söyleyen, harekete geçen, sivil toplumla ileti im için-
de olan ve bu etkileri çevrenizde hissettirebilen ki ilerde bulunur” dedi. 

Kütahya Porselen’de i  sürecinin nas l organize edildi i ile ilgili de Erkan Güral unlar  söy-
ledi: “Biz, irketimizde de hiçbir zaman do rudan operasyonun içinde bulunmay z. Dö-
nemsel toplant larda kararlar al n r, bir önceki toplant dan gelen çal malar n hangi sü-
reçlerden geçti ini takip ederiz. Yap lanlar  ve gerçekle ecek olan hedefi tayin ederiz. 
Sorunlar  dinler, çözüm için gerekli ad mlar  atar z. Önerileri payla r z. K sa ama verimli 
toplant lar yapar z. lerin ba nda zaten profesyonel arkada lar m z vard r. Süreç içinde 
müdahale etmeyiz. Sonuç odakl  çal mak önemlidir bizim için.”

Nisan 2012



21Ö Z E L  D O S Y A



22 Ö Z E L  S Ö Y L E Ş İ 

Nisan 2012



23Ö Z E L  S Ö Y L E Ş İ

“Hedefimiz kentleri üst    
  standartlara çıkartmak”

“Ülkemizdeki deprem kuşaklarına baktığımızda, ekonomik anlamda gelişmiş 
illerimizin birinci derece deprem kuşağında yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle başta 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Sakarya, Yalova gibi illerimiz olmak üzere dönüşümün 
tüm ülke çapında hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bakanlık olarak 
temel hedefimiz, kentlerimizi sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik boyutlarıyla bir 
bütün olarak değerlendirerek; planlama, konut, altyapı, ulaşım gibi boyutları ile 
birlikte üst standartlara çıkarmaktır.” 

 T 
ÜRK YE’N N CRACI BAKANLIKLARININ ARASINDA YER ALAN ÇEVRE VE EH RC L K BA-
KANLI I, SADECE N AAT SEKTÖRÜ VE N AAT MALZEMES  SANAY S  Ç N DE L, TOP-
LUMUN TÜM KES MLER  Ç N EN ÖNEML  LEV  GÖRÜYOR. Yap  stokunun büyük bir 
ço unlu u risk alt nda olan Türkiye’de, son y llarda iki önemli konu günde-
mi yo un bir ekilde me gul ediyor: Kentsel dönü üm ve ye il binalar. Her iki 
gündem maddesinin gerçekle tirilmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olan 
Çevre ve ehircilik Bakan  Erdo an Bayraktar ile Türkiye’deki yap  stokundan 

kentsel dönü üme, ye il binalardan Bakanl k çal malar na kadar ak l havuzumuza ta-
k lanlar  sorduk. 
  
Türkiye’nin yap  stoku hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Yap lar n fiziki durumu ile deprem ve afet kar -
s nda güvenilirli i ne durumda? Bakanl k olarak bu konuda nas l bir envantere sahibiz?
Türkiye’nin yap  stoku hakk nda Bakanl k olarak kesin bir ey söylemek mümkün de ildir. 
Bakanl m z geçmi  y llarda kamu binalar na yönelik depreme dayal  bir envanter ça-
l mas  yapm t r. Bunun d nda stanbul ba ta olmak üzere çe itli belediyelerin çal ma-
lar  olmakla birlikte net bir istatistiki veri bulunmamaktad r. Nüfusumuzun büyük bir k sm -
n n kentlerimiz ve çeperlerinde ya ad  dü ünülürse; h zl  kentle me ve bunun kaç n l-
maz sonucu olarak kentsel alanlarda zamanla artan nüfusa sunulan hizmetlerin yeter-
siz kalmas , ya am kalitesinin dü mesi, çarp k ve plans z yap la man n önüne geçileme-
mesi sorunlar yla kar  kar ya kalmaktay z. Ya am ve mekân kalitesi yüksek, afetlere di-
rençli, iklime ve çevreye duyarl , kalk nma ilkeleri do rultusunda koruma-kullanma den-
gesi gözetilmi  bir çevre ve iyi hizmet sunan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlar na ce-
vap veren, sürdürülebilir, planl  ve ça da  kentlere ula mak yeni dönemde en önem-
li amaçlar m zdan biridir. Bakanl k olarak temel hedefimiz, kentlerimizi sosyal, kültürel, tek-
nik ve ekonomik boyutlar yla bir bütün olarak de erlendirerek; planlama, konut, altyap , 
ula m gibi boyutlar  ile birlikte üst standartlara ç karmakt r. 

stanbul’un yap  stokunun yüzde 70’inin sa l ks z ve kaçak binalardan olu tu u biliniyor. Bu yap  sto-
kunun iyile tirilmesine dönük Çevre ve ehircilik Bakanl  olarak neler yap ld  hakk nda bilgi alabi-
lir miyiz?
Kentsel Dönü üm Yasas  kapsam nda çal malar n etap etap yap lmas  dü ünülmekte-
dir. Çevre ve ehircilik Bakanl  olarak, hükümetimizin 2023 y l  hedefleri do rultusunda 
yeni ve daha icrac  bir yap  ile etkin bir ekilde hizmet sunmay , çevre ve ehircilik konula-
r na daha fazla a rl k vererek mekânsal planlama sisteminde uygulama birli ini sa la-
may  amaçl yoruz. Bu ba lamda bakanl m z fiziksel planlama ve yap la ma konusun-
daki düzenlemeleri ve standartlar  geli tirerek Kalk nma Bakanl  ile birlikte ulusal ve böl-
gesel nitelikli mekânsal geli me stratejileri haz rlayacakt r. Yerel yönetimlerin plan kararla-
r n n denetlenmesi ve üst ölçekli planlarla uyumunun sa lanmas  da Bakanl m z tara-

Çevre ve ehircilik Bakan  Erdo an Bayraktar:

“İMSAD’ı faydalı ve 
yapıcı bulmaktayız”

“Enerji talebinin yüzde 70’ini 
ithalat ile karşılayan ülkemizde, 

sürdürülebilirlik ve yeşil bina 
kavramlarının yaygınlaşması ve daha 

çevreci, yaşanabilir kentler için kamu, 
sektör, sivil toplum kuruluşlarının 

hep birlikte çalışması gerekmektedir. 
Ülkemizde üretilen inşaat malzemeleri 

kalite, kapasite ve çeşit olarak 
dünya ile yarışmakta, birçok ülkeye 

ihraç edilmektedir. Binanın enerji 
verimli olarak inşa edilmesinden 

kaynaklı maliyet artışları için finans 
mekanizmalarının geliştirilmesi 

amacıyla çalışmalar da dâhil olmak 
üzere inşaat malzemesi sanayicilerini 

ve ilgili sektör derneklerini temsil eden 
İMSAD’ı, bu konularda gerçekleştirdiği 

ve halen devam eden projelerini çok 
faydalı ve yapıcı bulmaktayız.” 
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f ndan gerçekle tirilecektir. Çevreye ili kin düzenlemeler de bu çerçevede de erlendiri-
lecek ve koruma-kullanma dengesi en iyi ekilde gözetilecektir.

Kentsel dönü üm çal malar nda stanbul pilot kent olacak gibi görünüyor. stanbul’da yap lacak kentsel 
dönü üm çal malar  hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Ülkemizdeki deprem ku aklar na bakt m zda, ekonomik anlamda geli mi  illerimizin bi-
rinci derece deprem ku a nca yer ald  görülmektedir. Bu nedenle ba ta stanbul, Ko-
caeli, Bursa, zmir, Sakarya, Yalova gibi illerimiz olmak üzere dönü ümün tüm ülke çap n-
da h zl  bir ekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gerek stanbul’un Marmara dep-
rem ku a nda olmas n n getirdi i deprem riski gerekse bölgelerdeki çarp k kentle me 
vb. sorunlar nedeniyle, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde bir k s m alanlarda Bakanlar 
Kurulu’nun 6 Ekim 2011 tarih ve 2011/2266 say l  karar  ve 7 Ocak 2012 tarih ve 2012/2641 
say l  karar  uyar nca yürütülecek iyile tirme, yenileme ve dönü üm uygulamalar  ile s-
tanbul Uluslararas  Strateji Belgesi’nin kabulüne dair Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar  
kapsam nda, stanbul’un uluslararas  bir finans merkezi olmas  için stanbul ili, Ata ehir il-
çesi s n rlar  içerisinde bulunan bir k s m alan n fiziksel altyap s n n iyile tirilmesine dair Ba-
kanlar Kurulu’nun 22 A ustos 2011 tarih ve 2011/2163 say l  karar  uyar nca yürütülecek 
master plan, kentsel tasar m ve imar plan  çal malar na ba lan lm  olup, gerekli çal -
malar devam etmektedir. 

“YEREL YÖNET MLER  B RL  A I KURULACAK”
Bu kentsel dönü üm çal malar yla ilgili Sivil Toplum Kurulu lar  ve meslek örgütleriyle nas l bir i  birli i 
içindesiniz? Halk n, ya ad  kentin sorunlar na duyarl  olmas  ve çözümün bir parças  haline getirilmesi 
için Bakanl k olarak yapt n z çal malar  anlatabilir misiniz?
Bakanl m z, ya anabilir kentler amac na ula mada kilit rol oynayan yerel yönetimler-
le i  birli i çal malar na önem vermektedir. Bu amaçla Bakanl k taraf ndan ba ta kent-
sel teknik altyap  olmak üzere her türlü planlama, etüt, projelendirme, in a, i letme ve 
finansman konular nda teknik destek sa lamay , gerekti inde hibe veya fon yard m  
sa lanacakt r. Öte yandan, bu süreçte yerel yönetimler aras  görü  ve bilgi al veri inin 
sa lanmas , i  birliklerinin kurulmas  önemlidir. Bu noktada Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlü ü’nce bir yerel yönetimler i  birli i a  kurulmas  amaçlanmaktad r. 

Bakanl k olarak Türkiye’deki yap  stoklar n n ve yeni yap lar n ye il bina konseptine uygun hale getirilme-
si için neler yap ld  hakk nda bilgi verebilir misiniz?
2 May s 2007 tarihinde yürürlü e giren Enerji Verimlili i Kanunu, kamudaki birçok kuru-

“Amacımız, 
kentsel dönüşümü 
gerçekleştirmek”  
“Özellikle büyük şehirlerimizin en 
önemli sorunlarından biri de denetim 
dışı gerçekleşmiş, yasal olmayan ya 
da sonradan yasalara uygun duruma 
getirilmiş niteliksiz yapılaşmalardır. Bu 
nedenle kentsel dönüşüm konusunun 
özellikle afet öncelikli olarak ele 
alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle 
afet öncesi risk yönetiminin önemi 
çerçevesinde kırsal alanlardan 
büyük şehirlere kadar kapsamlı 
iyileştirme ve doğal afetlere hazırlıklı 
yerleşim alanları için kentsel 
dönüşüm seferberliği başlatılması 
yönünde gerekli adımlar atılmıştır. 
Şehirlerimizin modernleştirilmesi 
ve insan hayatını tehdit eden 
risklerden arındırılmış, yaşanabilir 
şehirler oluşturmak amacıyla en 
önemli hedeflerimizden biri doğal 
afetlere hazırlıklı bir Türkiye için 
kentsel dönüşümleri gerçekleştirmek 
olacaktır.”

Ortaköy’de inşa 
edilen bir yeşil bina
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“2017’ye kadar 
tüm binalara EKB 

verilecek”  “Bakanlığımız, 
teknolojik, çevre dostu ve ekonomik 

yapı malzemeleri seçimiyle yeni 
yapım tekniklerinin inşaat sektöründe 
uygulanması yönünde yapı sektörüne 

öncülük edecektir.  Bu çerçevede; 
yeni yapılacak binalar için enerji 

tüketimi mevcut binalara göre yüzde 
40 civarında azaltılacak ve 2017 
yılına kadar tüm binalara Enerji 

Kimlik Belgesi (EKB) verilecektir. 
Yapı denetim hizmetlerinin ülke 

geneline yaygınlaştırılması da öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”

Mevcut yapı stokunun 
önemli bir kısmı risk 

altındadır”  “Ülkemizde 
kentsel dönüşüm; son yıllarda, özellikle 

1999 Marmara ve Düzce depremleri 
başta olmak üzere, yaşanan diğer 

önemli depremler ve son olarak da 
2011 yılında meydana gelen Simav ve 
Van depremlerinde yaşanan yıkımlarla 

ve kayıplarla daha da görünür hale 
gelen kentleşme ve yerleşme sorunları 
nedeniyle üzerinde en çok konuşulan 

ve tartışılan konulardan biri haline 
gelmiştir. Yaşanan bu depremler ile 

ortaya çıkan can kayıpları ve ağır 
hasarlı veya yıkılan binaların sayısı,  
ülkemizdeki mevcut yapı stokunun 

önemli bir kısmının risk altında 
olduğunu göstermiştir. Deprem 

baskısının bir sonucu olarak kentsel 
dönüşümün bir zorunluluk olduğu 

konusunda, ilgili çevreler ve özellikle 
yerel ve merkezi idareler hemfikir 
olmuşlardır. Kuşkusuz, dönüşümü 

yalnızca deprem açısından riskli 
alanlar için düşünmek çok da doğru 
bir yaklaşım değildir. Ancak yine de 

öncelikler adına konu ele alınarak 
yapılan bir etaplaşmada, kentlerinin 
büyük bir kısmının imar mevzuatına 
aykırı yapılaştığı Türkiye’de bu tür 

alanların dönüşümünü ilk sıraya 
koymak gerekmektedir.”

ma ülkemizdeki enerjinin etkin kullan lmas , israf n önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekono-
mi üzerindeki yükünü hafifletmesi ve çevrenin korunmas  amac yla görev ve sorumluluk-
lar yüklemi tir. te bu görevlerden biri kapsam nda Bakanl m z taraf ndan haz rlana-
rak 5 Aral k 2008 tarih ve 27075 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Binalarda Enerji Per-
formans  (BEP) Yönetmeli i yürürlü e girmi  olup k smen de olsa ye il bina veya bütünle-
ik bina tasar m  olarak da ifade edebilece imiz tasar m konseptinin ülkemizde yer bul-

mas  amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar n n, s  pompas n n ve kojenerasyon sistem-
lerinin kullan m  yeni yap lacak olan ve kullan m alan  yirmi bin metrekarenin üzerinde 
olan binalar için bina toplam maliyetinin en az yüzde onuna kar l k gelecek ekilde ol-
mas  mezkur yönetmelik gere ince bir zorunluluk olmu tur. Mevcut binalar m zda ve yir-
mi bin metrekarenin alt nda in a edilecek yeni binalar m zda zorlay c  bir hüküm olma-
sa da ye il bina kavram  ile henüz tan an ülkemizde zaman içerisinde bilincin olu acak 
olmas , teknolojinin yeni olmas  sebebiyle ilk yat r m maliyetlerinin u an için biraz fazla ol-
mas  gibi sebeplerden dolay  ileriki zamanlarda ülkemizde daha yayg n ve etkin bir e-
kilde ye il bina konseptinin uygulanmas  beklenmektedir.   
Ye il binalar , konutun oturdu u araziden tasar ma, operasyon, bak m, yenilenme ve y k -
m na kadar çevreye en az zarar verecek ekilde planlanmas  olarak tan mlayabiliriz. Her 
ülke kendi yerel ko ullar na uygun sertifika geli tirmeye çal maktad r. Mevcut durumda 
ABD’de LEED ve ngiltere’de ise BREEAM sertifikalar , ön planda yer almaktad r. Ülkemiz-
de de bu konudaki çal malar gün geçtikçe art  göstermektedir. Türkiye’deki tüm bina-
lar n ye il bina konseptine uygun hale getirilmesi çok uzun bir süreçtir. Çünkü kimi bina-
lar n ya  büyük oldu undan ye il bina haline getirilmesindense enerji verimli hale ge-
tirmek daha mant kl  bir hedeftir. Bakanl k olarak Türkiye’ye özgü ye il bina konsepti ça-
l malar n  yürütmek üzere ilgili kurulu larla irtibat kurmaktay z. BEP Yönetmeli i do rul-
tusunda yap lan çal malar ile ye il bina konsepti destekleme çal malar  için giri imle-
re ba lanm t r.

Türkiye ye il binalarda hangi konumda bulunuyor? Yap  stoklar m za bakt n zda bu konuda nas l bir ge-
li me ya and n  söyleyebilirsiniz? 
Gerek kamu binalar nda gerekse özel te ebbüs binalar nda ye il bina kavram  dünya-
da oldu u gibi Türkiye’de de giderek yayg nla maktad r. Bilindi i üzere bir binan n ye-
il olarak tan mlanabilmesi için uluslararas  geçerlili i bulunan bir sertifikaya sahip ol-

mas  gerekmektedir. Ülkemizde sertifika alm  bina say s  henüz istenen düzeyde de il-
dir. Türkiye’deki ye il binalar bu konuda duyarl  özel sektörlerin hizmet binalar , AVM’leri, 
üretim-bak m merkezleri tarz nda binalar ndan ibarettir. Ye il binaya sahip olmak irketle-
rin, kurumlar n toplumda bilinilirli ini ve itibar n  da art rmaktad r. Bu itibarla bu kulvarda 
yerini almak isteyen birçok kurum otel, AVM, kampüs, rezidans, ofis binalar  gibi tasar m-
lar n  art k bu konsepte uygun olarak yapmaktad r. Genel olarak yeni yap lan binalar  in-
celedi imizde ye il bina kriterlerine uygun olarak tasarlanmaya çal ld  görülmektedir. 

Tarlabaşı
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Özellikle yeni konut projelerinin lansman  ye il bina olarak yap lmaktad r. Türkiye’de mev-
cut yap  stokunda ye il bina say s  oranlar  çok dü üktür ve kamu binalar  için bu say  
yok denecek kadar azd r. Bakanl kça ihalesi yeni yap lan veya yap lacak binalar için bu 
konsept göz önüne al nmaktad r.

“ULUSAL YE L B NA KONSEPT  ÇALI MALARINI SÜRDÜRÜYORUZ”
Ye il bina kavram  in aat ve in aat malzemeleri sektörü için ayn  zamanda ekonomik bir döngüyü de ifa-
de ediyor. Hatta sektörün küresel krizden ye il bina reçetesi ile kurtulaca n  dü ünenler de var. Ne kadar 
binan n dönü türülmesinden söz ediyoruz? Ekonomik aç dan bu pazar n büyüklü ü nedir? 
Türkiye’de in aat sektörü ülkemizin lokomotif sektörü konumundad r. Binalarda kullan -
lan malzemeler dünyada gerçekle en y ll k üretimin yüzde 40’  seviyesindedir. Dolay s y-
la in aat sektöründe ya anacak bir art  in aat malzemelerini de etkileyecektir. Bu da 
yeni i  istihdam na yol açacak ve ekonominin geli mesine katk da bulunacakt r. Ye il 
bina kavram  krizden ç kmas  reçetesi de ildir. n aat sektöründe ne tip bir kriz oldu u 
anla lamamaktad r. Bakanl k olarak klim De i ikli i Eylem Plan  ( DEP) projesinde ener-
ji verimli hale getirilecek bina say s  belli olsa da ye il bina hedefi u an için daha haz r-
l k a amas ndad r.

Gerek kentsel dönü üm gerekse de ye il binalarla ilgili Bakanl k olarak nas l bir yasal ve teknik altyap  
çal mas  haz rland ? Bu çal malarda bugüne kadar ne kadar yol katedildi?
Dokuzuncu Kalk nma Plan ’nda (2007-2013) “Ülkemiz artlar  çerçevesinde ilgili taraflar n 
kat l m yla sera gaz  azatl m politika ve tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Plan  ha-
z rlanarak, BM iklim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi’ne ili kin hükümlülükler yerine getirile-
cektir” ifadesi yer almaktad r. Bu ifade istikametinde ilerleyen ve yükümlülüklerini yerine 
getiren Türkiye, DEP’i tamamlayarak, bu husustaki duyarl l n  ve kararl l n  aç k bir e-
kilde ortaya koymu tur. Bu eylem plan nda yer alan amaçlardan biri de binalarda ye-
nilenebilir enerji kullan m n n art r lmas d r. Yenilenebilir enerji kullan m n n tam olarak ye-
il bina demek olmasa da bu yolda at lacak önemli bir ad m olarak dü ünülebilir. Bu 

amaç ba l  alt nda yer alan hedefte ise 2017 y l ndan itibaren yeni binalar n y ll k enerji 
ihtiyac n n en az yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklar ndan temin edilmesi yer al-
maktad r. Ayr ca 2012-2015 y llar  aras nda Entegre Bina Tasar m  Yakla m  ve S f r Emis-
yonlu (Sürdürülebilir) Bina kriterlerinin olu turulmas , gerekli görülürse BEP Yönetmeli i’ne 
entegre edilmesi yönünde bir eylem de öngörülmektedir. Tüm bu ad mlar Türkiye’nin 
kendi ulusal ye il bina konseptini olu turmas  yönünde olumlu bir ad m olarak de er-
lendirilebilir.

Var olan binalar n ye il binalara dönü türülmesinde nas l bir eylem ve strateji geli tirildi? Süreç nas l i -
leyecek?
Çevre dostu ye il binalarla ilgili teknik, tesisat ve mimari olarak kavramlar geli tirilme-
ye çal lmaktad r. Enerji verimli ve ye il binalara ili kin gerek Bakanl k stratejik planlar n-
da, gerekse YPK’de onaylanarak Resmi Gazete’de yay mlanan Enerji Verimlili i Strateji 
Belgesi’nde ve klim De i ikli i Strateji Belgesi’nde mevcut yap  stokuna yönelik eylemler 
yer almaktad r. Özel sektör ile de çe itli konularda ortak çal malar yap lmaktad r. Bakan-
l k olarak bina enerji performans na dayal  enerji kimlik belgesi verilmesine 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren ba lan lm t r. Bu uygulama ile mevcut binalara göre yeni yap lan bi-
nalar n yüzde 75’inde, yakla k yüzde 50 oran nda enerji verimlili i sa lanm t r. 

Mevcut yap lar n ye il binalara dönü türülmesi sürecinde te vik ve finans kaynaklar yla ilgili Bakanl k 
olarak nas l bir haz rl k içindesiniz?
DEP çerçevesinde finans modellemeleri ile ilgili olarak 2011-2015 y llar  aras nda binalar-
da enerji verimlili i önlemleri için gerekli yat r mlar n yap lmas n  özendirici finans model-
lerinin ara t r lmas , tan t lmas  ve yayg nla t r lmas  türünden bir eylem öngörülmektedir. 
Ancak bu eylem için sorumlu/koordinatör kurulu  olarak Bakanl m z de il Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanl  atanm t r. Bunlardan ayr  olarak say n Bakan m z n Çevre Dostu 
Binalar Derne i’nin düzenledi i Uluslararas  Ye il Binalar Zirvesi’nin aç l nda yapt  ko-
nu ma metni içerisinde “Ye il binalar n yap m  ve do a dostu malzemelerin üretilmesi 
konusunda te vikler gelecek. Hem vergi yönünden hem kredi yönünden, di er yönler-
den birtak m kolayl klar, birtak m te vikler de etap etap getiriyoruz” türünden beyan  bu 
yönde yap lacak uygulamalar n Bakanl m z n gündeminde oldu unun i areti olarak 
alg lanmal d r.  

“Kentleşme, gelişmekte 
olan ülkeler açısından
en önemli sorundur”
“Nüfus artışı ve sanayileşme sonucu 
ortaya çıkan kentleşme olgusu, 
çok sayıda sorunu da beraberinde 
getirmiştir. Kentleşme hareketlerinde 
dikkati çeken önemli hususlardan birisi 
kentleşmenin daha çok gelişmekte olan 
ülkeler açısından sorunlu olduğudur. 
Bugün özellikle dünyada gelişmekte 
olan birçok ülkede (Brezilya, Çin, 
Hindistan olmak üzere birçok Güney 
Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri) 
kentleşme sorunları yaşanmakta 
ve kentsel dönüşüm bu ülkelerin 
gündeminde önemli yer tutmaktadır. Bu 
konuların çözümü için hükümetler ciddi 
şekilde kafa yormaktadır. Örneğin, 
Brezilya’da bin 700 gecekondu 
bölgesinden acil olan 200 bölgenin 
dönüştürülmesi için devlet 570 milyar 
dolar bütçe ayırmayı planlamakta, 
diğer yandan, Çin’de 10 milyon acil 
konut ihtiyacı ve Hindistan’da da 10 
milyon çok acil konut ihtiyacı olduğu 
bilinmektedir. Aynı şekilde, Afrika’da, 
Güney Amerika’da, Orta Doğu’da 
ve Asya’da da sosyal konut ihtiyacı 
ve gecekondu dönüşüm sorunları 
bulunmaktadır.”

Sulukule'de kentsel dönüşüm
çalışmaları başladı

Sulukule
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K B NONB R’ N SONBAHAR BA INDAN T BAREN, EURO BÖLGES  ODAKLI OLARAK ETK S N  
ARTIRAN KÜRESEL EKONOM YE YÖNEL K END ELER, 2012 YILI Ç N DÜNYA EKONOM S NDE 
VE Ç N, TÜRK YE G B  GEL MEKTE OLAN EKONOM LERDE DD ALI BÜYÜME ÖNGÖRÜLER N N, 
FARKLI ORANLARDA OLSA DA, A A I DO RU REV ZYONUNA, EURO BÖLGES  Ç N SE NEGA-
T F BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜNE DÖNÜ ÜNCE, GEÇT M Z YILIN ARALIK AYINDAN T BAREN, TÜRK 
EKONOM S NDEK  AKTÖRLER N KEY FS ZL  P YASALARA YANSIDI. Yeni y l n ilk iki ay nda, çe-

itli kurumlar taraf ndan haz rlanan beklenti anketlerinde, Türk i  dünyas n n üretim ve ihracat 
ba lant s  gibi alanlarda geçen y la göre s n rl  bir gerileme beklentisine i aret etti ine ahit olduk.
2012 y l  için, çok dillendirilmese de, içten içe, konu ulan veya tart lan temel tart ma konusu ise, Türk 
ekonomisinin bu y l için yeterli düzeyde bir d  finansman imkân  bulup bulamayaca  meselesi idi. Çünkü 
bu y l en iyimser tahminle 75 milyar dolar düzeyinde gerçekle ecek olan cari aç k ve d  borçlar n net öde-
necek miktar  aç s ndan, Türkiye’nin 90-100 milyar dolar düzeyinde bir d  finansman aç  ile kar  kar -
ya oldu u dillendirilmekteydi.

K NC  ÇEYREK Ç N UMUTLAR DAHA GÜÇLÜ
Y l n ilk üç ay  geride b rak l rken, ekonomi dünyas nda hava, ocak ay  ba na göre, bir ölçüde de a r k  
ko ullar n n yumu amas na paralel olarak, k smen daha iyimser beklentilere i aret ediyor gözüküyor. Ge-
rek, TCMB’nin reel kesim güven endeksi, gerekse de TÜ K’in sektörel güven endeksinde öne ç kan detay, 
nisan-haziran dönemi için üretim, ihracat ve yurt içi sipari  ba lant s  ile firmalar n istihdam n  muhafaza 
etmesi aç s ndan daha pozitif beklentilere i aret ediyor. 

Nitekim TÜ K’in Ayl k yeri E ilim Anketi sonuçlar  hizmet, perakende ticaret ve in aat sektörü güven en-
dekslerinin mart ay nda artt n  gösteriyor. Buna göre, mart ay nda hizmet sektörü güven endeksi, bir ön-
ceki aya göre yüzde 4,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,8, in aat sektörü güven endeksi 
de yüzde 7 oran nda artt . ubat ay nda 98,8 olan hizmet sektörü güven endeksi 102,9’a, 99,7 olan pera-
kende ticaret sektörü güven endeksi 106,5’e ve in aat sektörü güven endeksi de 89,6 de erinden 95,9’a 
ç kt . Hizmet sektörü güven endeksindeki art , son üç ayda i  durumu, son üç ayda ve gelecek üç ayda hiz-
metlere olan talepten kaynaklanm  gözüküyor. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki art , son 
üç ayda ve gelecek üç ayda i  hacmindeki (sat lar) art  beklentisiyle, in aat sektörü güven endeksindeki 
art  ise al nan kay tl  sipari lerin mevcut düzeyi ve gelecek üç ayda toplam çal an say s  de erlendirme-
lerinin iyile mesinden kaynaklanm  gözüküyor.

N AAT SEKTÖRÜNDE ST HDAM VE SATI LAR ARTIYOR
Yine, TÜ K’in çeyrek dönemler halinde payla t  verilerin nda, in aat sektöründe istihdam n 2011 y -
l n n 4. çeyre inde yüzde 0,8 artt  gözlenmekte. 2005 y l  verileri temel al nmak üzere hesaplanan istih-
dam verileri nda, bina in aat  sektörü istihdam endeksi yüzde 3,0 artarak 79,9’dan 82,3’e yükselirken, 
bina d  in aat sektörü istihdam endeksi ise 1,9 azalarak 123,1’den 120,8’e dü mü  gözüküyor. Altyap  
in aatlar nda çal an i  gücündeki bu s n rl  gerilemede ekonomi yönetiminin kamu mali disiplinini sa lam 
tutmak ad na, devletin altyap  in aat harcamalar n  çok kontrollü götürmesinin etkisi göz ard  edilmemeli. 
Yine ayn  istatistiki verilerin nda, in aat sektöründe çal lan saat de yüzde 0,2 artt . 

Çal lan saat aç s ndan, bina in aat  sektörü çal lan saat endeksi yüzde 1,8 artarak 77,9’dan 79,3’e yük-

Yılın ilk üç ayı geride bırakılırken, ekonomi dünyasında 
hava, ocak ayı başına göre, bir ölçüde de ağır kış koşullarının 

yumuşamasına paralel olarak, kısmen daha iyimser 
beklentilere işaret ediyor gözüküyor. Gerek, TCMB’nin reel 

kesim güven endeksi, gerekse de TÜİK’in sektörel güven 
endeksinde öne çıkan detay, nisan-haziran dönemi için 

üretim, ihracat ve yurt içi sipariş bağlantısı ile firmaların 
istihdamını muhafaza etmesi açısından daha pozitif 

beklentilere işaret ediyor.

Birinci çeyrek keyifsiz 
geçse de, ikinci çeyrek 

için umutlar güçlü
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selirken, bina d  in aat sektörü çal lan saat endeksi yüzde 1,7 azalarak 124,1’den 122,0’a dü tü. Yine, 
2011 y l n n son çeyre i itibariyle in aat sektöründe brüt ücret-maa lar da yüzde 12,8 artt .

Üçer ayl k olarak hesaplanan n aat Sektöründe Brüt Ücret-Maa  Endeksi, bina in aat  sektöründe yüz-
de 14,1 artarak 150,8’den 172,0’a; bina d  in aat sektöründe brüt ücret-maa  endeksi yüzde 11,4 arta-
rak 222,1’den 247,5’e yükselmi  gözüküyor. Dikkat edilecek olursa, 2011 y l  sonu itibariyle y ll k enflas-
yonun yüzde 10,45 oldu u dikkate al nd nda, enflasyon oran ndan daha yüksek bir brüt ücret art  ger-
çekle mi  gözüküyor. 

Yine üçer ayl k dönemler halinde aç klanan bir veri olarak, 2011 y l  dördüncü döneminde, 118.867 konut 
sat  sonucu el de i tirmi  ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre yüzde 16,82’lik bir konut sat  ar-
t  gerçekle mi . 2011 y l  dördüncü döneminde, konut sat lar nda bir önceki döneme göre, yani ayn  y -
l n 3. çeyre ine göre en yüksek art  yüzde 31,12 oran  ile stanbul’da gerçekle mi . 

Bir önceki döneme göre yüksek art  gösteren di er bölgeler s ras yla, yüzde 30,79 ile Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, yüzde 29,96 ile Mardin, Batman, rnak, Siirt, yüzde 29,21 ile Antalya, Isparta, Burdur ve yüzde 
25,06 ile zmir istatistiki bölgeleri olarak gözüküyor. Ayn  dönemde konut sat lar nda bölge düzeyinde bir 
önceki döneme göre azal  gösteren bölgeler ise s ras yla, yüzde -14,13 ile Van, Mu , Bitlis, Hakkari, ki dep-
rem nedeniyle a rt c  de il, yüzde -3,50 ile Zonguldak, Karabük, Bart n ve yüzde -0,33 ile K r kkale, Aksa-
ray, Ni de, Nev ehir, K r ehir istatistik bölgeleri.

Gelelim, 2011 y l  dördüncü döneminde, 2010 y l n n ayn  dönemine göre konut sat lar ndaki performansa.  
Bir önceki y l n ayn  dönemine göre sat lardaki art  oran , bir önceki döneme göre art tan daha yüksek ola-
rak, yüzde 21,89 oran nda art  olarak gerçekle mi . 2011 y l  dördüncü döneminde bir önceki y l n ayn  dö-
nemine göre konut sat lar nda tüm istatistiki bölgelerde art  gerçekle mi  olmas  önemli bir nokta. En çok 
art  gösteren bölgeler s ras yla, yüzde 93,07 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 36,70 ile Tekir-
da , Edirne, K rklareli, yüzde 36,47 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 35,85 ile Mardin, Batman, rnak, 
Siirt ve yüzde 34,14 oran yla Antalya, Isparta, Burdur istatistiki bölgeleri olarak öne ç k yor.

2011 y l  dördüncü döneminde, dört dönemlik, yani kümülatif olarak y ll kland r lm  olan ortalamalara göre 
de i imlere bak ld nda ise, konut sat lar nda Türkiye genelinde yüzde 17,25 oran nda art  yakalanm . 
Konut sat lar nda söz konusu kümülatif, yani y ll kland r lm  art  oranlar  26 istatistik bölge kar la t r la-
rak analiz edildi inde, yine sevindirici ekilde tüm bölgelerde art  gerçekle ti i görülüyor. De i im oranla-
r na bak ld nda en yüksek art  gösteren bölge yüzde 95,77 oran yla A r , Kars, I d r, Ardahan bölgesidir.
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Ç P YASA SO UTULACAK SE, HRACAT HMALE GELMEZ
2008 y l n n son çeyre inde dünya ekonomisini haz rl ks z yakalayan küresel kriz, Türk ekonomisinde se-
bep oldu u olumsuz etkinin geç fark edilmesiyle, 2009 y l n n ilk yar s nda ciddi bir ekonomik daralma-
ya sebep olmu tu. Ekonomi yönetiminde bayrak de i imi sonras nda gündeme gelen tedbirle toparlanan 
makroekonomik performansla, 2009 y l n n son çeyre inde yüzde 5,9 pozitif büyüme yakalayan Türk eko-
nomisi, 2010 y l nda yüzde 9 gibi rekor bir büyümeye imza att . 2011 y l  büyüme rakam  ise 2 Nisan 2012 
Pazartesi günü aç klanacak. Siz, dergide bu yaz y  okurken, çoktan aç klanm  olaca n  tahmin etti im 
için 2011 y l  büyüme oran  için yüzde 8,5’ler konu uluyor. Benim tahminim ise 8,6 ile 9,1 aras . Bir sonra-
ki yaz da bu rakam  tutturup tutturamad m z  konu uruz.

Biz, tekrar konumuza odaklan r isek, 2010 ile 2011 y llar nda ard  ard na k r lan bu rekor büyüme oran-
lar n n, iç talep a rl kl  bir büyüme oldu unun ve hane halk n n tüketim harcamalar  ile, özel sektör yat -
r m harcamalar ndaki ciddi s çramadan kaynakland n n fark nday z. Bu noktada, Ba bakan Yard mc -
s  Babacan’ n payla t  bir veri çarp c . Buna göre, Türk halk  2010 ve 2011 y llar nda kazand ndan 95 
milyar TL daha fazla harcamay  borçlanarak gerçekle tirmi . Bunun do al sonucu olarak, 2011 y l  sonu 
itibariyle Türkiye’de tasarruf oran  yüzde 13’ün alt na dü tü. 1998 y l nda ise ayn  oran yüzde 23’tü.

EURO BÖLGES ’NE ALTERNAT F HRACAT PAZARLARI UMUDUMUZ
Türk ekonomi yönetimi, bu derece tempolu bir iç talep art n n ve Türk halk n n bu derece h zl  ve bir anlam-
da ölçüsüz bir tüketim ve borçlanma temposuna yönelmi  olmas n n, Türk ekonomisinin orta vadeli riskle-
ri aç s ndan sa l kl  olmad n n fark nda. Bu nedenle, gerek fiyat istikrar , yani enflasyon riski, gerekse de 
finansal istikrar, yani cari aç k riski için, yani Türk halk n  2012 y l  ve k smen 2013 y l nda daha tasarruflu 
olmaya te vik etmek için, yurt içi piyasay  bir miktar so utmak, temposunu yava latmak gerekiyor. Bu du-
rumda, Türk sanayisi, Türk KOB ’leri için bir kez daha ihracata yüklenmenin önem kazand  bir sürece gi-
riyoruz. Bu temel gerçe in nda, Türk i  dünyas  da ihracat hacminin gerilememesi, art n  sürdürme-
si için tarihi bir mücadele ortaya koyuyor. Y l n ilk iki ay nda ortalama yüzde 10 art la giden ihracat hac-
mi, mart ay nda k smen h z keserek yüzde 8’lik bir art la devam ediyor. lk üç ayl k ortalama yüzde 9 gibi. 
Üstelik bu Avrupa Birli i ülkelerine yap lan ihracat n y l n ilk 3 ay nda geriledi i bir ortamda gerçekle iyor.

Almanya, Türkiye’nin ihracat nda birincil önemde pazar m z. 12 milyar dolar ihracat yap yoruz; ama ilk 3 
ayda yüzde 1 gerileme var. talya’ya gerçekle tirdi imiz ihracattaki gerileme yüzde 20’nin üzerinde. Fran-
sa pazar  için yüzde 5, spanya pazar  için ise yüzde 9 gerileme var. Peki, buna ra men ihracat m z mart 
ay  sonu itibariyle kümülatif, yani y ll kland r lm  olarak, nas l oldu 136 milyar dolar  geçti. Çünkü 8,3 mil-
yar dolar ile toplam ihracat m zda en önemli 2. pazar konumuna gelen Irak’a gerçekle tirdi imiz ihracat, 
y l n ilk 3 ay nda geçen y la göre yüzde 37 art la gidiyor. Afrika pazar nda, Asya ülkelerine ve Amerika k -
tas na yap lan ihracatta rekorlar var. Yani Türk i  dünyas , Avrupa pazar nda ya ad  s k nt lar , var gücüy-
le pazar çe itlendirmesi ve alternatif pazarlardaki ba ar lar  ile dengeliyor.

Türk i  dünyas n n en kritik önemdeki çat  kurulu lar  ve sivil toplum kurulu lar n n gerçekle tirdikleri ülke 
ziyaretleri, ticaret köprüleri ve uluslararas  düzeydeki fuar ile ikili i  görü mesi organizasyonlar , ticaret ve 
sanayi odalar n n gerçekle tirdikleri büyük fuar kat l mlar  bunda etkili olmu  gözüküyor. Özellikle, 1 ve 2. 
ku ak kom u ülkelere, Körfez, Afrika, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne, hatta bizzat Cumhurba kan  Gül, 
Ba bakan Erdo an, Ba bakan Yard mc s  Babacan ve Ekonomi Bakan  Ça layan’ n ba kanl k ve önderlik 
etti i dünyan n Türkiye’ye daha uzak ülkelerine yap lan ziyaretler, Türkiye’nin 2012 ve 2013 y l  için “ihra-
cat odakl  büyüme’ye” a rl k vermesi aç s ndan kritik önemde.

Türk ekonomisinin, büyümeye odakl , bankac l k sektörü ve kamu maliyesinde disiplini koruyan bir yap y-
la yoluna devam etmesi, küresel sermayenin Türkiye’ye ciddi kaynak ak tma tercihini gündeme getirse de, 
yurt d ndan bu tür bir sermaye giri inin Türk halk n  kazand ndan daha fazla harcamaya te vik eden 
ve TL’nin sürekli de er kazanmas  ile ihracat m z  zorlayan, ithalat  azd ran bir makro tabloya sebep oldu-

u da malum. Bu nedenle Türkiye, 2012 ve k smen 2013 y l n n ilk yar s nda, ihracat odakl  büyüme ve iç 
talebi so utan makro politikalarla, hem enflasyon, hem de cari aç  dizginlemeyi ba ar r ise, 2013 y l n-
da Türkiye’nin uluslararas  derecelendirme notunun “yat r m yap labilir ülke” düzeyine yükseltilmesi uzak 
bir ihtimal de il.

Yılın ilk iki ayında 
ortalama yüzde 10 
artışla giden ihracat 
hacmi, mart ayında 
kısmen hız keserek 
yüzde 8’lik bir artışla 
devam ediyor. İlk üç 
aylık ortalama yüzde 9 
gibi. Üstelik bu Avrupa 
Birliği ülkelerine 
yapılan ihracatın 
yılın ilk 3 ayında 
gerilediği bir ortamda 
gerçekleşiyor.
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T
ÜRK N AAT MALZEMES  SANAY S N N EN ÖNEML  SEKTÖRLER  ARASINDA YER ALAN ÇE-
L K SEKTÖRÜNDE 2011 YILINDA YAKALANAN BA ARI YÜZLER  GÜLDÜRDÜ. Pek çok çe-
lik üreticisi ülkede krizden kaynakl  talep daralmalar  ve yüzde 40’a varan 
üretim dü ü ü ya an rken, Türk çelik sektöründe bu daralma s n rl  kald . Hat-
ta yüzde 17 gibi yüksek bir büyüme oran na ula t . Türk demir çelikçilerin ih-
racatta alternatif pazarlara yönelme ba ar s , sektörün maliyetlerini azaltma-
da gösterdi i kararl l k, yat r mlar n kriz dönemine ra men sürmesi rakipleri-

ne göre sektörün avantajl  konuma geçmesini sa lad . Sektörün bir ba ka ba ar s n  da 
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derne i (DÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan öyle ak-
tard : “Türk çelik sektörünün bu ba ar y  göstermesinde, kriz döneminde sürdürülen ya-
t r mlar n, Türkiye’de üretimi bulunmayan veya yetersiz olan ürünlere yönelmesi de etkili 
oldu. Son yat r mlarla, a rl kl  bir ekilde ithalat yolu ile kar lanan ürünlerin, ciddi miktar-
larda Türkiye’de de üretilmeye ba lanmas , bir taraftan ithal ikamesi sa larken, di er ta-
raftan da yeni ihraç kalemlerinin ortaya ç kmas na katk da bulunarak, çelik sektörünün 
iç ve d  piyasalara sundu u ürünlerin çe itlili inin artmas  sonucunu do urdu. 2011 y -
l nda yurt içi tüketimde gözlenen 3,5 milyon ton civar ndaki art a ra men, ithalat n geri-
lemesine ve ihracat n artmas na ve ihracat n ithalat  kar lama oran n n, 8 puan art la, 
yüzde 141 seviyesine yükselmesine imkân sa lad .”

2011’deki bir di er sevindirici geli menin ise ham çelik üretiminde gözlenen yüzde 17 
oran ndaki art a ra men, sektörün temel girdilerinden olan hurda ithalat ndaki art n 
yüzde 11,8 seviyesinde kalmas  oldu unu belirten DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Yayan, “2011 
y l nda yerli hurda tedarikinde sa lanan yüzde 54 oran ndaki art n, bir taraftan çelik tü-
ketiminin artmas ndan, bir taraftan da Ekonomi Bakanl ’n n yurt içi girdi tedariki konu-
sundaki yo un çabalar ndan kaynaklanmaktad r” dedi.

Türkiye’nin 2011 y l ndaki çelik üretimi 34,1 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ula rken, ya-
kalanan bu rakam dünyan n büyük çelik üreticileri aras nda en yüksek üretim art n  ifa-
de etmesi bak m ndan da anlaml yd . Türkiye kriz öncesi 2007 seviyesine k yasla üretimi-
ni yüzde 32,2 oran nda art rarak, Çin, Hindistan ve Güney Kore’nin ard ndan, kriz önce-
si üretim seviyesinin üzerine ç kan dördüncü ülke oldu. Buna kar l k spanya, Fransa, Uk-
rayna, ABD, Japonya, Almanya, talya ve Rusya gibi önemli çelik üreticisi ülkelerin üretim-
leri, 2011 y l nda da kriz öncesi seviyesine ula amad .

BEL RS ZL KLER BEKLENT LER  ETK L YOR
Türkiye 2011 y l nda ihracatta de er yönünden önemli bir performans göstermesine kar-

n, miktar yönünden elde edilen büyüme Orta Do u ve Körfez ülkeleri ile Kuzey Afrika’da 
ya anan belirsizliklerden etkilendi. Bu belirsizlikler miktar yönünden beklentilerin gerisinde 
kal nmas na neden olurken, 2011 y l nda, demir çelikten e ya ve boru ürünleri de dâhil 
olmak üzere, Türkiye’nin toplam demir çelik ihracat  miktar aç s ndan yüzde 5,3 oran nda 
art la, 17,60 milyon tondan, 18,54 milyon tona; de er aç s ndan ise fiyatlar n yükselmi  ol-
mas n n da etkisiyle, yüzde 25,2 oran nda art la, 13,29 milyar dolardan, 16,63 milyar dola-
ra yükseldi. Bu bölgelerdeki ihracat m zla ilgili Dr. Yayan u rakamlar  verdi: 

Demir çelikte 
yüzler güldü
“Türkiye’nin 2011 yılındaki çelik üretimi 34,1 milyon 
ton gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, yakalanan bu 
rakam dünyanın büyük çelik üreticileri arasında en 
yüksek üretim artışını ifade etmesi bakımından da 
anlamlıydı” diyen Türkiye Demir Çelik Üreticileri 
Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, sektörün 
yüzde 17 büyümesinin yüzlerini güldürdüğünü belirtti.
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 “Türkiye ekonomisi farklı dinamikleriyle 
dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden 
biri ve inşaat sektörü de Türkiye 
ekonomisinin can damarıdır. İnşaat 
sektörü stratejik bir sektör olarak 
değerlendirilmeli ve politikalar da 
bu şekilde konumlanmalıdır. Sektör 
temsilcilerinin ve önemli paydaşlarımızın 
ulusal ve uluslararası arenadaki iş 
birliklerinin artmasının sektöre ciddi 
katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. 
Sektör olarak Cumhuriyet’in 100. yılında 
100 milyar dolar yurt dışı müteahhitlik 
geliri, 100 milyar dolarlık iç pazar 
büyüklüğü, 100 milyar dolar inşaat 
malzemeleri ihracatı hedefl iyoruz. Bu 
hedefl eri gerçekleştirmek için kamu ile 
el ele verip daha etkin rol oynayacağımız 
kanaatindeyim. İnşaat sektörü olarak 
son dönemde ekonomimizin bu derece 
büyümesinde yarattığımız katma değer, 
sağladığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz 
ihracatla büyük pay sahibi olmaktan 
dolayı gururluyuz. Ancak önümüzdeki 
dönemde sektörümüzün 
sürdürülebilir gelişimi için 
çalışmaların daha aktif 
ve etkin bir biçimde 
hızlanması gerekiyor. 
Küresel arenadaki 
rekabet gücümüzü 
artırmak için 
markalaşmaya, 
ARGE ve 
inovasyona 
ağırlık verilmesi 
gerekliliğinin altını 
çizmek isterim.” 

DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan: 

“Çelik üretimini en hızlı 
artıran ülke Türkiye”

mi için 
tif 

. 

“2011 y l nda, Türkiye’nin demir çelik ürünlerinde en büyük ihraç pazar  konumunda bu-
lunan Orta Do u bölgesine yönelik çelik ürünleri ihracat , yüzde 12,7 oran nda dü ü le, 
7,08 milyon tona; 2010 y l nda Türkiye’nin en büyük ikinci ihraç pazar  konumunda bu-
lunan Kuzey Afrika’ya yönelik ihracat ise yüzde 31 oran nda dü ü le, 1,83 milyon tona 
geriledi. 2011 y l nda Orta Do u ve Körfez ülkeleri ile Kuzey Afrika bölgesine yönelik ihra-
cat m zdaki dü ü te, bölge ülkelerinde ya anan sosyal ve politik istikrars zl klar etkili oldu. 
2011 y l nda, söz konusu iki bölgeye yönelik demir çelik ürünleri ihracat n n de eri 7 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekle irken, her iki bölgeye yönelik ihracatta 1,4 milyar dolar ci-
var nda kay p ya and .” 

Orta Do u, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerindeki kay plar n , AB, Güney Amerika ve Uzak 
Do u gibi alternatif piyasalara a rl k vererek dengeleyen Türk çelik sektörü, bu strateji-
si ile ihracat art n  sürdürmeyi ba ard . hracattaki ve üretimdeki ba ar  kapasite kullan -
m na da yans d . 2010 y l nda yüzde 71 seviyesinde olan kapasite kullan m oran , 2011 y -
l nda yüzde 76 seviyesine ula t . 

2012 y l ndan da sektör olarak umutlu olduklar n  belirten Dr. Yayan, “2012 y l nda, çelik 
sektörümüzün dünya ortalamas n n üzerinde bir büyüme trendi yakalamas , ithalattaki 
dü ü  e iliminin devam etmesi ve çelik ihracat n n gerek miktar, gerekse de er yönün-
den yükseli  e ilimini sürdürmesi bekleniyor” diye konu tu. DÇÜD Genel Sekreteri 2012 y l  
ile ilgili öngörülerini de öyle anlatt :

“2012 y l nda, geli mi  ülke ekonomilerindeki yava lamaya ili kin belirsizlik nedeniyle, özel-
likle AB ülkelerine yönelik ihracat m z n, mevcut seviyelerini korumakta dahi zorlanabile-
ce i, buna kar l k geli mekte olan ekonomilere yönelik ihracat art n n devam edece-

i de erlendiriliyor. Türkiye’nin ihracat n n geli mesinde, Orta Do u, Körfez, Kuzey Afrika 
ve kom u ülkelerde istikrar n temini büyük önem ta yor. M s r, Libya ve Tunus’un görece-
li olarak istikrara kavu mas n n, Kuzey Afrika’ya yönelik ihracat m za olumlu etki yapmas  
beklenirken, kom u ülkelerden Suriye ve Irak’taki istikrars zl n, bu ülkelere yönelik ihraca-
t m z  olumsuz yönde etkilemesinden endi e duyuluyor.” 

SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME Ç N YAPILMASI GEREKENLER
2011 y l nda 31,94 milyon tonluk toplam nihai çelik ürünleri üretiminin yüzde 55 oran nda-
ki k sm n  iç piyasada, yüzde 45 oran ndaki k sm n  ise ihraç piyasalar nda de erlendiren 
Türk demir çelik sektörü, gösterdi i ba ar l  büyüme rakamlar na kar n birtak m sorunlar-
la da u ra yor. Dr. Yayan, sektörün kar la t  sorunlar  öyle s ralad :
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“Sektörümüzün milyarlarca dolar yat r mla olu turdu u ve önemli bir k sm n  kullanama-
d  kapasitelerin ekonomiye kazand r labilmesi ve kriz ortam nda uluslararas  piyasada-
ki rekabet gücünü koruyabilmesi için yapmas n  gerekenler bulunuyor. Öncelikle kömür 
ithalat nda CIF bedelin yüzde biri ile hurda ithalat nda CIF bedelinin binde 5’i oran nda-
ki çevre katk  pay  kesintisine son verilmesine, elektrik enerjisi üzerindeki, ba ta TRT pay  ol-
mak üzere, sektörle hiçbir ilgisi bulunmayan her türlü fon ve kesintinin kald r lmas na ve 
enerji girdi maliyetleri ile ilgili sübjektif nitelikteki muhtelif problemlerin süratle çözülmesi-
ne, Dâhilde leme Rejimi’nin (D R), olu an yeni artlar muvacehesinde yerli girdi teda-
rikini te vik eden bir çerçeveye oturtulmas na acilen ihtiyaç duyuyoruz. Ayr ca, AKÇT ile 
aram zdaki Serbest Ticaret Anla mas  nedeniyle, devlet yard mlar ndan yararlanama-
yan çelik sektörümüz, Avrupa’daki yeni çelik tan m  çerçevesinde, hurda, kömür ve de-
mir cevherinin çelik tan m ndan ç kart lm  olmas  nedeniyle, söz konusu ham madde-
lerde te vik verilebilmesini mümkün k lacak mekanizmalar n geli tirilmesine ihtiyaç duyu-
yor. Bu ham maddelerde te vik verilmesinin, ihtiyac n n önemli bir k sm n  ithalat yolu ile 
kar layan çelik sektörümüzün, iç piyasadan girdi tedarikini art rmas na, dolay s yla itha-
lata ödenen yüksek ham madde bedellerinin azalmas na katk da bulunaca n  de er-
lendiriyor, ayr ca bu tür bir yakla m n, Yerli Girdi Tedarik Stratejisi ile de uyumlu olaca -
n  dü ünüyoruz.” 

UZUN ÜRÜN ÜRET M  ARTTI
Demir çelik sektörü taraf ndan üretilen ve yo un olarak in aat sektöründe kullan lan 
uzun ürünlerde de 2011 y l nda yüzde 16,3 oran nda (3,2 milyon ton) art  ya and , top-
lamda 22,87 milyon tona ula t . “Böylece, 2011 y l nda yüzde 21,5 oran nda art la, 31,95 
milyon tona ula an Türkiye’nin toplam nihai çelik ürünleri üretiminde gözlenen 5,64 mil-
yon tonluk art n yüzde 57 oran ndaki k sm  uzun ürünlerde ya and ” diyen Dr. Yayan 
öyle devam etti:

“Ayn  dönemde, Türkiye’nin uzun ürün tüketimi ise, yüzde 17,7 oran nda art la, 13,72 mil-
yon ton seviyesinde gerçekle ti. 2010 y l ndaki seviyesine k yasla, çelik sektörümüzün uzun 
ürün üretimi, tüketimde ya anan 2.06 milyon tonluk art tan 1.14 milyon ton daha fazla 
yükselmi  oldu. Böylece, 2011 y l nda Türkiye’nin uzun çelik ürünleri üretimi, tüketiminden 
9.15 milyon ton daha yüksek bir seviyede gerçekle ti. Ba ka bir ifade ile 2011 y l nda Tür-
kiye, tüketti inden yüzde 40 daha fazla in aat demiri üretti. htiyaç fazlas  in aat demiri-
ni ise ihraç etti.”

2011 y l nda, Türkiye’nin, uzun ürün ihracat , de er aç s ndan yüzde 14 oran nda art -
la, 7.36 milyar dolar seviyesine ula t . Uzun ürün ihracat nda, 2010 y l na k yasla, 2,04 mil-
yar dolar tutar nda net de er art  da kaydedildi. “Bu durum, k smen miktar baz nda ih-
racat m zdaki art tan, k smen de 2010 y l na k yasla, ortalama uzun ürün ihraç fiyatlar -
n n yüzde 21 oran nda yükselmi  olmas ndan kaynakland . htiyac n üzerindeki üretime 
ra men, uzun ürün ithalat nda, yüzde 35 civar nda art  ya and ” diyen Dr. Yayan, uzun 
ürün ithalat ndaki net art n ise 405 milyon dolar seviyesinde gerçekle ti ini belirtti. Dün-
yan n en büyük in aat demiri ihracatç s  olmas na ra men, Türkiye’nin 2011 y l nda 1,5 
milyar dolar civar nda uzun ürün ithalat  gerçekle tirmi  olmas , sektördeki serbest piyasa 
uygulamas n  net bir ekilde ortaya koydu.

Ülke olarak, 2023’te 500 milyar dolar 
ihracat yapılmasının hedefl endiğini 
anımsatan DÇÜD Genel Sekreteri Dr. 
Veysel Yayan, demir çelik sektörünün 
2023 yılı stratejisini de şöyle özetledi:
“Türkiye’nin çelik ihracat değerinin 
55 milyar dolar seviyesine ulaşması, 
dünya pazarlarındaki payının, yüzde 
2,8 seviyesinden yüzde 4’ün üzerine 
çıkartılması, 2010 yılı itibariyle 43 
milyon ton seviyesinde bulunan çelik 
sektörümüzün üretim kapasitesinin, 
2015 yılında 55 milyon ve 2023 
yılında 85 milyon tona yükseltilmesi, 
üretimimizin 70 milyon tona ulaşması, 
mevcut durum itibarıyla dünyanın 
en büyük 10’uncu çelik üreticisi olan 
Türkiye’nin, 2023 yılında 7’nci sıraya 
yükselmesi ve Almanya’yı da geride 
bırakarak, Avrupa’nın en büyük çelik 
üreticisi konumunu elde etmesi, yeni 
yatırımlarla birlikte, uzun ürünlerin 
yanında, yassı, vasıfl ı, yapısal ve 
paslanmaz çelikte de net ihracatçı 
konumuna ulaşılması hedefl erimiz 
arasında bulunuyor.”

Sektörün 2023 stratejisi
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“Yalıtımla en az yüzde 50 
tasarruf garanti!”

ZODER Yönetim Kurulu Ba kan  Ferdi Erdo an: 

“Yalıtım çalışmalarının hızlandırılması durumunda yüzde 50’nin üzerinde enerji 
verimliliğinin yakalanması mümkün. Yüzde 50’nin üzerinde sağlanacak enerji 

verimliliği ve binalarda ısı yalıtımı yoluyla bugünkü petrol fiyatları baz alınarak 
hesaplandığında 7-8 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir.”
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T
ÜRK YALITIM SEKTÖRÜNÜN TOPLAM BÜYÜKLÜ Ü 5 M LYAR DOLARA ULA TI. Son y llar-
da dünyada h zla geli en bir sektör olan yal t m, ye il bina, sürdürülebilir ge-
lecek, enerji verimlili i ve kentsel dönü üm faaliyetleriyle etkinli ini sürdüre-
cek gibi görünüyor. Do ru ve etkin bir yal t mla binalarda en az yüzde 50 ta-
sarruf sa lan rken, bu oran Türkiye’nin y ll k enerji ihtiyac nda yakla k 8 mil-
yar dolar tasarruf etmesi anlam n  ta yor. “Bütün binalar n yal t ml  oldu unu 
varsayd m zda bir seferde de il, her y l en az dört Keban Baraj  kazan r z ya 

da en az iki Akkuyu Nükleer Santrali yapm  gibi enerji tasarruf etmi  oluruz” diyen Is  Su 
Ses ve Yang n Yal t mc lar  Derne i ( ZODER)  Yönetim Kurulu Ba kan  Ferdi Erdo an ile 
yal t mdan, ye il bina ve enerji verimli ine uzanan bir sohbet gerçekle tirdik.

zolasyon ve yal t m sektörü, Türk in aat malzemeleri sanayisi içinde nas l bir öneme ve yere sahip?
Yal t m sektörü; in aat, mimarl k, makine vs. meslek gruplar n n olu turdu u yeni ve farkl  
bir alt sektör olarak görülebilir. n aat sektörünün geli mesi ile artacak olan yeni konut sa-
y s  yal t m sektörüne olumlu geli meler ya atacakt r. Ancak bu yeni bina ve konutlar n ya-

n nda bir de mevcut konut stoku bulunmakta ki, bunlar hem enerji bak m n-
dan verimsiz hem de deprem olgusu aç s ndan bak ld nda güvenli inden 

emin olamad m z yap lard r. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de ba -
ta s  yal t m  ve enerji verimlili i olmak üzere tüm yal t m türleri ön plana ç kt -

 için yal t ma verilen önem artmakta, sektör canlanmaktad r. Önümüzdeki 
süreçte haz rlanmakta olan yasalarla birlikte bunun hem in aat malzeme-
leri sanayisi hem de yal t m alt sektörüne çok olumlu yans malar  olacakt r. 
u an Türkiye’de yal t m sektöründe 100 bin ki iye istihdam sa lanmaktad r.

Türk yal t m sektörü 2011 y l nda nas l bir performans sergiledi? 2012’in ilk iki ay nda na-
s l bir tablo var kar m zda?

Öncelikle durumu geçti imiz y ldan itibaren yorumlamak gerekirse 2010 
y l , 2008 ekonomik krizinin etkilerinin ortadan kald r lmaya çal ld  2009 ve 
2010’dan sonra “toparlanma y l ” oldu. Özellikle s  yal t m  bran nda yüzde 

30’lar  bulan büyüme ya and . Ürün gruplar  baz nda bu rakam, yüzde 
40’lar  yakalad . Büyümeye ve geli meye aç k olan yal t m sektörünün 

2012 y l ndaki geli mesinin 2011 y l  rakamlar nda olaca n  öngörü-
yoruz. Özellikle do al gaza gelen yüklü zam ve sonras nda ya a-
nan uzun k  ko ullar , vatanda lar m z n ödedi i s nma faturala-
r  2012 y l nda daha yo un bir mantolama faaliyeti ya anmas -

na neden olacakt r. 

Yal t m sektörünün gücü ve etkinli inden bahseder misiniz? Ne kadarl k 
bir kapasite ve üretim söz konusu, sektörün ihracat kapasitesi nedir? Üre-
timin ne kadar  yurt d nda ne kadar  yurt içinde tüketiliyor?
2011 y l  d  ticaret rakamlar ndaki yakla k 100 milyar dolarl k 
aç a bak ld  zaman bu aç n yüzde 50’si yani 50 milyar 
dolar  enerji ithalat ndan kaynaklanmaktad r. Bu miktar ülke-
mizin ihtiyaç duydu u enerjinin yüzde 75’i demektir. Enerji-
deki bu kadar yüksek orandaki d a ba ml l k her aç dan 
s k nt l  ve tehlikeli bir durumdur. Toplam tüketilen enerjinin 
yüzde 35’i binalarda kullan lmakta ve yar s  israf edilmek-
tedir. Buradaki yüksek verimliklik ancak ve öncelikle bina-
lara s  yal t m  yapmak sureti ile mümkün olmaktad r. Sek-
tör kapasite ve teknoloji bak m ndan hiçbir s k nt  çekme-
mektedir. Gerek kapasite art r mlar , gerekse yeni yat r m-
lar ile ihtiyaçlar kar lanmaktad r. u anda kapasite faz-
las  bile bulundu unu, hatta önümüzdeki birkaç y lda 
yat r ma ihtiyaç olmad n  söylememiz gerekir. Yal t m n 
temel ürünleri ihracata uygun ürünler olmad  için ih-
racat rakamlar  çok yüksek de ildir. Sektörün toplam ih-
racat n n 300 milyon dolar civar nda oldu unu dü ünü-
yoruz. Özellikle yak n co rafyada etkin olan müteahhitle-

rimiz, yapt klar  in aat projelerine hem istihdam hem de kali-
teli ürünlerimizi ta maktad r.

y s  yal t m sektörüne olumlu geli meler ya atacakt r. A
n nda bir de mevcut konut stoku bulunm

dan verimsiz hem de deprem olgusu aç
emin olamad m z yap lard r. Tüm dün
ta s  yal t m  ve enerji verimlili i olmak ü

 için yal t ma verilen önem artmakta, 
süreçte haz rlanmakta olan yasalarla 
leri sanayisi hem de yal t m alt sektörü
u an Türkiye’de yal t m sektöründe 10
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y l , 2008 ekonomik krizinin etkilerinin orta
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2012 y l ndaki geli mesinin 2011 
yoruz. Özellikle do al gaza ge
nan uzun k  ko ullar , vatand
r  2012 y l nda daha yo un b

na neden olacakt r. 
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yüzde 35’i binalarda k
tedir. Buradaki yüksek 
lara s  yal t m  yapma
tör kapasite ve tekno
mektedir. Gerek kapa
lar ile ihtiyaçlar kar l
las  bile bulundu u
yat r ma ihtiyaç olma
temel ürünleri ihraca
racat rakamlar  çok y
racat n n 300 milyon 
yoruz. Özellikle yak n c

rimiz, yapt klar  in aat pr
teli ürünlerimizi ta maktad
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“İMSAD etkinliğini gün 
geçtikçe artırıyor”  “İnşaat 
malzemeleri sanayisi için çok önemli 
olan İMSAD, son yıllarda gösterdiği 
dinamik ve etkin gelişmeler dolayısıyla 
çok etkili konuma gelmiştir ve gün 
geçtikçe daha da önemli olmaktadır. 
Etkinliğini artırmaktadır. İnşaat 
sektörünün neredeyse tamamını 
temsil eden ve bir çatı altında 
toplayan, birbirinden etkin projeler 
ve aksiyonlarla sektörün doğru 
konumlanmasında çok büyük katkı 
sağlayan ve yönetim kurulu üyesi 
olmaktan her zaman şeref duyduğum 
İMSAD’ın bir numaralı dernek üyesi 
olan İZODER ile birlikte 25 dernek 
daha İMSAD’a güç katmakta ve 
etkinliğini artırmaktadır. Bugün yapı 
sektörünün müteahhitler ve müşavirler 
ile birlikte önemli tarafl arından 
biri olduğunu kanıtlama yolunda 
hızla ilerlemektedir. Bugüne kadar 
birbirlerine el vererek görevleri 
devralan sayın başkanlar ve yönetim 
kurulu üyeleri ile dernek çalışanlarını 
başarılarından dolayı kutluyorum.” 

TÜRK YE’DE 5 M LYAR DOLARLIK PAZAR VAR
Türk yal t m sektörünün dünyadaki yeri ve pazar büyüklü ü hakk nda ne söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de yal t m pazar n n toplam büyüklü ü 5 milyar dolar  bulmaktad r. Yal t m sektö-
rü sürekli büyümeye ve geli meye aç k bir sektördür. 2002’de 300 milyon dolarl k ciro ya-
pan “ s  yal t m” sektörü yakla k 10 kat büyüyerek bugün 3 milyar dolara ula m t r. Bu ra-
kamlar sektörün daha da büyüyece inin bir göstergesidir. Ülkemizde ki i ba na yal t m 
malzemeleri tüketimi 2011 y l nda 0,15 metreküp oldu. AB ülkelerinde ise bu rakam orta-
lama 1,0 metreküptür. Son y llardaki olumlu geli melere ra men halen AB ülkelerinin 7 
kat gerisinde bulunmaktay z. Bu rakamlar ABD ile kar la t r ld nda, daha da gerisinde 
oldu umuzu söyleyebiliriz. Özellikle s  yal t m malzemesi kal nl klar  ülkemizde ortalama 
3-4 santimetre iken geli mi  Avrupa ülkelerinde 15-20 santimetre gibi kal nl klarda uygu-
lanmaktad r. Bizde uygulanan TS825’in öngördü ü metrekare ba  elektrik tüketimi, ayn  
amaçla haz rlanm  Avrupa ülkelerindeki benzer standartlar n öngördü ü elektrik tüke-
timinin 4-5 kat d r.

Dünya yal t m sektöründe hangi ülkeler etkin bir pazar a , üretim ve ihracata sahip? Bu ülkelerin üretim-
leri ve ihracat rakamlar  hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Dünyadaki rakamlara bak ld nda ABD, dünyadaki yal t m sektörünün hem en geli -
mi  hem de en yayg n kullan ld  ülkesidir. Yakla k 400 milyon metreküp civar nda tüke-
timi bulunmaktad r. Avrupa Birli i ülkeleri bu miktar n yar s  kadar bir miktar  tüketmekte-
dir. Japonya bu anlamda s  yal t m n  en etkin kullanan ülkelerin ba nda gelirken, için-
de bulundu umuz co rafyada -ki buna Rusya da dahil- henüz yolun ba nda say l r z. 

Yal t m n ya am alanlar na, ekonomiye ve çevreye katk lar ndan söz eder misiniz? 
ZODER kuruldu u günden bu yana yal t m n n önemini anlatmakta, son y llarda özellik-
le enerji verimlili inin alt n  çizmekte ve bu konuda ne kadar hakl  oldu unu bir kez daha 
ortaya koymaktad r. Yal t m çal malar n n h zland r lmas  durumunda yüzde 50’nin üze-
rinde enerji verimlili inin yakalanmas  mümkün. Yüzde 50’nin üzerinde sa lanacak 

Nisan 2012
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enerji verimlili i ve binalarda s  yal t m  yoluyla bugünkü petrol fiyatlar  baz al narak he-
sapland nda 7-8 milyar dolarl k tasarruf sa lanabilir. Enerjiyi ithal eden bir ülke oldu u-
muz için böylesine bir tasarruf, cari i lemler aç n n da en az 7 milyar dolara yak n azal-
mas  anlam na geliyor. Rakamlar n da gösterdi i gibi enerji verimlili inin cari aç k üze-
rinde yarataca  etkiyi do rudan görmek mümkün. Enerji verimlili i konusunda at lma-
yan her bir ad m, ülkemize 7 milyar dolar n üzerinde bir yük olu turmaktad r. Bütün bina-
lar n yal t ml  oldu unu varsayd m zda bir seferde de il, her y l en az dört Keban Baraj  
kazan r z ya da en az iki Akkuyu Nükleer Santrali yapm  gibi enerji tasarruf etmi  oluruz. 

Binalarda su yal t m  ne gibi faydalar sa l yor?
Çok önemli olan di er bir yal t m konusu su yal t m ; Suyun binaya ve temele verdi i zara-
r  engeller, böylelikle betonun içindeki demirler paslanmaz ve binan z depreme kar  ko-
runur. Ses yal t m ; bulundu unuz mekân  istenmeyen seslerden yal t r, gürültünün sa l -

n z üzerindeki olumsuz etkilerini engeller. Yang n yal t m ; ya ad n z mekânda can ve 
mal güvenli inizi sa lamaya yard mc  olur. Yang n an nda s  ve duman n h zl  yay lma-
s n  engelleyerek yang n n verebilece i zararlar  en aza indirir.

“EKB, UYGULAMADA DURMU TUR!”
Binalarda zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi uygulamas nda hangi a amaday z? Süreç nas l 
ilerliyor? u ana kadar kaç bina bu belgeye sahip oldu? stenen sonuçlar n al nmas  için neler yap lma-
s  gerekiyor?
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlü ü girmi  yeni binalarda derhal 
yani in aat izniyle birlikte al nmas n  art ko mu . Biz herkesin A s n f  bir ya am  ve konforu 
hak etti ini dü ünürken; EKB uygulamas  en az C statüsünde olmas n  istemektedir. Tüm 
mevcut binalar n ise 2017 y l na kadar EKB almas n  zorunlu k lm t r. Bu belge, konutlar -
m z n enerji performans n  göstermektedir. Bu yönetmelik ye il evlerin a rl k kazanmas n  

“Yeşil bina kavramının temelinde yalıtım sektörü vardır” “Yeşil bina aslında öncelikle bizim 
sektörümüzle birlikte oluşmakta, temelinde yalıtım sektörü bulunmaktadır. Kullandığı enerji açısından değerlendirildiğinde, en efektif 
ve verimli olan binalar, yeşil binalarda daha üst sertifi kalara sahip olmaktadır. Tabii ki sadece etkili yalıtım kullanmakla binaları yeşil 
yapmak mümkün olmamaktadır. Yalıtım dışında, akıllı ve otokontrollü elektrikli verimli cihazlar, kazanlar, aydınlatma sistemleri ve tabii 
ki rüzgâr, güneş ve yer altında ısı pompaları ile elde edilen temiz enerji kaynakları bu kavramın tamamlayıcılarıdır. Bu tür ürünlerin yapı 
malzemeleri sanayisinin parçası olmaları dolayısıyla yeşil bina kavramı yapı malzemeleri sanayi için önemlidir. Yeşil binaların ruhunda 
ağırlıklı olarak pasif ev olarak tanımladığımız yeni konut anlayışı yatar. Sıfır enerji ile binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri 
çözümleri hedefl eyen pasif ev yaklaşımı yeşil binaların başlangıcıdır ve pasif ev hedefi yle yalıtılmış binalar insanlara A sınıfı bir yaşam 
vadetmektedir.
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sa lam , enerji tasarrufunun önemine ve do al olarak yal t m bilincine dikkat çekmi tir. 
Ancak Haziran 2011 seçim sürecinde bu belgelendirmede ya anan s k nt lar dolay s yla 
uygulama gev etilmi  ve geli mesi durmu tur. u anda etkisiz bir uygulama olarak gün-
demdedir. Biraz geç de olsa AB kriterlerinin y llarca sonra uygulamaya al nmas n n ülke-
mizin en önemli enerji ve çevre politikalar ndan birisi oldu unu ve güçlü bir iradeyle ha-
yata geçirilmesi gerekti ini ifade etmek istiyorum.

Sektörün önünün aç labilmesi ve enerji verimlili i için yal t m n desteklenmesi konusunda ne gibi sorun-
lar ya an yor? Çözüm önerileriniz nelerdir?
Sektör sorunlar n n en ba nda yal t mla ilgili yay mlanan yasal mevzuatlar n uygulama-
lar n n istenen seviyede olmamas  bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak sürekli bilinçlendir-
me ve bilgilendirme çal malar n  sürdürüyoruz. 
Beklenen büyüme oranlar  da sektörün önemli ve kurumsal oyuncular  için tam anlam y-
la geçerli olamad . Bunun en büyük nedeni de geli en sektördeki yeni oyuncular n ba-
z lar nda haks z rekabet unsurlar n n ya anmas d r. Yani asl nda büyüme kay t d n n ve 
kalitesizli in ya and  alanda oldu u için bu tür faaliyet içinde olan firmalar bu büyü-
meden nemaland lar. Çünkü kay t d l k, sigortas z i çi çal t rmak, tüketiciyi yanl  yönlen-
direrek haks z rekabet yapmak, çevreyi koruma standartlar na uyulmadan yap lan üre-
timler maliyetleri a a ya çekiyor ve bu tür firmalar n büyümesine sebep oluyor. Kurum-
sal olmayan bu firmalar n mutlaka önüne geçilmeli, Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n pi-
yasa gözetim denetim fonksiyonu ciddi ve etkin bir ekilde kullan lmal .

Sektörün gelişim süreci 
yasalarla belirlendi

İZODER Başkanı Ferdi Erdoğan, 
yalıtım sektörünün yıllar içinde yasal 

altyapı olarak nereden nereye geldiğini 
şöyle özetledi: 

“30 Ekim 1981 tarihinde Bazı 
Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde 

Değişiklik Yapılması ve Bu 
Yönetmeliklere Yeni Maddeler 

Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik 
olarak da bilinen Isı Yalıtım 

Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 16 
Ocak 1985 tarihli revizyonu olan 

yönetmelik yürürlüğe kondu ve mevcut 
imar yönetmeliklerinde değişiklikler 
yapıldı. 1995 yılında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca TS 825 
Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları 
Standardı  revize çalışmalarına 

başlandı, 29 Nisan 1998 tarihinde 
TSE Teknik Kurulu’nca onaylanarak 

yürürlüğe girdi. 14 Haziran 1999 
tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete’de 
yeniden yayımlanan ve bu standardın 
paralelinde hazırlanan Binalarda Isı 
Yalıtım Yönetmeliği’nin 8 Mayıs 2000 

tarih 24043 sayılı Resmi Gazete’de 
yer alması ile uygulanması 14 Haziran 
2000 tarihinden itibaren zorunlu hale 

gelmiştir. 2008 yılında tekrar revize 
edilen TS 825 Standardı, 5 Aralık 2009 
tarihinde de Enerji Verimliliği Kanunu 

çerçevesinde hazırlanan Binalarda 
Enerji Performans Yönetmeliği 

yürürlüğe girdi. Böylece sektörümüz 
için yepyeni bir süreç başlamış oldu.”

“Devlet tüketiciye 
destek vermelidir!” 

“Sektör ürünleri ve hizmetleri; enerji 
verimliliği, çevre, insan sağlığı, can 

ve mal güvenliği açısından ülkeye ve 
ülke bireylerine çok önemli katkılar 

sunmaktadır. Böylesine önemli 
bir alanda devlet mutlaka destek 

vermelidir. Devletin vereceği destek, 
sektör aktörlerine değil, tüketiciye 

dönük olmalı. Örneklerinin dünyada 
bolca görülen yöntemler bellidir. 

Tüketicilere dönük sektör ürünleri 
ve hizmetleri için KDV’nin yüzde 1’e 
indirilmesi, kullandırılacak tüketici 

kredileri üzerinden alınan vergilerin 
sıfırlanması gibi mali destekler, A, 

B, C sınıfı binalardan alınan emlak 
vergilerinde, kullandıkları enerjilerin 

fatura vergilerinde, alım satım 
vergilerinde özendirici teşviklerin nihai 
tüketicilere sağlanması gerekmektedir. 

“
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İnşaat sektöründe 
yeşil furyası
Türkiye’de 19 milyon konut stokunun yaklaşık yarısının 35 yaşın 
üzerinde olması, önümüzdeki 10-12 yıllık süreçte bu stokun 
yarısının kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini gündeme 
getiriyor. Ayrıca bu zaman diliminde nüfus artışı ve göç nedeniyle 
5-6 milyonluk yeni konut ihtiyacının da ortaya çıkması söz 
konusu… Yeşil binalar doğa ve çevre faktörleri kadar ekonomik 
katkı açısından da ilgi odağı. Ülkemizde de kentsel dönüşümle 
ilgili hareketli bir döneme girilirken yeşil binalar gündemde 
yer tutuyor. Yeşil Binalarla ilgili terminolojinin ve özellikle 
bu binalarda çevre dostu yapı malzemelerinin rolünün doğru 
anlaşılması da günden güne önem kazanıyor.

 T 
ürkiye enerjiye y lda 55 milyar dolar harc yor. Bu miktar n yüzde 40’  binalarda 
tüketiliyor. Sadece enerjiye harcanan rakam n yüksekli i de il, ayn  zamanda 
do aya sal nan karbon emisyonu da sorun yarat yor. 19 milyonluk konut sto-
kunun 14 milyonunun sa l ks z ve deprem kar s nda güvenli olmad  dü ünül-
dü ünde kar  kar ya kald m z tablo net bir ekilde ortaya ç k yor. Bu konut 
stokunun iyile tirilmesi sürecinin in aat sektöründe yarataca  3 trilyon dolarl k 
ekonomik kar l  bir yana, enerji verimli binalar n yap lmas yla yüzde 50 enerji 

tasarrufunun yarataca  katma de er büyük önem ta yor. MSAD binalar yoluyla 15 mil-
yar dolar tasarruf potansiyelini vurguluyor. Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n, kentsel dö-
nü ümün yo un olarak tart ld  ülkemizde afet riski yüksek alanlardaki binalar n dönü -
türülmesi ile ilgili yasay  Meclis’e sunmas  ile birlikte ba ka bir kavram daha gündemimi-
ze geldi. 1970’lerden bugüne ABD ba ta olmak üzere geli mi  ülkelerde kabul gören bu 
kavram n ismi ye il binalar… Çevre kirlili i ve küresel s nmaya çözüm getirmek için mev-
cut binalar n ye il teknoloji ve çevre dostu yap  malzemeleri kullan larak dönü türülmesi, 
yeni yap lan binalar n da ye il bina olarak in a edilmesi sektör uzmanlar n n bugünlerde 
üzerinde durdu u önemli bir konu…

Binalar n ve yerle imlerin küresel s nmaya sebep olan ba l ca sera gaz  olan karbondioksit 
sal m n n yüzde 40’ ndan sorumlu oldu unu söyleyen uzmanlar; mimarlar, mühendisler, e-
hir planc lar  ve en ba ta yönetmelikleri belirleyen devlet yetkililerine büyük sorumluluklar 
dü tü ünü söylüyor. Bina ve yerle imlerin çevreye olan etkileri sadece sald klar  karbondi-
oksit gaz yla da s n rl  de il. Ayn  zamanda su kullan m n n yakla k yüzde 12’si, at klar n yüz-
de 65’i ve elektrik tüketiminin de yüzde 71’inden sorumlu oldu u göz önüne al nd nda, 
bu rakamlar n büyüklü ü, binalar n ve yerle imlerin çevreye olan etkilerinin azalt lmas  için 
ayn  zamanda büyük bir potansiyelin oldu u anlam na da geliyor. ABD’de yap lan bir ça-
l ma, “ye il” veya “çevreci” olarak tabir edilen binalar n enerji tüketiminde yüzde 24-50, 
karbondioksit sal m nda yüzde 33-39, su tüketiminde yüzde 40 ve at klarda yüzde 70’e va-
ran bir dü ü  sa lanaca n  ortaya koyuyor. Yat r m ve maliyet aç s ndan bak ld nda da 
ye il konutlara yap lan yat r mlar n uzun vadede yat r mc ya geri döndü ü görülüyor. 2008 
y l nda ABD’de yay nlanan sektör raporlar na göre ye il bina tasar m maliyetlerinde, sade-
ce yüzde 1-10 aras  bir oranda art  oldu u belirtiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ve YEŞİL BİNALAR
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Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba kan  Haluk Sur, ABD’nin 130 milyonu bulan konut 
stokunun yüzde 80’inin 2050 y l na kadar i lev görecek durumda oldu unu söyleyerek, 
i in ekonomik boyutu hakk nda u bilgiyi veriyor: “1929 y l ndaki Büyük Buhran ve 2. Dün-
ya Sava  sonras  ekonomik durgunluktan, in aat ve konut sektörünü harekete geçire-
rek ç kan ABD, imdilerde göreceli olarak genç olan mevcut konut stokunu ye ile dö-
nü türerek ekonomisini h zland racak ve büyüme sürecine girecektir. Mevcut stokun yüz-
de 1’inin bile ye il binaya dönü türülmesi 50-60 milyar dolarl k bir i  hacmine yol açm t r. 
Stokun tamam  dikkate al nd nda i  hacmi 5-6 trilyon dolara ç kmaktad r. Son 3-4 sene 
içinde yeni yap lan konutlarda ye il bina oran  yakla k yüzde 3’ten yüzde 15’e ç km t r.” 

YE L B NALARDA, ÇEVRE DOSTU YAPI MALZEMELER  KULLANILMALI
Türkiye’deki 19 milyon konut stokunun yakla k yar s n n 35 ya n üzerinde olmas , önü-
müzdeki 10-12 y ll k süreçte bu stokun yar s n n kentsel dönü üm kapsam nda yenilen-
mesini gündeme getiriyor. Ayr ca bu zaman diliminde nüfus art  ve göç nedeniyle 5-6 
milyonluk yeni konut ihtiyac n n da ortaya ç kmas  söz konusu… Ye il binalar do a ve 
çevre faktörleri kadar ekonomik katk  aç s ndan da ilgi oda . Ülkemizde de kentsel dö-
nü ümle ilgili hareketli bir döneme girilirken ye il binalar gündemde yer tutuyor. Ye il Bi-
nalarla ilgili terminolojinin ve özellikle bu binalarda çevre dostu yap  malzemelerinin ro-
lünün do ru anla lmas  da günden güne önem kazan yor. 55 bin megavatl k kurulu 
elektrik enerjisi kapasitesini 120 bin megavata ç kartmak isteyen Türkiye’nin bu çal ma 
için 130 milyar dolarl k bir yat r m yapmas  gerekti ine dikkat çekiliyor ve ye il binalardan 
sa lanacak tasarrufun yakla k 100 milyar dolar seviyesinde bir kaynak yarataca  söy-
leniyor. Bu durumu Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba kan  Haluk Sur, hemen hemen 
GAP Projesi’ndeki yat r m büyüklü üne e it bir rakam olarak ifade ediyor. 

Türkiye’de enerji verimlili i konusunda uluslararas  i  birlikleri geli tiren ve EUbuild Enerji 
Verimlili i AB Projesi’ni proje ortaklar  Balkan ülkeleri ile birlikte sürdüren ve bu projenin li-
der kurulu u olan MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç da binalardan sa la-
nacak enerji verimlili inin büyük önem ta d n  söylüyor. “Toplam enerjinin yakla k yüz-
de 40’ n  binalarda harc yoruz. Bina stokunda sa lanacak enerji verimlili i ile tüketim-
de büyük tasarruf sa layabiliriz” diyen Bilmaç önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ye il bi-
nalar n üretiminde kullan lacak malzemelerinin de çevresel aç dan uygun malzemeler 
olmas  gerekti ini belirten Bilmaç unlar  söylüyor: “Biz üreticiler için de nispeten yeni bir 
kavram olan ürün ya am döngüsü analizleri ve AB’de uygulanmaya ba lanan Çevre-
sel Ürün Deklarasyonu iste e ba l  ancak rekabette ay rt edici, farkl la t ran bir unsur ola-
rak kar m za ç k yor. Art k in aat malzemelerinin üretim sürecinde ham maddelerin kay-
na ndan, d  tedarikçilerden al n p fabrikaya getirilmesi, i lenmesi süreçleri dâhil her sü-
reç belgelenebiliyor. Say lar  giderek artan ye il, çevre dostu binalar için uygun in aat 
malzemeleri ise ülkemizde fazlas yla mevcut.”

 “YE L B NA KONSEPT N  D KKATE ALIYORUZ”
Binalarda Enerji Performans  (BEP) Yönetmeli i’nin ye il bina veya bütünle ik bina tasar -
m  olarak da ifade edilen tasar m konseptini yayg nla t raca n  hat rlatan Çevre ve e-
hircilik Bakan  Erdo an Bayraktar, zamanla ye il bina kavram n n toplumda bir bilinç 
yarataca n  söylüyor. “Teknolojinin yeni, ilk yat r m maliyetlerinin u an için biraz fazla 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar: “Yeni 
yapılar yüzde 50 enerji 
tasarrufu sağladı”  “Çevre 
dostu yeşil binalarla ilgili teknik, 
tesisat ve mimari olarak kavramlar 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Enerji 
verimli ve yeşil binalara ilişkin gerek 
Bakanlık stratejik planlarında, 
gerekse Yüksek Planlama Kurulu’nda 
onaylanarak Resmi Gazete’de 
yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nde ve İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi’nde mevcut yapı stokuna 
yönelik eylemler yer almaktadır. Özel 
sektör ile de çeşitli konularda ortak 
çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlık 
olarak bina enerji performansına 
dayalı enerji kimlik belgesi verilmesine 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
başlanılmıştır. Bu uygulama ile 
mevcut binalara göre yeni yapılan 
binaların yüzde 75’inde, yaklaşık 
yüzde 50 oranında enerji verimliliği 
sağlanmıştır.” 

İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç: 
“Sektörün önünde 
önemli fırsatlar var”   
“Ülkemizin gündeminde kentsel 
dönüşümden, büyük yeni altyapı 
ve üstyapı projelerine çeşitli inşaat 
hamleleri bulunuyor. Bu durum yeşil, 
çevre dostu, deprem dayanımlı ve 
enerji verimli yapılaşmada örnek 
projelerin sayısının artması açısından 
da önemli bir fırsatı önümüze çıkarıyor. 
Ümit ediyorum ki bu fırsatı iyi 
değerlendirerek örnek proje sayısını 
hızla artırabileceğiz. Unutmayalım 
ki enerji verimliliği ile çevresel 
sürdürülebilirlik, gelecek dönem iş 
ortamının yeniden şekillenmesine yol 
açarken inşaat sektörü bu değişimin 
merkezinde olacak.”

Redevco AVM / Erzurum



47K A P A K  S Ö Y L E Ş İ



Nisan 2012

48 K A P A K 

olmas  gibi sebepler-
den dolay  ileriki za-
manlarda ülkemizde 
daha yayg n ve etkin 
bir ekilde ye il bina 
konseptinin uygulan-
mas  beklenmekte-
dir” diyen Bakan Bay-
raktar, ye il bina kav-
ram  hakk nda unla-
r  ifade ediyor: “Ye il bi-
nalar , konutun otur-
du u araziden tasa-
r ma, operasyon, ba-
k m, yenilenme ve y k m na kadar çevreye en az zarar verecek ekilde planlanmas  ola-
rak tan mlayabiliriz. Gerek kamu binalar nda gerekse özel te ebbüs binalar nda ye il 
bina kavram  dünyada oldu u gibi Türkiye’de de giderek yayg nla maktad r. Bilindi i 
üzere bir binan n ye il olarak tan mlanabilmesi için uluslararas  geçerlili i bulunan bir 
sertifikaya sahip olmas  gerekmektedir. Ülkemizde sertifika alm  bina say s  henüz iste-
nen düzeyde de ildir.” 

Ye il binalara verilen sertifikalarla ilgili de Bakan Bayraktar unlar  aktar yor: “Her ülke ken-
di yerel ko ullar na uygun sertifika geli tirmeye çal maktad r. Mevcut durumda ABD’de 
LEED ve ngiltere’de ise BREEAM sertifikalar , ön planda yer almaktad r. Ülkemizde de bu 
konudaki çal malar gün geçtikçe art  göstermektedir. Türkiye’deki tüm binalar n ye il 
bina konseptine uygun hale getirilmesi çok uzun bir süreçtir. Çünkü kimi binalar n ya  
büyük oldu undan ye il bina haline getirilmesindense enerji verimli hale getirmek daha 
mant kl  bir hedeftir. Bakanl k olarak Türkiye’ye özgü ye il bina konsepti çal malar n  yü-
rütmek üzere ilgili kurulu larla irtibat kurmaktay z.  BEP Yönetmeli i do rultusunda yap -
lan çal malar ile ye il bina konsepti destekleme çal malar  için giri imlere ba lanm t r.”

Yeşil bina ve kriterleri  
Sürdürülebilir bir gelecek için 
önemli bir yaklaşım olan yeşil bina 
kavramı günümüzde farklı isimlerle 
de adlandırılabiliyor. Sürdürülebilir, 
ekolojik, yeşil, çevre dostu gibi bir çok 
isim altında karşımıza çıkan doğayla 
uyumlu yapılar birçok kriterin bir 
arada değerlendirilmesini zorunlu 
kılıyor. Yapının arazi seçimi, sosyal ve 
çevresel sorumluluk anlayışıyla yapının 
tasarlanması, iklim koşulları, o iklim 
koşullarına uygun enerji tüketimini 
sağlayacak teknolojinin kullanılması, 
doğal ve atık üretmeyen malzemelerin 
kullanılması binaya yeşil bina unvanını 
veren seçici yaklaşımlar olarak 
karşımıza çıkıyor.
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SÜRDÜRÜLEB L R GELECEK Ç N…
Birle mi  Milletler Çevre ve Kalk nma Komisyonu’nun 1987 y l  tan m nda “ nsanl k, gelecek 
ku aklar n gereksinimlerine cevap verme yetene ini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaç-
lar n  temin ederek, kalk nmay  sürdürülebilir k lma yetene ine sahiptir” deniliyor.

“Sürdürülebilir kalk nma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalar n , çev-
reyi ve yeryüzündeki tüm insanlar n ya am kalitesini koruyarak gerçekle tirme yöntemi-
dir” diyen  Dünyas  ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Ba kan  Galya Frayman Molinas 
ise unu ekliyor: “Sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak, hem dünyada hem de ülkemizde 
bu dengeyi iyi kurmak zorunday z. Dünyam z n s n rl  kaynaklar  ile iyi ya amak için sürdü-
rülebilir kalk nma modelini uygulamaya geçirmekten ba ka çaremiz yok.”

Sürdürülebilir kalk nma, insan ile do a aras nda denge kurarak do al kaynaklar  tüket-
meden, gelecek nesillerin ihtiyaçlar n n kar lanmas na ve kalk nmas na imkân veriyor. 
Bugünün ve gelece in ya am n  ve kalk nmas n  programlama anlam n  ta yor. Sürdü-
rülebilir kalk nma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutlar  olan bir kav-
ram ayn  zamanda. Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir kalk nma ad na yap lan 
çal malar n ve yapt r mlar n küresel tehditleri ortadan kald racak seviyede olmad n  
söyleyen uzmanlar, kalk nma ad na sanayile me ve tüketim yar n n devam etti i süre-
ce bir faydas n n olmayaca  uyar lar  da yap yor. 

Türkiye’nin AB’ye kat l m müzakerelerinde de sürdürülebilir kalk nman n öncelikler aras n-
da yer ald na de inen Molinas öyle devam ediyor: “Zaten Türkiye’nin Kat l m Ortakl  
Belgesi’nde de net bir ekilde belirtiliyor. Özellikle orta vadeli hedeflerde sürdürülebilir kal-
k nma ilkelerinin sektörlere entegrasyonu bir gereklilik olarak sunuluyor. Bu konu esas ola-
rak çevre ba l  alt nda geçiyor. Enerji verimlili i önemli bir alt ba l k olu turuyor.”

Yeşil bina için yeşil sertifika   Dünyadaki Ulusal Yeşil Bina konseylerinin deneyimi, yeşil binaların yaygınlaşmasını 
sağlamanın en etkili yollarından birinin bu binalara bir “yeşil sertifi ka” vermek olduğunu ortaya koymuştur.   Bu sertifi kalar sayesinde 
bir binanın birtakım standartlar çerçevesinde yeşilliği tescil edilir. Bu standartlar aynı zamanda yeşil bina tasarlamak isteyen mimar ve 
mühendisler için kılavuz niteliği taşır. Sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kamuoyu ile paylaşmak isteyen şirketlere de geçerli 
bir belge sağlar. 

Audutom Center

Rinker Hall /ABD
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Yeşil bina değerlendirme sistemleri   Günümüzde binaları çevresel etkilerine göre değerlendiren pek çok sistem 
geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Bunun için de ülkeler birtakım sertifi kaları uygulamaya alıyor. Yeşil bina sertifi kaları da bu 
uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyada birçok yeşil bina sertifi ka sistemi bulunuyor. Bunların başlıcaları şöyle:
1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 1998’de Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 1998’de gelişmiş ülkelerin bir 
araya gelmesiyle kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment), 2003’de BREEAM’den uyarlanarak 
Avustralya’da oluşturulan Greenstar, 2004’de Japonya’da ortaya çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental 
Effi ciency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen).
Türkiye’de, Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile zorunlu hale getirilen uygulamayı da bu kapsamda değerlendirmek 
mümkün. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ulusal koşullara uygun bir değerlendirme sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
Derneğin uzun vadedeki hedefi  Türkiye’ye has bir Bina Çevresel Değerlendirme Metodu’nun oluşturulması. Fakat uzmanlar bundan 
bir önceki en mantıklı basamağın, uluslararası alanda uygulanan mevcut sistemlerden birinin Türkiye’ye uyarlanması olduğunu dile 
getiriyor. Bu çalışmaların 2012 yılının Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

 Kentsel yaşam alanlarına değer katar. 
 Binanın değerini artırır. 
 Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirir.  
 Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlar.  
 Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınmasını sağlar. 
 Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılmasına imkân verir. 
 Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltır.
 Güneş enerjisinden yaralanma

imkânı sağlar. 
 Doğal ışıktan maksimum faydalanmaya olanak tanır.  
 Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaların 

azaltılmasında faydalıdır.  
 Enerji tasarrufu sağlar. 
 Yeşil katmanları ile oksijen üretmesine katkıda bulunur. 
 İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salımının 

azaltılmasında etkilidir.

Yeşil binanın yararları

Sidwell School / ABD
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“Yeşil bina dönüşümü
30 milyar dolarlık

tasarruf sağlar”
“ABD 130 milyon konut stokunun yüzde 1’ini yeşil binaya dönüştürerek 50 milyar 

dolarlık büyük bir pazar yarattı. Türkiye’nin enerji yatırımı önümüzdeki dönemde 
130 milyar doları bulacak. Eğer binalar yeşile dönüştürülürse buradan, GAP’a 

karşılık gelen 30 milyar dolarlık bir tasarruf yapabiliriz.” 

 D
ÜNYADAK  KONUTLARIN KARBON SALIMI VE ENERJ  TÜKET M  AÇISINDAN YÜZDE 40-
50’LERE VARAN ORANLARDA ETK L  OLDU UNU SÖYLEYEN ÇEVRE DOSTU YE L B -
NALAR DERNE  YÖNET M KURULU BA KANI HALUK SUR, “ÇEVRE K RL L  VE KÜRE-
SEL ISINMAYA ÇÖZÜM NOKTASINDA MEVCUT B NALARIN YE L TEKNOLOJ  VE MAL-
ZEMELER KULLANILARAK DÖNÜ TÜRÜLMES , YEN  YAPILARIN DA YE L B NA OLA-
RAK N A ED LMES  HAYAT  ÖNEME HA ZD R” D YOR. Türkiye’de yakla k 19 mil-
yon konut stokunun tamam n n ye ile dönü türülmesinden 500 milyar ile 

1 trilyon dolar aras nda bir ekonominin ortaya ç kaca na i aret eden Haluk Sur, ye il 
bina kavram n  ve yap lanlar  anlatt .

Dünyada enerji kullan m n n artmas , enerjide yeni alternatiflerin ortaya ç kmas , yap  ve çevre ili kisin-
de yeni tan mlar ve kavramlar n ortaya ç kmas na neden oldu. Sürdürülebilir, çevre dostu ye il bina gibi. 
Öncelikle bu kavram  geçmi ten günümüze nas l de i ti ini de göz önüne alarak nas l tan mlars n z?
nsanl k küreselle me ile beraber farkl  konular  tart maya ba lad . Dünya üzerinde bü-
tün konferanslarda, ekotasar m, enerji verimlili i yüksek, ekolojik ve çevre dostu olan, 
suyu fazla tüketmeyen, karbon sal m  dü ük, hatta daha ileri boyutta sürdürülebilirlik kav-
ram  etraf nda kendi enerjisini kendisi üreten yap lar n varl  tart l r hale geldi. Son be  
sene içerisinde ye il binalar dünyan n her yerine yay ld . Böylece gayrimenkul sektörün-
de yepyeni bir dönemin kap lar  aç ld . Bugün sürdürülebilir, ekolojik, ye il, çevre dostu 
vb. pek çok isim alt nda kar m za ç kan do ayla uyumlu yap lar, yap n n arazi seçimin-
den ba layarak ya am döngüsü çerçevesinde de erlendirildi i, bütüncül bir anlay -
la ve sosyal ve çevresel sorumluluk anlay yla tasarland , iklim verilerine ve o yere özgü 
ko ullara uygun, ihtiyac  kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmi , do al 
ve at k üretmeyen malzemelerin kullan ld  kat l m  te vik eden, ekosistemlere duyarl  ya-

p lar olarak tarif edilebilir. 

Bir binaya ye il veya sürdürülebilir bina denmesi için hangi kriterleri kar lamas  gerekiyor?
Bir binan n ye il olmas  için tasar m a amas ndan in aat bitimine kadar bi-
nan n çevresel etkileri de erlendirilir ve bu etkilerin azalt lmas  için önlem-
ler al n r. Binada enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik sistemlerin ol-
mas , kullan lan yap  malzemelerinin çevre dostu olmas , bina içerisin-
de kullan c  rahatl na ili kin ayd nlatma, hava kalitesi, konfor vb. ko-
nular n dikkate al nmas  ye il binan n ana konular  aras ndad r. Ye il 
bina, sertifikas  binan n tasar m, in aat ve kullan m sürecinde sürdü-
rülebilirlik kriterlerine odaklanarak çevreye verilebilecek en az zara-
r  verdi ini belirtir. Sertifika yat r mc lar n, mal sahiplerinin ve kullan -
c lar n ulusal ve küresel rekabette çevre dostu olduklar n  ve sür-
dürülebilirli e katk  sa lad klar n  belgelendirmi  olur. Günümüz-
de binalar  çevresel etkilerine göre de erlendiren pek çok sis-

Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i Ba kan  Haluk Sur:
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Dünyada enerji kullan m n
de yeni tan mlar ve kavram
Öncelikle bu kavram  geçm
nsanl k küreselle me ile
tün konferanslarda, ek
suyu fazla tüketmeyen,
ram  etraf nda kendi e
sene içerisinde ye il bin
de yepyeni bir dönem
vb. pek çok isim alt nda
den ba layarak ya am
la ve sosyal ve çevrese
ko ullara uygun, ihtiyac
ve at k üretmeyen malz

p lar olarak tarif edile

Bir binaya ye
Bir binan
nan n ç
ler al n
mas , 
de ku
nula
bin
rü
r  
c
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tem geli tirilmi  ve geli tirilmektedir. Bu sistemler, ye il dönü üm sürecinde etkili bir araç, 
önemli bir ilk ad md r. 

Gerek Avrupa Birli i gerekse de dünyan n geli mi  ülkelerinde ye il binalara yakla m nas l? Neler ya-
p ld  bugüne kadar?
Ye il bina konusu ABD ve Avrupa ülkeleri ba ta olmak üzere birçok ülkede art k gün-
demin en öncelikli maddesi. 1990’lardan itibaren bu ye il bina konusunda fark nda-
l  yaratan ülkeler, ye il binalar, de erlendirme sistemleri, te vikler, sertifikasyon konu-
sunda epey yol ald lar. Geli mi  ülkelerde ye il binalar gerek kamu, gerekse özel sektör 
taraf ndan destekleniyor. Dünyada ye il bina kavram n  en iyi gerçekle tirip kendi ülke-
lerine ait ye il bina de erlendirme sertifikas  olu turan veya ye il bina sertifikalar ndan 
birini adapte eden birçok ülke vard r. Bu ülkeler aras nda ABD, ngiltere, Avustralya, Al-
manya say labilir.

TÜRK YE’DEK  19 M LYON KONUTUN SADECE 70’  YE L!
Türkiye ye il binalarda hangi konumda bulunuyor? Yap  stoklar m za bakt n zda bu konuda nas l bir 
geli me ya and n  söyleyebilirsiniz? 
Türkiye’de ye il bina kavram , 2007 y l nda Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i’nin kurul-
mas yla sektörde yerini ald . Derne imiz, toplumsal fark ndal  art rmak ve in aat sektö-
rünü bu ilkeler nda üretim yapmaya te vik etmek amac yla e itimler düzenlemek-
te, yerel yönetimler, üniversiteler vb. konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çal ma 
modelleri geli tirmekte ve yayg nla mas  için çal maktad r. Türkiye’de ubat 2012 itiba-
r yla 22 sertifikal , 70 de sertifika aday  ye il bina bulunmaktad r. Türkiye’de uluslarara-
s  de erlendirme sistemlerinden LEED ve BREEAM çok yayg n. Türkiye gibi yap  stoku 19 
milyon olan bir ülkede 70 bina az gibi görünse de, sertifikal  ye il binalar n art  ivmesi 
göz önüne al nd nda sektörün h zla büyüdü ü görülür. Büyümenin nedeni hem ko-
nunun güncelli i, hem de in aat sektörünün çevre dostu uygulamalara yönelmesidir.  

Ye il bina kavram  ayn  zamanda in aat ve in aat malzemeleri sektörü için ekonomik bir döngüyü de 
ifade ediyor. Hatta sektörün küresel krizden ye il bina reçetesi ile kurtulaca n  dü ünenler de var. Ne 
kadar binan n dönü türülmesinden söz ediyoruz? Ekonomik olarak bu pazar n nas l bir büyüklü ü söz 
konusu? 
Yap sal dönü üm sadece ekonomide de il, sosyokültürel alanda, dü ünce mantali-
tesi, ya am biçimleri alan nda da var. Ekonomide de milli ekonomiden küresel ekono-
miye do ru bir geçi  var. Art k maliyeti ve artlar  ne olursa olsun binalar n sürdürülebi-
lir olmas  isteniyor. Dünyan n en yüksek binas  olan Taipei binas  bir senede Energystar 
seviyesinden ye il binaya geçebiliyor ise tüm binalar bunu ba arabilir. Kanun kapsa-
m nda verilen te vikler, bankalar n sa lad  krediler vb. finansman olanaklar n n yay-
g nla mas yla da hem yat r mc  hem de son kullan c lar n ye il binay  tercih etme oran-
lar  artacakt r. Türkiye, kentsel dönü üm sürecinde 8-10 milyon yap  stokunu yenileme-
ye haz rlan rken ye il binalara yönelmelidir. Türkiye’de 19 milyonluk toplam konut stoku-
nun tamam  ye ile dönü türüldü ünde olu acak ekonomi 500 milyar dolar  a acakt r. 

Yeni binalar n ye il bina kategorisine girmesi için neler yap lmas  gerekiyor? Bu konuda nas l bir politi-
ka ve eylem süreci izlenmeli?
Ye il binalar n tasar m a amas ndan in aat bitimine kadar ya anan süreç sürdürüle-
bilirlik kriterlerine uygun olmal d r. Bu kapsamda genel olarak binan n su ve enerji tüke-
timi, bina arazisi ve temel donat lara yak nl , binada kullan lan malzemelerin özelli i, 
iç hava kalitesi de erlendirilir. Ye il bina sertifikas  almak için sertifika k lavuzunda belirti-
len ko ullar n sa lanmas  ve bu ko ullar n sa land na dair dokümantasyon ve foto -
raflar n haz rlanmas  gerekir. Yeni yap lacak binalarda, ye il bina kriterlerinin tasar m ve 
in aat sürecinde uygulanmas  gerekir. Ye il bina konusuyla ilgili ulusal ve uluslararas  
geli meleri takip eden Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i, ülkemizde önemli bir bo lu u 
doldurmak amac yla Türkiye ko ullar na uygun Ye il Konut De erlendirme Sistemi olu -
turma çal malar na ba lam t r. Bu çal ma kapsam nda, binalar n sertifika alarak ye il 
bina kriterlerine göre yap lmas  için Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n deste ini alan der-
ne imiz, Enerji Bakanl  ve Türkiye Mimar ve Mühendisler Odas  Birli i ile MSAD gibi ku-
rumlarla da görü me halindedir. Türkiye’de geli tirilecek bu sertifikan n, di er uluslara-
ras  sertifikalara göre en büyük avantaj  sertifika gelirinin yurt içinde kalacak olmas  ve 
böylece d ar ya kaynak transferinin engellenmesidir.  

“İMSAD’la iş birliğimiz 
ortak projelerle devam 
edecek”
“Derneğimizin kurucu üyeleri arasında 
yer alan İMSAD ile iş birliğimiz gerek 
etkinliklerimiz, gerekse komitelerimiz 
aracılığıyla devam ediyor. Yeşil Konut 
Değerlendirme Sistemi oluşturulması 
sürecinde İMSAD, malzeme konusunda 
destek veriyor. Şubat ayında düzenlediğimiz 
Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi kapsamında 
da İMSAD katkı sağlayanlar arasındadır. 
Önümüzdeki süreçte de iş birliğimiz ortak 
projelerle devam edecektir.” 

Yeşil binaların faydaları
Peki, yeşil binaların diğer binalara karşı 
üstünlük ve avantajları neler? Sözü yine 
Haluk Sur’a bırakalım: “ABD’de yapılan 
bir çalışma, yeşil binaların diğer binalara 
kıyasla, enerji tüketiminde yüzde 24-50, 
karbondioksit salımında yüzde 33-39, su 
tüketiminde yüzde 40 ve atıklarda yüzde 
70’e varan bir düşüş sağladığını ortaya 
koymaktadır. Yeşil binaların avantajları 
şöyle sıralanabilir: Binalardan kaynaklı 
karbondioksit salımını azaltılması, inşaat 
aşamasında çevre tahribatını en aza 
indirgemesi, işletme masraflarının azalması, 
yenilenebilir enerjinin kullanımını ve 
geliştirilmesini sağlaması, hafriyat ile ortaya 
çıkan atık malzemenin değerlendirmeye 
alınması, yeşil çatı uygulaması ile yağmur 
sularının biriktirilip kullanılması, doğal 
ışıktan yararlanma, enerji tasarrufu 
sağlaması, izolasyon sistemleri ile ısıtma 
soğutma maliyetlerinin azaltılması, binanın 
değerini artırması, kullanıcılara daha sağlıklı 
ve verimli ortamın sunulması, kentsel yaşam 
alanlarına değer katması…
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Dünyadaki yeşil bina 
sertifika sistemleri

Dünyada birçok yeşil bina sertifika 
sistemi olduğunu söyleyen Haluk Sur, 
bunların başlıcalarını şöyle sıraladı:

“1990’da İngiltere’de ortaya çıkan 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), 1998’de 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya 
çıkan LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), 1998’de gelişmiş 
ülkelerin biraraya gelmesiyle kurulan 

kurulan IISBE (International Initiative for 
Sustainable Built Environment), 2003’te 

BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da 
oluşturulan Greenstar, 2004’de Japonya’da 

ortaya çıkan CASBEE (Comprehensive 
Assessment for Building Environmental 

Efficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya 
çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur 

Nachhaltiges Bauen).”

“YE L B NALARIN TE V K ED LMES  GEREK YOR”
Ülkelerin ye il bina kavram n  yayg nla t rmas  için yasal ve teknik olarak nas l bir altyap  çal mas  izle-
mesi gerekti i hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Ye il bina konusunda geli mi  ülkeler, ülkenin co rafi, kültürel, sosyoekonomik ko ullar -
na uygun olarak kendi ye il bina sertifikasyon sistemini geli tirmi tir. Ülke ko ullar na uy-
gun sistemin geli tirilmesine paralel olarak yönetmeliklerin ve standartlar n, ye il bina kri-
terlerine uygun ekilde revizyonu gündeme gelir. Ayr ca, ye il binalar konusunda sa la-
nacak te viklerle, ye il bina projelerinin yayg nla mas  h zlan r. Türkiye’de ye il binalar n 
vergiden muafiyet yoluyla te vik edilmesi gündeme gelebilir. Gayrimenkul sektöründe 
yeniden de erleme esaslar n n tanziminde de bu konu yer al r. E er bir bina ye il bina 
ise ve bu binay  alacak olan ki i daha az elektrik, do al gaz, su vb. masraf nda bulu-
nacak ise aile bütçesine, kredi kullanan n bütçesine olumlu, pozitif bir katk s  olacak ise 
bunu göz önüne alarak ona daha fazla kredi verme ya da onun kredi faizinden süb-
vansiyon yapma eklinde bir te vik söz konusu olabilir. Türkiye’de bina çevre vergileri dü-
ürülebilir, emlak vergilerinde indirime gidilebilir. Böyle proje geli tirenlere özel oranl  faiz-

ler sunulabilir. 

Mevcut binalar n ye il binalara dönü türülmesinde nas l bir eylem ve stratejiye ihtiyaç duyuluyor? Sü-
reç nas l i liyor?
Öncelikle, mevcut binan n kullan m sürecindeki giderler ve gider kalemleri çok iyi ince-
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lenmelidir. Buna ba l  olarak, su, enerji, ayd nlatma vb. giderlerinin azalt lmas  için al na-
bilecek önlemler ara t r lmal  ve uygulamaya geçmelidir. Ayr ca ye il bina kriterleri incele-
nerek, mevcut binada yap labilecek de i iklikler ara t r lmal d r. Mevcut binalara da ye-
il bina sertifikas  al nabilir. Ye il bina de erlendirme sistemleri kapsam nda mevcut bina-

lar için ayr  k lavuzlar olu turulmu tur.  

n aat malzemeleri sanayisi ve in aat sektörü ye il binalarla özellikle kriz döneminde nas l bir ivme yaka-
layabilir? Bunda kentsel dönü üm çal malar n n ne derece etkisi olabilir? Özellikle dernek olarak kent-
sel dönü üm çal malar nda yeni yap lacak binalar n ye il bina olmas  için nas l bir çal ma içindesiniz?
Türkiye’de in aat sektörünün ekonominin lokomotif sektörü oldu u ve ye il binalara du-
yulan ilginin her geçen gün artt  dikkate al n rsa, ye il bina pazar n n ülkemizde h zla 
büyüyece i öngörülür. Ülkemizde Avrupa Birli i Enerji Performans  Direktifi’ne (EPBD) pa-
ralel yürürlü e giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i ve binalarda enerji kimlik 
belgesi uygulamas  da ye il bina hareketi için önemli bir dönüm noktas d r. Çevre ve e-
hircilik Bakanl  da ye il bina te viki konusunda bir sistem olu turmak için çal malara 
ba lad . Türkiye’nin 10 milyona yak n konutunu kentsel dönü ümle yenileyecek. 
Mevcut 19 milyon konuta her geçen y l yenileri ekleniyor. Bu ivme, ye il konut için ve Türki-
ye için daha önemli avantajlar bar nd r yor. Dünyada ye il konutlar, kredi kurulu lar  tara-
f ndan ayr  bir de erlemeye tabi tutuluyor ve bu konutlar standart konutlara göre daha 
de erli. Türkiye’nin enerji yat r m  önümüzdeki dönemde 130 milyar dolar  bulacak. E er 
binalar ye ile dönü türülürse buradan, GAP’a kar l k gelen 30 milyar dolarl k bir tasar-
ruf yapabiliriz. Bütün dünyada oldu u gibi Türkiye’de de ye il konutlar n her geçen gün 
daha fazla gündeme geliyor. Gayrimenkul sektörü, dünyada krizlerden ç k  sa layan 
bir sektör. Gerek 1929 dünya ekonomik buhran nda, gerekse 2. Dünya Sava ’ndan son-
ra krizler bu sektörle atlat ld . Çünkü bu sektör yüzlerce yan sektörü besliyor. imdi yeni kü-
resel krizin ilaçlar ndan biri de ye il binalar olacakt r. 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur, “ABD’de yeşil bina ve alt sek-
törlerinin pazar büyüklüğü 5 trilyon doları buluyor. ABD 130 milyon konut stokunun yüzde 1’ini yeşil bina-
ya dönüştürerek 50 milyar dolarlık büyük bir pazar yarattı. ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan çıkarken konut ve 
inşaat sektörünü tetikleyerek büyümüştü. Şimdiki krizden çıkışını da yeşil bina teknolojisini hayata geçire-
rek gerçekleştirecek” diyor.

ABD’de
pazar 5 trilyon 

doları buldu
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“Tasarruf ve verimlilik 
iş dünyasının kalite 

göstergesidir”
“Tasarruf, verimlilik ve güvenilirlik iş dünyasının 

sürdürülebilirlik alanındaki kalite göstergesi ve kıyaslama 
unsurudur. Bunun nedeni, sürdürülebilirliğin iş dünyasına 
kaynak akışı sağlaması ve bunu korumasıdır. Şirketlerdeki 

bilinç artışı yeni uygulama ve ürünlerle tüketicilere 
kurumların mesajları ile taşınıyor.”

 G
ELECEK NES LLER N HT YAÇLARINI KAR ILAMAYA YÖNEL K YETENEK VE OLANAKLAR 
KISITLANMAKSIZIN, BUGÜNKÜ HT YAÇLARIN (ENERJ , ÇEVRE, NSAN) KALKINMASI 
OLARAK TANIMLANAN SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA, SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK 
Ç N TOPLUMLARIN GÜNÜMÜZDE ÜZER NDE DURDU U EN ÖNEML  KONU. 1962 y l n-
da Rachel Carson taraf ndan ortaya at lan sürdürülebilir kalk nma kav-
ram , terimsel anlamda ilk kez Uluslararas  Do a ve Do al Kaynaklar  Ko-
ruma Birli i (IUNC) taraf ndan haz rlanan Dünya Koruma Stratejisi adl  ya-

zanakta kullan ld . Sürdürülebilir bir gelecek için Türk i  dünyas nda ve toplumda bu bi-
linci yayg nla t rmay  amaçlayan ve MSAD’ n yeni payda  üyesi olan  Dünyas  ve Sür-
dürülebilir Kalk nma Derne i (SKD) Ba kan  Galya Frayman Molinas ile sürdürülebilir bir 
söyle i gerçekle tirdik.

 Dünyas  ve Sürdürülebilir Kalk nma Derne i Ba kan  Galya Frayman Molinas:
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Sürdürülebilir bir gelecek için dünya ve Türkiye olarak neler yap lmal ? Türkiye sürdürülebilir enerji, enerji 
verimlili i, ye il bina ve iklim de i ikli ine kar  al nan tedbirler konusunda neler yap yor? 
2050 y l  itibar yla 9 milyara ula mas  beklenen dünya nüfusunun ço u, geli mekte olan 
ülkelerde ya ayacak. Kentsel göç artarak devam edecek. Demografik geli meler ile 
mevcut üretim ve tüketim dinamikleri dünyam z n s n rl  kaynaklar  üzerinde bask  yarat -
yor. Ekonomik faaliyetler ile do al kaynaklar aras nda dengenin gözetilmesi art. Sürdü-
rülebilir bir gelecek istiyorsak, hem dünyada hem de ülkemizde bu dengeyi iyi kurmak 
zorunday z. Dünyam z n s n rl  kaynaklar  ile iyi ya amak için sürdürülebilir kalk nma mo-
delini uygulamaya geçirmekten ba ka çaremiz yok. Türkiye, ekonomik olarak dünya or-
talamas n n üzerinde büyüyen bir ülke. Sürdürülebilir kalk nma konusunda, Dünya Ban-
kas  (WB), Avrupa Birli i (AB) ve Birle mi  Milletler Kalk nma Program  (UNDP) destekli pro-
jelerin yan  s ra, çe itli bakanl klar n yürüttü ü çal malar yap l yor. Genel bir de erlendir-
me yaparsak, ülke olarak henüz yolun ba nda oldu umuzu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir 
Kalk nma Derne i olarak MKB ile birlikte yürüttü ümüz Sürdürülebilirlik Endeksi çal ma-
s  da bu bak mdan çok önemli bir ilk ad m. Bu endekse kat lan irketlerin ald klar  olumlu 
sonuçlar ortaya ç kt kça, ülkemizde sürdürülebilirlik konusuna duyulan ilgi de artacakt r.

Türkiye uzun y llar boyu Kyoto Protokolü’ne imza atmad . Son olarak bu imza ile birlikte yasala t  da. Kyo-
to Protokolü, sürdürülebilir bir dünya için iklim de i ikli ine kar  yeterli mi? Türkiye’ye dü en yükümlü-
lükler nelerdir? 
Kyoto Protokolü bildi iniz gibi 2012 y l  sonunda bitiyor. Bu nedenle protokolün yerine yeni 
bir anla man n olup olmayaca , olursa hangi artlarda olmas  gerekti i hâlâ tart l yor. 
Protokolün 200 kadar ülke taraf ndan imzalanmas na ra men, emisyon azalt m hedefi 
veren ülke say s  40 civar nda. Bundan, platformun iklim de i imine dayal  y k m n engel-
lenmesi için çok da etkin bir ortam yaratmad n , sadece iklim de i imi gerçe i ile bu 
konuda neler yap lmas  gerekti ine dair bir k lavuz görevi gördü ünü anl yoruz. Dünya 
üzerindeki ya am n tehlike içinde oldu u gerçe inden yola ç karak her ülke için kamu 
ve i  dünyas na dü en hayati sorumluluklar bulunmaktad r. Kyoto imzas  ile Türkiye, ulus-
lararas  gündemin en öncelikli ve acil sorunlar ndan biri haline gelen iklim de i ikli i ile 
mücadele konusundaki kararl l n  ortaya koymu tur. Ancak pratik uygulamalara ge-
çilerek bu kararl l k daha ileriye ta nmal d r. Yap lan ön haz rl klar ile birlikte iklim de i ikli-

i ile mücadele konusunda, Türkiye olarak kendi özgün ko ullar m z  daha iyi müzakere 
edebilecek konuma gelece iz. Bu ba lamda Türkiye olarak, iklim de i ikli inin etkilerini 
en aza indirecek adaptasyon önlemlerini almam z, özel sektörde sera gaz  sal m  azalt -
m  için projeleri te vik etmemiz ve özellikle uzun vadede ba ta enerji verimlili i olmak üze-
re ülke ekonomisine katk  sa lamak için pek çok alanda çal mam z gerekecek. 

“SÜRDÜRÜLEB L RL N ÖNEM  ARTIYOR”
Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalk nma modeli olu turmas  için merkezi ve yerel yö-

netim ile sivil toplum kurulu lar na dü en görev nedir? Nas l bir sürdürülebilir kal-
k nma modeli öneriyor SKD? 
Yak n zamanda ekonomik anlamda bir zorunluluk haline gelmesi 

öngörülen sürdürülebilirli in önemi dünya çap nda giderek ar-
t yor. Bu do rultuda SKD olarak Türk i  dünyas n n sürdürüle-

bilirli i kavramas  ve bunu rekabet avantaj na çevirmesi 
için çal yoruz. Türkiye’de firmalar n bu konuya giderek 
daha fazla ilgi göstermesi de olumlu geli melerin önü-

nü aç yor. Sürdürülebilir kalk nma modelinin ba ar l  ola-
bilmesi için küresel, ulusal ve yerel düzeyde ortakl klar art-

t r. Küresel çevresel bile enleri, iklimi, ozon tabakas n , ekolojik ya-
am çe itlili ini korumak için birlikte hareket edemedi imiz takdir-
de, ulusal ve bölgesel kalk nman n sürdürülebilirli i de söz konu-
su olmayacakt r. Dünyadaki uygulamalarda, STK’ler taraf ndan 
temsil edilen sivil toplum, özel sektör, bilimsel kurumlar, yerel yö-
netim ve merkezi kamu kurulu lar ; sektörel politikalar n planla-
malara entegre edilmesi ve sürdürülebilir kalk nma stratejilerinin 
olu turulmas nda kilit rol oynam t r. Türkiye’de de bu yak n i  bir-

li inin gerçekle mesi, çal malar n e güdüm içinde sürdürülme-
si bir zorunluluktur. 

“Yeşil binalar sorunlara 
çözüm getirebilir”  “Yapılan 
araştırmalarda, kullanılan elektriğin 
yaklaşık yüzde 60’ının, kullanılan içme 
suyunun yaklaşık yüzde 15’inin binalarda 
tüketilmekte olduğu, binalardan kaynaklı 
sera gazı üretiminin ise yaklaşık yüzde 
30 oranında gerçekleştiği ölçülmüştür. 
Bu açıdan bakıldığında binaların tüketim 
miktarları önemli rakamlara ulaşmaktadır. 
Yeşil binalar sorunlara önemli bir çözüm 
getirebilir.” 
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“Yeşil binalar sektörün 
değişimi için dinamik

bir temel olabilir”  
Sürdürülebilir kalkınma ve gelecek için, 

Türk inşaat sektöründe son yıllarda 
dünyada da geçerli bir kavram olan enerji 

tasarruflu, sıfır enerjili binalara,
yeşil binalara bir yönelim yaşanıyor.

Yeşil bina kavramı, bu geleceği kurmak 
için nasıl bir avantaj sağlayacaktır?

Bu sorunun aslında oldukça detaylı bir 
açılımı bulunuyor. Çünkü inşaat sektörü 

içinde yer alan değer zinciri çok geniş ve her 
bir halkanın sunabileceği ciddi avantajlar 

var. Çimento sektörü bu tarz binaların 
mümkün olması için ısı yalıtımını daha 
verimli hale getiren çeşitler gibi farklı 

özelliklere sahip çimento üretimi yaparken, 
enerji kullanımı için farklı kaynakların 

kullanımı örneğin güneş enerjisi gibi 
teknolojilerin geliştirilmesi, mimari planların 

verimliliği sağlayabilecek şekilde yapılması 
gibi birçok konuyu ve iş kolunu kapsıyor. 

Kullanılan enerjinin büyük bölümünün 
şehirlerde ve binalarda kullanıldığı tespit 

edilmiş bir durum iken, yeşil binalar radikal 
bir çözüm ve sektörün değişimi için dinamik 

bir temel olabilir. 

Türk in aat malzemeleri sanayisi ve Türk in aat sektörü / müteahhitlik sektörü, sürdürülebilir gelecek için 
nas l bir kalk nma modeli izlemeli? 
Kurum olarak her sektörden i  ortaklar m z ile beraber daha net bir model olu turabil-
mek üzere çal yoruz. Sektörel sürdürülebilirlik ba lam nda bir yandan her sektörün ken-
di sorunlar na e ilirken, di er yandan sorunlar n çözümü için sektörler aras  ortak bir 
payda yarat lmas na da zemin haz rlamaya çal yoruz. 

SKD, sürdürülebilir kalk nma için merkezi ve yerel otoritelerle, meslek örgütleri ile nas l bir i  birli i için-
de? Bu konuda neler yapt n zdan bahseder misiniz? 
SKD olarak, Türkiye’de sürdürülebilir kalk nma modelinin olu mas na katk da bulunmak 
amac yla bütün payda larla birlikte çal malar m z devam ediyor. Halen kamu, özel sek-
tör, uluslararas  kurumlar ve baz  STK’ler ile birlikte yürüttü ümüz çal malar mevcut. Buna 
MKB çal mas n  da ayr ca eklemek gerekiyor. 2012 y l n n Haziran ay nda Brezilya’n n Rio 
de Janeiro kentinde gerçekle ecek olan Rio+20 Zirvesi’ne ta nacak olan rapor için, ül-
kemizin ‘sürdürülebilir kalk nma’ alan ndaki ‘en iyi uygulamalar n ’ kapsaml  bir çal ma 
ile seçim sürecini yönetmekteyiz. Bu amaçla kamu kurum ve kurulu lar n n, STK’ler, özel 
sektör, üniversiteler ve yerel yönetimlerin son y llarda gerçekle tirdi i ve sonuçlar n  alma-
ya ba lad  ‘en iyi uygulamalar ’ toplad k. Bunlar aras ndan seçilecek 20 proje, haz r-
l klar  Kalk nma Bakanl  koordinasyonunda ve BM Kalk nma Program  ve derne imiz 
kolayla t r c l nda yürütülen Türkiye’nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalk nma Konferans ’na 
(Rio+20) Haz rl klar n n Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Rio+20 Zirvesi’nde sunulacak. 
Bu i  birli i kurumlar m z n sürdürülebilirlik anlay n  bir kademe daha yukar  ta yacak ve 
ülkemizdeki uygulamalar n uluslararas  düzeyde bilinirlili ini art racak. 

Türkiye’nin AB sürecinde sürdürülebilir kalk nma ve enerji verimlili i çal malar  ne derece önemli ve et-
kilidir? 
Aday ülkelerin kat l m müzakereleri süreci içinde sürdürülebilir kalk nma ilkeleri Avrupa 
Birli i’nin önceli indeki konular aras nda yer al yor. Zaten Türkiye’nin Kat l m Ortakl  
Belgesi’nde de net bir ekilde belirtiliyor. Özellikle orta vadeli hedeflerde sürdürülebilir kal-

“Dünya üzerindeki 
yaşamın tehlike içinde 
olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak her ülke için kamu 
ve iş dünyasına düşen 
hayati sorumluluklar 
bulunmaktadır. Kyoto imzası 
ile Türkiye, uluslararası 
gündemin en öncelikli ve 
acil sorunlarından biri 
haline gelen iklim değişikliği 
ile mücadele konusundaki 
kararlılığını ortaya 
koymuştur.”
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k nma ilkelerinin sektörlere entegrasyonu bir gereklilik olarak sunuluyor. Bu konu esas ola-
rak çevre ba l  alt nda geçiyor. Enerji verimlili i önemli bir alt ba l k olu turuyor. Avru-
pa Birli i, çevre konusunda çal malar yapmas  için Türkiye’ye finansal destekler sa l yor. 
Enerji Bakanl ’n n hedeflerine de bak ld nda enerji verimlili inin önemi bir kez daha 
vurgulan yor. Emisyon azalt m nda en h zl  ve az maliyetli yöntem enerji verimlili ine odak-
lanmakt r. Dolay s  ile ilk s ralarda yer al yor.
   
Sürdürülebilir kalk nma ile ilgili toplumun alg s  ne yönde? Bu konunun fark nda m  kamuoyu? Dünyada-
ki ülkelere göre kamuoyu bilgisi ve alg s ndaki yerimizi kar la t r r m s n z? 
Bu konudaki toplumsal alg  ve fark ndal k tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yük-
seliyor. Bunu birçok kesimde görebiliyoruz. Örne in irketlerin, sürdürülebilirli in önemi ve 
i  dünyas na olan faydalar  konusundaki fark ndal  son dönemde artmaya ba lad . 
Tasarruf, verimlilik ve güvenilirlik i  dünyas n n sürdürülebilirlik alan ndaki kalite göstergesi 
ve k yaslama unsurudur. Bunun nedeni sürdürülebilirli in i  dünyas na kaynak ak  sa -
lamas  ve bunu korumas d r. irketlerdeki bilinç art  yeni uygulama ve ürünlerle tüketici-
lere kurumlar n mesajlar  ile ta n yor. Tüketiciler de bu konu ile ilgileniyor ve sürdürülebilir-
lik konular na dâhil olmak istiyorlar. Sürdürülebilirli e katk da bulunmak için nas l davran-
malar  gerekti i konusunda kendilerini e itecek markalar ar yorlar. Özel sektörün henüz 
haz rl k a amas nda oldu u pazarda tüketicilerin alg  ve katk s  uluslararas  standartlar 
göre oldukça dü ük gözüküyor. 

“Sürdürülebilir kalkınma 
için paydaşlar sürece 
dahil edilmeli”  "Sürdürülebilir 
kalkınma ilke ve yöntemlerinin, 
önceliklerinin belirlenmesi ve planlanması 
sürecine geniş bir yelpazeden paydaşlar 
dahil edilmelidir. Makro modelde 
yatay ve dikey olarak tüm paydaşlar 
ulusal ve uluslararası iletişim içinde 
çalışmalı ve ortak alanlar belirlemelidir. 
Sürdürülebilirlik küresel yaşam ve işleyişi 
içine alan geniş bir yapı olduğundan, sorun 
alanlarının çözümü ve uygulama pratikleri 
için hem küresel hem de lokal strateji ve 
aksiyonlar olmalıdır. Uygulamada ise tek 
tip bir çözüm mümkün değildir."

Vizyon 2050 Raporu’nun 
önemi  İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği Başkanı Galya Frayman 
Molinas, Vizyon 2050 Raporu'nun uyarı 
niteliğinde olduğunu işaret ederek şunları 
söylüyor: “İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası iş birliği ile İMKB Sürdürülebilirlik 
Endeksi (ISESI) hazırlıyoruz. 
ISESI şirketlerin sürdürülebilirlik 
performanslarının yatırımcılar tarafından 
izlenebileceği veya başka bir deyişle 
şirketlerin çevresel sosyal ve yönetimsel 
risklerinin ne başarıda yönetilebildiğini 
yansıtacakları bir platform olacaktır. 
SKD olarak endeksi Türk şirketlerinin 
sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirerek 
rekabetçi pozisyonlarını güçlendirdikleri 
bir kılavuz olarak görüyoruz. Ayrıca, SKD 
olarak Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
İş Konseyi’nin (WBCSD) Küresel Vizyon 
2050 Raporu'nu Türkçe olarak yayımladık. 
Bununla bağlantılı olarak TÜSİAD 
tarafından yayımlanan ve WBCSD Küresel 
Vizyon 2050 Raporu'nun baz alındığı 
Vizyon 2050 Türkiye Raporu ise iyi eğitim 
ve sağlık standartlarının sunulabilmesi, 
doğal kaynaklar tükenmeden, herkesin 
refah içinde yaşayabilmesi için bir uyarı 
niteliği taşıyor.”
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D
ÂH LDE LEME Z N BELGES  SÜREC , HRACI TAAHHÜT ED LEN, LEM GÖRMÜ  
ÜRÜNÜN ( HRAÇ ÜRÜNÜN) ELDE ED LMES NDE KULLANILAN VE SERBEST DOLA-

IMDA BULUNMAYAN HAM MADDE VE YARDIMCI MADDELER N TÜRK YE GÜM-
RÜK BÖLGES ’NDE YERLE K F RMALARCA, ticaret politikas  önlemlerine tabi tutul-
maks z n, vergisi teminata ba lanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdü-
nün gerçekle mesini müteakip al nan teminatlar n iade edilmesidir. Dâhilde leme 
zin Belgesi’nin sa lad  faydalar unlard r: “KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiye-

ti, KKDF muafiyeti ve varsa fon muafiyeti…”

Dâhilde leme zin Belgesi süresi ne kadard r ve ne zaman sona erer?
Belgeler, projesine göre 6 ay veya 9 ay olarak düzenlenir, gerçekle en ihracat, belge taahhüdünün yüzde 
50’sine ula nca orijinal sürenin yar s  kadar ek süre al n r. Ayr ca belge ilk kullan ld  tarihe kadar 3 ay  
geçmemek üzere süresi kayd r labilir.  

Belge kapsam nda ithal edilen bir mal, mahrece iade edilebilir mi? Veya kati ithalata çevrilebilir mi?
Belge kapsam nda ithal edilen bir mal, ancak belge süresi içinde mahrecine iade edilebilir veya kati itha-
lata çevrilebilir. Al nan ek süreler belge süresinden say l r ve bu süre içerisinde de söz konusu i lemler ger-
çekle tirilebilir.

Belge kapsam  yurt içi al mlarda Yeminli Mali Mü avir (YMM) raporu gerekir mi?
Evet gerekmektedir. Ancak, belgeden belgeye yap lan al mlarda KDV muafiyeti uygulanmam sa, YMM ra-
poru gerekmez.

Ekspertiz raporu art  nedir? Ekspertiz raporu ne zaman  al nmal d r?
Belge özel art nda yer almas  halinde söz konusu olur. Ekspertiz raporu belge süresi içinde al nmal d r.

Belgeyi kapatmak için ba vuru süresi nedir?
Belgenin biti  tarihinden itibaren  üç ay içinde elektronik ortamda ve e  zamanl  manuel olarak kapatma 
ba vurusu yapmak gerekir. Aksi halde belge resen kapat l r. Ayr ca belgesi resen kapat lan  firmalar 6 (alt ) 
ay süre ile indirimli teminat uygulamas ndan faydalanamaz.

thalatta miktar a mlar  revize edilebilir mi?
thalatta  miktar a mlar  revize edilemez ve a m yap lan k sma müeyyide uygulan r. thalattaki miktar 

a mlar ndan belge sahibi firma sorumludur. Ancak yurt içi al mlarda ve B LGE sistemine dâhil olan güm-
rüklerden yap lan ithalat s ras nda  herhangi bir nedenle D  Ticaret Müste arl ’n n sistemine eri im  sa -
lanamamas  veya teknik bir sorun nedeniyle beyanname bilgilerinin elektronik ortama aktar lamamas  du-
rumunda  miktar revizesi yap labilir.      

Belge resen kapat ld  takdirde ne yap lmal ?
Resen kapatman n Resmi Gazete’de yay mland  tarihten itibaren 60 (altm ) gün içinde Birli e yaz l  ola-
rak resen kapatma i leminin iptali için ba vurulmal d r.

Maliyetlerin bu kadar rekabetçi olunmasını gerektirdiği, 
kâr marjlarının bu kadar daraldığı günümüz 

koşullarında Dâhilde İşleme İzin Belgesi’ni önemi 
ortadadır. Dâhilde İşleme İzin Belgesi’nin sağladığı 
faydalar şunlardır: “KDV muafiyeti, gümrük vergisi 

muafiyeti, KKDF muafiyeti ve varsa fon muafiyeti…”

Dâhilde İşleme
İzin Belgesi ve sağladığı 

faydalar
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Belge kapsamında 
katma değer vergisinde 

tecil-terkin sistemi 
çerçevesindeki alımlar, 
İhracat:2006/12 sayılı 

Tebliğ ile 29.6.2001 
tarihli ve 24447 sayılı 

Resmi Gazete’de 
yayımlanan 83 seri 

numaralı Katma Değer 
Vergisi Genel Tebliği 

hükümlerine istinaden 
yapılır. Bu kapsamda, 

Tebliğin eş değer 
eşya kullanımına ve 

önceden ihracata ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

65T E Ş V İ K  D Ü N Y A S I

K smi teminat iadesi için nereye ba vurulur?
K smi teminat iadesi için ilgili gümrük müdürlüklerine ba vurmak gerekmektedir.

Yurt içi al m nedir?
• Bilindi i üzere; hracat:2006/12 say l  Dâhilde leme Rejimi Tebli i çerçevesinde belge kapsam nda ih-
rac  taahhüt edilen i lem görmü  ürünün elde edilmesinde kullan lan ham madde, yard mc  madde, yar  
mamul, mamul, de i memi  e ya ve ambalaj malzemeleri, Tebli in 5’inci maddesi hükmüne göre ithal 
edilebilece i gibi, yurt içinden de temin edilebilir. 
• Belge kapsam nda ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen e ya, hracat:2006/12 say l  Tebli in 
uygulanmas  bak m ndan (3065 say l  Katma De er Vergisi Kanunu ve 4760 say l  Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu hükümleri sakl  kalmak kayd yla) ithal e yas  gibi de erlendirilir. 
• Dâhilde leme zin Belgesi kapsam ndaki yurt içi al m n, belge süresi içerisinde gerçekle tirilmesi gerekir. 
• Belge kapsam ndaki yurt içi al ma ili kin ithalat de eri belirlenirken bu faturan n düzenlendi i tarihteki 
TCMB Döviz Sat  Kurulu’nun esas al nmas  gerekmektedir. 
• Belge kapsam ndaki yurt içi al mlara ili kin i lemler için belgenin kâ t ortam ndaki bas l  nüshas  üze-
rinde yurt içi al ma konu faturalar n dü ümlerinin yap lmas  gerekmektedir. 
• Belge kapsam nda katma de er vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki al mlar, hracat:2006/12 
say l  Tebli  ile 29.6.2001 tarihli ve 24447 say l  Resmî Gazete’de yay mlanan 83 seri numaral  Katma De-

er Vergisi Genel Tebli i hükümlerine istinaden yap l r. Bu kapsamda, Tebli in e  de er e ya kullan m na 
ve önceden ihracata ili kin hükümleri uygulanmaz. Bir ba ka ifade ile önceden ihracat daha sonra KDV’de 
tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içi al m imkân  bulunmamaktad r. 
• KDV’de tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsam ndaki yurt içi al mlara ili kin kapatma ba vu-
rusunda; YMM’ce onayl  ihracata ili kin gümrük beyannamesi listesinin ve konuyla ilgili YMM raporunun 
ibraz edilmesi gerekmektedir. 
• Belge kapsam nda yurt içinden temin edilen e ya için, hracat:2006/12 say l  Tebli in ikincil i lem gör-
mü  ürüne ili kin hükümleri uygulanmaz. 
• Belge kapsam nda yurt içinden temin edilen e ya için, hracat:2006/12 say l  Tebli in döviz kullan m 
oran na ili kin hükümleri uygulanmaz. 
• Dâhilde leme zin Belgesi kapsam nda KDV’de tecil-terkin sistemi çerçevesindeki yurt içi al mlar ile il-
gili maddeler için; 

ndirimli teminat uygulamas  nedir?
malatç -ihracatç lar n geriye do ru 4 y l içinde gerçekle tirdikleri 1 milyon dolar ihracat sebebiyle ithalat-

tan do an verginin yüzde 10’unun teminat olarak yat r lmas na gümrüklerce izin verilir.

Döviz kullan m oranlar  nedir?
Otomotiv sektöründe yüzde 65, deri ve deri mamullerinde yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe yüzde 65, 
konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe yüzde 70’tir.

kincil i lem görmü  ürün nedir?
Ana i leme faaliyeti sonunda ortaya ç kan ve ekonomik de eri olan at klara denir. Belge kapsam nda belir-
tilmesi ve belge süresi içinde millile tirilmesi gerekir. Dâhilde lem zin Belgesi, Tebli  hükümlerine uygun, 
bilinçli kullan ld  takdirde firmalara yukar da ilk paragrafta da aç klad m z avantajlar  sa layan bir des-
tek paketidir. Maliyetlerin bu kadar rekabetçi olunmas n  gerektirdi i, kâr marjlar n n bu kadar darald  gü-
nümüz ko ullar nda Dâhilde lem zin Belgesi’ni önemi ortadad r.      
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M
OB LYADAN OTOMOT V VE N AAT SEKTÖRÜNE KADAR HER ALANDA KULLA-
NILAN, ESNEK, DAYANIKLI VE KOLAY LENEB LEN B R MALZEME ALÜM NYUM. 
Son y llarda gerek ülkemizde gerekse de dünyada kullan m ala-
n  yayg nla yor. Mimarlar tasar mlar nda alüminyumu özellikle d  
cephelerde kaplama malzemesi olarak kullan rken, iç mekânlarda 
ise elektrik ve s tma aksamlar n n gizlenmesinde tercih ediyor. 
1960’larda üretimi 60 bin olan Türkiye, bugün 1,5 milyon tona ula -

t . Bu rakamda dünyadaki ihtiyaçlar göz önüne al nd nda sektörün potansiyeli oldu u-
nu gösteriyor. Türk alüminyum sektörünü bu potansiyeller nda parlayan bir y ld z ola-
rak de erlendiren Feni  Alüminyum Grup Koordinatörü ve MSAD üyesi Bülent Lütfü K z l-
tan ile sektörü de erlendirdik.

Feni  Grup Koordinatörü Bülent Lütfü K z ltan:

“Avrupa’daki üreticiler ya Türkiye’ye gelip üretim yapıyorlar ya da Türkiye’de üretim 
yapan şirketlerle iş birliği yapmak yolunda yoğun bir çalışma içindeler.”

“Türk alüminyum 
sektörü parlayan

bir yıldızdır!”

Nisan 2012
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“1960’lı yıllarda dünyanın alüminyum 
üretim kapasitesi yılda 5,2 milyon ton iken 
Türkiye’deki üretim sadece 60 bin tondu. 

Buna paralel olarak Türkiye’nin o yıllardaki 
ihtiyacı ise 18 bin tondu. Bugün ise ülkemizin 

tüketim ihtiyacı 1,4 milyon tona çıktı. 2011 
yılı itibarıyla dünya alüminyum üretimi 

yaklaşık 40 milyon tondur.”

Sektörünüzün geçmi ten bugüne geçirdi i a amalar ve dönüm noktalar ndan bahseder misiniz?
Feni  Alüminyum, 1963 y ll ndan bugüne sektörünün ilk irketlerinden biri. O y llarda 
Türkiye’nin ihracat nda ilk 10 irkete giren lokomotif bir irketti. Feni ’in tarihi Türkiye’deki alü-
minyum sektörüyle de bir paralellik arz ediyor. Sektörün y llar içinde düzenli olarak hem tek-
nik, hem de kalite aç s ndan kendini geli tirdi ine tan kl k ettik. Ancak bu geli im y llard r de-
vam eden sorunu göz ard  etmemizi sa lamaz. Alüminyum sektörümüz ham madde aç -
s ndan yüzde 97 d a ba ml  bir sektör. Seydi ehir’in hakk n  teslim etmek laz m. Ama ülke-
mizin artan profil ihtiyac n  kar lamada y llar içinde yetersiz kal nd . Sektörün talep aç s n-
dan geli iminin yakalad  h z , ham madde kaynaklar n n yerli olarak kar lanmas  yönün-
de yap lacak yat r mlarla ayn  h zda olmad n  söyleyebilirim. 
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“Bizim için İMSAD bir 
kaynaktır”  “Ülkemiz ekonomisinin 
lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün 
en önemli derneklerinden biri İMSAD. 
Son üç dört yıl içinde de son derece 
önemli atılımlar yaptığını ve beklentilerin 
üzerinde bir hizmet sunduğunu biliyoruz. 
Raporlarından son derece yararlanıyoruz. 
İMSAD bünyesinde çalışan yönetiminden 
personeline kadar herkesi tebrik ve 
takdir ediyorum. İnşaat sektörünün 
yüzlerce alt sektörü olduğu için İMSAD 
çok yaygın bir sektöre de hizmet veriyor. 
Bu taleplere de hızlı bir şekilde cevap 
verilebildiğini görüyorum. Bizim için 
İMSAD bir kaynaktır. Başvurduğumuz, 
pazarı algılamada kullandığımız ekonomik 
gelişmeleri takip etmekte kullandığımız çok 
ciddi bir kaynaktır.”

60’lardaki üretim kapasitemiz ve bugüne kadarki geli im?
1960’l  y llarda dünyan n alüminyum üretim kapasitesi y lda 5,2 milyon ton iken Türkiye’deki 
üretim sadece 60 bin tondu. Buna paralel olarak Türkiye’nin o y llardaki ihtiyac  ise 18 bin 
tondu. Bugün ise ülkemizin tüketim ihtiyac  1,4 milyon tona ç kt . 2011 y l  itibar yla dünya 
alüminyum üretimi yakla k 40 milyon tondur. Rakamsal olarak bak ld nda dünya ortala-
mas n n çok alt nda oldu umuzu söyleyebiliriz ancak Türkiye önemli bir potansiyele sahip. 
Çok önemli, çok k projeler ve bunlar n yan  s ra sürekli geli en bir sanayisi mevcut. 

60’lardan günümüze sektör ihracat stratejisini nas l belirledi?
Sektörün ihracat çe itlemesini Türkiye ekonomisinin büyümesinin yaratt  ivme ile birlikte 
dü ünmek gerekiyor. Birçok alanda oldu u gibi bu alanda da ürünlerimiz kalite aç s n-
dan özellikle Bat  Avrupa ülkelerinde kabul görmeye ba lad ktan sonra a rl kl  olarak di-

er irketlerde oldu u gibi bizim de ihracat m z Bat  Avrupa’ya yap lmaya ba lad . Dünya 
art k küçüldü; gerek ileti im h z , gerekse de ürünlerin çe itlili i aç s ndan Etiyopya’ya da ih-
racat yapar durumday z. Bütün dünya bizim pazar m z ve biz de bir dünya irketi misyo-
nu ile hareket ediyoruz. 

“ALÜM NYUMUN KULLANIM ALANI ÇE TLEND ”
Sektörde ya anan teknolojik geli melerin evrimi hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Yap  sektörünün özellikle endüstriyel kullan ma yani daha hassas kullan ma geçmesiy-
le birlikte bizim de üretim proseslerimizde ciddi de i iklikler oldu. Presleme operasyon-
lar n n d nda as l de i im yüzey kaplama taleplerinde gerçekle ti. Tabii ki eroksal kap-
lama hem estetik aç dan, hem de korozyon direnci aç s ndan son derece önemli. Bu-
nun yan  s ra toz boya uygulamas  bütün sektörleri etkiledi i gibi sektörümüzde de etkin 
olarak kullan lmaktad r. Çevreci ak mlar n etkisiyle de ah ap desenli kaplamalar gün-
deme geldi. Ancak malzemenin kimyasal kompozisyonu ve hassasiyetler aç s ndan en-
düstride ve otomotivde çok daha hassas parçalar n üretimi de bu alana girdi. Malze-
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“Esnek ve hızlı hareket 
ediyoruz” “Türk üreticilerin 

Avrupalı üreticilere karşı üstünlüğü esnek 
hareket edebilmeleri… Müşterinin istediği 

ürünün zamanında yetişmesi için gerekli 
altyapıya sahip olduğumuz gibi esnek ve 

hızlı hareket ederek de bu ihtiyaçlara 
Avrupalı üreticilerden daha erken 

yanıt verebiliyoruz. Avrupalının sattığı 
fi yatları yakalamadan ziyade termine 
uyma, sorunsuz sevkiyat noktasında 

aranan özelliklere sahibiz. Avrupa’daki 
üreticilere göre farklılığımız ise navlunda 

yaşanıyor. Avrupalı üreticiler bizden daha 
avantajlı bu noktada. Kaynakları etkin 

kullanarak, esnek çalışarak, müşteri geri 
dönüşlerinde sorunları çözerek, fi yat 

noktasında yaşadığımız dezavantajı tersine 
çeviriyoruz.”

menin sertli i veya fiziksel özelliklerinden tutun da çok hassas parçalara kadar talep-
ler gelmeye ba lad . Sektördeki proseslerde ya anan geli im kadar kullan m alanlar n n 
çe itlenmesi de ivme yaratt . Mobilya sektöründe de daha önce ah ap kullan lan alan-
larda bugün alüminyum kullan l yor. Bu sektörde mü teriye komple hizmet verebilmek 
için üreticilerin A’dan Z’ye bütün proseslere sahip olmas  gerekiyor. Bu i  dökümhane-
den ba l yor. Sektörde etkin bir konuma gelebilmeniz için dökümhanenizin olmas  ge-
rekiyor. Presleme ve kaplama tekniklerinin yan  s ra kal p üretiminde ve s r i leminde de 
hassasiyet ortaya ç kt .

Sektörün y llar içinde iç ve d  pazardaki durumu hakk nda neler söyleyebilirsiniz?
Alüminyumun in aat sektöründe kullan lmas yla ve müteahhitlerimizin Türk Cumhu-
riyetleri’nde ald klar  i lerde alüminyumu kullanmaya ba lamas  sektörün ihracat rota-
s nda yeni pazarlara aç lmas n  sa lad . Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi kar-
de  ülkelerde etkin faaliyetler yürütülüyor. Libya bizim için önemli bir pazard . Bugünlerde 
Libya’da bar n sa lanmas yla bu pazar n sektörümüz için yeniden eski önemini kaza-
naca n  dü ünüyorum. Kuzey Irak ve M s r’da da sektör etkin olarak projeler yürütüyor. 
Eskiden endüstride Avrupa pazar  ba att . Bugün sektörümüz yeni pazar çe itlemesi ile 
yeni ihracat kap lar  yarat yor. Ancak Avrupa pazar  sektörümüzün kemikle mi  pazar d r.

Türkiye’de sektörün üretim kapasitesi ne kadar? Bu üretilen kapasitenin yurt içi ve yurt d nda de erlen-
dirilme oran  nedir?
Günümüzde Türkiye’ de faaliyet gösteren firmalar n toplam üretim kapasitesi yakla k y ll k 
1,5 milyon tondur. Merdiven alt  firmalar n çoklu u, net rakam n tahminini zorla t r yor. 2011 
y l nda yüzde 19’luk bir art  ile Türkiye’nin toplam alüminyum ihracat  2 milyar 290 milyon 
dolara ula t . Yap lan yeni yat r mlarla y ll k üretim kapasitesi, ekstrüzyon ürünlerinde 675 bin 
ton, yass  ürünlerde 390 bin tona ula m  olup, döküm ürünlerinde 200 bin ton, iletkenler-
de ise 100 bin ton olarak tahmin ediliyor. Sektörde yakla k 400 bin ton at l kapasite oldu u 
dü ünülüyor. Söz konusu at l kapasitenin ihracatla a lmas  önem arz ediyor. Ayr ca 2010 
y l nda yüzde 31,8’lik bir art  ile 666 bin 762 tona ç km t  ihracat. 2012 y l  itibar yla da iç tü-
ketimin art n  bekliyoruz.

“2012 HEDEF M Z TAM KAPAS TE ÜRET M YAPMAKTIR”
Feni  olarak ne kadar kapasite ve üretime sahipsiniz? Üretiminizin ne kadar n  ihraç ediyorsunuz?
Feni  olarak alüminyum üretimini iki farkl  lokasyonda yap yoruz. Çay rova’daki tesislerimiz-
de iki presimiz var. Samsun Terme’de, Terme Metal diye ayr  bir irketimiz var. Orada da 
bir presimiz bulunuyor. Her iki irketteki üretimimizin toplam  y ll k 18 bin tondur. 2012 y l nda 
hedefimiz ise bu kapasitemizin tamam n  kullanabilmektir. Üretimimizin yüzde 65’ini a rl k-
l  olarak Bat  Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz. ç pazardaki tüketimimiz hem mi-
mari kullan m aç s ndan, hem endüstriyel olarak hem de s tma sektöründe farkl  alanlar-
da faaliyet gösteriyoruz. 

Avrupa ve dünya alüminyum sektörlerinde Türkiye’nin yeri ve gelecekte nerelere gidebilece i hakk n-
da ne söyleyebilirsiniz?
Türk alüminyum sektörü parlayan bir y ld zd r. Özellikle Avrupa’daki üreticiler ya Türkiye’ye 
gelip üretim yap yorlar ya da Türkiye’de üretim yapan irketlerle i  birli i yapmak yolunda 
yo un bir çal ma içindeler. Pazarda çok önemli üreticiler ve çok önemli rakamlardan 
bahsedilebilir. Örne in Çin... Özellikle birincil alüminyum üretiminde Çin yüzde 36 gibi bir 
potansiyele sahip. Eski Do u Bloku ülkeleri yüzde 13’lük bir pay alm  durumda ve bu ikisini 
Bat  Avrupa ülkeleri, Kanada, Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. Türkiye’nin daha önce de 
söyledi im gibi bu konuda almas  gereken çok önemli yol var. 

Firma olarak 2011 y l n  nas l bir performansla geçirdiniz? 2012 ve gelecek y llardaki hedef ve strateji-
leriniz neler?
2011 y l  için belirledi imiz üretim performans na ula t k. 15 bin 478 bin ton üretim ger-
çekle tirdik.  Feni  Alüminyum olarak 76 milyon dolarl k bir ciro gerçekle tirdik. hracat m z 
yüzde 65 düzeyinde gerçekle ti. hracatta yeni mü teri ve yeni pazarlara yo unla yo-
ruz. 2012 y l  için bir önceki y la oranla yüzde 15’lik bir fiziki büyüme, hedefimizi de 18 bin 
ton olarak koyduk. Bu hedefi gerçekle tirmemizde pazardaki hareketlilik de yard mc m 
olacakt r. Katma de eri yüksek olan herkesin yapamayaca  sadece Feni  olarak bizim 
yapabilece imiz bir markayla daha teknolojik ürünlere kaymak ve farkl la mak istiyoruz. 
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Firma olarak ARGE, inovasyon ve nanoteknoloji çal malar na ne kadar kaynak ay r yorsunuz ve neler 
yap yorsunuz?
ARGE’ye yakla m m z çok net. Pazar n istedi i ürünleri h zl  bir ekilde cevap verecek yönde 
kendimizi konumland r yoruz. Talebe göre yeni bir kaplama cinsi olan, yeni bir sistem çö-
zümü olabilir, solar sistem ile ilgili yeni geli meler olabilir. Pazar n talebi neyse hemen buna 
kendimizi adapte edip ARGE çal malar na ba l yoruz. Maliyetimizin en a rl kl  kalemi alü-
minyum ve bu da Londra Metal Borsas ’nda i lem gören de erli bir malzeme oldu un-
dan asl nda cirolar bizim için izafi. Siz ayn  faaliyeti göstererek alüminyum fiyat  yüzde 50 ar-
tarsa cironuzda anormal bir ekilde artabilir. Veya tersi olabilir. Sizin bir ey yapman za ba -
l  de ildir. Alüminyum fiyatlar n  piyasa belirliyor ve sizin cironuz da bu piyasaya göre ekil-
leniyor. O yüzden ARGE çal malar na ciro bazl  bir kesinle en kaynak ay rma yakla m n-
dan çok, o artlarda piyasan n istedi i ürünün üretebilmek ve o talebe cevap verecek bir 
ARGE yap lanmas  içindeyiz. 

Üretti iniz alüminyum profillerle hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? Alüminyum cephe kaplama-
lar  mimari ve in aat sektörlerine nas l bir dönü üm ya att ?
Al veri  merkezlerinin artmas  ve bu merkezlerin birbiriyle olan rekabeti sektörümüze yeni bir 
pazar yaratt . Bu rekabette al veri  merkezleri farkl la abilmek için özellikle d  cephelerinde 
alüminyum malzemeler kullanmaya ba lad . Alüminyumun farkl  alanlarda kullanmnda 
mimarlarmza da görev dü üyor. Malzemenin esnekli i ve de i ik formlara adapte olabil-
mesi mimarlarmzn da alüminyumu d  cephede kullanmalarnn yolunu açyor. Alümin-
yum sektörü, mobilyadan otomotive ve in aatta kadar çok geni  bir alanda kullan l yor. 

“Alüminyum çok geniş kullanım alanı olan bir malzeme”   “İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif 
bir sektörü ve yüzlerce alt sektörü var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Alüminyum uzun yıllar dış şartlara ve korozyona karşı dayanıklı 
olduğunu kanıtladığı için inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Her türlü olumsuz dış şartta, aşınmaya müsait bir ürün 
kullanılmaktansa alüminyum kullanılması hem dayanım, hem de estetik olarak yapıya değer katıyor. Kapı ve pencere kullanımında da 
alüminyum profi ller inşaat sektöründe yaygın olarak kullanıldığı gibi iç mekânda da kablo ve benzeri elektriksel aksamın saklanmasında, 
iç mekânlardaki ısıtma sistemlerinde de oldukça etkin kullanılıyor. O alanlara dahi sektörde hizmet veren bir malzeme alüminyum. Hafi f 
olması, ısı dayanımın yüksek olması ve korozyon direnci, şekil verilmesinin kolaylığı inşaat sektörünün vazgeçilmez ürünleri arasına 
yerleştirdi. Alüminyum çok enteresan bir malzeme. Gittikçe de kullanımı yaygınlaşıyor. Özellikle otomobilde, yine enerji tasarrufuna 
yönelik olarak yakıt tüketimini azaltmaya yönelik fi rmaların aracın ağırlığını hafi fl etme yönünde girişimleri var. Bu girişim birçok 
malzemenin alüminyuma dönmesi konusunda bir hareketlilik getirdi, hızla da devam ediyor. Alüminyum çok geniş bir kullanım alanı olan 
bir malzeme. Mobilya, hastane bakım servisleri, inşaat sektöründe, hem estetik görünüm hem korozyona karşı direnç hem de uzun yıllar 
evladiyelik bir malzeme olması nedeniyle kullanım alanı gittikçe artıyor.”
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N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  ( MSAD) YÜRÜTTÜ Ü AB PROJES  EUBUILD ENER-
J  VER ML L N N F NANSMANI PROJES ’N N DE KATKISIYLA B NALARDA ENERJ  VER ML L -

 KONUSUNDA ÇALI MALARINI SON DÖNEMDE YO UNLA TIRDI. 2011 y l  3. n aatta Kali-
te Zirvesi’nde proje orta  Balkan ülkeleri ile imzalanan ve hükümetlerin itici gücünün talep edil-
di i deklarasyonun ard ndan MSAD olarak kamuda çe itli temaslarda bulunduk. Tam bu s ra-
da yay mlanan “Enerji Verimlili i Strateji Belgesi 2011-2023” ile 2023 y l nda enerji yo unlu u-
nun 2011’e göre yüzde 20 azalt lmas  hedefinin aç klanmas  ise umut verdi. Belgenin koordina-

tör kurumu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile yap c  görü me-
ler sonunda ise MSAD, Enerji Verimlili i Koordinasyon Kurulu (EVKK) toplant s na konuk olarak dahil oldu. 

Ülkemizde bu çal malar m z n sürdü ü dönemde yönetim kurulu üyesi oldu umuz Avrupa n aat Mal-
zemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC) Brüksel toplant lar  bize, Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi 
Günther Oettinger ile bir araya gelme olana n  sunarken, MSAD olarak AB’de konunun en üst düzey yet-
kilisi ile tan ma ve sohbet olana  da yaratt . CEPMC yönetim kurulu ba kan ve üyeleri olarak Oettinger 
ile Brüksel’de ve Almanya Baden-Württemberg binas nda verilen ak am yeme inde bir araya geldik. Ye-
mekte ana konu Avrupa’da binalarda enerji verimlili inin finansman  konusundaki geli meler, mevcut ya-
p lar n iyile tirilmesi hedefinin güçlenmesi ve üye hükümetlerin konu ile ilgili politikalar yd . Bu bulu ma-
dan yakla k dört hafta önce Türkiye’yi ziyaret eden, AB Bakan  Egemen Ba  ile Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan  Taner Y ld z ile temaslarda bulunan Oettinger’le toplant n n ba nda gerçekle en görü mede, 
CEPMC’nin üyesi olan MSAD’ n enerji verimlili i konusundaki AB hedefleri do rultusunda çal t , proje-
ler gerçekle tirdi i bilgisini sunduk. 

Oettinger’le buluşma
ve Brüksel temasları
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İMSAD olarak son dönemde AB nezdindeki 
faaliyetlerimizi artırdık. Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz 
temaslarla yeni bilgilere ulaştık. AB, mevcut binaların 

enerji kullanımının iyileştirilmesine Avrupa yapısal 
programlarından yılda 40 milyar Euro ayırıyor.

Bu ülkemiz içinde örnek alınacak önemli bir adım. 
İMSAD olarak 20-21 Haziran 2012 tarihlerinde 

Brüksel’de Avrupa Sürdürülebilir Enerji haftası 
sırasında geniş katılımlı çalıştay ve seminer 

düzenleyeceğiz. Yine haziran ayında İMSAD Yönetim 
Kurulu toplantısı da Brüksel’de düzenlenecek.

Brüksel’deki 
görüşmede
AB Enerji 

Komiseri Günther 
Oettinger’e, 

İMSAD ve Türk 
inşaat sanayisine 

ilişkin bilginin yanı 
sıra, AB Enerji 

Verimliliği Hedefl eri 
doğrultusunda 

çalıştığımız bilgisini 
sunduk.
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Oettinger’i, Brüksel’de sürdürülebilir enerji haftas nda gerçekle tirmeyi planlad m z seminerimizin aç l -
nda bir konu ma ile yer almaya davet ederek ön teyidini ald k. Bu görü me sonras nda yapt  konu -

mada Oettinger, CEPMC gibi bir konseyin bünyesinde AB üyesi ülkelerin yan  s ra Türkiye ve sviçre’nin de 
yer almas ndan ve geni  temsil gücünden etkilendi ini özellikle vurgulad . CEPMC Ba kan  Libero Ravaioli 
de toplant da Avrupa in aat sanayisinin krizden ç k ta mevcut binalardaki enerji verimlili i hedeflerini ve 
Avrupa yap  stokunun iyile tirilmesi konular n  önemsediklerini belirtti. Ravaioli, Avrupa in aat sanayisinin 
hükümetlerin sürdürülebilir yakla mlar n  talep etti ini ve enerji verimlili inde iyile tirmenin, gerekiyorsa 
y k p yeniden yapmay  da içermesi gerekti ini vurgulad .

AVRUPA YAPISAL PROGRAMLARINDAN 40 M LYAR EURO AYRILIYOR
Komiser Oettinger ise bugün Avrupa’da halen binalar n gerekli standartlara sahip olmad n , yal t ms z, 
tek caml  pencerelere sahip, termostat kontrolsüz, zamanlay c s z kullan m d  s tma sistemlerine sahip 
pek çok bina oldu unu belirtti ve Avrupa enerji politikas nda in aat sektörü için i  olanaklar  bulundu u-
na de indi. Mevcut binalar n enerji kullan m n n iyile tirilmesi amac yla ba lay c  kararlar ald klar n  ve bu 
amaçla Avrupa yap sal programlar ndan y lda 40 milyar Euronun kullan laca n  aç klad . Kamu yap lar -
n n bir model olu turaca n  belirten Oettinger, ngiltere gibi baz  hükümetlerin de di erlerine oranla daha 
aktif oldu una de indi. Gelecekte konuyla ilgili daha fazla uzmana, mühendise ihtiyaç duyulaca n n ke-
sin oldu unu söyleyen Oettinger, enerji verimlili ine de daha fazla yat r m yap laca n  vurgulad .
Sektörle iyi i  birli ini sürdüreceklerine de inen Oettinger, CEPMC üyelerine, “Parlamentolar n zla, hükü-
metlerinizle görü ün” ça r s  yaparak, AB’de binalarda enerji verimlili inde özellikle 20-20-20 hedefine yö-
nelik h zl , ba lay c  ad mlar at lmas  için destek istedi.

Oettinger ile bulu ma sonras nda MSAD’ n yürütmekte oldu u EUbuild EE Projesi’nde yap lan çal mala-
r n, aç klanacak raporlar n ve kamu ile yürüttü ü çe itli temas ve i  birliklerinin Avrupa’daki gündemle de 
uyu tu u izlenimini edindim. Türkiye’de konu ile ilgili yap lacak çok i  bulunsa da deklarasyonumuzda da 
belirtildi i gibi hükümetimizin itici gücü ve kararl  ad mlar  konunun geli iminde çok önemli bir ilk ad m 
olu turacak. te tam da bu noktada fark ndal  art rmak amac yla EUbuild projemiz kapsam nda 18-22 
Haziran 2012 tarihleri aras nda Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Enerji Verimlili i Haftas ’nda Türkiye’den 
kamu-özel sektör üst düzey temsilcileri ve AB yöneticileri, uzmanlar  ile proje orta  Balkan ülke temsilcileri-
nin kat l m yla MSAD olarak bir dizi etkinli i Brüksel’de gerçekle tirece iz. Geni  kat l ml  bir çal tay ile Av-
rupa Parlamentosu’nda düzenlemeyi planlad m z bir seminer, bu etkinlikler aras nda yer alacak. Bir ön-
ceki EUbuild projemizde orta m z olan Bulgaristan da bu etkinliklere ülke olarak dâhil olacak. 

CEPMC Başkanı Libero Ravaioli,
CEPMC Genel Sekreteri Christine Beunen, 
AB Enerji Komiseri Günther Oettinger.

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası,
18-22 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Brüksel’de düzenlenecek.
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AP M LLETVEK L  MET N KAZAK LE GÖRÜ ME  
Brüksel temaslar m z aras nda Avrupa Parlamentosu Bulgaristan Milletvekili Metin Kazak’la tan ma zi-
yareti de yer ald . MSAD’ n Brüksel temsilcileri ile birlikte Avrupa Parlamentosu binas nda ziyaret etti i-
miz Kazak’la verimli bir görü me gerçekle tirdik.  Ziyaretin ana konusu Bulgaristan’da yeniden gündemin 
ilk s ralar na yerle en binalar n enerji verimlili i konusundaki yeni projeleriydi. Ziyarette, Bulgaristan’ n dü-
zenlenecek toplant ya kat l m ve katk s  da gündeme geldi. Görü me, kat l m ve katk  aç s ndan son dere-
ce pozitif sonuçland .

MSAD imdi, haziran ay nda Brüksel’de düzenleyece i aktiviteler üzerinde çal rken, özellikle en yet-
kili isimlerin kat l m yla konuyu gündeme ta may  planl yor. EUbuild proje orta  Balkan ülkeleri de 
Brüksel’deki organizasyonlar m za üst düzey heyet kat l m  sa layacak. MSAD yönetim kurulunun hazi-
ran ay nda gerçekle tirece i toplant  da Avrupa’n n kalbi Brüksel’de düzenlenecek. Tüm bu aktivitelerde 
AB Bakanl m z n deste i ile bakanlar m z n kat l m  için ön teyitleri alm  olmak da bizleri motive ediyor. 
Binalarda enerji verimlili i konusunda Türkiye ve Balkan ülkelerinin ara t rma raporlar  için çal malar ise 
tüm h z yla devam ediyor. 

İMSAD düzenleyeceği toplantıyla, 
Binalarda Enerji Verimliliği konusunu 
Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu 
çatısı altında gündeme getirecek.

Avrupa Parlamentosu Bulgaristan 
Milletvekili Metin Kazak ve İMSAD 
heyeti. (sağda)
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“Dünyanın
en büyük inşaat demiri 

ihracatçısıyız”
“İnşaat demirinde hangi ülke olursa olsun, kendi ülkesinin dışında 
tedarik etmek istiyorsa ilk aklına gelen kaynak Türkiye’dir. İnşaat 

demirinde denizaşırı ticarete konu olan ihracatın neredeyse üçte biri 
Türkiye’den çıkıyor. Dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısıyız.” 

Çolako lu Metalurji Genel Müdürü U ur Dalbeler: 
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 T 
ÜRK N AAT MALZEMELER  SANAY S N N DÜNYADA GÜÇLÜ OLDU U SEKTÖRLER N BA-

INDA YER ALAN ÇEL K SEKTÖRÜ, ÇOLAKO LU METALURJ  GENEL MÜDÜRÜ U UR 
DALBELER’E GÖRE STRATEJ K B R SEKTÖR. Dünyan n en büyük 7. in aat demiri ih-
racatç s  olan Türkiye in aat sektöründeki gücünü malzemesinden al yor. ç 
piyasada da 2011 y l nda 28 milyon ton çelik tüketen Türkiye’de sektörün en 
önemli sorunu ise ham madde. U ur Dalbeler, sektörde kimilerine göre ay-
k r  gelecek aç klamalar  yapacak kadar cesur. Dalbeler’e göre çelik sektö-

rünün ham maddeden kaynaklanan ve ülke ekonomisine negatif etki yapan bir cari 
aç k sorunu yok. Dalbeler’in “Ark ocaklar na niye yat r m yap yorsunuz?” diyenlere yan t -
n  ve daha birçok ayr nt y  merak ediyorsan z, zihin aç c  bir söyle i sizi bekliyor diyebiliriz.  
 
Türkiye demir çelik üreticileri aras nda say l  ülkelerden biri. Çolako lu Metalurji de sektörün köklü firma-
lar ndan. Sektörün y llar içinde nereden nereye geldi ini, hangi a amalarla dünyan n say l  oyuncular  
aras na girdi imizi sat r ba lar yla anlat r m s n z?
Sektörümüz önemli bir sektör de, önemini anlatmakta zorluk çekiyoruz. Demir çelik sek-
törü olarak 1928 y l nda kurulan MKE’ye kadar uzan yor geçmi i. Ama as l ba lang c m z 
1938 y l nda kurulan Karabük Demir Çelik ile… 1965-1970 y llar nda özel sektörün i e gir-
mesiyle yeni bir dönem ba l yor. META ’la ba layan ve bizimle devam eden süreç… Sek-
törün esas k r lma an  ise Türkiye’nin dünyaya aç lma karar n  ald  1983’ten itibaren ge-
li iyor. Çelik, sat labilirli i daha rahat olan likit bir emtia. O y llarda Türkiye’deki çelik üre-
ticileri de dünya ile tan maya ba l yor. Sermayenin ilgisiyle birlikte Türkiye çelik sektörü 
ivme kazan yor. 1990’lar n ikinci yar s  ise büyümenin devam etti i önemli bir an. 2000 y -
l na kadar sermaye çok yeterli olmad  için yat r m hep ufak ölçekte yap lm , daha ya-
t r m maliyeti dü ük olan alanlara yo unla m . Bu durumun Türkiye’de bir ürün denge-
sizli ine yol açt  söyleniyor ama ben buna kat lm yorum. E er satabiliyorsan z üretme-
nizde bir sak nca olmamal .

Bahsetti iniz bu ürün dengesizli ini açabilir misiniz?
Çelik sektörüne bakt n z zaman genelde öyle bir yap  vard r. Uzun dedi imiz ürün in-
aat sektörüne yönelik kullan l r. Yass  dedi imiz de imalat sanayisine yönelik. Endüstri 

ara ürünüdür. Dünyadaki yap  genel olarak üçte iki yass d r, üçte bir de uzun üründür. 
Ama Türkiye’de tam tersi söz konusudur. Yüzde 75-80 uzun, yüzde 20-25 yass  olarak bu-
güne kadar gelmi tir. malat sanayisine yönelik çelik üretti iniz zaman kalite çe itlili i ve 

“Kentsel dönüşümde 
malzeme açısından yurt 

dışına bağımlı değiliz”       
“İMSAD bünyesine yeni katıldık. 

İnşaat sanayisi içinde olduğumuz bir 
sektör. Türkiye’de bu anlamda ciddi 

bir potansiyele sahip. Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafya bu konuda bir 

şeyler yapma gerekliliğini zaten ortaya 
koyuyor. Şu anki en güncel konulardan 
bir tanesi de kentsel dönüşüm. Kentsel 

dönüşümden sektörümüz de bir pay 
alacaktır. Yıllık 750 bin ton inşaat demiri 
üretiyoruz. 100 metrekarelik bir dairede 

4-5 ton çelik kullanıldığını düşünürsek, 
750 bin tonu bölersen kaç daireye hizmet 

ettiğimiz ortaya çıkacaktır. Türkiye’de 
inşaat demiri ve çimento açısından 

kaynakta bir sıkıntı yok. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarında yurt dışına 

bağımlı olmayacağız.” 
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kullan labilirli i daha ön planda tutuyorsunuz. n aat, biraz daha harc âlem tabir edilen 
üretimi kolay, daha basit ve yat r m maliyeti aç s ndan di eri ile k yasland nda daha 
dü ük. Bu da Türkiye’nin uzun üretimde yo unla mas  sonucunu do urdu. 

1960’ta özel sermayenin çelik sektörüne girmesiyle üretim kapasitesi nas l geli ti?
1938’de bir tek Karabük Demir Çelik vard . Ere li Demir Çelik 1965’te kuruldu. 1980’lerde 
4 milyon ton olan üretim, 2011 y l nda 34 milyon tondu. 30 y lda, 30 milyon ton çelik üreti-
minde bir art  sa lam z. Son 10 y ll k geli memize bakacak olursak Çin’den sonra bü-
yüme h z nda sektör olarak ikinciyiz. Bu senenin ilk aylar nda büyüme h z nda Çin’in önü-
ne geçtik. 2008-2009 y l na kadar dünyada üretim aç s ndan 11. s radayd k. 2010- 2011 y -
l nda 10. s raya geldik. Bu senenin ilk iki ay ndaki üretim rakamlar n  baz al rsak 8. s rada-
y z. talyanlar  ve Brezilyal lar  geçtik, önümüzde bir tek Ukraynal lar kald . Bu h zla devam 
edersek Ukrayna’y  da geçeriz. Geçen senenin rakamlar na bakt m zda çelik sektörün-
de dünyan n 10. büyük üreticisiyiz.    

Emek yo un bir sektörden çok, sermaye yo un bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Sektörün 80’lerin 
ortalar ndan sonra pazar aç l m  nas l seyretti? 
80’lerin ikinci yar s nda Orta Do u a rl kl  bir pazar m z vard . Özellikle ran ve Irak pazar-
lar . Firma olarak Uzak Do u’da özellikle Çin’de ciddi ihracat imkânlar na kavu tuk. Uzak 
Do u piyasas  1990’lar n ortas na kadar hatta 1997 y l na kadar sürdü. 97’de Türkiye’nin 
yapm  oldu u demir çelik ihracat n n neredeyse yüzde 60’  Güneydo u Asya ve Uzak 
Do u’ya yönelikti. Güneydo u Asya’da ya anan 97 kriziyle birlikte biraz daha kendi böl-
gemize kayd k. Türk çelik sektörünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok global 
çal t  için hiçbir zaman bölgesel bir aç l m  olmad , çe itlendirmeye çal t . Bu yakla m-
da kriz zamanlar nda sektörün farkl  ihracat kap lar  bulmas nda ve ç k nda etkili oldu. 

“KAPAS TEM Z 3 M LYON TON”
n aat malzemesi sanayisi sektörlerinin hepsinde ayn  özellik göze çarp yor. Esnek ve h zl  hareket ede-

rek kriz anlar nda yeni pazarlar yaratabiliyoruz. Çolako lu Metalurji olarak dünyada ve Türkiye’de firma 
olarak tarihinizden bahseder misiniz?

“Yassı çelik kapasitemiz 
tüketimi karşılayacak 
düzeyde”   “Türkiye uzun 
yıllardır uzun ve yassı ürün arasında 
geçiş sağlamak için çok çaba sarf etti. Şu 
anda da o geçiş sürecindeyiz. 2009’da 
İskenderun Demir Çelik uzundan yassıya 
döndü. 2010 yılında biz, uzundan yassıya 
geçtik, aynı yıl TOSÇELİK devreye alındı, 
geçen sene de MMK firması yeni tesisini 
açtı. Bu da Türkiye’de yassı kapasitesinde 
çok ciddi bir gelişme sağladı. Türkiye 
ithalata bağımlı olduğu malzemeyi yurt 
içinden tedarik eder duruma geldi. 
Bugün Türkiye’de kurulu olan yassı çelik 
kapasitesi tüketimi karşılayacak düzeyde 
ama bu tesisler daha yeni devreye alındığı 
için öğrenme süreçleri var. 8,5 milyon 
tona ulaşan yassı çelik ithalatı 5,5 milyon 
tonlara düştü. Bunun daha da aşağılara 
düşmesini bekliyoruz. Türkiye dünyanın 
7. büyük ithalatçısı durumunda. Geçmişte 
5. büyük ithalatçıydık. Arada geçen 
zamanda ithalatımızı gerilettik. 
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“Çelik, stratejik bir 
sektördür”   “Cari açık 

sorununda sektörümüz, özellikle ithal 
ettiği hurdadan dolayı gündeme geliyor. 
Türkiye’nin bir çelik tüketimi var. 2011 

yılında bu rakam 28 milyon tondu. 
Yaklaşık yarısı uzun, yarısı da yassı ürün 
olmak üzere. Bu daha da artarak devam 
edecektir. Otomotiv, beyaz eşya, makine 

imalat ve inşaat malzemesi sanayimizi 
geliştirmek istiyorsak daha fazla çelik 
tüketmek zorundayız. Ham maddenin 

çoğunu, bu tüketim miktarına ulaşmak 
için Türkiye demir çelik sektörü ithal 

ediyor. Hurdanın yüzde 75’i ithal, 
cevherin hemen hemen yarısını ithal 

ediyoruz… Türkiye bu sektörde ham 
madde kaynağı olarak fakir bir ülke. 
Bu noktada bizim talebimiz, yapmış 
olduğumuz bunca yatırımdan sonra 

kendi piyasamızda özellikle Ukrayna 
ve Rusya’dan gelen haksız rekabete 

karşı önlem alınmasıdır. Bu ülkelerde 
çelik sektörü stratejik sektör olarak 

belirlenmiş ve her türlü devlet teşvikiyle 
(enerji, ham madde, finansman ve 
işçilik) destekleniyor. Her iki ülke, 
hurda ihracatına yüzde 15 ihracat 

vergisi uygulamakta ve ham madde 
kaynaklarının Türkiye tarafından 

paylaşılmasını engellemekte; buna karşın, 
her yıl milyonlarca ton çeliğini Türkiye’ye 

ihraç etmektedir. Çelik, stratejik bir 
sektördür.”

Çolako lu Metalurji yakla k 60 y ll k bir geçmi e sahip, öncelikle bu i e ticaretle ba la-
y p, ard ndan bir haddehane ile bir üretim taraf na geçi  sa lam , 60’lar n sonu 70’lerin 
ba nda da bugünkü mevcut bulundu u noktada s v  çelik üretmeye geçmi . 10 tonluk 
bir ark oca yla ba lanan üretim, bugün yakla k 300 tonluk bir ocakla devam ediyor ki, 
o ocak da devreye al nd nda dünyada kendi alan nda en güçlü ve en büyük ocak 
olacak. 85’e kadar yar  ürün üretiyorduk, 85’te ilk haddehaneyi devreye ald k. O zaman 
filma in üreticisi olduk. Filma in daha çok tel ve çivi gibi ürünlerin ara ürünüdür. 1990’da 
da in aat demiri üretimine ba lad k, ikinci haddehane ile beraber. 2007 y l na kadar sür-
dü. 2007 y l nda da u anki mevcut tesisi devreye ald k. Önce kütük ve slab üretimine 
ba lad k. Ard ndan 2010 y l nda u anda mevcut olan sac haddehanesini kurduk. Yak-
la k 3 milyon tonluk bir kapasiteye sahibiz. 

Firma olarak 2011 y l  nas l geçti? 2012’nin ilk üç ay nda nas l bir tablo ortaya ç kt ?
2011, bir önceki y la oranla göreceli olarak daha iyi geçti. Ancak genel ekonomik atmos-
ferden biz de etkileniyoruz. Çelik çok dalgal  bir piyasada seyrediyor. stedi imiz kadar 
iyi olmasa da bizler aç s ndan tatmin edici düzeyde geçti. Bu y l nda 2011’e göre biraz 
daha iyi geçece ini dü ünüyorum. 2011 y l nda bir önceki y la göre yüzde 15’lik bir büyü-
me kaydettik. 2012 ile ilgili hedefimiz de 2011’e göre yüzde 10’luk bir büyüme sa lamak. 

Sektörün önemli firmalar ndan biri olarak, yerel ve global alanda yo un rekabetin ya and  sektörde he-
definiz nedir? Bu hedefe nas l bir strateji ile ula may  dü ünüyorsunuz?
Teknolojimizi üst düzeyde tutarak, sürekli bir yat r m yap yoruz. Bugün Türkiye’deki demir 
çelik sektörü dünyadaki en dinamik çelik sektörlerindendir. Son 10 y ll k süreçte gerek ve-
rimlilikte, gerekse de teknolojide birçok Türk firmas  rakipleriyle k yasland nda çok daha 
ileridedir. Yurt d nda “Nas l oluyor da siz ham maddenizin yüzde 70’ini ithal etmenize 
kar n, yüzde 55-60 oran nda ürününüzü ihraç edebiliyorsunuz?” diyorlar. Sektörümüz di-
namik ve çabuk kararlar alabiliyor. De i en ko ullara çabuk adapte olabiliyor ve de ve-
rimli çal may  ö renmi  durumda. Mü teri nezdinde olu turdu u güvenirlilik de önem-
li. Uzun vadede kendini taahhüt eden bir yap da olmas  mü teriye de güven veriyor. n-
aat demirinde hangi ülke olursa olsun, kendi ülkesinin d nda tedarik etmek istiyorsa ilk 

akl na gelen kaynak Türkiye’dir. n aat demirinde deniz a r  ticarete konu olan ihracat n 
neredeyse üçte biri Türkiye’den ç k yor. Dünyan n en büyük in aat demiri ihracatç s y z. 

hracat ve üretim kapasiteleriniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelere ihracat gerçekle tiriyor-
sunuz? Özel bir nedeni var m ?
Uzun ürün üretti imiz dönemde, bu üretimin yüzde 70’ini ihraç ediyorduk. Yüzde 30-35 
iç piyasaya veriyorduk. imdi yass  üretime geçtik ve iç piyasada yass  ürün talebi nede-
niyle a rl kl  k iç piyasaya çal yoruz. Ama yüzde 50-50 bir dengeden bahsetmek müm-
kün. Ayn  zamanda in aat demiri de üretiyoruz. hracat m z  çe itlendirmeye bak yoruz. 
Belirli bölgelere odaklanmak istemiyoruz. Konjonktür çok de i ken ve riskli… Bunlar  den-
geleyebilmek için de i ik alanlarda sürdürülebilir bir pazarlama faaliyeti yürütüyoruz. Bu 
pazarlar  seçerken de tercihimiz geli mi  ve stabil ekonomilerin oldu u pazarlar. Kuzey 
Amerika, Güney Amerika, Orta Do u, Kuzey Afrika, Bat  Afrika… Toplam 70 ülkeye ula yo-
ruz. En büyük rakibimiz olan Rusya’ya bile ihracat gerçekle tiriyoruz. 

“CAR  AÇIK SORUNU YARATTI IMIZA KATILMIYORUM”
Türk in aat malzemesi sanayisi 2023’e, 100 milyar dolarl k bir ihracat hedefi ile haz rlan yor. irket ola-
rak gelecek öngörüleriniz ve senaryolar n z nedir?
Çelik ihracatç lar  da o ihracatta kendi paylar n  55 milyar dolar olarak aç klad . Çelik üre-
ticilerinin cari aç a negatif etkisinden bahsediliyor. Ben bu duruma kat lm yorum. Dün-
yan n en büyük hurda ithalatç s y z ancak di er taraftan da y ll k 28 milyon ton tüketimi-
miz var. Biz hedeflenen 500 milyar dolarl k ihracat rakam na ula mak için daha çok oto-
motiv ve beyaz e ya üretirken, gemi de in a etmeliyiz. Makine imalat sanayisi de 100 mil-
yar dolarl k bir hedef aç klad ; demek ki onlarda daha çok üretim yapmak zorunda-
lar. Bu sektörlerin hepsinde ortak kullan lan materyal çeliktir. Dünyada geli mi  ülkelere 
bakt n zda bugün ki i ba na y ll k 500-600 kilograml k bir çelik tüketimi var. Ki i ba na 
çelik tüketimi geli mi lik göstergelerinden bir tanesidir. Kore’de ki i ba na 1000 kilodur. 
Türkiye’nin ise 360-370 kilo. Bizim 500 kiloya ula abilmemiz için 120-130 kilo daha tüketme-
miz gerekiyor. Bu ilave bir 10 milyon ton tüketim demektir. 28 milyon ton yerine 38 milyon 
ton tüketmemiz laz m ki, geli mi lik düzeyine eri elim. 500 milyar dolarl k ihracat hedefimiz 
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varsa, 100 milyar dolarl k makine ihracat  hedefliyorsak, bu tüketimi daha da yukar lara 
ta mam z, daha çok çelik tüketmemiz anlam na laz m. Bir ekilde bu çeli i bulmak zo-
rundas n z. Ya yurt d ndan tonu 700 dolardan çelik ithal edeceksiniz ya da ham mad-
desini ton ba na sadece 400 dolardan ithal edip, çeli inizi Türkiye’de üreteceksiniz, yer-
li kaynaklarla sektörlerinize tedarik edeceksiniz. Hurdadan kaynaklanan bir cari aç k so-
runumuz oldu una kat lm yorum. 

Sektör olarak çözüm önerileriniz nedir?
Ya  geçen araçlar n trafikten al nmas  gerekiyor. Bununla ilgili bir çal ma oldu unu dü-
ünüyorum. O araçlar n çekilerek hurdaya al nmas  ve yeniden dönü türülmesi, ayn  za-

manda da yeni araçlar n üretilmesi gerekiyor. Cevherle ilgili birtak m çal malar yap lma-
s  gerekiyor. Birtak m te vikler verilebilir. Türkiye’deki cevher yataklar  hem s n rl , hem de 
dünya ile k yasland nda daha dü ük kalitede… Hindistan, ran, Brezilya ve Rusya’dan 
gelen cevher yüzde 60-65’l k bir tenore sahipken, Türkiye’nin cevher kaynaklar n n teno-
ru yüzde 20-30 aras nda de i iyor. Bu maliyeti art r yor ama buna ra men elbette yer-
li kaynaklar n kullan lmas  aç s ndan birtak m çal malar yapmakta fayda var. MTA yeni 
birtak m çal malara giriyor. O cevherleri de erlendirmek ve türevlerini üretebilmek ad -
na bir tak m te vikler sa lanabilir. Bugün Türkiye’nin üretiminin yüzde 75’i hurdaya, yüzde 
25’i cevhere dayal … Bugünün dünyas nda ark oca nda cevher türevi ham maddede 
kullanabiliyorsunuz, yüksek f r nda hurda da tüketiyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye’de 
yerli hurda kullan m nda birtak m art lar da sa land . Baz  rakamlar yüzde 50 oldu unu 
söylüyor. Geçen sene 6 milyon tondan, 9 milyon tona ula t k. Bu rakam ihtiyac m z  kar -
layacak düzeyde de il. 

“Ark oca na niye yat r m yap ld ?” diye ele tiriler geliyor. Bunun da uzun vadede avanta-
j  var. Bugün yüksek f r n n yat r m maliyeti çok yüksek. Daha da önemlisi karbon emisyo-
nu ark oca na göre yakla k 5 misli daha fazla. Türkiye maalesef kömür aç s ndan da 
yeterli kayna a sahip de il. 

Sürdürülebilir bir gelecek ve kalk nma için sektörün nas l bir de i im ve dönü üm geçirmesi gerekiyor? 
Firma olarak sürdürülebilirlik konusuna nas l yakla yorsunuz?
Uzun vadeli planlar yapmak, stratejinizi belirlemek ve vizyonunuzu ortaya koymak zorun-
das n z. Mü terilerle, tedarikçilerle, üreticilerle olan ili kilerimizde ve yat r mlar m zda bu hu-
suslar  göz önüne alarak planlar m z  yap yoruz. Hiçbir zaman k sa vadeli yola ç kmad k. 
Çok ciddi yat r mlar yap yoruz. Son yapt m z yat r m nereden baksan z 1,5 milyar dolar-
l k bir yat r md r. 

“Firma olarak iki önceliğimiz var. İlki çevre. Bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bizim çevre konusunda yaptığımız yatırım miktarı, orta 
düzeyde bir tesisin yatırım bedeline eşittir. Sadece toz toplama ile ilgili yatırım şu anda 40-45 milyon avro civarındadır. ARGE’de de oldukça 
ciddi bütçelere sahibiz. Bu sektörde ayakta kalmanız için yatırım yapmak zorundasınız. Şu andaki mevcut tesisimizi 2010’da devreye aldık ve 
bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız devam edecektir.” 

“Sektörde ayakta kalmak için yatırım yapmak zorundasınız”

Çelik üreticilerinin cari 
açığa negatif etkisinden 
bahsediliyor. Ben bu 
duruma katılmıyorum. 
Dünyanın en büyük 
hurda ithalatçısıyız 
ancak diğer taraftan 
da yıllık 28 milyon 
ton tüketimimiz var. 
Biz hedeflenen 500 
milyar dolarlık ihracat 
rakamına ulaşmak için 
daha çok otomotiv ve 
beyaz eşya üretirken, 
gemi de inşa etmeliyiz. 
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K
AL TE HER GEÇEN GÜN DAHA DA A NA OLDU UMUZ B R KAVRAM OLUYOR. Ancak, 
toplumda kalite denince ilk akla gelen belli standartlara uyan, güzel, geli mi  gibi s fat-
lar n ötesidir, “kalite”.  Kalite, k saca, beklentileri a mak demektir. Bu tan m yla da insan-
l n, sürekli geli menin bir ifadesini içerir. Dinamik bir kavramd r. Çünkü insanlar n bek-
lentileri her kar land nda yükselme e ilimi gösterir. Birkaç sene önce “kaliteli” olarak 
nitelendirilen bir ürün bugün “s radan”, yar n ise “kabul edilemez” olarak nitelendiriliyor.  
Dolay s yla, kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için her zaman kendini a abilme yetene-

ine kavu mak gerekiyor. Kal c  ba ar  ve sürdürülebilir bir i  sahibi olabilmek için öncelikle “yönetim ka-
litemizi” art rmal y z.
Kalite kavram n n tarihi çok eskilere dayan r. Hammurabi Kanunlar ’ndan birisi u ifadeyi kullan r: “Her kim 
bir bina in a eder ve bu bina y k l r da alt nda insanlar ölürse, o ki inin de ba  kesile!” Fenikeliler ise yöneti-
cilerine u hakk  verirlermi : “ ini iyi yapmayan i çinin eli kesile!” Anadolu kültüründe önemli bir yer tutan 
Ahilikte ise kalitesiz i  yapanlara meslekta lar  öz denetim uygulayarak “pabucunu dama asarlarm .” Bu, 
o dükkândan belli bir müddet için al veri  yap lmayaca  anlam na gelirmi . 

KAL TE Ç N YÖNET MDE KAL TE GEREKL D R
Eskiden insanlar n can na mal olan kalitesizlik, bugün de piyasalar n n ellerinden gitmesine yol aç yor.  
Peki, kalite için ne yapmal y z? Öncelikle, hizmet ve ürün kalitesinde süreklili i sa laman n yönetim kalite-
siyle gerçekle ebilece ini kabul etmeliyiz. Yönetim kalitesini geli tirmek ise baz  ilkeleri hayata geçirmek-
le sa lanabiliyor. Bir kurumun yönetim kalitesini geli tirmek için liderlik ve amac n tutarl l  büyük önem 
ta yor. En etkili liderlik güç ile elde edilen liderlik de il, insanlar n gönüllerini ve beyinlerini kazanarak elde 
edilen liderliktir. Bu nedenle, liderin hem kurum hedefini net olarak ifade edebilmesi, hem de tüm kararla-
r n n bu hedef do rultusunda oldu unu göstermesi önem ta yor. Özetle, iyi liderlik için söylem ve eylem 
birli i gerekiyor.

Kurumun hedeflerinin mü terilerine odakl  olmas , o kurumu yücelten önemli bir husustur.  Tüm yap lan i -
lerin mü teriler için de er yaratma kriterine göre de erlendirilmesi kurumun verimli çal mas na yard m-
c  olur. Kurumun ürün ve hizmetlerinin cazip olmas n  sa lar. Mü teri için de er yaratmayan bir faaliyetin 
maliyetini mü teriye yüklemeye çal mak, ba ar s zl n ilk ad m d r.

Yönetim kalitesini geli tirmenin en önemli araçlar ndan biri de süreçlerle ve verilerle yönetimdir. Mü teri 
için de er yaratan süreçlerin belirlenmesi, organizasyonun bu süreçler baz nda yap land r lmas  ve her sü-
reç ile ilgili performans kriterlerinin belirlenerek düzenli olarak ölçülmesi, performans  art rmak için önemli 
bir motivasyon kayna  olur. Unutulmamal d r ki, ölçülmeyen performans iyile tirilemez.
Performansa ili kin bilgilerin çal anlarla payla lmas  ve çal anlar n hedef do rultusunda yetkinliklerinin 
geli tirilmesi ve çal anlar n yetkilendirilmesi, performans n sürekli olarak geli mesini sa lar. i gönlüyle 
ve beyniyle sahiplenenler, i in geli mesinin teminat d r.

YARATILAN KATMA DE ERE ODAKLANMAK
Mü terilere sunulan ürün ve hizmetlerin önemli bir k sm  o ürün veya hizmeti sunan kurumun d ndaki ku-
rumlar taraf ndan üretilir. Dolay s yla, önemli olan sadece kendi kurumunu yönetmek de il, tüm de er zin-
cirini yönlendirmektir. Yönetim, kalitesini sadece kurum içindeki ili kileriyle de il, ayn  zamanda i  birlikle-

Kalite kavramının tarihi çok eskilere dayanır. 
Hammurabi Kanunları’ndan birinde şu ifade kullanılır: 
“Her kim bir bina inşa eder ve bu bina yıkılır da altında 

insanlar ölürse, o kişinin de başı kesile!”
Fenikeliler ise yöneticilerine şu hakkı verirlermiş:

“İşini iyi yapmayan işçinin eli kesile!”

Kalite nedir?
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Müşterilere sunulan 
ürün ve hizmetlerin 

önemli bir kısmı o 
ürün veya hizmeti 

sunan kurumun 
dışındaki kurumlar 
tarafından üretilir. 

Dolayısıyla, 
önemli olan sadece 

kendi kurumunu 
yönetmek değil, 

tüm değer zincirini 
yönlendirmektir. 

Yönetim, kalitesini 
sadece kurum 

içindeki ilişkileriyle 
değil, aynı zamanda 

iş birliklerindeki 
davranışlarıyla da 

gösterir.

rindeki davran lar yla da gösterir. As l rekabetin her gün i  yapt m z tedarikçiler ve sat  kanallar yla de-
il, ba ka de er zincirleriyle oldu unu kavramal y z. Unutmamal y z ki, zincirin gücü en zay f halkas n n 

gücü kadard r ve birlikten güç do ar.

lerimizde sat a de il, yarat lan katma de ere odaklanmal y z.  En yüksek katma de erin ise sürekli iyi-
le me, yarat c l k ve yenilikçilik ile ba kalar ndan farkl  olmakla sa lanabilece ini unutmamal y z.  Gele-
ce i haz rlamayanlar, gelece i kar lar nda bulurlar. 

çinde ya ad m z topluma ve çevreye kar  sorumluluklar m z  yerine getirmezsek, olu acak problem-
lerin içinde bo ulmaya mahkum oluruz. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumluluk kavram n  hayata 
geçirmeliyiz. Sosyal sorumluluk konusuna önem veren irketler, hem yönetim yetkinliklerini, hem 
de mü terilerindeki zihin pay n  art rarak kendilerine de fayda sa lam  olurlar. Ya am sorumlu-
luk gerektirir.

Özetle kalite bir ya am felsefesidir. Bu basit görünen ancak istikrarl  olarak uygulanmas y-
la önemli avantajlar getiren ilkeler yönetim kalitesini art rman n yoludur.  Yönetim kalitesini 
geli tirmek, refah düzeyimizi art rman n en etkili yoludur. Bu nedenle kalite kavram n  iyi an-
lamal , özel sektörde, kamu ve sivil toplum kurumlar nda yönetim kalitesini art rmak için so-
rumluluk üstlenmeliyiz. Kalite anlay n  ya ayarak yaymak, çocuklar m za verebilece imiz 
en güzel hediyedir.
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“Türkiye, Avrupa’nın 
en büyük çimento 

üreticisidir”
“Türkiye yıllık mevcut 85 milyon ton çimento kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük 
çimento üreticisi konumundadır. Kişi başı yıllık tüketimin bin kilograma çıkacağı 

düşünülürse, sektörümüz mevcut kapasitesi ile 2023’e fazlasıyla hazır durumdadır.”

 C
MENTO SEKTÖRÜNDE FAAL YETE 2008 YILINDA BA LAYAN TRAÇ M, TÜRK YE’N N 
N AAT ALANINDA ÖNEML  KURULU LARINDAN SOYAK HOLD NG’ N RKETLER N-

DEN… 2011 y l nda 1,8 milyon ton çimento üretimi yaparak kapasitesinin 
yüzde 90’ n  kullanan firma, kapasitesinin yüzde yüzünü kullanarak üreti-
mini 2 milyon tona ç karmay  hedefliyor. Çimento sektöründe yeni olma-
lar na ra men ileriye dönük gerçekle tirmeyi planlad klar  35 milyon do-
larl k yat r mla sektörün önemli oyuncular  aras nda yer almay  dü ün-

düklerini ifade eden Traçim Çimento Genel Müdürü rfan Yorulmaz ile faaliyetleri ve he-
defleri hakk nda konu tuk.

Türk in aat malzemeleri sanayisi için çimento sektörü çok önemli bir yere sahip. Sektör ayn  zamanda 
rekabetin yo un ya and  ve birçok firman n faaliyet gösterdi i bir alan. Çimento sektörünün Türk in a-
at malzemesi sanayisindeki yeri ve a rl  hakk nda ne söyleyebilirsiniz? Sektörünüz 2011 y l n  nas l 
bir performansla kapatt ? 
n aat sektörünün temel ta lar ndan biri olan çimento sektörünün üretimi ve sat  tama-
men in aat sektörüne paralel bir durum sergiler. Sadece in aat sektöründe ya anan 
ekonomik kriz çimento sektörüne 6 ay sonra yans d  gibi, düzelmenin yans mas  da 
bir o kadar geç olur. Deprem Yönetmeli i’ne uygun yap lar yap lmas  haz r beton sek-
törünü yayg nla t ran etkenlerin ba nda gelmektedir. Yap larda haz r beton kullan lma-
s  deprem ku a ndaki ülkemiz için son derece önemlidir. Burada çimento üreticisi, be-
ton üreticisi ve in aat firmalar n n ayn  hassasiyetle davranmas , olas  depremin etkilerini 
Japonya’da oldu u gibi minimuma indirecektir. Rekabet ortam  ne kadar k z sa da biz 
çimento üreticisi olarak bundan asla taviz vermemeliyiz. n aat sektöründe çimentonun 
pay  bazen kullan lan beton maliyeti ile kar t r l yor. 
Çimentonun hacimsel olarak betonda kullan m  üçte bir oran ndad r. Sonuç olarak çi-
mentonun in aat içindeki maliyeti yüzde 4’ü geçmez. Dolay s  ile in aat maliyetlerinde 
dominant olan çimento maliyeti de ildir. Son y llarda sektörümüzün geli imiyle ilgili ola-
rak, 2009 ve 2010 y llar nda ihracata a rl k verildi ini, 2011 y l n n ise iç piyasada yüzde 
9,5 büyüyerek geçirildi ini söyleyebiliriz. Çimento sektöründeki hareketlilikler Türkiye’nin 
büyüme oran  ile direkt ba lant l d r. 2011 y l nda Türkiye ekonomisindeki büyümeden 
sektör de üzerine dü en pay  alm t r. 2012’de ise sektörün 2011 de yakalad  hacmi ko-
rumaya çal aca n  öngörüyorum.

Traçim olarak 2011 y l  nas l geçti? 2012’nin ilk üç ay nda nas l bir tablo sergilediniz? 
Traçim sektörde henüz üç y ll k bir geçmi e sahip. 2011 y lnda 1,8 milyon ton çimento üretimi 
yaparak yüzde 90 kapasite kullanm gerçekle tirdik. Bu üretimin yüzde 55’ini ihracata, yüzde 
45’ini ise iç piyasaya yönlendirdik. 2012 y lnda da dolar kuruna ba l  olarak, buna paralel bir 
sat  politikas  izliyoruz. Hedefimiz ise yüzde yüz kapasite kullanmn gerçekle tirerek 2 milyon ton 
çimento pazarlamak.

Traçim Çimento Genel Müdürü rfan Yorulmaz: 
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“Çimentonun 
hacimsel 

olarak betonda 
kullanımı üçte 

bir oranındadır. 
Sonuç olarak 

çimentonun inşaat 
içindeki maliyeti 

yüzde 4’ü geçmez. 
Dolayısı ile inşaat 

maliyetlerinde 
dominant olan 

çimento maliyeti 
değildir.”
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Traçim’in yerel ve global alanda yo un bir rekabetin ya and  sektörde hedefi nedir? Bu hedefe nas l bir 
strateji ile ula lmas  dü ünülüyor?
Sektörde en dü ük üretim maliyetine sahip olmak ana hedefimiz. leri teknoloji ile dona-
t lm  yeni bir fabrika olmam z, hem üretim maliyetlerimiz aç s ndan hem de çevresel bo-
yutta bizi ön plana ç kar yor. Eski Çitosan zaman nda yap lan fabrika yat r mlar  esnas n-
da, yat r m a amas nda ay rd m z ek kaynak ile elde etti imiz sonuç bizi bu iki önem-
li alanda rekabette ön s ralara ta yor. Pazarlama hususunda ihracat yapt m z ülkele-
rin karakteristik özelliklerini yak ndan takip ederek büyük ölçekli nihai tüketicilere ula ma-
ya önem verdik. Ayr ca yeni bir fabrika olmam za ra men maliyet dü ürücü yat r mlar -
m z devam ediyor.

Sektörün yaşadığı sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü için öneri ve görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 
Sektörün en önemli sorunu, yeni yatırımların planlamasının ihtiyaç olan bölgelere göre devlet tarafından yapılamamasıdır. Plan-

sız yatırımlar sonucu bazı bölgelerde oluşan arz fazlalığı tam kapasite çalışmayı engellemekte ya da düşük ihracat fiyatlandırmasına 
neden olmaktadır. İkinci olarak, artan enerji maliyetlerinin sektöre yaptığı baskı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle kömür 
ithalatında bürokrasinin fazlalığı ve ithalat sınırlarının dar bir bantta olması, daha geniş yelpazede ülkelere yönelmemizi engellemek-
tedir. Daha somut konuşmak gerekirse, çimento sektörü için kömür ithalatında uçucu madde miktarı maksimum yüzde 36 olarak be-
lirlenmiştir ve bu sınır Rusya’yı tek tedarikçi konumuna getirmektedir. Hâlbuki demir çelik fabrikaları ve termik santrallerde bu sı-
nır yüzde 42’dir. Oranın yüksek olması ise bu sektörlere beş farklı ülkeden kömür tedarik etme imkânı vermektedir. Bu yerli kömür-
lerinin kullanımı teşvik etmek amacı ile yapılmıştı ancak şu anda yerli kömüre ulaşmak da mümkün değildir.

“Yeni yatırımlarda devlet planlama yapmalıdır”
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“Ham madde ve 
bilişim teknolojilerinde 

yoğunlaşıyoruz”
ARGE ve inovasyon yaklaşımınızdan 

bahseder misiniz? Şirket olarak ARGE 
yatırımlarınız ve projeleriniz nedir? 

ARGE’ye ne kadar kaynak ayırıyorsunuz?
ARGE yatırımlarımız şu anda daha 

çok alternatif ham madde kaynakları ve 
bilişim teknolojileri konusunda yoğunlaşıyor. 

Bunun en güzel örneği ise yerli bir firma 
ile geliştirdiğimiz bir software aracılığı ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza tüm 
emisyonlarımızı online olarak bağlamamızdır. 

Ayrıca yine aynı firma ile üretimin her 
aşamasını izlemek üzere bir software daha 

oluşturduk. Böylece cep telefonundan 
üretimin ve satışın her aşamasını anlık 

izleyebiliyoruz. Yine Pratikkod Yazılım 
Geliştirme ile geliştirdiğimiz proje 

vasıtasıyla, fabrikanın, yöneticiler ile SMS 
ve e-mail vasıtası yoluyla direkt konuşması 

sağlanmaktadır. Yazılımın içindeki alarm 
modülü ile birçok sorun, sorun olmadan 

çözülebilme imkânına kavuşmuştur. 
Fabrikadaki tüm veriler, gerçek zamanlı 

analiz, raporlama ve izleme amaçlı olarak 
toplanmış ve arşivlenmiş, makinelerin ideal 
çalışma parametreleri içinde çalışmalarına 
imkân sağlanmıştır. Qualist Bridge ile daha 

uzun makine-ekipman ömrü sağlanmış, 
üretim ve bakım süreçlerimiz optimize 

edilmiştir.

“35 M LYON DOLARLIK YATIRIM PLANLIYORUZ”
irket olarak yurt içi ve yurt d ndaki yat r m planlar n zdan bahseder misiniz? 

Çimento sektörünün zay f noktas , üretim maliyetinin yüzde 65’i olan enerjide, yüzde 40 
kömür, yüzde 25 elektrik, d ar ya olan ba ml l m zd r. Bunun elektrik baca n  azalt-
mak amaçl  kendi elektri imizi üretmek için uygun piyasa konjonktürünü bekliyoruz. Ay-
r ca EU kapsam nda binalara gelen izolasyon s n fland rmas ndan dolay  gaz beton ya-
t r m  da planlar m z aras nda yer al yor. Bunlar için orta vadede 35 milyon dolarl k bir ya-
t r m plan m z var.    
hracatta ve üretim ve kapasiteleriniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelere ihracat gerçekle -

tiriyorsunuz? Özel bir nedeni var m ?
hracatta dünyada do uya do ru esen l man ekonomik rüzgârlar  yakalamaya çal a-
rak daha çok Kuzey ve Bat  Afrika, Karadeniz çana ndaki ülkeler ve k smen Balkanlar’a 
2011 y l nda 0,8 milyon ton ihracat gerçekle tirdik. Seçimlerimizde navlun fiyatlar  ve dö-
viz kurlar  yani karl l k belirleyici oluyor. 

Türk in aat malzemesi sanayisi 2023’e 100 milyar dolarl k bir ihracat hedefi ile haz rlan yor. irket ola-
rak gelecek öngörüleriniz ve senaryolar n z nedir?
Türkiye y ll k mevcut 85 milyon ton çimento kapasitesi ile Avrupa’n n en büyük çimento 
üreticisi konumundad r. Ki i ba  y ll k tüketimin bin kilograma ç kaca  dü ünülürse, sek-
törümüz mevcut kapasitesi ile 2023’e fazlas yla haz r durumdad r. hracat ans , gelecek-
te di er ülkelerdeki yeni çimento yat r mlar n n devreye girmesi ile daha k s tl  olacakt r. 
Örne in Akdeniz’de M s r’ n sekiz adet yeni yat r m  ile 13 milyon tonluk ek kapasitesi 2013 
sonuna kadar tamamlanm  olacak. Libya’da olu abilecek yüksek potansiyel, ancak ül-
kedeki liman kapasiteleri izin verdi i miktarda gerçekle ebilecek. Yunanistan’daki fabri-
kalar da Libya’y  dört gözle beklemektedir. M s r’a ise direkt kara yolu ile ula abilecektir. 
Bizim ihracat m zda bu limanlar  daha efektif kullanabilme kabiliyetimize ba l  olacak-
t r. Avrupa’da ise Kyoto Protokolü’nün yürürlü e girmesi ile çimento üretiminde küçülme 
olmas  ihtimali yüksek. Burada ekonomik geli melere ba l  olarak ancak 5 y l sonra ta-
lep olu abilir.
  
Sürdürülebilir bir gelecek ve kalk nma için sektörün nas l bir de i im ve dönü üm geçirmesi gerekiyor? 
Firma olarak sürdürülebilirlik konusuna nas l yakla yorsunuz?
Sektörün son teknolojileri çok yak ndan takip etmesi ve paralelinde de iyile tirmelere yö-
nelik yat r mlar  gerçekle tirmesi gerekir. Ayr ca sektörün evsel ve endüstriyel at klar n ber-
taraf edilmesinde daha etkin yöntemler kullan lmas  sa lanmal d r. Böylece sektör hem 
at k yönetim maliyetlerini hem de çimento üretim maliyetlerini azaltarak çevresel misyo-
nu da üstlenmi  olacakt r. Bu konuda hemen hemen her ilde bulunan çimento fabrika-
lar  ile belediyeler ortak bir noktada bulu turulmal d r. Sektörün daha cesaretli davrana-
bilmesi için halk, Avrupa örnekleri de dikkate al narak bilinçlendirilmelidir. Sektörün y ll k 
olarak 1,2 milyar dolar  kömür ithalat  ve 1 milyar dolara yak n elektrik maliyetinin oldu u 
dü ünülürse, enerjinin sektör için önemi daha net anla lacakt r.

k 
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U
YGULAMASI 2010 YILINDA TÜRK YE N AAT SEKTÖRÜNDE YAPILAN BU DOKTORA 
TEZ  ÇALI MASININ TEMEL AMACI VE ÖZGÜN YANI, yöneticilerin firmalar  çevresel 
yönetime yönlendiren öncüler olarak neleri alg lad klar n n irdelelenmesidir. Ara t rma 
çevresel sorunlar aç s ndan küresel olarak tüm insanlar , d a ba ml l k aç s ndan ül-
keleri ve yeni bir rekabet stratejisi olarak firmalar  direkt etkilemesi bak m ndan çok 
önemlidir. Literatürde çevresel ve ekonomik performans aras ndaki ili ki 2 temel mo-
del ile ele al nmaktad r. Geleneksel model adl  ilk modelde, daha s k  çevresel stan-

dartlara maruz kalan firmalar n bu standartlara uymak için ço unlukla pahal  yat r mlardan kaçan sa-
vunma stratejisi uygulad klar  ve bu nedenle hat sonu teknolojiler kulland klar  varsay l r. Daha yüksek 
çevresel performans için firman n maruz kald  uyum maliyetleri artacakt r. Bu ise firman n ürün fiyatlar -
n n yükselmesine ve rekabet gücü kay plar na yol açacakt r. Kazan-kazan yakla m  olarak da adland r -
lan ikinci model Porter hipotezidir. Porter hipotezindeki temel yakla m kirlili in zay f teknolojinin, kötü yö-
netimin ve kaynaklar  eksik kullan m n n bir i areti oldu u yönündedir. Her ne kadar kirlili in azalt lmas -
na yönelik yat r mlar k sa dönemde maliyetleri art rsa da, at klar n azalt lmas , enerji verimlili i, malzeme-
lerin tekrar kullan m , ve ya am döngüsü gibi ekolojik verimliliklerden yararlanmak suretiyle firmalar, i let-
me maliyetlerini dü ürebilir (Bekiro lu, 2011b).

Literatürde pay sahipleri ve payda  grubu yakla m  olmak üzere iki temel yakla m ele al nmaktad r. Pay 
Sahipleri Yakla m : letmenin pay sahiplerinin de erlerini yükseltecek, kârl  faaliyetlerde bulunmas  gere-
kir. Payda  Grup Yakla m : Pay sahiplerinin koydu u sermayeye ek olarak çal anlar, kredi sa layanlar, 
tüketiciler, vergi daireleri, resmi makamlar ve toplumsal payda lar da çe itli nedenlerle i letmenin faaliyet-
lerini yürütebilmesi için girdiler sa lamaktad r. Dolay s yla i letme pay sahiplerinin yan nda di er payda  
gruplar n n ç kar ve amaçlar n  da ayn  öncelikle gözetmek zorundad r. 

Ara t rmadaki örneklem kümesinin yakla k yüzde 90’l k önemli bir k sm n , geli igüzel bir biçimde seçilen bü-
yük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan yöneticiler olu turmaktad r. Kullan labilir anket say s  202’dir.

Çevresel yönetim
ve stratejiye yönelik 

yönetici algı ve niyetleri:
Türkiye inşaat 

sektöründe bir saha 
çalışması
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Çevresel yönetim ve 
strateji motivatörleri

Firma demografik 
motivatörleri

Yönetici demografik 
motivatörleri

Yöneticilerin çevresel 
yönetim uygulama niyeti

Yöneticilerin çevresel 
strateji ve faaliyetleri 

uygulama niyeti

ekil 1- Ara t rman n 
teorik modeli
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ARA TIRMA SONUÇLARI
Ara t rma sonuçlar na göre, yöneticilerin firmalar nda genel çevresel performans göstergelerinin (ham 
madde, su, enerji ve yard mc  malzeme girdileri; kat  at k, at k su ve hava emisyonu ç kt lar , fiziki tesis e 
ekipman kurulumu, i letimi ve bak m …) ölçümüne verdikleri önem artt kça, o firmalarda görev yapan yö-
neticilerin çevresel strateji ve faaliyetleri uygulama niyeti artacakt r. Ara t rma sonuçlar na göre, firmala-
r nda çevresel stratejik planlama ve yönetim sistemlerine yönelik artan çal malar yla (çevresel stratejik 
planlama ve yönetim sistemlerine yönelik olarak çevresel sorunlar  firman n stratejik planlama süreci için-
de aç k bir ekilde göz önüne almas ; do al çevreye önemi, i  ilkeleri ya da firma misyon beyan  içinde yer 
bulmas ; çevresel sorunlar  stratejik planlama süreci içinde göz önüne alarak üst yönetim tak m n n proak-
tif, ileriye dönük kararlar almas  ve çevresel personelin, firman n stratejik planlama sürecine kat lmas …), o 
firmalarda görev yapan yöneticilerin çevresel strateji ve faaliyetleri uygulama niyeti artacakt r. 

Ara t rma sonuçlar na göre, firman n yer ald  ülkedeki çevresel karakteristikler artt kça, o firmalarda gö-
rev yapan yöneticilerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r. Di er bir deyi le firmalar n yer ald  
ülkeye ait çevresel karakteristikler olarak ülkenin geli mi lik seviyesinin artmas ; çevreye zarar veren mal-
lar için ticari s n rlama, para cezas  vb. kamu görünürlü ünün ülkede yo unla mas ; çevre dostu ürünler 
için vergi indirimi, imtiyazl  (daha dü ük faizli ve daha uzun vadeli) kredi vb. te vik uygulamalar n n ülke-
de yayg nla t r lmas ; ülkede nüfus ya da gayrisafi yurt içi has laya oranla toplam birincil enerji tüketiminde 
yükseli  ve ülkede toplam birincil enerji tüketimine oran nla toplam CO2 emisyonunda yükseli  sayesinde 
o firmalarda görev yapan yöneticilerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r.

Ara t rma sonuçlar na göre, yöneticiler görev yapt klar  firmalardaki eko verimlilik oranlar ndaki kötüle me 
(dolar cinsinden toplam sat lara oranla s ras yla dolar cinsinden enerji tüketimi, malzeme ve at klarda-
ki art ) neticesinde, o firmalarda görev yapan yöneticilerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r.

Ara t rma sonuçlar na göre, yöneticilerdeki çevresel duyarl l k artt kça, o firmalarda görev yapan yöneti-
cilerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r. Di er bir deyi le yöneticilerin çevresel duyarl l nda-
ki art  yani yöneticilerin çevresel konulara öncelik vermesi, destek vermesi ve ay racak zamana sahip ol-
malar ; çevresel giri imlerden kaynaklanan faydalara inanmalar ; kâr yapmaya, çevreyi korumaktan daha 
fazla önem vermemeleri; çevresel zararlar n, toplumun kar  kar ya kald  en önemli problem oldu una 
inanmalar  sayesinde, yöneticilerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r.

Ara t rma sonuçlar na göre, firma demografik özelliklerinden firma men esinin, firma çok ulusluluk yap s -
n n, firma ba ms zl k yap s n n ve firman n çevresel bölüme sahipli inin, o firmalarda görev yapan yöne-
ticilerin çevresel yönetimi uygulama niyetini etkiledi ini ortaya koymaktad r. Ara t rma sonuçlar na göre, 
firma men esi yerli olanlara nazaran yabanc  firmalardaki yöneticilerin, çok uluslu olmayan firmalara na-
zaran çok uluslu firma yap s na sahip olan irketlerdeki yöneticilerin, tamam yla ba ms z olmayan firma-
lara nazaran tamam yla ba ms z olan firmalardaki yöneticilerin, çevresel bölüme sahip olmayan firmala-
ra nazaran çevresel bölüme sahip olan firmalardaki yöneticilerin, çevresel yönetim uygulama niyetlerinin 
daha fazla oldu u tespit edilmi tir.

Ara t rma sonuçlar na göre ara t rmada ele al nan yönetici demografik özellikleri ile yöneticilerin çevresel 
yönetimi uygulama niyeti aras nda herhangi bir ili ki bulunmamaktad r. Ara t rma sonuçlar na göre, er-

Araştırma 
sonuçlarına göre, 

yöneticilerin çevresel 
duyarlılığındaki artış 

yani yöneticilerin 
çevresel konulara 

öncelik vermesi, destek 
vermesi ve ayıracak 

zamana sahip olmaları; 
çevresel girişimlerden 

kaynaklanan faydalara 
inanmaları; kâr 

yapmaya, çevreyi 
korumaktan daha fazla 

önem vermemeleri; 
çevresel zararların, 

toplumun karşı karşıya 
kaldığı en önemli 

problem olduğuna 
inanmaları ile birlikte, 

yöneticilerin çevresel 
yönetimi uygulama 

niyeti artacaktır.
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Araştırma sonuçlarına 
göre firma menşesi 
yerli olanlara oranla 
yabancı firmalardaki 
yöneticilerin ve 
çok uluslu olmayan 
firmalara oranla çok 
uluslu firma yapısına 
sahip olan şirketlerdeki 
yöneticilerin, çevresel 
yönetim uygulama 
niyetleri daha fazladır. 
Bu nedenlerle 
firmaların yerel yerine 
küresel faaliyetler 
içine daha aktif bir 
biçimde girmeleri, 
enerji ve çevreyi bir 
rekabet stratejisi 
olarak kullanabilmeleri 
açısından önerilebilir. 

kek yöneticilere nazaran bayan yöneticilerin, ya  daha dü ük olan yöneticilere nazaran ya  daha yüksek 
olan yöneticilerin, çevre ile ilgili mesle e sahip olmayanlara nazaran sahip olan yöneticilerin, çevresel i  
tecrübesi daha az olan yöneticilere nazaran çevresel i  tecrübesi daha fazla olan yöneticilerin, firma için-
de pozisyonu daha a a da olan yöneticilere nazaran firma içindeki poziyonu daha yukar da olan yöneti-
cilerin, firma içinde çal ma y l  daha az olan yöneticilere nazaran firma içinde çal ma y l  daha fazla olan 
yöneticilerin,  çevresel yönetim uygulama niyeti aras nda herhangi bir ili ki bulunmamaktad r.

YÖNET C LERE TAVS YELER
Firma yöneticilerinin toplam ciro içindeki enerji, malzeme ve at klar n parasal de erinin düzenli ve s k  bir 
biçimde takip etmeleri önerilebilir. Firmalar n ISO 14001 çevre yönetim sistemini ve ISO 16001 enerji yö-
netim sistemini uygulamalar  eko verimlilik oranlar n n azalt lmas  aç s ndan önemlidir. Ara t rma sonuç-
lar na göre her ne kadar d sal belirsizlik hipotezi kabul görmese de, firmalar, tedarikçilerin faaliyetlerini, 
mü teri talepleri, zevkleri ve tercihlerini, rakiplerin pazar faaliyetleri, k s tlay c  artlar  kald rma ve küresel-
le meyi, hükümet düzenlemeleri ve politikalar , ekonomik çevreyi, i  ili kilerini, ürün teknolojilerini ve bilgi 
teknolojilerini s k  takip ederek ileriyi öngörme kabiliyetlerini art rd kça, o firmalarda görev yapan yönetici-
lerin çevresel yönetimi uygulama niyeti artacakt r. 

Ara t rma sonuçlar na göre firma men esi yerli olanlara nazaran yabanc  firmalardaki yöneticilerin ve çok 
uluslu olmayan firmalara nazaran çok uluslu firma yap s na sahip olan irketlerdeki yöneticilerin, çevresel 
yönetim uygulama niyetleri daha fazlad r. Bu nedenlerle firmalar n yerel yerine küresel faaliyetler içine daha 
aktif bir biçimde girmeleri, enerji ve çevreyi bir rekabet stratejisi olarak kullanabilmeleri aç s ndan önerilebilir. 
Ara t rma sonuçlar na göre, çevresel bölüme sahip olmayan firmalara nazaran çevresel bölüme sahip olan 
firmalardaki yöneticilerin, çevresel yönetim uygulama niyetlerinin daha fazla oldu u tespit edilmi tir. Çevre-
sel bölüme sahip olan firmalar, çevre ve enerji konular ndaki geli meleri takip edebilirler, eko verimlilikleri-
ni azaltarak parasal kazançlar n  art rabilirler, proseslerinde spesifik enerji yo unlu unu azaltabilirler, ener-
ji verimli ürünler olu turarak ürünlerini farkl la t rarak küresel pazardan daha fazla paya sahip olabilirler. 

DEVLET YÖNET C LER NE TAVS YELER
1. Çevreye zarar veren mallar için ticari s n rlama, para cezas  vb. kamu görünürlü ünün ülkede yo unla -
mas . Bu amaçla zorlay c  ve sürekli geli en verimlilik standartlar n n yerle tirilmesi. Ayr ca verimsiz sant-
rallere, cihazlara, araç ve binalar ile birlikte fosil yak t ve nükleer santral tesislerine tan nan tüm te viklerin 
ve di er destek biçimlerinin devreden ç kar lmas . lave olarak sal m üst s n r  ve ticareti (cap & trade) yo-
luyla d sal maliyetlerin (toplumsal ve çevresel) enerji fiyatlar na dâhil edilmesi.
2. Çevre dostu ürünler için vergi indirimi, imtiyazl  (daha dü ük faizli ve daha uzun vadeli) kredi vb. te vik 
uygulamalar n n ülkede yayg nla t r lmas . Bu amaçla yenilenebilir enerji için yasal hedeflerin konmas  ve 
istikrarl  bir destek mekanizmas n n garantilenmesi. Ayr ca yenilenebilir enerji geli iminin önündeki engel-
lerin kald r lmas . Yat r mc lara, örne in tarifeli al m garantisi gibi programlarla tan ml  ve istikrarl  geri dö-
nü lerin sa lanmas .
3. Ülkede nüfus ya da gayrisafi yurt içi has laya oranla toplam birincil enerji tüketiminin azalt lmas .
4. Ülkede toplam birincil enerji tüketimine oran nla toplam CO2

 emisyonunun azalt lmas . 2 santigrat dere-
celik küresel s nma limitiyle uyumlu sal m azatl m hedeflerinin yasal olarak benimsenmesi. Bu amaçla kir-
letenlerin ödeme yapmak zorunda kalaca  etkili bir sal m ticaret sisteminin olu turulmas .
5. Enerji verimli sistem ve ürünlere, dü ük karbonlu araçlara ve yenilenebilir enerjiye yönelik devletin özel 
firmalara yönelik ARGE çal malar na finansal destek sa lamas ,
6. Enerji verimlili i konusunda firmalar n proseslerinde spesifik enerji yo unlu unu azaltmaya yönelik ça-
l malar n n te vik ve ceza mekanizmalar yla sa lanmas .
7. Özellikle gelece imiz olan çocuklar m z  ve genel olarak da toplumuzu enerji tasarrufu, enerji verimlili-

i, geri dönü üm vb. konularda bilinçlendirilmesi ve e itimine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi. Ayr ca yeni-
lenebilir enerji ve enerji verimlili i için pazarlama, e itim ve bilinç-art rma çal malar n n yayg nla t r lma-
s . lave olarak çevresel ürün bilgisinin daha çok sa lanmas  için etiketlendirme ve kamuoyunu bilgilendir-
me mekanizmalar n n iyile tirilmesi.
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“Yeşile boyanan bina 
yeşil bina olmuyor”

Mimar Mutlu Çilingiro lu: 
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“Bir sürü bina görüyoruz, gerek içine gerekse önüne koyduğu ağaçlarla yeşil bina 
olduğunu söylüyor. Bu tür şeyler reklam aracı olmaktan ziyade bilinçli üretim aracı 

olduğu gün gerçekten biz yeşil bina yapmaya yaklaşacağız.” 

 S
ÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK Ç N YAPILARIN ÖNEM  GÜNÜMÜZDE ÖN PLANA ÇIKIYOR. 
Yap n n deprem kar s ndaki mukavemeti kadar, enerji tasarrufu ve verimli-
li i konusunda sahip oldu u donan mlar , o ya am alanlar n  kullanan in-
sanlar n fiziksel ve ruhsal yap lar  için gereklilik ta rken, do al çevrenin de 
en az seviyede etkilenmesi benimsenen bir yakla m olarak mimariye de 
yans yor. Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikal  kamu binas  olmas  bak m ndan 
öne ç kan Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binas ’n n mimar  Mutlu Çilingi-

ro lu ile ye il bina ve mimarl k anlay na de inen bir sohbet gerçekle tirdik.

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 geli me mimari yakla mlar  nas l etkiledi? Bir mimar olarak tasar m 
sürecinizde nas l bir de i iklik yaratt ?
Sürdürülebilirlik mimarl kta, sizin az önce belirtti iniz talepler do al olarak çözümünü al-
mam z gereken eyler. Bu konularda çal ma yapanlar n, toplumu bilinçlendirerek konu-
yu aktüel hale getirenlerin katk s  büyük. Tabii mimarlar n da bu konularda üretim yapt k-
lar  için kendilerini soyutlamalar  mümkün de il. yi bina elde etmenin üç sacaya  var. 
Yat r m  yapan grubun anlay , projeyi yapan mimar ve uygulamac  ekip... Üçünden bi-
risi biraz aksarsa yap  kalitesi dü üyor. Sürdürülebilir mimarl kta, projeye etki edecek kri-
terler ve bunun uygulanmas nda mal sahibinin çok önemli bir yeri var. Çünkü ilk yat r m 
maliyetinin yüzde 5 ile yüzde 10 aras nda bir rakam , sürdürülebilir bina için yap lmas  
gerekenleri içeriyor. Bu yat r mlar kendisini süreç içinde geri ödedi inden, yat r m yapa-
n n bunu benimsemesi önemli. Ye ile boyanan bina ye il olmuyor. Bir sürü bina görüyo-
ruz, gerek içine gerekse önüne koydu u a açlarla ye il bina oldu unu söylüyor. Bu tür 
eyler reklam arac  olmaktan ziyade, bilinçli üretim arac  oldu u gün gerçekten biz ye-
il bina yapmaya yakla aca z. 

Mimarlar n sürdürülebilirlik kavram yla birlikte yap lara yakla m süreci, tasar m kriterlerini nas l ekil-
lendirdi?
Herkesin bir yakla m  var. Bu tür durumlarda optimum kesi me noktas  diye kafamda bir 
ey var. Tek do ru bu kriterler ama “Dizayn  bo  ver!” yakla m  bizi kötü örneklere götü-

rür. Ye ilin kriterlerine bina uymu  ama onun içinde ya ayacak insan n mutlulu u, huzu-
ru, dengesi, o yap n n kullan labilirli i, o yap ya sahip ç kma arzusunu yok edip, “Tek 

do ru budur” yakla m  içinde de ilim. Mimar biraz kompozitör görevi yap yor. Her 
konuda bütünü dengelemek zorundas n z.  

Bir binan n ye il bina olarak de erlendirilebilmesi için neleri içinde bar nd rmas  gerekiyor? Bu 
tan mlar m  sizin tasar m n z  etkiliyor yoksa tasar m süreciyle birlikte yürüyen bir süreç mi?

Dizayna etki eden kriterler var, bir de teknik kriterler… Teknik kriterler daha çok 
paraya dayal … Ön yat r m n unsurlar  veya yat r m araçlar  ileride geri dö-

nü ü mümkün olaca ndan o inisiyatifi koymak önemlidir. Küçükçek-
mece Belediyesi Hizmet Binas ’nda dizayn kadar enerji ekonomi-

si, k, elektrik s nma ve havaland rmaya getirdi iniz çözümler… 
Eskiden binalar  yapan mimarlar, “Bu bina benim” derdi. As-

l nda binan n içi mal sahibinin, kullan m ve enerji tasarru-
fu k sm  ise kamunun. Siz kamuya zarar veremezsiniz. Yap  

size ait olmasa bile o yap yla ya ayacaks n z. Yak n çev-
renizdeki kaliteli ürünler sizi de geli tiriyor. Yap  sektörün-

de çal an herkesin üretilen her mala kar  sorum-
lulu u var. Hem de üretti i mal n kullan ld  alan-

lar göz önüne al nd nda topluma kar  sorum-
lulu u var.  

y
ru, dengesi, o yap n n kullan labilirli i,
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“MALZEME, D ZAYNINIZI YÜZDE 100 ETK LER”
Teknolojinin h zl  bir geli im ya ad  süreçte, yap  malzemeleri de enerji tasarrufunu ön plana ç karan 
ürünlerin geli tirilmesi ve kullan m na yöneldi. n aat dünyas nda ve mimaride yeni yap  malzemeleri 
nas l bir katk  sa lad ? Siz bu malzemeler içinde en çok hangi tarz  ve mimari yakla m  tasar mlar n -
za yans t yorsunuz?
Malzeme sizin dizayn n za yüzde 100 etki eder. Teknik konularda, özellikle elektrik, yal t m, 
s nma, so utma, havaland rma gibi alanlarda önemlidir. Para kazanman n tek amaç 
olmay p, kalitenin de sunulmas  gerekti ini benimsedi inde yat r mc  ve mimar, çevremiz 
daha sa l kl  olur. Strüktürel aç dan gelen geli im, muhakkak mekân kurgusunda ve ya-
p n n aya a kalkmas nda etkili oldu. Üretim niteli indeki malzemelerde yal t m, kaplama 
malzemelerinde vs. ye il bina kriterlerine yard mc  olurken, büyük ebatlar mimar n dizay-
n na ve esteti ine de ciddi bir katk  sa lad . Özellikle d  cephelerde kullan lan seramik 
kaplama malzemelerinde ebad n büyürken kal nl n incelmesi, ayn  zamanda teknolo-
jik avantajlar  ile o malzemenin bina ömrüne ve enerji tasarrufuna sa lad  katk  tart l-
maz ölçüde yap n n ömrünü etkiledi. 

Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binas  projesi do a dostu ilk kamu binas  olma özelli iyle öne ç -
k yor. Do a dostu bu kamu binas n  tasarlarken nelere dikkat ettiniz, tasar m kriterlerinizi neler belirle-
di ve sizi yönlendirdi?
Bu y llar içinde birçok bilgiyi tecrübeyi, mesleki deneyimi içine at yorsun, sonra bütün bu 
veriler ortaya ç k yor. Bir metodoloji içinde i e ba lam yorum. O y llar içinde kazan lan 
analitik bilgiler beynimde var, olmazsa olmazlar  buraya at p, bir kompozisyon ç kart yo-
rum. Binam z n oturdu u alan bir üçgen arsayd  ve farkl  kodlar vard . Tasar m sürecin-
de binan n nas l bir ekli oldu unu, arsan n size verdi i imkânlar ölçüsünde tasarl yorsu-
nuz. Ana fonksiyonlar  belirliyorsunuz. Projemizde en önemli ana fonksiyon meclisti. Mec-
lisi genelde bu tür yap lar n ortas na koyuyorlar. Meclis halk n temsil edildi i bir yerdir. Do-
lay s yla onu yap n n en önemli yerine ve effafl n arkas na yerle tirmeniz gerekir. Mec-
lisini halk görüyor ve kendi haklar n n savunuldu unu hissediyor. Bizim binam z n ikinci 
fonksiyonu ise belediyenin ana fonksiyonlar yd . Bir de yard mc  fonksiyonlar dedi imiz, 
kütüphane, sergi salonu, çok amaçl  toplant  salonlar  bulunuyor. “Hissikablelvuku” yani… 
Bütün bu veriler birle iyor ve yap n n tasar m sürecinde sizi yönlendiriyor. Üçgen bir arsa-
ya, daha yumu ak dokulu yuvarlak formlu bir yap  oturuyor. Bizim bu formu seçmemiz-
de ye il bina kavram n n da etkisi var. Bu yumu ak oval ekil merkeze do ru küçülüyor, 

k azald kça kullan m alan  küçülüyor. Çift cephe kullanarak s  ve hava kontrolü sa la-
maya çal t k, s y  içerde tutmay  dü ündük. Biz bu fikrimizi proje sahibine sunarken, sa-
dece yüzde 5’lik bir de i iklik oldu.   

Binan n ye il bina olmas n  sa layan, enerji tasarrufu, tasar m, malzeme, kendi enerjisini kullanma gibi 
özelliklerini anlat r m s n z? Nas l bir mimari çözüm getirdiniz?
Binan n üç ana fonksiyonu var. Birincisi belediyenin asl ndan gelen hizmet binas  bir 
büro. Bunlar meclisin s rt nda yer al yor. Meclis içe dönük bir fonksiyon oldu u için… D  
ve iç camlar  çözerken cam n kalitesini yüksek tuttuk. Ama herhangi bir filtreli cam kullan-
mad k. Do al  ve rengi yanl  hissettirecek bir malzeme seçmedik. Mesle imizin üret-
ti i yap lar hayat m z n yüzde yüz içinde… Do ruyu yapmak birinci vazifemiz, ondan son-
rada estetik ve kompozisyon.  

Küçükçekmece Belediye Hizmet Binas , kendi enerjisini üretmekten çok, enerji tasarrufuna imkân ve-
ren bir yakla ma sahip.
S cak suyu kendisi üretiyor, bir de ya mur suyunun kullan m na imkân sa l yor. Bunlar 
simgesel oldu u için var yap m z n içinde. Mümkün oldu u kadar geri dönü ümü olan 
malzeme kullan ld . Malzemelerin eceresindeki ve kar mlar ndaki do all k kontrol edi-
liyor. 

Ye il bina veya sürdürülebilir bina kavram  mimariyi ve in aat sektörünü nas l etkileyecek? Kentlerimiz 
bu tür bir dönü üme haz r m ?
lki bunu projelendiren insanlar masaya getirecek ve bunu dikkate alacaklar. Paraya 
dayal  k sm nda da yat r mc y  ikna edecekler. Bu bir terbiye meselesidir. Toplum bu ter-
biye bilincini yava  yava  hissederse, 70 ye il binadan, ikinci 70 ye il binaya geçebiliriz 
ve say lar  artabilir. Dü ündü ümüz bir ba ka konu da, bu kadar yat r m yap yoruz, bu-
nun otomasyonunu kullan rken bire bir gerçekle tirebilecek miyiz? imdiden bu ekibi ye-

“Mimaride beşinci 
cephe öne çıkıyor” 
“Yeşillendirmenin iki faktörü var. İlki 
psikolojik faktör. Tabii ki ağaç ve nebat 
güzel bir şey. Yeşil kriterleri içinde 
onun da bir yeri var. Ama yalnız o değil. 
Gazetede yeşil bina reklamları veriliyor. 
Siz, o yeşili koyuyorsunuz ama gün 
ışığından faydalanmıyorsunuz. Yeşil 
binalarla birlikte, aynı zamanda peyzaj 
mimarisiyle birlikte yapının beşinci bir 
cephesi var. O beşinci cephe çatılardır. 
Bugüne kadar bu beşinci cepheler biz de 
felaket durumdaydı. Mimaride beşinci 
cephe öne çıkıyor. Bu beşinci cephenin 
yeşil bina kavramına, su toplama, 
drenaj, ısı kaybını önleme açısından 
faydaları bulunuyor. Bu da bir başka 
kriter.” 
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ti tirmeli miyiz? Bütün bu uygulamalar  da kâ t üzerinde yap lan projeyi, bire bir otomas-
yonda kullanam yorlar. 
  
“KENTSEL DÖNÜ ÜM B R ORGAN ZASYON D R”
Türkiye’de 19 milyon konut bulunuyor. Bu konutlar n ye il binaya çevrilmesi için u günlerde kentsel dö-
nü üm çal malar n n bir ans oldu u dü ünülüyor. Siz kentsel dönü üm çal malar na ye il bina kon-
septinde nas l yakla yorsunuz?
Yap lan i in yo unlu u ve miktar  aç s ndan kentsel dönü üm bir organizasyon demek-
tir. Organize bir üretim yapmak kaliteyi art r r. Bunun ele al n  eklinde, o tür yap  grubun-
da “Optimum nedir?” onun iyi tarif edilmesi, analizin iyi yap lmas  ve onlar n projede ol-
mas n n sa lanmas  gerekir. Kentsel dönü ümde, o dönü ecek bölgelerin sosyal ihtiyaç-
lar n  da oraya aktarma ans  do uyor. Baz  savrulmalar ya anmazsa, ben bu kentsel 
dönü ümde pozitif taraflar gören bir insan m. 

Kentsel dönü üm sürecinin bina, insan ve çevre üçgeninde sa l kl  i lemesi için neler yap lmas  gere-
kiyor?
Kentsel dönü üm parametreleri çok yönlü olan bir konu. Tek bir do rusu yok. Bütün bu 
kriterler ve parametreler gözden geçirildikten sonra inisiyatif koyma mevkisinde olanlar 
bir karar al yor. Bu konuda o optimum kesi me sa lanmam sa bir taraftan bir tarafa re-
aksiyon geliyor. O inisiyatifi koyanlarla birlikte mimarlara da çok büyük sorumluluklar dü-
üyor. Dönü ümün neyi amaçlad n  ilk olarak sorgulamak laz m. Nas l bir de i im ol-

mal ? Bir de gerçek olan her de i imin yat r m n n kar lanmas  gerekiyor. 

Yeni ve farkl  projelerinizden bahseder misiniz? Bu projelerinizin bir mimar olarak sizin imzan z  ta d -
n , gerek tasar m gerekse de uygulama süreçlerinde nas l anlayabiliyoruz?
Küçükçekmece Belediye Hizmet Binas  d nda, Bahçe ehir’de SOYAK’ n “Bahçe Bahçe” 
isimli konut projesi. Arazi yüzde 27 derecelik bir arazi ve her birimin kendi kotunda bir 
bahçe tasarlayacak ekilde al lagelmi in d nda bir proje geli tirdik. Mimari bürolar n 
ve in aat irketlerinin ya amas n  sa layacak en önemli projelerdir konut projeleri.

• Küçükçekmece Belediye Hizmet Binası tamamlandığında Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olacak. 
• Binada yüksek seviyede yalıtım, düşük hava geçirgenliği, pasif solar enerji stratejileri, az enerji kullanan aydınlatma, çevreye en az zarar 
verecek şekilde üretilmiş, taşınmış yerel malzemeler, az su kullanımını teşvik eden çözümler ve sayaçlar ile yağmur suyunun yeniden kullanı-
mı gibi çevreci çözümlere gidiliyor. 
• Binanın yeşil bina adını almasını sağlayan, iklimlendirme için daha az enerji, doğal aydınlatma imkânı sağlayan çift cidar ve galerileşme, eko-
nomik su kullanımı, geri dönüşebilir malzeme seçimi, yeşil çatı ve uyumlu ortam bitkileri tercih edildi. 
• Binayı çepeçevre dolaşan eğrisel cephe tamamen camdan oluşuyor. 
• Binada kullanılan buz depolama sistemi ile gece saatlerinde, elektrik fiyatlarının düşük olduğu gece tarifelerinden yararlanılarak buz üretilip 
tanklarda depolanıyor. Daha sonra depolanan buz, sıcaklığın yüksek olduğu gündüz saatlerinde binanın soğutulmasında kullanılıyor.
• Binanın sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı mekanik terasta konumlandırılmış 39 adet yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip güneş panel-
leri ile elde ediliyor. 
• Binanın çatısında biriken yağmur suları 250 metreküplük bir yağmur suyu sarnıcında biriktirilerek, iç bahçe sulama ve peyzaj alanlarının 
tamamında kullanılıyor.
• Binanın lavabo ve duşlardan gelen gri atık suyun ayrı bir pis su boru sistemi ile toplanarak arıtmaya tabi tutuluyor ve çıkan su bir depoda 
toplanarak WC rezervuarlarında kullanılıyor. Temin edilen gri su miktarı ihtiyacın yüzde 54’ünü karşılıyor. 
• Aydınlatma projeleri hazırlanırken, enerji verimi yüksek armatürler kullanıldı.

İlk BREEAM sertifikalı kamu binasının bazı özellikleri
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N AAT SEKTÖRÜNÜN 2011’ N SON ÇEYRE NE L K N RAKAMLARI NETLE T . Buna göre gay-
rimenkul sektörüne yönelik talebin 2011’in son çeyre inde artt  görüldü. Bu konuda yap  izni 
rakamlar  içinde yer alan kullan m izni art  ve konut sat lar  verisinde kaydedilen yükseli  
önemli. Bununla birlikte gayrimenkul sektöründe 2011’in son çeyre inde meydana gelen ar-
t n kal c  olmas  beklenmemeli. Bu kritik rakamlardan konut sat  rakamlar  ele al nd nda 
4. çeyrekte, 3. çeyre e göre tüketici talebinin h zland  görüldü. Özellikle faizlerin yükselece i-
ne yönelik beklentiler ve y l n son çeyre inde mevsimsellik etkisiyle ya anan art , konut sat -

lar ndaki yükseli i aç klay c  faktörler oldu. Nitekim son aç klanan TÜ K verilerinde konut sat lar nda bir 
önceki döneme göre yüzde 16,82’lik yükseli  kaydedildi. Yine bir önceki y l n ayn  dönemine göre yüzde 
21,89’lik art  ya and  görüldü. Yani 2010 y l n n 4. çeyre inde 97 bin 517 düzeyinde gerçekle en ko-
nut sat lar  2011 y l n n 4. çeyre inde 118 bin 867 düzeyine ç kt .

2008’in 1. çeyre inde aç klanmaya ba layan veri, böylece tarihinin en yüksek 2. düzeyini gördü. Nitekim 
2011’in 4. çeyre ine kadarki en yüksek gerçekle me olan 194 bin 743 seviyesine yakla amasa da ko-
nut sat lar  çeyreklik bazda 120 bin düzeyine dayand . Bu noktada bölgesel bazdaki de i imler de dik-
kat çekici oldu. Son dönemde Türkiye ortalamas n n alt nda art  gösteren stanbul’da konut sat lar n n 
2011’in son çeyre inde farkl  bir tablo ortaya koydu u görüldü. Özelikle stanbul’un çehresini de i tir-
meye yönelik projelere yönelik beklentiler ve yabanc lar n gayrimenkul yat r mlar n n önünün aç lmas  ile 
daha da gözde olaca na yönelik tahminler stanbul’da konut sektörünün hareketlenmesine neden oldu. 
Buna ba l  olarak stanbul’da konut sat lar  bir önceki çeyre e göre yüzde 31,12, bir önceki y l n ayn  dö-
nemine göre ise yüzde 15,9 art  gösterdi.

Konut sat lar nda bat  ve güney kesimlerinde ya anan art n do u ve güneydo u bölgelerinde kayde-
dildi i de belirgin bir ekilde gözlendi. Nitekim bir önceki çeyre e göre k yaslama yap ld nda Erzurum, 
Erzincan ve Bayburt’u kapsayan TRA1’deki konut sat lar ndaki art  yüzde 30,79 olurken, A r , Kars, I -
d r ve Ardahan’  kapsayan TRA2’de yüzde 24,06’l k art  yakaland . Rakamlar konut sat lar n n ülke ge-
nelinde artmaya ba lad n  gösterdi, bununla birlikte baz  bölgelerin gayrimenkul yat r m  için daha faz-
la dikkat çekti ini de ortaya koydu. Bu noktada yabanc lar n gayrimenkul edinmesinin yolunu açan yasa 
önem arz etti. Nitekim bu yasayla birlikte yabanc  talebine paralel olarak konut sat lar n n artmas  bek-
lenmeli. Mevcut durumda beklentileri ile hareket yaratan bu geli menin gerçekle me sonras nda hareket-
lili i daha da art rmas  dü ünülmeli.

İnşaat sektörü
2011’in son çeyreğini 

olumlu kapattı
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Yapı izni rakamları 
incelendiğinde inşaat 

sektörünün yine akıllı 
adımlar attığı görüldü. 
Buna göre uzun vadeli 

adımları atmadan önce 
küresel gelişmelerin 

netleşmesini bekleyen 
sektör, orta vadeli 

yatırımlarda ise hızlı 
hareket etti. Bunun 
sonucu olarak yapı 

ruhsatında geçen 
yıla göre bir düşüş 

yaşandığı görülürken, 
yapı kullanım 

izinlerinde artış 
oranları yüksek bir 

düzeyde gerçekleşti.
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YAPI Z NLER  AKILLI YATIRIM S NYAL  VER YOR
Yap  izni rakamlar  incelendi inde in aat sektörünün yine ak ll  ad mlar att  görüldü. Buna göre uzun va-
deli ad mlar  atmadan önce küresel geli melerin netle mesini bekleyen sektör, orta vadeli yat r mlarda ise 
h zl  hareket etti. Bunun sonucu olarak yap  ruhsat nda geçen y la göre bir dü ü  ya and  görülürken, 
yap  kullan m izinlerinde art  oranlar  yüksek bir düzeyde gerçekle ti. Yap  ruhsatlar nda geçen y l n ayn  
dönemine göre ekim, kas m ve aral k aylar ndaki de i imler s ras yla yüzde 8,51, -yüzde 17,49 ve –yüz-
de 64,74 düzeylerinde olu urken, ayn  dilimde yap  kullan m izinleri yüzde 26,51, yüzde 35,88 ve yüzde 
3,16 düzeyinde art  kaydetti. Yani in aat sektörü yeni projelerin i aretçisi olan yap  ruhsat  al m nda tem-
kinli davrand , buna kar n elindeki projeleri bitirme e ilimine giderek yap  kullan m izni al mlar nda h zl  
bir art  ya anmas na neden oldu. Buna ba l  olarak y l n 4. çeyre inde 40,2 milyon metrekare yap  ruh-
sat  al n rken, 29,94 milyon metrekare yap  kullan m izni talep edildi.

Yap  ruhsat  al m ndaki da l m incelendi inde ise konutun a rl  görüldü. Buna göre yap  ruhsatlar  ta-
lebinde konutun pay  yüzde 73,16 düzeyinde olu tu. Yap  kullan m izinlerinde sektörlerin oransal da l -
m na bakt m zda konut sektörünün pay n n yine yüzde 70’in üstünde oldu u tespit edildi. Bununla bir-
likte sektöre katma de er yaratan son dönemin moda yap s  al veri  merkezlerinin yan  s ra ofis, hasta-
ne ve sanayi binalar n n toplamdaki pay  yine yüzde 20 düzeyinde kald . Alt ba l klar  inceledi imizde ko-
nutta yap  kullan m izinleri ile yap  ruhsat  al mlar  aras ndaki ayr ma net bir ekilde görüldü. Buna göre 
iki veya daha fazla daireli ikamet amaçl  binalarda eylül ay nda yap  ruhsatlar nda yüzde 67,42’lik azal  
ya an rken, yap  kullan m izinlerinde yüzde 5,93’lük yükseli  kaydedildi. Bu rakamlar yat r mc lar n konut 
sektörüne mevcut durumda daha k sa vadeli bakt n  gösterdi.   

N AAT SEKTÖRÜNÜN CAR  AÇI I DENGELEME ÇABASI SÜRÜYOR
Yurt d  taleple il ili sektörümüze yönelik haz rlad m z in aat sektörü d  ticaret verileri çal mam z geli e-
rek devam etti. Ekonomi Bakanl ’n n in aat malzemesi sektörünün ihracat n  tan mlayan ve üyelerimizden 
gelen Gümrük Tarife statistik Pozisyon Kodlar  ayr  ayr  TÜ K veri taban ndan çekilerek in aat malzemesi ih-
racat ve ithalat rakamlar  hesaplanmaktad r. Buna ek olarak bu rakamlar baz al narak sektöre özel cari den-
ge ve ihracat n ithalat  kar lama oranlar  ortaya konulmaktad r. Bu veriler nda in aat malzemesi sektö-
rünün ihracat verileri en yüksek düzeyine 2,53 milyar dolar ile 2008 y l n n eylül ay nda ula m t . Yani sek-
tör ihracat  global krizin ba lad  Ekim 2008’den hemen önce zirve yapm t . Bu noktadan sonra dü ü e ge-
çen sektör ihracat  2011 y l nda 1,51 milyar dolarl k bir düzeyde gerçekle ti. Son aç klanan ocak ay  rakam-
lar na göre ise in aat malzemesi ihracat düzeyi 1,37 milyar dolar seviyesinde olu tu.

Bu dilimde sektör ithalat  526,3 milyon dolar seviyesinde kald . Bunun sonucunda sektörün cari dengeye 
do rudan olumlu katk s  840 milyar dolar düzeyinde olu tu. 2012 y l  içinde Türkiye ekonomisinin yumu-

ak karn  olarak beliren cari aç n azalt lmas nda in aat sektörünün oyna  rol bu rakamlardan da görü-
lüyor. Nitekim 2011 y l n n genelinde 9,78 milyar dolar cari fazla veren sektör, ülke ölçe inde meydana 
gelen cari aç n s n rlanmas nda önemli rol üstlendi. Sektörün üstlendi i bu görevi 2012 y l nda da de-
vam ettirdi ini bu y la yönelik aç klanan ilk rakamlardan görmek mümkün.

Sektörün ihracat içinde a rl  ise aral k ay na göre bir miktar azald . Buna göre ihracat rakamlar  içinde-
ki pay na bak ld nda Türkiye’nin ocak ay nda gerçekle tirdi i ihracat n yakla k yüzde 13,17’sini sek-
tör tek ba na yapt . Ocak ay  rakamlar  dikkate al nd nda in aat malzemeleri aras nda ihracatta lider 
konumda yüzde 30,07’lik pay ve 410 milyon dolarl k ciro ile yine demir/çelik çubuklar yer ald . Alt sektör 
baz nda farkl la malar olsa da 2011’in ocak ay nda ihracata yönelik gelen sinyaller genel olarak olumlu 
görüldü. n aat sektörünün 2012 y l nda geli im h z n  devam ettirmesi için vurgulad m z 2B yasas , ya-
banc lara mülk sat  ve kentsel dönü üm projeleri kritik öneme sahip. Bu kritik unsurlar n devreye girme-
si durumunda içeride in aat sektöründe hareketlili in ciddi oranda artmas  beklenmeli. Aksi durumda ise 
in aat sektörünün 2012 y l nda h z kesmesi muhtemel sonuçlardan biri olacakt r.
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Kazakistan,
Türk müteahhitlere 

emanet!
Kazakistan’ın bugüne kadar imarı için 10 milyar dolar harcadığı başkent Astana,

Türk inşaat firmalarının elinde şekilleniyor. Tam bir şantiye görünümündeki 
Astana’da kafanızı çevirdiğiniz her yerde Türk firmalarının yaptığı inşaatlar 

yükseliyor. Türk yatırımlarının tutarı 2010’da 62 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 
bu rakam kümülatif olarak 1,6 milyar dolara ulaştı. 2011 yılında aldığı iş tutarı 640 

milyon dolar olan Türk inşaat şirketleri, 6 bin Türk işçisini de istihdam ediyor.

 D
ÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZ ÖLÇÜMÜNE SAH P DOKUZUNCU ÜLKES  OLAN KAZAK STAN, 
BA IMSIZ DEVLETLER TOPLULU U (BDT) ÜLKELER  ARASINDA SON YILLARDA EN YÜK-
SEK EKONOM K PERFORMANSI SERG LEYEN ÜLKELERDEN B R … 16,4 milyonluk nü-
fusu ile petrol kaynaklar na ba l  bir ekonomik büyümeye sahip olan Ka-
zakistan, Türk müteahhitlik sektörü ve in aat malzemesi sanayisinin yükse-
len y ld zlar  aras nda da ilk s ralarda. Petrol ve do al gaz rezervleri yönün-
den zengin olan ülkenin 2007 y l  itibar yla toplam petrol rezervi 39,8 mil-

yar varil civar nda olup, bu rakam toplam dünya petrol rezervinin yüzde 3,2’sini olu tu-
ruyor. Dünya toplam do al gaz rezervinin yüzde 1,1’ine (1,9 milyon metreküp) sahip Ka-
zakistan ayn  zamanda dünya kömür rezervlerinin de yüzde 3,7’sini (31,3 milyar ton) ba-
r nd r yor. 370 ton alt n rezervine sahip olmas , bunun yan nda zengin demir, bak r, çin-
ko, kur un vb. do al kaynaklar  Kazakistan ekonomisini besleyen en önemli unsurlar. Sa-
nayi ve hizmetler sektörünün geli ti i ülkenin müteahhitlik sektörü de 1990’lardan itiba-
ren izlenen ulusal kalk nma program  ile birlikte 2003-2004 y llar ndan sonra canlanma-
ya ba lad . 2004 y l ndan 2007 y l  ortalar na kadar çok büyük bir geli me gösteren in a-
at sektörü, 2005 y l nda yüzde 40 büyüyerek Kazakistan ekonomisi içinde en fazla art  
gösteren sektör oldu. 

2010 y l nda 24 milyar dolarl k ithalat gerçekle tiren ülke, iki kat ndan daha fazla ihracat 
( 57 milyar dolar) yaparak fazla verdi. hracatta ise ilk s ralarda enerji ve maden rezerv-
leri önemli yer tutuyor. Kazakistan’ n ihracat yapt  ülkeler içinde ilk s ray  Çin (10,2 mil-
yar dolar) al rken, bu ülkeyi talya (9,5 milyar dolar), Fransa (4,4 milyar dolar), Hollanda 
(4,1 milyar dolar ve Rusya (3 milyar dolar) izliyor. Kazakistan’ n Türkiye’ye ihracat  ise 1,2 
milyar dolar. 
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Kazakistan’ n ithalat nda ilk s ray  5,4 milyar dolar ile Rusya al rken, bu ülkeyi Çin (3,9 mil-
yar dolar), Almanya (1,8 milyar dolar), talya (1,5 milyar dolar) ve Ukrayna (1,3 milyar do-
lar) takip ediyor. Türkiye’den gerçekle tirilen ithalat tutar  ise 616 milyon dolar. 

ENERJ DEN GELEN PARA, N AATA HARCANIYOR
Kazakistan hükümetinin, ba kent Astana’daki binalar için 1 milyar dolardan fazla har-
cama yapma karar  almas  ve boru hatt  in aat faaliyetleri müteahhitlik hizmetlerinde 
önemli art lar ya anmas n  sa lad . Astana’daki in aat faaliyetleri için önemli ölçüde in-
aat malzemesi ithal eden Kazakistan, çimento, prefabrik binalar ve çelik üretimi konu-

sunda da kayda de er geli meler ya ad . Kazakistan böylelikle in aat sektöründeki gir-
di aç n n önemli bir k sm n  çimento, çelik ve prefabrik yap larda gerçekle tirdi i yat -
r mlarla kendi öz kaynaklar yla giderme yoluna gitti. Konut ve i  yeri in aatlar ndaki art -
a ra men, gayrimenkul fiyatlar  kredi s k kl n n ba  gösterdi i 2007 y l na kadar h zla 

yükseldi. n aat sektöründeki faaliyetler kredi s k kl na ba l  olarak 2007’nin ortalar n-
dan itibarense aniden yava lama e ilimi gösterdi. Bu durum ülkedeki gayrimenkul fiyat-
lar nda dü ü e neden oldu. Benzer yat r mlar Almat  ve petrol üretim bölgesinin merke-
zi Atrau’da da ya and . Ula m altyap s n n Sovyetler Birli i döneminden kald  dü ünü-
lürse, bu alanda da yat r mlar  hayata geçirmeye niyetli Kazakistan, Türk müteahhitlerine 
önemli projeleri üstlenme imkân  tan yor. 

Do rudan yabanc  yat r mlarda ABD ilk s rada bulunurken, Hollanda ve ngiltere de 
Kazakistan’a önemli ölçüde yat r m yapan ülkeler aras nda yer al yor. 1993-2008 y llar  
aras nda ülkeye yakla k 2,4 milyar dolar tutar nda Türk sermayeli do rudan yat r m ak  
gerçekle ti. Kazakistan yat r mlar  h zland rmak için ba ta altyap  (elektrik ve telekomüni-
kasyon), hafif imalat (gübre, tah l vs.), sosyal hizmetler (sa l k, e itim, spor, turizm) ve ba -
kentin Astana’ya ta nmas  gibi öncelikli sektörlere te vikler sa lamas  amaçlanan Yat -
r m Komitesi olmak üzere çe itli kurumlar kurdu ve mevzuat de i ikli ine gitti. Ülkenin do-

al kaynaklar  (petrol, do al gaz ve maden rezervleri) önemli ölçüde yabanc  yat r m-
c lar n ilgisini çekiyor. Ülke finansman s k nt s  nedeniyle yat r mlar n ortak yat r mlar (jo-
int venture) olarak yap lmas n  te vik ediyor. Buna kar l k resmi uygulamalar, yat r mlar n 
önündeki en büyük engeli olu turuyor.

Kazakistan’daki 
Türk müteahhitleri ve 
projeleri
Kazakistan’da faal olan başlıca Türk 
müteahhitlik firmaları şöyle: “Alarko, Ahsel, 
Borova, Ceylan, Emsaş, Enka, Fintraco, 
İdil, İsot, Koray, Mensel, Tekfen, Üçgen ve 
Zafer…”

Türk firmalarının tamamladığı projeler: 
“Astana Uluslararası Havaalanı, Parlamento 
Binası, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Regent 
Ankara Otel, Okan International Astana, 
Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, Ulusal Müze, 
Devlet Konukevi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 
Astana İkiz Kuleler, GSM telekomünikasyon 
altyapısı, Tengiz-Novorossisk Boru Hattı’nın 
Kazakistan’daki bölümü, Han Çadırı Alışveriş 
Merkezi, Aktau Uluslararası Havalimanı 
Yolcu Terminali ve Pist Rehabilitasyonu, 
Astana Arena Stadyumu, Astana Buz Pisti, 
Astana Navruzbayev Üniversitesi.” 

Türk müteahhitlerinin yapacağı projeler: 
“Batı Çin-Batı Avrupa Otoyolu Projeleri, 
Kaşagan Ana İşler Projesi, Ahsel Kent 
Konutları, Media Center, Astana Camisi, 
Almatı Esantai Alışveriş Merkezi, Astana 5 
yıldızlı Borovoe Lake Resort Otel Suchinsk 
Otel Binası.”
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EKONOM K L K LERDE BRE KAZAK STAN’DAN YANA…
Türkiye’nin Kazakistan’a ihracat nda 1995-1998 y llar  aras nda önemli bir art  gerçekle ti. 
1998’de Rusya Federasyonu’nda ya anan ekonomik ve finansal kriz Türkiye’nin ihraca-
t n  da 1999 y l ndan itibaren olumsuz yönde etkilemeye ba lad . 1999 y l nda ya anan 
daralma bir önceki y l n yüzde 55 alt nda gerçekle ti. 2000 y l ndan itibaren ihracat n ye-
niden artt  Kazakistan ile 1998 y l ndaki 214 milyon dolarl k ihracat rakam na ise ancak 
2003 y l nda ula labildi. 2007 y l nda 1 milyar dolar  a an ihracat m z Kazakistan ekono-
misinde gözlenen talep daralmas  nedeniyle 2008 y l nda yüzde 17, 5 oran nda gerile-
yerek 891 milyon dolar oldu. Kazakistan’dan ithal etti imiz ürünlerde ise 2008 y l nda bir 
önceki y la oranla yüzde 81,6 oran nda art  ya and . thalat m zdaki art n en önemli ne-
deni ise ham madde ithalat ndaki art tan kaynakland . 2000-2010 y llar  aras ndaki 10 
y ll k sürede Türkiye’nin Kazakistan’a ihracat  ve ithalat  7 kat artt . hracat 118 milyon do-
lardan 819 milyon dolara, ithalat ise bu dönemde 346 milyon dolardan 2,4 milyar do-
lara yükseldi. 

2009 y l nda Türkiye’nin ihracat  bir önceki y la oranla yüzde 28 dü erken, ithalatta da 
bir önceki y la oranla yüzde 95 oran nda gerileme gözlendi. 2010 y l nda Türkiye’nin ih-
racat  bir önceki y la oranla yüzde 29 artarken, ihracat  da yüzde 82 artt . 2011 y l n-
da ihracat m z yüzde 20 art  kaydederken, ithalat m z yüzde 8 azald . 2010 y l  verilerine 
göre Kazakistan Türkiye’nin ihracat nda 31., ithalat nda ise 19. s rada yer ald . Kazakis-
tan Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetleri içinde en fazla yat r m n n bulundu u ülke ola-
rak önemli bir yere sahip. Kazakistan Yat r m Ajans  verilerine göre 2008 y l nda ülkeye gi-
ren do rudan Türk yat r mlar  183, 6 milyon dolar düzeyinde gerçekle ti. 1993-2008 y lla-
r  aras nda Kazakistan’a do rudan Türk yat r mlar n n toplam  ise 2,3 milyar dolar oldu. 

TÜRK MÜTEAHH TLER, 2011’DE 640 M LYON DOLARLIK PROJE ALDI
Kazakistan’ n bugüne kadar imar na 10 milyar dolar harcad  ba kent Astana, Türk in-
aat firmalar n n elinde ekilleniyor. Tam bir antiye görünümündeki Astana’da kafan -

z  çevirdi iniz her yerde Türk firmalar n n yapt  in aatlar göze çarp yor. D  Ticaret Müs-
te arl  verilerine göre, 2004 sonu itibar yla 54 Türk müteahhitlik firmas  Kazakistan’da 
toplam 3,2 milyar dolarl k 147 proje üstlendi. Ba kent Astana adeta Türk müteahhitlere 
emanet edildi. Birçok devlet binas , otel, sosyal tesis Türk müteahhitler taraf ndan yap ld . 
Astana’daki önemli projelerin yakla k yüzde 70’i Türk firmalar  taraf ndan gerçekle tirildi. 
1,3 milyon yolcu kapasiteli Astana Uluslararas  Havaalan , Alarko liderli indeki bir konsor-
siyum taraf ndan in a edildi. 

Tekfen ve Gama firmalar n n üstlendi i Ka agan Petrol Sahas ’ndaki 700 milyon dolar 
de erindeki petrol terminali in aat  ile Borova firmas n n üstlendi i Çimkent kentindeki 
toplu konut ve al veri  merkezi in aatlar , son dönemlerde Türk müteahhitler taraf ndan 
üstlenilen önemli projeler aras nda yer al yor. Bugün Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 
irketlerinin say s  250’yi bulurken bu irketlerin yüzde 70’i tamamen Türk sermayeli, geri 

kalanlar  da Kazak firmalar  ile ortakl k kurarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Kazakistan’daki Türk yat r mlar n n tutar  2010 y l nda 62 milyon dolar oldu. Kümülatif ola-
rak bu rakam 1,6 milyar dolara ula t . n aat sektöründe 2011 y l nda al nan i lerin tuta-
r  640 milyon dolar olarak gerçekle irken, 6 bin Türk i çisi de Kazakistan’daki in aat i le-
rinde istihdam ediliyor.

N AAT MALZEMELER NDE POTANS YEL VAR
Kazakistan, 2008 y l nda 98 milyon dolar de erinde ah aptan in aat malzemesi it-
hal etti. Rusya bu talebin yar s n  kar larken, Çin yüzde 10’unu temin ediyor. Türkiye ise 
Kazakistan’a ihracatta bu ürün grubunda 11 milyon dolarl k ihracat  ile 3. s rada yer al -

Yıl İhracat(dolar) İthalat (dolar) Hacim Denge
2007 1.079.886.739 1.284.049.193 2.363.935.932  -204.162.454
2008  890.568.203 1.861.130.645 2.751.698.848  -970.562.442
2009  633.417.314  959.454.596 1.592.871.910  -326.037.282
2010  818.899.512 1.392.527.981 2.211.427.493  -573.628.469
2011  948.286.103 1.995.531.376 2.943.817.479 1.047.245.273

Türkiye-Kazakistan dış ticaret verileri
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yor. Alüminyum in aat malzemelerinde 110 milyon dolarl k ithalat yapan Kazakistan’ n 
bu ürün grubunda talepte bulundu u ülkeler aras nda ilk s ray  33 milyon dolarla Türki-
ye al yor. Türkiye alüminyum ihracat nda Kazakistan pazar n n yüzde 31’ini kontrol ediyor.
Demir çelik boru ve ba lant  parçalar  ithalat nda Kazakistan’daki pazar n büyüklü ü 
2008 y l nda 2 milyar dolar  buldu. Bu rakam n 1,3 milyar dolar  kaynakl  ve geni  çapl  
demir çelik boru, 568 milyon dolar  demir çelikten boru ve içi bo  profiller, 171 milyon do-
lar  da boru parçalar ndan olu tu. Kazakistan’ n demir çelik boru ithalat nda ilk s rada 
536 milyon dolarla Çin al rken, 403 milyon dolar ile Rusya ikinci s rada bulunuyor. Bu ül-
keyi 347 milyon dolarla Ukrayna, 55 milyon dolarla Almanya, 3 milyon dolarla ngiltere iz-
liyor. Türkiye ise 2,4 milyon dolarla Kazakistan’ n demir çelikten boru ve parçalar  ithala-
t nda 8. s rada yer al yor.

2008 y l nda 110 milyon dolarl k in aat boyas  ithalat  gerçekle tiren Kazakistan için Türki-
ye, en önemli ikinci tedarikçi konumunda bulunuyor. Türkiye ihtiyaç duyulan in aat bo-
yas  tedarikinde Kazakistan pazar n n yüzde 9’una hâkim. Türkiye’den 12 milyon dolarl k 
in aat boyas  ithalat  gerçekle tiren Kazakistan’ n di er tedarikçi ülkeleri Rusya, Almanya, 
Çin ve Polonya. Türkiye ile birlikte bu be  ülkenin Kazakistan in aat boyalar  pazar ndaki 
pay  yüzde 68’leri buluyor. Kazakistan’ n ba kenti Almat  ile Astana ve belli ba l  ehirlerin-
deki konut, AVM, altyap , sosyal tesis in aatlar  dü ünüldü ünde in aat malzemelerine 
ve özellikle in aat boyalar na olan talebin artaca  dü ünülüyor. Kazakistan pazar na 
girecek Türk boya firmalar n n özellikle d  cephe boyalar nda ülkenin co rafi ve iklimsel 
artlar n  dikkate alarak, pazara do ru ürünle girmeleri önem kazan yor. 

Cam ve seramik malzemelerinde de Türk üreticilerin Kazakistan pazar nda önemli bir 
gücü bulunuyor. n aat cam nda 2008 y l nda 128 milyon dolarl k ithalat gerçekle tiren 
Kazakistan’ n bu ithalat nda Türkiye yüzde 12’lik bir paya sahip. Kazakistan in aat cam  
ithalat n n yar s n  Çin ve Rusya’dan tedarik ediyor. Türkiye, 2008 y l nda 388 milyon dolar-
l k toplam in aat cam  ihracat  gerçekle tirdi. Bu ihracat n yüzde 4’ü Kazakistan’a yap ld . 
Türkiye’nin ihracat n n yüzde 68’ini ise çok katl  yal t m camlar  olu turdu.

Seramik in aat malzemelerinde 128 milyon dolarl k bir ithalat yapan Kazakistan’da 
Türkiye’nin pay  yüzde 3 oldu. Rusya yüzde 43’lük pay ile ilk s rada yer al rken, yüzde 33 ile 
Çin ikinci, yüzde 6 ile Ukrayna üçüncü, yüzde 3’lük pay  ile de Türkiye dördüncü s rada 
yer ald . Bu sektörde Kazakistan pazar na Rusya ve Çin hâkim. 502 milyon dolarl k sera-
mik in aat malzemeleri ihracat  olan Türkiye’nin Kazakistan’a sadece 3,2 milyon dolarl k 
ihracat yapmas , potansiyelinin hayli alt nda kald n  gösteriyor. Bu sektörde Türkiye, Ka-
zakistan pazar ndan daha fazla pay alacak kalitede, markal  ürünlere sahip bulunuyor. 

Ürünler 2009 2010
İzole edilmiş tel, kablo vs.  23,8 33,1
Plastikten monofiller, çubuk-profiller 16,1 27,4
Plastikten inşaat malzemesi 11,3 13,9
Demir/çelikten inşaat aksamları 15,9 13,7
Alüminyum inşaat ve aksamları 6,7 10,2

Türkiye’nin Kazakistan’a 
inşaat malzemesi ihracatındaki 
başlıca ürünler (milyon dolar)

Not: Haberde kullanılan bilgi ve 
istatistiki veriler TÜİK, DEİK ve 
İGEME'den alınmıştır.
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