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Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK,

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı hakkında

daha iyi bir anlayış geliştirmek adına STK'ları 

 bir araya getiriyor! 

 Sürdürülebilir 
Kalkınma için

 STK'lar

*Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir...

Detaylı bilgi için...



Geleceği orta ve uzun vadeli sürdürülebilir 
hazırlıklar ve stratejiler şekillendirecek

Tü
rk

iy
e 

İM
S

A
D

 Y
ön

et
im

 K
ur

ul
u 

B
aş

ka
nı

T
A

Y
FU

N
 K

Ü
Ç

Ü
K

O
Ğ

LU

BAŞKAN’IN MESAJI

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK,

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı hakkında

daha iyi bir anlayış geliştirmek adına STK'ları 

 bir araya getiriyor! 

 Sürdürülebilir 
Kalkınma için

 STK'lar

*Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir...

Detaylı bilgi için...

Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Sürdürülebilir bir gelecek için inşaat 
malzemeleri sanayisinin sorumluluğu her 
geçen gün daha da artıyor. Sektörümüzün çatı 
örgütü olarak sürdürülebilir projelere ve yeni 
teknolojilere yatırımın; sektörümüze, ülkemize, 
geleceğimize yatırım olduğu inancından 
hareketle ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım 
Ödülleri’ni ilk olarak 2017 yılında hayata 
geçirdik. Bu sayede Türkiye İMSAD üyelerinin 
sürdürülebilirlik konusundaki iyi uygulama 
örneklerini desteklemeyi, bu faaliyetlerden 
diğer firmaların ilham almasını ve böylece 
bu tarz çalışmaların yaygınlaşarak sektörün 
sürdürülebilirliğine fayda sağlamasını amaç 
edindik. Çünkü sürdürülebilirlik her geçen 
gün önemi artan, kritik etkilere sebep olan 
bir konu, bu konuya daha fazla önem vermek 
firmalarımız, sektörümüz ve ülkemiz açısından 
da çok büyük önem taşıyor.

2020 yılında aynı hedef ve inançla 
üçüncü kez ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’ için 
birbirinden kıymetli 48 proje başvurusu aldık. 
Bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen 
projelerin arasından, önceden belirlenmiş 
kriterlere göre en yüksek etkiyi sağlayan 10 
proje seçildi. Dereceye giren projeleri pandemi 
nedeniyle haziran ayında internet üzerinden 
düzenlediğimiz bir buluşmada açıkladık. 

Küresel salgının, bütün disiplinleri, yaşam 
biçimi dahil her şeyi etkilediği günümüzde, orta 
ve uzun vadede planlama yapmanın çok daha 
önemli hale geldiğini biliyoruz. Bugün sadece 
sektörümüzde değil, tüm sektörlerde olayları 

kısa vadeli değerlendirme alışkanlığının 
değişmesi gerektiğinin hepimiz 

farkındayız. 
‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’nin 

çıkış noktasını da, güçlü ve yeni 
düzenlemelere hızla uyum sağlayan 
bir sanayinin ancak uzun vadeli 
planlamayla var olabileceği anlayışı 
oluşturdu. 

Ar-Ge ve teknolojiye bağlı 
disiplinlerin takip edildiği, 
çevreye duyarlı, inovatif ürün ve 
üretim süreçlerinin desteklenip 
geliştirildiği bir sanayi, aynı 
zamanda daha bilinçli tüketici ve 
müşteri ağına hitap edebilen bir 
yapıya kavuşacaktır. 

İnşaat malzemesi sanayisi, içinde 
bulunduğumuz çağda, sürdürülebilir 

kalkınmanın önemli bir halkası oldu. 
Sektörümüz; zincirin diğer halkaları 

ile yaşanan yoğun ilişki, iş birlikleri ve 
etkileşimi ile ülkemizin genel ekonomik 

büyümesine çok önemli bir katkı sağlıyor. 
Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri 

olarak, enerji verimli, çevre dostu, yenilikçi bir 
üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir 
malzeme ihtiyacının karşılanması için 
inovatif ürünler geliştirmeye devam etmemiz 
gerektiğinin bilincindeyiz. Sektörümüzde 
faaliyet gösteren tüm şirketlerin, sürdürülebilir 
kalkınmaya destek olmasını istiyoruz. Çünkü 
geleceği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin 
şekillendireceğine inanıyoruz. 

Bu inançla, tüm sanayici ve paydaş 
üyelerimizin sürdürülebilir geleceğe katkı 
sağlayan projelerini daha da geniş kitlelere 
tanıtmaya devam edeceğiz. 

Bu vesile ile ‘Gelece Yatırım Ödülleri’ 
projelerinin hayata geçmesini sağlayan 
ve sürdürülmesinde emek veren tüm 
katılımcılarımıza, görev yaptıkları kuruluşlara 
sektörümüze katkılarından dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Ayrıca değerli vakitlerini ayırıp 
desteğini esirgemeyen jüri üyelerimize de 
teşekkür ediyorum. 

Kıymetli okurlar,
Haziran ayında Türkiye İMSAD olarak 

bir diğer önemli projemiz olan, sektörün 
tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tutan 
Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020’yi 
yayımlamanın da gururunu yaşıyoruz.  

Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilir 
bir ekosistem içinde planlamak ve rekabet 
gücümüzü artırmak için orta ve uzun vadeli 
stratejilerimizi oluştururken doğru verilere 
sahip olmamız da büyük önem taşıyor. Sektörle 
ilgili verileri ise ancak sektörü temsil eden 
kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktarabiliyor. 
Bu bilinçten hareketle Türkiye İMSAD olarak, 
sektörün veri ihtiyacını karşılamayı görev 
edindik. 2018 yılından bu yana sektörel 
ağımızdan gelen bilgileri rafine edip bilgi 
kirliliğinden arındırarak hazırladığımız toplu 
veri kaynağı ile önemli bir sorumluluğu yerine 
getiriyoruz. İlk olarak ‘Türkiye İMSAD Yapı 
Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık. Ardından 
‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018 
ve 2019’u kamuoyuna sunduk. Bu yıl da 
aynı titizlikle, en güncel ve resmi verilerle 
hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu 2020’nin önemli bir başvuru kaynağı 
olacağına inanıyoruz. Dördüncü raporumuzda 
bu kez diğer raporlardan farklı olarak verilerde 
ve beklentilerde Covid-19 pandemisinin inşaat 
sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine olan 
etkilerini de görmüş olacağız. 

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu 
olarak, sektörümüzün doğru, tarafsız ve güncel 
bilgiye sahip olması için düzenli veri setleri 
hazırlamaya devam edeceğiz.
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Türkiye İMSAD olarak sürdürülebilirlik çok 
inandığımız ve önem verdiğimiz bir kavram. 
Tüm sanayici, alt sektör derneği ve paydaş 
üyelerimizle bu konuda önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. Dernek olarak amacımız; inşaat 
malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya 
destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı 
bir başarı sağlamasında etkili olabilmek. 

Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler’e üye 
ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını 
artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme 
yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer 
yaratma sorumluluğu konusunda da fikir 
birliğine vardılar. Ülkelerin, şirketlerin ve sivil 
toplum kurumlarının yakaladığı bu uyum 
sayesinde 2030 yol haritalarına rehberlik 
eden Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel 
Amaçlar belirlendi. 17 amaç arasında yer 
alan “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sanayi, 
Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehirler 
ve Topluluklar”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, 
“İklim Eylemi” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar”; 
uluslararası gelişmelerin sektörümüzde faaliyet 
gösteren şirketlerin çalışmalarına rehberlik 
etmesi için bize ışık tutuyor. 

Bu doğrultuda kurulmuş komitelerimizden 
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi, 
Türkiye inşaat malzemesi sanayinin 
sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, enerji, 
iklim değişikliği politikalarına katkı sağlamak, 
inşaat sanayisinde bu konularda gerekli iş 
birliklerinin kurulmasını sağlamak, farkındalığı 
artırmak ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek 
amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Komite faaliyetleri çerçevesinde 2013 
yılında Küresel Raporlama Girişimi (GRI) 
G4 Rehberi kapsamında ilk Sürdürülebilirlik 
Raporumuzu hazırlamıştık. Bu rapor ile 
yalnızca Türkiye’de değil dünyada da sektörel 
anlamda bir ilki gerçekleştirdik. 2015 yılında 
da ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzun 
çalışmalarını tamamladık. Derneğimizin 
sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü önemli 
çalışmalara dahil olarak, bu sayede çok 
ciddi enerji tasarrufları sağlamış, üretim 
prosesleri geliştirmiş ve inovatif gelişmeler 
sağlamış başarılı üyelerimiz bulunuyor. Bu 
şirketlerin “iyi uygulama örnekleri” ikinci 
raporumuzda da yer aldı.

Diğer taraftan, Türkiye İMSAD 
çatısı altında komite çalışmaları 
dahilinde “Sürdürülebilirlik Sözü”nü 
imzaladık. 2015 yılında yedincisini 
gerçekleştirdiğimiz İnşaatta Kalite 
Zirvemizde, “Su Yönetimi, Enerji 
Verimliliği ve İklim Değişikliği, Sorumlu 
Üretim, İşgücü ve İstihdam ile Ürünler 

Yeni teknolojilere ve efektif f ikirlere 
yatırım, iyi bir geleceğe yatırımdır
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ve Sistemler” parametrelerine uyumluluk 
kapsamında Sürdürülebilirlik İlkelerimizi 
açıkladık ve “Sürdürülebilirlik Sözü” verdik.

Yine Sürdürülebilirlik Komitemizin 
çalışmaları kapsamında, 2015 yılında Komite 
tarafından hazırlanan Türkiye İMSAD Üyeleri 
“Sürdürülebilirlik Sözü”nün içeriği çerçevesinde 
sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulama 
örneklerinin paylaşıldığı “Sürdürülebilirlik 
Paylaşım Günleri” etkinlikleri düzenlemeye 
başladık. 2016 yılında Türkiye’de ilk kez 
Türkiye İMSAD organizasyonuyla SBE16 
İSTANBUL Konferansı’nı gerçekleştirdik. 
Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için 
fikirler, yöntemler, teknikler gündeme taşınarak, 
çözüm arayışları ve Türkiye’nin iklim değişikliği 
kapsamındaki ulusal vizyonunu konuştuk.

Yeni teknolojilere ve efektif fikirlere 
yatırımı, iyi bir geleceğe yatırım olarak 
görüyoruz. Bu doğrultuda, daha bilinçli 
tüketici ve müşteri ağına hitap edebilen bir 
sanayinin ancak Ar-Ge’ye yapılan yatırımların 
artırılmasıyla gelişebileceğini gördük. 
Teknolojiye bağlı disiplinlerin takip edilmesi, 
çevreye duyarlı inovatif ve sürdürülebilir 
fikir, ürün ve üretim süreçlerinin desteklenip 
geliştirilmesi ve örnek teşkil etmesi fikrinden 
yola çıkarak 2017 yılında ilk kez “Türkiye 
İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri”ni 
hayata geçirdik. Türkiye İMSAD Üyelerinin 
Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının 
yer aldığı projeler arasından bağımsız bir jüri 
tarafından daha önceden belirlenmiş kriterlere 
göre en yüksek etkiyi sağlayan projeler 
belirlendi. “Geleceğe Yatırım Ödülleri”nin 2018 
yılında ikincisini gerçekleştirdik. Üçüncüsü 
için 2020 yılında başvurusu gerçekleşen 
projeler arasından yine bağımsız bir jüri 
tarafından belirlenen 10 projeyi ise 2021 yılında 
üyelerimizin katılımıyla internet üzerinden 
düzenlediğimiz bir törenle açıkladık. Bu 
sayımızda bu projelerle ilgili detayları sizlerle 
paylaşmak istedik. 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun 1987 yılında yaptığı 
“Sürdürülebilir büyüme, gelecek kuşakların 
kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini 
ellerinden almaksızın, bugünün ihtiyaçlarını 
karşılamaktır” tanımını bir adım daha ileri 
taşıyarak; inovatif fikirler ve sürdürülebilir 
altyapılarla hem bugüne hem de gelecek 
kuşaklara çözüm sunacak ilerici fikirleri 
tanıtmaktan ve paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilirliğe 
dayalı bu tarz projelerin örnek olarak 
paylaşılmasının Türkiye’de rekabetçi ürünlerin 
yolunu açacağına inanıyoruz. 

Keyifli okumalar…
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İMSAD'DAN
- “Orta ve uzun vadeli planlar, günü geçirme 
stratejilerine galip geliyor”
- “Hızla değişen lojistik dünyasındaki dinamikleri 
anlamak zorundayız”
- Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Sektör 
Buluşmaları” paneline katıldı
- bSTR’nin beşinci, altıncı ve yedinci webinarları yapıldı
- Türkiye İMSAD Etkinlikler Toplantısı üye firma 
yetkililerinin katılımıyla yapıldı
- Türkiye İMSAD, 43. Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul Başkanlar Forumu’na katıldı
- Türkiye İMSAD, üyelerine özel “Yeşil Mutabakat 
Hazırlık Eğitimleri” başladı
- Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020 yayımlandı

YENİ ÜYELERİMİZ
Polisan, Turner

KAPAK KONUSU
Türkiye İMSAD, 2020 Geleceğe Yatırım Ödülleri 

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGEN ÖZKAN
“İş hayatındaki prensibim; Güven, şeffaflık, 
izlenebilirlik ve takım oyunu”

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
Sürdürülebilir ve yeşil mimari şehirlere nefes aldıracak

SEKTÖREL GÜÇ / SKD TÜRKİYE
“Yeşil Dönüşüm’e öncülük ediyoruz”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
ERDİNÇ ÇİFTÇİ
“Sektörde BIM farkındalığını
artırmayı hedefliyoruz”

SÖYLEŞİ / TİMUR KARAOĞLU
“Şirket satın alma ve yeni
fabrika yatırımı hedefliyoruz”

SÖYLEŞİ / NADİR ERZE
“Yurt dışında marka bilinirliğimizi
ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz”

SÖYLEŞİ / CANER MELEK
“Lojistik ağımızı genişleterek
yeni sektörlere hizmet vermek istiyoruz”

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
Sanatla estetiği buluşturan
ilginç mimariye sahip yapılar

İHRACAT KAPILARI
AB’nin ikinci büyük ekonomisi
Fransa’da inşaat sektörü yeniden yükselişte

MAKALELER

DÜNYA TURU

72
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Türkiye İMSAD, 2020 Geleceğe Yatırım 
Ödülleri için üyelerinin katılımıyla 

internet üzerinden gerçekleştirdiği 
ödül töreninde dereceye giren 

projeleri açıkladı. Türkiye İMSAD 
2020 Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde 

Çevre Alanı’nda birincilik ödülüne 
Akçansa layık görülürken, ikincilik 

ödülünü Schmid Pekintaş, üçüncülük 
ödüllerini ise Peker Yüzey Tasarımları 

ile Vezirköprü Orman Ürünleri kazandı. 
Ekonomi Alanı’nda birincilik ödülü 

Akçansa’ya, ikincilik ödülü Eczacıbaşı 
Yapı Gereçleri’ne, üçüncülük ödülü ise 

Kaleseramik’e verildi. Sosyal Alan’da 
ise Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre 

ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) birinci, 
Akçansa ikinci, Baumit üçüncü oldu.
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“Orta ve uzun vadeli planlar, günü 
geçirme stratejilerine galip geliyor”

“Pandemi Gölgesinde Küresel Ekonomi ve Çin” başlıklı 42’nci Gündem 
Buluşmaları’nda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 

“Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Covid-19, değişimin hızını ve etkisini 
radikal şekilde artırdı. Bu süreçte görüyoruz ki orta ve uzun vadeli planlar, kısa vadeli 

günü geçirme stratejilerine galip geliyor” dedi.

Tü r k i y e  İ n ş a a t  M a l z e m e s i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 42’nci kez 

düzenlenen “Gündem Buluşmaları”, 
Demirdöküm’ün katkılarıyla 28 Nisan 
2021 Çarşamba günü online olarak 
gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu’nun, moderatörlüğünü 
Türk i y e  İMSAD Ba şkan  Vek i l i 
Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “Pandemi 
Gölgesinde Küresel Ekonomi ve Çin” 
başlıklı toplantı, inşaat malzemesi 
sanayicileri, iş dünyasından isimler ve 
sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle 

İMSAD’DAN

takip edildi. Toplantının konuşmacısı 
Atlı  Global Danışmanlık Kurucu 
Direktörü Dr. Altay Atlı, son gelişmeleri 
katılımcılarla paylaştı. 

Konuşmasında Çin’in küresel 
ekonomideki yükselişine dikkat çe-
ken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2019’da 
Çin’in küresel ekonomideki payı yüzde 
13,6’ydı. 2020’de Covid-19 nedeniyle 
küresel ekonomi yüzde 4,3 küçülür-
ken, Çin yüzde 2,3 büyüme ile küresel 
ekonomideki payını yüzde 13,6’dan 
14,5’e çıkardı. 2021’de ise bu payın 
yüzde 14,9’a yükselmesi bekleniyor. 

Çin, Covid-19 sürecini farklı fazlarda, 
farklı etkilerde ve farklı disiplinlerde 
yaşayarak dikkatleri çekti. Bu süreçte 
ikinci önemli etkinin ise RCEP (Bölgesel 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) olduğu-
nu söyleyebiliriz. 8 yıldır üstünde çalı-
şılan, 15 ülkenin, 2.2 milyar nüfusun 
ve küresel ekonominin yüzde 30’unun 
katılım gösterdiği ve 15 Kasım 2020’de 
imzalanarak devreye giren dünyanın en 
geniş kapsamlı ekonomik iş birliği ha-
reketinin bölgenin en büyük gücü olan 
Çin’in gelişmesine nasıl etki edeceği 
merak ediliyor. Bizler de bu konuları 
değerlendirerek gelecekteki olası ge-

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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lişmelerin ülkemize etkilerini önceden 
görme çabası içindeyiz” diye konuştu.

“ÇEŞİTLENDİRME 
FORMÜLÜ: ÇİN+1”

Ülkelerin mümkün olduğunca ken-
dine yeterli hale gelmesinin çok önemli 
olduğunun altını çizen Dr. Altay Atlı ise 
“Hem ticaret savaşları, hem pandemide 
şunu gördük; ne kadar dışarıya bağımlı 
olursanız, şartlar olumsuz olduğunda o 
kadar tehdit altında kalıyorsunuz. Ta-
bii ki yüzde 100 kendine yeterlilik söz 
konusu olamaz, çeşitlendirmek önemli. 
Peki, çeşitlendirme için nereye yönel-
meliyiz? Bunlardan biri; Çin+1. Çin to-
parlanmasını gayet başarılı sürdürüyor, 
küresel tedarik zincirindeki yerini koru-
yacaktır. Ama çeşitlendirmek önemli ol-
duğu için firmalar Çin+1 diyecek” dedi. 

“SİLAH HALİNE GETİRİLMİŞ
KARŞILIKLI BAĞIMLILIK”

Uluslararası ilişkiler literatüründe 
yeni bir kavramın konuşulduğunu vur-
gulayan Dr. Altay Atlı, “Bu kavram; ‘Silah 
haline getirilmiş karşılıklı bağımlılık.’ 
Çünkü ben sana bağımlıysam, işler kö-
tüye gittiğinde sen onu silah olarak kul-
lanıyorsun. Diğer yandan son dönemde 
sayıca artan birçok büyük anlaşma gör-
dük. RCEP bunların en önemlisi. Onun 
dışında Brexit’in devamına tanık olduk, 
AB ile Çin arasında bir yatırım anlaşması 
yapıldığını gördük” ifadelerini kullandı.

“ÇİN, 2020 NİSAN AYINDA 
PANDEMİ ÖNCESİ ÜRETİMİ 
YAKALADI”

Dr. Altay Atlı, Çin ekonomisinin 
pandemi performansını ise şöyle değer-
lendirdi: “Pandemi başladığında sanayi 
üretimi düştü, fabrikalar kapandı. Ancak 
2020’nin nisan-mayıs aylarında fabrika 
üretimleri pandemi öncesini yakaladı, 
yatırımlar ağustos gibi, perakende sa-
tışlar da eylülde toparlandı. İlk çeyrekte 
yüzde 6,5 civarında bir daralma söz ko-
nusuydu, ikinci çeyrekte pozitif rakam-
lar gelmeye başladı ve Çin yılın toplamı-
nı yüzde 2,3’lük büyüme ile kapattı. Çin 
ekonomisi çok büyük bir aktör. Ayrıca 
Çin dünyanın en fazla ithalat yapan ikin-
ci ülkesi. Ara mamulleri, hammaddeleri 
ithal ediyor. Çin’deki fabrika üretimi 
artıyorsa bu birçok ülkeyi etkiliyor. Bü-
tün bunların etkilerini de net bir şekilde 
yaşadık.”

Küresel tedarik zincirine de değinen 
Dr. Altay Atlı, şu an dünyada Asya-Pasi-
fik bölgesinin küresel tedarik zincirinin 
en çok yoğunlaştığı bölgelerin başında 
geldiğini söyledi. Nihai bir ürünün üre-
timinin birçok farklı ülkeden gelecek ara 
parçalara bağlı olduğunu vurgulayan Dr. 
Atlı, “Sadece arz ve talep değil, aradaki 
nakliye imkanlarında da sıkıntılar yaşan-
dı, konteyner fiyatları yükseldi. Pandemi 
öncesinde Şangay’dan Avrupa’ya yakla-
şık 2 bin dolar olan konteyner navlun 
ücreti 8 bin dolara kadar çıktı” şeklinde 
konuştu.

“EVİMİZE GERİ DÖNELİM
YAKLAŞIMI SÖZKONUSU”

Dr. Atlı, tedarik zincirine yönelik 

yeni yaklaşımlarla ilgili ise şu bilgileri 
verdi: “Günümüzde ‘Nearshoring’ tabiri 
kullanılıyor. Bu kadar fazla yayılmamak, 
bu zincirleri esnetmemek lazım. Biz yine 
tedarik zincirlerimizi kuralım ama yakın 
coğrafyamızda kuralım yaklaşımı var. Bir 
de ‘Reshoring’ tartışması söz konusu. 
Yani ‘Evimize geri dönelim. Maliyetler 
daha yüksek olabilir ama ülkemizde üre-
tim yapalım.’ Bunun da başka avantaj-
ları var. Bu tartışmalar işin coğrafyasına 
yönelik.” 

Çin’in teknolojide çok ciddi yatı-
rım yaptığını dile getiren Dr. Altay Atlı, 
“Çin’in dünyada bir rekabet avantajı 
vardı; düşük maliyet. Yeni bir rekabet 
avantajını daha yüksek katma değer, 
daha yüksek teknoloji içeriği ile yap-
maya çalışıyor. Çin eskiden başkasının 
tasarladığı cep telefonunu ucuza üretip, 
dünyaya satıyordu. Yeni yazmak istediği 
hikaye ise şu; artık kendi dizayn ettiğim, 
daha da geliştireceğim cep telefonunu 
üreteceğim” dedi.

“DİJİTAL İPEK YOLU 
HIZ KAZANACAK”

Kuşak ve Yol’da ise birçok proje-
nin sürdüğünü vurgulayan Dr. Atlı, 
Türkiye’de şu anda Hunutlu Termik 
Santral projesi gibi büyük bir proje ol-
duğuna dikkat çekti. Bu projenin pan-
demide durmadığını, Çin’den yeni per-
sonel bile getirildiğini belirten Dr. Atlı, 
“Bence Kuşak ve Yol projesinin önceliği 
farklılaşacak. Geldiğimiz noktada daha 
farklı, dijital bağlantılar öne çıkacak. 
Dijital İpek Yolu adı altında sürdürülen 
girişimler hız kazanacak” dedi.

“TÜRKİYE, AVRUPA+ÇİN
FORMÜLÜNÜ 

DEĞERLENDİRMELİ”
Pandemiyle beraber bölgeselleşme-
nin daha önemli hale geldiğini belir-
ten toplantının moderatörü Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan 
da Dr. Altay Atlı’nın konuşmasında, 

firmalara çeşitlendirme için önerdiği 
“Çin+1” formülü ile ilgili, “Bugün 

Türkiye hem ihracatı, hem ithalatını 
ağırlıklı olarak Avrupa ile yapıyor. 

Türkiye şu an Avrupa+1 formülünü 
değerlendirmeli. Bu +1, Çin olabilir” 

diye konuştu.
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“Hızla değişen lojistik dünyasındaki 
dinamikleri anlamak zorundayız”

“Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Neler Oluyor?” başlıklı 43’üncü Gündem Buluşmaları’nda 
konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “60 milyon ton ihracat ile 

ülkemizin en yüksek ihracat hacmini gerçekleştiriyoruz. Hızla değişen lojistik dünyasındaki 
dinamikleri anlamak ve güçlü stratejilere odaklanmak zorundayız” dedi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD) ta-
rafından 43’üncü kez düzenlenen 

“Gündem Buluşmaları”, Demirdöküm’ün 
katkılarıyla 31 Mayıs 2021 Pazartesi 
günü online olarak gerçekleştirildi. Açı-
lışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun, mode-
ratörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Ve-
kili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “Denizyolu 
Konteyner Taşımacılığında Neler Olu-
yor?” başlıklı toplantı, inşaat malzemesi 
sanayicileri, iş dünyasından isimler ve 
sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle 
takip edildi. Toplantının konuşmacı-
sı Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu Ça-
lışma Grubu Başkanı Cihan Özkal, dün-
ya denizyolu taşımacılığında yaşanan son 
gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. 

“LOJİSTİK, DÜNDEN DAHA
ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Uluslararası lojistikte hızlı bir de-
ğişim yaşandığına dikkat çeken Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Radikal ve büyük 
oranda da kalıcı değişikliklerin yaşan-
dığı uluslararası lojistikte sorun ve fır-
satları idrak etmeli, çözüm ve geliştirme 
konularına kararlı, sabırlı ve disiplinli 
bir şekilde odaklanabilmeliyiz. Böylece 
ülkemiz ve sektörümüz adına aralanan 

fırsat kapılarını kalıcı olarak açabiliriz” 
dedi. İnşaat sektöründe lojistiğin son 
derece yüksek bir öneme sahip olduğu-
nu vurgulayan Küçükoğlu, “2020 yılın-
da 60 milyon ton ihracat ile ülkemizin 
en yüksek ihracat hacmini gerçekleş-
tirirken, birim satış fiyatımızın 0,41 
dolar/kg seviyesinden 0,35 dolar/kg 
seviyesine gerilemesi lojistiğin önemini 
daha da öne çıkarıyor. Ürün çeşidimiz, 
ülkelerin çeşitliliği, pazarların büyük-
lüğü ve uzaklığı değişti. Dolayısıyla 
lojistik dünden daha da önemli hale 
geldi. Bireysel, kurumsal, ulusal olarak 
hızla değişen lojistik dünyasındaki di-
namikleri anlamak ve güçlü stratejilere 
odaklanmak zorundayız” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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“155 MİLYON TON İHRACATIN
60 MİLYON TONUNU İNŞAAT
MALZEMELERİ OLUŞTURUYOR”

Türkiye’nin büyük bir emtia, do-
ğal kaynak ve enerji bölgesinin tam 
ortasında, köprü bir ülke konumun-
da olduğuna dikkat çeken Türkiye 
İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, 
şunları söyledi: “Bugün üç tarafı de-
nizlerle çevrili ülkemizin, 8 bin 333 
km kıyısı, bütün kıyıları tek bir ül-
keye ait olmasıyla dünyada tek örnek 
olan Marmara Denizi, ekonominin, 
sanayinin ve ihracatın neredeyse 
yarısından fazlasını gerçekleştiren 
Marmara Bölgesi ve toplam 170-180 
limanı var. İhracatımızın yüzde 55’i 
ve ithalatımızın yüzde 60’ını denizyo-
luyla yapıyoruz. Bir yüzümüz Batı’ya, 
bir yüzümüz Doğu’ya dönük; emtia 
ve enerji kaynaklarına sahip Doğu ile 
yüksek teknolojiye geçmiş Batı arasın-
da köprü olan; Batı’nın standartlarıyla 
üretim yapıp Doğu’nun fiyatlarıyla 
rekabet etmeye çalışan bir ülke konu-
mundayız. Türkiye’nin 2020’de ger-
çekleştirdiği 155 milyon ton ihracatın 
60 milyon tonunu inşaat malzeme-
leri oluşturuyor. Bu ihracatın yüzde 
60’ını Avrupa kıtasına, yüzde 20’sini 
Orta Doğu’ya, geri kalanı da Asya, 
Amerika ve Afrika’ya yapıyoruz. Diğer 
taraftan bir üretim üssü olmanın da 
peşinden giden bir ülkeyiz. 2020’de 
Türkiye toplam 155 milyon ton ih-
racatı, ortalama 1,09 dolar/kg birim 
fiyatı ile gerçekleştirdi. Organize Sa-
nayi Bölgelerimizin yüzde 99’unun 
demiryolu ile denize bağlantısı yok. 
Serbest Bölgelerin ise yüzde 70’inin 
denizle bağlantısı yok. Hayallerimiz 
bir tarafa, gerçek durumumuz; fiyat, 
kalite, maliyet üçgeninde üretim ya-
pan, enerji ve sermaye yoğun, düşük 
ve orta düşük teknolojili sanayinin 
hakim olduğu bir ülkeyiz. Dolayı-
sıyla yükte ağır pahada hafif üretim 
ve ihracat yapan bir ülke olarak; lo-
jistik hizmetlerinde maliyeti düşük, 
hızlı çalışan, hızlı taşıyan ve bir işi 
bir kerede doğru, eksiksiz, hasarsız 
yapma mecburiyetimiz var. Özellikle 
kentleşmenin planlamadan daha hızlı 
olmasıyla göçebe hayatı yaşayan sana-
yi ve limanlara sahibiz. Tüm bunları 
da, başta teknolojik dönüşüm ve diji-
talleşme olmak üzere iyileştirmeye ve 
sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz.”

“DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ
DÜNYA TİCARETİNDEKİ 
HACMİ YÜZDE 84 SEVİYESİNDE”

Konuşmasında, denizyolu taşıma-
cılığının tüm dünyada çok önemli bir 
konuma geldiğinin altını çizen UTİKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu 
Çalışma Grubu Başkanı Cihan Özkal, 
“Denizyolu taşımacılığının dünya tica-
retindeki hacmi yüzde 84 seviyesinde. 
Bunun yüzde 75’i konteyner gemileri 
ile yapılıyor. Bu taşımacılıkta özellikle 
1980’lerden sonra inanılmaz bir artış 
yaşandı. Daha önce kesinlikle dökme 
gönderilmesi gereken bazı yükler bile 
zamanla konteyner ile taşınmaya baş-
landı. Çok hızlı gelişen bir sektör ve 
dünya ticaretindeki yeri tartışılmaz. De-
nizyolu konteyner taşımacılığında pan-
demi öncesi ciddi bir durgunluk vardı. 
2019’da denizyolu ticareti sadece yüzde 
0,5 büyüdü, 2018’deki yüzde 2,8 büyü-
menin bile altında kaldı. Pandemiye bu 
şartlarda giren bir denizyolu taşımacılığı 
söz konusuydu”  bilgisini verdi.

Özkal, pandemi döneminde dünya 
denizyolu taşımacılığında neler yaşan-
dığını ise şöyle anlattı: “Pandeminin 
ülkemizde etkisini göstermesi 2020 yılı 

mart ayı itibarıyla başladı ve arkasından 
kapanmalar geldi. Pandeminin başladı-
ğı Çin’de ise aynı dönemde inanılmaz 
bir kapanma dönemi yaşandı. Tüm 
üretim hatları, lojistik hatları kapandı, 
limanlar durdu. Özellikle Doğu ve Batı 
güzergahlarındaki devasa konteyner 
gemileri, Çin’in durmasıyla birlikte bir 
anda yük alamamaya başladı. Gemiler 
liman açıklarında bekledi veya limana 
uğrayacak gemilerin seferleri iptal edil-
di. 2020 Mayıs ayında bin 500 sefer 
iptali yaşandı.”

Çin’in kapanmalar sonucunda ko-
şulları tekrar çalışılabilir hale getirdiği-
ni fakat dünyanın geri kalanında aynı 
iyileşmenin olmadığını dile getiren Ci-
han Özkal, “Bu süreçte Avrupa’da çok 
ciddi kapanmalar söz konusu oldu. 
Bizim coğrafyamızda bu kapanmala-
rın getirdiği önemli sorunlar yaşamaya 
başladık. Çin’de düzelme gerçekleşince 
armatörler yığılmış siparişleri süratle 
yükleme yoluna gittiler. Ama ekipman-
lar yeterli değildi. Bütün dünya liman-
larındaki boş konteynerleri çektiler. 
Ayrıca ABD’de normalde bir birim ürün 
tüketen birey, bir anda 2,7 oranında 
ürün talep etmeye başladı. Artan talep 
karşısında özellikle Çin’e fazla sipariş 
bildirimi oldu. Armatörler bunu fırsata 
çevirip yeteri kadar ekipmanı dünyanın 
başka bölgelerinden tedarik ettiler ama 
bu işin diğer ayağı da vardı, destinas-
yonlar buna hazır mıydı? ABD’nin en 
büyük ithalat limanlarına devasa gemi-
lerin yığılmasıyla bu yükler tahliye edi-
lemez hale gelindi. ABD’ye giden dolu 
konteynerin boş olarak tekrar Çin’e 
geri dönmesi ortalama 63 günü buldu” 
şeklinde konuştu.  

“500 DOLARLIK NAVLUN
4-5 BİN DOLARA ÇIKTI”

Türkiye’nin ihracatında da aynı 
dönemde artış eğiliminin yaşandığını 
vurgulayan Cihan Özkal, “Ülkemizde 
de diğer ülkelerde olduğu gibi ekip-
man, konteyner sıkıntısı yaşamaya, 
normal ihracatımızı bile yapamamaya 
başladık. İlave ihracata talep oluştu ama 
Türkiye’ye servis yapan gemilerin kon-
teyner hacimlerinde yaşanan azalma ve 
ekipman sıkıntısı her sektörü olumsuz 
etkiledi. 500 dolarlık bir navlun, 4-5 
bin dolara çıktı. Bu navlunu ödemeye 
razı olan ihracatçı, bu kez ekipman 
bulamadı” dedi.

“TÜRKİYE, STRATEJİK 
KONTEYNER HATTIYLA 

TİCARET HACMİNDE 
SIÇRAMA YARATIR”

Türkiye’nin stratejik bir konteyner 
hattı kurup bunu dünyaya ilan etmesi 

gerektiğini ifade eden Cihan Özkal, 
şöyle devam etti: “THY örneğinde 
olduğu gibi bir amiral konteyner 

hattına ihtiyacımız var. Bunun çok 
büyük hissesinin özel sektör ve halka 
açık olacağı, küçük bir hissesinin de 
desteğini her zaman gösterebilmesi 

için devletin olacağı bir yapının 
kurulabileceğini düşünüyoruz. Eğer 

4-5 milyar dolarlık yatırımla böyle bir 
yapıyı hayata geçirirsek Türkiye’nin 

dünya ticaretindeki oyun planı 
tamamen değişir. Türkiye, stratejik 

konteyner hattıyla ticaret hacminde 
sıçrama yaratarak farklı bir konuma 

gelebilir. Üstelik elimizde bunu yapa-
bilecek bilgi ve iş gücü mevcut.” 
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Türkiye İMSAD Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu  “Sektör 

Buluşmaları” paneline katıldı
“Sektör Buluşmaları: İnşaat Sektöründe Yeni 

Dinamikler” konulu panele konuşmacı olarak katılan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 

Küçükoğlu, “Orta-uzun vadeli stratejik hamleler ile 
büyük hedeflere ulaşabiliriz” dedi.

TÜRKONFED ve Paynet, iş 
birliğiyle Türkiye’deki fark-
lı sektörlerin sorunlarının, o 

sektörün önde gelen isimlerinin kat-
kılarıyla tespit edilmesi, gerçekçi ve 
sürdürülebilir çözüm önerileri üre-
tilip, bunların uygulanmasına katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
“Sektör Buluşmaları” panelinin ko-
nuşmacıları arasında Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kü-
çükoğlu da yer aldı. 14 Nisan 2021 
Çarşamba günü saat 15.00’de TÜR-
KONFED Youtube kanalı üzerinden 
yayınlanan panelin açılış konuşma-
larını TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Turan ve Paynet Yö-
netim Kurulu Başkanı Serkan Çelik 
yaptı. Etkinliğin panel moderasyo-
nu Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Güldağ tarafından 
gerçekleştirildi. “İnşaat Sektöründe 
Yeni Dinamikler” panelinde, Türki-
ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu’nun yanı sıra, İV-
KAD Başkanı & PNR İnşaat ve Enerji 

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Şen, 
TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı & SUİŞ Proje Şirket Mü-
dürü Kerim Orhon, İNDER Yönetim 
Kurulu Başkanı & Teknik Yapı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nazmi Durbaka-
yım, Paynet Genel Müdür Yardımcısı 
Onur Ertürk yer aldı.

“BÜYÜK DÜŞÜNÜP 
BÜYÜK HEDEFLERE 
ODAKLANMALIYIZ”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Tayfun Küçükoğlu, panel-
de sadece inşaat sektöründe değil 
tüm sektörlerde aşılması gereken en 
önemli konunun kısa vadeli bakış 
açısı olduğunu ifade ederek, “Global, 
coğrafi ve ekonomik istikrarsızlıkla-
rın etkisi ile ve sınırlı kaynaklarımı-
zın baskısı altında orta-uzun vadeli 
stratejilerimiz, planlarımız maalesef 
hayatımızda yeterince yer almıyor. 
Kısa vadeli hatta günü kurtarmaya 
yönelik eylemleri, pratik yapımız sa-
yesinde mükemmel bir şekilde uy-
gulasak bile bu çabalarımız bizi hak 
ettiğimiz ve hedeflediğimiz gelişmiş-
lik seviyesine ulaştırmakta yetersiz 
kalıyor. 

Gelecekteki refahımız ve ideal-
lerimiz için büyük hedeflere ancak 
irademizin gücüyle, konforumuzdan 
fedakârlık yaparak, kararlı, disiplinli 
ve adanmışlık motivasyonuyla ve or-
ta-uzun strateji planlarıyla ulaşabili-
riz. Ortalamanın üzerinde yakalanan 
her başarıda orta-uzun vadeli kararlı 
bir çalışma vardır. Kısa vadeli çalışan 
hiçbir kurum uzun vadede başarı 
sağlayamaz. Büyük başarılar yaka-
lamak, örnek ve sürdürülebilir ça-
lışmalar yapmak tesadüfleri sevmez. 

Akıl, bilim, kararlılık ve adan-
mışlıkla, uzun soluklu mücadeleler 
sayesinde bu başarılar kazanılır yani 
fedakârlıkla kazanılır. Ancak müca-
dele sürecinde iklim de gelişime des-
tek verebilmelidir. İstikrarsızlık uzun 
vadeli gelişim hamlelerini olumsuz 
etkiler. Orta-uzun vadeli çalışan her 
zaman kazanmıştır. Dolayısıyla ül-
kemizin yüksek gelişim potansiyeli 
büyük düşünüp, büyük hedeflere 
odaklanmayı destekler. Bu anlayış 
ile birbirimizi uzun vadeli gelişim 
planları, stratejileri adına cesaretlen-
dirmeliyiz” diye konuştu.
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bSTR'nin “openBIM ne işe yarar?” başlıklı 
beşinci webinarında “openBIM’in maliyet 

analizi aşamasında kullanımı” anlatıldı
buildingSMART Türkiye tarafından Türkiye İMSAD ev sahipliğinde düzenlenen 

“openBIM ne işe yarar?” başlıklı webinar serisinin beşinci toplantısında “openBIM’in 
maliyet analizi aşamasında kullanımı” konusu ele alındı. Smart BIM Kurucusu Hasan 

Can Özdemir ile GMD Moskay Yönetici Ortağı Mehmet Oskay, BIM projelerinde 
hesap ve maliyetin nasıl yapılabileceğini ve openBIM’in bu aşamada nasıl 

kullanılabileceğini örnek projelerle katılımcılara anlattı.

Sektörde bilgi ve tecrübe pay-
laşımının önemine ve faydala-
rına olan ihtiyaçtan hareketle, 

buildingSMART Türkiye tarafından 
“openBIM ne işe yarar?” temalı we-
binar serisi başlatıldı. Aralık ayında 
gerçekleşen “Bugünü inşa ederken, 
geleceği yaratmak” başlıklı ilk toplantı 
ve “Proses Yönetimi” başlıklı ikinci 
toplantıda, webinar serisine bir giriş 
yapılarak openBIM uygulamaları fark-
lı açılardan örneklerle anlatıldı. Şubat 
ayında gerçekleşen “openBIM’in ta-
sarım aşamasında kullanımı” başlıklı 
üçüncü webinarda openBIM konusu 
daha da detaylandırılarak inşaat aşa-
malarındaki openBIM uygulamaları 

doğrudan uygulayıcıları tarafından an-
latılarak katılımcılarla paylaşıldı. Mart 
ayında gerçekleşen serinin dördüncü 
toplantısında ise “openBIM’in yapım 
yönetimi aşamasında kullanımı” ko-
nusu ele alındı.

15 Nisan 2021 tarihinde gerçekle-
şen webinar serisinin beşinci toplan-
tısında ise konuşmacılar Smart BIM 
Kurucusu Hasan Can Özdemir ile 
GMD Moskay Yönetici Ortağı Mehmet 
Oskay “openBIM’in maliyet analizi 
aşamasında kullanımı” konusunu ele 
alarak, konuya yönelik birer sunum 
gerçekleştirdiler.

Toplantının açılış konuşmasını 
buildingSMART Türkiye Yürütme 

Kurulu Başkanı Muhammed Maraş-
lı gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü 
buildingSMART Türkiye İletişim Ta-
nıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Ko-
ordinatörü Müge Sümerol’un yaptığı 
toplantının konuşmacıları Hasan Can 
Özdemir ve Mehmet Oskay, gerçek-
leştirdikleri sunumlarda BIM bazlı 
bir model ortaya çıktıktan ve tasarımı 
yapıldıktan sonra, diğer tüm tarafların 
bu veriler üzerinden nasıl bir hesapla-
ma, maliyet ve proje yönetimi yaptık-
larını, bu çalışma şeklinin avantaj ve 
faydaları ile yaşanabilecek sorunları, 
bu sorunların çözümü için nelere dik-
kat edilebileceğini kendi tecrübeleri 
ışığında katılımcılarla paylaştı.
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bSTR'nin “openBIM ne işe yarar?” başlıklı 
altıncı webinarında “openBIM’in 

işletme aşamasında kullanımı” ele alındı
“openBIM ne işe yarar?” başlıklı webinar serisinin altıncı toplantısında “openBIM’in 

işletme aşamasında kullanımı” konusu ele alındı. ProCS Mühendislik Yönetici Ortağı 
Daniel Kazado, BIM süreçlerinin tesis yönetiminde kullanılması ile sağlanacak 

faydalardan bahsederken, Tekfen Mühendislik BIM Grup Lideri Mert Öğüt ise tesis 
yönetimine alt yapı oluşturacak bilgilerin projenin tüm süreçleri boyunca nasıl 

işleneceği ile ilgili idarenin rolünün önemini anlattı.

buildingSMART Türkiye tarafın-
dan  Türkiye İMSAD ev sahipli-
ğinde düzenlenen “openBIM ne 

işe yarar?” webinar serisininin altıncı 
toplantısı 20 Mayıs 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi. Toplantının konuşmacıları 
ProCS Mühendislik Yönetici Ortağı Da-
niel Kazado ve Tekfen Mühendislik BIM 
Grup Lideri Mert Öğüt, “openBIM’in 
işletme aşamasında kullanımı” konusu-
nu ele alarak, bu konudaki tecrübe ve 
deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak 
birer sunum gerçekleştirdiler.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan buildingSMART Türkiye Yürütme 

Kurulu Başkanı Muhammed Maraşlı, 
konuşmasında sektöre yönelik güncel 
verileri paylaşarak kısa bir değerlen-
dirmede bulundu. Moderatörlüğünü 
buildingSMART Türkiye İletişim Ta-
nıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Ko-
ordinatörü Müge Sümerol’un yaptığı 
toplantıda, Daniel Kazado başarılı bir 
tesis yönetiminin gerek işletme mali-
yetlerinin düşürülmesi gerekse de ve-
rimliliğin arttırılmasına nasıl fayda sağ-
layacağı konusunda bilgi verdi. Ayrıca 
uluslararası örnek projeler üzerinden 
BIMCaVe yazılımı ile tesis yönetiminin 
BIM süreçleri ile entegrasyonunun na-

sıl çalıştığını anlattı. Toplantının diğer 
konuşmacısı Mert Öğüt ise sunumunda 
tesis yönetimine altyapı oluşturacak 
bilgilerin projenin tüm süreçleri bo-
yunca nasıl işleneceği ile ilgili idarenin 
rolünün önemini vurguladı. openBIM 
standartlarına değindiği sunumunda 
ayrıca verimli bir tesis yönetimi için 
COBie bilgi değişim şemasının önemi 
ve bu şemaya ait parametrelerin neler 
olduğu, bu bilgilerin ne şekilde tesis 
yöneticilerine iletileceği konularını ka-
tılımcılarla paylaşan Öğüt, klasik ve 
dijital yöntemlerin farklarını masaya 
yatırdı.

İMSAD’DAN



TEMMUZ 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   15

bSTR’nin “openBIM ne işe yarar?” başlıklı 
yedinci webinarında “openBIM’in 

üretim aşamasında kullanımı” paylaşıldı
“openBIM ne işe yarar?” başlıklı webinar serisinin yedinci ve son toplantısında 

“openBIM’in üretim aşamasında kullanımı” konusu ele alındı. Toplantının 
konuşmacıları Peikko Türkiye Genel Müdürü Cem Özer ve Mimsa Alüminyum Teknik 
Ofis Mühendisi Oğuz Han Akça,  openBIM’in inşaat malzemesi üretimi ve uygulaması 

aşamasında nasıl kullanılabileceğini örnek projeler ile katılımcılara anlattılar.

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

tiyaçtan hareketle başlattığı “openBIM 
ne işe yarar?” temalı webinar serisinin 
yedinci ve son toplantısını gerçekleş-
tirdi. buildingSMART Türkiye tara-
fından Türkiye İMSAD ev sahipliğin-
de düzenlenen  ve 22 Haziran 2021 
tarihinde yapılan webinar serisinin 
yedinci toplantısının konuşmacıları 
Peikko Türkiye Genel Müdürü Cem 

Özer ve Mimsa Alüminyum Teknik 
Ofis Mühendisi Oğuz Han Akça oldu.

Her iki konuşmacı da, “openBIM’in 
üretim aşamasında kullanımı” konu-
sunu ele alıp, deneyimlerinden ve tec-
rübelerinden yola çıkarak BIM proje-
lerinde malzeme üreticileri, uygulayıcı 
ve tasarlayıcılarının sektörde neler 
yaşadıklarını ve openBIM’in inşaat 
malzemesi üretimi ve uygulaması aşa-
masında nasıl kullanılabileceğini ör-
nek projeler ile katılımcılara anlattılar.

Açılış konuşmasını building-
SMART Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkanı Muhammed Maraşlı’nın, 
moderatörlüğünü buildingSMART 
Türkiye İletişim Tanıtım ve Üyelik 
Çalışma Grubu Koordinatörü Müge 
Sümerol’un yaptığı toplantının ko-
nuşmacılarından Cem Özer, BIM ile 
tasarım ve üretim sürecini anlattı. 
Oğuz Han Akça ise yürüttükleri BIM 
projelerindeki tecrübelerini katılımcı-
larla paylaştı.  

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Etkinlikler Toplantısı 
üye firma yetkililerinin katılımıyla yapıldı

Türkiye İMSAD, 43. Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul Başkanlar Forumu’nda yer aldı

Türkiye İMSAD’ın iletişim faaliyetleri kapsamında her yıl en az bir kez düzenlenen 
Etkinlikler Toplantısı, üye firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu,  43. Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul Başkanlar Forumu'nun ilk gününde konuşmacı olarak yer aldı.

Pandemi döneminde online et-
kinliklere devam eden Türkiye 
İMSAD, Etkinlikler Toplantısı 

düzenledi. Türkiye İMSAD Genel 
Sekreteri Aygen Erkal, toplantıda 

En yeni yapı teknolojileri ve 
ürünlerinin sergilendiği 43. 
Yapı  Fuar ı  -  Turkeybui ld 

İstanbul, 1 - 4 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 43. Yapı Fuarı 
- Turkeybuild İstanbul kapsamında 
düzenlenen Başkanlar Forumu’nun 
ilk gününde Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu, “Fikir Önderleri Yapı 
İhracatı ve Sürdürülebilir Yenilik 
Fırsatlarını Açıklıyor” başlığı altında 
gerçekleşen oturumda, salgının inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatı ve yurt içi 
pazarına etkilerini değerlendirdi.

derneğin 2020 yılı etkinliklerini, ile-
tişim ve tanıtım faaliyetlerini sunum 
eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Ger-
çekleşen ve planlanan çalışmalara 
ilişkin gelişmelerin değerlendirildi-

ği toplantıda katılımcılar, Türkiye 
İMSAD’ın etkinlikleri, iletişim ça-
lışmaları, yayınları, tanıtım çalışma-
ları hakkında görüş ve önerilerini 
paylaştılar.



Türkiye İMSAD üyelerine özel "Yeşil 
Mutabakat Hazırlık Eğitimleri" başladı
Türkiye İMSAD Çevre Dostu Malzeme Komitesi, 2020-2021 yılı çalışmaları 

kapsamında Yeşil Mutabakat'a hazırlık amaçlı iki aşamalı bir eğitim programı planladı. 
Bu eğitimlerin ilk aşamasında Yeşil Mutabakat çerçevesinde ön plana çıkan konular 

ele alınırken, ikinci aşamasının ise sonbaharda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ticarette yeni dönemde önemli 
bir konu olan “Yeşil Mutaba-
kat”, Türkiye İMSAD’ın da gün-

deminde. Türkiye İMSAD Çevre Dostu 
Malzeme Komitesi, 2020-2021 yılı ça-
lışmaları kapsamında Yeşil Mutabakat’a 
hazırlık amaçlı iki aşamalı bir eğitim 
programı planladı. Bu eğitimlerin ilk 
aşamasında Yeşil Mutabakat çerçeve-
sinde ön plana çıkan konular ele alındı. 
Eğitimlerin sonbaharda gerçekleşmesi 
planlanan ikinci aşamasında ise yaz ay-
larında detayları açıklanması beklenen 
“AB Sınırda Karbon Vergisi” ile ilgili 
uygulama eğitimleri yapılacak.

Bu eğitimlerin birinci aşamasında 
sınırda karbon vergisinin dayandı-
rılabileceği Yaşam Döngüsü Analizi, 
Çevresel Ürün Beyanı, ürün ve kurum 
Karbon Ayakizi konularında Türkiye 
İMSAD üyelerinin bilgilerinin tazelen-
mesi ve yeni gelişmelerden haberdar 
olmaları hedeflendi. İkinci aşamanın 

hedefi ise önümüzdeki dönemde yo-
ğun bir şekilde odaklanılması gerecek 
olan AB Sınırda Karbon Vergisi uz-
manlarının vereceği uygulama eğitim-
leri ile yol haritalarının belirlenmesi 
olacak.

Birinci aşamanın ilk eğitimi “Sür-
dürülebilir Yapı Malzemeleri” başlığı 
ile 3 Haziran 2021 tarihinde gerçekleş-
tirildi. ERKE firmasından Başak Erik, 
yapı malzemelerinde kullanılan ürün 
sürdürülebilirliği sertifikaları ile bu 
sertifikaların amaç ve kapsamını an-
lattı. 10 Haziran 2021 tarihli “Yaşam 
Döngüsü Analizi (LCA)” başlıklı ikinci 
eğitim içinse yine ERKE firmasından 
Sezenay Arslan malzeme yaşam döngü-
sü analizi amaç ve kapsamı hakkında 
bilgi paylaştı. 

17 Haziran 2021 tarihinde yapılan 
“Çevresel Ürün Beyanları (EPD) I” baş-
lıklı üçüncü eğitimde METSİMS firma-
sından Dr. Hüdai Kara, EPD belgeleri-

İMSAD’DAN

nin hazırlanmasını, nasıl okunacağını, 
nasıl bir bilgi içerdiğini, ürün karbon 
ayakizi ve diğer etkilerini ele aldı. 24 
Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen 
dördüncü eğitim için yine METSİMS 
firmasından Dr. Hüdai Kara, “Çevresel 
Ürün Beyanları (EPD) II” başlıklı eği-
timde, EPD belgelerinin kullanımını, 
getirdiği fırsatları, Dijital EPD kavra-
mını, EPD ile Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM) entegrasyonunu ve EPD’ler ile 
Yeşil Mutabakat bağlantısını masaya 
yatırdı. 

İlk aşamanın son eğitimi ise 1 Tem-
muz 2021 tarihinde Altensis firmasın-
dan Emre Ilıcalı ve Berkay Somalı’nın 
sunumuyla gerçekleşti. “Kurumsal Kar-
bon Ayak İzi” başlıklı eğitimde, ISO 
14064 ve Greenhouse Gas Protocol’e 
uygun olarak kurumsal karbon ayakizi 
hesaplaması ve raporlaması yapabilen 
Quickcarbon yazılımı hakkındaki de-
taylar katılımcılarla paylaşıldı. 
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Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu 2020 yayımlandı

Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan 
“Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020”yi, sektör 

temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporda, salgının 
etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 
2,8 daralarak 887.9 milyar dolara indiği 2020 yılında, 
Türkiye’nin 21.16 milyar dolar seviyesindeki ihracatı 

ile iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi 
olduğu vurgulandı.

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu’nun üretimden istihda-
ma, ihracattan ithalata sektörün 

tüm faaliyetlerinin son beş yılına ışık 
tuttuğunu vurgulayan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kü-
çükoğlu, “Sektörümüzün geleceğini 
sürdürülebilir bir ekosistem içinde 
planlamak ve rekabet gücümüzü artır-
mak için orta-uzun vadeli stratejileri-
mizi oluştururken doğru verilere sahip 
olmamız büyük önem taşıyor. İnşaat 
malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu 
olarak, sektörümüzün doğru, tarafsız 
ve güncel bilgiye sahip olması için dü-
zenli veri setleri hazırlamaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Sektörle ilgili verilerin ancak sek-
törü temsil eden kuruluşlar tarafından 
sağlıklı bir şekilde aktarabileceğinin 
altını çizen Tayfun Küçükoğlu şunları 
söyledi: “Türkiye İMSAD olarak, sek-
törün veri ihtiyacını karşılamayı görev 
edindik. Bu doğrultuda, 2018 yılından 
bu yana sektörel ağımızdan gelen bilgi-
leri rafine edip bilgi kirliliğinden arındı-
rarak hazırladığımız toplu veri kaynağı 
ile önemli bir sorumluluğu yerine geti-
riyoruz. İlk olarak ‘Türkiye İMSAD Yapı 
Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık. 
Ardından ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu 2018 ve 2019’u kamuoyuna 
sunduk. Bu yıl da aynı titizlikle, en 
güncel ve doğru verilerle hazırlanan 
‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 
2020’nin önemli bir başvuru kaynağı 
olacağına inanıyoruz. 2020 yılı Mart 
ayından itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına alan küresel salgın bütün disip-

linleri, talepleri, bütçe yönetimleri ve 
yaşam biçimleri dahil her alanı etkiledi. 
Dolayısıyla dördüncü raporumuzda 
bu kez diğer raporlardan farklı olarak 
verilerde ve beklentilerde Covid-19 
pandemisinin inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisine olan etkilerini 
de görmüş olacağız.” 

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ
İHRACATINDA 9’UNCU 
İHRACATÇI ÜLKE OLDU

Dünya ve Türkiye ekonomisine 
yönelik genel değerlendirme ve öngö-
rülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisinden temel veri-
lerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu 2020’de, inşaat 
malzemeleri sanayisine yönelik öne 

çıkan bilgilerden bazıları şöyle: 
ª 2020 yılında salgının etkisi ile 

inşaat malzemeleri pazarı yüzde 5,8 
daralarak 5.86 trilyon dolara geriledi. 
ª 2020 yılında inşaat malzemeleri 

dünya ihracatı yüzde 2,8 daraldı ve 
887.9 milyar dolara indi. 
ª Dünya inşaat malzemeleri ihra-

catında en büyük ihracatçı ülke konu-
munda olmayı sürdüren Çin’in ihracatı 
219.8 milyar dolara çıktı.  
ª Türkiye 21.16 milyar dolar ihra-

catı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek 
dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi oldu. 
Türkiye, 2019 yılında 11’inci sıradaydı. 
ª 2020 yılı itibarıyla en büyük itha-

latçı veya ihracat pazarı (106.4 milyar 
dolar) olan ABD’nin 2020 yılında itha-
latı yüzde 7,7 düştü. 
ª Türkiye 2020 yılında 7,03 milyar 

dolar ithalatı ile 33’üncü büyük pazar 
veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 
2019 yılına göre 4 sıra yükseldi. 
ª 2020 yılında Türkiye inşaat mal-

zemeleri sanayi üretimi 2019 yılına 
göre yüzde 9,1 arttı. Sanayi üretimi 
yılın ikinci yarısındaki iç ve dış talep 
artışı ile önemli ölçüde büyüdü. 
ª İnşaat malzemeleri iç pazarı 2020 

yılında cari fiyatlarla yüzde 8,1 büyüdü 
ve 408 milyar TL olarak gerçekleşti. 
ª İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 

yılında yüzde 1,5 düştü ve 21.16 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. İhracat düşüşü 
salgına rağmen sınırlı kaldı.



baski_EnerjiKimlikBelgesi_ilan_220x307mm_IMSAD_rev24062021.indd   1baski_EnerjiKimlikBelgesi_ilan_220x307mm_IMSAD_rev24062021.indd   1 24.06.2021   15:1624.06.2021   15:16



20   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2021

YENİ ÜYELERİMİZ - POLİSAN

yılında Bitlis Ailesi tarafından kurulan Şark Men-
sucat kumaş boyama ve dokuma entegre tesisleri-
nin Zeytinburnu’nda faaliyete geçmesiyle başladı. 
1985 yılında Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
kuruldu. 2016 yılına gelindiğinde ise Japonya’nın 
lider boya üreticisi Kansai Paint ile imza atılan or-
taklık sonrasında şirketin adı Polisan Kansai Boya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillendi. Polisan 
Kansai Boya bugün, Gebze Kimya İhtisas Sanayi 
Bölgesi’ndeki 142 bin metrekare alan üzerine ku-
rulu yeni fabrikasında, üç vardiyada 540 bin tona 
kadar çıkabilen kapasiteye sahip. Tam otomasyon 
ile çalışan ve Türkiye’nin ilk USGBC LEED Gold 
Sertifikalı boya fabrikası olan tesisimiz, 2019 yılı 
Ocak ayından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. 

Şirketin inşaat sektörüne yönelik faaliyet alanı 
nedir?

Polisan Kansai Boya’nın ana faaliyet alanını 
inşaat ve yalıtım işlerinde kullanılan boyalar, özel 
amaçlı ve yardımcı ürünler yalıtım malzemeleri, 
tiner ve macun oluşturuyor. Deniz, mobilya ve en-
düstriyel alandaki potansiyeli de değerlendirmek 
üzere bu kategorilerde boya, vernik, astar, kaplama 
gibi ürünlerin üretim ve satışını da gerçekleştiri-
yoruz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. 2020 yılında 
Fransa, Türkmenistan, Romanya’da açılan mağa-
zalarımız ile yurt dışındaki Polisan Shop sayısını 
118’e çıkardık.

Polisan olarak önümüzdeki dönemdeki hedef-
leriniz neler? 

Globalleşme yolunda ihracat odağımızı artır-
mak her zaman ana hedeflerimizden biri oldu. 
2021’i güçlü bir finansal duruş ve planlanan ya-
tırımlarımızı gerçekleştirerek tamamlamayı plan-
lıyoruz. İnsan sağlığını önceliğimize alarak işimizi 
kesintisiz sürdürmeye ve ihtiyaç noktalarında, 
insan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyo-
ruz. Pandemi sürecinde kararını aldığımız hiçbir 
yatırım harcamasında bir kesinti veya erteleme 
yapmadık. Ar-Ge harcamalarında da Türkiye’deki 
250 şirket içinde yer alıyoruz. 

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

Yurt içinde ve yurt dışında sektörün güç bir-
liğini sağlamak için başarılı çalışmalar sürdüren 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’ne 
üye olduğumuz için mutluyuz. Her alanda olduğu 
gibi inşaat ve inşaat malzemeleri konusunda da 
iç ve dış pazardaki gelişmeleri yakından izlemek, 
bilgi ve fikir paylaşımında bulunmak fazlasıyla 
önemli. Sürdürülebilirlik, insan sağlığı, iş güven-
liği, enerji verimliliği konusunun bütüncül olarak 
ele alınmasını önemsiyoruz ve bu üyelik vizyonu-
muzla fazlasıyla örtüşüyor. 

“Türkiye İMSAD’a üye 
olduğumuz için mutluyuz”
Boya sektörünün önde gelen firmalarından 

Polisan Kansai Boya, Türkiye İMSAD’a üye oldu. 
Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, 
“Yurt içinde ve yurt dışında sektörün güç birliğini 
sağlamak için başarılı çalışmalar sürdüren Türkiye 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'ne üye 
olduğumuz için mutluyuz” dedi. 

Ana faaliyet alanını inşaat ve yalıtım işle-
rinde kullanılan boyalar, özel amaçlı ve 
yardımcı ürünler yalıtım malzemeleri, tiner 

ve macun oluşturan Polisan Kansai Boya, Türkiye 
İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. İç ve dış pazar-
daki gelişmeleri yakından izlemenin, bilgi ve fikir 
paylaşımında bulunmanın önemine dikkat çeken 
Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, 
“Sürdürülebilirlik, insan sağlığı, iş güvenliği, enerji 
verimliliği konusunun bütüncül olarak ele alın-
masını önemsiyoruz ve bu üyelik vizyonumuzla 
fazlasıyla örtüşüyor” diye konuştu. Mehmet Ha-
cıkamiloğlu ile Polisan Kansai Boya’yı ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Polisan’ın kuruluş aşamasından bugüne kadar 
olan süreç hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Boya, liman, yapı ve kimya alanlarında faaliye-
tini sürdüren Polisan Holding’in yolculuğu 1956 

“Globalleşme 
yolunda ihracat 

odağımızı artırmak 
her zaman ana 

hedeflerimizden 
biri oldu. 2021’i 

güçlü bir finansal 
duruş ve planlanan 

yatırımlarımızı 
gerçekleştirerek 

tamamlamayı 
planlıyoruz.”



GELECEĞİ  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE 
 ŞEKİLLENDİRELİM

Sürdürülebilirlik 
vizyonumuz küresel 
olarak tescillendi
Türkiye’de ASI Sürdürülebilirlik Performans Standardı 
Sertifikası alan ilk alüminyum markası olduk.

Alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik 
çerçevesini belirleyen Aluminium Stewardship 
Initiative’den (ASI) provizyonel Performans Standardı 
Sertifikası almaya hak kazandık. Sürdürülebilirliğe 
verdiğimiz önemin global ölçekte tescillenmesinden 
dolayı gururluyuz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da 
ileri taşımak için değer yaratmaya devam ediyoruz.
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Proje yönetimi, inşaat yönetimi, sözleşme yö-
netimi, maliyet yönetimi, tasarım yönetimi, 
tedarik hizmetleri (Turner Logistics Group), 

tıbbi planlama ve tedarik, Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM), yalın inşaat alanında hizmet veren Turner, 
Türkiye İMSAD çatısı altına girdi. Turner Türkiye 
Ülke Direktörü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye’de bü-
yümeye devam ettiklerini belirterek, “Sürdürülebi-
lir büyümemiz için gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz” 
diye konuştu. Mehmet Sami Kılıç ile Turner’i ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Öncelikle Turner Construction hakkında bilgi 
verir misiniz?

Her yıl bin 500’ü aşkın projede 12 milyar do-
lardan fazla inşaat hacmine sahip olan Turner, 
ABD’deki en büyük üst yapı inşaat yüklenicisi, 

ABD dışında ise proje yönetim firması olarak faa-
liyet gösteriyor. Proje yönetimi, inşaat yönetimi ve 
işveren temsilciliği, Turner’ın bu bölgede sağladığı 
ana hizmetlerdir. 2013’e kadar Türkiye piyasasına 
proje bazlı girip çıkarken, arkadaşım Mehmet Genç 
ile birlikte ABD’den Türkiye’ye gelerek İstanbul’da 
ofisimizi kurduk. Sonrasında dürüst, etik çalış-
malarımızla ve bize şans veren işverenlerimizle 
bugün 150’den fazla çalışana sahip profesyonel bir 
firma olma başarısını pandemiye rağmen göstere-
bildik. Türkiye’deki önemli projelerimiz arasında; 
IFM Ziraat Bankası Genel Müdürlük Kompleksi, 
Türkiye Şişecam Fabrikaları, Türkiye İstanbul Fi-
nans Merkezi, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük 
Kompleksi bulunuyor.

Şirketin inşaat sektörüne yönelik faaliyet alanı 
nedir?

Projelerinde ve bünyesinde sürekli iyileştirme 
ve geliştirme taahhüdü ile hareket eden Turner, 
verimliliği ve müşteri değerini artırmak için Yapı 
Bilgi Modellemesi’ni (BIM) ve yalın inşaat yöntem-
lerini benimseyen öncü firma oldu. Hizmetlerimiz 
arasında; proje yönetimi, inşaat yönetimi, sözleş-
me yönetimi, maliyet yönetimi, tasarım yönetimi, 
tedarik hizmetleri (Turner Logistics Group), tıbbi 
planlama ve tedarik, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), 
yalın inşaat yer alıyor.

Şirket olarak önümüzdeki dönemdeki hedefle-
riniz neler?

Şirket, yeni pazarlarda stratejik bir şekilde ge-
nişliyor ve Türkiye’de de pazar payımızı artırmaya 
başladık. Türkiye’deki varlığımızın genişliği ve 
derinliğinin artacağından eminim. İş tecrübemiz 
ve takımımız çok yetenekli. Komşu ülkelere de 
genişlemek için iyi bir konumda olduğumuzu dü-
şünüyorum. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak 
konumumuzu sürdürmeye çalışırken, bu güçlü ve 
büyüyen varlığımızı ABD dışında da sürdürmek 
önemli. Turner, Burj Khalifa, Taipei 101, İş Ban-
kası Kuleleri, İstanbul Finans Merkezi gibi ikonik 
projeler sayesinde tanınıyor.

Turner, Türkiye İMSAD üyeleri arasında yeri-
ni aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD çatısı altında diğer üyeler ve 
derneklerle iletişimde olmayı planlıyoruz. Sür-
dürülebilir büyümemiz için gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında iş birliklerinin geliştirilmesini 
hedefliyoruz. İç pazardaki gelişmeleri yakından 
izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak 
sürdürülebilmesi için hedef dış pazarların yakından 
takip edilmesinde bizim de fayda sağlayabileceği-
mizi düşünüyoruz. Her yıl düzenlenen Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’ne de katılmak ve destek 
olmak istiyoruz.

“Türkiye’deki 
varlığımızın genişliği 

ve derinliğinin 
artacağından eminim. 

İş tecrübemiz 
ve takımımız 

çok yetenekli. 
Komşu ülkelere de 

genişlemek için 
iyi bir konumda 

olduğumuzu 
düşünüyorum.”

“Türkiye İMSAD 
çatısı altında sektörle 
iletişimde olacağız”

ABD merkezli uluslararası inşaat hizmetleri 
veren bir şirket olan Turner, Türkiye İMSAD’a 

üye oldu. Turner Türkiye Ülke Direktörü 
Mehmet Sami Kılıç, “Türkiye İMSAD çatısı 

altında diğer üyeler ve derneklerle iletişimde 
olmayı planlıyoruz” dedi.

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

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

Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz.

Farklı iş birimleri ve dijital 
çözümler tek çatı altında

Tohum 
çözümleri 

Bebek 
bakımı 

Mühendislik 
plastikleri ve 
poliüretan 

Otomotiv 
tamir boyaları 

Kişisel 
bakım 

İnşaat ve 
endüstriyel 
boyalar 

Gıda 
çözümleri 

Dijital 
çözümler 

Evsel bakım 
ve endüstriyel 
temizlik 
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Türkiye İMSAD, 2020 Geleceğe Yatırım Ödülleri için üyelerinin 
katılımıyla internet üzerinden gerçekleştirdiği ödül töreninde 

dereceye giren projeleri açıkladı. Türkiye İMSAD 2020 Geleceğe 
Yatırım Ödülleri’nde Çevre Alanı’nda birincilik ödülüne Akçansa 
layık görülürken, ikincilik ödülünü Schmid Pekintaş, üçüncülük 

ödüllerini ise Peker Yüzey Tasarımları ile Vezirköprü Orman 
Ürünleri kazandı. Ekonomi Alanı’nda birincilik ödülü Akçansa’ya, 
ikincilik ödülü Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’ne, üçüncülük ödülü ise 

Kaleseramik’e verildi. Sosyal Alan’da ise Özyeğin Üniversitesi Enerji, 
Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) birinci, Akçansa ikinci, Baumit 

üçüncü oldu.
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (Türkiye İM-
SAD), 15 Haziran 2021 Salı 

günü, 2020 Geleceğe Yatırım Ödülleri 
için üyelerinin katılımıyla internet üze-
rinden gerçekleştirdiği ödül törenin-
de dereceye giren projeleri açıkladı. 
Türkiye İMSAD 2020 Geleceğe Yatırım 
Ödülleri’nde, Çevre Alanı’nda birincilik 
ödülünü; “İstanbul’un Atığının Çözüm 
Ortağıyız” projesi ile Akçansa kazandı. 
İkincilik ödülüne, “Şanlıurfa Viranşehir 
Güneş Enerjisi Santrali - 32.193 MWp” 
projesi ile Schmid Pekintaş, üçüncülük 
ödüllerine ise “Parlatma Hattında Kul-
lanılan Şebeke Suyu Miktarının Azaltıl-
ması” projesi ile Peker Yüzey Tasarımları 
ve “Kontrplak Atıkları Geri Dönüşüm” 
projesi ile Vezirköprü Orman Ürünleri 
layık görüldü. 

Ekonomi Alanı’nda birincilik ödülü-
nün sahibi “SMART BETON” projesiyle 
Akçansa oldu. İkincilik ödülüne “V-Care 
Akıllı Panel” projesiyle Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri layık görülürken, üçüncü-
lük ödülü “T-ONE by Kale” markası ile 
Kaleseramik’e verildi. 

Sosyal Alan’da ise birincilik ödülünü 
“NEXT-GEN/Yeni Nesil Yakın Gelecek” 
projesiyle Özyeğin Üniversitesi Enerji, 
Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 
kazanırken, “Benim Mahallem Mobil 
Eğitim Merkezi” sosyal sorumluluk pro-
jesiyle Akçansa ikincilik ödülüne layık 
görüldü. Üçüncülük ödülünü “Gelece-
ğimizi Mantoluyoruz” projesi ile Baumit 
kazandı.

 
“GÜÇLÜ BİR SANAYİ, STRATEJİK 
PLANLAMAYLA VAR OLUR”

Türkiye İMSAD olarak üçüncüsünü 
gerçekleştirdikleri “Geleceğe Yatırım 
Ödülleri’nde, birbirinden kıymetli 48 
projenin bağımsız jüri tarafından değer-
lendirildiğini belirten Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçü-
koğlu, “Üyelerimizin sürdürülebilirlik 
konusunda yürüttükleri uygulamala-
rı desteklemek amacıyla 2017 yılında 
‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’ni hayata 
geçirdik. Hedefimiz; Türkiye İMSAD 
üyelerinin sürdürülebilirlik faaliyetle-
rini ve uyguladıkları örnek çalışmaları 
desteklemek ve bu faaliyetlerden sek-
törümüzce ilham alınmasını sağlamak. 
Sürdürülebilirlik her geçen gün öne-
mi artan, kritik etkilere sebep olan bir 
konu, bu konuya daha fazla önem ver-
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İnşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir 
kalkınmanın önemli bir halkası olduğunu 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Sektörümüzde 
faaliyet gösteren tüm şirketlerin sürdürülebilir 

kalkınmaya destek olmasını istiyoruz. 
Çünkü hedeflediğimiz çağdaşlık seviyesine 
ulaşabilmek ve hak ettiğimiz ileri seviyede 

yaşayabilmek için geleceğe yatırım 
yapmalıyız” dedi. 
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mek sektörümüz açısından da ülkemiz 
açısından da çok büyük önem taşıyor” 
diye konuştu.  

“SEKTÖRÜMÜZDEKİ TÜM
ŞİRKETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMAYA DESTEK OLMALI”

İnşaat malzemesi sanayisinin sürdü-
rülebilir kalkınmanın önemli bir halkası 
olduğunu vurgulayan Tayfun Küçükoğ-
lu, şunları söyledi: “Coğrafi, ekonomik 
ve sosyal alanlardaki küresel gelişmeler 
nedeniyle faaliyetlerimizi günü kurtar-
ma çabasına dönük yönetiyoruz. Kısa 
vadeli projeler günümüzde enerjimi-
zin önemli bir kısmını alıyor. Ancak 
bilmeliyiz ki, hedeflediğimiz çağdaşlık 
seviyesine ulaşabilmek ve hak ettiğimiz 
ileri seviyede yaşayabilmek için geleceğe 
yatırım yapmalıyız. Ülke ve sektör ola-
rak orta ve uzun vadeli projelere daha 
fazla önem verdiğimiz zaman sıçramalı 
iyileşmeleri sağlayabilecek kabiliyete 
sahibiz. Orta ve uzun vadeli projeleri-
mize kısa vadeli günü kurtarma proje-

lerinden daha fazla önem vermeliyiz. 
Dolayısıyla Geleceğe Yatırım Ödülleri 
ile dikkat çekmek istediğimiz bir nokta 
da bu… Sektörümüzde geleceğimize 
yönelik iyileşme çalışmaları için daha 
fazla proje geliştirebilir ve daha fazla 

kurumumuzun sürdürülebilirlik konu-
suna öncelik vermesini sağlayabilirsek 
bundan kıvanç duyacağız.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KOMİTEMİZDE SEKTÖRE KATKI 
VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ödül töreninde konuşan Türki-
ye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ece 
Ceylan Baba ise “Sürdürülebilirlik kav-
ramı çok farklı disiplinlerin iş birliğinde 
ele alınması, bütüncül okunması ve kü-
resel ölçekte değerlendirilmesi gereken 
bir kavram. Bizler de Türkiye İMSAD 
olarak Sürdürülebilirlik Komitemizde 
2013 yılından bu yana Türkiye’deki 
inşaat malzemesi sanayisinin sürdürü-
lebilirliğini ilgilendiren çevre, enerji ve 
iklim değişikliği politikalarına katkı ver-
mek, bu alanlarda çeşitli iş birliklerinin 
kurulmasına öncü olmak, farkındalığı 
artırmak ve çeşitli bilgilendirme faali-
yetleri yürütmek amacıyla çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” diye konuştu. 
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Çevre Alanı Ekonomi Alanı Sosyal Alan

1.’lik Ödülü 
Akçansa A.Ş.
İstanbul'un Atığının Çözüm Ortağıyız

2.’lik Ödülü 
Schmid Pekintaş A.Ş.
Şanlıurfa Viranşehir 
Güneş Enerjisi Santrali-32.193 MWp

3.’lük Ödülü 
Peker Yüzey Tasarımları A.Ş.
Parlatma Hattında Kullanılan 
Şebeke Suyu Miktarının Azaltılması 

3.’lük Ödülü 
Vezirköprü Orman Ürünleri A.Ş.
Kontrplak Atıkları Geri Dönüşüm Projesi 

1.’lik Ödülü 
Akçansa A.Ş.
SMART BETON

2.’lik Ödülü 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.
V-Care Akıllı Panel 

3.’lük Ödülü 
Kaleseramik A.Ş. 
T-ONE by Kale

1.’lik Ödülü 
EÇEM / Özyeğin Üniversitesi
NEXT-GEN / Yeni Nesil Yakın Gelecek

2.’lik Ödülü 
Akçansa A.Ş.
Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi

3.’lük Ödülü 
Baumit Ltd. Şti.
Geleceğimizi Mantoluyoruz
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Küresel gündemi takip ederek be-
lirlenen sürdürülebilirlik yak-
laşımımız ile Türkiye İMSAD 

Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde çevre 
alanında “İstanbul’un Atığının Çözüm 
Ortağıyız”ve ekonomi alanında  “Smart 
Beton” projemiz ile birincilik ödülüne, 
sosyal alanda “Benim Mahallem Sosyal 
Sorumluluk” projemiz ile ikincilik ödü-
lüne layık görüldük.

İSTANBUL’UN ATIĞININ ÇÖZÜM 
ORTAĞI AKÇANSA

 Dünyada her geçen gün artmaya 
devam eden atık miktarı Türkiye’de 
kişi başı günlük 1.2 kg seviyesinde.* 
Oluşan evsel atıkların önemli bir kıs-
mı depolanıyor. Ülkemizin “Sıfır Atık 
Stratejisi” doğrultusunda depolamaya 
giden atık miktarının olabildiğince azal-
tılması ve ekonomik bir değere dönüşe-
bilmesi açısından büyük bir potansiyeli 
olduğunu biliyoruz. Son dönemdeki 
yeni yatırımlarımızı da enerji ve sür-
dürülebilir çevre alanına yönlendirdik. 
Sektörümüzün önemli girdisi olan al-
ternatif yakıt ve hammadde kullanımını 
üretim faaliyetlerimizin olmazsa olmazı 

olarak görüyoruz. Burada sıfır atığın 
tam karşılığı olan çimento sektörü ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının iş birli-
ği önem arz ediyor. İSTAÇ, İBB ve İSKİ 
ile yaptığımız iş birlikleri sonucunda 
İstanbul’un karada katı atıklarının ve 
denizde sıvı atıklarının bertarafı sağla-
narak hem enerji maliyeti düşürüldü, 
hem de İstanbul’un atık sorununun 
çözüm ortağı Akçansa oldu. Boğazda 
gemilerden toplanan yıllık 14 bin 500 
ton gemi sıvı atığını Akçansa Büyük-
çekmece Fabrikası’nda yakarak ener-
jiye dönüştürdük. 

M.ZEKI KANADIKIRIK
Akçansa Genel Müdürü 

Kurulduğumuz günden bu 
yana geçen yarım asırlık 

sürede olduğu gibi bugün 
de gelecek nesillere güzel 

yarınlar bırakmak adına büyük 
sorumluluklarımız olduğunu 

biliyoruz. İşimizin odağına 
koyduğumuz sürdürülebilirlik 

stratejilerimiz ile çevresel 
etkilerin azaltılmasından 

toplumsal fayda sağlamaya 
kadar geniş ve kapsamlı etkiler 

yaratmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz ile
olumlu etki yaratmak için çalışıyoruz
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Akçansa İstanbul Büyükçekmece 
Fabrikası’nda alternatif yakıt projesi 
ile 2018 yılında alternatif yakıt kulla-
nımı yüzde 13 iken, geri kazanımlarla 
alternatif yakıt oranını yüzde 20 se-
viyesine taşıdı. 2019 yılında Akçansa 
Büyükçekmece Fabrikası’nda İstanbul 
Avrupa yakasının 65 bin ton arıtma ça-
muru ve 25 bin ton atıktan türetilmiş 
yakıtı bertaraf edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Akçansa iş birliği ile İstanbul’da gün-
lük kişi başına toplanan ortalama atık 
miktarı 1,30 kg iken, son beş yılda 
İstanbul’da üretilen bir yıllık atığın 
tamamı yani; tam 1 milyon ton atık 
Akçansa tarafından yakıldı. 

AKÇANSA, DİJİTAL DÖNÜŞÜME 
LİDERLİK EDİYOR

Akçansa’da iş süreçlerimize diji-
talleşmeyi entegre ediyor ve tüm fab-
rikalarımızı en üst dijital çözümlerle 
donatıyoruz. Son olarak uzun soluklu 
Ar-Ge çalışmaları sonrasında gelenek-
sel numune alma yöntemini gelişti-
rerek Smart Beton ürününü piyasaya 
sunduk. 

Smart Beton ile betonun kalitesi be-
ton içine yerleştirilen dijital sensörlerle 
ölçülüyor. Bu ürün ile üretilen betonla-
rın kalite süreçleri, numune alma süre-
cini beklemeden anlık olarak takip etme 
imkanı sunuyor. Vodafone Business’ın 
sunduğu teknolojik altyapı sayesinde 

sını temin etmek amacıyla Benim Ma-
hallem Projesi’ni 2015 yılında hayata 
geçirdik. Benim Mahallem Mobil Eği-
tim Merkezi ile mahalle mahalle gezip, 
çocuklara ve ebeveynlere TOCEV’in 
uzman eğitmenleri ile eğitimler veriyo-
ruz. Pandemi dönemi ile öğrencilerin 
zamanlarını iyi değerlendirmelerini 
sağlamak hedefiyle projemizi “Benim 
Evim” çatısı altında birleştirdik. Zaman 
ve mekandan bağımsız olarak, okulla-
rından ve arkadaşlarından uzak kalan 
öğrencilerin temel becerilerle donatıl-
masını ve sosyalleşmelerini sağlamak 
amacıyla Türkiye’nin dört bir yanın-
da bulunan maddi durumu yetersiz 
öğrenciler, yabancı öğretmenler ile 
online İngilizce eğitimlerine başladı. 
Aldığımız olumlu geri bildirimler de 
yaptığımız işin ne kadar faydalı oldu-
ğunu bizlere gösterdi. Proje, anlık ve 
dinamik çözüm yöntemleri ile devam 
ediyor.

Smart Beton kalitesinin sürdürülebilir-
liğini kanıtlayan ve müşterileriyle pay-
laşan ilk beton firması olurken, son tü-
ketici de telefona yüklenen uygulama ile 
projesinde kullanılan betonun sınıfını 
gerçek verilerle anlık kontrol edebiliyor. 
Ürünümüz ilk kez Türkiye’nin mega 
projelerinden biri olan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nde kullanıldı.

MAHALLE MAHALLE EĞİTİM 
ZAMAN, MEKAN TANIMADI 

Hızla değişen ve gelişen dünyay-
la birlikte ailelerin çocuk yetiştirme 
konusunda çeşitli zorluklarla karşı 
karşıya kalması konusu yaptığımız 
araştırmalar sonrası gündemimizde 
ilk sıralarda yer aldı. Karşılaşılan zor-
lukların üstesinden gelmek, ailelerin 
kafalarında oluşan soru işaretlerini ce-
vaplamak ve çocukla daha iyi iletişim 
kurmalarını sağlamak, çocukların da 
hayata dair temel öğretilerle donanma-
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Schmid Pekintaş Enerji, 2014 
yılında Pekintaş ve Schmid Grup 
şirketleri ortaklığı ile kurulmuş 

olan bir fotovoltaik güneş paneli üre-
ticisidir. Schmid Group, 150 yılı aş-
kın geçmişi ile dünyada güneş enerjisi 
sektöründe öncü ve lider ekipman 
üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. 
Pekintaş Grubu ise Türkiye’de inşaat 
sektöründe önde gelen kuruluşlardan 
olup, özellikle endüstriyel binalarda 
kullanılan sandviç panel üretiminde 
ilk sırada yer alıyor.

Tüm kritik üretim süreçlerinin 
robotik sistemler ile yapıldığı güçlü 
teknik altyapımız, yenilikçi ve rasyo-
nel yaklaşımlarımız ile güneş paneli 
üretiminde Türkiye’nin öncü firması 
olan Schmid Pekintaş Enerji, Alman 

teknoloji devi Schmid ortaklığıyla 
kurulduğu günden bugüne sunduğu 
hizmet kalitesi ve güven ile başarılı 
projelere imza atmaya devam ediyor.

Schmid Pekintaş Enerji, güneş pa-
neli üretim tesisi Düzce’de 35 bin met-
rekare alan içinde, 20 bin metrekare 
kapalı alanda hizmet veriyor. Üretimde 
kullandığı üstün otomasyon teknoloji-
si ile Türkiye’de fotovoltaik güneş pa-
neli üretiminde kalite farkı yaratmayı 
hedefleyen Schmid Pekintaş Enerji, 
projelendirmeden, anahtar teslimine 
kadar müşterilerine hizmet sunuyor.

BU PROJE İÇİN 120 BİN ADET 
GÜNEŞ PANELİ ÜRETTİK

Şirketimiz, Şanlıurfa Viranşehir’de 
hayata geçirilen toplamda 32,2 MWp 

ÖZHAN OLCAY
Schmid Pekintaş Enerji CEO’su  

Türkiye’de “2018 yılında tek 
arazi üzerinde kurulan en 

büyük proje” olma ünvanını 
taşıyan Şanlıurfa Viranşehir 
Güneş Enerjisi Santrali, yıllık 

olarak toplam 54 milyon 
kWh elektrik üretiyor. 

Üretilen elektrik temiz enerji 
olarak şebekeye veriliyor.

Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi  Santrali 
ile temiz enerji üretiyoruz
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kurulu güce sahip, arazi üzeri güneş 
enerjisi santrali projesi için toplam 120 
bin adet güneş paneli üretti.

Schmid Pekintaş Enerji Fabrikası 
üretim esnasında, CEA (Clean Energy 
Association) tarafından denetlenmiş 
olup, kaliteli hammadde ve titiz işçilik 
ile üretilen güneş panelleri, sevkiyat 
öncesinde TUV Rheinland Almanya 
laboratuvarı tarafından teste tabi tutul-
du. Şirketimiz, tüm bu süreçleri başarı 
ile tamamladı.

2018 YILINDA TEK ARAZİ 
ÜZERİNDE KURULAN EN 
BÜYÜK PROJE

Şanlıurfa’daki 32,2 MW güce sahip 
bu proje, Türkiye’de “2018 yılında 
tek arazi üzerinde kurulan en büyük 
proje” olma ünvanını taşıyor. Bu proje 
ile yıllık olarak toplam 54 milyon kWh 
elektrik üretiliyor. Üretilen elektrik 
temiz enerji olarak şebekeye veriliyor.

Tesis yıllık toplam 33 bin 318 ton 
karbondioksit salımını, 10 bin 89 ton 
eşdeğer petrol kullanımını engelliyor 

ve 666 bin ağacın dikilmesine eş değer 
çevresel fayda sağlıyor.

Gelecek nesillere, sağlıklı, yeşil, 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak 
ve geleceklerini teminat altına almak 
için bugünden kolları sıvamak gere-
kiyor. Pekintaş Ailesi, iklim değişik-
liğinin sadece çevresel değil aynı za-
manda sosyal ve ekonomik bir sorun 
olduğunun bilincinde olarak, güneşten 
elde edilen temiz enerjinin artması 
için Schmid Pekintaş Enerji Firması 
ile panel üretiminin yanı sıra yurt içi 
ve yurt dışı olmak üzere yeni güneş 
enerji santral yatırımları konusunda 
faaliyetlerine devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMAYA DESTEK 
OLMAKTAN GURUR 
DUYUYORUZ

Türkiye İMSAD’ın “Geleceğe Ya-
tırım Ödülleri 2020” ödül töreninde 
Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi 
Projesi ile Schmid Pekintaş Enerji’yi, 
“Çevre” alanında ödüle layık gören 
değerli jüri üyelerimize teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız. Sürdürülebilir 
kalkınmaya destek olmaktan gurur 
duyuyoruz.
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Dünya nüfusunun artması ile 
birlikte teknolojik gelişme-
ler, dengesiz kaynak tüketimi 

ve israf da artış gösteriyor. Günümüz 
dünyasında özellikle su tüketiminin 
artması geleceğimizi ciddi anlamda 
tehdit ediyor. Ülkemizde su tüketim-
lerinin yüzde 23’ünü sanayi tüketimi 
oluşturuyor. Peker Yüzey Tasarım ai-
lesi olarak, “Eğer sorunun bir parçası 
isek çözümün de parçası olmalıyız” 
mottosu ile şebeke suyu tüketim mik-
tarının azaltılmasına yönelik proje baş-
latılmasına karar verdik. 

Döküm hattında üretilen plaka-
lar uygun boyutta kesilip, kalibras-
yon işlemi yapılıp, en son adım olarak 
parlatılıyor. Parlatma işlemi sırasında 
abrasivler plakaya belli açılarla temas 

ederek plakayı parlatıyor. Bu süreçte 
iki sert malzemenin (elmas abrasive, 
quartz ) sürtünme durumu olması se-
bebi ile soğutma amaçlı su kullanılıyor. 
Kullanılan suyun AKM ve partikül bü-
yüklüğü bakımından belirli bir limit 
içinde olması gerekiyor, aksi takdirde 
plaka kalite alamıyor ve kayıp yaşanı-
yor. Bu sebeple parlatma makinelerin-
de şebeke suyu kullanılıyor.

Şebeke suyu yüksek tüketim kay-
naklarını tespit edebilmek için 2019 
yılı sayaç tüketimleri aylık olarak alı-
narak, pareto analizi yapıldı. Yapılan 
analiz sonucunda su tüketiminin yak-
laşık yüzde 72’sinin parlatma makine-
lerinden kaynaklandığı tespit edildi. 
Parlatma makinelerinin şebeke suyu 
tüketim miktarları göz önünde bulun-

DURUKAN AY
Belenco

Süreç İyileştirme Yöneticisi 

“Parlatma Hattında 
Kullanılan Şebeke Suyu 
Miktarının Azaltılması” 

projemiz ile yıllık 2 bin 734 
kişinin evsel su tüketimine 

eş, dev bir tasarruf sağladık. 
Ortalama 58 bin metreküp 
olan şebeke suyu tüketim 
miktarı, 41 bin metreküp 
seviyelerine düştü. Çevre 
dostu Belenco, dayanıklı 

yapısı ve zamansız 
tasarımlarıyla kuvarsın 

zerafetini yaşam alanlarınıza 
taşıyor. 

Çevre dostu projemiz ile su tüketiminde 
yüzde 31 tasarruf sağladık
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durulduğunda 2019 yılında ortalama 
tüketim 58 bin metreküp olup, toplam 
tüketim miktarı 985 bin 628 metre-
küptür. Bu kullanım da yaklaşık ola-
rak yıllık 1 milyon 478 bin 442 TL’lik 
maliyete sebebiyet veriyor.

PROJEDEKİ MOTİVASYONUMUZ;
DOĞAL KAYNAK TÜKETİMİNİN
AZALTILMASI

Kurumsal hedeflerimiz olan çevre 
risk boyutlarının önemsiz kategorisine 
getirilmesi ve doğal kaynak tüketimle-
rinin azaltılması, projeyi seçmemizde 
motivasyonumuz oldu. Kurumsal he-
deflere paralel olarak projemizin iki ana 
hedefi oluşturuldu. Bunlar çevre risk 
puanının önemsiz kategoriye getirilmesi 
ve su tüketiminin yüzde 11 azaltılması 
idi. Su tüketimi hedefi verilirken aylık 
kullanım miktarları belirlendi ve en 
düşük tüketim göz önüne alınarak bu 
tüketim değerine ortalama olarak ulaş-
mak hedeflendi. 

Projeyi gerçekleştirmek için bakım-
üretim-süreç iyileştirme bölümlerinden 

karşı önlem olarak arıtma hattına filtras-
yon sistemi kurularak, arıtma suyunun 
AKM ve partikül boyutunun belirlenen 
kriterler içinde kalmasının sağlanması 
ve hattı bu şekilde beslenmesine karar 
verildi. Alınan bu karar doğrultusunda 
50 mikronluk filtrasyon sistemi kurul-
du. Ancak uygulama aşamasında filtre-
nin çok çabuk kendini yıkama adımına 
geçtiği ve bloke olduğu gözlemlendi. 
Bunun sonucunda tekrar kök neden 
analizi yapılarak, olası nedenler için hi-
potez testi kuruldu ve anova analizden 
yararlanıldı. Sisteme gelen 100 mikron 
üstü partiküllerin sistem yoğunluğunu 
artırdığı tespit edildi. İkinci adım olarak 
50 mikron filtre öncesi, 100 mikron 
filtre ve 2 filtre arasına depo tankı konu-
larak sistem rahatlatıldı. Uygulamadan 
sonra sistem sürekli kendini yıkama 
geri süresi, AKM, partikül boyutu ve 
günlük su tüketimleri KPI’ları bazın-
da ölçümler yapılarak takip edildi ve 
başarılı olduğu doğrulandı. Bu sebeple 
projenin diğer parlatma hatlarına da 
uygulanmak üzere yaygınlaştırılma ça-
lışması başlatılmış olup, ilgili firmalar ile 
projelendirilmesi tamamlandı. 

2 BİN 734 KİŞİNİN YILLIK
EVSEL SU TÜKETİMİ 
KARŞILANDI

Kurulan sistemle birlikte ortalama 
58 bin metreküp olan tüketim miktarı 
41 bin metreküp seviyelerine düşü-
rüldü. Yapılan iyileştirme çalışması ile 
proje yıllık getirisi yaklaşık 252 bin TL 
olarak hesaplandı. Buna ek olarak su 
tüketimi tasarrufu ile yaklaşık 2 bin 734 
kişinin yıllık evsel su tüketim miktarı 
karşılandı.

mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızdan 
oluşan proje ekibi oluşturuldu. Proje 
ekibi ile 5N1K metodu ile mevcut du-
rumu analizlerine başlanıldı.

Parlatma hattında şebeke suyu kul-
lanımı gerekliliğinin kök nedenlerine 
inildiğinde, arıtılmış suyun AKM ve 
partikül büyüklüğü bakımından limit 
dışında olması tespit edildi. Bu nedenle 
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Turanlar Grubu bünyesindeki 
Vezirköprü Orman Ürünleri 
ve Kağıt Sanayi AŞ. olarak T.C 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın baş-
latmış olduğu sıfır atık projeleri kap-
samında atık oluşturmama ve oluşan 
atıkları değerlendirmek için çalışmala-
ra başladık. Bu alanda çevre birimi ile 
üretim departmanlarını görevlendir-
dik. İki departmanın kolektif ve etkin 
çalışmaları halen devam ediyor. 

Üretim tesisimizde yeniden değer-
lendirme imkânı olan atıklar çeşitli 
fiziksel işlemlerden geçirilerek ikincil 
hammaddeye dönüştürülüyor. Dönüş-
türülen hammaddelerin tekrar üretim 
sürecine dahil edilmesi konusundaki 
çalışmalarımızı Kontrplak Tesisi Kai-
zen Ekibi sürdürüyor. Ekibimiz, kontr-

plak kenar atığının geri dönüşümü 
konusunda çalışmalar yaparak, MDF 
ve yonga levha üretti.

Anayasamızdan bir alıntı yapacak 
olursak 56’ncı madde, “Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenme-
sini önlemek devletin ve vatandaşların 
ödevidir” hükmünü içerir. Bizler de 
Peli markası olarak, sadece ülkemizde 
değil evrendeki tüm canlıların temiz 
ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı 
olduğunu savunuyoruz.

Hepimiz doğal kaynakların sonsuz 
olmadığını, dikkatli kullanılmadığı 
takdirde bir gün tükeneceğinin bilin-
cinde olmalıyız. Doğal kaynakların ve-
rimli ve etkin kullanılması gelecek ku-

TUNCER ÜSTÜNDAĞ
Vezirköprü Orman Ürünleri A.Ş.
Üretim Genel Müdür Yardımcısı 

Vezirköprü Orman Ürünleri 
olarak “Kontrplak Atıkları 
Geri Dönüşüm” projesi ile 

kontrplak kaynaklı katı atık 
miktarını sıfırlayarak çevre 

kirliliğini önledik. Proje 
sayesinde yıllık 1 milyon 170 

bin 960 kg odun tasarrufunun 
sağlanması öngörülüyor.

Kontrplak kaynaklı katı atık miktarını 
sıfırlayarak çevre kirliliğini önledik 
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şaklara kaynak bırakılması açısından 
büyük önem taşıyor. Bizden sonraki 
nesiller için bu kaynakları tasarruflu ve 
bilinçli tüketmemiz gerekiyor.

Her yıl her yıl istikrarlı olarak bü-
yüyen firmamızın lokomotif ürünü 
olan Peli Parke, gerek müşterisine 
duyduğu özenle, gerekse kaliteli ve 
ürün çeşitliliği ile dikkat çeken bir 
ürünümüz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ

“Yaşamın olduğu her yerdeyiz” 
mottosuyla yaşam alanlarının konfor 
ve güvenliğini sağlayan ürünler üre-
tirken, bir yandan da sürdürülebilir-
lik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bu çalışmalarımızı Avrupa Birliği’nin, 
2050 yılına kadar Avrupa kıtasını ik-
lim nötr hale getirmek konusundaki 
genel hedefi, iklim ve çevre ile ilgili 
zorlukları aşmak üzere tasarladığı bü-
yüme stratejisini destekleyecek şekilde 
sürdürüyoruz.

A.Ş.’de, yonga levha, kontrplak üre-
tim sistemlerinin bulunması, kontr-
plak üretiminde kullanılamayan 
kontrplak atıklarının MDF ve yonga 
levha üretiminde kullanılabilmesi 
ciddi avantaj sağlıyor. Bu çalışmamı-
zın, entegre sistem içinde ekstra bü-
yük yatırımlara ihtiyaç duyulmadan 
belirli aşamalarda mevcut sistemleri 
kullanarak gerçekleştirilmesi, geri 
dönüşümde ciddi katkı sağladı.

YILLIK 1 MİLYON 170 BİN 
960 KİLO ODUN TASARRUFU 
SAĞLANACAK

Böylece kontrplak kaynaklı katı 
atık miktarını sıfırlayarak çevre kirli-
liğini önledik. Sonrasında bu atıkları 
değerlendirerek yeniden ekonomiye 
kazandırdık ve sürdürülebilir geri 
dönüşüm sağladık. 

Sonuçta atık olarak bertaraf edi-
len kontrplak kenar atığından (ağaç 
esaslı malzemeden) MDF ve yonga 
levha üretimi gerçekleştirdik. Bu ça-
lışmamızla yıllık 1 milyon 170 bin 
960 kg odun tasarrufu sağlanacağı 
öngörülüyor.

Tüm dünyada, MDF ve yonga 
levha üretimi gerçekleştirilen fabri-
kalarda, uygun geri dönüşüm atıkları 
üretimlerde kullanılıyor. Bu da sektör 
olarak gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için yapmamız 
gereken bir görev. 

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük 
entegre tesislerinden olan Vezirköp-
rü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi 
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Bugünün dijital dünyasında artık 
tüm cihazlar internete bağlı ve 
akıllı. Onların sayesinde yaşam 

kalitemiz artıyor. Her gün hayatımıza 
yeni akıllı teknolojiler girerken, bulut 
bilişim ve IoT (nesnelerin interneti) 
gibi pek çok teknoloji de giderek daha 
fazla yaygınlaşıyor. Özellikle içinde 
bulunduğumuz pandemi döneminde, 
akıllı teknolojilerle donanan ürünler, 
hijyenik bir ortam yaratmak ve top-
lum sağlığını korumak için önemli bir 
rol üstleniyor.

VİTRA’NIN AKILLI BANYO 
ÜRÜNLERİ EKOSİSTEMİNİN 
BEYNİ

TÜBİTAK desteğiyle üç yıl süren 
Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ge-

liştirdiğimiz V-Care akıllı kumanda 
panelini, VitrA’nın akıllı banyo ürün-
leri ekosisteminin adeta beyni olarak 
adlandırabiliriz. Sahip olduğu 22 pa-
tentli çözümle dünyadaki en gelişmiş 
gömme rezervuar teknolojisini sunan 
ürün, en yeni teknolojileri tasarım ve 
ergonomiden ödün vermeden ban-
yolara taşıyor. Toplu kullanım alan-
larında el değmeden hijyen sağlayan 
ürün, evlerde de tercih ediliyor, yı-
kama özellikleri kişiselleştirilebiliyor.

Otomatik yıkama seçeneği toplu 
kullanım alanlarının daha hijyenik 
hale getirilmesine olanak tanırken, el 
değmeden yıkama özelliği kişiler ara-
sı çapraz bulaşma riskini engelliyor. 
Periyodik olarak yıkama yapan akıllı 
kumanda paneli, belirli aralıklarla tam 

BOĞAÇ ŞIMŞIR
Eczacıbaşı Yapı 

Gereçleri İnovasyon Direktörü

TÜBİTAK desteğiyle üç yıl 
süren Ar-Ge çalışmalarının 
sonucunda geliştirdiğimiz 

V-Care akıllı kumanda panelini, 
VitrA’nın akıllı banyo ürünleri 

ekosisteminin adeta beyni 
olarak adlandırabiliriz. Sahip 

olduğu 22 patentli çözümle 
dünyadaki en gelişmiş gömme 
rezervuar teknolojisini sunan 

ürün, en yeni teknolojileri 
tasarım ve ergonomiden ödün 
vermeden banyolara taşıyor.

V-Care akıllı kumanda paneli, sahip olduğu
22 patentle, rezervuar teknolojisinde öncü 
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yıkama fonksiyonunu çalıştırarak 
klozetin içini yıkıyor. Böylece kir, 
koku ve bakteri artışını önleyerek 
kullanıcıya her zaman tertemiz bir 
klozet sunuyor.

Sürdürebilirliği desteklemek 
için, her yıkamadaki su kullanımı 
konusunda kullanıcıların farkın-
dalığını artıracak raporlar sunuyor. 
Bölgesel su ve elektrik kesintileri 
gibi yerel haberleri ulaştırarak ön-
lem alınmasını sağlıyor. Tanı algo-
ritmaları aracılığıyla arızaları önce-
den tahmin ederek beklenmedik 
durumlarla karşılaşmayı önlüyor. 
Entegre yedek güç ünitesi ise elekt-
rik kesintilerinde 6 saat dayanıyor 
ve klozetin 10 kereye kadar kulla-
nılmasına olanak tanıyor. 

Parlak siyah cam yüzeyiyle 
mekana şıklık katan V-Care Akıllı 
Panel, suya, neme, toza ve çizil-
meye karşı dayanıklı ve kolayca 
temizlenebiliyor. Akıllı sensörleri 
ve teknolojiyi kullanarak sundu-
ğu fonksiyonlarının yanı sıra, iOS 
ve Android işletim sistemleriyle 
uyumlu mobil uygulamasıyla da 
dikkat çekiyor. WiFi ve Bluetooth 
bağlantısına sahip ürün, Google 
Home ve Amazon Alexa ev asis-
tanlarıyla sesli kontrol edilebiliyor. 
Mobil uygulama aracılığıyla uzak-
tan erişerek paneli kumanda etmek 
de mümkün oluyor. 

TÜRKİYE İMSAD’A 
TEŞEKKÜR EDERİZ

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri olarak 
VitrA ve Artema markalarımızla 
suyu kullandıran ürünler tasarlı-
yoruz. Bu ürünler, yaşam alanları-
mızda hijyenin en öncelikli olduğu 
mekanlarda yer alıyor. Uzmanlığı-
mızı akıllı teknolojilerle buluştura-
rak, en üst seviye hijyen sağlayan 
temassız ürünler tasarlıyoruz. Ve 
tüm ürünlerimizin suyu tasarruf-
lu kullanması, dolayısıyla doğal 
kaynaklarımızın korunması için 
gece gündüz çalışıyoruz. Geleceğe 
Yatırım Ödülleri ile mavi gezegeni-
mizin geleceğine katkıda bulunan 
çalışmaların görünür olmasını ve 
takdir edilmesini sağlayan, daha 
da önemlisi bu konuda farkındalık 
yaratılmasına vesile olan Türkiye 
İMSAD’a teşekkür ederiz.
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Yaşam değişiyor, alışkanlıklar 
değişiyor, tasarımlar değişiyor 
ama insanoğlunun yeniyi arama 

merakı hiçbir zaman değişmiyor. Ar-
tık kullanıcılar kendi stilini yansıttığı, 
zevklerine göre seçtiği ve her detayına 
dokunabildiği ürünleri tercih ediyor. 
Modern hayatta alışılagelmiş malze-
meler yeni anlamlar kazanırken, farklı 
özellikleri tek yerde sunan malzeme-
lerle daha fonksiyonel ve konforlu ya-
şam alanları tasarlanıyor.

Seramik sektörüne bugüne kadar 
birçok inovatif ürün hediye eden Ka-
leseramik, yeni ürün grubu T-ONE by 
Kale ürünlerinde, özgün mimarinin 
vazgeçilmez malzemelerinden biri ha-
line gelen Kalesinterflex’e yepyeni bir 
bakış kazandırıyor. Kaleseramik’in, in-
san ve çevre odaklı geliştirdiği T-ONE 
by Kale ürünlerinde, teknoloji ve ino-
vasyonu tasarımla bir araya getirerek, 
farklı ürün çözümleri ile dokunduğu 
her yüzeyde bütünsel bir görünüm 
yaratıyor. 3,5 ve 6 milimetre incelik, 
100x300, 120x360 santimetre boyut 
alternatifleri ile Türkiye’nin en ince, en 
büyük boyutlu ve esneyebilen karosu 
Kalesinterflex’in üstün özelliklerinin 
kullanıldığı yeni ürün grubu T-ONE 
by Kale, iç mekanda kilit bir noktada 

bulunan seramiği konvansiyonel kul-
lanım alanının dışına çıkarıyor. 

Masalara, banyo ve mutfak tezgah-
larına entegre olarak fonksiyonel ve 
minimalist bir kullanım sunan Kale-
sinterflex; üstün özellikleri sayesin-
de uzun ömürlü dayanım ve hijyen 
sağlarken, estetik ve dayanıklı yapısı 
sayesinde de profesyonellerin ve deko-
rasyon tutkunlarının hayallerine göre 
şekilleniyor.

SERAMİĞİN GENLERİNE
DOKUNARAK GELECEĞİ 
TASARLAMAK

Teknolojinin sürekli geliştiği, 
inovasyon ve sürdürülebilirliğin her 
geçen gün daha da öne çıktığı yapı 
malzemeleri sektöründe Ar-Ge haya-
ti bir önem taşıyor. Kaleseramik de 
dünyada Kalesinterflex (porselen lev-
ha) teknolojisine yatırım yapan ve bu 
teknoloji ile üretime geçen ilk şirket. 
Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim 
Bodur’un vizyonunun, sezgisinin, gü-
cünün ve cesaretinin bir örneği olan 
Kalesinterflex, kullanıcılarının deyimi 
ile devrim niteliğinde bir ürün.

Geleceğin mimarisini şekillen-
dirmek için tasarlanan Kalesinterf-
lex, Kaleseramik tarafından 16 yıldır 

ZELIHA ÖZAY YURDATAP
Kaleseramik Pazarlama Direktörü

Seramik sektörüne bugüne 
kadar birçok inovatif ürün 
hediye eden Kaleseramik, 

insan ve çevre odaklı 
geliştirdiği T-ONE by Kale 
ürünlerinde, teknoloji ve 
inovasyonu tasarımla bir 

araya getirerek, farklı ürün 
çözümleri ile dokunduğu her 

yüzeyde bütünsel bir görünüm 
yaratıyor.

T-ONE By Kale ile teknoloji ve 
inovasyonu bir araya getirdik

KAPAK - TÜRKİYE İMSAD 2020 GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ



TEMMUZ 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   39

geliştiriliyor. Bugün gelinen noktada 
ise dünyanın en büyük seramik karo 
üreticisi Çin başta olmak üzere birçok 
ülkeye ihraç edilen Kalesinterflex, artık 
konvansiyonel kullanım alanlarının 
dışında, mutfak mobilyaları ve tez-
gahları, dış mekan mobilyaları, masa, 
banyo mobilyası ve lavabo gibi farklı 
alanlarda da kullanılıyor.

Yeni nesil mutfaklarda yerini al-
maya başlayan T-ONE by Kale Porse-
len Tezgah; dayanıklı yapısı, hijyenik 
yüzeyi ve estetik görünümüyle mut-
fak keyfini arttırmak için tasarlandı. 
Üstün özellikleriyle mimarinin ezber 
bozan seramiği Kalesinterflex plakaları 
ile üretilen T-ONE by Kale Porselen 
Mutfak Tezgahı, özel laminasyon uy-
gulaması ile bütün beklentilere cevap 
verebilecek özelliklerle donatıldı. 

Evlerimizde en çok vakit geçirdiği-
miz bölümlerin başında gelen mutfak-
larda, dayanıklılığı ile yıllarca kullanı-
cılara eşlik edecek olan T-ONE by Kale 
Porselen Mutfak Tezgah, çevre koşulla-
rına karşı da kendisini koruyor. Çizil-
me, kırılma, lekelenme, sıcağa - soğuğa 
dayanıklılık ve aşınma direnci ile de 
fark yaratan ürün, mutfaklarda uzun 
ömürlü bir kullanım sağlıyor. T-ONE 
by Kale’nin porselen mutfak mobilya 
ve tezgahları, Kale mağazalarının yanı 
sıra, Arçelik Leisure mağazalarında da 
tüketiciye sunuluyor.

T-ONE BY KALE UNIQ 
BANYO MOBİLYASI

Kale’nin “Altın Çekül Uluslararası 
Yapı Kataloğu Ödülleri”nde “Yapıda 
İnovatif Ürün” ödülünün sahibi olan 
T-ONE By Kale UNIQ banyo mobil-
yası; su geçirmeyen, leke tutmayan 
ve çizilmeyen yapısı ile hijyeni, daya-
nıklılığı, fonksiyonelliği ve şıklığı bir 
arada sunuyor. 

Kalesinterflex’in üstün performan-
sıyla üretilen ve tüketicilere uzun yıllar 
güvenle eşlik edecek T-ONE By Kale 
UNIQ banyo mobilyası; çizilme, kırıl-
ma, lekelenme, aşınma direnci, sıcağa, 
soğuğa ve aleve dayanıklılık özellik-
leriyle öne çıkıyor. Şık ve işlevsel ya-
pısıyla büyük beğeni kazanan UNIQ 
serisi; mermer, metalik, taş görünümlü 
farklı renk ve desen alternatifleriyle 
her banyoya uyum sağlarken, üç farklı 
koleksiyonu ve modüler yapısı ile de 
her zevke uygun seçenekler sunuyor.

KAPAK - TÜRKİYE İMSAD 2020 GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ



40   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ  2021

NEXT-GEN (Next Generation) 
Projesi, EÇEM’in daha önce 
tamamladığı bir dizi projenin 

doğal devamı olarak görülebilir. AB-
FP7-NEED4B projesi ile EÇEM yeni 
binalarda enerji verimliliğinin ne kadar 
detaylı ve etkin çalışabileceğini göster-
mişti. Bu proje, Özyeğin Üniversitesi 
SCOLA binasında uygulanmış ve bu 
sayede binanın yılda neredeyse 200 
bin dolar daha az enerji harcamasını 
sağlamıştı. AB-FP7-BRICKER projesi de 
komplike bir binada (hastane) aktif ve 
pasif yöntemlerin nasıl etkin olarak bir-
leştirilebileceğini ve enerji verimliliğinin 
ne denli başarılı olarak sağlanabileceğini 
göstermesi açısından önemliydi. Bu ça-
lışmalar sayesinde enerji verimliliğinin 
sadece mühendisler ve mimarlar ta-
rafından değil, aynı zamanda teknis-
yenler tarafından da içselleştirilmesi 
ve uygulamaya geçirilmesi gereğini de 
vurguladık. Bu amaçla NEXT-GEN’den 
önce tamamladığımız AB tarafından 
desteklenen YENİ-NESİL Projesi, İstan-
bul Çekmeköy’de üç Meslek ve Teknik 
Lisesi’nde enerji verimliliği ve yenile-
nebilir enerji modülleri hazırlamamıza 
yardım etti. NEXT-GEN projesi de bu 
çalışmaların üzerine inşa edildi. Bu pro-
jelerin hepsi de önceki yıllarda Türkiye 
İMSAD ödüllerine layık görüldüler.

TÜRKİYE İMSAD’DAN 
ÖDÜL ALMAK, BİZİ 
GURURLANDIRDI

Esas olarak, biz “Sürdürülebilirlik 
dediğimiz zaman, doğadan gereğinden 
fazla kaynak almamamız gerekir ve her 
şeyi tekrar doğaya döndürmemiz ge-
rekir” tümcesini bilimsel olarak yaşa-
makta ve yaşatmaya çalışmaktayız. Bü-
tün dünyada benimsenen 17 Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilirlik Amaçları da 
bu düşünceyi eyleme çevirmek için 
kurgulandı. Bunlar arasında, enerji 
verimliliği ve sürdürülebilir binalar 
konuları çok önemli ve EÇEM olarak 
bizim odak alanlarımız arasında bulu-
nuyorlar. Ama eğitimin bu çalışmalara 
entegre olması gerekiyor, yoksa bu 
çalışmaları kalıcı yapmamız mümkün 
değil. İşte bu nedenle, NEXT-GEN 
projesi bizim dokunduğumuz Mesleki 
ve Teknik Lise öğrencilerinin sayısını 
artırmayı hedefledi. Yani, bu proje ge-
leceğe yatırımın eyleme geçmesi için 
çalışmamızı sağladı.

NEXT-GEN (Next Generation) Pro-
jesi, Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çev-
re ve Ekonomi Merkezi’nin (EÇEM) 
amaçlarının topluma direkt katkısını 
göstermesinden dolayı başlatılan ve 
tamamlanan en değerli çalışmalardan 
biri. Bu projenin “2020 İMSAD Ge-
leceğe Yatırım Ödülleri” Sosyal Alan 
kategorisinde birinci seçilmesi, yaptık-
larımızın değerini gösterdiği için bizi 
ayrıca çok gururlandırdı.

YERELDE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ LİDERLERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİ VİZYONU İLE 
YOLA ÇIKILDI

NEXT-GEN Projesi, 2019 yılı ba-
şında İslam Kalkınma Bankası’nın 
( I sDB)  Trans formers  Fonu i l e 
Türkiye’den desteklenmeye hak ka-
zanmış tek üniversite projesi olarak 
EÇEM tarafından başlatıldı. Yerelde 
enerji verimliliği liderlerinin yetiştiril-
mesi vizyonu ile yolan çıkan bu proje 
kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-

M. PINAR MENGÜÇ
Özyeğin Üniversitesi

Enerji, Çevre ve Ekonomi 
Merkezi Direktörü (EÇEM)

EÇEM olarak, enerji 
verimliliği ve sürdürülebilir 

binalar konuları odak 
alanlarımız arasında 

bulunuyor ancak eğitimin 
bu çalışmalara entegre 

olması gerekiyor, yoksa bu 
çalışmaları kalıcı yapmamız 

mümkün değil. İşte bu 
nedenle, NEXT-GEN projesi 

bizim dokunduğumuz Mesleki 
ve Teknik Lise öğrencilerinin 
sayısını artırmayı hedefledi. 

Yani, bu proje geleceğe 
yatırımın eyleme geçmesi için 

çalışmamızı sağladı.

NEXT-GEN projesi, geleceğe yatırımın
eyleme geçmesi için çalışmamızı sağladı
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dürlüğü ve yerel yönetimlerle beraber 
çalışıldı. Projenin uygulama alanı olan 
Güneydoğu Anadolu’daki 10 ilden 
seçilen 10 pilot meslek ve teknik li-
selerinde yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği kavramlarına yönelik eğitim 
ve uygulama çalışmaları yapıldı.

EÇEM takımından benden başka 
Nil Kutlar, Yasemin Somuncu, Dilek 
Saygı, Gülçin Mezireli, Cem Keskin 
ve Neslişah Doğan projeye katkıda 
bulundular. Projenin başında çalışma-
ları idare eden Yasemin Somuncu’nun 
ayrılmasından sonra 2020 başından 
itibaren proje Nil Kutlar ve Dilek Saygı 
liderliğinde devam etti ve proje 2021 
başında tamamlandı. Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Mesleki Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Ortaklar ve Proje-
ler Daire Başkanı Şennur Çetin ve Şeh-
naz Çivici projeye destek oldular ve 
proje çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Özyeğin Üniversitesi tarafından or-
tak bir protokolle yürütüldü. Proje, 
Onur Enerji ile birlikte Güneydoğu’da-
ki okullara taşındı. 10 okulda yapılan 
enerji etüdleri ve modüllerin yerleşti-
rilmesi Onur Gündürü ve Ferit Deniz 
Güner tarafından gerçekleştirildi. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ 
10 İLDE PİLOT OKULLARDA
HAYATA GEÇİRİLDİ

Proje, Güneydoğu Anadolu’daki 
10 ilde, Adıyaman, Batman, Diyarba-
kır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, 
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 
pilot okullarda ve yerel yönetimlerin 
iştirakiyle hayata geçirildi. 

Bu okullar; Adıyaman Mimar Si-
nan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Batman Cumhuriyet Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Diyarbakır Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Ka-
nuni Sultan Süleyman Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş 
Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Kilis Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mardin 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Siirt 
Gazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Şanlıurfa Karaköprü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Şırnak Cizre 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Bu okulların bulunduğu şehirlerin 
belediyelerine de özellikle teşekkür 
ederiz.

Proje kapsamında Enerji Verimliliği 

“NEXT-GEN Projesi Belgeseli” adre-
sinden izlenebilir. Ayrıca Onur Enerji 
tarafından yapılan enerji etüdü çalış-
ma raporlarına da; NEXT-GEN Projesi 
Enerji Etüt Raporları linkinden ulaş-
mak mümkün.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR
Bu arada, çalışmalarımıza yardımcı 

olan birçok kişiyi anmamız gerekir. 
Defans Ajansı’ndan Aytül Çalışkan 
ve Özyeğin Üniversitesi’nden Cafer 
Çavdar projenin başarılı bir şekilde 
topluma kazandırılmasında bize yar-
dımcı oldular. Proje kapanmadan önce 
de, projenin Güneydoğu Anadolu’da 
göç sorununa nasıl dokunduğunu 
bilimsel olarak çalışabildik. Özyeğin 
Üniversitesi’nden Dr. Deniz Sert, Nil 
Kutlar ve Yasemin Somuncu da “A De-
bate on Vocational Training in Energy, 
Refugees and Livelihood” adlı bir yazıyı 
yakında yayınladılar.

Bu projeye ve de EÇEM’in diğer 
projeleriyle ilgili detaylara EÇEM’in 
web sitesinden ve EÇEM / Nano’dan 
Giga’ya Araştırmalar ve Uygulamalar 
kitabından da erişilebilir.

Modülü’nün, Öğretmenlere Hizmetiçi 
Eğitim kapsamına alınarak konunun 
öğretmenlere ve öğrencilere doğrudan 
aktarılması sağlanırken, öğretmenlere 
ve ilgili belediyelerin enerji temsilcile-
rine yönelik İstanbul’da ve Gaziantep’te 
yapılan Enerji Verimliliği Çalıştayları 
ve atölyeler ile uygulamalı ve teorik 
eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca, bele-
diyeler için enerji verimliliğine yöne-
lik temel ilkelerin anlatıldığı Binalarda 
Enerji Verimliliği Klavuzu yayınlandı. 

2020 başında EÇEM’in NEXT-GEN 
Projesi, Girişimci ve Toplum ile Bü-
tünleşen Üniversiteler Akreditasyon 
Konseyi (ACEEU) tarafından başlatı-
lan Asya-Pasifik Triple-E Ödülleri’nde 
“Yılın Toplumsal Katılım Girişimi 
Kategorisi”nde “Gelecek Nesil, Yakın 
Gelecek (Next Generation Near Fu-
ture)” sloganı ile “Onursal Mansiyon” 
ödülüne layık görüldü. Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma amaç-
larından Nitelikli Eğitim, Erişilebilir 
ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Şe-
hirler ve Topluluklar ve İklim Eylemi’ne 
katkıda bulunan Proje’nin belgeseli 

NEXT-GEN 
Projesi Belgeseli

NEXT-GEN 
Projesi Enerji 
Etüt Raporları

A Debate on 
Vocational Training 
in Energy, Refugees 

and Livelihood

EÇEM’in web 
sitesi

EÇEM / Nano’dan 
Giga’ya 

Araştırmalar ve 
Uygulamalar
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Küresel iklim değişikliği, pande-
miyle birlikte tüm dünyanın ön-
celikli gündem maddesi. İklim 

değişikliği ile mücadele için çevre kir-
liliği, alternatif enerji kaynakları, enerji 
tasarrufu gibi pek çok başlıkta önemli 
çalışmalar hayata geçiriliyor.  Bu konuda 
bireysel olarak da üstümüze düşen so-
rumluluklarımız var. Örnek vermek ge-
rekirse, dünyada enerjinin yüzde 40’ını 
konutlarımızda tüketiyoruz. Bu enerji-
nin yüzde 15’i elektrik enerjisi, yüzde 
85’i ise ısınma/soğutma ve sıcak su için 
kullanılıyor. Konutlarımızda enerjinin 
yüzde 40’ını duvarlardan kaybediyoruz. 
Oysa yazın soğutma, kışın ise ısıtma için 

kullanılan enerji miktarını azaltmanın 
bir yolu var; ısı yalıtımı. Bu konuda 
farkındalığın artması için çalışmalar 
yürüten Avrupa’nın mantolama devi 
Baumit, odağına çocukları da alarak 
önemli bir projeye imza atıyor. Daha 
iyi bir dünya için enerji verimliliği ve 
ısı yalıtımı bilincini aşılama hedefiyle 
“Geleceğimizi Mantoluyoruz” adını 
verdiğimiz kurumsal sosyal sorumlu-
luk projemiz ile Türkiye’nin dört bir 
yanındaki çocuklara ulaşıyoruz. 2019 
yılında hayata geçirdiğimiz ve büyüte-
rek devam ettirdiğimiz “Geleceğimizi 
Mantoluyoruz” projesiyle Türkiye İM-
SAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde de 

ATALAY ÖZDAYI
Baumit Türkiye Genel Müdürü 

Sağlıklı yaşam alanları 
yaratma vizyonuyla inovatif 

ürünler geliştiren Baumit 
Türkiye olarak 2019 yılından 
bu yana hem dünyamız, hem 

de çocuklarımız için anlamlı bir 
sosyal sorumluluk projesine 

imza atıyoruz. Çocukları erken 
yaşlarda enerji tasarrufu 
ve ısı yalıtımı konusunda 
bilinçlendirme hedefiyle 

hayata geçirilen “Geleceğimizi 
Mantoluyoruz” projesi Türkiye 

İMSAD Geleceğe Yatırım 
Ödülleri’nde Sosyal alanda 

üçüncülük ödülüne layık 
görülerek başarısını kanıtladı.

“Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesi ile 
çocuklar ısı yalıtımının önemini öğreniyor
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ödüle layık görülen Baumit Türkiye 
olarak, sosyal alanda üçüncülük ödü-
lünü kucaklayarak bu anlamlı projeyi 
büyütmek için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.

BAYİ AĞIYLA, TÜRKİYE’NİN 
DÖRT BİR YANINDA 
ÇOCUKLARA ULAŞIYORUZ

Sağlıklı yaşam alanları yaratma viz-
yonumuzu sosyal sorumluluk projesi 
ile çocukları enerji tasarrufu ve ısı ya-
lıtımı konusunda bilinçlendirme sefer-
berliğine dönüştürüyoruz. Dünyamız 
pandeminin olduğu kadar iklim krizi-
nin de tehdidi altında. Sürdürülebilir 
bir dünya için enerji tasarrufu bugün 
her zamankinden çok daha önemli. 
Enerji tasarrufu denince bugün hala ısı 
yalıtımı konusu, en son akıllara gelen 
konulardan biri. Bu nedenle erken 
yaşlarda bu bilinci aşılamak hepimizin 
sorumluluğu. Çocuklarımıza iklim 

da binlerce çocuğa ulaştık. Türkiye 
İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde 
layık görüldüğümüz ödül de çalışma-
larımızda en büyük motivasyonları-
mızdan biri olacak. Türkiye’deki geniş 
bayi ağımızı da projemize dahil ettik. 
Baumit Türkiye olarak bayilerimizin 
de desteğiyle iki yılda köy okullarında 
okuyan, ihtiyaç sahibi 15 binden fazla 
çocuğa mont bağışı yaptık.

EN ÇOK ENERJİ 
KONUTLARDA TÜKETİLİYOR

Türkiye’de mevcut bina stoğu-
nun sadece yüzde 20’si yalıtımla ilgili 
mevzuatların kapsamında. Binalarda 
kullanılan enerjinin yüzde 80’ini ısıt-
ma ve soğutmaya harcıyoruz. Doğ-
ru mantolamayla yapılarda yüzde 50 
oranında enerji tasarrufu sağlamak 
mümkün. Baumit olarak sunduğumuz 
inovatif çözümlerle hem yaşam alan-
larında, hem de binalarda enerji ihti-
yacını azaltmaya yardımcı oluyoruz. 
2050 yılına kadar dünya nüfusunun 2 
milyar daha artması bekleniyor. Eğer 
çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya 
bırakma sorumluluğunu duyuyorsak, 
hemen vakit kaybetmeden ısı yalıtımı 
yaptırmak zorundayız.

Baumit, “Geleceğimizi Mantolu-
yoruz” projesiyle daha fazla çocuğa 
ulaşmak için Ahbap Derneği ile güç-
lerini birleştiriyor. Daha fazla çocuğa 
ulaşmak ve destek olmak amacıyla 
Ahbap Derneği; bölge, okul ve ihti-
yaç sahibi çocukların belirlenmesi ve 
koordinasyonu noktasında Baumit’e 
destek olacak. 

değişikliği, enerji tasarrufu, ısı yalıtı-
mı gibi kritik öneme sahip konularda 
farkındalık kazandırmak için yollara 
düştük ve Türkiye’nin dört bir yanın-
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PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGEN ÖZKAN

Çalışma hayatına ilk başladığı kurum 
olan Eczacıbaşı VitrA’ya başarılı 
bir kariyerin ardından 2020 yılında 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su olarak 
dönen Özgen Özkan, “İş hayatında 
tarzım; doğrudan, destek verici ve 
kucaklayıcı olmak. Prensiplerim ise 
güven, şeffaflık, izlenebilirlik ve takım 
oyunu” diyor.

Güven, şeffaflık 
izlenebilirlik ve 
takım oyunu

Yapı gereçleri sektörünün profesyonel 
isimlerinden Özgen Özkan başarılı bir 
kariyerin sırrının çok çalışmaktan geç-

tiğini söylüyor. İş hayatına başladığı Eczacıbaşı 
VitrA’da 10 yıl çalıştıktan sonra Franke’de 
geçirdiği 22 yılın ardından 1 Temmuz 2020’de 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su olan Özkan, 
“İş hayatındaki şanslı bireylerden biri olduğu-
mu düşünüyorum çünkü çalıştığım iki grubun 
da uluslararası kimliği çok öne çıkıyor. Bu 
sebeple aynı kurum içinde kendimi geliştirme 
şansını buldum ve çok fazla şey öğrendim, 
çok desteklendim, hâlâ da destekleniyorum. 
Bu tür sürekli gelişen kurumlarda hiçbir za-
man geçirdiğiniz uzun zamanları hissetmiyor 
ve sıkılmıyorsunuz” diye konuşuyor. Özgen 
Özkan ile iş hayatını, çalışma prensiplerini ve 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’ni konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Eğitiminizden ve iş hayatına atılma 
sürecinizden bahseder misiniz? 
Eczacıbaşı’nda kaç yıldır görev 
yapıyorsunuz? Şu andaki görevinize ne 
zaman atandınız?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüst-
ri Mühendisliği Bölümü’nden 1986 yılında 
mezun oldum. 1989 yılında ise İstanbul Üni-
versitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansımı 
tamamladım. Aynı yıl Eczacıbaşı VitrA çatısı 
altında kariyerime başladım. Üretim planla-
masından hizmetlere, ihracattan satışa, pazar-
lamadan lojistiğe pek çok farklı alanda önemli 
roller üstlendim. 1998’de Franke Ailesi’ne 
katılarak sırasıyla Ülke Genel Müdürü, Bölge 
Müdürü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge 
Direktörü ve Satış Başkanı olarak çalıştım. 
1 Temmuz 2020’de ilk aileme geri döndüm 
ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su olarak 
göreve başladım.

Eczacıbaşı’ndaki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek 
istersiniz?

Eczacıbaşı Ailesi benim için iş hayatı-
na attığım ilk adım. Kariyerimin ilk 10 yı-
lında önemli deneyimler edindim. Ardın-
dan Franke’de geçirdiğim 22 yılda, kariyer 
yolculuğumda Bölge Direktörlüğü ve Sa-
tış Başkanlığı’na ulaştığım, uluslararası bir 
markanın bir ülkeden başlayarak büyük bir 
bölgeye yönelik tüm iş süreçlerine liderlik 
etme fırsatını buldum. 1 Temmuz 2020’den 
bu yana yeniden Eczacıbaşı VitrA Ailesi’nde-
yim. Açıkçası aradan geçen 22 yılda ben de, 
kurum da çok güzel kazanımlar elde etmiş. 
Geri döndüğümde, hâlâ aynı değerlerin üs-
tünde yükselen bir kuruma uyum sağlamak 

İş hayatındaki prensibim;
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“Kurumsal 
stratejimizin 

temeline, inovasyon
konusunda etkin rol 

oynamayı, katma 
değerli ürün ve 

hizmet üretimine 
destek olmayı 

koyuyoruz. Çünkü 
bugün artık Ar-Ge 

ve inovasyona 
yatırım yapmayan 

bir kurumun ayakta 
kalmasının mümkün 

olmadığına 
inanıyoruz.”

için bıkmadan usanmadan çalışmaları gerekiyor. 
Meraklarını ve öğrenmeye olan tutkularını hiç 
bırakmamaları lazım. Başka türlü güncel kalına-
mıyor ve güncel değilseniz geridesiniz demektir. 
Konulara herkesin baktığı noktadan bakmamayı, 
farklı bakış açıları geliştirip, kalabalığın dışına 
çıkıp, özeli ve özü görmeyi öğrenmek çok önemli. 
Bütün bunlar olurken, kendilerine ve sevdiklerine 
zaman ayırmayı unutmasınlar, hayat ancak sev-
diklerimizle anlamlı.

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

Bence bir şirketin başarılı olmasındaki en 
önemli faktör insan ve o insanların gelecek odaklı 
olması. Gelecek odaklı olmak, bugünün dünya-
sında ne yaptığımız ve bizden sonrakilere nasıl 
bir dünya bıraktığımızla ilgili bir konu. İnsan 
dediğimizde ise o kurumun tüm paydaşlarından 
bahsediyorum. Başta şirketin çalışan ve müşte-
rileri olmak üzere, attığı her adımda insanların 
yaşayacağı deneyimi düşünen, kendini onların 
yerine koyarak ürün, hizmet ve deneyim tasarımı 
yapabilen kurumları kastediyorum. Tabii ki tüm 
paydaşları anlayarak, sindirerek ve kabul ederek 
bir ekip ruhuyla ortak hedeflerde birleştirebilmek 
de diğer bir faktör. Bunu da sağlayan gene insan 
ve bu insanların oluşturduğu ekip. Hedef birliği 
olmayan ekipler sadece çok çalışır ama bir yere 
gitmez. Her yöne çekilen bir arabanın esasen 
hiçbir yere gitmemesi gibi.

“AR-GE VE İNOVASYONA
YATIRIM YAPMAYAN
AYAKTA KALAMAZ”
Şirketlerin başarısında inovasyon ve Ar-Ge’nin 
etkisi nedir?

Kurumsal stratejimizin temeline, inovasyon 
konusunda etkin rol oynamayı, katma değerli 
ürün ve hizmet üretimine destek olmayı koyu-
yoruz. Çünkü bugün artık Ar-Ge ve inovasyona 
yatırım yapmayan bir kurumun ayakta kalması-
nın mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu gerçeği, 
Eczacıbaşı Ailesi üyesi olmanın sağladığı avan-
tajla çok erken fark eden kuruluşlardan biriyiz. 
10 yıl önce 2011’de Bozüyük’teki ana üretim 
kampüsümüzde kurduğumuz VitrA İnovasyon 
Merkezi’nde, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin tüm 
markalarının rekabet gücünü artıracak yeni ürün, 
malzeme, süreç ve teknolojileri araştırarak hayata 
geçiriyoruz. Kuruluşundan itibaren pek çok ödüle 
layık görülen merkez; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezleri Performans En-
deksi sonuçlarına göre, 2013-2017 döneminde 
üst üste beş kez cam ve seramik sektörünün en 
başarılı Ar-Ge merkezi seçildi. 2017 yılında ayrıca 
Türkiye’nin en başarılı ikinci Ar-Ge merkezi oldu.

konusunda hiç zorluk çekmedim ama bu süreçte 
yaşanan gelişimi de gıptayla gözlemledim.

İş hayatındaki şanslı bireylerden biri olduğu-
mu düşünüyorum çünkü çalıştığım iki grubun da 
uluslararası kimliği çok öne çıkıyor. Bu sebeple 
aynı kurum içinde kendimi geliştirme şansını 
buldum ve çok fazla şey öğrendim, çok destek-
lendim, hâlâ da destekleniyorum. Bu tür sürekli 
gelişen kurumlarda hiçbir zaman geçirdiğiniz 
uzun zamanları hissetmiyor ve sıkılmıyorsunuz.

Öte yandan Eczacıbaşı Topluluğu her zaman 
dünyamızı, sürdürülebilirliği, insanı ve onun 
ayrılmaz bir parçası olan sanat, kültür ve sporu 
öne çıkaran, iş hedeflerini buralardan elde ettiği 
kazanımlarla harmanlayan bir topluluk. Bunu 
bilmek, bunun içinde yaşayabilmek ve bir parçası 
olma şansına sahip olmak benim için çok önemli.

“HİÇBİR BAŞARI KOLAY
ELDE EDİLMİYOR”
İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Tarzım net, doğrudan, destek verici ve kucak-
layıcı. Prensiplerim ise güven, şeffaflık, izlenebi-
lirlik ve takım oyunu. Klasik olacak biliyorum 
ama genç yönetici adaylarına her şeyden önce do-
ğaya ve insana saygıyı, doğayı ve insanı korumayı 
unutmamalarını tavsiye ederim. En azından şu an 
için bilinen ve üzerinde yaşam olan tek bir mavi 
gezegen var ama gözüken o ki bu mavi gezen bir 
var olma savaşı veriyor, sahip çıkmak zorundayız.

Gene klasiklerden devam edeyim, zira bence 
bunlar başarının temel taşları. Liste uzun, ilk 
dördünü şöyle sıralayabilirim. Hiçbir başarı kolay 
elde edilmiyor. Herhangi bir konuda başarısız ol-
manın binlerce bahanesi bulunabilir ama başarılı 
olmanın genelde bir yolu oluyor ve onu bulmak 

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGEN ÖZKAN
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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri olarak tasarım ve 
inovasyon yetkinliklerimiz sayesinde, markamızın 
ana çizgi ve stratejisini koruyarak, her pazara özel 
ürün ve çözümler geliştirerek rekabet gücümüzü 
artırıyoruz. Akıllı klozet, temassız teknolojiler 
gibi katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle, 
kg fiyatlarına göre, ihracatta ülke ortalamasının 
yüzde 56, sektör ortalamasından yüzde 27 üstüne 
çıkmayı başarıyoruz.

Pandemi, iş yapış modellerinde de 
değişikliklere yol açtı. Size göre şirketler bu 
yeni dönemde nasıl bir strateji belirlemeli?

1.5 yıla yakın bir süredir hayatımıza “yeni 
normal” diye bir kavram girdi. Ancak yeni nor-
malimizi henüz bulmuş değiliz. Bunun için önce 
pandemi koşullarının sona ermesine ihtiyacımız 
var. Ardından kaldığımız yerden devam etmeye-
cek; yeni yaşama, çalışma, öğrenme, spor yapma, 
sosyalleşme vb. koşullarımızı oluşturacağız. Örne-
ğin çok uzun zamandır kendini kanıtladı ki artık 
çalışma hayatına hibrit çalışma düzenleri hakim 
olacak. Açıkçası iki ila beş yıl sonraki çalışma 
ortamını şimdiden tahmin etmenin mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Bu noktada özellikle 
de Z Kuşağı’nın kapıda olduğunu hatırlatmak 
istiyorum. Onlar çok farklı bir bakış açısı ve 
değerlerle birlikte geliyor. Her şeyi sil baştan 
düşünmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu 
düşünüyorum.

Sanıyorum yeni dönemde öğrenmemiz ge-
reken ilk şey de işin bir “yer” olmadığı, yerle 
ilişkisi bulunmadığı olacak. “İşe gitmek” deyimi 
“işte olmak”la değişecek. Zira artık yer ve zaman 
bağımsız yani sabit bir işyerimiz olmadan 
da rahatlıkla iş yapabiliyoruz.

“SPOR ARABA VE MOTOR
SPORLARINI SEVİYORUM”
İş dışında ailenize ve sosyal 
hayata vakit ayırabiliyor 
musunuz? Hobileriniz var mı?

Tabii ki… Ailem ve dostlarımla 
birlikte vakit geçirmeyi, konuşmayı, 
hayatı paylaşmayı, onlardan öğ-
renmeyi, hayattan keyif al-
mayı çok seviyorum. 
Bunlara özel olarak 
zaman ayırıyor ve 
planlıyorum. Ço-
cukluğumdan beri 
devam eden hobim, 
spor arabalar ve mo-
tor sporları. Güçlü 
arabaları seviyorum. 
Son  zaman la rdak i 
hobim ise yürümek. 
Haftada en az üç gün 

15 binden fazla adım atarak yürüyüş yapmaya 
çalışıyorum.

Biraz da Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve 
sektörden bahsetmenizi isterim. Eczacıbaşı 

Yapı Gereçleri’nin sektördeki yeri nedir?
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Türkiye’nin 

ilk ve en büyük seramik sağlık gereçleri 
(SSG) üreticisi ve ihracatçısı. VitrA mar-
kasıyla 1958’den beri SSG, 1991’den 
bu yana ise banyo mobilyaları, küvet ve 
duş tekneleri üretiyor. 1983’te Artema 
markasıyla armatür üretimine de baş-
layan Grubun 1977 yılında Bozüyük’te 

kurulan tesisi, alanında dünyanın tek 
çatı altında faaliyet gösteren en büyük 

üretim komplekslerinden biri niteliğini 
taşıyor. 60 yıllık deneyimimizle 

Türkiye’de pazar lideriyiz. Sek-
törümüzün ilk ihracatını yapan 
kurum olarak, bugün ciromu-

zun yüzde 80’ini Türkiye’nin 
dışındaki 75’in üzerindeki 

ülkeden sağlıyoruz. Ül-
kemizin toplam SSG 
ihracat ın ın  yüzde 
52’sini tek başımıza 
biz gerçekleştiriyo-
ruz.

“Hiçbir başarı kolay 
elde edilmiyor. 
Herhangi bir 
konuda başarısız 
olmanın binlerce 
bahanesi bulunabilir 
ama başarılı 
olmanın genelde 
bir yolu oluyor 
ve onu bulmak 
için bıkmadan 
usanmadan çalışmak 
gerekiyor.”

PROFESYONEL BAKIŞ / ÖZGEN ÖZKAN
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Sürdürülebilir ve yeşil mimari

şehirlere nefes 
aldıracak
Küresel ısınmaya yol açan karbon salımında binaların 
etkisi önemli bir sorun olarak ortaya çıkarken, geleceğimizi 
kurtarmak için sürdürülebilir ve yeşil mimariye yönelim önem 
kazanıyor. "Net-sıfır" enerjili yapıları hedefleyen sürdürülebilir 
mimari, geleceğin daha yaşanabilir şehirlerini inşa edecek.

Sanayi toplumuna geçişle birlikte insanoğlu gezegenin kaynak-
larını tüketmeye başlarken, bu tüketimin son yıllarda iyice hız-
lanması, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi sorunlarla dünyamızı 

giderek yaşanmaz hale getiriyor. Küresel ısınmaya yol açan karbon 
salımında binaların etkisi önemli bir sorun olarak ortaya çıkarken, 
geleceğimizi kurtarmak için sürdürülebilir ve yeşil mimariye yönelim 
önem kazanıyor.
İnsanın ekosistem ile bağ kurmasını önemseyen sürdürülebilir mima-
ride ana amaç, yenilenebilen kaynakları dönüşüme dahil ederek sü-
reklilik sağlamak. “Net-sıfır” enerjili yapıları hedefleyen sürdürülebilir 
mimari, bir binanın ihtiyaç duyduğu enerji kullanımını çevresindeki 
doğal alanın gücünü kullanarak karşılayabilmeyi sağlıyor. Özellikle 
yeni inşa edilen sürdürülebilir binaların, kendi enerji ihtiyacını karşı-
layabilir özellikte olmasına, yapıda güneş enerjisi paneli veya rüzgar 
türbini gibi çevreci teknolojilerin bulunmasına önem veriliyor. Bu yolla 
doğal gaz, su ve elektrik gibi zaruri olan enerji kaynakları tasarruflu 
bir biçimde kullanılmış oluyor.
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Dünyanın en büyük
serası: Eden Projesi
İngiltere Cornwall’de yer alan ve dünyanın 
en büyük serası olarak bilinen bir çevre 
kompleksi olan Eden Projesi, eşsiz bir 
sürdürülebilir mimari örneğini yansıtıyor. 
1996 yılında yapımına başlanan projede 
zeminin düzensiz çukurlardan oluşması, 
proje tasarımının dev kabarcıklar 
şeklinde yapılmasını sağladı. Büyük 
bitişik kubbelerle çevrilmiş biyomlardan 
meydana gelen projede bu biyomlar, 
beşgen ve altıgen şeklinde şişirilmiş 
plastik hücrelerden oluşuyor ve çelik 
ile çevrelenip destekleniyor. Biyomların 
ilki tropikal yağmur biyomu, ikincisi 
ise Akdeniz biyomunu temsil ediyor. 
Bu biyomların içinde doğal ortamları 
yakalanarak yetiştirilen yüzlerce bitki türü 
bulunuyor. 

Doğa dostu bambu ve ahşaptan 
üretilen Makoko Yüzen Okulu

Makoko Yüzen Okul projesi, NLÉ'nin 
önerdiği Lagos Water Communities 

Project (Lagos Kıyı Komüniteleri Projesi) 
ve araştırma projesi African Water 

Cities (Afrika Su Şehirleri) için prototip 
bir strüktür olarak tasarlandı. Afrika 

lagünündeki en kalabalık ikinci şehir olan 
Lagos’un suyla iç içe yaşayan Makoko 

komünitesine yerleşmiş hareketli bir bina 
olan yapı, gelgite bağlı değişimlere ve 
farklı su seviyelerine adapte olabiliyor. 

Bu durum yapının selden ve fırtınalardan 
zarar görmemesini sağlıyor. Yenilenebilir 

enerji kullanacak, organik atıkları geri 
dönüşüme sokacak ve yağmur suyundan 

yararlanacak şekilde tasarlanan okul, 
yenilenebilir enerji, atık azaltım, su 

ve kanalizasyon uygulamaları, düşük 
karbon salımı teknolojisiyle sürdürülebilir 

gelişmenin ideallerine bağlı kalıyor.

Dünyadan sürdürülebilir ve

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Yemyeşil bir kule:
Oasia Hotel Downtown

Singapur merkezli mimarlık ofisi WOHA 
tarafından, arazi kullanım yoğunluğunun 
artması ve kentsel yeşil alanların azalmasına 
karşı bir prototip olarak kurgulanan Oasia 
Hotel Downtown, Singapur’un Central 
Business District (CBD) bölgesinin kalbinde 
yemyeşil bir kule olarak yükseliyor. Binanın 
cephesine canlı bitkiler yerleştirilerek 
yaşayan bir bina haline getirilmiş ve 
beton-metal görüntüsü yumuşatılmış. Proje 
arazisinin toplamının 10 katından daha fazla 
yeşil alan barındıran, Singapur'un Yapı ve 
İnşaat Kurumu tarafından verilen Green Mark 
sertifikası sahibi yapı, 2017 - 2018 Global 
Awards for Excellence ödülüne layık görüldü. 
Peyzaj tasarımı, "cephenin ana malzemesi" 
olarak kullanılmış. 

Çevre dostu sanat müzesi:
Aspen Art Museum   

Pritzker Ödülü sahibi Japon mimar 
Shigeru Ban tarafından tasarlanan ve 

Amerikan kayak merkezi Aspen'de 
bulunan Aspen Art Museum, 2014 yılında 
açıldı. Bu şaşırtıcı bina tamamen çevresel 

açıdan sürdürülebilir ve dokunmuş ahşap 
perdeler, yürünebilir tavan pencereleri, 

ahşap bir çatı makası, etkileyici hareketli 
cam oda asansörü ve görkemli 

merdivenlere sahip. Büyük merdiven, 
cam asansör, örme ahşap cephe, ahşap 

çatı makas ve hareketli skylight olmak 
üzere beş ana mimari özelliği barındıran 

çevre dostu müzenin hasır sepet benzeri 
dış cepheleri, kağıt hamuru ve reçine 

karışımının çift taraflı ahşap kaplamanın 
içine sıkıştırılması ile elde edilen kompozit 

ahşap panel Prodema’dan oluşuyor.

yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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İnsanlık tarihinde ilk kez 2010 yılı itibarıyla şehirlerde 
yaşayan insanların sayısının kırsalda yaşayanları geçtiği 
kaydedilmişti. 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun 9.5 
milyar olacağı ve bunun yüzde 65’inin şehirlerde yaşa-
yacağı öngörülüyor. Bu müthiş şehirleşme, küresel enerji 
kullanımının, ve karbon salımının neredeyse yarısından 
sorumlu olan inşaat sektörü ve binalar ile ilgili bizi her 
zamankinden daha çok düşünmeye ve sürdürülebilirliğini 
tekrar sorgulamaya sevk ediyor.

Sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım dendiğinde yapı-
sal boyutta hemen akla gelen birçok öğe ve müdahalenin 
(dikey bahçeler, yeşil cepheler, PV paneller vb.) aslında 
dar ekolojik odaklı ve daha çok dekoratif olduğunu ve 
kentsel ölçekte gerçek sürdürülebilir yaklaşımın bir yeşil 
altyapı yaklaşımı olduğunu artık biliyoruz. Bitkiler, ağaç-
lar, su kullanımı ve hareketi, iklim kontrolünde en temel 
öğeler olarak bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor. Kişi 
başına düşen yeşil alanların miktarına baktığımızda büyük 
şehirlerimizin plansız büyüme ve betonlaşma neticesinde 
maalesef dünyanın çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu 
nedenle iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, sel, aşırı 
yağışlar, salgınlar gibi felaketlere karşı direncimiz daha 
da azalıyor.

Tarımsal ve yeşil alanların şehirlerin genişlemesi için 
imara açılması ve yeni yapılaşmalarla büyüme yerine, tüm 
dünyada, değişen ihtiyaçların da etkisiyle, varolan yapı 
stoğunun yeniden değerlendirildiği bir döneme giriyoruz. 
Çağımızın imkanları, teknolojik gelişmeler, iletişim ve ula-
şım olanakları ve yeni tüketim alışkanlıkları etkisiyle artık 
işlevini yitiren, bugünün ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap 
veremeyen kent merkezlerindeki birçok yapının yeniden 
kullanım ya da yeniden amaçlandırma (repurposing) ola-
rak tarif edilecek şekilde dönüştürülmesi, yeni yapı üreti-
mi yanında çok daha sürdürülebilir ve ekolojik tutumlar 
olarak karşımıza çıkıyor. Kent merkezinde sürdürülebilir 
gıdaya erişim ihtiyacı, insansız araçlar, akıllı taşımacılık 
ve lojistik anlamında bir taraftan yeniden planlanırken, 
bir yandan kentsel tarım politikalarının Avrupa’nın birçok 
şehrinde hayata geçtiğini görüyoruz. Yeni yapılardan çok 
yapılar arası alanların, boşlukların tasarımına odaklandı-
ğımız bu kentsel tasarım yaklaşımı, hem sosyal hayatın 
sürdürülebilirliği, hem de ekonomik olarak şehirlerin 
devamlılığı için çok daha önem kazanmış durumda. 

Covid-19 salgını sonrası kentlerdeki yoğunluğun, te-
melde doğa ile buluşmamızdaki imkansızlıklar yüzünden 
banliyö ve kent dışı kırsal alanlara kaydığını gözlemli-
yoruz. Bu trend bir anlamda yoğunluğun daha dengeli 
dağılmasına, kentlerdeki baskının bir nebze azalmasına 
yardımcı olurken, bir yandan da gerçek ihtiyaçların yeni-
den sorgulandığı, ulaşım, iletişim, entegrasyon gibi konu-
ların daha çok gündeme geldiği bir dönemi işaret ediyor.

Küresel iklim değişikliğine karşı, inşaat kadar diğer 
tüm sektörlerde de sürdürülebilirlik ve enerji etkin tasa-
rım ve uygulamalarla ilgili farkındalıkların salgın sonrası 
artmış olmasıyla birlikte, yeni sorunlara eski yöntemlerle 
cevap aramak yerine, kaynağına inmeli, gerçek sebepleri 
tekrar sorgulamalı ve inovatif çözümler ve düşüncelerle 
çözümler üretmeliyiz.

Burak ÜNDER
Mimar

Küresel iklim değişikliğine 
karşı, inşaat kadar diğer tüm 

sektörlerde de sürdürülebilirlik 
ve enerji etkin tasarım 
ve uygulamalarla ilgili 

farkındalıkların salgın sonrası 
artmış olmasıyla birlikte, yeni 

sorunlara eski yöntemlerle 
cevap aramak yerine, kaynağına 

inmeli, gerçek sebepleri 
tekrar sorgulamalı ve inovatif 

çözümler ve düşüncelerle 
çözümler üretmeliyiz.

Covid-19 sonrası 
kentler ve 

sürdürülebilirlik





54   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2021

SEKTÖREL GÜÇ / SKD TÜRKİYE

2021 yılı ana stratejileri olan 
“Yeşil Dönüşüm” prensiplerinde 

öncü rol üstlenmeye devam 
edeceklerini belirten İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 

(SKD Türkiye) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ebru Dildar Edin, “SKD 

Türkiye olarak önümüzdeki 
dönemde ‘Döngüsel Ekonomi’, 

‘İş Dünyası Plastik Girişimi’ 
ve ‘Raporlamanın Önemi’ 

konularında bugüne kadar 
gerçekleştirdiklerimizi daha üst 
kademelere taşıyacağız” dedi.

“Yeşil 
Dönüşüm’e 

öncülük 
ediyoruz”
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"Çalışmalar net bir 
şekilde özetliyor ki iklim
riski artık iş riski demek. 

Dolayısıyla küresel
pazarda rekabet 

edebilmek için çevresel, 
sosyal ve yönetişim 

risklerini doğru 
yönetmemiz gerekiyor. 

Bu doğrultuda atık 
kavramını ortadan 
kaldıran döngüsel 
ekonomi yaklaşımı, 
şirketlere, çevresel 

ve ekonomik riskleri 
minimize ettiği için 
daha başarılı olma 
avantajı sunuyor."

Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının 
şirketlerin temel stratejilerinden biri 
haline getirilmesi vizyonuyla 2004 yılın-

dan bu yana faaliyetlerine devam eden İş Dün-
yası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD 
Türkiye), sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 
ile politika gelişimine katkıda bulunmayı ve iş 
dünyasının rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. 
Ekonominin yeniden şekillendiği bu dönemde 
sürdürülebilirliğin önem kazandığını ve karar 
mekanizmalarına daha çok dahil edildiğini vur-
gulayan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Dildar Edin, “Çalışmalar net bir şekilde 
özetliyor ki iklim riski artık iş riski demektir. 
Dolayısıyla küresel pazarda rekabet edebilmek 
için çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini doğ-
ru yönetmemiz gerekiyor” diye konuştu. Ebru 
Dildar Edin ile SKD Türkiye’yi ve faaliyetlerini 
konuştuk.

SKD Türkiye ne zaman, 
hangi amaçla kuruldu?

Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramının 
şirketlerin temel stratejilerinden biri haline 
getirilmesi vizyonuyla sadece kurumsal üyelik 
kabul eden bir sivil toplum kuruluşu (STK) 
olarak 2004 yılında kurulan SKD Türkiye, 
üye şirketlerin birbirlerinden öğrendiği, ilham 
aldığı, birlikte değer ürettiği, güçlü partnerlerle 
iletişimde bulunduğu, küresel ve ulusal çapta 
sürdürülebilirlikle ilgili gelişmeler ve bilgi bi-
rikiminden faydalanabildiği ve elde ettiği uz-
manlıkla kendi sürdürülebilirlik yolculuklarına 
ivme kazandırdığı önemli bir platform. SKD 
Türkiye olarak Dünya Sürdürülebilir Kalkın-
ma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business 
Council for Sustainable Development) Türki-
ye’deki bölgesel ağı ve iş ortağıyız. Savunucu 
bazlı bir düşünce kuruluşu olarak amacımız, 
ekonomik büyümenin ve toplumsal re-
fahın, kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi ile artırılmasına daya-
nan sürdürülebilir kalkın-
ma yaklaşımı ile politika 
gelişimine katkıda bu-
lunmak ve iş dün-
yasının rekabetçi-
liğini artırmak. 
Bu doğrultuda; 
sürdürülebi-
lir kalkınma 
kavramının 
iş dünyası 
ve kamuo-
yunda bi-
l inirl iğini 
artırmayı, 
örnek teş-
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kil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik 
etmeyi, tanıtılmasını sağlamayı, bu alanda po-
litika oluşturulmasına katkıda bulunmayı he-
defliyor, bu konularda uygun araç ve kanallar 
geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. 

“20 FARKLI SEKTÖRDEN
77 ÜYEMİZ VAR”
Derneğin üye profili nasıl?

Şu anda 20 farklı sektörden 77 üyemiz bu-
lunuyor. Üyelerimiz Türkiye GSYH’nın yüzde 
15’ten fazlasını temsil ediyor ve 725 bin kişiye 
istihdam sağlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın ala-
nında önde gelen şirketleri ve kurumlarından 
oluşan üyelerimizin yüzde 16’sını holdingler, 
yüzde 15’ini finans kurumları, yüzde 15'ini 
danışmanlık, yüzde 8’ni enerji, yüzde 8’ini 
tarım ve gıda, yüzde 6’sını da inşaat şirketleri 
oluşturuyor. Perakende ve tüketim ürünleri, 
içecek, ambalaj, otomotiv yan sanayi, teleko-
münikasyon ve teknoloji, havalimanı ve liman 
işletmesi, tekstil, taşımacılık ve lojistik, ilaç, 
demir - çelik sektörlerinden de üyelerimiz 
bulunuyor.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu 
yana ne gibi çalışmalar yaptınız?

Savunuculuk temelli bir düşünce kuruluşu 
olan SKD Türkiye, sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımıyla, politika geliştirmeyi  ve iş dünya-
sının rekabetçiliğini bu yaklaşım rehberliğinde 
artırmayı misyon edindi. Birleşmiş Milletler 
(BM) tarafından 2015'te yayımlanan BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçlarını stratejik çer-
çevemiz olarak aldık ve 5 odak alanı belirledik. 
Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verim-
lilik, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim, 
Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, 
Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi ile Sos-

yal İçerme ve Kapsayıcılık başlıklarında bir-
çok proje başlattık ve iş dünyasından 

da önemli destek gördük. Şu ana 
kadar gerçekleştirdiğimiz ve 

devam eden projelerimi-
zin öne çıkanları arasın-

da Türkiye Döngüsel 
Ekonomi Platformu 

(TDEP), İş Dün-
yası Plastik Gi-
rişimi (İPG), 
Eşit Adımlar 
P l a t f o r m u , 
Duyar l ı  Ol 
Projesi (DO!) 
ve Reporting 
Matters pro-
jesi yer alı-
yor.
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
BİR İŞ YAPIŞ VE YAŞAM BİÇİMİ”
Sürdürülebilir kalkınma kavramını 
biraz açar mısınız?

Sürdürülebilir kalkınma, bir iş yapış ve ya-
şam biçimidir. Bütün dünyayı birden bire etkisi 
altına alan pandemi sayesinde sürdürülebilirlik 
konusu herkesin gündeminde üst sıraya yerleşti. 
Günümüzde pek çok otoritenin sürdürülebilir 
kalkınmanın önemine vurgu yaptığına ve sürdü-
rülebilirlik standartlarını teşvik ettiğine şahitlik 
ediyoruz. Sahip olduğumuz tek evimiz dünya-
nın geleceğini güvence altına alabilmek için, 
günümüzde karşı karşıya kaldığımız en büyük 
tehdit olan iklim krizi ile kararlılıkla mücadele 
etmeliyiz. Gelecek kuşakların varlığını tehlikeye 
atmadan, doğal çevreyi merkeze alan kaynak yö-
netimi yaparak ve atığı sistemden olabildiğince 
çıkarmaya çalışarak ekonomik büyümenin sağ-
lanması çok kritik. Hayatın devamlılığını sağla-
yabilmek için sorumluluk almalıyız. Biz de SKD 
Türkiye olarak üstümüze düşeni yapmaya ve her 
zaman olduğu gibi, tüm kaynaklarımızı sunarak 
ülkemizde bu konuda öncülük etmeye hazırız. 

"Ekonominin yeniden 
şekillendiği

bu dönemde 
sürdürülebilirliğin 

önem
kazandığını ve karar 

mekanizmalarına
daha çok dahil 

edildiğini görmek bize
doğru bir yolda 

ilerlediğimizi 
gösteriyor.

Önümüzdeki 
dönemde bugüne

dek yaptığımız 
çalışmaları ileri bir 

seviyeye
taşımayı hedefliyoruz."

Sürdürülebilir kalkınma, ülkeleri ve şirketleri 
geleceğe nasıl taşıyacak?

Çalışmalar net bir şekilde özetliyor ki iklim 
riski artık iş riski demek. Dolayısıyla küresel 
pazarda rekabet edebilmek için çevresel, sosyal 
ve yönetişim risklerini doğru yönetmemiz ge-
rekiyor. Bu doğrultuda atık kavramını ortadan 
kaldıran döngüsel ekonomi yaklaşımı, şirketlere, 
çevresel ve ekonomik riskleri minimize ettiği 
için daha başarılı olma avantajı sunuyor. 

“Yeşil Mutabakatı” yol haritası olarak be-
lirleyen Avrupa, 2050 yılında ilk karbon nötr 
kıta olacağının müjdesini verdi. Ancak mevcut 
malzeme ve doğal kaynak kullanımı ile bu he-
defe ulaşmak oldukça zor görünüyor. Çünkü 
zaten küresel emisyonların yarısından fazlası 
kaynak ve malzeme kullanımları ile doğrudan 
ilgili. Artık Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na da ulaşmak için, yeniden 
kullanım ve azaltım prensiplerine dayanan dön-
güsel ekonomi modelini iş yapış biçimlerimize 
adapte etmek çok önemli hale geldi. Hammadde 
ve enerji başta olmak üzere dışa bağımlı bir 
endüstrimiz olduğu göz önüne alınınca, atık 
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olarak adlandırılan malzemeleri kaynak olarak görmek ve 
üretimde girdi olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak, 
Türkiye için dışa bağımlılığı azaltmak adına çok önemli bir 
fırsat olarak karşımıza çıkıyor. İhracatımızda AB ülkelerinin 
payının yüzde 50 olduğunu düşünürsek, döngüsel ekono-
miye uyum ülke olarak bizim için artık bir tercih olmaktan 
çıkıp zorunluluk halini aldı. Ticaret Bakanlığı, AB’nin Yeşil 
Mutabakat’ına uyum amacıyla ilgili bakanlıkların katılımı ile 
bir Çalışma Grubu kurulmasını sağladı. Böylece döngüsel 
ekonomi öncelikli ele alınacak konular arasına girmiş oldu. 
SKD Türkiye olarak düzenlediğimiz VII. Sürdürülebilir 
Finans Forumu’nda açılış konuşması yapan BDDK Başkanı 
Mehmet Ali Akben’in Türkiye’de de bir taksonomi çalışma-
sını başlattıklarının müjdesini vermesi bizim için oldukça 
sevindirici bir gelişme oldu. Ülkemizin önde gelen finans 
ve yatırım kuruluşları sürdürülebilir kalkınmayı artık iş 
stratejilerine entegre etmeye başladı. 

Pandemi, iş yapış modellerini de etkiledi. SKD olarak iş 
dünyasına bu dönemde önerileriniz nedir?

Geride bıraktığımız yıla, Covid-19 pandemisinin yanı 
sıra iklim krizi de damgasını vurdu. Salgınla beraber birçok 
hükümet, kamu ve özel sektör oyuncusu ile finansal sistem 
paydaşları, iklim krizinin göz ardı edilemeyecek kadar bü-
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“TÜRKİYE İMSAD, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ALANINDA SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYOR”

Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye inşaat malzemeleri sanayisini 

bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir 
büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse 

yurt dışında iş birliklerinin geliştirilmesini 
amaçlayan Türkiye İMSAD, sektörün en yaygın 

erişimine sahip kurum olarak göze çarpıyor. 
Yaklaşık 60 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne 

sahip olan inşaat malzemesi sektörü, 21.1 
milyar dolar ile Türkiye'nin ihracat lideri 

sektörleri arasında yer alıyor. Bu ihracatın 
yüzde 75’inin Türkiye İMSAD üyeleri tarafından 

gerçekleştiriliyor olması, Türkiye İMSAD’ın 
kurum olarak gücünü ve önemini ortaya 

koyuyor. 
Türkiye İMSAD, etki alanının farkında 

olarak, sorumlu bir lider gibi sürdürülebilirlik 
alanında da temsil ettiği sektöre öncülük 

ediyor. SKD Türkiye olarak bizim de parçası 
olduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi, 

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin 
sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, enerji, 
iklim değişikliği politikalarına katkı sunmak, 

inşaat sanayisinde bu konularda gerekli iş 
birliklerinin kurulmasını sağlamak, farkındalığı 
artırmak ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek 

amacıyla çalışıyor. Komite çalışmaları 
kapsamında, Türkiye İMSAD üyelerinin 

sürdürülebilirlik iyi uygulama çalışmalarının 
değerlendirildiği ve bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen “Geleceğe Yatırım Ödülleri”nde 
projenin başından beri jüri üyesi olarak 

sürece destek veriyoruz. Bu yıl pandemiye 
rağmen şirketlerin sürdürülebilirlik konusunu 

önceliklendirdiği ve birbirinden değerli iyi 
uygulamaları olduğunu görmek bizleri çok 

memnun etti. SKD Türkiye olarak, çevresel ve 
toplumsal sorumluluğu teşvik edici bu tarz 
çalışmaların hepsini büyük bir heyecan ve 

motivasyon ile desteklemekten memnuniyet 
duyuyoruz. Türkiye İMSAD’ı ve üye şirketleri, 

Türkiye’de düşük karbonlu ve döngüsel bir 
ekonomik toparlanma için yaptığımız iş 

birliği çağrısını desteklemeye, başta döngüsel 
ekonomi ve plastik girişimi olmak üzere 

kurduğumuz platformlara dahil olmaya davet 
ediyoruz. 
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yük bir risk yarattığını fark etti. Paris 
İklim Anlaşması’nda öngörüldüğü gibi 
2050 yılına kadar karbon nötr olmayı 
başaramazsak, riskleri fırsata çevirmek 
için şansımız yok denecek kadar az 
olacak. Tüm dünyada iklim değişimine 
yönelik sorunların üstesinden gelmek 
için bağlayıcı kararlar almak ve yaptı-
rımları devreye sokmak oldukça önemli 
bir hale geldi. Bu, ancak küresel olarak 
hep beraber harekete geçersek üstesin-
den gelebileceğimiz bir süreç. “Yeşil 
Mutabakatı” yol haritası olarak belirle-
yen Avrupa, 2060 yılına kadar karbon 
nötr olmayı hedefleyen Çin ve Biden’ın 
göreve gelmesinin hemen ardından 
Paris Anlaşması’nı yeniden imzalayan 
ABD, global güçlerin bu konuda ne 
denli kararlı olduğunu ve bu uğurda 
ne gibi aksiyonlar alınmasının gerek-
tiğinin en büyük göstergesi oldular. 
Türkiye’de ise Kasım 2020’de AB Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı açıklanmasının 

hemen ardından, Aralık 2020’de Sıfır 
Atık Projesi’ni ileriye taşıması beklenen 
Çevre Ajansı kuruldu ve bunun yanı 
sıra olumlu açıklamalar yapıldı.

Özetle, artık sosyal ve çevresel ko-
şulları göz ardı ederek büyüme he-
deflenemez. Gezegenimizin sınırları 
dahilinde refah içinde yaşayabilmemiz 
için tüm kurumların iş birliği içinde 
harekete geçmeleri gerekiyor. Bunun 
için ortak bir vizyona ve sistem deği-
şikliğine ihtiyacımız var. Türkiye’nin 
bu yolda güçlü adımlar atacağına inan-
cımız tam.

SKD Türkiye'nin önümüzdeki dö-
nemde ne gibi faaliyetleri olacak?

Ekonominin yeniden şekillendiği 
bu dönemde sürdürülebilirliğin önem 
kazandığını ve karar mekanizmalarına 
daha çok dahil edildiğini görmek bize 
doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteri-
yor. Önümüzdeki dönemde bugüne 
dek yaptığımız çalışmaları ileri bir se-
viyeye taşımayı hedefliyoruz.

Çatı örgütümüz WBCSD’nin lanse 
ettiği “Vizyon 2050: Dönüşüm Zama-
nı” raporu, insanlığın şu anda; iklim 
krizi, biyoçeşitlilik kaybı ve sosyal eşit-
sizlikler olmak üzere üç farklı kriz ile 
karşı karşıya olduğunu ve bu üç krizin 
üstesinden gelmek için sistemli bir dö-
nüşüme ihtiyacımız olduğunu ortaya 
koydu. WBCSD, küresel ekonomik 
sistemin, insanlar ve gezegen üzerinde 
yaratılan etkinin de dikkate alınarak 
değerlendirme yapılan bir sisteme ge-
çiş yapılması gerektiğini, çünkü yal-
nızca finansal başarıya odaklanmanın 
gezegenimizde sürdürülemez sonuçlar 
ortaya çıkmasına neden olduğunu sa-
vunuyor. 

Çatı örgütümüzün bu vizyonu SKD 
Türkiye olarak, 2021 yılı ana strateji-
miz olan, “Yeşil Dönüşüm” prensipleri 
doğrultusunda yeni iş birlikleri ve yeni 
dijital araçlar ile öncü rol edinme he-
defimizi pekiştirir nitelikte. SKD Tür-
kiye olarak, temelini bugüne dek yap-
tığımız çalışmalarla başlattığımız bu 
dönüşüm, önümüzdeki üç yıllık yeni 
dönemimizde güçlenerek devam ede-
cek. SKD Türkiye olarak, önümüzdeki 
dönemde “Döngüsel Ekonomi”, “İş 
Dünyası Plastik Girişimi” ve “Rapor-
lamanın Önemi” konularında bugüne 
kadar gerçekleştirdiklerimizi daha üst 
kademelere taşıyacağız.

SKD TÜRKİYE’DEN İKİ 
ÖNEMLİ ÇALIŞMA

İş Dünyası Plastik Girişimi: 
SKD Türkiye, Global Compact 

Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde 
2019 yılı Kasım ayında plastik 

kirliliği ile mücadeleyi bir adım 
öteye taşımayı hedefleyerek, 
İş Dünyası Plastik Girişimi’ni 
kurdu. Girişim kapsamında 
şirketleri imzacı olmaya ve 

2021 yılı Mart ayı sonuna kadar 
plastik taahhütlerini belirleyerek 
kamuoyu ile paylaşmaya davet 

etti ve Girişim’in 50’ye yakın 
imzacısı oldu. SKD Türkiye, 

taahhüt veren imzacılara yol 
gösterici olması amacıyla, dört 

aylık titiz bir çalışma sonucunda 
Plastik Taahhütleri Rehberi’ni 

hazırladı. Hayata geçirilen 
Plastik Taahhütleri Rehberi ve 

rehberdeki yol haritalarının 
dijitalleştirildiği araç olan İPG 
Tool, ülkemizde uluslararası 
vizyona uygun hazırlanmış 
ilk çalışmalar. 31 Mart 2021 

itibarıyla 34 şirket, İPG Tool’u 
kullanarak 2023’e kadar 

gerçekleştirmek üzere plastik 
azaltım taahhütlerini verdiler.

Türkiye Döngüsel Ekonomi 
Platformu: 

SKD Türkiye, 2016 yılından bu 
yana EBRD iş birliği ile hayata 
geçirdiği ve endüstriler arası 
malzeme değişimine imkan 

veren, Türkiye Materials 
Marketplace projesi kapsamında 

gerçekleştirdiği döngüsel 
ekonomi çalışmalarını, “Türkiye 
Döngüsel Ekonomi Platformu 
(TDEP)” adını verdiği bir çatı 
altında birleştirdi. Dernek, 

Platform’un etkin bir şekilde 
kullanılması ve iş dünyasına 
katkı sağlaması için yoğun 

çaba sarf ediyor. Platformun 
halihazırda 24 farklı sektörden 

170 üyesi bulunuyor. Platformda 
gerçekleştirilen işlemler 

sayesinde 1 milyon 400 bin euro 
değere karşılık gelen 13 bin 

tonun üzerinde malzemenin geri 
kazanılması sağlandı.
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“Sektörde BIM 
farkındalığını

artırmayı 
hedefliyoruz”
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ERDİNÇ ÇİFTÇİ

Yaklaşık 15 yıldır Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM - Building Information Modeling) 
araçlarını kullanarak tasarım, proje ve bil-

gi yönetimi hizmetlerini sunan BOLD Mimarlık, 
bu konudaki bilgi birikimini sektördeki diğer 
paydaşlarla da paylaşıyor. Mesleki pratikleri-
nin tamamında BIM araçlarını kullandıklarını 
belirten BOLD Mimarlık Kurucu Ortağı Erdinç 
Çiftçi, “Ekibimiz BIM’i en iyi şekilde kullanan 
yetkin kişilerden oluşuyor. Kendilerini sürekli 
geliştirebilen insanlar oldukları için de ayrıca 
gurur duyuyorum” diyor. Erdinç Çiftçi ile mi-
mari yaklaşımını, BIM uygulamasını ve BOLD 
Mimarlık’ın faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitimizden, 
mimarlık mesleğine başlama süreci ve kari-
yerinizden bahseder misiniz?

Mimarlık eğitimimi 2000 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun olarak tamamla-
dım. Mesleğimin ilk yıllarında çeşitli ofislerde 
mimar olarak görev yaptım. 2007-2012 yılları 
arasında TOCA (The Office of Contemporary 
Architecture) adlı tasarım firmasında genel mü-
dürlük görevini yerine getirdim.

2012 yılından itibaren de BOLD’un kurucusu 
ve yöneticisi olarak mesleki pratiğimi sürdürü-
yorum.

“İNŞAATIN SONUNA KADAR
ÜRETİM SÜREÇLERİNE KATILIYORUZ”
Bold Mimarlık’ın yapısı nasıl?

Eşim Işıl Çiftçi ile şirket ortağıyız. BOLD, 
kendi bünyesindeki ekipleri ile yapısal, mimari, 
mekanik ve elektrik gibi birçok disiplinde BIM 
sistemini kullanan önde gelen bir tasarım şirketi 
olarak sektörde yerini aldı. Ofis pratiğimiz, kon-
sept aşamasından başlayarak işletme aşamasına 
kadar entegre ve yüksek kaliteli tasarım model-
lerine bağlı. Proje yöneticilerimiz ve tasarımcılar 
inşaatın sonuna kadar üretim süreçlerine katı-
lıyorlar.

20 kişilik bir ekibimiz var. Şirketimizde ça-
lışanlar BOLD’un değerli bir üyesidir. Bunu her 
zaman hissetmelerine önem veririz. Mutlu ol-
dukları sürece birlikte çalışmaya devam ederiz. 
Çalışanlarımızı fazla mesai, disiplinler arası hi-

yerarşi, ast-üst çekişme ve performans baskısına 
maruz bırakmayız.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?
Ağırlıklı olarak çalıştığımız bir alan yok, çok 

farklı fonksiyonlarda yapılar ürettik. Bunların 
içinde en fazla sayıyı oluşturanlar endüstri yapı-
ları, ulaşım yapıları ve spor yapıları.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
neler?

Bakü Olimpik Stadyumu, KKTC Ercan Hava-
alanı Projesi, TBE Geri Kazanım Tesisi ve Bulgar 
Ortodoks Eksarhlığı Karma projesini sayabilirim. 
Yevlakh Tohum Tesisi ise 2010 yılında WAF’ta 
Üretim, Enerji ve Dönüşüm kategorisinde birin-
cilik ödülü aldı.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Şu anda KKTC Ercan Havaalanı ve İstanbul 

Üniversitesi Avcılar Kampüsü projelerimize de-
vam ediyoruz.

Yurt dışında hangi projeleri gerçekleştirdi-
niz?

Münih’te bir otel, Gine’de bir stadyum, 

“Biz yapıların ve 
insanların sayısal verilere
dönüştüğü yeni tasarım 
çağında salt mimari
ürüne değil, ürünün 
ortaya çıkışındaki diğer
aktörlere ve süreçlere de 
odaklanıyoruz. Yapının 
nihai, görünüşünden 
çok, ortaya çıkacak 
sürecini tasarlamaya 
çalışıyoruz.”

Yapısal, mimari, mekanik ve elektrik gibi birçok disiplinde BIM sistemini 
kullanan BOLD Mimarlık, başarılı işlere imza atıyor. BOLD Mimarlık Kurucu 

Ortağı Erdinç Çiftçi, “İşlerimiz dolayısıyla BIM’i etkin olarak kullandığımız için, 
zengin bir deneyime sahibiz. Misyonumuz, meslektaşlarımızı destekleyerek 

genel BIM farkındalığını artırıp, üretkenliği, kaliteyi ve süreci iyileştirmek” diyor.
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Bakü’de Olimpiyat Stadyumu ve Azerbaycan’da 
bazı endüstri yapılarını yurt dışı projelerimiz 
olarak sıralayabilirim.

“SALT MİMARİYE DEĞİL, DİĞER
SÜREÇLERE DE ODAKLANIYORUZ”
Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Biz yapıların ve insanların sayısal verilere 
dönüştüğü yeni tasarım çağında salt mimari 
ürüne değil, ürünün ortaya çıkışındaki diğer 
aktörlere ve süreçlere de odaklanıyoruz. Ya-
pının nihai görünüşünden çok, ortaya çıka-
cak sürecini tasarlamaya çalışıyoruz. Tasarımı 
herhangi bir aşamada dondurmak istemiyoruz, 
tasarımın sürekliliğini ve planlama, inşaat ve 
işletme aşamalarında devamlılığını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bunun için iyi bir süreç planlaması 
yapıyoruz. Süreç iyi planlandığında ürün de 
iyi oluyor.

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

BOLD en son bilgi, malzeme ve teknoloji 
imkanlarını tasarımlarında kullanmaya istekli 
bir firma. Malzeme seçimlerini projenin bütçe-

“Yaklaşık 15 yıldır 
BIM araçlarını

kullanarak tasarım, 
proje yönetimi

ve bilgi yönetimi 
hizmetlerini sunan

bir topluluğuz. 
Ekibimiz BIM’i en iyi

şekilde kullanan 
yetkin kişilerden 

oluşuyor.”

2

1

sine göre yapıyoruz. Tasarımın her aşamasında bütçe 
kontrolünü sağlıyoruz. Projenin bulunduğu yere göre 
malzeme seçimlerimiz değişiyor. Öncelikle yerel ürün 
ve üretici imkanlarını araştırıyoruz. Bu mümkün de-
ğilse başka bir coğrafyadan malzeme tedarik ediyoruz.

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ERDİNÇ ÇİFTÇİ
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3- KKTC ERCAN HAVAALANI
4- KKTC ERCAN HAVAALANI TERMİNAL 

YAPISI

şım gerektirdiğine inanıyorum. Yapı-
nın mimari veya mühendislik olarak 
alanları bölünerek değerlendirilmesini 
doğru bulmuyorum. Örneğin sürdürü-
lebilirlik hedefinde seçilecek mekanik 
sistemin mimari kabuğu doğrudan 
etkilediğini biliyorum. Bunun için 
biz tasarımın etkilerini enerji analiz-
leri ve simulasyonlarla test ediyoruz. 
Mümkün olduğunca düşük enerji ge-
rektiren yapılar yapmaya çalışıyoruz. 
Ancak dürüst olmalıyım ki; bizim yap-
tığımız ölçeklerde yapıların sürdürüle-
bilir olması imkansız. Sürdürülebilir 
olması için bunların hiç yapılmamaları 
gerekir.

“MESLEKİ PRATİĞİMİZİN
TAMAMINDA BIM
ARAÇLARINI KULLANIYORUZ”
Günümüzde openBIM, yapı 
sektörünün tüm paydaşlarına çok 
önemli katkılar sağlıyor. BIM tek-
nolojisinin faydaları hakkında bilgi 
verir misiniz?

Yaklaşık 15 yıldır BIM araçlarını 
kullanarak tasarım, proje yönetimi 
ve bilgi yönetimi hizmetlerini sunan 
bir topluluğuz. Ekibimiz BIM’i en iyi 
şekilde kullanan yetkin kişilerden olu-
şuyor. Kendilerini sürekli geliştirebilen 
insanlar oldukları için de ayrıca gurur 
duyuyorum. Mesleki pratiğimizin ta-
mamında BIM araçlarını kullanıyoruz. 
Farklı aşamalarda farklı tasarımcılarla, 
üreticilerle çalışmak zorundayız. Bu 
durum da openBIM tasarım modeli-
nin üretim modeline dönüşmesi için 
önemli bir araç. Aynı şekilde farklı 
üreticiler tarafından üretilmiş yapı bi-
leşenleri bizim yapımızın kayıt mode-
lini oluşturuyor. Tasarımdan üretime 
iki yönlü bir bilgi akışı openBIM saye-
sinde mümkün oluyor.

İnşaat sonrasında işletmenin kul-
lanacağı bakım, onarım ve tesis yöne-
timi modellerini oluşturuyoruz. Açık 
kaynak prensibine dayanan çalışma 
anlayışımıza göre, edindiğimiz tüm 
deneyimlerimizi sektördeki diğer mes-
lektaşlarımızla seminerler, çalıştaylar 
ve atölyeler vasıtasıyla paylaşıyoruz. 
BOLD olarak, BIM sistemi farklı di-
siplinlerle uyumlu çalışmayı; tasa-
rım, inşaat ve işletme aşamalarında 
BIM sürecinin sürdürülebilmesi için 
paydaşlarının BIM bilgisini artırmayı 
hedefliyoruz. Bu anlamda iş bazında 

ortak atölyeler düzenleyerek, bilgi ak-
tarımı sağlıyoruz. Planlama, tasarım, 
inşaat ve işletme aşamalarındaki bilgi 
aktarımının sorunsuz gerçekleşmesi 
için ortak çalışmalar ve planlar yürü-
tüyoruz.

Yaptığımız işlerin yanı sıra sek-
tördeki paydaşların BIM süreçlerini 
benimsemeleri ve kendi entegrasyon-
larını sağlamaları ile ilgili çalışmalar 
yürüttük. Biz işlerimiz dolayısıyla 
BIM’i etkin olarak kullandığımız için, 
zengin bir deneyime sahibiz. Misyo-
numuz meslektaşlarımızı destekleye-
rek genel BIM farkındalığını artırarak, 
üretkenliği, kaliteyi ve süreci iyileş-
tirmek.

Son üç yıldır, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık fakültele-
rinde hem lisans, hem de yüksek lisans 
öğrencileri için BIM Tabanlı Tasarım 
derslerini sürdürüyoruz. Bu dersler 
sırasında öğrencileri yarım dönem-
de BIM okur-yazarı ve Revit kullanır 
hale getiriyoruz. Öğrencilerimizden 
aldığımız geri bildirimle derslerimizin 
içeriğini güncelliyoruz.

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

Firma olarak değil ama kişisel ola-
rak mimarlık ve mühendislik eğiti-
minin birleştirildiği bir akademinin 
kurulmasını ve bu akademiden ye-
tişen meslektaşlarımla yapacağımız 
yapıların akıllı kent modelleri haline 
dönüşmesini görmeyi isterim.

3

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

Mimari projede sürdürülebilirlik 
kavramını multi disiplinli bir yakla-

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ERDİNÇ ÇİFTÇİ
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“Şirket satın alma ve yeni 
fabrika yatırımı hedefliyoruz” 



SÖYLEŞİ / TİMUR KARAOĞLU

riyoruz. Yakaladığımız bu başarının altında ise; 
doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler 
ve yetkin insan kaynağı yatıyor. 

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

Kalekim’in hem yurt içinde, hem de yurt dı-
şında fabrikaları var. Üretimimizi; ikisi Balıkesir’de 
olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, 
Erzurum ve Mardin ile Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’da kurulu dokuz fabrikamızda yapıyoruz. 
Sekiz fabrikamızda kuru harç, Balıkesir fabrikamız-
da ise boya ve sıva üretiyoruz. Kuru harç üretim 
tesislerimizin toplam kapasitesi 930 bin ton, boya 
ve sıva tesisimizin üretim kapasitesi de 50 bin ton.

Yapı kimyasalları sektöründe; seramik uygu-
lamaları, yalıtım çözümleri ve endüstriyel zemin 
uygulamaları ürünleri ile boya ve sıva üretimi 
yapıyoruz. Ürün gamlarımızı detaylandırmak ge-
rekirse; seramik uygulamaları alanında seramik 
yapıştırıcılar, derz dolgular, astarlar, yüzey bakım 
ve temizlik ürünleri, mastik ve köpükler yer alıyor. 
Isı ve su yalıtımı alanlarında da ıslak hacimlere 
kullanılan çimento, bitüm, poliüretan, akrilik ve 
tekstil membran esaslı ürünleri, su yalıtım bantları 

ve yüzey hazırlık malzemelerinin yanı sıra 
ısı yalıtım sistemleri altında, yapış-

tırıcılar, sıvalar, dekoratif kapla-
malar ve sistem aksesuarları 

bulunuyor.
Zemin uygulamaları 

alanında ise; iç ve dış 
mekanlarda, daya-
nıklı, dekoratif ve 
işlevsel hale ge-
tirmek amacıyla 
kullanılan zemin 
çözümleri ürün 
gamında epoksi 
esaslı kaplama 
astarlarla birlik-
te, çimento esas-
lı sertleştiriciler 
ve kür malzeme-

leri ile endüstriyel 
karolar yer alıyor. 

Bunların yanın-
da boya uygulama-

“İç pazarda sahip 
olduğumuz yüzde 

53,4’lük pazar 
payı ile seramik 

uygulamaları
alanında sektörde 

lider konumda 
bulunmamızın 
yanında, aynı 

zamanda
ürünlerimizi dört 

kıta, 80 ülkede 
tüketicilere 

ulaştırıyoruz.”

Türkiye’nin yapı kimyasalları alanında en 
köklü firmalarından olan Kalekim, pek çok 
sektörün pandemi nedeniyle daraldığı zorlu 

2020 yılında satış gelirini yüzde 37,9 oranında 
artırarak elde ettiği başarıyı yeni yatırımlarla taç-
landırmayı hedefliyor. 2020 yılında yakaladıkları 
finansal başarı ile 2021 yılının mayıs ayında halka 
arz sürecini başarıyla tamamladıklarını vurgulayan 
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Büyüme 
hedefimiz doğrultusunda halka arzdan elde ettiği-
miz gelirin yüzde 60 - 70’lik kısmını yurt içinde, 
yüzde 30 - 40’lık kısmını da yurt dışında Kalekim’i 
daha da büyütecek yatırımlar için kullanmayı 
planlıyoruz” diye konuştu. Kalekim Genel Müdü-
rü Timur Karaoğlu ile Kalekim’in faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk. 

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

Kalekim’in hikâyesi; Kurucumuz ve Onursal 
Başkanımız Dr. İbrahim Bodur’un Kars iline yap-
tığı bir yolculukla başlıyor. Bu yolculukta bir fikir 
olarak doğan Kalekim, daha sonra Dr. İbrahim 
Bodur, tarafından 1973 yılında atılan temelle ete 
kemiğe bürünüyor. O günden bu yana da 48 yıldır 
hayata geçirdiği ilkler ile yalnızca Türkiye 
yapı kimyasalları sektörüne liderlik 
yapmakla kalmıyor, aynı zaman-
da uluslararası alanda da sek-
törümüzün çok güçlü bir 
oyuncusu ve ülkemizin 
de uluslararası arenaya 
açılan bir değeri hali-
ne geliyor.

Kalekim ola-
rak, seramik ya-
pışt ır ıcı lar ı  ve 
derz dolguları 
üretimi ile başla-
dığımız faaliyet-
lerimizi bugün 
liderlik ettiğimiz 
T ü r k i y e  y a p ı 
kimyasalları sek-
töründeki geniş 
ürün yelpazemiz 
ve istikrarlı büyü-
memizle devam etti-

Yapı kimyasalları sektöründe yarım asrı bulan bir tecrübeye sahip olan Kalekim, 
halka arzı başarıyla tamamlayarak yeni yatırımlara yöneldi. Kalekim Genel 

Müdürü Timur Karaoğlu, “Yurt içinde büyümemizi destekleyecek beton katkısı, 
boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın almayı veya yeni fabrika 

yatırımı yapmayı düşünüyoruz” dedi.  
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ları alanında yine inşaat boyaları kategorisinde 
iç cephe, dış cephe boyaları; dekoratif ürünler 
kategorisinde dekoratif boya, sıva ve kaplamalar ile 
boya ürünleri grubunun tamamlayıcısı olan yüzey 
hazırlık malzemeleri ve renklendiriciler bulunuyor. 
Ayrıca 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Bi’Boya 
markamızla da yurt içinde hem bayi kanalıyla, 
hem de kendi adına kurduğumuz e-ticaret sitesi 
üzerinden satış yapıyoruz. Yurt dışındaki boya 
faaliyetlerimizi ise Kale markasıyla yürütüyoruz.

“80 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Kalekim olarak, ileri teknoloji ile ürettiğimiz 
uluslararası standartlardaki ürünlerimizi yurt 
içinde 251, yurt dışında da 117 bayi olmak 
üzere, toplamda 368 bayi aracılığıyla tüketici 
ve profesyonellerle buluşturuyoruz. İç pa-
zarda sahip olduğumuz yüzde 53,4’lük 
pazar payı ile seramik uygulamaları 
alanında sektörde lider konumda 
bulunmamızın yanında, aynı za-
manda ürünlerimizi dört kıta, 
80 ülkede tüketicilere ulaştırı-
yoruz. İhracata özel bir önem 
veriyoruz. 2020 yılı itibarıyla 
şirketimizin toplam cirosu-
nun yüzde 29,3’ünü yurt 
dışı satışlarımız oluşturdu. 

“Pek çok sektörün 
pandemi nedeniyle 
daraldığı zorlu 2020 

yılında Kalekim 
olarak, olağanüstü bir 
büyüme performansı 

sergiledik ve satış 
gelirlerimizi yüzde

37,9 oranında 
artırarak, toplamda 

526 milyon TL’ye 
yükselttik.”

Önümüzdeki süreçte bu oranı daha da artırmayı 
hedefliyoruz.

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

Ortadoğu bizim lojistik açıdan ko-
laylık sağlamasından dolayı 

“TÜRKİYE İMSAD, SEKTÖRÜN 
NABZINI TUTUYOR”

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini 
ve Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD, kurulduğu günden bu yana 

37 yıldır inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında 
temsil eden, ülkemizdeki çok önemli bir çatı kuruluşu. 

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele 
almasının yanında, aynı zamanda 32 binden fazla noktaya 

etkin bir şekilde ulaşarak, sektörümüzün nabzını tutuyor. 
Bununla birlikte ekonomideki gelişmeleri ve bu gelişmelerin 

inşaat sektörüne yansımaları ile ilgili olarak da hazırladığı aylık 
düzenli ekonomi raporları ile de hem bizler, hem de tüm sektör 

temsilcileri için çok önemli bir yol gösterici görevi üstleniyor. Fikir 
ve çalışmaları ile sektör temsilcilerine öncülük ediyor. Kalekim 

olarak, Türkiye İMSAD’ın sektöre yönelik yurt içi ve yurt dışı 
çalışmalarını çok önemsiyor ve değerli buluyoruz. 

SÖYLEŞİ / TİMUR KARAOĞLU
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“Büyüme hedefimiz 
doğrultusunda; halka 
arzdan elde ettiğimiz 
gelirin yüzde 
60 - 70’lik kısmını 
yurt içinde, yüzde 
30 - 40’lık kısmını 
da yurt dışında 
Kalekim’i daha da 
büyütecek yatırımlar 
için kullanmayı 
planlıyoruz.”

önemli bir pazarımızı oluşturuyor. O bölgede ol-
dukça etkiniz. Büyüme planımızı, yatırımlarımızı 
bu bölge ile birlikte Ortadoğu’ya çevirmiş durum-
dayız. Mersin lokasyonunda ihracat pazarlarına 
hizmet ettiğimiz bir yatırımımız var. Irak’ın yanı 
sıra potansiyel Suriye, Mısır, Libya gibi bölgelerden 
gelecek kapasitelere karşı bu noktadaki üretim 
kapasite genişletme faaliyetlerimiz devam ediyor.

2016 yılında Kenya’da başladığımız lisanslı 
üretim projemiz ile yerel bir iş birliği kurarak, 
lisanslı üretim modelini benimsedik. Bu iş birliği 
aynı zamanda şirketimizin Afrika kıtasındaki ilk 
üretim üssü ve bu iş modelinin ilk örneğini oluş-
turuyor. Yurt dışındaki faaliyetlerde Kenya’dan 
sonraki rotamız Arnavutluk ve Cezayir oldu. 2019 
yılında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da faaliyete 
geçirdiğimiz yıllık 27 bin 300 ton kuru harç ka-
pasitesine sahip fabrikamızda şu anda üretimimiz 
devam ediyor. Cezayir yatırımız için de bu yıl yerel 
bir şirketle yüzde 50-50 ortaklık kurarak, ilk adımı 
attık. Bunun yanında Rusya’da faaliyete olan OOO 
Kalekim şirketimiz altında 2020 yılında depo yatı-
rımı yaparak, pazarlama faaliyetine başladık. Yine 
bu yıl Fransa’da Kalekim France şirketimizi kur-
duk. Yurt dışına yönelik yatırım ve iş birliklerimizi 
önümüzdeki süreçte de artırmayı hedefliyoruz.

Kalekim olarak küresel salgın döneminde nasıl 
bir strateji belirlediniz?

Biz gerek Kale Grubu, gerekse de Kalekim ola-
rak, pandemi sürecini içimize baktığımız bir far-
kındalık dönemi olarak değerlendirdik. Pek çok 
sektörün pandemi nedeniyle daraldığı zorlu 2020 
yılında Kalekim olarak, olağanüstü bir büyüme 
performansı sergiledik ve satış gelirlerimizi yüzde 
37,9 oranında artırarak, toplamda 526 milyon 

TL’ye yükselttik. Ayrıca 2020 yılında yakaladığı-
mız finansal başarı ile 2021 yılının mayıs ayında 
halka arz sürecimizi tamamladık. Şimdi de içeride 
ve dışarıda daha güçlü bir Kalekim için çalışmaya 
devam ediyoruz.

“FARKLI COĞRAFYALARDA
YEREL ÜRETİM TESİSLERİ
KURMAK İSTİYORUZ”
Bu yıl planlarınıza uygun gidiyor mu? 
Önümüzdeki dönem için hedefleriniz nedir?

Pandeminin getirdiği bir takım öngörülmeyen 
durumlar yaşansa da Kalekim olarak, koyduğumuz 
hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. 
Yurt dışı yatırım ve çalışmalarımızdan yukarıda 
bahsetmiştim. 

Bunun yanında bu yıl için çok önemli bir adım 
olarak gördüğümüz halka arz sürecimizi tamam-
ladık. Ak Yatırım öncülüğünde düzenlediğimiz 
başarılı bir talep toplama süreci gerçekleştirdik. Bu 
süreçte bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızdan 
yoğun bir ilgi gördük, halk arz büyüklüğümüz 509 
milyon TL olarak gerçekleşti. Büyüme hedefimiz 
doğrultusunda; halka arzdan elde ettiğimiz gelirin 
yüzde 60 - 70’lik kısmını yurt içinde, yüzde 30-
40’lık kısmını da yurt dışında Kalekim’i daha da 
büyütecek yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. 
Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sek-
töründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak 
ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, 
boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket 
satın alma veya yeni fabrika yatırımları yapma dü-
şüncemiz var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki 
mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğraf-
yalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi 
amaçlıyoruz.

SÖYLEŞİ / TİMUR KARAOĞLU
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“Gerek yurt içinde 
gerekse de yurt 
dışındaki hedef 

pazarlarda kendi 
segmentinde 
lider firmalar 

arasında yer alan 
Seranit, ihracat 

pazarlarında 
50’den fazla 

ülkede 300’den 
fazla müşterisi ile 

dünya markası 
olma yolunda 

emin adımlarla 
ilerliyor.”

Bu yıl yurt dışında marka bilinirliğini ve ihracatı artırmaya 
odaklandıklarını belirten Seranit Genel Müdürü Nadir Erze, “Yalın 

üretime geçmek ve her iki fabrikamızda verimliliği artırmak da temel 
hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Yurt dışında marka bilinirliğimizi
ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz”

Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım çalışmaları saye-
sinde ürettiği farklı renk ve ebatlardaki 
zemin, duvar karoları ve özellikle dış cep-

he sistemlerindeki ileri teknoloji uygulamalarla 
sektör öncüleri arasında yer alan Seranit, hem yurt 
içi hem de yurt dışı pazarlarda büyümeye odak-
landı. 50’den fazla ülkede 300’den fazla müşteri 
ile dünya markası olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediklerini vurgulayan Seranit Genel Müdürü 
Nadir Erze, “İhracatta öncelikli pazarlarımız Av-
rupa ve Kuzey Amerika. Londra ve Dubai’deki 
showroomlarımızın yanı sıra; Fransa, ABD ve 
Almanya’da şirketlerimiz faaliyet gösteriyor. 2021 
ve 2022 yıllarında yurt dışı showroom ve depo-
larımızın sayısını artıracağız” diye konuştu. Nadir 
Erze ile Seranit’i ve faaliyetlerini konuştuk.

Seranit’in kuruluşundan bu yana gelişim 
sürecini sizden dinlemek isteriz.

Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ş., 
1992 yılında 500 bin metrekarelik kapasite ile 
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde 102 bin met-
rekare alanda Türkiye’nin ilk granit seramik fabri-
kasını kurdu. Fabrika, 1995 yılında ilave yatırımlar 
yapılarak 1 milyon metrekare, 1998 yılında 2 mil-
yon metrekare üretim kapasitesine ulaştı, böylece 
o tarihte Avrupa’nın en önemli tesisleri arasında 
yerini almış oldu. Seranit, 2001 yılında Sinpaş 
Grubu’na katıldı. Serena Serisi ve dünyada jenerik 
isim haline gelen Teknik Porselen Super White 
ürünü, 33x66, 60x60 ve 60x120 olarak farklı ebat-
larda üretildi ve şirket aynı yıl Yapı Oscarı sayılan 
Altın Çekül Ödülü’nün sahibi oldu.

2006 yılında 8.5 milyon metrekarelik bir üre-
tim büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük teknik 
porselen karo üreticisi konumuna gelen Seranit, 
aynı zamanda Avrupa’nın tek çatı altında faali-
yet gösteren en büyük porselen karo fabrikaları 
arasında yerini aldı. Bünyesinde Ar-Ge, Ür-Ge ve 
tasarım çalışmaları sayesinde ürettiği farklı renk ve 

ebatlardaki zemin, duvar karoları ve özellikle 
dış cephe sistemlerindeki ileri teknoloji uygu-
lamalarla sektörde öncü konuma geldi.

2007 yılında bir ilke imza atarak 90x90 
cm ve 90x135 cm ebatlarında teknik porselen 
serisini değişik renk ve bitiş alternatifleri ile 
ilk ve tek olarak pazara sunan Seranit, yurt 
dışına açılmaya karar vererek ihracat çalışma-
larına başladı. 2009 yılında ihracatta başarılı 
bir performans göstererek global krize rağmen 
hedeflerine ulaşıp ihracatını yüzde 30 artıran 
Seranit, ihracatta yüksek büyüme sağlayan fir-
malar arasında en üst sıralarda yer aldı. Şirket, 
dünyanın dev zincir mağazaları ve uluslararası 
birçok önemli projenin porselen karolarını 
üretmek üzere anlaşma imzaladı. 2011 yılında 
Eskişehir’de yer ve duvar karoları üretimine 
başlayan Seranit, duvar ve yer karoları lansma-
nını yaparken, tasarım, kalite ve teknoloji ko-
nusundaki yaklaşımı ve dünya standartlarında-
ki üretim anlayışı ile kısa sürede global seramik 
pazarının en önemli oyuncuları arasına girmeyi 
başardı. Duvar karolarında sahip olduğu farklı 
ve büyük ebatları ile sektör profesyonellerine 
ve tüketicilere daha fazla estetik ve mimari 
çözüm sunan Seranit, kullandığı teknoloji, 
kalite, tasarım, renkler ve dokuyla da sektörde 
farklılık yaratmayı hedefliyor.

2013 yılında 20’nci yılını kutlayan Seranit 
Grup, aynı yıl Vanucci Mutfak&Banyo markası-
nı da bünyesine katarken, 2015 yılında Red Dot 
Awards’da üç ödül, IF Design Awards’da beş 
ödül kazandı. 2016 yılında Türkiye’nin ilk ve 
tek 40x120 duvar karoları üretilirken, bu ölçü 
Türkiye’nin en büyük duvar karosu olma özelli-
ğini halen koruyor. Aynı yıl dünyanın ilk ve tek 
porselen duş karosu olan Aquanit markasının 
lansmanı yapıldı. Türkiye’nin en ince duvar ka-
rosu olan 6 mm kalınlığındaki serilerin lansma-
nı da 2021 yılında gerçekleştirildi. 2021 yılında 
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Turquality Programı’na girmeye hak kazandık ve 
ihracat pazarlarındaki büyümemizi de bu marka 
yatırım desteği ve motivasyonla sürdüreceğiz.  

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

İki üretim tesisimiz var. Bilecik’te üstün kaliteli 
porselen karolar ve Aquanit, Seravista gibi patentli 
inovatif ürünler üretiliyor. Bu tesisimizde porselen 
karoların yanı sıra mono charge ve double charge 
sırsız porselen karoların da üretimi gerçekleşti-
riliyor. Eskişehir’de yer alan yer ve duvar karosu 
fabrikası da geniş ürün gamı ve kapasitesiyle yük-
sek teknoloji kullanarak üretim yapıyor. Eskişehir 
İnönü’deki tesisimizde porselen karoların yanı sıra 
yer ve duvar karoları ile trim hattımızda mikromix 
serilerimiz üretiliyor. İki fabrikamızın toplam ka-
pasitesi 14 milyon metrekare.

“50’DEN FAZLA ÜLKEYE
İHRACAT YAPIYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki 
hedef pazarlarda kendi segmentinde lider firma-
lar arasında yer alan Seranit, ihracat pazarlarında 
50’den fazla ülkede 300’den fazla müşterisi ile 
dünya markası olma yolunda emin adımlarla iler-
liyor.

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

İhracatta öncelikli pazarlarımız 
Avrupa ve Kuzey Amerika. Lond-
ra ve Dubai’deki showroomları-
mızın yanı sıra; Fransa, ABD ve 
Almanya’da şirketlerimiz faali-
yet gösteriyor. 2021 ve 2022 

“2021 yılında gerek 
yurt içi, gerekse 

ihracat pazarlarında 
dikkat çekici büyüme 

hedeflerimiz var. 2021 
yılında yurt dışında 

marka bilinirliğinin ve 
ihracatın artırılması en 

önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.”

yıllarında yurt dışı showroom ve depolarımızın 
sayısını artıracağız. Pazarlama çalışmalarımızda da 
ihracat pazarları öncelikli. Marka bilinirliğimizin 
artırılmasını ve hedef ülkelerde profesyoneller 
başta olmak üzere karar vericiler arasında akla 
gelen ilk markalar arasına girmeyi hedefliyoruz. 
Dünya genelinde nitelikli projelerin takip edilmesi 
önceliklerimiz içinde yer alacak. 

Covid-19 pandemisi tüm sektörleri etkiledi. 
Seranit olarak küresel salgın döneminde nasıl 
bir strateji belirlediniz?

2020 yılının ilk aylarında durma noktasına 
yaklaşan talep kısa sürede normale döndü, hatta 
beklentilerin üstüne çıktı. Seranit olarak büyüme 
stratejimiz doğrultusunda oluşturulan hedefler 
pandemiye rağmen yakalandı. Bu süreçte tüketici 
davranışları, konut satış ve tercih modelleri deği-
şime uğradı. Mimaride yatay mimari ve az katlı 
nispeten küçük projeler üretilmeye başlandı.

Salgın öncesi başlanan projeler de kısa 
süreli durma sonrası tamamlanma 
süreçlerine hız verdi, bu 

 SÖYLEŞİ / NADİR ERZE

“STRATEJİ GELİŞTİRME 
KONUSUNDA TÜRKİYE İMSAD’IN 

BİLGİLERİNİ KULLANIYORUZ”

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini 
ve Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD sektörü oluşturan paydaşlar arasındaki 
iletişimi ve bilgi akışını artırarak üzerine düşen görevi 

fazlasıyla yaptı. Bizler de bu birliktelikten olumlu etkileniyor 
ve özellikle strateji geliştirme konusunda Türkiye İMSAD 

kaynaklarından elde edilen bilgileri aktif olarak kullanıyoruz.
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da talebin artmasında etkili oldu. Evlerinde daha 
çok zaman geçiren tüketicinin yaşam alanlarını 
değiştirme, iyileştirme isteği arttı, bu da talepte 
artışa sebep oldu. Mağaza ve yetkili satıcılarımız-
da pandemi koşullarına uygun çalışma koşulları 
belirlendi. Aynı şekilde üretim ve lojistik tesisle-
rimizde hijyen kurallarına titizlikle uyarak çalış-
malarımıza ara vermeden devam edildi. Böylece 
artan talep karşılandı, yurt içi ve dışındaki müş-
terilerimizin bu süreçten etkilenmemesi sağlandı. 
Salgının başından itibaren üretim ve lojis-
tik tesislerinde hijyen faktörünü ön 
plana çıkaran Seranit, bu sayede 
TSE Covid-19 Güvenli Üretim 
Sertifikası almaya hak kazana-
rak sektördeki öncülüğünü 
sürdürdü.

“KARBON AYAK İZİNİ 
AZALTTIK”
Şirketin 2021 yılı 
hedefleri neler?

2021 yılında gerek yurt 
içi, gerekse ihracat pazarlarında 
dikkat çekici büyüme hedeflerimiz 
var. 2021 yılında yurt dışında marka 
bilinirliğinin ve ihracatın artırılması en önemli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yalın üretime 
geçmek ve her iki fabrikamızda da verimliliği artır-
mak temel hedeflerimiz arasında. Enerji ve ham-
madde tüketimini minimize edecek yeni ürünler 
ve üretim teknolojileri geliştirme konusunda iki 
Ar-Ge merkezimiz de yoğun çalışmalar yürütüyor. 
Bu kapsamda Türkiye’nin en ince duvar karosu 
olan 6 mm ürünler geliştirilmiş olup, ebat zen-
ginliğinin artırılması çalışmaları devam ediyor. Bu 
sayede karbon ayak izi hem üretim, hem lojistik 
süreçlerimizde önemli miktarda azaltıldı. Müşteri 

memnuniyetini ve ulaşılabilirliğimizi artırmak için 
yurt içi ve yurt dışı lojistik merkezlerimizin sayısı-
nı ve kapasitesini artırmak da önemli hedeflerimiz 
arasında bulunuyor.

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

Sektörde salgın sonrası toparlanma devam 
ediyor. Gerek ABD’nin, gerekse Avrupa 

ülkelerinin Çin’e karşı başlattığı yük-
sek gümrük vergileri uygulaması 

bu ülkelerde Türk ürünlerini 
ön plana çıkardı ve talebin 
artmasına yol açtı. Ancak 
talep artışı ortalama birim 
fiyatları aşağı çekti ve birçok 
firma ihracatlarını artırırken 
birim fiyatlarını düşürdü. 
Bu durumun sürdürülebilir 

olmadığı ve Türk ürünlerinin 
algısını düşürdüğü açık. Sera-

nit bu süreçte kaliteli ürünleri, 
doğru hizmet anlayışı ve fiyat poli-

tikası ile ihracat birim fiyatlarını artıra-
rak İtalyan ve İspanyol üreticilerine alternatif 

olduğunu gösterdi.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Seramik kaplama malzemeleri sektörü enerji 

maliyetlerindeki artış ve yabancı para birimle-
rindeki dalgalanmalardan olumsuz etkilense de 
büyüme trendini yakaladı. Pandemi sonrasında 
normalleşme süreci yurt içi ve ihracat pazar-
larında talep artışını beraberinde getirdi ve bu 
talebin 2021 yılı boyunca artarak devam edeceği 
öngörülüyor.

“İhracatta öncelikli 
pazarlarımız 
Avrupa ve Kuzey 
Amerika. Londra 
ve Dubai’deki 
showroomlarımızın 
yanı sıra; Fransa, 
ABD ve Almanya’da 
şirketlerimiz faaliyet 
gösteriyor. 2021 
ve 2022 yıllarında 
yurt dışı showroom 
ve depolarımızın 
sayısını artıracağız.

SÖYLEŞİ / NADİR ERZE
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“Lojistik ağımızı genişleterek 

hizmet vermek istiyoruz”
YENYENİİ SEKT SEKTÖÖRLERERLERE
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Yurt içinde 67 şehirde 15 satış temsilcisi ve 
160 personeli ile hizmet veren Norm Hol-
ding bünyesindeki Standart Cıvata; cıvata, 

somun, imbus, matkap uçlu vida, sunta vidası, 
gijon, düz ve yaylı rondela, dübel, inox grubu, tüm 
bağlantı elemanları ve hırdavat ithalatıyla imalat 
sanayindeki çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Stan-
dart Cıvata’nın Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
50’den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Norm 
Holding Ticaret Grubu Başkanı Caner Melek, “Av-
rupa ve Kuzey Afrika yoğun olmakla beraber Fas, 
Tunus, Yunanistan, İspanya, İtalya, Balkan ülkeleri, 
Ukrayna en çok ihracat yaptığımız ülkeler” diye 
konuştu. Caner Melek ile Standart Cıvata’yı ve 
faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle Standart Cıvata ve MS Vida’nın 
geçmişi ve kuruluşundan bu yana olan 
gelişimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Kronolojik sıralamaya göre başlayacak olursam; 
Standart Cıvata Onursal Başkanımız Nedim Uysal 
tarafından 1982 yılında Norm Holding bünyesin-
de kuruldu. Hem iç piyasa, hem de dış piyasada 
tüm bağlantı elemanları ve hırdavat ürünleri ile 
imalat sanayinde ve son kullanıcıda sektörün lideri 
olarak yerini aldı. MS Vida ise ailemizle yolcu-
luğuna 2014 yılında başladı. Günümüze kadar 
kalitesinden ödün vermeden iki katına çıkarttığı 
üretimi ile Türkiye’de en hızlı üretim artışını ve 
büyümeyi sağlayan vida firması olduğunu 
söyleyebiliriz.

İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında 
üretim yapıyorsunuz?

Güçlü lojistik ağı-
mız ve hizmet kalite-
miz ile hem Norm 
Holding ürünle-
rimizle, hem de 
fason ray, özel iş, 
mobilya aksesu-
arları başta olmak 
üzere iç ve dış 
piyasadan tedarik 
ettiğimiz ürünler-
le hızlı ve güvenilir 
bir şekilde müşteri-
lerimizin ihtiyaçları-
nı karşılıyoruz.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yurt içinde 67 şehirde 15 satış temsilcimiz ve 
160 personelimiz ile hizmet veriyoruz. İthalat ve 
ihracatta sektör lideriyiz. Cıvata, somun, imbus, 
matkap uçlu vida, sunta vidası, gijon, düz ve yaylı 
rondela, dübel, inox grubu, tüm bağlantı eleman-
ları ve hırdavat ithalatıyla imalat sanayindeki 
çok büyük ihtiyacı karşılamakla birlikte sektöre 
kaliteyi de getirdik. Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu 
ülkelerde bayiliklerimiz bulunuyor.

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

Avrupa ve Kuzey Afrika yoğun olmakla be-
raber Fas, Tunus, Yunanistan, İspanya, İtalya, 
Balkan ülkeleri, Ukrayna en çok ihracat yaptığı-
mız ülkeler. Pazarı çeşitlendirmek için gerçekleş-
tirdiğimiz pazar araştırmaları kapsamında ticari 
ataşelerle görüşüyoruz. Fuarlara katılıyor ve on-
line portallardan gelişmekte olan sektörleri takip 
ediyor, bu sektörlerdeki firmalar ile görüşüyoruz.

Pandemi tüm sektörlerin ezberlerini bozarak 
değişikliklere yöneltti. Standart Cıvata olarak 
küresel salgın döneminde nasıl bir strateji 
belirlediniz?

İçinde bulunduğumuz bu dönemde 
de her zaman olduğu gibi çalışanla-

rımızın ve paydaşlarımızın sağ-
lığı ve güvenliği bizim için 

çok önemli. Bu sebeple 
pandeminin Türkiye’de 

görülmesiyle beraber 
hızlıca birçok önlem 
almaya başladık. Pa-
zarlamadan sorum-
lu arkadaşlarımızı 
sahadan çektik, 
seyahatlerimizi 
durdurduk, bi-
rebir görüşme ve 
toplantı  yerine 
dijital kanalları 
tercih etmeye baş-

ladık. Şirketimiz-
de sosyal mesafeyi 

korumak ve teması 

“Pandemi tüm 
dünyada olduğu gibi 

iş yapış
şekillerini de 

değiştirdi. Bizler 
de hızlıca yeniden 

planlamaya ve 
‘neyi farklı yaparsak 

başarılı oluruz’u 
düşünmeye başladık. 

Aksiyonlarımızı da 
hızlıca aldığımız için 

yıl planladığımız 
şekilde geçiyor 

diyebilirim.”
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Norm Holding şirketlerinden Standart Cıvata'nın Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Norm Holding Ticaret 
Grubu Başkanı Caner Melek, "Önümüzdeki dönemde hem lojistik ağımızı 
genişletmeyi, hem de yeni sektörlere hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.
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“Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere 

50’den fazla ülkeye 
ihracat yapıyoruz 

ve bu ülkelerde 
bayiliklerimiz 

bulunuyor. Avrupa ve 
Kuzey Afrika yoğun 

olmakla beraber
Fas, Tunus, Yunanistan, 
İspanya, İtalya, Balkan 

ülkeleri, Ukrayna en 
çok ihracat yaptığımız 

ülkeler.”

mak ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için 
biz de kendimizi yeni koşullara uyumlaştırmaya 
devam ediyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
2020 yılında GSYİH büyümesine rağmen inşaat 

sektöründe gerçekleşen daralma, inşaat sektörünün 
GSYİH’dan aldığı payın düşmesine sebep oldu. 
Fakat inşaat sektörü, gelişmekte olan ülkelerden 
biri olan ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlayalım. 
Fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelen ihtiya-
cımız; güvenlik yani barınma ihtiyacı. Yani insan 
var olduğu sürece bu sektör, gelecek vaadi tüken-
meyen bir sektör olarak var olacak. Dinamik ya-
pısını koruduğu sürece de büyüme eğilimi devam 
edecek. Zamana ve ihtiyaca göre gelişimini 
ve dönüşümünü gerçekleştirerek 
büyüyecek.

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD’ı ve faaliyetlerini holding 

olarak yakından takip ediyoruz. Türkiye İMSAD’ın 
yayımladığı raporlar sektör için pusula görevi görüyor. 

Biz de hazırladığımız şirket içi raporlamalarımızda 
Türkiye İMSAD verilerinden sıkça faydalanıyoruz. Türkiye 

İMSAD’ın planladığı zirveler, meslek erbaplarımız ile sektörün 
geleceğine ve gelişimine tanık olmamız, fikir alış verişlerimiz 
açısından etkili oluyor. Bu vesile ile Türkiye İMSAD’a teşekkür 

ediyor, inşaattaki daha birçok gelişmeye şahit olacağımız verimli 
yarınlar diliyorum.

“TÜRKİYE İMSAD’IN RAPORLARI
SEKTÖRE PUSULA OLUYOR”

 SÖYLEŞİ / CANER MELEK

azaltmak adına IK ve ISG departmanlarımız ile 
çalışmalar yaptık. Paydaşlarımız ile aynı hassasi-
yet ve özenle çalışmaya devam ettik. Bu durum 
hem çalışanlarımızın sağlığı, hem de işlerimizin 
devamlılığı açısından bize avantaj sağladı.

“BU YIL PLANLADIĞIMIZ
ŞEKİLDE GEÇİYOR”
Bu yıl planlarınıza uygun gidiyor mu? 
Önümüzdeki dönem için hedefleriniz nedir?

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi iş yapış 
şekillerini de değiştirdi. Bizler de hızlıca yeni-
den planlamaya ve ‘neyi farklı yaparsak başarılı 
oluruz’u düşünmeye başladık. Aksiyonlarımızı 
da hızlıca aldığımız için yıl planladığımız şekilde 
geçiyor diyebilirim. Önümüzdeki dönem için 
hem lojistik ağımızı genişletmek, hem de yeni 
sektörlere hizmet vermek hedeflerimiz arasında 
bulunuyor.

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

Haziran ayında gerçekleşen iktisadi düzenle-
melerin olumlu yansımaları gözlenmeye başladı. 
Biliyorsunuz geçen sene hem pandemi, hem de 
deprem gibi felaketlere maruz kaldık. Birçok 
sektör bu durumdan olumsuz etkilendi. 
Üretim durdu, lojistik faaliyetleri yavaş-
ladı. Hammadde ve mamul krizi tüm 
piyasayı etkisi altına aldı. Finansal 
altyapısı ve stokları sağlam olan 
şirketler belli stratejilerle ayakta 
kalmayı başardı. Biz de onlar-
dan biriyiz. Kriz, fırsatı içinde 
barındırır. Doğru hamleler, 
doğru yatırımlar ile sürdü-
rülebilirliği sağlamak müm-
kün. Bu sektörde kalıcı ol-
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Dünyanın birçok yerinde yapılış 
öyküleri ve değişik mimarileri 

ile ilgi toplayan yapılar, sanatla 
estetiği buluşturarak görsel 

şölen sunuyor. İşte mimaride 
fark yaratan bu yapılardan 

bazıları:

buluşturan ilginç mimariye sahip yapılar
Sanat ile estetiği

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Barselona’da bir Gaudi harikası: Casa Batllo

TEMMUZ 2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   77

Ünlü mimar Antoni Gaudi’nin 1877’de inşa ettiği Barselona Passeig de Gracia’da 
yer alan Casa Batllo, UNESCO Kültür Mirasları arasında yer alıyor.
Kemikler Evi de (Casa dels Ossos) denilen ve bir masaldan fırlamışcasına duran 
Casa Batllo’nun balkonları kemiklerden, sütunları ise kafataslarından yapılmış 
gibi duruyor. Her köşesinde Gaudi’nin sıra dışı dehasını yansıtan binanın 
pencereleri doğanın renklerinden ilham alınarak, çatısı ise ejderhayı andıran, 
kıvrımlı bacalarla süslenmiş.
Casa Batllo’nun yapım süreci de bir hayli ilginç. 19’uncu yüzyıl sonlarında 
Barselona’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde Passeig de Gracia 
Caddesi şehrin zenginleri arasında hızla popüler olmuş bir yerdi. O dönemde 
Casa Batllo’nun bulunduğu yere Gaudi’nin de öğretmenlerinden olan Emilio 
Sala Cortés tarafından tasarlanan bir bina yapılmış. Ancak 1903 yılında bu 
binayı satın alan, kentin zenginlerinden tekstilci Josep Batllo, Gaudi’yi mimar 
olarak tutarak bu binayı restore etmesini istemiş. Hatta isterse tamamen yıkıp 
yeniden yapma özgürlüğünü de tanımış ve binanın tasarımı konusunda da 
ünlü mimara sonsuz özgürlük sunmuş. Gaudi binayı yıkmamış ama öyle bir 
restorasyon yapmış ki bugün gördüğümüz Casa Batllo’nun eski haliyle en ufak 
bir ilgisi kalmamış.

BİNADAN ZİYADE BİR SANAT ESERİ
Ünlü mimar dış cepheyi kemikler ve kafataslarından oluşuyormuş gibi görün-
mesini sağlayacak şekilde değiştirmiş, iç duvarları yıkarak yapının içindeki 
kat planlarını tamamen değiştirip yeniden oluşturmuş ve bir binadan ziyade 
sanat eserine dönüştürmüş. Aile uzun yıllar boyunca alttaki iki katta yaşayarak 
üst katları kiraya vermiş. 1950’li yıllarda Batllo Ailesi’nin elden çıkardığı yapı, 
1990’lara kadar birkaç defa el değiştirdikten sonra Bernat Ailesi tarafından satın 
alınmış ve orijinaline sadık kalınarak restore edilmiş.
Aile, 1995 yılında Casa Batllo’yu turistik ziyaretlere ve konser gibi çeşitli et-
kinliklere açmış ve yapı 2005 yılında da UNESCO Kültür Mirasları’ndan biri 
olarak tescillenmiş.
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Bangkok’un Sathorn bölgesinde bulunan United Overseas Bank’ın merkez yönetim binası, görünümünden dolayı 
“Robot Bina” olarak biliniyor. Toplam 10 milyon dolar maliyetle tamamlanan 20 katlı binanın, ilgi çekici mimarisi 

robot görünümünden geliyor. Tasarımı ile neoklasik ve post-modern mimariye karşı bir protestoyu simgeleyen 
robot bina, 1980’lerin ortalarında yeniden yükselen klasik anlayışı reddeden ve bu akımı entelektüel iflas ola-
rak tanımlayan Sumet Jumsai tarafından, oğlunun oyuncak robotundan esinlenerek tasarlandı. Bangkok’taki 

modern mimarinin en son örneklerinden biri olan ve yapımı 1987 yılında tamamlanan bu ilginç yapı, 
bilgisayar teknolojisinin bankacılık sektörüne etkisini temsil ediyor. 

NEOKLASİK AKIMINA TEPKİYİ YANSITIYOR
Robot görünümlü binanın basamak gibi yükseldikçe daralan dış duvarları, gözleri ve antenleri, 

Sumet Jumsai’ın neoklasik akıma tepkisinin somutlaşmış halini ortaya koyuyor. Yapının 
çatısında bulunan iki anten, aynı zamanda iletişim ve paratoner olarak hizmet veriyor. 

Dış cephede yer alan iki adet göz görünümü ise, yönetici odalarındaki 6 metre 
yükseklikteki camlar ve bu camların üzerinde göz kapağı görüntüsü oluş-

turan metalik panjurlar ile verilmiş. Binanın yan tarafları ise, camla 
güçlendirilmiş ve yapım aşamasında dünyanın en büyüğü 

olarak tanımlanan yaklaşık 3.8 metre çapında 
çelik somunlar ile süslenmiş. 

Bangkok'un en ilginç bankası:

Robot Bina
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Dışarıdan bakıldığında yıkık bir bina olan “Ripley’s Believe It or Not”, dünyanın en garip müzelerinden biri. 
Ona bu ünü yaşatan ise hem mimarisi, hem sergilenen eserler… ABD Missouri’de Robert Ripley tarafından 
tasarlanan binanın çatlamış ve ikiye bölünmüş görüntüsü, bir felaket sonucu oluştuğunu düşündürse de 
tamamen yaratıcılığı ve sanatı yansıtıyor. “Ripley’s Believe It or Not”, 1812’de Missouri’de meydana gelen 
feci depremi sembolize ediyor. Missouri’de meydana gelen yıkıcı deprem Richter ölçeğinde 8.0 olarak 
ölçüldü. Doğal afet o kadar büyüktü ki, Mississippi Nehri’ni geriye doğru akıttı ve Philadelphia’nın kilise 
çanları da çalmaya başladı. Mimar, onlarca yıl önce meydana gelen tuhaf olayı tekrarlamak istedi ve bu 
nedenle depremden etkilenmiş görünen bir yapı ortaya çıkardı. 

İKİ ASİMETRİK PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ GİBİ DURUYOR
Sarı ön cepheye ve uyumlu sütunlara sahip etkileyici bina, yırtılıp iki asimetrik parçaya bölünmüş gibi du-
ruyor. Cephede diğer kısımlarda da çatlaklar bulunuyor, bu da binanın dışını daha da güvenilmez kılıyor. 
Müzenin önünde banklar ve yırtılmış kuyu ile küçük bir meydan yer alıyor. Yapımı 2003 yılında tamamla-
nan müze, Missouri’deki en önemli turistik mekanlardan biri haline geldi. Sıra dışı ve türünün tek örneği 
mimarisi, Ripley’in binasını dünyanın en çok ziyaret edilen binalarından biri yaptı. Binanın dışı gibi içinde 
sergilenen eserler de benzersiz. Yedi özel temalı galeride yaklaşık 400 eser sergileniyor. 

ABD’de sıra dışı bir müze:

Ripley's Believe It or Not
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FRANSA’DA
AB’nin ikinci büyük ekonomisi

inşaat sektörü yeniden yükselişte



İHRACAT KAPILARI / FRANSA
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Kişi başına düşen 42 bin 877 dolarlık 
GSYİH ile 2019 yılı verilerine göre 
dünyanın yedinci, AB’nin ise ikinci 

büyük ekonomisi olan Fransa, inşaat 
sektöründe yeniden büyüme sürecine 

girdi. Pandemi nedeniyle 2020’de yüzde 
13,6 daralan Fransa inşaat sektörünün bu 

yıl toparlanması ve yüzde 8,6 büyümesi 
bekleniyor. Hükümetin özellikle 

2024'te Paris'te yapılacak Yaz Olimpiyat 
Oyunları’na hazırlık için sektörü 

desteklemesi ve 2024 yılına kadar 
altyapıyı geliştirmek ve yenilemek için 
6.8 milyar euro harcaması planlanıyor.
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Coğrafi konumu itibarıyla Avrupa Birliği’nin 
(AB) merkezinde yer alan Fransa, 543 bin 
945 km2’lik yüzölçümü ile AB içinde en 

büyük alana sahip ülke. 2019 yılı verilerine göre 
3.061 trilyon dolarlık cari GSYİH ve 42 bin 877 
dolarlık kişi başına düşen GSYİH ile dünyanın 
yedinci, AB’nin Almanya’dan sonra ikinci büyük 
ekonomisi olan ülkede halk, yüksek bir yaşam 
standardına sahip. Ancak yapısal dengesizlikler 
nedeniyle ekonomide kırılganlık devam ediyor. 
2018 yılında yaklaşık yüzde 1,7 oranında büyüyen 
Fransa ekonomisi, yatırım ve tüketimdeki artışlar, 
elverişli dış koşullar ve yerel reformlarla birlikte 
2019’da da yüzde 1,3 büyüdü. Genç nüfus dahil 
olmak üzere süregelen yüksek işsizlik, kamu ve 
özel sektörün borç yükü, Fransa ekonomisindeki 
önde gelen yapısal sorunlar olarak sıralanıyor. Son 
yıllarda ülkenin ekonomik büyümesinin yavaş-
laması ise artan işsizlikle sonuçlandı ve bu konu 
hükümeti, ekonomiyi yeniden canlandırması için 
büyük baskı altına soktu. İşsizlik oranı 2019’da 

2019 yılında dünya 
ihracatında yüzde 3’lük

pay ile 6’ncı olan 
Fransa, dünya 

ithalatında ise yüzde 
3,3 pay ile 7’nci sırada 

yer aldı. 2019 yılında 
ülkenin ihracatı 555 

milyar dolara, ithalatı 
637 milyar dolara 

ulaştı.

yüzde 8,5 düzeyine düştü ancak IMF, bu eği-
limin Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik 
etkisinden büyük ölçüde etkilenmesini ve oranın 
artarak 2020’de yüzde 10,4’e çıkmasını, 2021’de 
ise sabit kalmasının beklendiği tahmininde bu-
lundu.

İHRACAT KAPILARI / FRANSA
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İNŞAAT SEKTÖRÜ
2024’E KADAR 193 MİLYAR
EUROYA ULAŞACAK

2019 yılında reel olarak yüzde 2,6 büyüyen 
Fransa inşaat sektörü, 2020’de Covid-19 salgınının 
yol açtığı aksaklıklar ve ardından gelen karantina 
önlemlerinden ciddi şekilde etkilendi. Eurostat’a 
göre, Fransa inşaat sektörü 2020’nin ilk üç çey-
reğinde yıllık bazda yüzde 17,3 küçüldü. İnşaat 
faaliyetleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf 
tutulsa da, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesa-
fe önlemleri nedeniyle iş gücü açısından sıkıntı 
yaşayan sektör, 2020’de reel olarak yüzde 13,6 
daraldı. Fransa inşaat sektörünün bu yıl toparlan-
ması ve yüzde 8,6 büyümesi bekleniyor. Her ne 
kadar sektördeki kısa vadeli yatırımlar zayıf tüke-
tici ve yatırımcı güveninden etkilenecek olsa da, 
özellikle 2024’te Paris’te düzenlenmesi planlanan 
Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlık yapacak olan 
hükümet sektörü destekleyecek. Hükümet, 2024 
yılına kadar altyapıyı geliştirmek ve yenilemek için 

6.8 milyar euro harcamayı planlıyor. Sektördeki 
uzun vadeli büyüme, hükümetin 2018 ve 2037 
yılları arasında ulaşım altyapısına 80 milyar euro 
yatırım yapma planı tarafından da yönlendirile-
cek ve bunun 2.4 milyar eurosu ulaşım altyapı-
sına yatırılacak.

Öte yandan, şu anda Avrupa’da yürütül-
mekte olan en büyük kentsel dönüşüm projesi 
olduğu iddia edilen 31.7 milyar euroluk Grand 
Paris Ekspres Metro Demiryolu projesi üzerinde 
çalışmalar sürüyor. Fransa’daki bina inşaatı en-
düstrisinin 2024 yılına kadar 193 milyar euroya 
ulaşması için yüzde 3,8’lik bir yıllık büyüme 
kaydetmesi gerekiyor.

Fransa ekonomisinde tarım da hatırı sayı-
lır bir öneme sahip. Topraklarının yüzde 52’si 
tarım arazisi, yüzde 31,4’i orman olan Fransa, 
AB’nin en büyük tarım üreticisi ve aynı zamanda 
dünyada ABD’den sonra en önemli tarım ürün-
leri ihracatçısı. Ülkede 19’uncu yüzyılın sonla-
rından İkinci Dünya Savaşı’nın ertesine kadar 
madencilik önemli bir sanayi sektörü olurken, 
özellikle kömür ve demir cevheri kaynakları 
Fransa’nın zenginleşmesinde büyük rol oynadı. 
Ancak kömür rezervleri oldukça azalınca, 2007 
yılında devlete ait kömür işletmeleri kapatıldı. Bu 
nedenle artık ülkede kömür kullanılmıyor. Diğer 
taraftan bir zamanlar zengin demir yataklarına 
sahip Loraine bölgesinde rezervler artık bitme 
noktasına geldi. Dunkirk yakınındaki ve Fost’da 
yer alan demir çelik fabrikaları artık ithal girdi 
ile çalışıyor.

NÜKLEER ENERJİDE 
DÜNYADA İLK SIRALARDA

Enerji politikasını 1970’lerdeki petrol kri-
zinin ardından değiştirerek, enerji bağımlılığını 
azaltma yönlü politikalar uygulamaya koyan 
Fransa, petrol bağımlılığını başka enerji kaynak-
ları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç, 

Nükleer enerji, 
Fransa’da enerji 
üretiminde önemli 
bir rol oynamakta 
olup, ülkede 
tüketilen elektriğin 
yüzde 80’i nükleer 
teknoloji ile 
üretiliyor. Fransa’da 
59 adet nükleer tesis 
bulunuyor.

İHRACAT KAPILARI / FRANSA
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İngiltere gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak 
ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetle-
nebilecek uygulamalar sayesinde; ısıtma amacıyla 
artık petrol yerine daha çok elektrik ve doğalgaz 
kullanıyor. Ayrıca nükleer enerji, Fransa’da enerji 
üretiminde önemli bir rol oynamakta olup, ülkede 
tüketilen elektriğin yüzde 80’i nükleer teknoloji ile 
üretiliyor. Fransa’da 59 adet nükleer tesis bulunu-
yor. Fransa ekonomisinde turizmin de önemli bir 
payı bulunuyor. UNWTO’nun son verilerine göre 
uluslararası turistler için dünyanın bir numaralı 
destinasyonu olan ülkeyi 2018 yılında 90 milyona 
yakın kişi ziyaret etti.

EN ÇOK İHRACAT
YAPAN 6’NCI ÜLKE

2019 yılında dünya ihracatında yüzde 3’lük 
pay ile 6’ncı sırada yer alan Fransa, dünya itha-
latında ise yüzde 3,3 pay ile 7’nci sırada yer aldı. 
2019 yılında ülkenin ihracatı 555 milyar dola-
ra, ithalatı 637 milyar dolara ulaştı. Fransa’nın 
ihracatında en önemli ürün gruplarını sırasıyla 

Fransa 
ekonomisinde 

turizmin de önemli 
bir payı bulunuyor. 

UNWTO’nun son 
verilerine göre 

uluslararası turistler 
için dünyanın 

bir numaralı 
destinasyonu olan 
ülkeyi 2018 yılında 

90 milyona yakın kişi 
ziyaret etti.

makineler, hava taşıtları, motorlu kara taşıtları, 
elektrikli makine ve cihazlar, eczacılık ürünleri, 
uçucu yağlar ve kozmetik, plastikler ve mamulleri, 
alkollü ve alkolsüz içecekler, optik fotoğraf ölçü 
tıbbi alet ve cihazları, mineral yakıtlar oluşturuyor.

Fransa’nın dünyadan ithalatında en önemli 
ürün grupları ise sırasıyla; makineler, motorlu 
kara taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli 
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Başkent: PARİS
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Yüzölçümü: 
543 BİN 945  KM2
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CUMHURİYET (YARI 

BAŞKANLIK)

Genel Ekonomik 
Görünüm 

Resmi dili: 
FRANSIZCA

Para birimi:
EURO

FRANSA

makine ve cihazlar, eczacılık ürünleri 
uçucu yağlar ve kozmetik ürünleri, 
plastikler ve mamulleri, optik fotoğraf 
ölçü tıbbi alet ve cihazları, hava taşıt-
ları, organik kimyasallar, örülmemiş 
giyim eşyası ve aksesuarı.

TÜRKİYE İLE FRANSA
TİCARİ İLİŞKİLERİ

Türkiye’nin önemli bir ticari ve 
ekonomik ortağı olan Fransa ile beş 
asırlık köklü bir geçmişe sahibiz. 
Fransa’da 360 bini aşkın çifte vatan-
daş olmak üzere 800 bini aşkın Türk 
nüfusu yaşıyor. Türkiye, Fransa’nın AB 
dışındaki 3’üncü büyük ticaret ortağı 
konumunda bulunuyor.

Son 10 yılda Türkiye ile Fransa’nın 
toplam dış ticaret hacmi yüzde 47 arttı. 
Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 2019 
yılında 8.7 milyar euroyu aşarken, 
Fransa’dan ithalatı ise 5.9 milyar eu-

roda kaldı. Türkiye 2019’da Fransa’ya 
karşı 2.8 milyar euro dış ticaret faz-
lası verdi. Türkiye’nin 2020 yılında 
Fransa’ya ihracatı ise 6.8 milyar dolar 
oldu. Türkiye’nin Fransa’ya ihraç et-
tiği ürünler arasında yüzde 30,9 ile 
otomobil sanayi ürünleri, yüzde 14 
ile hazır giyim, yüzde 6,1 ile otomo-
bil yan sanayi ürünleri, yüzde 5,1 ile 
elektrikli ev aletleri yüzde 3,6 ile genel 
kullanıma yönelik makine ve cihazlar, 
yüzde 3,1 ile tekstil endüstrisi ürünleri 
başı çekiyor.

Türkiye’nin Fransa’dan ithalatın-
da ise yüzde 9,5 ile genel kullanıma 
yönelik makine ve cihazlar, yüzde 9,1 
ile temel kimyasal, azotlu, plastik ve 
sentetik kauçuk ürünler, yüzde 8,2 ile 
uçak ve uzay endüstri ürünleri, yüzde 
8,1 ile demir ve çelik ürünleri, yüzde 
7,6 ile otomobil yan sanayi ürünleri ilk 
sıralarda yer alıyor.

GSYİH (TRİLYON $) 3.061
KİŞİ BAŞI GSYİH (BİN $) 42.878

ÜRÜNLER 2018 2019 2020

OTOMOBİLLER 1 619 897 1 806 939 1 641 204

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 490 078 458 112 404 597

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM VE PARÇALAR 397 422 392 477 342 844

10 VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIMAYA MAHSUS 
MOTORLU TAŞITLAR

249 895 332 690 285 660

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

172 592 156 623 135 349

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER 
SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI 

POMPALARI
124 127 119 517 120 064

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI, ELEKTROTERMİK 
CİHAZLAR, ORTAM ISITICILARI, SAÇ VE EL 
KURUTUCULARI, ÜTÜLER, REZİSTANSLAR

116 451 128 446 115 326

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

ÇORAPLARI DAHİL) VE PATİK ÇORAPLAR (ÖRME)
118 061 120 103 114 860

DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE 
PARÇALARI

63 599 71 870 96 477

MONİTÖRLER VE PROJEKTÖRLER, TELEVİZYON ALICI 
CİHAZLARI

181 327 146 714 92 930

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

DOLDURMA, ETİKETLEME MAKİNALARI, 
AMBALAJ VB. MAKİNALAR

78 248 99 304 91 230

EV VEYA ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA MAKİNALARI 
(YIKAMA VE KURUTMA TERTİBATI BİR ARADA 

OLANLAR DAHİL)
92 014 90 127 90 843

DİĞER KABUKLU MEYVELER (TAZE/
KURUTULMUŞ) (KABUĞU ÇIKARILMIŞ/

SOYULMUŞ)
70 523 105 978 87 669

TRAKTÖRLER 131 574 121 362 87 041

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

Kaynak: TRADE MAP
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Gerek reel kesim güven endeksi 
verisi, gerek kapasite kullanım 
oranı, gerekse de nisan ayı sana-

yi üretim verisi, 2021’in 2. çeyreğinde 
GSYH büyümesinin Cumhuriyet tarihi-
nin en yüksek artış oranlarından birine 
işaret edeceğini gösteriyor. Şimdiden bu 
oranın yüzde 28 ile 30 aralığında olacağı-
nı beklediğimi belirtebilirim. Elbette, bu 
oranlar 2020 yılının 2. çeyreğinde, küre-
sel pandemiden kaynaklanan gerilemenin 
matematiksel düzeltmesi. Bununla birlik-
te, önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin belirli bir bölümünde üretimin 
ve ihracatın hala toparlanmakta zorlan-
dığını dikkate aldığımızda, Türkiye’nin 
ortaya koyduğu performans uluslararası 
ekonomi çevreleri tarafından dikkatle 
takip ediliyor.

Bu doğrultuda, ABD menşeli ulus-
lararası finans kurum J.P. Morgan 
Türkiye’nin 2021 büyüme performansına 
yönelik beklentisini yüzde 6,1’den 6,8’e 
yükseltirken, uluslararası derecelendirme 
kuruluşu S&P de 2021 büyüme öngörü-
sünü yüzde 3,6’dan yüzde 6,1’e revize 
etti. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) ise 2021 büyüme öngörüsünü 
yüzde 5’ten 5,5’e çıkardı. Uluslararası 
ekonomi ve finans kurumları açısından, 
küresel pandeminin ortasında bu de-
rece yüksek büyüme performansı, aynı 
zamanda kamu mali dengesi açısından 
beklenenden daha iyi bir vergi geliri an-
lamına da geliyor. Nitekim, Hazine ve 
Maliye Bakanı Elvan’ın paylaştığı ocak-
mayıs dönemi Merkezi Yönetim Bütçe 
performansı, bütçe hedeflerinin tuttu-
rulması adına başarılı bir performansın 
devam ettiğine işaret etmekte.

Ayrıca, küresel pandeminin sebep 
olduğu tüm küresel ekonomik tahribata 
rağmen, ‘Covid-19’ olmasaydı dahi 2020 
yılında 200 milyar dolar hedefini zorla-
ması zor gözüken ihracat hacmimizin, 
2021 yılında 200 milyar dolar hedefine 

dolu dizgin koşuyor olması, Türkiye’nin 
ihracat esnekliğinin ne kadar yüksek ol-
duğunun da ötesinde, Türkiye’nin küre-
sel pandemi sürecinde, çok daha kuvvetli 
bir şekilde, ‘güvenilir liman’ tedarikçi 
ülke olduğunu bir kez daha kanıtladığını 
teyit etmekte. Bu nedenle, Çin ve Asya 
başta olmak üzere, küresel pandemi süre-
cinde tedarik sorunu yaşamış olan ülkeler 
siparişlerini Türkiye’ye yönlendirmiş du-
rumdalar. Bu durum, Türk reel sektörü 
açısından yatırım harcamalarına devam 
etmesi gerektiği anlamına da geliyor.

Nitekim, son yayınlanan Reel Ke-
sim Güven Endeksi verisinde, yatırım 
harcamaları ve üretim hacmi eğilimi ve 
beklentiler son derece pozitif ve güçlü. 
Bunun yanı sıra, ihracat beklentisinin ve 
istihdam beklentisinin de hayli pozitif ol-
ması, küresel virüs salgınının tüm negatif 
etkilerini bertaraf etmek adına her türlü 
imkanı seferber etmiş olan Türkiye’nin, 
2021 yılında da uluslararası ekonomi 
çevrelerini ve Türkiye ekonomisine yöne-
lik tahminlerini paylaşan tüm uluslararası 
ekonomik kuruluşların ve uluslararası 
finans kurumlarının ekonomistlerini şa-
şırtmaya devam edeceğini gösteriyor. 
Geçtiğimiz eylül ayından bu yana pera-
kende, nisan ayından itibaren de hizmet-
ler sektörü toparlanmayı hızlandırırken, 
aşılama oranlarının yükselmesi ve kısıtla-
maların azalması, sektörlerdeki toparlan-
mayı daha da perçinleyecek.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 
ve tüketici güven endeksindeki toparlan-
mayı da hesaba kattığımızda, kuvvetle 
muhtemel, Türkiye Ekonomisi’nin 2. 
çeyrek büyüme oranı verisi çok şaşırtıcı 
olacak gibi gözüküyor. Bu durum, tüm 
uluslararası ekonomik kuruluşların ve fi-
nans kurumlarının Türkiye Ekonomisi’ne 
yönelik 2021 yılı büyüme beklentilerinin 
de yukarı doğru revize olmasına sebep 
olacak. Nitekim, hem açıklanan verileri, 
hem de Türkiye’de rekorlar kırarak hız-

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve tüketici güven 
endeksindeki toparlanmayı da hesaba kattığımızda, kuvvetle 

muhtemel, Türkiye Ekonomisi'nin 2. çeyrek büyüme oranı 
verisi çok şaşırtıcı olacak gibi gözüküyor. Bu durum, tüm 

uluslararası ekonomik kuruluşların ve finans kurumlarının Türkiye 
Ekonomisi'ne yönelik 2021 yılı büyüme beklentilerinin de yukarı 

doğru revize olmasına sebep olacak. 

2. çeyrek büyümede yeni rekor

MAKRO-NOMİ
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lanma periyoduna geçmiş olan aşılanma 
süreci, kimi uluslararası finans kurumla-
rının Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tah-
minlerini revize etmelerine sebep oldu. 
Bununla birlikte, bu revizyonları paylaş-
mayacağım. Çünkü, 2. çeyrek büyüme 
verisi herkesi şaşırttıktan sonra, kuvvetle 
muhtemel bu tahminlere bir revizyon 
daha gelecek. Bu nedenle, ağustos ayı 
başında nokta vuruş 2. çeyrek büyüme 
tahminimi paylaşacak olsam da, şimdi-
den yüzde 28-30 aralığında bir büyüme 
oranına kendimizi hazırlayalım derim.

KÜRESEL PİYASALARDA
‘BEKLENTİ’ DALGALANMASI

31 Mayıs’ta 89,83 puan düzeyinde 
olan Dolar Endeksi’nin 18 Haziran’da 
92 puanı geçmesi ve bu nedenle, euro-
dolar paritesinin 1,22 dolara yakın bir 
noktadan, 1,19 dolara gerilemesinin en 
önemli gerekçesi, küresel piyasalardaki 
‘risk iştahı’nın kırılmış olması. Risk işta-
hının kırılmasının nedeni ise, yine bir-
kaç hafta içinde piyasalarda risk iştahını 
besleyen ‘iyimser beklenti’lerden, ABD 
Doları’nın yeniden güçlenmesine sebep 
olan ‘kötümser beklenti’lere geçilmiş 
olması. Beklentileri kötümserleştiren iki 
ana başlıktan birisi, ‘Covid-19’ küresel 
virüs salgınının seyrine dair süregelen 
belirsizlik.

Belirsizliğin bir nedeni, aşılama-
nın nüfus büyüklüğü veya ekonomik 
gerekçelerle beklenenden daha yavaş 
seyrettiği ülkeler nedeniyle, salgının 
sonbaharda yeniden hız kazanacağı 
endişesi. Bilhassa, bu konumdaki ül-
kelerde yayılma gücü ve sebep olduğu 
riskler nedeniyle Delta varyantı önemli 
bir başlık olarak karşımızda duruyor. 
Bu nedenle, D varyantının sonbahar-
da 4. veya 5. bir dalgalanmaya sebep 
olup olmayacağına dair belirsizlik algısı 
güçlü. Bu nedenle, küresel piyasalar 
dünyanın genelinde aşılamanın hangi 
hızla ilerleyeceği ve buna bağlı olarak, 
vaka sayılarının sonbaharla birlikte nasıl 
seyredeceğini görmek istiyorlar.

Çünkü, küresel pandeminin yeni 
dalgalarla süregelmesi, sonbaharda ül-
kelerin almak durumunda kalacakları 
yeni kısıtlama veya kapanma kararlarına 
bağlı olarak, dünya ekonomisi ve küre-
sel ticarette gözlenen düzenli toparlan-
mayı tekrar tartışmalı hale getirebilir. Bu 
durum, hiç arzu edilmese de, ülkelerin 
istihdam imkanları, kamu mali dengesi 
ve para politikası tercihleri açısından 
yeni değerlendirme ve endişeleri de be-
raberinde getirecek. Bu nedenle, başta 
Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, ulus-
lararası kurumlar tarafından yapılacak 
açıklamalar piyasalardaki eğilim üzerin-
de önümüzdeki günlerde etkili olmayı 

sürdürecek. Görünen o ki, mayıs ayı 
sonundan bu yana D varyantına yönelik 
açıklamalar piyasaların yönünü hayli 
etkilemiş gözüküyor.

Bir diğer endişeye sebep olan başlık 
ise, küresel enflasyonun seyri. Dünya 
tedarik zincirinde anlamlı yeri olan pek 
çok ülke, dünya ekonomisinin ihtiyaç 
duyduğu; ülkeler açılma kararı aldıkça 
daha da hareketlenen tüketim taleple-
rini karşılayacak ölçüde normalleşme 
seviyesine daha ancak yaklaşabilmiş du-
rumdalar. Üstüne, küresel ticaretin akışı 
adına, dünyanın önde gelen tedarikçi ül-
kelerinde limanlarda, konteyner sayısın-
da ve küresel taşımacılık koridorlarında 
ciddi boyutlardaki kapasite sıkışmasını 
ekleyelim. Sonuçta, nihai malların üre-
tilmesi için gerekli olan hammadde ve 
ara mamullerin üretim ve sevkiyatında 
da, nihai ürünlerin sevkiyatında da bir 
tıkanma gözleniyor ve bu tablo da kü-
resel enflasyonu besliyor.

Bu nedenle, üretici fiyatları ağırlıklı, 
üretim maliyeti ağırlıklı enflasyon bas-
kısı sürdükçe ve bu konuyla ilgili tartış-
malar canlılığını korudukça, başta ABD 
Merkez Bankası (FED), önde gelen mer-
kez bankalarının para politikası yol ha-
ritalarını daha erken değiştireceklerine 
dair olumsuz beklentiler, merkez ban-
kaları ısrarla aksini söylemeyi sürdürse 
de, piyasaları derinden etkiliyor. FED’in 
beklenenden daha erken faiz arttıracağı 
beklentisi dolara değer kazandırmakta, 
euro-dolar paritesini ve altının fiyatını 
geriletmekte. Bu nedenle, önümüzdeki 
sonbaharda küresel enflasyonun seyri de 
en az D varyantına yönelik tartışmalar 
kadar yakından takip ediliyor olacak.
Bu tabloyu olumluya dönüştürecek en 
kritik başlık ise pozitif büyüme oranları 
olacak.

KÜRESEL ENFLASYONUN 
ÇÖZÜMÜ ‘VERİMLİLİK’

Başta Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD) olmak üzere, 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya 
Bankası ve önde gelen merkez banka-
larının öncelikli gündemi ‘küresel enf-
lasyon’. Bu konu, dünya ekonomisi ve 
küresel ticarete etkileri kadar, ülkelerin 
fiyat istikrarına yönelik etkisi açısından 
da önemli. Bununla birlikte, ilginç olan 
detay, uluslararası ekonomi çevrelerinde 
konu, manşet enflasyon yüzde 5’e ulaşsa 
bile, önde gelen merkez bankalarının 
tepki vermeyecekleri yönünde. Çünkü, 
küresel ölçekte yükselmekte olan enflas-
yonun bu yöndeki seyri geçici mi, kalıcı 
mı, tartışma sürmekte.

Uluslararası ekonomi çevrelerinde 
ağırlık görüş iki başlıkta kendisini gös-
teriyor. Birincisi, küresel enflasyondaki 

yükselişin geçici olduğu yönündeki gö-
rüşün halen ağır basıyor olması. İkinci-
si, yükselen küresel enflasyonla ve ülke 
ekonomilerine etkisiyle klasik para ve 
maliye politikası tedbirleriyle mücade-
le edilemeyeceği. Çünkü, ‘Covid-19’un 
sebep olduğu ekonomik tahribatı bü-
yümeyle telafi etmek gerekmekte. Oysa, 
klasik tarzda, yani neoklasik ortodoks 
tedbirlerle enflasyonu dizginleme eğili-
mi, büyüme ve kalkınmayı olumsuz yön-
de etkileyebilir ve küresel pandeminin 
yaralarını sarmayı zorlaştırabilir.

Bu nedenle, uluslararası ekonomi 
çevrelerinde, küresel pandeminin etkile-
riyle mücadele edilirken, enflasyonla da 
mücadelede öne çıkan yaklaşım ‘verim-
lilik’. Ancak, bu defa, üzerinde hassasiyet 
ile durulan ‘verimlilik’ yaklaşımı, aynı 
zamanda yoğun bir ‘dijitalleşme’yi de 
gerektiriyor. Yani, faizleri arttırıp, para 
arzını kısarak veya kamu harcamaları-
nı daraltıp, ekonomiye daha fazla vergi 
salarak değil; ‘yüksek verimliliğe’ da-
yalı bir yatırım ve büyüme hamlesiyle, 
‘dijitalleşme’ye dayalı bir dönüşüm ve 
geçişle enflasyonla mücadele öncelik-
lendiriliyor. Sürdürülebilirliğe, temiz ve 
yenilenebilir enerjiye, sıfır karbon ve sıfır 
atık ilkesine, uçtan uca dijitalleşmeye 
dayalı bir dönüşümle, hammadde, işgücü 
ve enerji verimliliğini katlayarak, maliyet 
enflasyonunu dizginlemek.

‘Covid-19’ sonrası döneme yöne-
lik olarak, üretim, yatırım ve tüketim 
toparlanma mücadelesi verirken, ülke 
ekonomilerini aşırı soğutmadan enflas-
yonla mücadele, artık yeni yaklaşım-
ları, verimliliğe dayalı yeni yazılımları, 
yeni üretim süreçlerini gerektiriyor. Bu 
başlık, şu anda en çok tarım ve gıda 
endüstrisi için ele alınıyor. Çünkü, BM 
Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) her 
ay yayınladığı küresel gıda fiyatları en-
deksinde, geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle 
artış oranı, 2011 yılının eylül ayından 
bu yana ki en yüksek oran olarak, yüz-
de 39,7’ye dayanmış durumda. Eylül 
2011’den beri ilk kez, 12 aydır küresel 
gıda fiyatları aralıksız yükseliyor. Aylık 
artış ise 2010 yılının ekim ayından bu 
yana en yükseği.

Bu nedenle, tarımda üretim ve ya-
tırım maliyetlerini azaltacak, rekolteyi 
yükseltecek en kritik önemdeki konu 
verimlilik artışı ve enerji maliyetlerinin 
yönetimi. Ülkelerin gıda güvenliğini sağ-
layacak şekilde, tarım kesiminin verimli-
liğe özendirecek yatırımlar için destekle-
mesi ve yenilenebilir enerji metotlarının 
kullanılması. Bu nedenle, gerek OECD, 
gerekse de G20 düzeyinde, önümüzdeki 
sonbaharda yayınlanacak olan ‘Gıda Gü-
venliği Yol Haritası’ raporlarını yakından 
takip etmek yararlı olacak.



88   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2021

2021 yılının ilk yarısında yoğun 
aşılama ve salgının etkilerinin 
azalmaya başladığı bir süreç 

yaşadık. Buna bağlı olarak yılın ikinci 
yarısına ilişkin beklentilerde iyileşme 
arttı. İyimserlik, dünya ve Türkiye 
ekonomisinin büyüme dinamiklerin-
de de iyileşme sağladı. İkinci yarıya, 
işlere yönelik daha iyimser giriliyor 
ancak salgın koşullarının firmalar 
üzerinde bir yıldır yarattığı olumsuz 
etkiler de halen sürüyor.        

Yılın ikinci yarısında 
büyüme hızlanacak

Dünya ekonomisi yılın ilk çeyre-
ğinde yüzde 4,7 büyüdü. Dünya mal 
ticareti ise yüzde 17,7 genişleyerek, 
tarihinde ilk kez bir çeyrekte 5 trilyon 
dolar büyüklüğünü aştı. Yılın ikinci 
çeyrek döneminde hizmetler sektörü 
de büyümeye başladı. İkinci çeyrek 
sanayi PMI verileri uzun yılların en 
yüksek seviyelerinde gerçekleşiyor. 
Aşılama ve açılmalar ile yılın ikinci 
yarısına ilişkin beklentiler de güçle-
niyor. Ertelenen ve ötelenen talebin 
geri dönüşü ikinci yarı yılda başlaya-
cak. Küresel ölçekte firmalar bu talep 
beklentisine göre yüksek tedarik ve 
üretim planlaması yapmaya devam 
ediyorlar.

Dünya mal ihracatı, 
2021 yılında 20 trilyon 
dolara ulaşabilir

UNCTAD, mayıs ayında ya-
yınladığı dünya ticareti izleme 
notunda yılın ikinci yarısına iliş-
kin dünya mal ticaretine ilişkin 
güncel tahminlerini paylaştı. Buna 
göre UNCTAD yılın üçüncü çey-

reğinde 5.4 ve dördüncü çeyreğin-
de ise 5.5 trilyon dolar mal ihracatı 
öngörüyor. Burada temel varsayım 
aşılamadaki hızın korunması, yaygın 
kitle bağışıklığına ulaşılması ile yılın 
son çeyreğinde kalıcı normalleşme-
nin başlaması. Bu varsayımların ger-

2021 yılı ikinci yarı beklentileri

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Dünya mal ihracatının 2021 yılında 20 trilyon dolar büyüklüğe ulaşabileceği 
tahmin ediliyor. 20 trilyon dolarlık bir dünya mal ihracatı içinde Türkiye de 200 

milyar dolar ihracata ulaşabilecek.
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çekleşmesi halinde dünya mal ticareti 
yılın ikinci yarısında daha da yüksek 
büyüklüklere ulaşabilecek. Dünya mal 
ihracatı 2021 yılında 20 trilyon dolar 
büyüklüğüne ulaşabilecek.

3 trilyon dolar ihracat artışı, büyük 
fırsatlar sunuyor

2021 yılında 20 trilyon dolar mal 
ihracatına ulaşılması, 2020 yılına 
göre mal ihracatının 3 trilyon dolar 
artacağı anlamına geliyor. 3 trilyon 
dolarlık pasta artışı hemen tüm sek-
törlere büyüme olanakları sağlayacak. 
Ancak pasta muhtemelen ülkelerin 
salgın öncesi paylarına göre dağılma-
yacak. Salgın sonrası ortaya çıkan yeni 
normal koşulları içinde küresel teda-
rik zincirlerinde yeniden yapılanma, 
yakından tedarik, tedarik güvenliği, 
bölgeselleşme gibi eğilimler ile tica-
ret akımlarında değişimler yaşanması 
olası. Bu olasılık yılın ikinci yarısında 
daha çok görülmeye ve fiili hale gelme-
ye başlayacak.

Yüksek emtia ve navlun fiyatları 
ikinci yarıda da sürecek 

Küresel ekonomideki iyileşmenin 
yarattığı artçı etkiler de devam ediyor. 
Üretim ve tedarik endişesi ile verilen 
yüksek siparişler kapasiteleri doldur-
muş olup, teslimat ve dağıtım süreleri 
uzuyor. Emtia ve hammadde fiyatların-
da artışlar sürüyor. Birçok üründe ar-
zın yetersiz kalacağı endişesi yaşanıyor. 
Metal ve gıda fiyatları tedarik ve arz 
endişeleri ile yükselmeye devam edi-
yor. Artan üretim, siparişler ve tedarik 
telaşı ile yükselen navlun fiyatlarının 
yılın üçüncü çeyrek döneminde de 
yüksek kalacağı öngörülüyor. Kontey-
ner sıkıntısında da iyileşme gecikiyor.      

Küresel enflasyon artışı 
merkez bankalarını dönüm 
noktasına getiriyor   

Dünya ekonomisinde talep artışı ve 
hızlanan büyümeye bağlı olarak girdi 



ve nihai ürün fiyatları artış eğilimine 
girdi. Giderek artan bir küresel enf-
lasyon yaşanması bekleniyor. Ancak 
bu enflasyonun geçici olacağı da ön-
görülüyor. Buna rağmen merkez ban-
kalarının artan enflasyon karşısında 
genişletici para politikalarını da göz-
den geçirmeleri bekleniyor. Özellikle 
ABD Merkez Bankası FED’in genişletici 
politikalardan çıkış için önümüzdeki 
aylarda bir takvim açıklaması olası. 
Büyük merkez bankaları bu konuda 
bir dönüm noktasına yaklaşıyorlar.

Büyük merkez bankalarının para 
politikaları değişebilir  

Enflasyonun kalıcı olup olmaması, 
merkez bankalarının para politikaları-
nı da belirleyecek. ABD, AB, İngiltere 
ve Japonya merkez bankaları halen 
genişletici para politikalarını yüksek 
tahvil alımları ve düşük faizler ile sür-
dürüyor. Merkez bankaları enflasyon 
artışını şimdilik geçici olarak bekli-
yor ve bu nedenle para politikalarında 
keskin bir değişim düşünmüyor. Buna 
rağmen merkez bankalarından geniş-
letici para politikalarından çıkış stra-
tejilerini açıklama beklentileri de ar-
tıyor. Nitekim buna yönelik ilk işareti 
Avrupa Merkez Bankası verdi. FED ve 
Avrupa Merkez Bankası haziran veya 
temmuz aylarında çıkış stratejilerini 
değerlendirmeye başlayabilir. 

Ayrıca enflasyonun kalıcı olacağına 
dair işaretler güçlenirse, FED ve diğer 
merkez bankaları muhtemelen çıkış 
stratejilerine ilişkin olarak veya ge-
nişletici para politikalarının kademeli 
olarak bırakılmasına yönelik adımları 
daha erken atabilecek. Mayıs ve hazi-
ran aylarında açıklanan yüksek enf-
lasyon verilerine bağlı olarak merkez 
bankaları temmuz ve ağustos aylarında 
çıkış stratejilerini şekillendirecek.      

  
Parasal genişleme erken 
sona ererse, Türkiye 
olumsuz etkilenecek  

Büyük merkez bankaları planla-
nandan daha önce parasal genişleme-
lerini sona erdirirlerse, gelişen ülkeler 
ve özellikle Türkiye bu gelişmelerden 
olumsuz etkilenecek. Nitekim IMF 
başkanı da küresel faiz oranlarındaki 
artışın etkilerine karşı gelişen ülkelerin 
hazırlıklı olması uyarısını yaptı. Cari 
açığı yüksek olan, yüksek dış borçları 
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me ve yeni normal koşulları içinde 
gelişen eğilimler Türkiye’nin mal ih-
racatı için de önemli fırsatlar sunma-
ya devam edecek. Türkiye özellikle 
tedarik zincirlerindeki değişim, ya-
kında tedarik ve bölgeselleşme eği-
limlerinden yararlanacak. 20 trilyon 
dolarlık bir dünya mal ihracatı içinde 
Türkiye de 200 milyar dolar ihracata 
ulaşabilecek. Ancak 200 milyar dolar 
ihracat için dört ihtiyaç bulunuyor. 
Türk Lirası’nda öngörülebilirlik, artan 
ilave net işletme sermayesi ihtiyaçları-
nın karşılanması, Eximbank kredi ve 
sigorta limitlerinin artması ve son ola-
rak yeni kapasite, sürdürülebilirlik ve 
dijitalleşme yatırımları için teşvikler. 

   
Türkiye ekonomisinde 
ana sorun yüksek enflasyon 
faiz ve kur artışları 

Türkiye bir süredir birlikte yük-
selen enflasyon, kur ve faiz sarmalına 
girmiş bulunuyor.

Mayıs ayı içindeki gelişmeler, sar-
malın giderek ivme kazandığını gös-
teriyor. Üretici enflasyonu yüzde 38, 
tüketici enflasyonu ise yüzde 18’lere 
yaklaştı. Türk Lirası mayıs ayında da 
değer kaybetti ve Türk Lirası faizleri 
de yükseliyor. Özellikle döviz kuru 
artışları enflasyonu beslemeye devam 
ediyor. Türk Lirası’na güven ve istik-
rar sağlanamaz ise döviz kuru artışları 
ve buna bağlı olarak enflasyon artışı 
da devam edecek. Yıl sonunda muh-
temelen yüzde 20’nin üzerinde bir 
tüketici enflasyonu oluşmuş olacak. 
Sarmaldan çıkış için enflasyonla mü-
cadelede adımlar atılması gerekiyorr, 
ancak buna yönelik işaret de bulun-
muyor.

bulunan ve dış finansman ihtiyacı yük-
sek ülkeler küresel faiz artışlarından 
daha olumsuz etkilenecek.

Türkiye ve Türk Lirası küresel 
enflasyon ve faiz artışları ile oluşacak 
olumsuz gelişmelere karşı en kırıl-
gan ülke ve para birimi durumunda. 
Türkiye zaten yüksek enflasyon ile 
olumsuz ayrışmış durumda. Görece-
li yüksek faizlerinde indirim arayışı 
içindeyken, küresel enflasyon ve faiz 
artışları Türkiye’nin bu arayışını zor-
laştıracak. Ve Türk Lirası en kırılgan 
para birimlerinden biri olarak yeniden 
yüksek değer kayıpları yaşayacak.               

         
Türkiye ekonomisi 2021 yılında 
ihracata dayalı büyüyecek     

Türkiye ekonomisi 2020 yılının 
üçüncü ve dördüncü çeyreğinden son-
ra 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 
7,0 ile yüksek büyümesini sürdürdü. 
Büyümenin kaynakları da giderek sağ-
lıklı hale geliyor. Büyüme daha çok dış 
talep ile destekleniyor. Net ihracatın 
büyümeye katkısı pozitif oluyor. Dış 
talepteki artış sanayi sektöründe de 
yüksek büyüme yaratıyor. 2021 yılının 
ilk çeyreğinde sanayi sektörü yüzde 
11,7 büyüdü. Sanayide büyüme ilave 
yatırım ihtiyacı da yaratıyor. Buna bağ-
lı olarak makine ve teçhizat yatırımları 
da ilk çeyrekte yüzde 30,5 büyüme 
gösterdi. Türkiye ekonomisi yılın geri 
kalanında da benzer dinamikler ile bü-
yümeye devam edecek. 2021 yılında 
büyüme sorunu yaşanmayacak.      

  
Türkiye, genişleyen 
dünya ticaretinde önemli 
avantajlara sahip

Dünya mal ticaretindeki bu büyü-
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Euro Bölgesi’nde 
inşaat üretimi arttı

Avrupa Birliği’nde inşaat üretimi, Covid-19 tedbirlerinin de-
vam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve 
Euro Bölgesi’nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış 

inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli 
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, martta şubat ayına 

kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020’nin 
mart ayına göre ise yüzde 18,3 yükseliş kaydetti. 

AB’de inşaat üretimi, martta önceki aya göre 
yüzde 2,2, 2020’nin aynı dönemine göre de 

yüzde 14,9 arttı.

İngiltere’de ortalama konut fiyatı rekor düzeyde
İngiltere’de ortalama konut fiyatları tarihi zirvesini 261 bin 743 sterlin ile gördü. İngilte-

re’nin en büyük konut kredi kuruluşlarından Halifax’tan yapılan açıklamada mayıs ayı 
itibarıyla yıllık bazda konut fiyatlarının neredeyse son 7 yılın en yüksek düzeyi olan, yüzde 

9,5 arttığı belirtildi. Konut fiyatları son 12 ayda 22 bin sterlinden fazla arttı. Halifax verile-
rine göre ortalama bir konutun fiyatı aylık bazda yüzde 1,3, çeyreklik bazda ise yüzde 2,4 

yükseldi.

ABD’de konut 
başlangıçları düştü
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına iliş-
kin konut başlangıçları ve inşaat izinleri 
istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 
konut başlangıçları, nisanda bir önceki 
aya kıyasla yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 
569 bine düştü. Piyasa beklentilerinin 
altında gerçekleşen konut başlan-
gıçlarının 1 milyon 710 bin olması 
öngörülüyordu. Konut başlangıçları, 
martta 1 milyon 733 bin seviyesinde 
gerçekleşmişti.

DÜNYA TURU

Dünyanın en uzun yaya 
asma köprüsü açıldı

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü 516 
Arouca, Portekiz’de turizme açıldı. Salgın se-

bebiyle kapalı olan 516 metre uzunluğundaki 
köprünün yerden yüksekliğinin ise 175 metre 
olduğu açıklandı. Asma köprü, Porto’nun gü-
neyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı’nı 
birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulu-

nan Arouca Jeoparkı’nda yer alıyor. Maliyeti 
2,8 milyon dolar olan köprünün geçişinin ise 
10 dakika sürdüğü ifade edildi. Şelale ve vadi 

manzaralı köprünün inşaatının üç yıl sürdüğü 
kaydedildi.
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Aşkabat City büyük konut 
kompleksinin temeli atıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Aşkabat’ın 140. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle başkent Aşkabat’ın kuzeyinde yer alan Aşkabat City büyük konut kompleksinin 
temel atma törenine katıldı. 744 hektarlık bir alana sahip bu devasa kompleks, bünyesinde 240 
adet çeşitli amaçlara yönelik binaları ve tesisleri barındırıyor. Ayrıca, ‘akıllı evlerin’ ve ‘akıllı durak-

ların’ inşası da öngörülüyor.

Küresel enerji 
dönüşümü yatırımları 
500 milyar doları aştı

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazır-
lanan Etkili Enerji Dönüşümünü Destekleme 

2021 (Fostering Effective Energy Transition 
2021) raporu yayımlandı. Rapora göre, 

2018’de dünyanın yüzde 81’inin elektrik ihti-
yacı fosil kaynaklardan sağlanırken, 2019’da 
küresel sera gazı emisyonları artış gösterdi. 

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris 

Anlaşması hedeflerine ulaşmak için enerji 
dönüşümünün ivme kazanması gerektiği 

belirtilen rapora göre, 2011 yılında yıllık 300 
milyar dolar olan enerji dönüşümü yatırımla-
rı geçen yıl küresel ölçekte 501 milyar doları 

aştı.

28 saatte 10 katlı bina 
inşa ettiler
Çinli bir inşaat şirketi, rekor sürede çok 
katlı bir bina inşa ederek, çok katlı binaları 
aylar veya yıllar değil saatler içinde inşa 
edilebileceğini ortaya çıkardı. Changsha 
kentinde 28 saat 45 dakikada yapılan 
10 katlı binanın inşasında prefabrik yapı 
sistemleri teknolojisi kullanılarak, önceden 
bir fabrikada üretilen küçük bağımsız 
modüler birimler birleştirildi. Konteyner 
boyutundaki prefabrik bağımsız modüler 
birimler, şantiye alanına kamyonlar ile ta-
şındı ve vinç yardımı ile birbirinin üzerine 
konularak monte edildi.

DÜNYA TURU
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