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09-10 Haziran 2009 tarihlerinde ‹nflaat
Malzemesi Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD)
taraf›ndan düzenlenen
1. Uluslararas› ‹nflaatta Kalite Zirvesi’ni
çeflitli oturumlara kat›larak izleme flans›m
oldu. Kan›mca, Türk yap› sektörünün,
önümüzdeki süreçte en çok önem vermesi
gereken konular›n bafl›nda gelen “kalite”
konusunu gündeme tafl›d›¤› için ‹MSAD’a
teflekkür etmek gerekir.
Zirvenin temas› paralelinde, haf›zamda
kalan birkaç konuya de¤inmek ve zirvenin
hemen sonras› günlerde televizyon haber
bültenlerinde, beklenen ‹stanbul depremi
üzerine yer alan bir habere dikkat çekmek
üzere bu yaz›y› kaleme ald›m.
Türk yap› malzemesi sektörünün
yurtiçi pazara sundu¤u zengin ürün çeflidi,
farkl› bütçelere hitap edebilen alternatif
ürün gam› Türk yap› malzemesi
sektörünün son y›llarda gösterdi¤i geliflime
iflaret ediyor. Türkiye’de yerli ya da ithal,
ucuz ya da pahal›, kaliteli ya da düflük
kaliteli, markal› ya da fason üretim, birçok
yap› malzemesinin alternatiflerine
rahatl›kla ulafl›labiliyor. Tasarlayanlar,
yat›r›mc›lar, uygulayanlar, kullan›c›lar
olarak flansl›y›z... Peki ya tasar›mlar›m›zda
yer verdi¤imiz, mekânlar›m›zda görmek
istedi¤imiz, ço¤u zaman “olmuflken iyisi
olsun” diyerek seçti¤imiz yap›
malzemelerini kullanarak infla etti¤imiz
yap›lar›m›zda kaliteli iflçilik ve uygulama
yapabiliyor muyuz? San›r›m en büyük
s›k›nt›m›z bu noktada.
“‹nflaatta Kalite” derken yaln›zca
projede, yaln›zca malzemede, yaln›zca
iflçilikte kalacak bir kaliteden kime ne
yarar var? Do¤ru yap›lmayan bir seçim ve
üstüne bir de uygulama hatalar› nedeniyle
elde edilemeyen malzeme performans› ile
binalarda konfor koflullar›, yaflanabilir
mekânlar nas›l elde edilir?
Ne mutlu ki baz› önde gelen malzeme
üreticilerinin son y›llarda öncülük ettikleri,
iflçi/usta e¤itimine odaklanan
organizasyonlar var. San›r›m, kamunun
üstlenmesi gereken “mesleki e¤itim”
konusunu inflaat ifllerinde de etkin çabalar
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ile özel sektör üstleniyor. Dilerim, kamu en
az›ndan kendisinin yükünü paylaflan bu
tür özel firmalara gerekli teflvik, vergi
indirimi, sigorta gibi sosyal
sorumluluklarda indirim ile destek olur.
‹nflaatta Kalite Zirvesi’nin akl›mda
kalan, kan›mca en can al›c› bilgisini,
09 Haziran 2009 tarihindeki oturumlardan
birinde gerçeklefltirdi¤i sunumunda
ekonomist Prof. Kerem Alkin verdi. Prof
Alkin, haf›zam beni yan›ltm›yorsa,
beklenen büyük ‹stanbul depreminde
45.000 konutta a¤›r hasar, 200.000
konutta ise orta derecede hasar olaca¤›n›
söyledi. Zirveyi izleyen günlerde de Show
TV ana haber bülteninde, beklenen büyük
deprem nedeniyle oluflacak can kay›plar›
için 3’er katl› olarak toplamda
19.000 kiflilik mezarl›¤›n fieyhli’de yap›ld›¤›
haber veriliyordu. Ayn› bültende,
depremde toplam 90.000 kiflinin yaflam›n›
kaybedece¤i, 600.000 kiflinin de evsiz
kalaca¤› bildiriliyordu.
Rakamlar korkunç elbette. Öngörülen
bu kay›plar›, b›rak›n ortadan kald›rmay›,
azaltmay› sa¤layacak ad›mlar› atmak
konusunda kamunun anlafl›lamayan bir
vurdumduymazl›¤› var. Dilim varm›yor bu
saptamay› yapmaya ama “kalan sa¤lar
bizimdir” der gibi bir izlenim uyand›r›yor
yetkililer.
Arka arkaya, beklenen deprem ve
‹stanbul’daki niteliksiz konut yap›laflmas›
ile ilgili konular› iflitince, y›llar önce bir
araflt›rmam nedeniyle okudu¤um,
Sn. Do¤an Hasol’un Oscar Niemeyer ile
gerçeklefltirdi¤i söylefliler (bkz. YAPI
Dergisi, Say› 86 ve 110) akl›ma geldi.
Söyleflilerde, zaman›m›z› aflan nitelikteki
yap›lar› ile ünlü mimar, “savanna” (tropikal
yörelerde zemini örten bodur yeflillik)
ortas›nda, planc› Lucio Costa ile nas›l
s›f›rdan bir kent yaratt›klar› konusunda
bilgi veriyordu. Bir an, Türkiye’de de bir
“Brasilia” deneyimine gereksinim
oldu¤unu düflündüm.
Yanl›fl anlafl›lmas›n, yeni bir “baflkent”
kurmaktan de¤il, yaln›zca “planlanm›fl”
yeni bir kentten söz ediyorum. Bu kenti,
uzmanlar›n flimdiden uyard›¤› ‹stanbul’da
kaybedilece¤i öngörülen canlar için
istiyorum. Her fleyiyle s›f›rdan planlanacak
kent, öncelikle ‹stanbul’daki niteliksiz
konutlarda yaflayan insanlar›m›z için bir
kurtulufl f›rsat› olabilecektir. “Peki ya bu
kiflilerin ‹stanbul’da bulunma nedeni olan
iflleri, okullara giden çocuklar› n’olacak?”

diye sordu¤unuzu duyar gibiyim. Bu
kiflilerin nüfus ve mesleki envanterinin
ç›kar›l›p, yeni kenti, üretim, ticaret ve
sosyal yaflam ba¤lam›nda bu verilere göre
planlamak gerekece¤i aç›k.
Yeni bir kent planlama ile kazan›lacak
bir baflka f›rsat da, uluslararas› yar›flmalar
ile elde edilebilecek kent plan› ve kamu
yap›lar› projeleri ile Türkiye’nin hep
flikâyet etti¤i çirkin kentleri aras›nda bir
çekim merkezi elde etmektir. Türk inflaat
sektörü için de önemli bir s›nav olabilecek
bu yeni kent, son y›llarda giderek artan bir
biçimde yurtd›fl›nda söz sahibi olunan
müteahhitlik ve yap› malzemesi
alanlar›nda Türkiye’nin geldi¤i son noktay›
gösterebilmek ad›na örnek teflkil edecektir.
“S›f›rdan bir kent kurmak kaça mal
olur; finansman nas›l sa¤lan›r?” sorular›na
yan›t hali haz›rda dipsiz bir kuyu olarak
sömürülebilen “teflvikleri” böyle bir kentte
merkezilefltirmek, gayrimenkul alan›nda
faaliyet gösteren özel sektör mensubu
yat›r›mc›lar için bu kent özelinde cazibeler
yaratmak, hali haz›rda farkl› iller için
düflünülen ve planlanan yat›r›mlar›n
gözden geçirilerek, yöreye ba¤›ml›
olmayan yat›r›mlar› yeni kente kayd›rmak
ve ayr›lan mali kaynaklar› bu kentin
inflas›na tahsis etmek çözüm olarak
söylenebilir mi? fiüphesiz ki baflka
çözümler de gelifltirilebilir. Bu ba¤lamda
iflin ekonomi boyutuna de¤inecek olursak,
yeni kentin inflas›n›n istihdam
yarataca¤›n›, iç ticaret hacmini art›raca¤›n›,
birçok kifli ve firma aç›s›ndan ve sonuçta
Türkiye aç›s›ndan kazançlar
yaratabilece¤ini söylemek olas›.
Belki de en büyük kazanç ‹stanbul için
olacakt›r: Niteliksiz konutlar›n y›k›lmas›
sonras›nda elde edilecek alanlar, yeniden
yap›laflmaya aç›lmay›p kentsel peyzaj
alanlar› olarak düzenlense ve kentlilerin
kullan›m›na sunulsa fena m› olur?
‹MSAD baflkan›n›n aç›l›fl konuflmas›nda
kendilerine hedef olarak belirlediklerini
söyledi¤i, iç pazar hacmini, yurtd›fl›
müteahhitlik gelirini ve yap› malzemesi
ihracat›n› ayr› ayr› 100 milyar Dolar’a
ç›karmak üzere “Cumhuriyet’in
100. y›l›nda 3 yüz” slogan› ile
oluflturduklar› hedeflere dördüncüyü
eklemek ve “100. y›lda yeni bir Türk
kenti” hedeflemek fazla m› hayalcilik?

