ulusa
l na

oloji giriþimi
tekn
no

ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK:
YEÞÝL BÝNALAR
VE
NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ

ulusa
l na

oloji giriþimi
tekn
no

ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE
SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK:
YEÞÝL BÝNALAR
VE
NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ
Dr. Baþak CANDEMÝR
Dr. Berna BEYHAN
Selçuk KARAATA

Kasým 2012
ÝMSAD Yayýn No: ÝMSAD -R/2012-11/374
Cumhuriyet Caddesi, No.193, 3B, 34367
Harbiye Ýstanbul
Telefon: (0 212) 296 24 74 Fax: (0 212) 291 07 24
www.imsad.org

TÜSÝAD Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/533
Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420
Tepebaþý/Ýstanbul
Telefon: (0 212) 249 07 23  Telefax: (0 212) 249 13 50
www.tusiad.org

2012, ÝMSAD

2012, TÜSÝAD

ÝMSAD, Ýnþaat Malzemesi Sanayicileri Derneði ve TÜ SÝAD ortak yayýnýdýr.
Tüm yayýn haklarý ÝMSAD ve TÜSÝADa aittir.
Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü,
4110 sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 sayýlý FSEK uyarýnca,
kullanýlmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun
yazýlý izin alýnmadýkça, hiçbir þekil ve yöntemle iþlenmek, çoðaltýlmak,
çoðaltýlmýþ nüshalarý yayýlmak, satýlmak,
kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,
telli/telsiz ya da baþka teknik, sayýsal ve/veya elektronik
yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanýlamaz.

ISBN: 978-9944-405-88-1

Kapak Tasarýmý: Kamber ERTEM

SÝS MATBAACILIK PROM. TANITIM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Eðitim Mah. Poyraz Sok. No:1 D.63 Kadýköy - ÝSTANBUL
Tel: (0216) 450 46 38
Faks: (0216) 450 46 39

ÖNSÖZ
ÝMSAD
Ýnþaat Malzemesi Sanayicileri Derneði (ÝMSAD), Ýnþaat Sektörü'nü bir araya getirerek,
sektörün geliþimini saðlamak amacýyla 25 Haziran 1984 yýlýnda kar amacý gütmeyen
bir sivil toplum örgütü olarak Ýstanbul'da kurulmuþtur.
ÝMSAD, Türkiye'de inþaat sanayisinin ve ilgili sektörlerinin geliþmesi ve büyümesini
saðlamayý, sektörde kurallarýn oluþturulmasý ve uygulanmasýna yönelik katký saðlamayý,
toplum bilincini geliþtirmeyi, etik kurallara uygun iþ yapmayý özendirmeyi, sektörün
bütününün çýkarlarýný gözetmeyi, sektörü yurtiçi ve yurtdýþýnda temsil etmeyi ve üyeleri
ile sektördeki kuruluþlara deðer katacak hizmet ve ürünler sunmayý amaçlar.
Türk inþaat sanayisinin öncü kurumlarý tarafýndan kurulan ÝMSAD bugün her biri
inþaat sanayisinin çok önemli gruplarý olan 35'ten fazla alt sektörü temsil eden bir
yapýlanmaya sahiptir. Çimento, demir-çelik, seramik, yalýtým, yapý kimyasallarý, cam,
doðal taþ, saðlýk gereçleri, tesisat malzemeleri, ýsýtma-soðutma elemanlarý gibi pek çok
önemli alt sektörün temsilcisi sanayiciler bugün ÝMSAD'ýn deðerli sanayici üyeleridirler.
Ayrýca 2006 yýlýnda yeniden yapýlanan Dernek, sanayiciler yanýnda sektör derneklerini
de üyeliðe kabul etmiþ yaný sýra sektörün iþbirliði kuruluþlarýný ise paydaþ üye kaydederek
konfederatif bir þemsiye örgüt yapýsýna kavuþmuþtur. ÝMSAD bugün sanayiciler yanýnda
28 dernek üyesini de temsil eder. Yapýlanma ile birlikte ÝMSAD Türk Ýnþaat Sanayisinde
sanayici üyeleri, dernek ve paydaþ üyeleri aracýlýðýyla 18.000'den fazla sanayiciye ulaþan
etkin bir aða sahip yenilikçi bir yapý ortaya koyar.
ÝMSAD kendi alanýnda dernek olarak örnek kurumsal yapý oluþturmaya özen gösterir.
Bu amaçla dernekte çalýþmalar hedeflere uygun performans kriterine baðlý
deðerlendirmelerle yürütülür. Dernek Kurumsal Yetkinliklerini de belirlemiþtir.
ÝMSAD misyonunu Türk inþaat malzemeleri sanayisinin temsilinde tüm paydaþlar için
en yüksek deðeri yaratmak olarak belirlemiþtir. Birinci hedef, düzenleyici ve denetleyici
kurullar ile ilgili standart ve kanunlarýn oluþmasýna katký saðlamak, AB standart
çalýþmalarýna görüþ vermek ve sektörü temsil etmektir. Ýkinci hedef inþaat sanayisinin
büyümesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, sektör için bilgi merkezi olmak, sanayicilerin
ortak konularýnda geliþim saðlamaktýr. Üçüncü hedef ise iklim deðiþikliði, sürdürülebilirlik
konularýnda sektöre yön göstermek ve katma deðerli hizmetler sunmaktýr. ÝMSAD bu
amaçla baþta Hükümet ve kamu kurumlarý olmak üzere sektörü ilgilendiren konularda
tüm özel-kamu kurumlarýyla iliþkileri yürütür.
Tüm bu amaç ve hedefleri gerçekleþtirmek için ÝMSAD etkinlikler düzenler, projeler geliþtirir
ve yürütür, periodik sektörel veri açýklar, raporlar yayýnlar, sektörü yurtiçi ve yurtdýþýnda
temsil eder.

TÜSÝAD
TÜSÝAD özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971 yýlýnda,
Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuþ,
kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim özgürlüklerinin,
laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal ekonominin, rekabetçi
piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði
bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý amaçlar. TÜSÝAD,
Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk
düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve
eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu
inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla
çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak, giriþimcilerin
evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme
sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik
kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini
esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin ekonomik
ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek
ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel
rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB) üyeliði sürecini
desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil
ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve
etkileþimi, bölgesel ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur,
projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve
kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek,
yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý hedefler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan
konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve
bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.

UNG
Ulusal Nanoteknoloji Giriþimi, nanoteknolojinin yaratabileceði fýrsatlardan en üst seviyede
faydalanýlabilmeyi, bu sayede ulusal ekonomik kalkýnmaya katkýda bulunabilmeyi ve
"ulusal nanoteknoloji politikalarýnýn" ve "sektörel nanoteknoloji stratejilerinin" oluþturulmasý
süreçlerine "sanayici bakýþ açýsýndan" katký yapmayý amaçlayan bir sivil giriþimdir.
UNG, tamamen gönüllülük esasýyla katýlým gösteren ve Türkiye sanayi sektöründe
nanoteknoloji ile ilgili farkýndalýk yaratýlmasý için çalýþmalar yapan veya yapmayý
hedefleyen iþ dünyasýndan gelen temsilciler, sanayiciler, akademisyen ve araþtýrmacýlardan
oluþmaktadýr. Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu sivil insiyatifin koordinasyonundan
sorumlu olup, UNG üyeleri arasýndaki iletiþim, iþbirliði ve çalýþmalarýn koordinasyonunu
yürütmektedir. UNG Çalýþma Grubu üyeleri, ayný zamanda çalýþmalarýný sürdürdükleri
ve uzmanlaþmýþ olduklarý sektörlerin "sektörel temsilcileri" olarak adlandýrýlmakta ve
UNG'nin tüm stratejilerinin belirlenmesi, çalýþmalarýnýn planlanmasý, yürütülmesi ve
takip edilmesi süreçlerinde söz sahibi olmaktadýr.
UNG'nin temel hedefleri;


Toplumun farklý kesimlerinde, nanoteknolojinin ulusal ekonomik kalkýnma ve
rekabetçiliðin artýrýlabilmesi için taþýdýðý potansiyele ve yaratabileceði fýrsatlara
iliþkin farkýndalýk yaratma sürecine katkýda bulunmak,



Temel ihtiyaçlar ve ülke ekonomisindeki önemi dikkate alýnarak belirlenmiþ olan
9 sektör için, mevcut sektörel stratejilere uyumlu olarak ve "sanayici perspektifinden"
sektörel nanoteknoloji stratejileri ve yol haritasý önerilerini hazýrlamak,



Hazýrlanacak olan yol haritalarýnýn takibi ve uygulamasý için, ilgili tüm sanayi
kuruluþlarý, kamu kurumlarý ve üniversiteler ile araþtýrma kuruluþlarýnýn katýlýmýný
ve temsilini saðlayan, sürdürülebilir ve dinamik sektörel yönetiþim mekanizmalarýnýn
oluþum sürecine katkýda bulunmak,



Farklý sektörlerin birbirlerinden faydalanmalarýný ve disiplinlerarasý teknolojik
çözümlerin üretilmesini saðlayacak uygun sektörler-arasý yönetiþim modelleri
geliþtimektir.

Sürdürülebilir kalkýnma, iþ dünyasýnýn ve insan yaþamýnýn gereksinimleri ile doðal
kaynaklarýn sürdürülebilirliði arasýnda bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve
toplumsal boyutlarýyla bugünden geleceðe uyumlu bir planlama yapýlmasýný amaçlayan
bütünsel bir yaklaþýmdýr. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir kalkýnmanýn tüm sektörlerin
iþ yapýþ süreçlerinde dikkate alýnmasý gereken temel bir öðe olduðunu belirtmek gerekir.
Ýnþaat sektörü ise gerek toplam üretimde, dýþ ticarette ve istihdamdaki payý, gerekse diðer
sektörlerle olan yüksek etkileþimi bakýmýndan sürdürülebilir kalkýnma hedefine varabilmek
için en etkili sektörlerden birisidir.
ÝMSAD, TÜSÝAD ve UNG iþbirliðinde hazýrlanan "Ýnþaat Sektöründe Sürdürülebilirlik:
Yeþil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri" raporu, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip
olan inþaat sektörünün sürdürülebilir kalkýnma prensiplerini içselleþtirmesi ve "yüksek
katma deðerli ve inovatif çözümler üreten" bir sektöre dönüþmesi için gerekli olan strateji
ve eylem planý önerilerinin iþ dünyasý perspektifinden ortaya koyulmasýný amaçlamaktadýr.
Rapor, ülkemiz inþaat sektörünün rekabet gücünün arttýrýlabilmesi ve inþaat sektöründe
nanoteknolojinin saðlayabileceði olanaklardan azami ölçüde faydalanýlmasý için bir
yol haritasý niteliði taþýmaktadýr. Bu kapsamda, AR-GE çalýþmalarý, stratejik yatýrýmlarýn
hangi alanlara odaklanmasý gerektiði ve nasýl bir eylem planý izlenmesi gerektiði
konularýna deðinilmektedir. Bir sonraki adýmda çalýþmanýn içerisinde yer alan önerilerin
sektörün paydaþlarýnýn daha geniþ katýlýmýyla geliþtirilmesi ve revize edilmesi
planlanmaktadýr.
Ýnþaat Sektöründe Sürdürülebilirlik:Yeþil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri  raporu,
Dr. Baþak Candemir, Dr. Berna Beyhan ve Selçuk Karaata tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.
Rapor, Orhan Turan ve Hidayet Özdemir eþ koordinatörlüðünde oluþturulan ÝMSADUNG Çalýþma Grubunun bir yýllýk çalýþmalarýndan faydalanýlarak hazýrlanmýþtýr. Söz
konusu çalýþma grubunda ÝMSAD üyeleri ve UNG temsilcilerinin yaný sýra akademisyenler
yer almýþtýr (katýlýmcý listesi için bkz. EK-2). ÝMSAD-UNG Çalýþma Grubunun bu araþtýrmaya
sponsor olan üyeleri; Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Þ., Eczacýbaþý Yapý Gereçleri San.
Tic. A.Þ. , Fibrobeton Yapý Elemanlarý Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ., Kaleseramik Çanakkale
Kalebodur Seramik San. A.Þ. ve Ode Yalýtým San. ve Tic. A.Þ.ye teþekkür ederiz.
Raporun sürdürülebilirliðe iliþkin bölümleri ile Sürdürülebilirlik veYeþil Binalar baþlýklý
üçüncü bölümü ise TÜSÝAD Sürdürülebilir Kalkýnma Görev Gücü (katýlýmcý listesi için
bkz. EK-3) tarafýndan kaleme alýnmýþ, Þirket Ýþleri Bölüm Sorumlusu Melda Çele, Kýdemli
Uzman M. Kerem Tuzlacý ve Uzman Gaye Uður tarafýndan derlenmiþtir.
Kasým 2012
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GÝRÝÞ

GÝRÝÞ
Doðal kaynaklarýn insan yaþamýnýn gereksinimlerini karþýlayamayacak hýzda
tükenebileceðini, insan kaynaklý etmenlerin iklime ve ekosisteme olumsuz etkilerinden
ötürü ekonomik büyüme ve toplumsal kalkýnmanýn yavaþlayabileceðini hatta durabileceðini
aktaran Brundtland Raporu, yayýmlandýðý 1987 yýlýnda þüpheyle karþýlanmýþtý. Bugün,
devletler, iþ dünyasý, sivil toplum ve diðer paydaþlar, doðal kaynaklarýn sýnýrlý olduðu
ve bunun bir sonucu olarak da ekosistemin ve dünyadaki insan yaþamýnýn risk altýnda
olduðu konusunda hemfikirler. Bizleri bekleyen bu karanlýk senaryodan çýkýþ yolu için
önerilen önlemlerin ve çözümlerin ortak paydasý ise sürdürülebilir kalkýnmadýr.
Sürdürülebilir kalkýnma, iþ dünyasýnýn ve insan yaþamýnýn gereksinimleri ile doðal
kaynaklar arasýnda denge kurmak olarak tanýmlanmaktadýr. Bu sorumluluðun bir parçasý
olarak dünyada giderek yaygýnlaþan ve geliþen sürdürülebilirlik perspektifi ve uygulamalarý,
iþ yapma yöntemleri ve yaþam alýþkanlýklarýný paralel þekilde dönüþtürmektedir. Söz
konusu süreçte iþ dünyasýnýn üzerine düþen sorumluluklarýn bilincinde olan TÜSÝAD,
Ýþ Dünyasý ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði ile birlikte "Vizyon 2050 Türkiye" raporunu
2011 yýlýnda WBCSD'nin Vizyon 2050 çalýþmasýndan hareketle hazýrlamýþtýr. Sürdürülebilir
bir geleceðin bugünle baðlantýsýný kurmak amacýyla hazýrlanan "Vizyon 2050 Türkiye"
raporu, insani kalkýnma, enerji, þehirleþme, kentsel ulaþtýrma, üretim ve tüketim eðilimleri
çerçevesinde 2050 yýlýnda sürdürülebilir bir Türkiye'ye ulaþmaya yönelik öneriler
geliþtirmekte, Türkiye'nin önündeki fýrsatlarý deðerlendirmekte ve bu yolda çýkabilecek
risklere dikkat çekmektedir.
Türkiye'nin kalkýnmayý sürdürülebilir kýlmasý, birçok farklý sektörü kapsayan adýmlarýn
bütüncül olarak atýlmasý ile mümkün olacaktýr. Bununla beraber, rekabet gücümüzü
artýrmanýn ve ekonomik deðere dönüþtürmenin yolu da ürünlerimizde ve üretim
süreçlerimizdeki katma deðeri artýrmak, yenilikçi çözümler geliþtirmek ve geleceðin
tasarým ve inþasýnda uluslararasý bir aktör olabilmektir. Ýnþaat sektörü, Türkiye'nin rekabet
gücünün artmasý ve kalkýnmanýn sürdürülebilir kýlýnmasý açýsýndan kritik bir öneme
sahiptir. Bu baðlamda, inþaat sektöründe yýllar içinde edinilen ulusal ve uluslararasý
tecrübeler ile bilgi birikimi ülkemize önemli bir rekabet gücü kazandýrmýþtýr. Ýnþaat
sektörünün sürdürülebilir kalkýnma perspektifi ise kamu otoriteleri tarafýndan oluþturulan
politika ve strateji belgeleri içinde yer almaktadýr. Örneðin, T.C. Kalkýnma Bakanlýðý'nýn
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkýnma alanýnda gelecek dönemde atmasý gereken adýmlar
ve politika önceliklerini sunduðu 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkýnma Raporu'nun
sanayi politikasý baþlýðý altýnda GSYH'de önemli bir paya ve istihdam yaratmada kritik
bir role sahip olan inþaat sektörünün girdi, çýktý ve kaynak kullanýmý açýsýndan çevre
üzerinde ciddi baskýlar oluþturduðu vurgulanmaktadýr. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
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Bakanlýðý'nýn 2010-2023 Strateji Belgesi'nde de enerji tüketimi yüksek binalarýn enerji
baðýmlýlýklarýný ve karbon salýmýnlarýný azaltmalarý önerilmekte; yenilenebilir enerjiye
dayanan çevre dostu binalarýn ise yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir.
Küresel eðilimlere paralel olarak, Türkiye'de nüfus artýþýnýn, sanayileþmenin ve
kentleþmenin barýnma ve tüketim gereksinimlerini hýzla artýrmasýnýn yaný sýra ülkemizin
büyük bir bölümününün birinci derece deprem kuþaðý içinde yer almasý göz önünde
bulundurulduðunda geleceði hýzla kurgulamaya ve þekillendirmeye baþlamamýz gerektiði
ortadadýr.
 Geleceðin sürdürülebilir yeþil binalarý nasýl olacak?
 Ne tür binalarda yaþýyor olacaðýz?
 Geleceðin binalarý hangi ihtiyaçlarýmýza ne tür çözümler geliþtirmiþ olacak?
Ýþte bu sorularýn cevaplarýnýn bulunabilmesi, gelecek hedeflerinin belirlenmesi ve
inþaat sektörüne ait kýsa, orta ve uzun vadeli stratejilerin oluþturulabilmesi amacýyla
hazýrlanan "Ýnþaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeþil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri"
raporu, inþaat sektörünün 2023 yýlý için belirlenen hedefleri doðrultusunda geliþtirilmesi
gereken stratejileri ele almaktadýr.
Raporun birinci bölümünde, Türkiye'de ve dünyada sektörün mevcut durumu
incelenmekte, bununla beraber Türkiye inþaat sektörünün dünyadaki konumu
tartýþýlmaktadýr. Ýkinci bölümde, inþaat sektörünün geleceðini belirleyecek olan temel
eðilimler ve stratejiler irdelenmektedir. Türkiye'de Ýnþaat Sektörünün 2023 yýlý vizyonu,
hedefleri ve stratejileri de bu bölümde ele alýnmaktadýr. "Sürdürülebilirlik ve Yeþil
Binalar" baþlýklý üçüncü bölümde, inþaat sektörünün geleceðini belirleyen temel eðilimlerden
en önemlisi olan ekolojik ve enerji verimliliði yüksek binalarýn tasarýmý üzerinde
durulmaktadýr. "Ýnþaat Sektörüne Nanoteknolojinin Etkisi" baþlýklý dördüncü bölümde,
nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulama alanlarý özetlendikten sonra, nanoteknoloji
deðer zinciri ve bu zincirin yaratmýþ olduðu piyasa faktörleri üzerinde durulmakta, bunun
inþaat sektöründeki yansýmalarý ele alýnmaktadýr. Ayrýca, nanoteknolojinin inþaat
malzemeleri sektöründeki mevcut ve potansiyel kullanýmýnýn yaný sýra sektör için
yaratacaðý fýrsatlar üzerinde de durulmaktadýr. Beþinci ve son bölümde ise Türkiye'de
inþaat sektörü için önerilen nanoteknoloji stratejileri için deðerlendirme ve öneriler ele
alýnmaktadýr. Bu bölümde ele alýnan öneriler, inþaat sektörünün teknoloji odaklý ve
katma deðeri yüksek ürünler üreten bir sektöre dönüþmesi için atýlmasý gereken adýmlar
ve izlenmesi gereken stratejiler üzerinde durmakta, sektörün dönüþümü için önemli
fýrsatlar sunmaktadýr.

18

1

B Ö L Ü M

MEVCUT DURUM ANAL ÝZLERÝ

1. MEVCUT DURUM ANALÝZLERÝ
1.1. Dünyada Ýnþaat Sektörünün Mevcut Durumu
Ýnþaat sektörü son yýllarda dünyanýn birçok ülkesini etkilemiþ olan ekonomik kriz
nedeniyle daralmaya girmiþ, ancak geliþmekte olan ekonomilerdeki ihtiyaçlar doðrultusunda
bu ülkelerde büyümeyi sürdürebilmiþtir. Sektörün durumu bulunduðu ülke ve bölgenin
sosyo-ekonomik þartlarý çerçevesinde þekillenen farklý etkenlere baðlý olarak deðiþmektedir.
Deðiþmeyen nokta, inþaat sektörünün ülke ekonomilerinin toplamý içindeki vazgeçilmez
yeridir. 7,5 trilyon dolarla inþaat sektörü, bugün dünya üretiminin %13,4'ünü oluþturmaktadýr
ve 2020 senesinde %70 büyüme ile 12,7 trilyon dolara ulaþarak dünya üretiminin %14,6'sýný
oluþturacaðý tahmin edilmektedir (Global Construction 2020). OECD ülkelerinde inþaat
sektörü ortalama olarak GSH'nin %6,47'sini oluþturmaktadýr.
Ýnþaat sektörü Avrupa'da toplam GSH'nin %10'unu oluþturmaktadýr. AB-15 ülkelerinde
inþaat sektörünün toplam istihdam içindeki payý %7, sanayi istihdamý içindeki payý ise
%28'dir (ObservatoryNANO, 2009). Ýnþaat sektörünün ülke ekonomileri içindeki bu
deðiþmeyen önemini üç etkene baðlamak mümkündür:
1. Konut, okul, yol, hastane ve benzeri birçok altyapýnýn hayata geçirilmesindeki rolü
2. Hacim olarak büyüklüðü
3. Ýnþaat alanýnda kullanýlan malzemelerin üretimindeki rolü. 2007 - 2009 yýllarý
arasýnda inþaat sektöründeki daralma geliþmiþ ülkelerde inþaat sektöründe yýllýk 650
milyar dolarlýk bir düþüþe yol açmýþtýr. Geliþmekte olan ülkelerde ise yýllýk büyüme oraný

7,5 trilyon dolarla inþaat
sektörü bugün dünya
üretiminin %13,4'ünü
oluþturmaktadýr ve 2020
senesinde %70 büyüme
ile 12,7 trilyon dolara
vararak
dünya
üretiminin %14,6'sýný
oluþturacaðý tahmin
edilmektedir.

1

2006 yýlýnda %11,1'den, 2009 yýlýnda %0,6'ya
inmiþtir (Global Construction, 2020). Avrupa
inþaat sektöründe 2008 yýlýnda baþlayan
daralmanýn 2012 yýlý içinde de devam edeceði,
ancak 2013 ve sonraki dönemde sektörde
toparlanma görüleceði tahmin edilmektedir.
Euroconstruct 1 verilerine göre 2008-2012
döneminde inþaat sektöründe %17 oranýnda bir
daralma yaþanmýþtýr. 2013-2014 yýllarýnda
gerçekleþeceði tahmin edilen %4'lük büyüme
sektörde bir rahatlama yaþanmasýný saðlayacak
fakat kriz öncesi döneme dönülmesi için yeterli
olmayacaktýr.

www.euroconstruct.org
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2020 yýlýna iliþkin inþaat sektörü ile ilgili yapýlan öngörüler, sektörün bu süreçte çok
daha hýzlý büyüyeceðini ve bu büyümede geliþen pazarlarýn ve ekonomilerin önemli rol
oynayacaðýný göstermektedir. Dolayýsýyla, önümüzdeki dönemde Çin, Hindistan,
Endonezya, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin dünya inþaat sektöründeki katkýlarýnýn
artmasý beklenmektedir.
Çin'in dünya inþaat sektöründeki payý 1990 yýlýnda %1 seviyesinde iken 2010 yýlýnda
%14'e yükselmiþtir. Þu an ABD'nin ardýndan ikinci sýrada yer alan Çin'in 2020 yýlýnda
inþaat sektöründe lider olacaðý ve dünya inþaat sektörü içindeki payýnýn %19'a çýkacaðý
tahmin edilmektedir (Global Construction 2020). Son 30 yýlda, ekonomisi yýllýk ortalama
%10 büyüyen Çin'de inþaat sektörünün toplam GSYH içindeki payý 2000 - 2009 döneminde
yýllýk %17 büyümüþ ve 2009 yýlýnda toplam GSYH'nin %24'üne eþit hale gelmiþtir2. Dünya
Bankasý'nýn 2015 yýlýnda dünyada yapýlacak her iki binadan birinin Çin'de yapýlacaðý
öngörüsünde bulunmasý da Çin'in üstleneceði rolü açýkça ortaya koymaktadýr (Spire
Research, 2011).
Hindistan'a bakýldýðýnda, ülkenin 2009 yýlýnda dünya inþaat sektöründeki payýnýn %3,3
olduðu görülmektedir. Buna karþýn, 2020 yýlýnda Çin ve ABD'nin ardýndan üçüncü en
büyük ülke olacaðý tahmin edilmektedir (Global Construction, 2020). 2020 yýlý için küresel
inþaat sektörünün görünümüyle ilgili yapýlan çalýþmada, yükselen piyasalarýn dünya
inþaat üretiminde 2005'te %35 civarýnda olan payýnýn 2020'de %55'e çýkacaðý, yine
yükselen piyasalarda inþaat sektörünün toplam GSYH içindeki payýnýn 2010 yýlýnda
%14,7 iken 2020 yýlýnda %16,5'e yükseleceði öngörülmektedir (Global Construction,
2020).
Rapora göre Orta ve Doðu Avrupa'da inþaat sektörünün 2020 yýlýna kadar olan
dönemde yýllýk büyüme oranýnýn %7,9 olacaðý tahmin edilmektedir. Rusya'nýn 2020
yýlýnda inþaat sektörüne yaptýðý katkýnýn 117 milyar dolara, Türkiye'nin katkýsýnýn ise
81 milyar dolara ulaþacaðý öngörüsünde bulunulmaktadýr3. Diðer bir deyiþle, Avrupa ve
Asya arasýndaki ticareti birbirine baðlayacak alt yapý çalýþmalarýnýn da etkisiyle 2020
yýlýnda Rusya ve Türkiye'nin Doðu Avrupa'da inþaat sektörünün güç merkezleri haline
geleceði düþünülmektedir4. Vizyoner bir bakýþ açýsý ile geliþtirilecek strateji ve politikalarla
Türkiye'de inþaat sektörünün daha fazla büyümesi de mümkündür. Özellikle, yüksek
teknolojilere yatýrým yapýlarak katma deðeri yüksek ürünlerin üretimi Türkiye'de inþaat
sektörünü, bu raporlarda öngörülen seviyelerden daha büyük bir hacime ulaþtýrabilecektir.
2
3

Veriler http://www.thebeijingaxis.com sitesinden 23 Þubat 2012 tarihinde alýnmýþtýr.
Veriler http://designbuildsource.com.au/global-construction-2020-optimism sayfasýndan 23 Þubat 2012 tarihinde
alýnmýþtýr.
4
Global Construction 2020 raporunun kýsa özetinden alýnmýþtýr. Özet için
http://www.unep.org/sbci/pdfs/globalconstruction2020_executivesummary.pdf (23 Þubat 2012)
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1.2. Ýnþaat Sektöründe Ýnovasyon Ýhtiyacý
Özellikle son dönemde, dünyada ve ülkemizde inþaat sektöründe müþteri beklentileri
ve taleplerinin hýzla deðiþmesi ve bu taleplerin inþaat maliyetlerini de yükseltmesi
sektörün yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Yeni teknolojiler
ve bu teknolojilere yapýlacak yatýrýmlar sayesinde hem maliyetlerin düþürülmesi, hem
de farklýlaþan müþteri talep ve beklentilerine karþýlýk verilmesi mümkün hale gelmektedir.
Bu açýlardan deðerlendirildiðinde inþaat sektörünün yeni bir deðiþimin eþiðinde olduðu
ve sektörün geleceðinde rekabet edebirliðin ölçütünün teknolojik geliþmelerde yattýðý
öngörülebilmektedir.
"Ýnþaat sektörü yeni bir deðiþim döneminin eþiðindedir."
Ýnþaat sektöründe lider firmalarýn stratejisini destekleyen iki etken "uluslararasýlaþma"
ve "farklýlaþma" olarak belirlenmiþtir. Küreselleþmeyle beraber iç piyasalarda talep düþüþü
yaþayan geliþmiþ ülkelerdeki inþaat firmalarý, etkinliklerini talebin daha yüksek olduðu
ülkeleri de içine alacak þekilde geniþletmiþlerdir. Günümüzde farklýlaþmanýn temelinde
inovasyon yatmaktadýr. Firmalar, gerek teknolojik gerekse tasarým yenilikleri yaparak
müþteri talep ve beklentilerini karþýlamayý hedeflemektedir. Dolayýsýyla, yeni teknolojilere
yatýrýmlar bu sürecin ayrýlmaz bir parçasýdýr.

Ýnþaat sektöründe genel
maliyetler ile malzeme
fiyatlarý arasýnda oldukça
yüksek bir kor elasyon
vardýr. Bunun en önemli
nedeni bina üretimi
sürecinde
inþaat
malzemeleri maliyetlerinin
yüksek olmasýdýr. Ýnþaat
malzemelerindeki deðiþim
incelendiðinde Türkiye'de
2012'nin ikinci çeyreðinde
fiyatlarda bir önceki döneme
göre -%0,02 oranýnda
deðiþim görülmektedir.

Oldukça parçalanmýþ bir yapýya sahip olan
sektör, uluslararasýlaþma ve farklýlaþma gibi yeni
eðilimleri en iyi þekilde geliþtirmek ve bu tip
projelerde gerekli olan yoðun finansal ve insan
kaynaðýný karþýlamak adýna son yýllarda bir
konsolidasyon içine girmiþtir. Ancak, ortaya çýkan
büyük þirketler yeni sorunlarý da beraberinde
getirmiþtir. Baþlýca sorunlar arasýnda:
 Operasyon modellerinin yeniden
yapýlandýrýlmasý,
 Finansal kaynaklara eriþim,
 Entegre çözümler talep eden müþterilerin
yönetimi,
 Yetenekli iþgücü,
 Yükselen inþaat malzemeleri maliyetleri,
 Çevreye verilen zarar sayýlabilir.
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Söz konusu sorunlar raporun kapsamý açýsýndan deðerlendirildiðinde, inþaat malzemeleri
maliyetleri ve çevreye verilen zarar en önemlileri olarak görülebilir.
Özellikle Çin ve Hindistan gibi konut ve kamu inþaatlarý hýzla büyüyen ülkeler
tarafýndan hammaddeye olan talep ve yükselen petrol fiyatlarýyla birlikte ulaþým ve
enerjideki yüksek maliyetler, inþaat malzemelerinin maliyetlerinde ve sonuç olarak
fiyatlarýnda artýþý da beraberinde getirmiþtir. Bu durum sektördeki firmalarýn ticaret
marjýnýn düþmesine, dolayýsýyla tedarik süreçlerinin optimizasyonuna ve süreçlerin
rasyonelleþtirilmesine yol açmýþtýr. Þekil 1.1.'de ÝMSAD Ekonomi Raporundan alýnan
konut m2 birim maliyetlerine iliþkin istatistikler yer almaktadýr. 2006 yýlýnda 431,2 TL
olan konut m2 maliyetleri %30 oranýnda artarak 2010 yýlýnda 559,7 TL'ye yükselmiþtir
(TÜÝK, 2011).
Þekil 1.1. Ýnþaat Maliyet Endeksi

Kaynak: : ÝMSAD Ekonomi Raporu (2012-08)

ÝMSAD Ekonomi Raporu (2012-08) inþaat sektöründe genel maliyetler ile malzeme
fiyatlarý arasýnda bir korelasyon olduðunu göstermektedir Bu durum Ýnþaat Maliyeti
Endeksi Grafiði'nde net bir þekilde görülmektedir. Ýnþaat malzemesinin maliyet yapýsýnda
emtia fiyatlarýnýn aðýrlýðý düþünüldüðünde sektöre iliþkin maliyet analizinde emtianýn
önemi göze çarpmaktadýr. 2012 yýlýnýn ikinci çeyreði bu açýdan fiyatlardaki artýþý
sýnýrlandýran bir rol oynamýþtýr. 2012'nin ikinci çeyreðinde emtia fiyatlarýndaki artýþýn
sýnýrlanmasý nedeniyle önceki dönemlere oranla daha sýnýrlý bir yükseliþ sergileyen inþaat
malzemesi fiyatlarýnda 2012'nin ikinci çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %0,02 düþüþ,
bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ise %6,58 oranýnda artýþ kaydedilmiþtir. Buna
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göre inþaat malzemesi fiyatlarý 2010'un ikinci çeyreðinden beri ilk kez bir önceki çeyreðe
göre düþüþ yaþamýþtýr. Ýnþaat malzemeleri açýsýndan bakýldýðýnda maliyetler önemli rol
oynamaktadýr. Söz konusu doðrudan maliyetlerin yaný sýra enerji, bakým-onarým ve geri
dönüþüm maliyetleri gibi dolaylý maliyetler de hesaba katýldýðýnda maliyetlerin sektör
için önemi artmaktadýr.
Ýnþaat malzemeleri alanýnda yapýlmasý gereken yenilik ve teknolojik deðiþimin tek
nedeni maliyetler deðildir. Müþterilerden gelen taleplerin yaný sýra sürdürülebilir kentleþme
ve çevrenin korunmasý, dolayýsýyla kentleþmenin çevreye verdiði zararlarýn en aza
indirgenmesi için dünya çapýnda alýnan önlemler ve yapýlan düzenlemeler inþaat
malzemeleri alanýnda ve tüm inþaat sektöründe inovasyonu artýk zorunlu hale getirmektedir.
Kentsel geliþimdeki baþ aktörler olarak inþaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
projelerinin çevreye olan olumsuz etkilerini asgariye indirmek durumundadýr. CO2
salýnýmýnýn, enerji tüketiminin ve atýklarýn azaltýlmasý gibi pek çok konunun uzun
dönemde inþaat sektöründeki geliþmeleri etkilemesi beklenmektedir. Çevre dostu yeni
binalarýn inþasýnýn baþlýca yollarýndan biri yenilikçi giriþimlerde bulunmak ve yine çevre
dostu malzemeler kullanmaktýr.
Ýnþaat sektörü açýsýndan sürdürülebilirlik çevre dostu, daha az enerji tüketen, daha
az CO2 salýnýmý yapan ya da daha az atýk üreten binalarýn tasarýmý ve inþasý ile sýnýrlý
deðildir. Ýnþaat sektöründe kullanýlan malzemelerin üretiminde de sürdürülebilirlik göz
önünde bulundurulmalýdýr. Örneðin çimento üretimi insan kaynaklý küresel CO2 salýnýmýnýn
yaklaþýk %5'ini oluþturmaktadýr. Uluslararasý Enerji Ajansý (IEA) ortaklýðýyla hayata geçirilen
Dünya Sürdürürülebilir Kalkýnma Ýþkonseyi-Çimento Sürdürülebilirliði Giriþimi (WBCSDCSI), çimento üretiminde CO2 salýnýmýný azaltabilecek teknolojileri ortaya çýkarmak için
bir yol haritasý çizmiþtir. Söz konusu yol haritasýnda, çimento kaynaklý CO2 salýnýmýný
azaltmak için dört baþlýk üzerinde durulmaktadýr:
1.
2.
3.
4.

Çimento üretiminde termal ve elektrik enerjisi verimliliðinin artýrýlmasý
Çimento üretiminde alternatif yakýtlarýn kullanýlmasý
Klinker yerine düþük karbonlu, çimento özelliði gösteren malzemeler kullanýlmasý
Karbon tutumu ve depolanmasý

Giriþim, bu yol haritasý aracýlýðýyla çimento sektöründeki CO2 salýnýmýnýn 2050 yýlýnda
þu anki seviyenin yarýsýna indirilebileceðini tahmin etmektedir.
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Ýnþaat malzemeleri alanýnda yapýlmasý gereken yenilik ve
teknolojik deðiþimin tek nedeni maliyetler deðildir.
Müsterilerden gelen taleplerin yaný sýra, sürdürülebilir
kentleþme ve çevrenin korunmasý, dolayýsýyla kentleþmenin
çevreye verdigi zararlarýn asgariye indirilmesi için dünya
çapýnda alýnan önlemler ve yapýlan düzenlemeler inþaat
malzemeleri alanýnda ve inþaat sektöründe inovasyonu zorunlu
hale getirmektedir.
Diðer yandan, inþaat sektörü geleneksel ve maliyet odaklý bir sektör olarak AR-GE
ve inovasyon yatýrýmlarý açýsýndan baþarýlý bir tablo çizmemektedir. Fakat özellikle
önümüzdeki dönemlerde çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliði, azalan kaynaklar,
çevre kirliliði ve artan üretim maliyetleri gibi küresel sorunlarýn da etkisiyle inþaat
sektöründe radikal teknolojik inovasyona gereksinim artacaktýr.

1.3. Türkiye'de Ýnþaat Sektörünün Mevcut Durumu ve
Dünyadaki Konumu
2008 ve 2009'da inþaat sektöründe yaþanan küçülme 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýndan
itibaren tersine dönmüþ ve sektör yeniden büyümeye baþlamýþtýr. Þekil 1.2., TÜÝK
istatistiklerine göre inþaat sektörünün ciro ve üretim endekslerindeki deðiþimini
yansýtmaktadýr.
Þekil 1.2. Ýnþaat Sektörü Ciro Ve Üretim Ýstatistikleri
(%)
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Kaynak: : TÜÝK Ekonomik Göstergeler (2011)
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Türkiye'de çalýþan nüfusun ortalama %6'ya yakýný inþaat sektöründe istihdam edilmektedir.
Türkiye inþaat sektörü istihdam oranýnýn dünya ortalamasý olan %7'ye yakýn olduðu
görülmektedir. Ýnþaat sektörünün toplam istihdam içindeki payý yýllara göre Tablo 1.1.'de
verilmektedir.
Tablo 1.1. Ýnþaat Sektörünün Toplam Ýstihdam Ýçindeki Payý
Yýllar

Toplam
Ýstihdam
(bin kiþi)

Ýnþaat Sektörü
Ýstihdamý
(bin kiþi)

Ýnþaat Sektörü
Payý
(%)

2006

20.423

1.196

5,9

2007

20.738

1.231

5,9

2008

21.194

1.241

5,8

2009

21.451

1.265

5,9

2010

22.665

1.450

6,4

Kaynak: : TÜÝK

Aðustos

2012

inþaat

malzemeleri sektör ihracatý
1,58 milyar dolar olarak
gerçekleþmiþtir.
Sektör ithalatý ise 700 milyon
dolarda kalmýþ ve bunun
sonucunda

inþaat

malzemeleri sektörünün cari
dengeye doðrudan olumlu
katkýsý 880 milyon dolar
düzeyinde olmuþtur.

Tablo 1.2.'de Türkiye'de inþaat sektörünün
GSYH içindeki payý ve GSYH katkýlarýna iliþkin
veriler yer almaktadýr. Bu tablodan da
görülebileceði üzere inþaat sektörünün GSYH
içindeki payý yaklaþýk %6 civarýndadýr. 2007
yýlýnda GSYH içindeki payý %6,5 iken 2008 ve
sonrasýnda yaþanan kriz nedeniyle %5,2'ye kadar
gerilemiþ fakat 2010 yýlýndan sonra artýþa geçmiþtir.
2011 yýlýnýn ikinci döneminde ise GSYH içindeki
payýný %6'ya kadar yükselmiþtir. Fakat yine de
kriz önceki durumuna henüz dönemediði
görülmektedir. Diðer yandan, inþaat sektörünün
GSYH geliþme hýzýna katkýsýnýn %1 civarýnda
olduðu görülmektedir. Bu oran imalat sektörü
için 2010 yýlýnda %3,1 iken 2011 yýlý ilk döneminde
%3,5 olmuþtur.
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Tablo 1.2. Ýnþaat Sektörünün GSYH Ýçindeki Payý ve Geliþme Hýzýna Katkýsý*
Yýllar
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (I. Dönem)
2011 (II. Dönem)

GSYH içindeki
payý
(%)
6,4
6,5
5,9
5,2
5,6
5,8
6,0

GSYH geliþme
hýzýna katkýsý
(%)
1,1
0,4
-0,5
-1,0
0,9
0,8
0,8

* 1998 yýlý fiyatlarýyla hesaplanmýþtýr.
Kaynak: TÜÝK Ekonomik Göstergeler (2011)

Ýnþaat sektörü incelendiðinde, inþaat malzemeleri üretiminin toplam sanayii içerisinde
%10'luk bir paya sahip olduðu görülmektedir. Sektördeki en önemli ürünler ise çimento,
inþaat demiri, demir-çelik, inþaat aksamý ve ürünleri, plastik ve alüminyum inþaat
malzemeleri, seramik, cam, boya, mermer, yalýtým, yapý kimyasallarý, saðlýk gereçleri,
kablolar, elektrik malzemeleri ve ýsýtma-soðutma cihazlarý alanýndadýr (ÝSO, 2011).
Türkiye'de inþaat malzemeleri sektörünün ihracat performansýnýn da oldukça yüksek
olduðu ve ÝMSAD tarafýndan açýklandýðýna göre konsolide edildiðinde ihracatta lider
sektör olduðu görülmektedir.
ÝMSAD raporlarýna göre inþaat malzemesi sektörünün ihracat verileri en yüksek
düzeyine 2,53 milyar dolar ile 2008 yýlýnýn Eylül ayýnda ulaþmýþtýr. Yani sektör ihracatý
küresel krizin baþladýðý Ekim 2008'den hemen önce zirve yapmýþtýr. Bu noktadan sonra
düþüþe geçen sektör ihracatý 2011 yýlýnda aylýk bazda ortalama 1,51 milyar dolarlýk bir
düzeyde gerçekleþmiþ ve toplam 18 milyar dolar ihracata ulaþmýþtýr. 2012 yýlýnýn ilk sekiz
ayýnda ise aylýk ortalama inþaat malzemesi ihracatý 1,62 milyar dolar düzeyinde
gerçekleþmiþtir. Ýnþaat malzemesi sektörü ithalatý ise 2011 yýlýnda aylýk 700 milyon dolarlýk
bir ortalama ile tamamlanmýþtýr. 2012 yýlýnda bu rakam 660 milyon dolarlýk bir ortalamaya
gerilemiþtir. 2012 yýlý içinde Türkiye ekonomisinin yumuþak karný olarak belirtilen cari
açýðýn azaltýlmasýnda inþaat sektörünün önemli bir rol üstlendiði bu rakamlardan
görülebilmektedir (ÝMSAD Ekonomi Raporu, 2012-10).
ÝMSAD'ýn 2009 yýlýnda ilk kez açýkladýðý ve tüm paydaþlar tarafýndan benimsenen 2023
hedeflerine göre, Türkiye inþaat malzemeleri sektörü kendisine 100 milyar dolarlýk bir
ihracat hedefi belirlemiþtir. Bu hedefin yanýnda Türk müteahhitleri için 100 milyar dolar
taahhüt üstlenmek hedefi ile iç pazarda da sektör büyüklüðünün 100 milyar dolara
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ulaþmasý hedefleri de ilan edilmiþtir. Çin ve Rusya gibi büyümekte olan ülkelerde olduðu
üzere Türkiye'de de altyapý ve üstyapý ihtiyacý, yeni konut talebi, kentsel dönüþümle
mevcut yapý stoðunun yenilenmesi, yenilenebilir enerji alanýnda altyapýyý da kapsayan
çalýþmalar ve Türkiye'den geçen enerji nakil hatlarý gibi etkenler neticesinde Türkiye
içerisindeki inþaat alanýnda büyümenin görülmesi beklenmektedir.
Ýnþaat malzemelerinde ihracatta rekabet üstünlüðü saðlamanýn yolu teknolojik
geliþmeden geçmektedir. Ýnþaat ve inþaat malzemeleri sektöründe yüksek ihracat
rakamlarýna ulaþmak için katma deðeri yüksek bir sektöre dönüþmek gerekmektedir.
Katma deðeri yüksek ürünler üretmenin yollarýndan biri AR-GE / inovasyon ve nanoteknoloji
ile çalýþmaktýr. 2023 yýlýnda 100 milyar dolar hedeflerinin gerçekleþebilmesi için daha
somut adýmlar atýlmalýdýr.
"Nanoteknoloji alanýnda yapýlacak çalýþmalar inþaat sektörünün 2023 yýlý
hedeflerini yakalayabilmesinde önemli bir fýrsat sunacaktýr."
Türkiye'de inþaat sektörüyle ilgili raporlar incelendiðinde, sektörün önümüzdeki
yýllarda da büyümeye devam ederek önemli bir pazar haline geleceði görülmektedir
(Yapý Endüstri Merkezi, 2010). Bu büyümenin temelinde yatan dört ana etken þu þekilde
sýralanabilir:





Nüfus artýþý
Hanelerdeki nüfus sayýsýnda azalma
Ýç göç
Devam etmekte olan pozitif ekonomik büyüme

Ayrýca, yukarýda da deðinildiði gibi General Construction 2020 öngörü çalýþmasýna
göre, Avrupa ve Asya arasýndaki ticaret baðlantýlarý nedeniyle artmasý beklenen altyapý
yatýrýmlarýnýn özellikle Rusya ve Türkiye'de inþaat sektörlerini olumlu yönde etkileyeceði
ve bu iki ülkenin Doðu Avrupa'da inþaat sektörünün güç merkezleri haline geleceði
tahmin edilmektedir5.

5

Global Construction 2020 raporunun kýsa özetinden alýnmýþtýr. Özet için
http://www.unep.org/sbci/pdfs/globalconstruction2020_executivesummary.pdf (23 Þubat 2012)
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GELECEÐE YÖNEL ÝK STRATEJÝLER

2. GELECEÐE YÖNELÝK STRATEJÝLER
2.1. Ýnþaat Sektörünün Geleceðini Belirleyecek Temel
Eðilimler
AB tarafýndan hazýrlanan inþaat sektörünün Avrupa'daki 2030 Vizyonu çalýþmasý,
inþaat ve inþaat malzemeleri sektörünün geleceðini belirleyecek iki temel eðilimi (ECTP,
2005)
1) Sürdürülebilir yapýlanma ve
2) Müþterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun binalarýn üretilmesi
olarak belirlemiþtir. Bunlara ek olarak, geliþmekte olan ülkelerde ekonomik kalkýnmayla
beraber geliþen konut ve altyapý ihtiyacýnýn sayýlmasý mümkündür. Daha önce de
vurgulandýðý gibi Dünya Bankasý tahminlerine göre 2015 yýlýnda yapýlan her yeni iki
binadan birinin Çin'de yapýlmasý beklenmektedir. Konunun diðer önemli bir boyutu ise
inþaat sektöründe sadece yeni bina yapýmý deðil mevcut binalarýn ekolojik / yeþil binalara
dönüþtürülmesi ve müþterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yenilenmesidir.
Bu bölümde Avrupa inþaat sektörü için yapýlan uzgörü çalýþmasý ve bu çalýþmanýn
Temmuz 2009'da yayýmlanan raporu ele alýnacaktýr. Ayrýca raporun Türkiye'de inþaat
sektörünün yenilik ve AR-GE kapasitesinin artýrýlmasýna yönelik olarak saðlayabileceði
ipuçlarýna da deðinilecektir.
Sektörün belirgin özelliklerine iliþkin genel bir deðerlendirme yapýldýðýnda dikkati
çeken iki nokta: Yüksek miktarda kaynak kullanýmý ve düþük düzeyde AR-GE yoðunluðudur.
 Yüksek miktarda kaynak kullanýmý: Ýnþaat sektörü hem ekonomik, hem de stratejik
açýdan kritik bir role sahiptir. Sektörün hammadde kullanýmý ve atýk üretimi miktarý
diðer sektörlerden daha fazladýr.
 Düþük düzeyde AR-GE yoðunluðu: Ýnþaat sektörünün AR-GE yatýrýmý düþük
düzeydedir ve sektör yeterince dinamik bir yapýya sahip deðildir.
Raporda sektörün inovasyon kapasitesini etkileyen unsurlara yer verilmektedir.
Ýnovasyonu ve deðiþimi güdüleyici unsurlar arasýnda iklim deðiþikliði, demografik deðiþim,
þehirlerdeki altyapýnýn yeterince geliþmiþ olmamasý, kamu sektörünün satýn alma politikalarý
ve ileri düzeyde üretim teknikleri gibi konular karþýmýza çýkmaktadýr. Ýnovasyonu ve
deðiþimi güdüleyici unsurlarýn her birine iliþkin deðerlendirmeler aþaðýdaki bölümde
sunulmaktadýr.
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1. Ýklim deðiþikliði: Ýklim deðiþikliði inþaat sektörünü oldukça yakýndan ve farklý açýlardan
ilgilendirmektedir. Genel olarak inþaat sektörü sera gazý emisyonlarýnýn düþürülmesinde
önemli bir rol üstlenmektedir. Avrupa kaynaklý sera gazý emisyonlarýnýn %45'lik bir
bölümü binalardaki enerji kullanýmýndan kaynaklanmaktadýr. Bu doðrultuda Meksika'nýn
Cancun kentinde Aralýk 2010 döneminde iklim deðiþikliðine dair yapýlan mutabakat ve
bu mutabakatýn detaylarýnýn sektör açýsýndan deðerlendirilmesi, Türkiye'de inþaat
sektöründe iklim deðiþikliði ve inovasyonun hangi zeminde kesiþtiðini ortaya çýkarmak
açýsýndan önem taþýmaktadýr.
2. Demografik deðiþim: Demografik deðiþim, inþaat sektörünü bu deðiþimin doðurduðu
yeni ihtiyaçlara yanýt verebilmek açýsýndan yakýndan ilgilendirmektedir. Avrupa'da hane
halký sayýsý küçülmekte ve tek kiþilik hane yapýlarýna doðru bir eðilim görülmektedir.
Deðiþim, satýn alma gücü açýsýndan daha makul imkanlar saðlayabilecek bütçede, daha
açýk bir ifadeyle göreli düþük maliyetli konutlara olan ihtiyacý artýrmaktadýr.
3. Sektörel iþgücünün demografik yapýsýnda deðiþim: AB ülkelerinde yaþanan demografik
deðiþim (yaþlanma), daha genç iþgücünün sektöre olan akýþýný azaltacaktýr. Genç iþgücünün
akýþýnda olabilecek bir azalma gerek þantiyelerde, gerekse diðer çalýþma mekanlarýnda
daha fazla sanayileþmeyi gündeme getirecektir.
4. Þehirlerdeki altyapýya iliþkin yetersizlik: AB'deki mevcut yapý stoðunun yenilenmesine
binalarda daha düþük enerji tüketimini mümkün kýlacak olan modernleþme gereksinimi
nedeniyle ihtiyaç duyulmaktadýr. Özellikle yeni AB üyesi olan ve halkýn büyük bir
bölümünün çok katlý apartmanlarda yaþadýðý Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde söz
konusu ihtiyaç kendisini daha fazla hissettirmektedir. Bu apartmanlarýn çaðdaþ yaþam
koþullarý sunamadýðý ve ayný zamanda çevreye iliþkin sürdürülebilirlik performansýnýn
da yetersiz olduðu açýktýr.
5. Kamu sektörünün satýn alma süreçleri: AB bünyesindeki kamu kurumlarý inþaat
sektörünün önemli bir müþterisi konumundadýr. Bu doðrultuda kamu kurumlarýnýn inþaat
sektörüne iliþkin geliþtirdiði satýn alma politikalarýnýn, yapý sektörünün niceliksel
standartlarýný da yukarýya çekme olasýlýðý söz konusu olacaktýr. Kamu alým politikalarý,
sektörlerin yenilikçi ürünler ve hizmetler geliþtirilmesinde son derece kritik bir öðe olma
özelliði taþýmaktadýr. Kamunun satýn alma politikalarýnda ihtiyaç duyulan gereksinimler
özetle þu þekildedir:
a. Satýn alma süreçlerinde daha yüksek düzeyde þeffaflýk saðlanmasý, böylece adil
koþullarda rekabet edebilme olanaðýnýn sunulabilmesi
b. Satýn alma süreçlerinde daha yüksek düzeyde niceliksel gereksinimlerin ve
standartlarýn getirilmesi
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Özellikle (b) maddesinde dile getirilen gereksinimlerin etkin bir biçimde hayata
geçirilmesinin inþaat sektörünün yenilikçilik performansý üzerinde olumlu bir etkisi
olacaðý savunulmaktadýr. Ýlave etmek gerekir ki AB, kamu kurumlarýnýn önüne inþaat
sektörüne iliþkin yeni yasal düzenlemelerle baðlayýcý hedefler de getirilmektedir (Örnek:
Revize Edilen Binalarda Enerji Verimliliði Yönetmeliði, Ekim 2012).
6. Hane halkýndan gelen talebin karakteristik özellikleri: Raporda tek kiþinin yaþam
gereksinimlerine uygun koþullar sunan binalara dair büyük bir piyasa olduðu ifade
edilmektedir. Bu piyasanýn en ayýrt edici özelliklerinden birisi olarak "atomistik - atom
boyutunda" bir talep yapýsýnýn, yani daha çok bireysel çözümlere yönelik ihtiyaçlarýn
satýn alma eðilimini belirlediði dile getirilmektedir. Tek kiþilik aile olarak anýlan bu
piyasada müþterilerin yeniliklerden makul düzeyde haberdar olmadýklarý ve risk almaktan
kaçan bir yapýda olduklarý bilinmektedir. Söz konusu piyasadaki potansiyel alýcýlarýn
tercihleri, daha çok yüksek düzeyde fiyat / kalite oranýna sahip ürünleri satýn almak
üzere þekillenmektedir. Bu kesim satýn aldýklarý üründe yaþam boyu maliyet / getiri
dengesi ile ilgilenmemekte, satýn aldýklarý ürünlerde veya yaptýklarý yatýrýmlarda esneklik
unsurlarýný dikkate almamaktadýr.
7. Ýleri üretim teknikleri: Özellikle malzeme alanýnda devrimsel-evrimsel geliþmeler
yaþandýðý gözlenmektedir. Evrimsel geliþme ile tanýmlanmak istenen; inþaat sektöründe
geleneksel olarak kullanýlan çelik, çimento, cam vb. malzemelerdeki ilerlemelerdir.
Malzemede devrim ifadesi ile anlatýlmak istenen ise yeni kompozit malzemeler, daha
hafif malzemeler ve nano temelli malzemelerin üretimine geçiþtir. Bu malzemelerin yaný
sýra ahþap gibi biyo temelli malzemeler de teknik olarak sahip olduklarý geleneksel
özelliklerinin ötesinde daha da geliþtirilebilir. Malzeme bilimi ve inþaat sektörü baðlamýnda
akýllý malzemelerin de geliþtirildiði görülmektedir. Örneðin, akýllý malzemelerle bütünleþtirilen
ultra küçük ölçekte üretilen sensör cihazlarýnýn, köprülerde meydana gelen çatlamalarý
görüntülemekte kullanýldýðý bilinmektedir.
8. Biyoteknoloji: Biyoteknolojinin uygulanmasý ile ahþap gibi geleneksel malzemelerle
birlikte bitkilerden ve hayvanlardan (yalýtýmda koyun yününün kullanýmý gibi) elde
edilerek inþaat sektöründe kullanýlan malzemelerin yeni özelliklere sahip kýlýnmasý
olasýdýr. Malzemeye biyoteknoloji ile kazandýrýlan özellikler arasýnda; malzemenin
gücünün artýrýlmasý, çürüme olasýlýðýnýn düþürülmesi, kirletici özelliklerin sönümlendirilmesi,
yeni yalýtým malzemelerinin geliþtirilmesi ve yeni yapýþtýrýcýlarýn geliþtirilebilmesi gibi
malzemenin sahip olduðu doðal özelliklerin ötesinde yeni yetenekler katýlmasý sayýlabilir.
9. Nanoteknoloji: Daha küçük ölçeklerde malzemeyi analiz edebilmek ve yapýsýnda bazý
deðiþiklikler yapabilmek, belirgin ve ihtiyaç duyulan karakteristiklere sahip olan yeni
malzemelerin geliþtirilme olasýlýðýný yükseltmektedir. Nanoteknolojinin sunduðu
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imkanlarla bugün artýk bir malzemenin moleküler ve atomik yapýsýný görebilmek ve bu
yapý üzerinde bazý deðiþiklikler yapmak olanaklý hale gelmiþtir. Nano parçacýklarýn,
karbon nano tüplerin ve nano fiberlerin kullanýmý ile yapý malzemeleri sektöründe
yenilikler yapabilmek mümkündür. Böylece malzemeler daha güçlü ve daha dayanýklý
bir yapýya kavuþabilmektedir. Ýnþaat malzemeleri sektöründe nanoteknolojinin kullanýmý
ile beton malzemeler güçlendirilip ayný zamanda daha güçlü beton malzemeler enerjiyi
saklayabilme gibi özellikler kazanýrken; kendi kendini temizleyen cam yüzeyler gibi
mevcut malzemelerin üzerinde farklý yüzey yapýlarýnýn uygulanabilmesi de söz konusudur.
Nanoteknolojinin inþaat sektöründe kullanýmý dördüncü bölümde detaylý olarak ele
alýnacaktýr.

2.2. Ýklim Deðiþikliði ve Ýnþaat Sektörüne Etkileri
Ýklim deðiþikliði ile ilgili politikalarýn üç ana eksen etrafýnda þekillendiði görülmektedir:
1) Enerji verimliliði,
2) Yenilenebilir enerji teknolojileri,
3) CO2 salýnýmýnýn azaltýlmasý
Enerji verimliliði ve CO2 emisyonu inþaat sektörü için özellikle önem taþýmaktadýr.
AB ülkelerinde binalarýn toplam enerji tüketiminin %40'ýndan, toplam CO2 emisyonunun
ise %36'sýndan sorumlu olduklarý tahmin edilmektedir. Diðer yandan, UNEP tarafýndan
hazýrlanan rapor, dünyadaki toplam enerji tüketiminin üçte birinden fazlasýnýn binalarda
tüketildiðini, bunun çoðunlukla ýsýnma, aydýnlanma, havalandýrma gibi binalarýn sürekli
ihtiyaçlarýndan kaynaklandýðýný ifade etmektedir. Raporda, inþaat malzemeleri üretimi,
inþaat ve bina yýkýmý gibi iþlere ayrýlan enerjinin binalar tarafýndan harcanan enerjinin
ancak %10-20'sine eþit olduðu vurgulanmaktadýr (Cheng vd., 2008).
Önümüzdeki dönemde inþaat sektörü açýsýndan enerji verimliliði yüksek ve buna
karþýn CO2 salýnýmý en aza indirilmiþ binalarýn tasarýmý ve inþaatý önem kazanacaktýr.
AB ülkelerinde, Ýngiltere ve Çin'de enerji verimliliðini artýrmak ve CO2 emisyonunu
azaltmak için pek çok yasa ve düzenleme çýkarýlmýþ, stratejik hedefler belirlenmiþtir.
Örneðin, Ýngiltere'nin 2008 yýlýnda kabul ettiði "Ýklim Deðiþikliði Yasasý" 2020 yýlýna kadar
binalardaki CO2 salýnýmýnýn %26 oranýnda, 2050 yýlýnda ise %80 oranýnda azaltýlmasýný
öngörmektedir. Ayrýca, düþük karbon ekonomisine geçiþ çerçevesinde 2016 yýlýndan
itibaren yapýlacak tüm konutlarýn, 2018 yýlýndan itibaren yapýlacak tüm kamu binalarýnýn
ve 2018 yýlýndan itibaren yapýlacak tüm özel sektör binalarýnýn sýfýr karbon esasýna göre
inþa edilmesi zorunluluðu getirilmektedir.
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AB'de iklim deðiþikliði ve sera etkisi yaratan gazlarýn salýnýmýnýn azaltýlmasý konusunda
adýmlar atýlmýþ, 2006 yýlýnda "Enerji Verimliliði Ýçin Eylem Planý" hazýrlanmýþtýr. AB
tarafýndan kabul edilen yeni hedef 2020 yýlý itibariyle CO2 salýnýmýný baz yýlý olarak alýnan
1990 yýlýndaki deðerin %20'si kadar azaltmaktýr. AB, enerji verimliliði ve CO2 salýnýmýnýn
azaltýlmasý konusunda konutlara öncelik vermektedir. Birincisi 2002 yýlýnda hazýrlanan
"Binalarda Enerji Verimliliði Yönetmeliði"nin önce 2009 yýlýnda ve son olarak da 2012
yýlýnda yenisi yayýmlanmýþtýr. Söz konusu Yönetmelik, mevcut ve yeni yapýlacak binalarda
enerji verimliliðini artýrmayý, bu doðrultuda enerji verimliliði esasýna dayanarak binalarýn
inþasýna iliþkin düzenlemelerin her beþ yýlda bir gözden geçirilip yenilenmesini
hedeflemektedir. Buna göre2020 yýlýndan itibaren tüm yeni binalarýn "neredeyse sýfýrenerji" (nearly zero-energy) esasýna göre yapýlmasý zorunluluðu getirilmektedir.
"Neredeyse sýfýr-enerji" esasýna dayanan binalarda hem enerji tüketiminin
en aza indirilmesi, hem de ihtiyaç duyulan enerjilerin yenilebilir enerji
kaynaklarýndan saðlanmasý gerekmektedir6."
Geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan Çin enerji verimliliðinin saðlanmasý ve
sürdürülebilirlik konusunda kendisine yeni hedefler belirlemiþtir. 2006 - 2010 planlama
döneminde enerji harcamasýný %20 azaltma hedefi koymuþ ve bunu neredeyse
gerçekleþtirmiþtir (%19,1). 2011 - 2015 dönemini kapsayan 12. Kalkýnma Planý'nda da
düþük karbon ekonomisi ve sürdürülebilir kalkýnma konusunda yatýrýmlara devam
edileceði vurgulanmýþ, 2020 yýlýna kadar sera etkisi yaratan gazlarýn salýnýmýnýn GSYH
birimi baþýna %40 - 45 oranýnda azaltýlmasý (baz yýlý olan 2005 yýlýna göre) hedefi
konmuþtur (KPMG, 2011). Dünya çimento üretiminin yarýsýndan fazlasýný tek baþýna
karþýlayan Çin'in çimento ve demir gibi inþaat sektörünün vazgeçilmez inþaat malzemelerinin
ana üreticisi olduðu göz önünde bulundurulduðunda, bu hedefin inþaat sektörü için
önemli bir adým olacaðý öngörülebilir. Çin'in arkasýndan ikinci sýrada yer alan Hindistan'ýn
çimento üretimi Çin'in toplam üretiminin ancak % 11'i kadardýr (Þekil 2.1.). Avrupa'nýn
toplam çimento üretimindeki payý ise %25'dir (ObservatoryNANO, 2009).

6
Directive 2010/31/EU of the European Parliment and of the council on the energy performance of buildings.
Official Journal of European Union.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF (25 Þubat 2012)
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Þekil 2.1. Dünyada Baþlýca Çimento Üreticileri (Milyon ton)
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Kaynak: Çimento Sektörü Raporu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, 2011

Ýnþaat sektörünün temel malzemelerinden birisi olan çimento üretimi oldukça enerji
yoðundur. Çimentonun üretim sürecinde malzemelerin 1400-1500 dereceye kadar ýsýtýlmasý
gerekmektedir. Bu nedenle çimento sektörünün toplam CO 2 salýnýmýna etkisi
azýmsanmayacak düzeydedir. Dünya üzerinde insan kaynaklý karbondioksit üretiminin
yaklaþýk %5'i çimento üretimi sýrasýnda açýða çýkmaktadýr. Çimento üretiminde enerji
verimliliðinin artýrýlmasý ve CO2 salýnýmýnýn azaltýlmasý çimento üretimi açýsýndan önde
gelen hedeflerden biridir. Çimento üretiminde enerji verimliliðini artýrmaya yönelik
inovasyon, yakýt fiyatlarýnýn yüksek ve geleceðinin belirsiz olduðu bir dönemde toplam
üretim maliyetini düþürebilecek ve üretimin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltacaktýr.
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Ýnþaat
sektöründe
sürdürülebilirlik sadece
ekolojik / sürdürülebilir
binalarýn tasarlanmasý ve
yapýlmasý hedefiyle sýnýrlý
kalmayýp yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn inþasý,
alt yapý inþasý gibi alanlarý
da içine alacaktýr.

Çimento üretiminde, en çok enerji harcayan
alanlardan biri olan klinker üretiminde, halihazýrda
kullanýlan teknolojiler göz önünde
bulundurulduðunda enerji verimliliðini
artýrabilecek yöntemlerin sýnýra dayanmaya
baþladýðý gözlemlenmektedir. Çimento üretiminde
yenilenebilir yakýtlarýn ve hammaddelerin
kullanýlmasýnýn yaný sýra enerji verimliliðini
artýracak bir yöntem de klinkerin yerine alternatif
bileþenlerin kullanýlmasýdýr.

Nanoteknoloji hem çimentonun varolan özelliklerinin geliþtirilmesine hem de CO2
salýnýmýnýn azaltýlmasýna katký saðlayabilecek olanaklar sunmaktadýr. Gerek çimento
özelliklerinin analizinde gerekse de malzemenin kalitesinin artmasýnda nanoteknolojinin
sektöre saðladýðý faydalarýn üzerinde dördüncü bölümde detaylý olarak durulacaktýr.
Sonuç olarak, inþaat sektörüne inþaat malzemeleri üretimi dahil olmak üzere daha geniþ
bir perspektiften bakýldýðýnda, sektörün sürdürülebilirlik ve iklim deðiþikliði konusunda
3 hedefe odaklanmasý gerekmektedir (IGT, 2010):
1- Tüm alan ve üretimlerde karbon salýnýmýnýn azaltýlmasý hatta tamamen ortadan
kalkmasý (de-carbonisation)
2- Ýnsanlarýn enerji verimli bir hayat yaþamasýný saðlamak üzere binalarýn tasarlanmasý
ve yapýlmasý
3- Ekonominin diðer alanlarýnda temiz enerji arzý ve diðer sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn
yapýlabilmesi için gerekli alt yapýnýn saðlanmasý
Dolayýsýyla inþaat sektöründe, sürdürülebilirlik sadece ekolojik / yeþil binalarýn
tasarlanmasý ve yapýlmasý hedefi ile sýnýrlý kalmayýp, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn
inþasý ve alt yapý inþasý gibi alanlarý da içine alan bir ekosistem yaratacaktýr.

2.3. Dünyada Ýnþaat Sektörünün Geleceði: Hedefler ve
Stratejiler
AB inþaat sektörü için yapýlan uzgörü çalýþmasýnda, sektörün inovasyon yapabilme
döngüsünün diðer sektörlerle karþýlaþtýrýldýðýnda daha uzun süreli olduðu, ayný zamanda
inþaat sektörünün inovasyon performansýnýn yeteri kadar geliþmediði vurgulanmaktadýr.
AB ülkeleri içinde sektöre dahil olan iþletme sayýsý 2,7 milyondur. 2004 yýlý sonu itibariyle
sektörün yarattýðý katma deðer 4.335 milyar euro büyüklüðüne ulaþmýþ, 13 milyondan
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fazla kiþiye istihdam yaratmýþtýr. AB 27 ülkeleri içinde katma deðer açýsýndan Ýngiltere
ilk sýraya sahipken, Ýspanya ikinci sýrada yer almaktadýr7.
AB'de 2009 yýlýnda kapsamý geniþletilen 2009/125/EC sayýlý Eko-tasarým Direktifi
kapsamý içerisine pencereler, yalýtým malzemeleri gibi enerji tüketimini etkileyen ürünler
de girmiþtir. Söz konusu direktifle beraber inþaat malzemeleri üreticilerine ve AB'deki
ithalatçýlarýna belirli yükümlülükler getirilmiþ ve ürün ile birlikte bir enerji etiketinin
sunulmasý gerekli hale gelmiþtir. Bu durum özellikle de AB'ye bu sektörde ürün ihraç
eden Türkiye için dikkate alýnmasý gereken bir konu olup, enerji verimliliði yüksek
ürünlere katkýda bulunan nanoteknolojinin de sektöre yapacaðý katký deðerlendirilmelidir.
Diðer yandan, ABD'de 2009'da açýklanan Amerikan Düzelme ve Yeniden Yatýrým
Yasasý (ARRA) inþaat sektörünün toparlanmasýna yardýmcý olmuþtur. Bu yasa çerçevesinde
ayrýlan yaklaþýk 787 milyar dolardan inþaat sektörünün faydalanacaðý pay 135 ila 140
milyar dolar dolayýndadýr. Ýnþaat sektörüne ayýrýlan bütçedeki en büyük paydaþlar ise
49 milyar dolar ile ulaþtýrma, 35 milyar dolar ile binalar, 30 milyar dolar ile enerji ve 21
milyar dolar ile su ve çevre alanlarýdýr.
Son yýllarda bir gerileme olsa da ABD inþaat sektöründe büyüyen eðilim "yeþil bina"
diðer bir deyiþle doðaya dost, ekolojik binalarýn yapýmýdýr. Yeþil binalar çerçevesinde
amaç, malzeme seçimi, geri dönüþüm ve yeniden kullaným, sürdürülebilir tasarým ve
enerji verimliliði gibi yöntemlerle binalarýn çevre üzerindeki etkisini en alt düzeye
indirmektir.
Japonya'da enerji verimliliðinin artýrýlmasý 1980'lerden beri büyük önem taþýmaktadýr;
bu hedefe ulaþabilmek için çeþitli mekanizmalar kullanýlmýþtýr. Söz konusu mekanizmalarý
harekete geçirmek için enerji yoðunluðunu her yýl %1 düþürecek þekilde orta ve uzun
vadeli hedefler planlanmýþ ve kurumlarýn enerji yoðunluðunu düþürmeleri amacýyla
çeþitli teþvikler saðlanmýþtýr.
Çin'e bakýldýðýnda kentleþme oranýnýn 2020'de %55'e, 2030'da ise %58'e ulaþmasý
beklenmektedir. Dolayýsýyla Çin'de konut inþaatýnda olduðu kadar altyapý ve ticari
inþaatlarda da uzun süreli bir büyüme öngörülmektedir. Çin hükümeti 2008 yýlýnda, 586
milyar dolarlýk altyapý teþvik yatýrýmý planý açýklamýþtýr. Bunlarýn yaný sýra, 2001 - 2007
7

AB içerisinde inþaat sektörünün dünya çapýnda rekabet edebilir hale gelmek için attýðý adýmlardan biri de Avrupa
Ýnþaat Teknolojisi Platformu'dur (European Construction Technology Platform). Platform, sektörün toplum,
sürdürülebilirlik ve teknolojik geliþme açýlarýndan karþýlaþtýðý sorunlarý analiz ederek, araþtýrma ve inovasyon
stratejilerinin bu sorunlarý karþýlayacak þekilde yönlendirilmesi ile rekabat gücünü arttýrmayý hedeflemektedir.
Platformun en önemli özelliklerinden biri liderliðin sanayideki þirketler tarafýndan yapýlmasýyla hem sektörün
ihtiyaçlarýna cevap verecek araþtýrma alanlarýnýn belirlenmesine hem de sektördeki þirketlerin bu konularda daha
aktif rol almasýna yardýmcý olabilmesidir. Türkiye'de de ÝMSAD ve benzeri oluþumlar ayný görevi üstlenme kapasitesine
sahiptir. Ayrýca, Avrupa'daki inþaat sektörünün araþtýrma ve geliþtirme ihtiyaçlarýna cevap vermek üzere kurulmuþ
olan E-CORE tematik aðý da bu sektör de bir koor dinasyon oluþtur mayý hedeflemektedir.
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döneminde þehirlerin yüzölçümleri %70 artsa da kentleþme oraný %30'larda kaldýðý için
Çin hükümeti kentleþme ve þehirlerdeki geliþim projelerine de destek olmaya karar
vermiþtir.
Kullanýlabilir ahþap malzemenin azlýðý ve ortalama 30 sene gibi görece kýsa bina yaþý
gibi faktörlerin de etkisiyle Çin, daha önce de belirtildiði üzere dünyadaki en büyük
çimento üreticisi ve tüketicisi ülkedir. Ülkedeki CO2 salýnýmýnýn %10'una sebep olan
çimento sektöründe enerji verimliliðinin artýrýlmasý ve bu sebeple yenilikçi inþaat
malzemelerinin geliþtirilmesi ülkenin öncelikleri arasýndadýr. 2004'te Endüstri ve Bilgi
Teknolojileri Bakanlýðý eski ve daha az enerji verimliliði ile çalýþan çimento fabrikalarýnýn
ilerideki yýllarda kapatýlmasýna ve durdurulmasýna karar vermiþtir. Bununla birlikte 2015'e
kadar kuru-hat teknolojileri kullanan fabrika oranýnýn %90'a çýkarýlmasý hedeflenmektedir.
Çin açýsýndan önem taþýyan bir baþka inþaat malzemesi de çakýllý kum/agregadýr. 8,2
milyar metrik tonla 2009'da dünyadaki çakýllý kum üretiminin % 30'unu gerçekleþtiren
Çin'de sektör halen daðýnýktýr. Güvenlik ve çevresel etkenler açýsýndan olumsuz etkileri
olan bu parçalý yapýyý azaltmak için yerel hükümetler sektördeki operatörlerin sayýlarýný
azaltmaya ve yerel düzeyde daha sorumlu þirketleri bularak konsolidasyon saðlamaya
çalýþmaktadýr.
Çin'in 12. Beþ Yýllýk Planý çerçevesinde 2011-2015 yýllarý arasýnda enerji kullaným
oranýnda %16 azaltým hedeflediði bilinmektedir. Enerji verimliliklerini saðlamak amacýyla
2007 ve 2008'de enerji verimliliði ile ilgili çeþitli yasalar çýkaran Çin, GB/T50378-2006
adlý kendi 'yeþil bina' standardýný oluþturmuþtur.
Dünyanýn en büyük altýncý ekonomisi olan Rusya'da inþaat sektörü GSYH'nin %7'sini,
inþaat malzemeleri ise %2'sini oluþturmaktadýr ve bu sektörler 2002-2008 yýllarý arasýnda
sýrasýyla %11 ve %6 büyümüþlerdir. Genel olarak inþaat sektörünün büyümesini saðlayan
birkaç etken sýralanabilir:
 Harcanabilir gelirin artmasýyla birlikte orta sýnýftan gelen konut talebi
 Perakende sektöründe ilerleme ve endüstrinin canlanmasýyla ortaya çýkan ticari ve
endüstriyel gayrimenkul talebi
 Ulaþým, demiryollarý, otoyollar ve havaalanlarý gibi bugüne kadar kýsýtlý derecede
geliþebilen altyapýyý iyileþtirme isteði
 Ýnþaat malzemeleri üretim tesislerinin modernizasyonu
 Kilit oyuncularýn faaliyetlerinin geniþlemesi ve konsolidasyonu
Küresel ekonomik krizden etkilenen Rusya'da 2009'da inþaat sektörü de uzun zamandan
sonra ilk defa %18,4 oranýnda küçülmüþ, ancak 2010'da devlet tarafýndan desteklenen

41

ve direkt finanse edilen projelerle sektörde yeniden bir iyileþme baþlamýþtýr. Sochi'deki
2014 Kýþ Olimpiyatlarý, Vladivostok'taki 2012 APEC Zirvesi, ve Kazan'daki 2013 Universiade
gibi projelere önemli ve büyük fonlar ayrýlmýþtýr.
Dönemin Rusya Devlet Baþkaný Medvedev, 2008'de tek-aile konutlarýnýn artmasý
hedefiyle Konut Desteði için Federal Fon adý altýnda bir kaynak yaratmýþtýr. Fonun
amaçlarýndan biri de alýþýlagelmiþ olan apartman tipi binalar yerine tek-aile konutlarýnýn
artýrýlmasýdýr. Fona ait olan arsada 2011'de 14 milyon m2'lik konut inþasý yapýlmasý ve
bu rakamýn 2012'de 20 milyon m2'ye çýkartýlmasý planlanmaktadýr. Fon çerçevesinde
satýn alýnan arsalarýn yaný sýra, talebin artmasý için ayrýca hükümet ipotekleri sübvanse
etmektedir.
Büyük çoðunluðu özel þirketlerin elinde olan Rus inþaat malzemeleri sektöründeki
malzemelerin azlýðý, bu mallardaki artan fiyatlarýn da sebebi olarak görülmektedir. Ýthalatýn
ihracatý aþtýðý sektörde, inþaat malzemelerinin %6-10'u ithal olsa da bu oran yenilikçi
malzemelerde % 20'ye kadar çýkmaktadýr. Ekonomik durgunluðun Rusya'yý da etkilemesi
ve ithal malzemelerin fiyatlarýnýn artmasýnýn sektörü zorlayacaðý tahmin edilmektedir.
2010'da yayýmlanan bir yönergeyle Rusya Federasyonu 2020'ye kadar inþaat malzemeleri
sanayiine yönelik kalkýnma yollarýný ve önceliklerini açýklamýþtýr. Bu kalkýnma planýnda
inþaat sektöründe yaþanan problemleri aþmakta iki temel kriter belirlenmiþtir: Piyasada
uygun fiyatlý temel inþaat malzemesi kýtlýðýnýn olmamasý ve yerli fabrikalarýn teknik ve
teknolojik düzeyi ile üretilen ürünlerin kalite düzeyinin yükseltilmesi.
Uygun fiyatlý temel inþaat malzemesi açýðýnýn olmamasý hedefine ulaþmada Rusya
Federasyonu 2020 için belirli tüketim hacimleri hedeflemiþ ve üretim için de ek kapasitelerin
devreye sokulmasý planlanmýþtýr. Fabrika ve ürünlerin teknik ve teknolojik düzeyinin
yükseltilmesi için ise baþta enerji verimliliði üzerinde yoðunlaþmanýn yaný sýra yerel
makina endüstrisini oluþturmak ve rekabeti artýrmak amacýyla malzeme hacmini ve
maliyeti aþaðýya çekmek gibi stratejiler ortaya konmuþtur.

2.4. Türkiye'de Ýnþaat Sektörünün 2023 Yýlý Vizyonu: Hedefler
ve Stratejiler
Türkiye'de inþaat malzemeleri sektörü 2023 yýlý için Türkiye'nin hedeflediði toplam
500 milyar dolar ihracat hedefi kapsamýnda kendisine 100 milyar dolarlýk bir ihracat
hedefi belirlemiþtir. Çin ve Rusya gibi büyümekte olan ülkelerde olduðu gibi, Türkiye'de
de konut talebi, yenilenebilir enerji alanýnda altyapýyý da kapsayan çalýþmalar, kentsel
dönüþüm ve Türkiye'den geçen enerji nakil hatlarý gibi geliþim alanlarý nedeniyle
Türkiye'deki konut, konut dýþý ve altyapý inþaatlarýnda büyüme beklenmektedir.
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Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýndaki artýþ, harcanabilir gelir seviyesinin yükselmesi,
deprem ve enerji verimliliði konusunda alýnacak önlemler ise rapor tarafýndan yenileme
pazarýnýn önünü açacak etkenler olarak sýralanmýþtýr (TOBB, 2011). Ayrýca yeni "Afete
karþý Kentsel Dönüþüm" projesi de yenileme pazarýný önümüzdeki 10 - 20 yýlda
geliþtirecektir.
2011 TOBB Sektör Görünüm Raporu'nda üzerinde durulan önemli bir nokta ise
Türkiye'de inþaat sektörünün gelecek dönemde "üretim odaklý" olmaktan çýkýp "teknoloji
odaklý" olmaya geçmesinin gerekliliðidir. Önceki bölümlerde vurgulandýðý gibi inþaat
malzemeleri sektörünün üretim süreçlerinde genel olarak yoðun enerji tüketimi
bulunmaktadýr ve tüketim yoðunluðunun azaltýlmasý hem sürdürülebilirlik hem de maliyet
azaltýmý açýsýndan kritiktir. Bu durumda, enerji konusunda dýþa baðýmlý olan Türkiye'de
enerji tüketiminin azaltýlmasý daha da büyük önem taþýmaktadýr. Diðer taraftan inþaat
malzemelerinin kendileri de enerjinin %40'ýnýn tüketildiði binalardaki enerji verimliliði
adýmlarýnda önemli rol üstleneceklerdir.
2011-2014 Sanayi Stratejisi Belgesi'nde demir-çelik sektörünün incelendiði bölümde
belirtilen sorunlar arasýnda çalýþanlarýn, "sektörün geçirdiði yapýsal dönüþüm ve teknolojik
geliþim sürecinde" uyumsuzluk yaþamasý ve insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi konusunda
sektördeki firmalarýn kolektif yatýrým yapmamasý vardýr. Öneriler kýsmýnda da vurgulanacaðý
üzere nitelikli iþgücü, inþaat malzemeleri sektörünün geliþmesinde kritik bir rol
oynamaktadýr. Bu ayný zamanda sektörün teknoloji odaklý bir sektöre dönüþümünde de
oldukça önemlidir. Yetiþmiþ AR-GE personeli açýsýndan inþaat malzemeleri sektörünün
cazip hale getirilmesi, AR-GE personelinin yetiþtirilmesi ve istihdamý, sektörün teknolojik
kapasitesinin ve yeteneklerinin artýrýlmasýna katký saðlayacaktýr.
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B Ö L Ü M

SÜRDÜRÜLEBÝL ÝRL ÝK
VE
YEÞÝL BÝNALAR

3. SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK VE YEÞÝL BÝNALAR
Yeþil binalar, planlama ve yaþam döngüsü (tasarým, yapým, iþletim, bakým, yenileme
ve yýkým) boyunca topluma ve çevreye duyarlý bir þekilde kaynaklarýný verimli kullanan
yapýlar olarak tanýmlanabilir. Yeþil binalar, alýþýlagelmiþ bina tasarýmýnýn sýnýrlarýný
verimlilik, fonksiyonellik, dayanýklýlýk ve kullanýlýþlý olma alanlarýnda geniþletmektedir.
Yeþil binalarýn tasarlanmasýndaki amaç, yapýsal çevrenin insan saðlýðý ve doða üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak olup ana baþlýklar ile:
 Enerji, su ve doðal kaynaklarý verimli bir þekilde kullanmak
 Kullanýcý saðlýðýný korumak ve üretkenliði geliþtirmek
 Atýk, israf, kirlilik ve çevresel tahribatý - çevresel ayakizini - azaltmaktýr.

Yeþil bina, planlama, tasarým, iþletim, bakým, yenilenme ve
yýkým süreçlerinde, yani yaþam döngüsü boyunca çevreye
karþý sorumludur ve kaynak kullanýmýnda verimlidir.

Yeþil binalarýn daha yüksek maliyet getireceði inancý yaygýndýr. Buna karþýn, geleneksel
uygulamalara oranla, yeþil bina uygulamalarý ilk aþamada %2 oranýnda daha yüksek
maliyet oluþtursalar da yaþam süresi boyunca bu giderin 10 katý kadar kazanç saðlamaktadýr
(Kats, vd., 2008). Söz konusu kazanç, hizmetlerin daha verimli kullanýlmasý sonucu enerji
faturalarýndaki düþüþte görülmektedir. Bunun yaný sýra, yeþil binalarda çalýþan kiþilerin
üretkenliklerinin de arttýðý bilinmektedir. 20 yýllýk bir süreci kapsayan çalýþmalar bazý
yeþil binalarýn metrekare baþýna $53 ile $71 arasý kazanç saðladýðýný göstermektedir
(Langton, 2007). Farklý sektörlerin ise enerji faturalarýnda 130 milyon dolara kadar kazanç
saðlayabilecekleri belirtilmektedir (Fedrizzi, 2009).

Yeþil bina uygulamalarý ilk aþamada %2 oranýnda daha yüksek
maliyet oluþtursalar da binanýn yaþam süresi boyunca bu
giderin 10 katý kadar kazanç saðlamaktadýr.
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"Modern sürdürülebilirlik giriþimi" hem yeni binalarýn yapýmýný hem de mevcut binalarýn
iyileþtirilmesini kapsayan bir yaklaþýmdýr. Sürdürülebilir tasarým olarak da bilinen bu
yaklaþýmýn amacý, binanýn yaþam döngüsü ile tasarým uygulamalarý arasýnda sinerji
oluþturmaktýr.
Yeþil bina, binalarýn çevre ve insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve
sonunda tümüyle ortadan kaldýrmak için birçok yeþil uygulamayý ve ürünü biraraya
getirmektedir. Yeþil yapýlanma, sýklýkla güneþ enerjisi kullanýmý, fotovoltaik teknikler,
bitki ve aðaçlarýn yeþil çatýlarda kullanýmý, yaðmur bahçeleri, yaðmur suyunun kaçmasýnýn
engellenmesi ve atýk ýsý kazaným pompalarý gibi yenilenebilir kaynaklarýn kullaným
avantajlarýný vurgulamaktadýr. Paketlenmiþ çakýl veya klasik konsantre yerine geçirgen
konsantre veya yeraltý suyunun yenilenmesi için asfalt kullanýmý gibi birçok teknik de
bulunmaktadýr.
Yerleþim ve inþa tasarým verimliliði, enerji verimliliði, su verimliliði, malzeme verimliliði,
iç mekan, çevresel kalite geliþtirmesi, operasyon ve bakým onarým optimizasyonu, atýk
ve toksit azaltýmý gibi temel ilkelere göre yeþil binalar deðerlendirilmektedir.

Yeþil binalar, yerleþim ve inþa tasarým verimliliði, enerji
verimliliði, su verimliliði, malzeme verimliliði, iç mekan,
çevresel kalite geliþtirmesi, operasyon ve bakým onarým
optimizasyonu, atýk ve toksit azaltýmý gibi temel ilkelere göre
deðerlendirilmektedir.

Yeþil binalar ve sürdürülebilir tasarýmlarýn estetiksel birleþimi, etrafýný çevreleyen doðal
özellikler ve kaynaklar ile uyum içinde olan yapýsal tasarýmlar ortaya koymaktadýr.
Yeþil binalarýn tasarýmýnda amaçlanan, projenin her aþamasýnda toplam çevresel etkiyi
en aza indirmektir. Ancak her binanýn inþaat süreci farklýdýr. Dolayýsýyla, tasarým ve
endüstriyel süreçlerin içindeki her deðiþkenin, çevreye etkisi de göz önünde bulundurularak
sorumlu tasarým ve inþaat yaklaþýmlarý benimsenmelidir.
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3.1. Enerji Verimliliði
Binanýn enerji verimliliðini artýrmak için atýlacak adýmlarýn baþýnda binalarýn doðru
ve yeterli düzeyde yalýtýlmasý gelmektedir. Verimlilik saðlayan bir baþka yöntem olarak
güneþ enerjisi tasarýmlarý da kullanýlmaktadýr. Enerji verimliliðini arttýracak unsurlarý
çoðaltmak mümkündür. Bu süreç tasarýmla baþlar. Binada doðru malzeme seçimi,
sýzdýrmazlýk, bina kabuðunun cephe, çatý ve temel dahil ýsý ve su için yalýtýlmasý, amacýna
uygun cam, doðrama ile doðru ýsýtma, soðutma sistemleri seçilmesi, verimli cihazlar,
pompalar kullanýlmasý enerji verimliðini etkileyen unsurlar arasýnda sayýlabilir.
Tasarýmcýlar, pencere ve duvarlarý güney ve doðuya konumlandýrýp, tente, veranda
ve aðaçlar yerleþtirerek yaz aylarýnda pencere ve çatý için gölge oluþtururken, kýþýn güneþ
kazancýný maksimuma çýkarmaktadýr. Bunlara ek olarak, efektif pencere yerleþtirmesi
(gün ýþýklandýrmasý) daha fazla doðal ýþýk saðlayarak elektrik ihtiyacýný gün boyunca
azaltabilmektedir. Bunlardan baþka, güneþ enerjisi ile su ýsýtmasý da enerji yükünü
azaltmaktadýr.
Güneþ enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi veya biyokütle yolu ile yerinde yenilenebilir
enerji üretimi binalarýn çevresel etkisini önemli ölçüde azaltmaktadýr.

Güneþ enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi veya biyokütle yolu
ile yerinde yenilenebilir enerji üretimi binalarýn çevresel
etkisini önemli ölçüde azaltmaktadýr.
Yeþil binalarýn temel amaçlarýndan birisi su tüketimini azaltmak
ve su kalitesini korumaktýr. Bina iþletmeleri, kullanýlmýþ ve
atýk sularý toplamalý ve arýtarak tekrar kullanmalýdýr.

3.2. Su Verimliliði
Yeþil binalarýn temel amaçlarýndan biri su ayakizini azaltmak ve su kalitesini korumaktýr.
Bina iþletmeleri, kullanýlmýþ ve atýk sularý toplamalý ve arýtarak tekrar kullanmalýdýr.
Örneðin, binalarda tuvalet sifonlarýndaki suyun iki yönlü olarak pompalanmasý saðlanabilir.
Daha yaygýn örnek uygulamalar arasýnda geleneksel 6-9 litrelik sifonlardan 2,5-4 hatta
daha düþük litreyle yýkama yapabilen tuvaletlerin kullanýlmasý, çok az su kullanan ya
da su kullanmayan pisuarlarýn tercih edilmesi, yýkama alanlarýnda küvet yerine duþ
teknelerinin seçilmesi, armatürlerde düþük akýmlý ve su tasarrufu saðlayan teknolojiler

49

ile üretilmiþ lavabo bataryalarý ve duþ baþlýklarýnýn kullanýmýsý sayýlabilir. Kanalizasyon
atýðý olmayan evsel atýk sularýn bina içinde yerleþim yeri ve bahçe sulamasý gibi iþlevlerde
kullanýlmasý da su ihtiyacýný azaltacaktýr.

3.3. Yeþil Binalarda Malzeme Seçimi
Yeþil binalarda, binanýn tasarýmý ve inþaatý kadar, kullanýlan inþaat malzemelerinin
sürdürülebilir özellikte olmasý veya çevre sertifikalarýna sahip olmasý da önemlidir.
Öncelikli olarak bu malzemelerin, çalýþan saðlýðý ve güvenliði, insan haklarý, tehlike
altýndaki doðal kaynaklar gibi konularda sosyal sürdürülebilirliðe uygun üretim yapan
kuruluþlar tarafýndan tedarik edilmesi tercih edilmelidir.
Ürün yaþam döngüleri boyunca inþaat malzemeleri, kullanýcý saðlýðýný tehlikeye
atmayacak þekilde seçilmelidir. Son kullanýcýlar tarafýndan da, enerji, su ve atýk ayakizini
en alt seviyede tutabilecek ürünler tercih edildiðinden, inþaat sektörü bu ürünleri öncelikli
olarak kullanmalýdýr.
Bu tip malzemeleri doðru teþhis edebilmek ve bütünsel bir sürdürülebilirlik bakýþ açýsý
ile deðerlendirebilmek için üretici kuruluþlarýn sürdürülebilirlik raporlamalarý ve ürün
karnelerinin þeffaf platformlarda paylaþýlmýþ olmasý bir avantaj saðlamaktadýr. Kuruluþlarýný
bütün olarak sürdürülebilirlik testlerinden geçiren ve ekolojik tasarýmlar ile ürünlerini
yenilikçilik alanýnda da güçlendiren kuruluþlar, önümüzdeki dönemde tercih sebebi
olacaktýr. Zira bu kuruluþlar, üretimlerinde hammaddenin doðadan elde edilmesinden
üretim sürecinde oluþan atýklarýn doðaya dönmesine kadar uzanan yaþam döngüsü
boyunca %100 þeffaf bir çalýþma yaptýklarýný, çevresel performansýný nicel verilerle beyan
ettiklerini belgelemektedir.
Ýnþaat malzemelerinin nakliyesi sürecinde harcanacak yakýt ve enerjiyi en aza indirmek,
yerel üreticileri ve tedarikçileri desteklemek ve yerel kalkýnmaya katkýda bulunmak adýna
malzemeler mümkünse bölgesel olarak çýkarýlmalý ve üretilmelidir. Daha fazla yarar
saðlayabilmek için üretim yerleþim yeri dýþýnda yapýlmalý ve ürünler yerleþim yerine daha
sonra daðýtýlmalýdýr. Üretim için atýk miktarýný en aza indirmeye ve geri dönüþümü en
yüksek seviyeye ulaþtýrmaya yarayan yüksek kaliteli hammaddeler tercih edilmelidir.
Son olarak, yeþil binalarda iþ saðlýðý ve güvenliði yönetiminin kritik öneme sahip
olduðu unutulmamalýdýr. Bina yapýmý ve yenilenmesi aþamalarýnda çalýþanlarýn bulunduðu
ortamlardaki gürültü ve toz seviyelerinin güvenlik standartlarýnýn üzerinde tutulmasýna
dikkat edilmelidir.
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3.4. Yeþil Binalarda Ýç Mekan Kalitesi
Konfor, saðlýklý bir ortam ve çalýþanlarýn üretkenliðini saðlamak amacý ile LEED
standartlarý kapsamýnda Ýç Mekan Kalitesi (Indoor Environmental Quality) kategorisi
yaratýlmýþtýr. LEED, ayrýca IEQ kategorisinde özellikle iç mekan hava kalitesi (IAQ), ýsýl
kalitesi ve aydýnlatma kalitesi konularý tasarým ve inþa esaslarýna eklenmiþtir.
Ýç mekan hava kalitesi, uçucu organik bileþimlerin (VOC) ve mikrobik atýk gibi havada
bulunan diðer yabancý maddelerin azaltýlmasý için aranmaktadýr. Binalarda uygun hava
sirkülasyonu, yerleþimde bulunan diðer gereçlerin yalýtýmý (mutfak, kuru temizleyiciler
vs.) ve hava filtrelemesinin saðlanabilmesi için uygun bir þekilde tasarlanmýþ iklimlendirme
sistemlerine gerek duyulmaktadýr. Ýç mekan hava kalitesi sayesinde tasarým ve inþa süreci
boyunca inþaat malzemeleri ve iç ortama ait ürünlerin sýfýr ya da çok az karbon emisyonuna
sahip olmasý saðlanacaktýr. Çoðu inþaat malzemesi, temizlik ve bakým ürünleri, VOC'lar
ve formaldehit gibi toksit gazlar yaymaktadýr. Yayýlan bu gazlar binalarda bulunanlarýn
saðlýðý üzerinde zararlý etkiler oluþturduðu gibi bu binalardaki çalýþanlarýn verim ve
üretkenliðini olumsuz etkilemektedir. Söz konusu ürünlerden kaçýnmak binanýn iç mekan
kalitesini (IEQ) artýrmaktadýr.
Ýklimlendirme sistemlerinde sýcaklýk ve hava akýmýnýn akýllý kontrolü, cephelerin
yalýtýmý ile birleþince binanýn ýsý kalitesini artýrmaya yardýmcý olmaktadýr. Dikkatlice
entegre edilmiþ doðal ve yapay ýþýk kaynaklarýyla oluþturulmuþ yüksek performanslý
aydýnlýk bir çevre, binanýn aydýnlatma kalitesini geliþtirecektir.

3.5. Atýk Yönetimi
Yeþil binalar ayný zamanda inþa sürecinde kullanýlan enerji, su ve malzeme israfýný
azaltmayý hedeflemektedir. Ýnþa aþamasý boyunca, çöpe atýlacak olan malzeme miktarýný
azaltmak da bir amaç olmalýdýr. Ýyi tasarlanmýþ binalar hem inþa aþamasýnda ortaya çýkan,
hem de kullanýcýlarýn ürettiði atýk malzeme miktarýný azaltmaya yardýmcý olmalýdýr.
Çamaþýr ve bulaþýk makinasýnýn atýk sularýnýn iþlenerek tuvalet sifonunda veya araba
yýkamada kullanýlmasý gibi örnekler mevcuttur. Yaðmur suyu toplayýcýlarý da ayný amaç
doðrultusunda kullanýlabilmektedir. Bunlarý gerçekleþtirebilmek için bina tesisat sistemi
söz konusu özellikleri kaldýrabilecek þekilde düzenlenmelidir.
Merkezi atýk su iþleme sistemleri hem pahalýdýr, hem de çok fazla enerji tüketebilmektedir.
Alternatif bir iþlem olarak atýklarýn ve atýk sularýn gübreye dönüþtürülmesiyle maliyetlerde
avantaj saðlanabilmektedir. Ýnsan dýþkýsýný bir kaynakta toplayarak ve bunu yarý
merkezileþtirilmiþ bir biogaz iþletmesi içerisinden diðer biyolojik atýklarla beraber geçirerek
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sývý gübre üretilebilmektedir. Almanya'nýn Lübeck kentindeki bir yerleþimde 1990'larýn
sonuna doðru bu uygulama hayata geçirilmiþtir. Yapay gübre üretiminden çok daha az
maliyetli olan bu uygulama organik besinli toprak saðlamaktadýr ve karbon çukurlarýyla
atmosferden karbondioksiti kaldýrarak sera etkisi yaratan gaz emisyonunu dengelemektedir.

3.6. Yeþil Düzenlemeler ve Sertifikasyon Uygulamalarý
Dünya'da birçok yeþil bina sertifika sistemi bulunmaktadýr. Bunlardan baþlýcalarý
1990'da Ýngiltere'de ortaya çýkan BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), 1998'de Amerika Birleþik Devletleri'nde ortaya çýkan LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), 1998'de geliþmiþ ülkelerin biraraya
gelmesiyle kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment),
2003'de BREEAM'den uyarlanarak Avustralya'da oluþturulan GREENSTAR, 2004'de
Japonya'da ortaya çýkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental
Efficiency) ve 2009'da Almanya'da ortaya çýkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur
Nachhaltiges Bauen)'dir.
Bu deðerlendirme sistemleri binalarý yeni inþaat ve renovasyon, binada yaþayanlar
için iç tasarým, mahalle geliþimi, sürdürülebilir araziler, su kullanýmýnda etkinlik, enerji
ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, inovasyon ve tasarým gibi pek çok
farklý kriterde deðerlendirerek puan sistemine dayalý bir sertifika vermektedir.
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4. ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJÝ
4.1. Katma Deðer ve Ýnovasyon
Son 20 yýlda küresel ekonomide yaþanan tüm geliþmeler ve artan rekabet koþullarý
bizlere bir gerçeði çok açýk þekilde göstermiþtir. Artýk ürünler ve hizmetler için müþterilerin
ödedikleri ücretlerin büyük bir kýsmýný, o ürünü oluþturan parçalarýn toplam maliyetleri
ya da üretim maliyeti deðil, o ürün içerisindeki "katma deðer" oluþturmaktadýr. Katma
deðeri oluþturan en önemli unsurlar ise o ürünün tasarýmý, özgünlüðü, bilgi-yoðunluðu,
teknoloji içeriði ve marka deðeridir. Küresel ekonomide rekabetçilik seviyesi en yüksek
olan þirketler, katma-deðeri en yüksek ürünleri üretebilen, rakiplerinden farklýlaþan,
özgün ve yenilikçi çözümleri tasarlayabilen ve uygulayabilen þirketler olup; en rekabetçi
ülkeler de "inovasyon-odaklý" ekonomik yapýya geçiþ yapabilmiþ ve sanayi üretimlerini
"bilgi-yoðun" hale dönüþtürebilmiþ ülkelerdir. Henüz birkaç sene önce tüm sanayi
stratejisini düþük iþgücü maliyetlerine dayandýrmýþ olan Çin, Hindistan ve Doðu Avrupa
ülkelerinin dahi, birkaç sene içerisinde AR-GE ve inovasyon kapasitelerini önemli ölçüde
artýrmayý baþardýklarý gözlemlenmektedir. Son yýllarda özellikle Çin ve Hindistan gibi
ülkelerin rekabet güçlerini artýrmalarý ile birlikte Avrupa ülkelerinin rekabet üstünlüklerinin
gittikçe azalmaya baþladýðý görülmektedir. Özellikle Batý Avrupa ülkeleri temel araþtýrmalar
konusunda oldukça birikimli olmalarýna raðmen, inovasyonda ABD liderliðini korumaktadýr.
Brookings Enstitüsü tarafýndan Aðustos 2011'de "Ýnovasyonla Ýlgili Bir Düzine Ekonomik
Gerçek" baþlýðýyla yayýmlanan politika dökümanýnda inovasyonun ABD'de ekonomik
büyümenin motoru olduðunun, ücretleri artýrdýðýnýn, insan ömrünü uzattýðýnýn, teknolojiyi
ucuzlattýðýnýn altý çizilmiþtir. Ayný raporda Amerika'nýn inovasyonda liderliði kaptýrmamasý
gerektiðine de iþaret edilmektedir. Uluslararasý literatürde de oldukça tartýþýlan araþtýrma
sonuçlarýnýn ticarileþtirilmesi kabiliyeti konusunda Avrupa ülkelerinin daha geride
olmasýnýn kurumsal yapýlardan ve uygulanan strateji / politikalardan kaynaklandýðý
düþünülmektedir. Dolayýsýyla, ülkemizde uygulanacak inovasyon politikalarýnýn ve
oluþturulacak modellerin bu tür deneyim ve tespitleri de dikkate alarak geliþtirilmesi,
temel araþtýrmalardan ticari ürüne giden yolun ve sürenin azaltýlmasý için önemli olacaktýr.
2023 yýlý için belirlenmiþ olan ulusal hedeflerimizden biri;
"Üretim ve ihracatýmýzýn içinde ileri teknolojili ürünlerin payýný % 5'lerden
% 20'lere çýkarmak"
olarak ifade edilmektedir. Bu genel vizyon doðrultusunda, özel sektör, STK'lar, üniversiteler
ve kamu sektörünün katýlýmýyla 2008 yýlýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý8 koordinasyonunda
8

03.06.2011 tarihli 635 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ismi deðiþerek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý olmuþtur.
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yapýlan arama konferansýnda, Türkiye Sanayi Stratejisi'nin uzun dönemli vizyonu, "Orta
ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nýn üretim üssü olmak" þeklinde belirlenmiþtir.
Bu vizyon çerçevesinde, 2011-2014 yýllarýný kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi'nin genel
amacý ise "Türk sanayisinin rekabet edebilirliðinin ve verimliliðinin yükseltilerek, dünya
ihracatýndan daha fazla pay alan, aðýrlýklý olarak yüksek katma deðerli ve ileri teknolojili
ürünlerin üretildiði, nitelikli iþgücüne sahip ve ayný zamanda çevreye ve topluma duyarlý
bir sanayi yapýsýna dönüþümünü hýzlandýrmak" olarak tarif edilmiþtir.
Ulusal hedeflerimizin ve sanayi stratejilerimizin "bilgi ekonomisi" ve "yüksek katma
deðer" kavramlarýna odaklanacak þekilde belirlenmiþ ve tarif edilmiþ olmasý bir tesadüf
deðildir. "Bilgi ekonomisi" ya da "bilgi temelli" ekonomi olarak adlandýrýlan 21. yüzyýlýn
ekonomik yapýsýnda inovatif ve yüksek katma deðerli çözümler, ürünler, üretim süreçleri,
organizasyonel yapýlanmalar ve pazarlama yöntemleri geliþtirmek, firmalarýn küresel
ekonomide ve uluslararasý pazarlardaki rekabetçilikleri açýsýndan büyük önem kazanmýþtýr.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkýnmýþlýklarý da ülke ekonomisinin itici gücü olan özel
sektör firmalarýnýn rekabetçilikleri ile doðru orantýlýdýr.
"Ýnovasyon" en genel tanýmýyla, ekonomik ve sosyal katma deðer yaratan ürün, süreç,
organizasyonel yapýlanma ve pazarlama yöntemleri anlamýna gelmektedir. Baþka bir
deyiþle, yeni bir fikrin inovasyon olarak tanýmlanabilmesi için ticari ya da sosyal bir
deðer yaratabilmesi gerekmektedir. Bir þirketin inovasyon kapasitesinin yükselmesiyle,
ürünlerdeki katma deðeri artýrabilme, verimliliðini artýrma, rekabetçiliðini yükseltme,
sermaye birikimini saðlama ve bunlarý yeni yatýrýmlara dönüþtürebilme þansý da
artabilmektedir. Bir ülkenin firmalarýnýn inovasyon kapasitesinin yüksekliði de, o ülkenin
rekabetçiliðini, istihdam oranlarýný, ekonomik performansýný ve sosyal refah seviyesini
doðrudan etkilemektedir.
Yüksek katma deðerli çözümler üretmenin temel yolu ise bilgi-yoðun ve yüksek
teknolojiye dayalý çözümler geliþtirmektir. Günümüzde iletiþim teknolojileri, biyoteknoloji,
malzeme teknolojileri ve nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarý firmalara yüksek katma
deðerli çözümler geliþtirebilmeleri için önemli olanaklar saðlamaktadýr.

4.2. Nanoteknoloji Nedir?
"Nano", Yunanca kökenli ve "cüce" anlamýna gelen bir kelimedir. Nano ön eki bir
büyüklüðün milyarda birine eþit bir büyüklüðü ifade etmek için kullanýlmaktadýr; örneðin,
1 nanometre "1 metrenin milyarda biri"ne eþittir. Bir insanýn saç telinin kalýnlýðý yaklaþýk
80 bin nanometre iken, bir kýrmýzý kan hücresi 7 bin nanometre, bir DNA molekülü 22,5 nanometre ve bir su molekülü 0,24 nanometredir. Nanoteknoloji ölçek baðýmlý ve
limitleri nanoölçek (1-100 nm) ile belirlenmiþ olan bir teknolojidir.
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Madde veya malzemeler, 1 ila 100 nanometre boyutlarýnda normalde olduklarýndan
daha farklý fiziksel, kimyasal ya da biyolojik özellikler göstermektedir. Bu da yeni
uygulamalarý ve inovasyonu mümkün kýlmaktadýr. Nanoteknoloji, bu yeni özelliklerin
anlaþýlmasý, kontrolü, deðiþtirilmesi ve modellenmesine olanak saðlayan bir teknoloji
olarak tanýmlanabilir. Nanoölçekte ortaya çýkan bu yeni özellikler sayesinde birçok farklý
sektör ve endüstride inovasyon ve yeni ürünler ortaya koymak mümkün hale gelmektedir.
Daha hýzlý bilgisayarlar, daha dayanýklý malzemeler, daha etkili ilaçlar bu inovasyondan
sadece bir kaçýdýr. Nanoteknoloji özellikle son dönemde gördüðü ilgi nedeniyle pek
çok ülkede bilim ve teknoloji politikasý dokümanlarýnýn konusu olmuþ; EPO, USPTO
gibi pek çok kurum tarafýndan yeniden tanýmlanmýþtýr. OECD (2009), nanoteknolojiye
iliþkin yapýlan tüm tanýmlamalarda önemli ipuçlarý veren aþaðýdaki üç ortak noktaya
dikkat çekmektedir:
1. Nanoteknoloji 1 ila 100 nanometre boyutlarýnda madde ile ilgilenir;
2. Nanoteknoloji nanoölçekte maddenin sahip olduðu eþsiz fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerin belli bir amaç doðrultusunda manipülasyonu ve kontrolüdür;
3. Nanoteknoloji ile ilgili tüm tanýmlar nanoteknoloji inovasyonun ticarileþtirilmesinin
önemine vurgu yapmaktadýr.

Nanoteknoloji, 1 ila 100 nanometre ölçeðinde, maddenin
ortaya çýkan yeni fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin kullanýlarak yeni ürünler, uygulamalar,
araçlar ve sistemler geliþtirilebilmesine ve mevcut
olanlarýn önemli ölçülerde iyileþtirilmesine olanak
saðlayan bir teknolojidir.
Bu doðrultuda, nanoteknolojinin "yeni uygulamalarý", "geliþmiþ / fonksiyonel
malzemelerin, araçlarýn ve sistemlerin yaratýmýný" veya farklý pek çok alanda "teknolojik
inovasyonu" mümkün kýldýðýnýn altý çizilmektedir. Diðer bir deyiþle, nanoteknoloji ile
inovasyon kavramlarý iç içe geçmiþtir. Fakat nanoteknolojide, araþtýrma sonuçlarýnýn
ürüne dönüþtürülmesinin uzun zaman almasý bu teknolojinin ticarileþtirilmesine yönelik
önemli sorunlardan biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bunun temel nedeni laboratuvarlarda
üretilen nanoteknolojilerin geniþ ölçekte üretime geçirilmesi için tekrar AR-GE çalýþmalarýna
ihtiyaç duyulmasýdýr. O nedenle nano-fabrikasyon alanýnda yapýlacak olan AR-GE
çalýþmalarý da nanoteknoloji alanýnda önem taþýmaktadýr. Özellikle son dönemlerde ABD
ve AB'de nano-fabrikasyona yönelik olarak ayrýlan AR-GE fonlarý yoluyla bu tür AR-GE
faaliyetlerinin de desteklenmesi saðlanmaktadýr. Söz konusu uygulamalar sayesinde
nanoteknolojinin ticarileþtirilmesinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve ticarileþtirmenin
hýzlandýrýlmasý hedeflenmektedir.
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Nanoteknoloji, yeni ürünler, uygulamalar, araçlar ve sistemler geliþtirilebilmesine ve
mevcut olanlarýn önemli ölçülerde iyileþtirilmesine olanak saðlayan bir teknoloji olarak
pek çok farklý sektörü etkileme kapasitesine sahiptir. Bu haliyle "enabling" teknolojidir.
"Enabling" teknolojiler çok geniþ bir alanda ve çeþitte uygulamalara temel oluþturan ve
dolayýsýyla baþka teknolojilerin, ürün ve süreçlerin hayata geçirilebilmesi için gerekli
olan teknolojiler olarak tanýmlanabilir. Malzemelerin özelliklerini önemli ölçüde
geliþtirebilmeyi mümkün kýlan nanoteknolojinin, malzeme kullanýlan her sektörde
uygulama alanlarý mevcuttur. Bu sektörlerin baþýnda inþaat, otomotiv, elektronik, bilgi
teknolojileri, gýda, tekstil, saðlýk ve kozmetik gelmektedir.
Nanoteknoloji için dönüm noktasý 1981 yýlýnda taramalý tünelleme mikroskobunun
(STM) IBM laboratuvarlarýnda keþfedilmesidir. Bu keþfi yapan IBM araþtýrmacýlarý 1986
yýlýnda Nobel ile ödüllendirilmiþtir. Nanoteknoloji için diðer önemli araçlardan biri olan
atomik kuvvet mikroskobu (AFM) da 1986 yýlýnda yine IBM Zürih laboratuvarýnda
geliþtirilmiþtir. Bu iki mikroskop, nanoölçekte maddenin ve atomlarýn kontrol ve
manipülasyonuna olanak saðlamýþtýr.
Nanoteknoloji özellikle 1990'larýn sonlarýndan itibaren farkýna varýlan bir teknoloji
olsa da asýl çýkýþ yýlý olarak 2000 yýlýný göstermek mümkündür. 20 Ocak 2000 tarihinde
ABD eski Baþkaný Bill Clinton, nanoteknolojinin baþlangýcý olarak kabul edilen Feynman'ýn
ünlü "There is plenty of room at the bottom-Aþaðýda daha çok yer var" konuþmasýný
yaptýðý Caltech'de Ulusal Nanoteknoloji Ýnisiyatifi'nin (NNI) kuruluþunu ilan etmiþtir.
2001 yýlýnda ise NNI için ayrýlan araþtýrma bütçesi bir önceki yýla göre % 83 artýrýlarak
225 milyon dolara yükselmiþtir (Baird ve Shew, 2004). Jones (2006) NNI'nýn kurulmasý
ve verilen destek nedeniyle ABD'de nanoteknoloji alanýna olan ilginin çok kýsa sürede
hýzla arttýðýna ve bu sayede kimya, fizik, malzeme bilimi gibi alanlarda çalýþan pek çok
bilim insanýnýn nanoteknoloji araþtýrmalarýna yönelmesinin teþvik edildiðine dikkat
çekmiþtir. Bu durum, bilim ve teknoloji politikalarýnýn nanoteknolojiye duyulan ilginin
ve bu alandaki inovasyonun artmasýna yaptýðý katkýyý ortaya koymaktadýr.

4.3. Nanoteknolojinin Katma Deðer Yaratma Potansiyeli
Nanoteknolojinin birçok farklý sektörde ürün ve süreç inovasyonunu beraberinde
getirebilecek bir "enabling" teknoloji olmasý nanoteknoloji ile ilgili ekonomik beklentileri
de yükseltmektedir. Lux Research 2009 yýlýnda yayýmladýðý nanoteknoloji raporunda
2015 yýlýnda nanoteknoloji ürünlerinin toplam pazar deðerinin 2,5 trilyon dolara ulaþacaðý
tahmininde bulunmuþtur9. Farklý danýþmanlýk þirketleri ve araþtýrma kurumlarý 2015 yýlýna
iliþkin farklý tahminlerde bulunsalar da bu tahminlerin ortak noktasý 2010 yýlý ve sonrasýnda
nanoteknoloji ürünlerinin pazardaki payýnýn hýzla büyüyeceðidir (Hullman, 2007).
9

Lux Research tarafýndan hazýrlanan rapor: "The Recession's Ripple Effect on Nanotech"
https://portal.luxresearchinc.com/research/document_excerpt/4995 adresinden ulaþýlmýþtýr (16 Ekim, 2010)
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Nanoteknolojinin endüstriyel ürün pazarýndaki hýzlý büyüme ve yüksek katma deðer
yaratma potansiyeli, son 10 yýllýk dönemde ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya,
Ýngiltere gibi birçok geliþmiþ ülkenin bu alana özel planlama ve yatýrým yapmasýný
saðlamýþtýr. Ýhtiyaç duyulan insan gücünün yetiþtirilmesi, üniversitelerdeki nanoteknoloji
araþtýrmalarýnýn sanayi tarafýndan desteklenmesi ve ticarileþtirilmesi, araþtýrmalarýn finanse
edilmesi ve yatýrým yapýlacak alanlarýn belirlenmesi için, bahsedilen ülkelerin tümünde
ulusal nanoteknoloji politikalarý ve stratejileri belirlenmiþtir. Lux Research tarafýndan
yapýlan bir çalýþmaya göre 2008 yýlýnda tüm dünyada nanoteknoloji AR-GE harcamasý
18,2 milyar dolara ulaþmýþtýr. Yapýlan bu AR-GE harcamalarýnýn 8,4 milyarlýk kýsmýný
kamu fonlarý, 8,6 milyarlýk kýsmýný firmalarýn AR-GE harcamalarý ve 1,2 milyarlýk kýsmýný
da risk sermayesi oluþturmaktadýr. 2011 yýlý ABD bütçesinden NNI'ya ayrýlan toplam
bütçe ise 1,8 milyar dolara yükseltilmiþtir. ABD'nin, Ulusal Nanoteknoloji Ýnisiyatifi'nin
kurulduðu 2000 yýlýndan bu yana nanoteknoloji için harcadýðý kamu araþtýrma fonlarýnýn
toplam tutarý 14 milyar dolarý geçmiþtir (Shapira and Youtie, 2011).
Nanoteknoloji AR-GE harcamalarýnda
ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve Ýngiltere
baþý çekse de nanoteknoloji yarýþýna son
dönemlerde pek çok ülke dahil olmuþtur.

Nanoteknoloji konusundaki
son tahminler 2015 yýlýnda
nanoteknoloji ürünlerinin
toplam pazar deðerinin 2,5
trilyon ABD dolarýna
ulaþacaðýna iþaret etmektedir.

OECD (2009) raporuna göre Danimarka,
Avusturya, Finlandiya, Norveç gibi
ülkelerde nanoteknoloji AR-GE
harcamalarýnýn toplam AR-GE harcamasý
içindeki payý Japonya ve ABD'deki oranlara
eþittir. Diðer yandan Tayvan'da
nanoteknoloji alanýndaki kamu AR-GE
harcamalarý 2008 yýlýnda 120 Milyon dolara
ulaþmýþtýr; Rusya ise son dönemde ilan
ettiði nanoteknoloji programý ile 2015
yýlýna kadar nanoteknoloji alanýnda kamu
AR-GE harcamalarý için 3,95 milyar dolar
ayýrmýþtýr. Bu son dönemdeki en
büyük bütçeli nanoteknoloji ulusal
programlarýndan biridir.

Nanoteknoloji AR-GE
yatýrýmlarý da 2000 yýlýndan
bu yana hýzla artmaya devam
etmektedir. 2008 yýlýnda tüm
dünyada nanoteknoloji AR-GE
harcamasý 18,2 Milyar dolara
ulaþmýþtýr. Sadece ABD'nin
2000 yýlýndan bu yana
nanoteknolojiye ayýrdýðý kamu
fonlarýnýn toplam tutarý 14
m i l y a r d o l a r ý a þ m ý þ t ý r.
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Ülkemizde ise nanoteknoloji TÜBÝTAK tarafýndan hazýrlanan ve 2006 yýlýnda tamamlanan
Vizyon 2023 Projesinde kapsamlý olarak ele alýnmýþ ve öncelikli alan olarak belirlenmiþtir.
Son yýllarda da T.C. Kalkýnma Bakanlýðý aracýlýðýyla özellikle Bilkent Üniversitesi, Sabancý
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve ÝTÜ gibi üniversitelere yapýlan araþtýrma merkezi
altyapý desteklerinin hýzlý bir þekilde arttýðý gözlemlenmektedir. Gerekli insan kaynaðýnýn
yetiþtirilmesi amacýyla farklý üniversitelerde nanoteknoloji içerikli yüksek lisans ve doktora
programlarý oluþturulmaktadýr. Nanoteknoloji alanýnda üniversitelerde yapýlan çalýþmalarýn
ve bilimsel yayýnlarýn sayýsý da son yýllarda hýzlý bir þekilde artmaktadýr. 2000 yýlýndan
2009 yýlý sonuna kadar geçen on yýllýk dönemde Türkiye'de herhangi bir kuruma baðlý
olan araþtýrmacý ve akademisyenler tarafýndan yayýmlanan SCI (Bilim Atýf Endeksi)
makalelerinin sayýsý sekiz kat artmýþtýr; toplam nanoteknoloji makaleleri açýsýndan

2000 yýlýndan 2009 yýlý sonuna kadar
geçen on yýllýk dönemde Türkiye'de
herhangi bir kuruma baðlý olan
araþtýrmacý ve akademisyenler
tarafýndan yayýmlanan SCI (Bilim Atýf
Endeksi) makalelerinin sayýsý 8 kat
artmýþtýr; toplam nanoteknoloji
makaleleri açýsýndan bakýldýðýnda
ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe
üniversitelerinin ilk üç sýrada yer
aldýðý görülmektedir.

Kamuda ve akademide yapýlan bu
çalýþmalara karþýn, sanayide
nanoteknoloji alanýnda yapýlan
yatýrýmlarýn ve özgün çalýþmalarýn son
derece sýnýrlý kaldýðý, ancak az sayýda
firmanýn nanoteknoloji ürünlerini
geliþtirme, kullanma ve pazarlama
yönünde uygulamalar yaptýklarý
görülmektedir.
"Nanoteknoloji araþtýr ma
sonuçlarýnýn ticarileþtirilmesinde
ülkemizde firmalar henüz yolun
çok baþýndadýr."

bakýldýðýnda ODTÜ, Bilkent ve
Hacettepe üniversitelerinin ilk üç
sýrada yer aldýðý görülmektedir
(Beyhan ve Pamukçu, 2011).
SCI verilerine göre Türkiye'nin
toplam nanoteknoloji araþtýrma
makaleleri içindeki payý 2009 yýlý
verilerine göre % 1,09'dur ve diðer
ülkeler arasýnda 23. sýrada yer
almaktadýr. Türkiye'de
nanoteknoloji araþtýrmalarýnýn
yapýldýðý üniversiteler ile ilgili
bilgiler EK-6'da verilmektedir.

Sanayicilerde nanoteknoloji
konusunda farkýndalýk
yaratýlmasý gerekmektedir.
Kamu, üniversite ve sanayi
arasýndaki iletiþim ve iþbirliði,
bu kurumlar arasýndaki arayüz
kurum olarak katký yapacak sivil
giriþimlerin ve ortak
platformlarýn varlýðý ile
güçlenecektir
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Nanoteknoloji, ürün ve süreç inovasyonu açýsýndan devrimci olanaklar sunmaktadýr.
Nanoteknoloji devriminin sunduðu fýrsatlardan faydalanabilmek için, sanayimizin ve
sanayicilerimizin nanoteknolojiyi hýzlý þekilde anlamasýna, öðrenmesine ve nanoteknolojiyi
kullanarak yeni çözümler üretmesine ihtiyaç vardýr. Fakat bunun baþarýlabilmesi hem
büyük ölçekli firmalar hem de KOBÝ'ler için nanoteknolojiye iliþkin belirsizliklerin
giderilmesi ile mümkün olabilir. Bu belirsizliklerin ortadan kaldýrýlmasý, öncelikle,
nanoteknolojinin daha iyi öðrenilmesi ve bu alanda yapýlacak araþtýrma iþbirlikleri ile
mümkün olacaktýr. Özellikle üniversitelerde ve araþtýrma merkezlerinde sürdürülmekte
olan nanoteknoloji araþtýrma projelerinden firmalarýn haberdar edilmesi; bu alanda
üniversitelerde yapýlan araþtýrma sonuçlarýnýn ticarileþtirilebilme olanaklarýna iliþkin ortak
çalýþmalar yürütülmesi gerekmektedir. Bu alanda üniversiteler ile firmalar arasýnda bir
iletiþim kopukluðu olduðu görülmektedir. Dolayýsýyla, üniversitelerde yürütülen
nanoteknoloji araþtýrmalarýnýn sanayinin hangi alanlarýnda kullanýlabileceði ve ticari deðer
yaratabileceði konularýnda sanayiciye bilgi aktarýlmasýna ve bu alanda farkýndalýk
yaratýlmasýna ihtiyaç vardýr. Kamu, üniversite ve sanayi arasýndaki iletiþim ve iþbirliði,
bu kurumlar arasýndaki arayüz kurum olarak katký yapacak sivil giriþimlerin ve ortak
platformlarýn varlýðý ile güçlenecektir.
Nanoteknolojinin ticarileþtirilmesinin önündeki engellere iliþkin pek çok ülkede farklý
sanayi kollarýný kapsayacak araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bu araþtýrmalarýn sonuçlarý
incelendiðinde nanoteknolojinin ticarileþtirilmesinin önündeki en önemli engellerin;
1. Yatýrým maliyetinin yüksek; buna karþýlýk saðlanan fon ve desteklerin kýsýtlý olmasý,
2. Üniversitelerle iliþki kurulamamasý,
3. Nanoteknoloji alanýnda istihdam edilecek AR-GE personeli konusunda yaþanan
sýkýntýlar,
4. Nanoteknoloji standartlarýnýn henüz oluþturulmamýþ olmasý,
5. Çevre, insan saðlýðý ve güvenlik risklerine iliþkin belirsizlikler
ile ilgili olduðu görülmektedir (OECD, 2009). Farklý sektörlerde nanoteknolojinin
ticarileþtirilebilmesinin saðlanmasý bu engellerin ortadan kaldýrýlmasý ile mümkün
olabilecektir. Bu da ancak uygun nanoteknoloji politikalarý ve stratejilerinin geliþtirilmesi
ve firmalara saðlanacak uygun AR-GE destekleri ile saðlanabilecektir.

Nanoteknolojilerin ticarileþtirilmesinin önündeki en önemli engellerin
(i) yatýrým maliyetinin yüksek buna karþýlýk saðlanan fon ve
desteklerin kýsýtlý olmasý; (ii) üniversitelerle iliþki kurulamamasý; (iii)
nanoteknoloji alanýnda istihdam edilecek AR-GE personeli konusunda
yaþanan sýkýntýlar; (iv) nanoteknoloji standartlarýnýn henüz
oluþturulmamýþ olmasý ve (v) çevre, insan saðlýðý ve güvenlik risklerine
iliþkin belirsizlikler ile ilgili olduðu görülmektedir.
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4.4. Nanoteknolojinin Ýnþaat Sektöründeki Uygulama
Alanlarý
Yeni malzemeler ve ürünler için baþka sektördeki AR-GE sonuçlarýndan büyük ölçüde
yararlanan inþaat sektörü, nanoteknoloji alanýndaki geliþmelerden de birçok þekilde
faydalanmaya baþlamýþtýr. Ýnþaat sektörü nanoteknolojinin uygulanabileceði sektörlerden
biri olarak daha 1990'lý yýllarda yapýlan çalýþmalarda öne çýkmýþtýr (Andersen vd., 2010;
Geiker ve Andersen, 2009; Zhu vd., 2004). 1990'larýn baþýnda Ýngiltere'de yapýlan Delphi
araþtýrmasý, benzer þekilde Ýngiltere ve Ýsveç'de inþaat sektörü ile ilgili yapýlan uzgörü
çalýþmalarý nanoteknolojinin sektör için önemine vurgu yapmýþtýr (Zhu vd., 2004). Fakat
nanoteknolojinin inþaat sektörüne etkisine dair oluþan yüksek beklentinin aksine
nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarý kullanýlan malzemelerin ve ürünlerin
pahalýlýðý sebebiyle oldukça sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. Bununla beraber binalarda enerji
verimliliðinin artýrýlmasý ve CO2 salýnýmý sýfýra inmiþ, kendi enerjisini kendisi üreten,
çevreye verdiði zararlý etkileri azaltýlmýþ akýllý binalarýn tasarýmý inþaat sektöründe
nanoteknolojinin etkisini artýracaktýr. Baþta AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülke yakýn
gelecek için ekolojik ve sýfýr karbon salýnýmlý binalarýn tasarýmý ve inþasý ile ilgili oldukça
sýký düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin etkisiyle inþaat malzemeleri alanýnda
önemli teknolojik inovasyonun hayata geçirilmesi beklenmektedir. Tüm bunlar göz
önünde bulundurulduðunda nanoteknoloji inþaat malzemeleri için önemli bir teknoloji
olarak öne çýkmaktadýr.
Daha önce de vurgulandýðý gibi nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarý
geniþ bir alana yayýlmaktadýr. Tablo 4.1., nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarý
konusunda bazý ipuçlarý vermektedir.
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Tablo 4.1. Nanoteknolojinin Ýnþaat Sektöründe Uygulama Alanlarý

Kaynak: Andersen vd. (2010) ve Elvin (2007)'den yararlanýlarak raportörler tarafýndan oluþturulmuþtur.
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Nanoteknolojinin inþaat sektörüne uygulamalarýna yönelik AR-GE çalýþmalarý iki ana
baþlýk altýnda toplanabilir. Bunlardan ilki, mevcut durumda kullanýlmakta olan malzeme
ve ürünlerin özelliklerini ve çalýþma prensiplerini anlamak ve optimizasyonlarýný saðlamak
amacýyla kullanýlan yüksek teknolojili bilimsel ölçüm teknikleri, diðeri de nano ölçekte
tasarlanan madde ve malzemelerin belirli özelliklerini kullanan nano-malzemelerdir.
Ýnþaat sektöründe nanoteknoloji uygulamalarýnýn özellikle kimya ve malzeme alanýnda
çalýþan firmalarýn geliþtirdiði ürünlere baðlý olduðu söylenebilir.
Diðer yandan yukardaki tablodan da görüleceði üzere inþaat malzemeleri sektöründe
nanoteknolojinin kullanýmýnýn sadece malzemelerin özelliklerini iyileþtirmekle sýnýrlý
olmadýðý, enerji verimliliðine de önemli katký saðladýðý unutulmamalýdýr. Tüketilen
enerjinin büyük çoðunluðunun ticari binalar ve konutlardan kaynaklandýðý düþünülürse
bu katký küçümsenemez hale gelmektedir. Fakat enerji verimliliði yüksek ve CO2 salýnýmý
düþük yeþil binalarýn yapýmýnda kullanýlan malzemeler ve teknolojilere ait piyasalar
nanoteknoloji arzýndan çok mimarlardan, müteahhitlerden ve kullanýcýlardan gelecek
talepler doðrultusunda þekillenecektir10. Ayný zamanda da önümüzdeki 5-10 yýllýk dönem
içerisinde yeþil binalar konusundaki talebin ve yeþil nanoteknoloji yetkinliklerinin birbirine
yaklaþacaðý kanýsý kuvvetlidir. Takip eden bölümlerde Tablo 4.1.'deki sýralama doðrultusunda
inþaat malzemelerinde nanoteknolojinin getirdiði bazý önemli yeniliklerden bahsedilmektedir.
Yalýtým malzemeleri
Nanoteknoloji ile yalýtýmýn daha verimli, yenilenemez kaynaklara daha az baðlý ve
daha az toksik olmasý konusundaki faydalarý gözlenmeye baþlamýþtýr. Nanoteknoloji
kullanýlarak üretilen yalýtým malzemeleri konvansiyonel malzemelere göre daha hafif ve
iki kat daha güçlüyken, ýsý iletkenliði %30 daha düþüktür.
Dýþ duvar ýsýtma ihtiyacýný karþýlamak için polistiren ve fiberglass gibi geleneksel
yalýtým malzemesini 20 - 30 cm kalýnlýðýnda tabakalar ile monte etmek mümkün olmaktadýr.
Ancak bu yaklaþým estetik olmayýp, fazla alan gerektirmektedir.
Oldukça yüksek yüzey/hacim oranlarý sayesinde nanoölçekli malzemeler, minimum
kalýnlýkta bir malzeme katmaný içerisinde havayý tutarak iyi bir yalýtým saðlamaktadýr.
Bu tip yalýtým saðlayan nanomalzemeler katý paneller arasýna sýkýþtýrýlarak, ince filmler
þeklinde uygulanarak veya kaplama olarak boyanarak kullanýlabilir. Nanokaplamalarýn
ve ince filmlerin enerji tasarrufu saðlamasýndaki en büyük özelliklerinden biri halihazýrda
varolan yüzeylere uygulanarak daha iyi yalýtým saðlamasýdýr.

10

Green Technology Forum (2007).
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Diðer nano-ürünlerin aksine, yalýtým malzemeleri nano-partiküller yerine çoðunlukla
nano-deliklerden ve / veya nano-kabarcýklardan oluþan bir anafaz içerir. Aerojeller ve
belirli polimer nanoköpükler geleneksel yalýtým malzemelerinden 2 ila 8 kat daha faydalý
olabilmektedir (Broekhuizen).
Aerojeller saydam, sert, 1.000 m2 /g gibi iç yüzey alanýna sahip olduðu için çok
çeþitli uygulamalar için ilgi çekicidir.

Sol

Gel

Aerogel

Termal yalýtým saðlayan aerojellerin çoðu silika, aluminyum ve karbon bazlý olup,
yaklaþýk %96'sýný hava oluþturmaktadýr.
Aerogeller ve nanogeçirgen köpükler önceden binalar içinde ýsýyý korumak için bina
cephelerine monte edilmiþ konvansiyonel yalýtým panellerine uygulanabilir. Malzeme,
granül halinde sprey izolasyon olarak veya vakum yalýtým panellerine dolgu olarak
kullanýlabilir.
Bir diðer örnek, aerojelin ýsý ve ses yalýtýmý için cam paneller arasýnda bir saydam
dolgu olarak kullanýlmasýdýr.
Binanýn dýþ cephesinde yalýtým ve kaplama yapabilmek için farklý malzemeler kullanma
zorunluluðu, tek bir ürünle de ortadan kaldýrýlabilir. Örneðin yalýtým malzemesiyle
birleþtirilerek yalýtým saðlayan ince karolar kullanýlmasý, binaya binen yükü azaltmaktadýr.
Dýþ cephelerin, klasik mantolama yöntemlerine göre % 50 daha kýsa sürede kaplanmasýna
olanak tanýyan ürün, profil kullanmadan, mekanik montaj yöntemleriyle kolayca
uygulanabilmektedir.
Bu tip ürünlerle daha az malzeme ihtiyacý, daha az fýrýn yükü ve daha az enerji
kullanýmý gerekirken; iþletme maliyetlerinin ve çevresel etkinin azalmasý saðlanabilecektir.
Binalarýn ve malzemelerin yalýtýmýnda alternatif yol, termokromik kaplama denilen ýþýk
þiddetiyle optik deðiþiklikler gösteren yansýtýcý yüzey veya sýrlama uygulamasýdýr.
Nanoteknoloji bu tip fonksiyonel özelliðin çok ince katman olarak karþýlanabilmesini
saðlamaktadýr.

65

Kaplamalar / boyalar
Nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarýnda en baþarýlý olunan alanlardan
biri kaplama ve boyalardýr. Bunun baþlýca sebepleri þu þekilde sýralanabilir:
- Üst katmanlara daha derin nufüz ederek, düzensiz yüzeylerin daha iyi kaplanmasýný
saðlayarak veya yüzölçümü baþýna daha yüksek bir kaplama-yüzey etkileþimi
saðlayarak daha dayanýklý kaplama saðlayan nano-boyutlu daðýlýmlar,
- Alt yüzeylerin kaplama öncesi görünür olmasý gereken durumlarda, ahþap ve camda
olduðu gibi, þeffaf olduklarý için geniþ uygulama alanlarý sunabilen nano-boyutlu
malzemeler,
- Çizilme ve UV'ye dayanýklýlýk, infrared emilimi veya yansýmasý, ateþe dayanýklýlýk,
elektrik iletkenliði, ve anti-bakteriyel ve kendi kendini temizleme özellikli nanoboyutlu ilaveler.
Boya ve kaplamalarda kullanýlan nano malzemeler ve yaratýlan fonksiyonel özellikler
aþaðýda verilmiþtir:
- Titanyum dioksit: Kendini temizleme özelliði, antimikrobiyel, UV koruyucu
- Aluminyum oksit: Aþýnma direnci, çizilme direnci
- Kil: Oksijen, nem, gaz bariyeri, alev geciktirici
- Karbon çizilme direnci, elektrik iletkenliði
- Indium tinoxide: Antistatik, iletkenlik, çizilmezlik, þeffaflýk
- Çinko oksit: Antiperspirant, antibakteriyel, UV koruyucu
- Silika: Çizilme direnci, þeffaflýk
- Gümüþ: Antimikrobiyel
- Miniemulsiyonlar: Çeþitli fonksiyonlar
Piyasada gözlemlenen en yaygýn kaplama sistemleri aktif bir mekanizmaya dayanan
fotokatalitik veya iyonik veya pasif mekanizmaya dayanan hidrofobik veya
hidrofobik/lipofobik yüzeylerdir.
Kendi kendini temizleyebilme özelliði fotokatalitik bir mekanizmayla harekete geçen
çinko oksit (ZnO) veya titanyum dioksit (TiO2) parçacýklarýyla ortaya çýkar. Bu süreçte
güneþin ultraviyole ýþýnlarýna maruz kalan kir parçalarý parçalanýr ve yaðmur suyuyla
akarak temizlenir. Bu tip yüzeyler ince bir katman nanokaplama filmi uygulayarak,
yüzeye nanokaplama boyayarak veya nanoparçacýklarý alt katmanlarýn içine katarak elde
edilir.
Diðer malzemelerde olduðu gibi, parçacýk boyutu küçüldükçe üretim maliyeti artýðý
için özellikle nano-özellikler gerekmediði sürece, kendi kendini temizleyen kaplamalar
genelde daha büyük boyutlarda ZnO ve TiO2 parçacýklarý içermektedir.
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Fotokatalitik özelliklerinin yaný sýra, TiO2 hidrofilik özelliði sayesinde de yaðmur
suyunun yüzeyle azami temasýný saðlayarak oluþan kirlerin hýzla kaymasýný ve kirin
akmasýný saðlayarak yüzeyin kolay temizlenmesini saðlar. Nano-silika (nano-SiO2)
ilavesiyle hem su için daha kaygan bir zemin yaratan hem de SiO2'nin bir tarafta
kaplamanýn akrilik polimerler, diðer tarafta da destekçi alt-katmanýn mineral tarafýna
baðlanarak daha geliþmiþ bir baðlanma saðlayan örnekler de mevcuttur.
Yapýþtýrýcýlar / yapýþtýrýcý malzemeler
Yapýþtýrýcýlar ve yapýþtýrýcý malzemeler inþaat sektörü için önemli teknolojiler arasýnda
yer almaktadýr. Fakat halihazýrda kullanýlan yapýþtýrýcýlar formaldehit gibi çevreye zararlý
bileþenler içermektedir. Nanoteknoloji sayesinde doðaya dost süper yapýþtýrýcýlar üretme
imkaný oluþmuþtur. Her ne kadar, inþaat sektörü için henüz bu alanda ticarileþtirilmiþ
ürün olmasa da kozmetik ve medikal sektörlerde bu tür nano-yapýþtýrýcýlar üretilmeye
baþlanmýþtýr.
Nanoteknoloji kullanýlarak üretilen yapýþtýrýcýlar doðadan ilham alýnarak geliþtirilmektedir.
Bu bio-taklitçilik olarak da adlandýrýlmaktadýr; nanoteknoloji alanýnda çalýþan bilim
insanlarýnýn doðayý taklit etmeleri konusunda en iyi örneklerden biri lotus çiçeðinin
yapraklarýnýn su tutmama özelliklerinden yararlanarak yine su tutmayan nanokaplamalar
geliþtirmeleridir. Yapýþtýrýcýlar konusunda da bilim insanlarý tropik bölgelerde yaþayan
bir kertenkele türü olan gekolardan yararlanmaktadýr. Gekolarýn duvarda hatta tavanda
asýlý kalmasýný ve týrmanmasýný saðlayan üzerinde her biri 200 nm olan milyonlarca kýl
ve bu kýllardan ayrýlan yüzlerce nano boyutta kýl olan özel ayak yapýlarý vardýr. Bu
yapýdan yola çýkan Rensselaer Polytechnic Enstitüsü'ndeki araþtýrmacýlar sentetik geko
nanotüp bandý üretmeyi baþarmýþlardýr.
Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde ise araþtýrmacýlar bu tür yapýþtýrýcýlara gerek
olmaksýzýn malzemelerin kendiliðinden yapýþmasýný saðlayan bir teknoloji geliþtirmiþlerdir.
Geliþtirilen malzemeler yüzeylerindeki özel olarak þekillendirilmiþ nano boyutta kýllar
sayesinde düz bir zemin üzerine herhangi bir yapýþtýrýcý malzeme kullanmadan
tutunabilmektedir.
Burada örnekleri verilen teknolojilerin elektronik, robot bilimi, havacýlýk ve uzay gibi
pek çok kullaným alaný mevcuttur. Söz konusu yapýþtýrýcý veya malzemelerin inþaat
sektöründe kullanýlmasý sektör için verimli ve doðaya dost çözümler sunabilecek olsa
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da henüz inþaat sektörü için ticarileþtirilmiþ bir ürün
bulunmamaktadýr. Bu durum inþaat sektöründe
nanoteknolojik ürün ve malzemelere olan talebin
düþüklüðünü de göstermektedir.

Max Plank Enstitüsü'nde geliþtirilen ve yüzeye tutunmak için yapýþtýrýcýya
ihtiyaç duymayan malzemeden bir kesit.

Güneþ enerjisi
Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna ilgi gün geçtikçe artmaktadýr. Daha
önce vurgulandýðý gibi AB ülkeleri enerji verimli binalarýn üretimi konusunda yenilebilir
enerji kaynaklarýnýn binalarda kullanýmýna önem vermekte ve bununla ilgili düzenlemeler
getirmektedir. Diðer yandan, 2006 yýlýnda 15,6 milyar dolar olan güneþ enerjisi pazarýnýn
2016 yýlýnda 69,3 milyar dolara çýkmasý beklenmektedir. Bugün toplam enerji pazarýnýn
ancak %5'ini oluþtursa da güneþ enerjisi pazarý yýlda %30 oranýnda büyümektedir.
Geleceðin binalarýnda güneþ enerjisi üretiminin bina tasarýmlarýna dahil edileceði
öngörülebilir. Nanoteknoloji alanýndaki geliþmeler binalarda güneþ enerjisi üretimi ve
kullanýmý açýsýndan önemli fýrsatlar saðlamaktadýr. Nanoteknoloji silikon-tabanlý fotovoltaik
piller konusunda önemli geliþmeler saðlasa da yine nanoteknoloji kullanýlarak geliþtirilen
ince film ve organik güneþ hücreleri hem kullaným alanlarý hem de maliyet açýsýndan
daha fazla avantaj saðlamaktadýr. Organik ince filmlerin bir avantajý daha düþük maliyetli
malzemelerden üretilmeleridir; diðer avantajý ise esnekliktir ve bu özellikleri nedeniyle
bina uygulamalarý ile bütünleþik cam panellerle karþýlaþtýrýldýðýnda daha kolaydýr. Ýnce
ve esnek olmalarý nedeniyle bu ince filmler camlara, çatýya, balkonlara kolayca entegre
edilebilir ve potansiyel olarak tüm bina dýþ cephesi güneþ enerjisi toplamak üzere
dönüþtürülebilir.
Bu doðrultuda üretilen çeþitli paneller ve ürünler, çatýlarda veya herhangi bir yüzeyi
kaplamak için kullanýlmakta ve içerdiði fotovoltaik fiberler sayesinde kaplandýðý yüzeyi
enerji üretir bir hale dönüþtürmektedir. Bu sayede pencerelerin, çatý hatta çadýr veya
tentelerin güneþ enerjisi üretmek için kullanýlmasý olanaðý ortaya çýkmaktadýr.
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Hava ve suyun filtrelenmesi
Günümüzde insanlar artýk zamanlarýnýn büyük bölümünü kapalý alanlarda geçirmektedir.
Üstelik bu mekanlarýn büyük çoðunluðunun dýþ ortamla hava alýþveriþi de oldukça
sýnýrlýdýr. Dolayýsýyla, bina içi hava kalitesinin yükseltilmesi oldukça önem taþýmaktadýr.
Bina içi hava kalitesinin yüksek olmamasýndan kaynaklanan saðlýk sorunlarýnýn maliyetinin
yýllýk 60 milyar dolarý bulduðu tahmin edilmektedir. Bina içi hava kalitesinin yükseltilmesi
ve buna uygun havalandýrma koþullarýnýn oluþturulmasý, teknolojik sistemlerin buna

Su en temel yaþam
maddelerinden biri
olmasýna raðmen özellikle
temiz suya ulaþým dünyanýn
pek çok bölgesinde sorun
olmaya devam etmektedir.
Günümüzde 1,3 milyar insan
temiz, güvenli içilebilir
suya ulaþma imkaný
bulmamaktadýr. Öte yandan,
tam olarak içmeye uygun su
miktarý ise sadece %1'dir.

göre tasarlanmasýný gerekmektedir. Nanoteknoloji,
bina içi hava kalitesinin artýrýlmasý amacýyla
kullanýlmaktadýr. Örneðin geliþtirilen bir sistem
havadaki partikülleri, kötü kokularý ve saðlýk
tehdidi oluþturabilecek bileþenleri filtre ile
süzmektedir. Japonya'daki Kitasata Araþtýrma
Enstitüsü'nde yapýlan çalýþmalara göre nanofiltreler
havadaki grip mikrobunu %99,7 oranýnda
azaltmaktadýr.

Su en temel yaþam maddelerinden biri
olmasýna raðmen özellikle temiz suya ulaþým
dünyanýn pek çok bölgesinde sorun olmaya
devam etmektedir. Günümüzde 1,3 milyar insan
temiz, güvenli içilebilir suya ulaþma imkaný
bulmamaktadýr. Öte yandan, tam olarak içmeye uygun su miktarý ise sadece % 1'dir.
Ayrýca, Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre hastalýk ve salgýnlarýn %80'i sudan kaynaklanmaktadýr.
Su kaynaklarýnýn azalmasý nedeniyle bugün suyun temizlenmesi ve saflaþtýrýlmasý için
kullanýlan ürünlerin toplam pazarýnýn hýzla büyüdüðü görülmektedir. Nanofiltreler suyun
zararlý bileþenlerden ve metallerden hatta saðlýða zararlý mikro organizmalardan arýndýrýlmasý
amacýyla sýkça kullanýlmaktadýr. Suyun zararlý bileþenlerden arýndýrýlmasý amacýyla farklý
nanoteknolojiler hayata geçirilmiþtir; bazý nanofiltreler demir nanoparçacýklarýný kullanýrken
bazýlarý paladyum kaplanmýþ altýn nanopartiküllerini kullanmaktadýr.
Suyun arýndýrýlmasýna yönelik nanoteknoloji kullanýmý, su kaynaklarýndaki azalmayla
baðlantýlý olarak, gelecekte inþaat sektörü açýsýndan önem taþýyan alanlardan biri olacaktýr.
Diðer yandan, hastane, özellikle ameliyathane, yüzme havuzu gibi alanlarýn inþasýnda
bu tür nanoteknoloji ürünlerinin kullanýmý yaygýnlaþmaktadýr.
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Aydýnlatma
OLED, yani Organik LED, bir anot ve bir katod arasýnda sandviç edilmiþ çok tabakalý
ve ýþýk yayabilen bir organik yapýdýr. OLED teknolojisi, iki dev sektör için, yani hem
aydýnlatma hem de görüntü teknolojileri sektörleri için gerçek bir devrim niteliðindedir.
OLED'ler sayesinde, gerçek düzlemsel aydýnlatma elemanlarý mümkün olmaktadýr.
Parlaklýk açýsýndan, OLED aydýnlatma elemanlarý Lümen/Watt verimi olarak mevcut
durumda floresan ampulleri geride býrakmýþ durumdadýr.
OLED'lerin aydýnlatmadaki avantajý enerji tasarrufu saðlayýp, bakým gerektirmemesi,
düþük enerji tüketimi, kolay kullaným, uzun ömür, ýþýk verimliliðinin yüksek olmasý,
yüksek parlaklýk, istenilen renk ve yoðunlukta kullanýlabilmesi, sarsýntý ve darbelere
dayanýklý olmasý, cýva ve halojenler bulundurmadýðý için çevreci olmasý, iç ve dýþ mekanda
suya dayanýklý olmasýdýr. Düþük güç tüketiminden dolayý solar enerji ile çalýþan devrelerde
ve mobil uygulamalarda alternatifleri bulunmamaktadýr.
Yapýsal Malzemeler
Çimento ve Beton
Güçlü, dayanýklý, son derece uygun maliyetli ve büyük miktarlarda kolay hazýrlanabilen
bir malzeme olan beton, bu özelliði dolayýsýyla inþaat sektörünün önemli ve yaygýn
kullanýlan temel malzemelerinden biri olmuþtur.
Maksimum yapýsal performans, nanoteknolojik seviyede beton optimizasyonu ile
elde edilir. Betondaki gözenekler sýkýþtýrma gücüne neden oluþturur. Ýlgili alanda betona
zararlý maddelerin oluþup paslanmaya ve gözeneklerin daha büyümesine sebep olur.
Doðru parçacýklarýn eklenerek, küçük boþluklarýn doldurulmasý betonu daha kompakt,
sert ve daha dayanýklý hale getirebilir.
Nanoteknoloji bu alandaki çimento, ýslak harç ve betonun malzeme özelliklerinin
daha iyi anlaþýlmasý ve dolayýsýyla optimizasyonunun saðlanmasý için önemli katký
yapmaktadýr. Çimentonun dünyada en çok kullanýlan inþaat malzemelerinden biri
olmasýna karþýn, davranýþýný oluþturan karmaþýk kimyasal ve fiziksel özellikler hala yeteri
kadar bilinmemektedir. Nano batýrma, Nükleer Rezonans Reaksiyon Analizi (NRRA), Xýþýný Kýrýnýmý, Fourier Dönüþümlü Infrared Spektrofotometresi- Azaltýlmýþ Toplam Yansýma
(FTÝR-ATR), Taramalý Elektron Mikroskopu (SEM), AFM, Geçirimli Elektron Mikroskopu
(TEM) gibi malzemelerin tanýmlanmasýný ve çalýþýlmasýný saðlayan nano ölçekli tekniklerin
geliþtirilmesi ve optimizasyonu çimentonun araþtýrýlmasý için eþsiz fýrsatlar yaratmýþtýr.
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Geliþmiþ bilimsel donanýmýn yaný sýra, nanoparçacýklar ve malzemeler, çimento bazlý
malzemelerin optimizasyonu için ilginç olanaklar saðlamaktadýr. Aþaðýda bazý örnekleri
verilen nanoparçacýklar, çimentonun kuvvetinin ve mukavemetinin artýrýlmasýnda çeþitli
olanaklar sunmuþtur.
Araþtýrmalardaki belirsizlikler ve çeþitli standartlarýn yerine getirilmesi nedeniyle
ürünlerin piyasaya çýkmasý yaklaþýk 5-10 seneyi bulmaktadýr ve halihazýrda ürünler
özelleþmiþ gömlek sistemleri üzerine yoðunlaþmaktadýr. Sektörde CNT'lerden önce ince
kül gibi 'atýk malzemeler' içeren çimento ürünlerinin ve yüksek performanslý çimentolarýn
kabul görmesi daha olasý gözükmektedir.
Çelik Lifler
Beton nano yapýsý üzerinde çalýþýlarak, yapýya çelik liflerin eklenmesi ile gerilme
direnci artýrýlarak çok yüksek performanslý paslanmaz çelik özelliklerine sahip beton
(UHPC) elde edilmiþtir.
Malzeme, Almanya ve Amerika'da köprü inþaatlarýnda kullanýlmýþtýr. Bu malzeme ile
yapýlar daha uzun ömürlü olmakta ve daha az malzeme kalýnlýðý gerektirmektedir.
Küresel CO 2 salýnýmlarýnýn yaklaþýk %5'inin çimento üretimi kaynaklý olduðu
düþünüldüðünde söz konusu hammaddenin ve iklim deðiþikliði ile mücadeleye destek
verdiði görülmektedir.
Fumed Silica
Beton anafazýnýn parçacýk packing'ini artýrarak, geliþmiþ mekanik özellikler saðlayan
nano-silika parçacýklarý, inþaat sanayiinde yýllardýr kullanýlmaktadýr. Fumed silica
parçacýklarý ortalama çimento parçacýðýndan yaklaþýk 100 kere küçük olup, boylarýnýn
500nm'den az ve karakteristik yüzölçümlerinin 20,000m2/kg olduðu tahmin edilmektedir.
Fumed silica ilavesiyle daha önce 6,000psi ile kuvvetli kabul edilen çimentolarýn 15,000psi
fazlasý kuvvetle üretilebildikleri gözlenmiþtir. Ancak, birçok uygulama için bu özelliklerin
faydasý bulunsa da fumed silica ilavesinin delik delinmesinde, kanca ve çivilerin
takýlmasýnda problem yaratabileceði öngörülmüþtür. Bunun yaný sýra, fumed silica ilavesi
betonun temel C-S-H (karbon-silikat-hidrojen) reaksiyonunun bozulmasýný kontrol edip,
su ve klorit iyonu penetrasyonunu engelleyerek betonu kuvvetlendiren çeliðin kimyasal
aþýnmasýný da engeller.
Üretim süreci ve süreçte kullanýlan donanýmlarýn yüksek maliyeti yüzünden fumed
silica kullanýmý müþterinin özel isteði veya yönetmeliklerle sýnýrlýdýr.
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Seramik Hematit
Hematitlerin (Fe2O3) nanoparçacýklarlarýn ilavesi de fumed silica'ya benzer þekilde
betonun kuvvetini artýrmasýnýn yaný sýra, bölgesel elektriksel dirençlerin ölçümüyle
malzemedeki gerilim seviyelerinin gözlemlenmesine de olanak saðlar. Buna raðmen,
hematitler mevcut durumda betonun güçlendirilmesi için ilave olarak kullanýlmamakta
ve piyasada bu tip ürünler bulunmamaktadýr.
Titanyum Dioksit
Titanyum Dioksit (TiO2) nano-partikülleri organik parçacýklarýn ve mikro-organizmalarýn
kýrýlýmýný saðlayarak betonunun ömrünün uzamasýna katkýda bulunur. Bunun yaný sýra,
TiO2'nin yüzeyin UV ýþýnlarýnýn geçmesine olanak saðlayacaðý temizlikteki dýþ cephelerde,
hava-beton sýnýrýnda ve betonun ömrü boyunca beyaz kalmasýný saðlayacak özellikleri
üzerinde çalýþmalar sürdürülmektedir.
TiO2 nano-partiküllerin inþaat sektöründe yer alan betondaki uygulamalarý oldukça
azdýr ve genellikle çift-katman sistemler halinde imal edilebilen yüksek birim fiyatlý beton
sistemleriyle sýnýrlýdýr. Mikrokristal formda uygulanabilen ve daha ucuz olan TiO2
partiküllerinin de benzer özellikler göstermesi nano-ölçekli TiO2 kullanýmýný sýnýrlayan
etkenlerden biridir.
Karbon Nanotüpler
Karbon nanotüplerin baþlýca yarar saðlayabileceði
alanlar mekanik dayanýklýlýk ve çatlak oluþumunun
engellenmesi (çimentoda); geliþmiþ mekanik ve termal
özellikler (seramiklerde); gerçek-zamanlý yapýsal saðlýk
izlenmesi ve etkili elektron aracýlýðý (güneþ pillerinde)
olarak görülmektedir.
Henüz baþlangýç döneminde de olsa, CNT üzerinde
yapýlan çalýþmalar daha þimdiden küçük miktarlardaki (<1% aðýrlýk) CNT ilavesinin
çimento anafazýnýn mekanik özelliklerini güçlü bir þekilde geliþtirdiðini göstermiþtir.
Okside olmuþ çok-katmanlý nanotüp (MWNT) ilavesinin, güçlendirilmemiþ örneklere
göre hem sýkýþtýrma dayanýmýný (25N/mm2) hem de bükülme dayanýklýlýðýný (8N/mm2)
artýrdýðý gözlemlenmiþtir.
CNT'lerin karýþma aþamasýnda toplanmasý ve deðiþik yöntemler ve araþtýrma
laboratuvarlarý arasýnda görülen farklýlýklar þu anda CNT'lerin gerçek anlamda uygulanmasýnýn
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önündeki en büyük engeldir. Diðer malzemelerde olduðu gibi CNT üretimi de, gereken
miktarlar da göz önüne alýndýðýnda yüksek maliyetlidir ve bu malzemelerin kullanýmýnýn
mümkün hale gelmesi için fiyat-performans oranýnýn düþmesi gerekmektedir.
Çelik
Çimento ve betona benzer þekilde nanoteknoloji, çelik sektörü için çeþitli faydalar
saðlayabilir. Katý ve nanometre boyutlu parçacýklar, çelikte en önemli özellikler olan ve
bir araya getirmesi zor olan yüksek kuvvet ve yüksek esnekliði saðlama fýrsatý sunabilir.
Þu ana kadar geliþtirilmekte olan uygulamalar arasýnda sayýlabilecekler:
- Çelik anafazýnýn nano-kristalizasyonunu manipüle ederek çeliðin kuvvetinin artýrýlmasý
ve aþýnmasýnýn azaltýlmasý,
- Vanadyum ve molibdenum nanopartiküllerinin ilavesiyle metal yapýlardaki baðlantý
ve cývatalarýn gecikmiþ çatlamalarýna karþý koruma,
- Çelik anafazýna magnezyum ve kalsiyum nanopartiküllerinin ilavesiyle kaynaklarýn
dayanýklýlýðýný kuvvetlendirme,
- Yüzey mekanik yýpranma iþlemi (SMAT) ile paslanmaz çeliðin kuvvetini artýrýp
aþýnmasýný geciktirme.
Piyasaya sunulan ürünler arasýnda kristal boyut yapýsý 75nm altýna düþürülmüþ çok
kuvvetli çelikler bulunmaktadýr.
Ahþap
Beton aðýrlýk olarak en çok kullanýlan inþaat malzemesi olsa da hacim olarak
bakýldýðýnda en çok kullanýlan malzemenin ahþap olduðu görülmektedir. Günümüzde
konutlarda kullanýlan ahþap ve aðaç ürünlerinin yarýsý iþlenmiþ ürünlerdir. Ahþap ve aðaç
ürünleri yenilenebilir, yeniden kullanýlabilir ve doðaya dönüþtürülebilir olduklarý için
de ekolojik açýdan daha avantajlýdýr.
Nanoteknoloji mikroskobik düzeyde liflerin birbirine baðlanmasýný kontrol etmek ve
nanodüzeyde nanofibril baðlamalar açýsýndan önemli avantajlar saðlamaktadýr. Bu sayede
ahþap ve aðaç ürünlerinin yapýsal performansýnýn ve kullanýlabilirliðinin artmasýna katký
saðlamaktadýr. Uzmanlar nanoteknolojinin ahþap ve aðaç ürünleri kullanýmýnda bir
dönüm noktasý olacaðýný ileri sürmektedir: Nanokatalizörler yardýmýyla ahþabýn daha
fonksiyonel hale gelmesi, nanosensörler yardýmýyla küf, çürüme ve termitlerin tespit
edilmesi, kendi kendini temizleyen ahþap yüzeyler ve nano düzeyde liflerin baðlanmasý
buna örnek olarak verilebilir.
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Ahþap kullanýmý ile ilgili en önemli problemlerden biri çürümedir. Bunun engellenmesi
amacýyla ahþaba basýnç iþlemi yapýlmaktadýr. Ancak bu iþlem sýrasýnda kullanýlan metalik
tuzlarýn insan saðlýðý ve çevre açýsýndan bazý riskleri bulunmaktadýr. Michigan Üniversitesi'nde
geliþtirilen bir teknoloji ile nanoboyutta plastik kapsüllerin içine koyulan organik
bileþenlerin aðaç içine yerleþtirilmesi baþarýlmýþ ve üretilmek üzere lisansý bir firmaya
devredilmiþtir. Ayrýca, binalardaki ahþap yapýsal parçalarý termal pillere dönüþtüren bir
teknoloji de geliþtirilmiþtir. Ahþabýn içine enjekte edilen zeolit kristalleri nanoölçekte
ahþabýn moleküler yapýsýný deðiþtirerek ahþabý bir güneþ enerjisi depolama aracýna
dönüþtürmektedir.
Yapýsal Olmayan Malzemeler
Seramik ve Vitrifiye
Seramik kaplama ve vitrifiye sektöründe nanoteknoloji üzerine yapýlan çalýþmalar
daha çok seramik malzemelerin yüzey özelliklerini geliþtirici yönde devam etmektedir.
Baþka sektörlerde yapýlan AR-GE araþtýrmalarý sonucunda geliþtirilen nanoteknolojik
malzemeler de bu sektörde kullanýlmaktadýr. Bu alanda öne çýkan yüzey özelliklerinden
bazýlarý aþaðýda sýralanmýþtýr.
1) Antibakteriyel Yüzeyler
Toplu yaþam alanlarýndaki ortak kullaným alanlarýnda özellikle tuvaletler sýk sýk
temizlense de ýslak mekanlar olduklarýndan bakteri oluþumu için en riskli mekanlardýr.
Dolayýsýyla, seramik vitrifiye ve kaplama sektöründe antibakteriyel özellik gösteren
seramik ürünlere ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu özellikler genel olarak antibakteriyel özellik
taþýyan nano malzemelerin seramik sýrlarýna katýlmasý ya da bu malzemelerin seramik
yüzeylere farklý yöntemlerle uygulanmasý sonucu elde edilmektedir. Bu malzemelere
en genel örnek gümüþ, kalsiyum fosfat ve titanyumdioksit bazlý malzemelerdir.
2) Hidrofobik ve Süperhidrofobik Yüzeyler
Su damlasýnýn üzerinde 150 dereceden fazla temas açýsý yaptýðý yüzeyler "süperhidrofobik
yüzeyler" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bir yüzeyin bu özellikleri gösterebilmesi için yüzeyinin
nano mertebede pürüzlülük içermesi gerekmektedir. Bu yüzey özelliði gösteren seramik
malzemeler yüzeylerinde su iticilik özelliði kazandýklarý için kolay temizlenebilme ve/veya
kendi kendini temizleyebilme özelliklerine sahiptir. Literatürde seramikler için bu özellikler
genellikle polimerik esaslý malzemelerin seramik yüzeylere uygulanmasý ile elde
edilmektedir. Son yapýlan araþtýrmalarda bu özellikler, inorganik seramik yüzeylerde
farklý morfolojik tasarýmlar yapýlarak elde edilmeye çalýþýlmaktadýr.
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Hidrofobik yüzeylerin tersine su damlasýnýn, üzerinde 50 dereceden küçük 0 dereceye
yakýn temas açýsý yaptýðý yani su damlasýnýn tamamen yayýldýðý yüzeyler "süperhidrofilik
yüzeyler" olarak adlandýrýlýr. Burada görülen en belirgin özellik kendi kendini
temizleyebilmeleridir. Bu özellik, dýþ cephe seramik kaplamalarýnda yaðmur yaðdýðý
sýrada yüzeyde yayýlan suyun akmasýyla yüzeydeki kiri de beraberinde sürüklemesi ile
gerçekleþir.
Yukarýda sýralanan özelliklerin seramik malzemelerde yeni kombinasyonlar ile
uygulanmasý sonucunda farklý özelliklerde yeni malzemeler de elde edilmektedir.
Bu uygulamalar dýþýnda; seramik yüzeylerde meydana gelebilen mikroporlarýn
kapatýlarak ürünün lekelenme direncini artýrýlmasý için nanoteknolojik ürünlerden
yararlanýlmaktadýr. Seramik kaplama sektöründe son yýllarda seramik baský yönteminin
deðiþmesi ve silindirik baský makinalarýndan, digital baský makinalarýna geçilmesi ile
birlikte sektördeki ihtiyaçlar doðrultusunda nano boyutta pigmentler üretilmeye baþlanmýþtýr.
Geleceðe yönelik nanotenoloji alanýnda seramik ve vitrifiye sektöründeki beklentilere
baktýðýmýzda; yakýn zamanda özellikle enerji yoðun bir sektör olan seramik üretiminde
enerji tüketimini düþürmek adýna piþirimsiz mukavemet elde edilmiþ seramik ürünlerin
üretiminde bu teknolojiden yararlanýlmasý beklenmektedir.
Cam
Nanoteknolojinin cam üzerindeki uygulamalarý daha çok kapalý ortamlardaki iklim
kontrolü, ýsý ve yangýna dayanýklýlýk ve kolay temizlenebilme özellikleri üzerine
yoðunlaþmaktadýr. Çalýþma prensipleri kaplama ve boyalara benzerlik göstermektedir.
1) Kapalý ortam iklim kontrolü
Genel olarak binalarýn dýþ cephelerinde kullanýlan cam yapýlardan içeri giren ýþýk ve
ýsýnýn kontrolü için sürekli bir havalandýrma sistemine ihtiyaç duyulmaktadýr. Iþýk ve
ýsýnýn giriþini engellemek için araþtýrýlan nanoteknoloji çözümler dört ana strateji üzerinde
yoðunlaþmaktadýr. Pasif çözümlerden biri, binalarýn ýsýnmasýna yol açan ve istenmeyen
infrared ýþýnlarýný eleyen ince kaplamalardýr. Daha aktif çözümler ise termokromik (ýsýya
tepki), fotokromik (ýþýða tepki) ve elektrokromik (uygulanan gerilime tepki) teknolojilerle
saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. Özellikle elektrokromik teknolojilerdeki bir avantaj, kontrolün
dýþ etkenlere baðlý olmamasýdýr. Gerilim uygulayarak cam üzerine kaplanmýþ olan tungsten
oksit (WO3) tabakasýnýn opak bir hale gelerek daha fazla infrared ýþýnýný emmesi veya
hidrojen iyonu ilavesiyle koyu maviye çevrilmesi saðlanabilmektedir.
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2) Kendi kendini temizleyebilme özelliði
Sürekli temizlik gerektiren cam yapýlarda kirin birikmesi, ya kirin tutunmasýný ve
yaðmur suyuyla akmasýný saðlayacak yüzeylerin hazýrlanmasýyla ya da yapýþan ve biriken
kirleri aktif bir þekilde çözecek yüzeylerin hazýrlanmasýyla mümkündür. Ýlk seçenekte
yüzeyler koloidal su veya alkol çözeltilerinde tutunan SiO2 veya gümüþ nanopartiküllerinin
eklenmesiyle, nilüfer çiçeðinin mekanizmasýna benzer bir þekilde hidrofobik bir hale
getirilir ve kir parçacýklarýnýn yaðmurla beraber akýp gitmesi saðlanýr.
Kendi kendini temizleyen camlar üretmenin bir yolu da nano-TiO2 kullanýmýdýr. Daha
önce de belirtildiði gibi UV-ýþýnlarýyla aktif hale geçen parçacýklar organik kirletici
maddelerin, uçucu organik bileþimlerin bakteriyel membranlarýný saðlar ve hidrofilik
olduðu için kir parçalarýný akýtan yaðmur sularýný çeker.
3) Isý direnci
Cam üzerine kaplanan ince ve þeffaf metal oksitler veya cam paneller arasýna
yerleþtirilen, fumed silikadan yapýlmýþ hararetle büyüyen ara katmanlar camda ýsý ve
yangýna dayanýklýlýk konusunda geliþtirilen uygulamalarýn baþýný çekmektedir.
Plastik
Nanoteknoloji geleceðin plastiklerinde de önemli katký saðlama potansiyeline sahip,
teknolojik bir geliþimdir. Nanoteknoloji sayesinde, daha güçlü ve ýsý ve çizilmeye karþý
dayanýklý özel nanokompozitler oluþturulabilir. Belirtilen nanokompozitler, plastik için
kullanýlan termoplastik reçinelerin üretildiði ve iþlendiði süreçlere benzer tekniklerle
üretilebileceðinden, hýzlý yayýlmasý mümkündür.
Plastik nanotüpler, nanoteknoloji ile oluþturulabilmektedir. Bunlar, genel olarak çapý
50 ile 150 nanometre olan ve elektrik iletmek için kullanýlan nanokompozitlerdir. Söz
konusu nanotüpler, bakýr gibi akým taþýma kapasitesine sahip, son derece esnek, çok
hafif ve dayanýklýdýr. Bu teknoloji ile iletken boyalar, yüksek performanslý kaplamalar,
sýzdýrmazlýk ürünleri, lif ve yapýþtýrýcýlar sentezlemek mümkün olabilmektedir. Kalýn
levhalar ve tüplerin otomotiv, inþaat, havacýlýk ve kimya sanayii için potansiyel kullanýmý
mümkündür.
Nanoteknoloji sayesinde kalýplama, filmleme ve paketleme gibi uygulamalarda
plastiklerin performansý artýrýlarak, malzeme tasarrufu ve çevrim süresini kýsaltarak daha
yüksek verim elde edilmektedir.
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Ayrýca, yað bazlý bir yaklaþým yerine, biobazlý plastik elde edilmesi ile potansiyel
sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý ve þirketlerin üretim süreçlerinin verimliliðini artýrmasý
mümkün olacaktýr.
Plastik araþtýrmalarý aþaðýdaki konulara yoðunlaþmýþtýr:
 Hafif, þeffaf ve çelik gibi saðlam plastikler
 Çizilme, çatlama sonrasý kendini iyileþtirebilen plastikler
 Bio-esaslý polimerler
Nano-ölçek ile sert parçacýklarýn boyutu küçülürken performansý artýrýlabilir. Sert
parçacýklar içine kapsüllenmiþ yumuþak polimerik matris ile filmin kir direnci artýrýlýp,
mineral yüzeylere daha iyi yapýþma saðlanýr.
Polimer-kil nanokompozitleri, gerilme kuvveti, modulus ve ýsýl bozulma sýcaklýðýnda
artýþlara sebep olur. Daha düþük su hassasiyeti, düþük gaz geçirgenliði ve daha düþük
ýsýl genleþme katsayýsý verir. Bu da þeffaflýðýný yitirmeksizin alevlenme ve UV direncinin
artmasýný saðlar.
Bu bölümde, nanoteknolojinin inþaat sektöründe pek çok alanda uygulamalarýna
deðinilmiþtir. Fakat nanoteknoloji ile ilgili uygulamalar sadece bunlarla sýnýrlý deðildir.
Pek çok alanda nanoteknoloji AR-GE faaliyetleri devam etmekte ve her geçen gün yeni
malzeme ve olanaklar ortaya çýkmaktadýr. Yukarda verilen örnekler dýþýnda nanoteknoloji
inþaat sektöründe PVC ve diðer inþaat malzemelerinin üretilmesinde de kullanýlmaktadýr.
Ayrýca nanosensörler akýllý binalarýn inþasýnda kullanýlmaktadýr ve dolayýsýyla geleceðin
binalarýnýn ayrýlmaz parçalarýndandýr. Benzer bir þekilde alt yapý inþaatlarý alanýnda da
nanoteknoloji önemli fýrsatlar sunmaktadýr.
Altyapý çalýþmalarýna yönelik AR-GE faaliyetlerinde nanoteknoloji çözümleri dayanýklýlýk,
ses azaltýmý ve akýllý enerji toplama sistemleri problemleri üzerine yoðunlaþmýþtýr. Egzos
yüzünden ortaya çýkan hava kirliliðini önlemede, organik kirleticileri saðlayan ve NOx'i
NO2'ye çeviren TiO2 kaplamalarý konusunda yürütülen çalýþmalar olumlu sonuçlar
göstermiþtir. Benzer özellikler taþýyan Konweclear ise bloklar halinde üretilmeye gerek
duyulmadan normal asfalt üzerine TiO2 içeren sulu çimento ile uygulanabilmektedir.

4.5. Nanoteknoloji Deðer Zinciri
Nanoteknoloji çok geniþ bir alanda ve çeþitte ürün ve süreçlerin hayata geçirilebilmesi
için gerekli olan farklý teknolojileri kapsamaktadýr. Dolayýsýyla geliþtirilmiþ olan nanoteknoloji
farklý sektörlerde kullanýlabilir. Örneðin, inþaat sektöründe uygulama alaný olduðunu
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vurguladýðýmýz kaplamalar/boyalar veya yapýþtýrýcýlar sadece inþaat sektöründe deðil
elektronik, havacýlýk, gemi inþa, tekstil ve kozmetik gibi pek çok sektörde farklý amaçlarla
ve farklý ürünlerin hayata geçirilmesi için kullanýlabilmektedir. Bu gözle Lux Research
(Bünger, 2008) tarafýndan hazýrlanan nanoteknoloji deðer zincirine bakmak yararlý
olacaktýr.
Þekil 4.1. Nanoteknoloji Deðer Zinciri
Nanomalzemeler
Nanoboyutta
iþlenmiþ
formda
yapýlar

Nano ara ürünler

Nanoteknolojik
son ürünler

Nanoboyutta
özelliklere
sahip nano
ara ürünler

Nanopartiküller,
Kaplamalar, optik
nanotüpler, fullerenler,
komponentler, chipler,
dendrimerler,
süperiletken kablolar gibi
nanogöznekli
malzemeler, quantum dot,
gibi
Nanogereçler

Nanoteknoloji
kullanýlan bitmiþ
ürünler
otomobiller, giysiler,
uçaklar, bilgisayarlar,
elektronik gereçler, ilaçlar
iþlenmiþ gýda, plastik
kaplar, gibi

Nanoboyutlarda maddeyi görüntülemek,
deðiþtirmek ve modellemek için
kullanýlan ekipman ve yazýlýmlar
Atomik güç mikroskobu, nanobasým
litegrafi ekipmanlarý, gibi
Kaynak: Bünger (2008)

Halihazýrda nanoteknoloji pazarýnýn büyük çoðunluðunu nano ara mallar üreten
küçük ölçekli AR-GE firmalarý ya da büyük ölçekli ama kimya / malzeme gibi ara mal
üretiminde uzmanlaþmýþ firmalar oluþturmaktadýr. Bu ara mallarýn farklý sektörlerdeki
ürünler ile entegre edilmesi sonucunda oluþan bitmiþ ürünler, diðer bir deyiþle nanoteknoloji
ile iyileþtirilmiþ (nano-enhanced) ürünler, ise henüz piyasada çok yaygýn olarak satýþa
sunulmamaktadýr. Özellikle nano ara mallar üretimi konusunda tüm dünyada ciddi bir
hareketlilik varken bu ara mallarýn son ürün için kullanýlmasý konusunda özellikle ARGE merkezli küçük firmalar ile büyük imalat firmalarý arasýnda kopukluklar göze
çarpmaktadýr.
Ýnþaat sektörü özelinde baktýðýmýzda da yine benzer bir durumun kendini tekrar
ettiðini görebiliriz. Ýnþaat malzemelerinin üretimine entegre edilebilecek pek çok
nanoteknoloji piyasada mevcutken ve bunlarýn bir kýsmý diðer sektörlerde kullanýlýyorken
bitmiþ ürünlerde nanoteknolojinin kullanýmýnýn bu kadar yaygýn olmamasýnýn sektörün
kendi pazar dinamiklerinden kaynaklandýðý ileri sürülebilir.
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Nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarýný etkileyen piyasa faktörleri
incelendiðinde, nanoteknolojiye olan talebin;
1.Hükümetlerin enerji verimliliði, düþük karbon ekonomisine geçiþ ve sürdürülebilir
kalkýnmaya yönelik düzenlemeler,
2.Tüm dünyada nanoteknoloji AR-GE yatýrýmlarýndaki hýzlý artýþ,
3.Bunun sonucunda nanomalzemelerin ve nanoteknolojik ürünlerin çoðalmasý,
4.Bu tür ürün ve malzemelerin fiyatlarýnýn düþmeye baþlamasý ile birlikte artacaðý
tahmin edilmektedir (Elvin, 2007).
Diðer yandan nanoteknolojinin inþaat sektöründeki uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasýnýn
önündeki ana engeller dört baþlýk altýnda toplanabilir:
1.Ýnþaat sektöründe nanoteknolojinin yarattýðý fýrsatlara iliþkin farkýndalýk olmamasý,
2.Ýnþaat sektörünün radikal inovasyon konusunda yeterince giriþimci olmamasý,
3.Bazý nanoteknoloji ürünlerinin maliyetlerinin çok yüksek olmasý,
4.Halk arasýnda nanoriskler konusunda oluþan endiþe.
Þekil 4.1.de detaylarý verilen nanoteknoloji deðer zinciri göz önünde bulundurulduðunda
nanoteknolojinin pek çok farklý alanýnýn inþaat sektörünü dolaylý ya da dolaysýz yoldan
etkileyebileceði görülmektedir. Ülkelerin nanoteknoloji konusunda hazýrladýklarý strateji
belgeleri ve eylem planlarý için de benzer bir durum söz konusudur. Örneðin ülkelerin
nanomalzemeler, güneþ enerjisi ya da nanoteknolojinin çevre, saðlýk gibi konulardaki
risklerine iliþkin geliþtirdikleri politika ve stratejiler inþaat sektörü açýsýndan da fýrsatlar
yaratacaktýr.

4.6. Strateji ve Eylem Planlarý: Ülke Örnekleri
Japonya hükümetinin 2006-2010 dönemini kapsayan 3. Bilim ve Teknoloji Planý'nda
nanomalzemeler öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiþ ve özellikle çevre dostu,
çevreye zararlý etkileri olmayan, enerji verimliliðini artýran malzemelerin üretimi öncelikli
AR-GE konularý arasýnda gösterilmiþtir. ABD'de, 2008 verilerine göre, nanoteknoloji için
ayrýlan kamu fonlarýnýn % 15'i nanomalzemeler alanýndaki AR-GE faaliyetlerini desteklemek
amacýyla kullanýlmýþtýr.
Ýngiltere'nin nanoteknoloji stratejisi11 incelendiðinde ise 5 milyon sterlin tutarýnda
fonun güneþ enerjisi alanýnda laboratuvarlarda geliþtirilen teknolojik ürünlerin ticarileþtirilmesi
için ayrýldýðý görülmektedir. Almanya'nýn Nanoteknoloji Eylem Planý 2015'te12 ise çevre
11

"UK Nanotechnologies Strategy: Small Technologies, Great Opportunities"
http://www.bis.gov.uk/assets/BISPartners/GoScience/Docs/U/10-825-uk-nanotechnologies-strategy (23 Þubat 2012)
12
"Action Plan Nanotechnology 2015" http://www.bmbf.de/pub/akionsplan_nanotechnologie_2015_en.pdf (26 Þubat
2012)
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ve enerji verimliliðine yönelik AR-GE çalýþmalarýna öncelik verileceði belirtilerek, özellikle
inþaat sektörüne yönelik olarak nanoteknolojinin enerji-verimli binalar yapýmýnda
kullanýmýnýn destekleneceði vurgulanmýþtýr. Ayrýca nanokaplamalar ve yeni yalýtým
malzemeleri sayesinde binalarda enerji tasarrufu yapýlabileceði, çevreye zararlý bileþenler
içeren kimyasallarýn yerini yeni malzemelerin alacaðý belirtilmiþtir.
AB içerisinde nanoteknoloji uzun zamandýr önemli bir yere sahiptir ve üye ülkelerin
yaný sýra AB genelinde de nanoteknoloji araþtýrma ve uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý
için çeþitli stratejiler ve mekanizmalar bulunmaktadýr. Rekabet-öncesi iþbirlikleri modelleri
Avrupa'da son derece yaygýn bir þekilde kullanýlmakta olup, inþaat malzemeleri sektöründe
de örnekleri görülmektedir. Bu alanda örnek olarak çimento esaslý malzemeler alanýnda
çalýþan Nanocem Konsorsiyumu verilebilir.
Ayrýca AB 5. Çerçeve Programý içinde desteklenen projelerden biri olan NANOCONEX
(2002-2003), AB içinde nanoteknoloji ile ilgili atýlmýþ önemli adýmlardan biridir. Bu proje
kapsamýnda inþaat sektöründe nanoteknoloji kullanýmýna iliþkin bir yol haritasýnýn
oluþturulmasýna duyulan ihtiyaç dile getirilmiþ ve arkasýndan 2003 yýlýnda RoNaC (Ýnþaat
Sektöründe Nanoteknoloji için Yol Haritasý - The Roadmap for Nanotechnology in
Construction) oluþturulmuþ, bu kapsamda 25 yýllýk bir süreç içinde nanoteknoloji alanýnda
araþtýrma ve yatýrýmlarýn nasýl yönleneceðine dair uzgörü geliþtirilmiþtir (Bartos, 2009).

Nanocem, çimento ve betonun nano
ölçekteki özellikleri konusunda temel
araþtýrmalarla ilgilenen bütün akademik
ve sanayi ortaklarýnýn biraraya geldiði bir
konsorsiyumdur. Temel araþtýr ma
projelerine finansal destek saðlayan
Nanocem ayný zamanda bütün akademik
araþtýrmacýlarýn bulgularýný paylaþtýklarý
merkezi bir platform görevini
üstlenmektedir. Konsorsiyum bünyesinde
ayrýca doktora ve doktora sonrasý düzeyde
araþtýrmacý yetiþtirilerek sektörde nitelikli
iþgücününe katkýda bulunulmaktadýr.
Projelerin finansmaný konsorsiyum
dahilinde orta ve uzun dönemli taahhütlere
gir en sanayi ortaklarý tarafýndan
saðlanmaktadýr.
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Öte yandan, Rusya'da 2010
yýlýnda yayýmlanan Ýnþaat
Malzemeleri Sanayisinde
Kalkýnma Stratejisi belgesinde
konulan hedeflerden biri de
malzeme üreten þirketlerin
AR-GE etkinliklerinin ve
yenilikçi faaliyetlerinin
artmasýdýr. Bu hedef
çerçevesinde yapýlacak
eylemlerden biri de "yüksek
etkili nano-modifiye edilmiþ
inþaat kompozitlerini elde
etme teknolojilerinin bilimsel
temellerini geliþtirme
konusunda tedbir almak"týr.
Rusya'da önceki yýllarda
genel olarak nanoteknoloji
alanýndan alýnan tedbirler ile

inþaat malzemeleri sektöründe konulan bu hedefin temelleri atýlmýþtýr. Nanoteknolojiyi
de kapsayan ve ana hedef olan, sektördeki Ar-Ge tabaný potansiyelinin geliþtirilmesi için
de çalýþmalarýn ve yatýrýmcý projelerin desteklenmesi ve yenilikçi bölgesel kümelerin
kurulmasý gibi mekanizmalar öngörülmüþtür.
Spesifik olarak tanýmlanan ve nanoteknoloji ile ilintili projelerden bazýlarý ise nanoyapý kompozitlerinin geliþtirilmesi, malzemelerin donma sistemlerinin nanoteknoloji ile
sentezinin geliþtirilmesi, nanoparçacýklý Portland taþ ve malzeme ile ilgili teknolojinin
geliþtirilmesi, yangýna dayanýklý nanoparçacýklý beton teknolojilerinin geliþtirilmesi, cam
köpüðü kendiliðinden piþen nanokristalli inþaat malzemelerinin geliþtirilmesidir.
Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in giriþimi ve desteðiyle 24 Haziran
2007'de yayýmlanan "Nanoendüstri'nin Geliþmesi Stratejisi" belgesi, ülkede nanoendüstrisiyle
ilgili kamu politikalarýnýn temelini atmýþtýr. Bu belgenin yayýmlanmasýný takip eden iki
önemli sonuç, "Ulusal Nanoteknoloji Aðý"nýn (NNN) temellerinin atýlmasý ve Rus
Nanoteknoloji Þirketi'nin (RUSNANO) kurulmasýdýr. Ulusal Nanoteknoloji Aðý'nýn amacý
öncelikli AR-GE alanlarýna kaynak saðlamak ve koordinasyonunu yürütmek, Rus
Nanoteknoloji Þirketi'nin amacý ise nanoteknoloji araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný geliþtirmektir.
NNN'in bir diðer önemli parçasý da strateji belgesinin amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere
bilimsel çalýþmalarý koordine eden Kurchatov Enstitüsü'dür.
Þirket amaçlarýný gerçekleþtirmek için yüksek teknoloji potansiyelli sektörlerde yatýrým
projelerini desteklemektedir. Sonuçlarý Temmuz 2011'de açýklanan nanoteknoloji öngörü
çalýþmasýna göre Rusya, nanoteknoloji yatýrýmý yapýlabilecek alanlar olarak aydýnlatma
ekipmanlarý, eczacýlýk ve gýda ve içecek sektörlerini belirlemiþtir. 2015 yýlý hedef alanlarý
ise otomotiv ve yan sanayi, havacýlýk ve yan sanayii, ve yapý sektörleridir. 2020 hedefleri
ise güç mühendisliði, konut, askeri gemi yapýmý ve tarým sektörleridir.
Özetle, nanoteknoloji 21. yüzyýlýn en önemli teknolojilerinden biri, ekonomik büyüme
ve kalkýnmanýn en önemli motor gücü ve pek çok sektörde radikal inovasyona ivme
kazandýracak bir teknoloji olarak görülmektedir. Bu nedenle pek çok ülkede
nanoteknolojinin geliþimi ve ticarileþtirilmesine yönelik olarak stratejiler ve politikalar
geliþtirilmektedir. Ýnþaat sektörü de nanoteknolojinin en çok etkileyebileceði potansiyel
sektörler arasýnda gösterilmektedir (Zhu vd., 2004; Bartos, 2009). Özellikle, sürdürülebilir
bir çevre ve kent yaþamý için binalarýn yeniden tasarlanmasý, inþaat malzemelerinin de
bu çerçevede geliþtirilmesi gerekmektedir. AB'de buna iliþkin politika ve stratejiler hayata
geçirilmeye baþlanmýþtýr. Ýnþaat sektörü için nanoteknolojinin ve bu teknolojinin getireceði
yeni pazar fýrsatlarýnýn iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak inþaat ve özellikle
inþaat malzemeleri sektörü için nanoteknolojinin ve bu alana yapýlacak olan AR-GE
yatýrýmlarýnýn öneminin kavranmasý ve buna yönelik strateji ve politikalarýn geliþtirilmesi
ile saðlanabilir.
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Günümüzde nanoteknoloji sadece geliþmiþ ülkelerin yatýrým yaptýðý, strateji ve politikalar
geliþtirdiði bir alan olmaktan çýkmýþtýr; pek çok geliþmekte olan ülke de nanoteknoloji
alanýndaki yarýþa dahil olmuþtur. Bunun en önemli göstergelerinden biri global nanoteknoloji
AR-GE harcamalarý içinde ABD, AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkelerin payýnýn giderek
azalmasýdýr. Nanoteknolojinin genel amaçlý bir teknoloji olmasý ve pek çok sektöre
uygulanabilir olmasý bu yarýþýn önemini daha çok ortaya koymaktadýr. Hatta bugün nasýl
bilgi teknolojilerine erken yatýrým yapan ülkeler ile daha geriden hareket eden ve
dolayýsýyla bu teknoloji alanýnda diðer ülkelere göre geri kalan ülkeler arasýnda var olan
farký ifade etmek için "dijital uçurum" kavramýndan bahsediliyorsa, ilerde de "nano
uçurum" (Invernizzi vd., 2008; Schummer, 2007) kavramýnýn ortaya çýkacaðý ileri
sürülmektedir. Dolayýsýyla, ülkemizin nanoteknolojinin getireceði fýrsatlardan yararlanabilmesi
için vakit kaybedilmeden nanoteknolojiye yönelik farklý sektörlerin ihtiyaç, beklenti ve
kapasiteleri doðrultusunda politika ve stratejilerin geliþtirilmesi gerekmektedir.
Ýnþaat malzemeleri sektörü nanoteknolojinin uygulanabileceði stratejik sektörlerden
biridir. Ýnþaat malzemeleri sektöründe yurtiçi ve yurtdýþý rekabetin anahtarý günümüzde
katma deðer yaratmaktan, dolayýsýyla teknoloji kullanýmýndan, müþteri talep ve beklentilerine
uygun ürün ve malzemelerin üretiminden geçmektedir. Nanoteknoloji, malzeme alanýnda
saðladýðý pek çok yeni fýrsat ile inþaat malzemeleri sektörü ve genel olarak inþaat sektörü
için stratejik öneme sahiptir. Türkiye'nin inþaat sektörünün dünya çapýnda önemli
aktörlerden biri olmasý bu alanda yapýlacak olan atýlýmlara ve dolayýsýyla þimdiden bu
alana yönelik olarak geliþtirilecek politika, strateji ve teþviklere baðlýdýr. Bu fýrsatýn
deðerlendirilmesi Türkiye'de inþaat sektörü açýsýndan önem taþýmaktadýr.
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5. DEÐERLENDÝRME VE ÖNERÝLER
5.1. Vizyon
ÝMSAD, nanoteknoloji gibi yeni teknolojileri kullanarak inþaat sektörüne katma deðer
saðlamaya yönelik aþaðýda tanýmlanan uzun dönemli vizyonu belirlemiþtir:

Nanoteknoloji gibi yeni teknolojileri kullanarak,
Türk inþaat sektörünün dünyada aldýðý payý ve rekabetçi gücünü
artýracak þekilde,
Yenilikçi ve bilgi - yoðun çözümler geliþtiren ve söz konusu çözümleri
ticarileþtirebilen,
Kullanýcýya ekonomik ve sosyal katma deðer yaratan, çevreye uyumlu,
enerji verimliliðini artýran, ürün ve üretim süreçlerini sürdürülebilir
hale getiren,
Üniversite - sanayi - kamu arasýndaki, eþgüdüm ve sektör içi / sektörler
arasý iþbirliði ve bilgi paylaþýmý ile ortak çözümler üreten,
Mevcut kaynaklarý halihazýrdaki deðerlerinin ötesine taþýyan bir
sektör yapýsý oluþturmak.

5.2. Temel Amaçlar ve Politikalar
Dördüncü bölümde, nanoteknoloji alanýnda son dönemlerde geliþtirilen ve inþaat
sektöründe kullanýlabilecek pek çok yeni teknoloji üzerinde durulmuþtu. Bu alanýda
laboratuvarlarda geliþtirilen ve ticarileþtirilebilir olan yeni teknolojilerin sayýsý hýzla
artmaktadýr ve beklentiler söz konusu teknolojilerin hýzla geliþtirilmeye devam edeceði
yönündedir. Dolayýsýyla nanoteknoloji sadece inþaat sektörü için deðil pek çok farklý
sektör için önemli fýrsatlar sunmaktadýr.
Ülkemiz için temel amaç ulusal nanoteknoloji altyapýsýna yatýrým yaparak tüm alanlarda
yurtdýþýnda geliþtirilen teknolojilerle rekabet edebilecek þekilde patenti alýnmýþ
nanoteknolojiler geliþtirmek, bu sayede nanoteknolojiyi firmalarýmýzý uluslararasý rekabette
güçlü noktalara taþýyacak bir kaldýraç olarak kullanmaktýr. Bu kaldýraç bir kez
oluþturulduðunda tüm sektörler saðlanan ivmeden yararlanarak, uluslararasý alanda
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rekabet güçlerini artýracaktýr. Nanoteknolojinin genel amaçlý bir teknoloji olmasý ve
geliþtirilen çoðu nanomalzemenin pek çok sektörde uygulanabilir olmasý da bu durumu
desteklemektedir.
Laboratuvarlarda yapýlan çalýþmalar neticesinde geliþtirilen nanoteknolojilerin
ticarileþtirilmesi ve fabrikasyonu oldukça uzun süre almaktadýr. Þu ana kadar ülkemizde
geliþtirilmiþ olan nanoteknoloji ürünleri, özellikle patent sayýlarý dikkate alýndýðýnda
oldukça düþüktür. Bu alanda büyük yatýrýmlar yapan ülkelerle aramýzda oluþabilecek
uçurumun Türkiye'de yapýlacak araþtýrma ve çalýþmalarla kapatýlmasý için kaynak, bilgi
birikimi ve zamana ihtiyaç duyulmaktadýr. Ülkemiz ve diðer ülkeler arasýndaki nano
uçurumun kapanmasý amacýyla temel araþtýrmalar için halihazýrda baþlamýþ olan çalýþmalar
hýzlandýrýlmalý, bu çalýþmalarýn devamlýlýðý için daha çok kamu ve özel sektör kaynaðý,
zamaný ve bilgisi harcanmalýdýr. Bu çalýþmalar yapýlmadan söz konusu teknolojinin pazarý
olmaktan öteye geçme þansýný yakalamamýz mümkün gözükmemektedir. Nanoteknolojinin
tüketicisi deðil üreticisi olmak temel ve uygulamaya dönük araþtýrmalardan ve bu araþtýrma
sonuçlarýnýn patentlenip, ticarileþtirilmesinden geçmektedir.

5.3. Öneriler
Bu bölümde raporun içeriðini oluþturan araþtýrmalar sonucunda, tanýmlanan vizyon
ve temel amaçlarýn yerine getirilebilmesi için belirli öneriler sunulmaktadýr.
1) Ýnþaat sektörü stratejik bir sektör olarak görülmeli, dünya markalarý
yaratýlmalý.
Raporun çeþitli bölümlerinde vurgulandýðý gibi inþaat sektörü ülke ekonomileri yaptýðý
katký açýsýndan oldukça önemli bir sektördür. Geliþmekte olan ve geliþmiþ ülkelerde
farklý sebeplerle de olsa sektör önemini korumaya devam edecektir. Geliþmiþ ülkelerde
sektörde çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelerin önem kazandýðý, bina düzenlemelerinin
yapýldýðý ve þirketlerin birleþmeler yoluyla konsolidasyona gittikleri görülmektedir. Bu
ülke piyasalarýnda yer almak için Türk inþaat þirketlerinin talepleri karþýlayabilecek
ürünleri sunabilmesinin yaný sýra diðer oyuncularla rekabet edecek büyüklükte olmasý
da gerekmektedir. Geliþmekte olan ülkelerde ise konut taleplerini karþýlayabilecek
büyüklükte, nitelikli iþgücüne sahip, uygun maliyetli ve kaliteli mallar üretebilen
þirketlerimizin bulunmasý gerekmektedir.
Nanoteknoloji birim maliyetlerinin düþürülmesi, ayný zamanda malzeme kalitesinin
artýrýlmasý ve müþteri beklentilerine cevap verebilen uygun malzemelerin üretilmesi
inþaat malzemeleri sektörü için önemli fýrsatlar yaratmaktadýr. Dördüncü bölümde
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bahsedilen malzemelerin hayata geçirilmesi yolunda atýlacak adýmlar Türkiye'de inþaat
malzemeleri alanýnda çalýþan firmalara uluslararasý pazarlarda önemli avantajlar saðlayacaktýr.
Son olarak, sektörün yenilikçi ve teknolojik gücü Türkiye'nin Orta Doðu'daki yükselen
rolü ve Türk inþaat þirketlerinin bu bölgedeki faaliyetleri ile birleþtiðinde, ekonomik
darboðazda olan ve yeni yatýrým alanlarý / bölgeleri arayan yabancý þirketlerin Türkiye
ile ortaklýklara girmesi beklenebilir. Dolayýsýyla sektörün, þu anki ekonomik durum ve
ülkemizin önemi neticesinde kazandýðý ivmenin teknolojik yatýrýmlar ve yenilikler ile
desteklenmesi, inþaat malzemeleri alanýnda ve sektörün genelinde yaþanmasý beklenen
büyümenin sürdürülebilir olmasý açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Ekonomik alanda
yapýlan çalýþmalar büyümenin lokomotifinin hemen her sektörde teknolojik geliþim ve
inovasyonda yattýðýna iþaret etmektedir.
2) Müþteri deðeri yaratýlmalý (görsel deðer, üretim sürecinde ve üründe
sürdürülebilirlik, doðal kaynaklarýn etkin kullanýmý, ergonomi, konfor, hijyensaðlýk, iþlev).
Ýnþaat malzemelerinin birinci iþlevi yapýsal olsa da yapýsal performansýn
diðer iþlevlerle uyumu konusunda halen belirli zorluklar bulunmaktadýr. Yapýsal
özellikler hakkýndaki bilgi haznesinin artmasý ve malzemelerin daha iyi kullanýlmasý
müþterilerin - kullanýcýlarýn günlük hayatlarýnýn iyileþmesini saðlayacaktýr. Yapýsal
özelliklerin yaný sýra malzemelerin görünümü, dokunsal özellikleri ve istenilen formlara
girebilmesi de müþterilerin - kullanýcýlarýn seçimini etkileyen faktörler arasýndadýr.
ECTP tarafýndan hazýrlanan 2030 yýlý vizyon çalýþmasýnda (ECTP, 2005) inþaat sektörünün
geliþmesinde iki faktörün etkili olacaðý belirtilmiþtir:
1. Müþteri isteklerinin karþýlanmasý
2. Sürdürülebilirlik gereklerinin yerine getirilmesi
Müþteriler hayatlarýný kolaylaþtýran, örneðin kolay temizlenebilir, hijyenik, konforlu
ve yaþam standartlarýný artýracak ürünler ararken bir taraftan da ekolojik dengenin
korunmasýna yönelik kaygýlarla hareket etmeye baþlamýþtýr. Artýk çevreye zararlý olmayan,
doðada kolayca çözülebilen ürünler aranmakta, hatta tüketilen ürünlerin üretimi sýrasýnda
ne kadar karbon salýnýmý gerçekleþtiði hakkýnda bilgi sahibi olunarak ürünler buna göre
seçilmektedir. Bu durum pek çok firmayý, hem müþteri taleplerini karþýlamak hem de
marka deðerini yükseltmek amacýyla çevreye zararlý olmayan ürünler üretmeye ve bu
alanlarda inovasyon yapmaya yönlendirmiþtir.
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3) Haksýz rekabetin ortadan kaldýrýlmasý ve yatýrýmý desteklemek amacýyla
hukuki altyapýnýn güçlendirilmesi (fikri mülkiyet haklarý ve uygulamasý)
AR-GE yatýrýmlarýnýn giderek arttýðý ülkemizde inovasyon çýktýlarýndan biri olan patent
ve diðer fikri mülkiyet göstergelerinin ayný oranda artmadýðý gözlemlenmektedir. Bu
farklýlýðýn sebeplerinden biri de fikri mülkiyeti koruyan mevzuatýn yeterince güçlü
olmamasýdýr. Görece yeni bir alan olan nanoteknolojide yapýlan buluþ ve uygulamalarýn
korunmasýnda fikri mülkiyet, özel sektör yatýrýmý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
Nanoteknoloji üzerine yapýlan çalýþmalarda ve politika dokümanlarýnda fikri mülkiyet
haklarýnýn önemi her fýrsatta vurgulanmaktadýr. Nanoteknoloji alanýnda ki patent ve
patent baþvurusunda dünya çapýnda önemli oranda bir artýþ yaþanmaktadýr. Son yapýlan
çalýþmalar nanoteknoloji alanýndaki patent ve patent baþvurularýnýn dünya çapýnda bir
milyonu aþtýðýný göstermektedir. Ayrýca patent alanýnda yapýlan çalýþmalar dikkatle
incelendiðinde nanoteknoloji patent ve patent baþvurularýnda üniversitelerin payýnýn
diðer aktörlere göre çok daha yüksek olduðu görülmektedir. Nanoteknoloji patentleri
alýmýnda bir diðer önemli aktör de baþta uluslararasý olmak üzere büyük þirketlerdir
(Shapira et al., 2011; Genet et al., 2012).
Bu durum Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerdeki þirketler açýsýndan bazý riskler
taþýmaktadýr. Nanoteknoloji alanýndaki yoðun patent baþvurularý ve alýnan patentlerin
çoðunlukla geliþmiþ ülkelerdeki üniversiteler ve büyük uluslararasý firmalara ait olmasý
ve geliþmekte olan firmalarýn bu bilgi ve teknoloji aðlarýna eriþim için yetenek ve
kapasitelerinin sýnýrlý olmasý nedeniyle bu firmalarýn nanoteknoloji alanýna girmekte ciddi
sýkýntýlar yaþayacaklarý ileri sürülmektedir (Invernizzi et al., 2008; Schummer, 2007).
Ülkemizde bu sorunlarýn yaþanmamasý nanoteknoloji baþta olmak üzere diðer teknoloji
alanlarýnda da fikri mülkiyet haklarýna iliþkin yeni düzenleme ve teþviklerin hayata
geçirilmesine baðlýdýr. Fikri mülkiyet haklarý stratejik önemde bir konu olarak ele alýnmalý,
firmalarý bu konuda desteklemeye yönelik yeni düzenlemeler, teþvikler ve destekler
hayata geçirilmelidir. Kamu patent alýmýný ve patent sahibi olmayý özendirmeli, bu
konuda teþvik mekanizmalarý geliþtirilmelidir.
Bu kapsamda;
1. Þirketlere sýnai mülkiyet haklarý personeli istihdamý için teþvikler verilmesi,
2. Þirketlere sýnai mülkiyet haklarý yönetimine iliþkin alt yapý kurulmasýna yönelik
teþvikler verilmesi,
3. Sýnai mülkiyet haklarýnýn ticarileþtirilmesi sonucunda elde edilen gelirler üzerindeki
vergilerin kaldýrýlmasý veya büyük ölçüde azaltýlmasý (TÜSÝAD, 2012) önerilmektedir.
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AB'de nanoteknoloji alanýnda fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý konusunda çeþitli
tartýþmalar yapýlmýþ ve 2007'de düzenlenen bir çalýþtay sonrasýnda belirli öneriler
geliþtirilmiþtir. Üniversite - sanayi arasýndaki ortak projelerde fikri mülkiyet konularýnýn
ilk safhalarda dile getirilmesi ve disiplinler arasý özelliði yüksek bir alan olan nanoteknolojide
lisans anlaþmalarý ve model lisanslar için kýlavuzlarýn hazýrlanmasý gibi öneriler Türkiye
inþaat malzemeleri sektörü için de son derece yararlý olacaktýr.
Ýnovasyon için iþbirlikleri ve etkileþimin önemi açýktýr. Bu nedenle aslýnda inovasyondan
deðil, inovasyon sisteminin yaratýlmasýndan bahsetmek daha doðru olacaktýr. Hükümetler
tarafýndan uygulanan politikalar, stratejiler, yapýlan hukuki düzenlemeler ve teþvikler
gibi faktörlerin hepsi inovasyon sisteminin önemli bileþenleridir. Dolayýsýyla, sýnai mülkiyet
haklarýna iliþkin yapýlacak her türlü düzenleme, teþvik, destek, hatta bilgilendirme ve
yönlendirme bu sistemin bir parçasý olarak inovasyonu destekleyecektir. Ulusal ya da
bölgesel çapta inovasyon sistemleri üzerine yapýlan çalýþmalar bu tür politika ve desteklerin
inovasyon sistemlerinin geliþmesine katkýsýný açýkça ortaya koymaktadýr. Bu baðlamda,
nanoteknoloji alanýnda da firmalar saðladýklarý yalnýz býrakýlmamalý, nanoteknoloji
inovasyonunun yapýlabileceði uygun sistemlerinin oluþturulmasý için firmalar
desteklenmelidir.
4) Bilimsel araþtýrmalarýn sonuçlarýnýn ticarileþtirilebilmesi için, arayüz
mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi, gerekli insan kaynaðýnýn oluþturularak
ilgili mekanizmalar konusunda sektörde bilgi seviyesinin artýrýlmasý.
Her ne kadar inþaat sektörünün geleneksel oyuncularý büyük þirketler olsalar da
nanoteknoloji buluþlarýnýn çýkýþ ve ilk ticarileþme noktalarý üniversiteler olmaya devam
etmektedir. Üniversitelerde yapýlan araþtýrma sonuçlarýnýn ürüne dönüþebilmesi için
ticarileþtirme konusunda yetkin teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar ve benzeri arayüz
mekanizmalarýnýn olmasý süreci hýzlandýracaktýr. Üniversite - sanayi iliþkilerinin
kurulmasýndaki en önemli engellerden biri firma ve üniversiteler arasýndaki bilgi
kanallarýnýn ve bilgi akýþýnýn eksikliðidir. Firmalar çoðu zaman üniversitelerde yapýlan
araþtýrmalardan ve araþtýrma sonuçlarýndan haberdar olmadýklarýný belirtmektedir. ABD'de
kurulan teknoloji transfer ofislerinin en önemli avantajlarýndan biri firmalar ile iyi iliþkiler
kurarak bu enformasyon eksikliðini gidermek ve firmalarýn üniversitelerde geliþtirilen
teknolojilerden haberdar olmalarýný saðlamaktýr.
Dolayýsýyla üniversitelerle sanayi arasýndaki iliþkinin geliþtirilmesi için kurulacak ara
yüzlerin öncelikle bu yapýlar arasýnda var olan bilgi eksikliðini gidermesi ve devamlýlýðý
olan bilgi akýþý kanallarýný yaratmasý gerekmektedir. Bilgi akýþýnýn saðlanmasý teknoloji
transferi olanaklarýný da artýracaktýr. Bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir
nokta, arayüz mekanizmalarýnda süreci yönetecek insanlarýn hem akademik sonuçlarý
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anlayabilecek ve araþtýrma sonuçlarýnýn ticari potansiyelini deðerlendirebilecek, hem de
sanayinin ihtiyaçlarýna hakim olabilecek deneyiminin olmasýdýr.
Üniversite - sanayi iliþkilerinde ülkemiz koþullarýna uygun mekanizmalarýn kurulabilmesi
ve yetkin insan kaynaðýnýn oluþturulmasý amacýyla diðer ülkelerdeki baþarý örnekleri ve
deneyimlerden yararlanýlabilir, bilgi deðiþimine katkýda bulunacak çalýþtay ve odaklý
ziyaret gibi yöntemler kullanýlabilir. Baþka ülkelerin deneyimlerinden yararlanmanýn yaný
sýra Türkiye'nin kendine özgün koþullarýna da uygun arayüz mekanizmalarýnýn oluþturulmasý
amacýyla üniversite ve sanayiden katýlýmcýlarý bir araya getirecek geniþ çaplý çalýþtaylar
ve saha çalýþmalarý yapýlmasý yararlý olacaktýr. Ayrýca ülkemizde tekno-giriþimciliðin
desteklenmesi amacýyla lisans ve yüksek lisans düzeyinde öðrencilerin giriþimcilik
konusunda bilgilendirilmesi de fayda saðlayacaktýr.
5)Sanayi ve üniversitelere yönelik araþtýrma ve araþtýrmacý envanterinin
oluþturulmasýyla iþbirliði ve bilgi paylaþýmýnýn güçlendirilmesi
Yukarýda belirtildiði üzere, üniversite - sanayi iliþkilerinin kurulmasýný engelleyen
faktörlerin baþýnda bilgi eksikliði gelmektedir. Bunun en önemli nedeni ise firmalarýn
üniversitelerde yapýlan çalýþmalardan ve üniversitelerdeki araþtýrmacýlarýn da firmalarda
yapýlan araþtýrmalardan yeterince haberdar olmamasýdýr. Teknoloji transfer ofisleri gibi
aracý kurumlarýn en önemli katkýsý enformasyon eksikliðinin giderilmesine yardýmcý
olmalarý ve üniversitelerle sanayi arasýnda bilgi akýþýnýn saðlanmasýný kolaylaþtýrmalarýdýr.
Nanoteknoloji gibi yeni ortaya çýkan teknoloji alanlarýnda söz konusu bilgi eksikliði
çok daha fazladýr. Nanoteknolojinin disiplinler arasý olmasý da buna eklendiðinde özellikle
firmalar açýsýndan hangi üniversitelerde nanoteknoloji alanýnda ne tür araþtýrmalarýn
yapýldýðýný bilmek daha da güç hale gelmektedir. Bu amaçla Türkiye'de bir araþtýrma
ve araþtýrmacý envanterinin çýkarýlmasý oldukça yararlý olacaktýr. Pek çok ülke araþtýrma
ve araþtýrmacý potansiyellerini ortaya koymak üzere çalýþmalar yapmakta, veri tabanlarý
oluþturmaktadýr. Kurulacak dinamik bir veritabaný sayesinde Türkiye'de nanoteknoloji
alanýnda çalýþan üniversite, akademisyen ve firmalara dair bilgilerin tek bir yerde
toplanmasý hem üniversitelere hem de firmalara yarar saðlayacak, üniversite - sanayi
iliþkisinin geliþtirilmesi için yeni olanaklar yaratacaktýr.
6)Sektörel çatý örgütlerin saðladýðý koordinasyonla uzun dönemli sektörel
stratejilerin ve eylem planlarýnýn oluþturulmasý
AB'de örgütlenen ve raporda bahsedilen ECTP örneðinde olduðu gibi sektördeki
þirketlerin kurduðu oluþumlarýn birçok faydasý bulunmaktadýr. Sektörel çatý örgütleri,
paydaþlarýn bir araya gelerek orta ve uzun vadeli planlarýnýn belirlendiði platformlar
oluþmasýný saðlar. Ýnþaat malzemeleri sektörü alanýnda ÝMSAD paralel bir rolü üstlenmektedir.
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Ülkemizde çatý örgütlerin nanoteknoloji gibi yükselen alanlardan en verimli þekilde
yararlanabilmelerinin temel yollarýndan biri de üniversitelerde ve araþtýrma merkezlerinde
orta ve uzun vadede kendi ihtiyaçlarýna cevap verebilecek stratejik araþtýrmalarý
desteklemektir. Üniversitelerin kýsýtlý kaynaklarý göz önünde bulundurulduðunda,
kaynaklarýn doðru önceliklendirilmesi beklenmektedir. Sektörel örgütlerde bir araya
gelen þirketler fonlarýn bir havuzda toplanmasýný saðlayarak önceliklendirilen alanlarda
kendi ihtiyaçlarýna yönelik çalýþmalar yapýlmasýný saðlayabilir. Özellikle, küçük ve orta
ölçekli þirketler biraraya gelerek kamu - sanayi ortaklýðý ile rekabet öncesi alanlarda
araþtýrma yaptýrabilir.
Ýnþaat sektöründeki çatý örgütlerin yaný sýra UNG'nin de ABD'deki uygulamalara
benzer þekilde daha kalýcý ve resmi bir yapýya kavuþarak, nanoteknoloji alanýndaki
giriþimlerin koordinasyonunu saðlamasý ve araþtýrmalara fon saðlamasý son derece yararlý
olacaktýr. UNG'nin resmileþmesi halinde ÝMSAD ve benzeri diðer sektörel çatý örgütleri
ile de iletiþimde bulunarak daha somut orta ve uzun vade stratejilerinin belirlenmesi
mümkün olacaktýr.
Bu çerçevede 2006 yýlýnda DPT13 desteðiyle Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan
UNAM Projesi gibi oluþumlar da strateji hazýrlama sürecine dahil edilmesi gereken
paydaþlardýr.
7) Rekabet öncesi iþbirliklerinin artýrýlmasý
Yukarýda belirtildiði üzere temel ve rekabet öncesi düzeydeki araþtýrmalar, özellikle
de nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda içerdiði belirsizlikler ve yüksek maliyetler
nedeniyle büyük þirketler dýþýndaki sanayinin araþtýrma yapmasýna engel teþkil etmektedir.
Öte yandan, nanoteknolojiye bir üretim zinciri olarak bakýldýðýnda diðer sektörlerdeki
þirketler ile kurulacak olan rekabet öncesi iþbirliklerinin önem taþýdýðý görülmektedir.
Örneðin, bir nanomalzeme, üniversite laboratuvarýnda keþfedildikten sonra bir kimya
þirketi tarafýndan alýnarak yine üniversite ile iþbirliði içinde geliþtirilebilir; geliþtirilen ürün
pek çok farklý sektörde olduðu gibi inþaat malzemeleri sektöründe kullanýlabilir. Diðer
bir deyiþle, herhangi bir nanoteknolojinin laboratuvarlarda keþfinden son kullanýmýna
kadar geçen süreç sadece üniversite - sanayi iþbirliklerini deðil ayný zamanda pek çok
farklý sektörde faaliyet gösteren firmanýn rekabet öncesi iþbirliðini gerektirebilir. Dördüncü
bölümde de bahsedildiði gibi pek çok nanomalzemenin farklý sektör ve ürünlerde
kullanýlmasý mümkündür. Örneðin, kir tutmayan yüzeyler yaratmak üzere geliþtirilen bir
nanomalzeme hem seramik sektöründe hem de beyaz eþya sektöründe kullanýlabilir.
13
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Nanoteknolojinin genel amaçlý bir teknoloji olmasý ve geliþtirilen teknolojilerin farklý
sektörlere uygulanabilir olmasý nedeniyle bu alanda çalýþma yapan firmalarýn farklý
sektörlerdeki firmalarla da rekabet öncesi iþbirliklerini geliþtirmesi gerekmektedir.
Nanoteknoloji alanýnda rekabet öncesi iþbirliklerinin geliþtirilmesinde teknoloji
platformlarýnýn ve bu tür yatay iliþki aðlarýnýn önemli rol oynayacaðý düþünülmektedir
(Merz and Biniok, 2010; Robinson et al., 2007). Teknoloji platformlarý bilim ve teknolojinin
belirli bir alanýnda AR-GE çalýþmalarý için gerekli olan alt yapýnýn tamamýný ve bu
AR-GE çalýþmasýna farklý firmalardan, üniversitelerden, kamu laboratuvarlarýndan ve
daha pek çok farklý alandan katýlan tüm bilim insanlarý ve araþtýrmacýlarý kapsayan bir
yapý olarak düþünülebilir. Bu yapý, araþtýrmacýlarýn belirli bir teknoloji etrafýnda biraraya
gelmesine, birbirleriyle yüzyüze iliþki kurmalarýna, bilgi alýþveriþinde bulunmalarýna ve
hatta ortak çalýþmalar yürütmelerine olanak saðlar.
Nanoteknoloji platformlarýnýn üniversitelerdeki nanoteknoloji araþtýrma merkezlerinde
kurulmalarýnýn ve araþtýrma merkezlerinin birer teknoloji platformu olarak örgütlenmelerinin
desteklenmesi rekabet öncesi iliþkilerin yaratýlmasý açýsýndan oldukça önemlidir. Bu tür
teknoloji platformlarý sayesinde sadece firmalar ve üniversiteler arasýndaki iliþki deðil
ayný zamanda farklý veya yakýn sektörlerde olan ve benzer nanoteknoloji kullanan
firmalarýn arasýnda iþbirlikleri de artacaktýr.
8) Üniversitelerdeki mevcut araþtýrma altyapýsý ve insan kaynaðýnýn sanayiye
fayda saðlayacak þekilde kullanýlmasý için gerekli mekanizmalarýn
oluþturulmasý
Üniversite ve kamu araþtýrma kurumlarýnda yapýlan araþtýrmalarýn sanayiye en doðru
ve verimli þekilde aktarýlmasýnýn yollarýndan biri bilgiyi bünyesinde taþýyan nitelikli insan
kaynaðýnýn hareketliliði ve bilgi deðiþimidir.
Çeþitli düzeydeki araþtýrmacýlarýn yaptýklarý çalýþmalarýn sanayide uygulanabilir olmasýnýn
en kolay yolu, sanayideki ihtiyaç ve problemleri anlamalarýdýr. Özellikle mühendislik
gibi uygulamaya daha yakýn alanlarda üniversite ve sanayi araþtýrmacýlarý arasýndaki
iliþkilerin, yeni akademik araþtýrma alanlarý yarattýðý da bilinmektedir.
Lisans düzeyindeki inþaat ve malzeme mühendisliði öðrencilerinin sanayi ile yakýndan
çalýþmasýnýn en kolay yolu stajlar ve son senelerde uygulanmaya koyan San-Tez gibi
mekanizmalardýr. Bu stajlarýn hem öðrenci hem de þirketlere faydalý olmasýnýn en önemli
þartlarýndan biri ise þirketlerin söz konusu mekanizmalarýn kendilerine saðlayacaðý
yararlarýn farkýnda olmalarýdýr. Stajlar sayesinde þirketler akademik dünyada yapýlan
çalýþmalardan erken haberdar olma, konusunda uzman akademisyenlerle baðlantý kurma
ve daha riskli konularda deneysel çalýþmalar yapabilme gibi avantajlardan yararlanabilecektir.
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Daha önemli sayýlabilecek iki avantaj ise üniversite öðrencilerinin sanayi ihtiyaçlarý
doðrultusunda araþtýrma yapma motivasyonlarýnýn yükselmesi ve sanayi uygulamalarýný
tecrübe etmiþ mezunlarýn þirketlere nitelikli iþgücü olarak geri dönmesidir.
Ayrýca sektöre nitelikli iþ gücü ve AR-GE personeli kazandýrmak ve bu sayede üniversite
- sanayi iliþkilerini geliþtirmek üzere sanayi doktora programlarý yaygýnlaþtýrýlabilir.
Norveç, Danimarka, Ýsveç, Fransa ve Ýngiltere gibi ülkelerde yaygýn olan bu tür doktora
programlarý sayesinde doktora öðrencilerinin firma ile akademi arasýnda köprü kurmasý
saðlanmaktadýr. Ülkemizde söz konusu sanayi doktora programlarý Anadolu Üniversitesi
tarafýndan seramik alanýnda ve Ege Üniversitesi tarafýndan tekstil alanýnda baþarýyla
uygulanmaktadýr. Bu programlarýn artýrýlmasý üniversitelerden firmalara bilgi akýþýnýn
sürekliliðini saðlayacak, teknoloji transferi ve ticarileþtirme süreçlerini daha verimli hale
getirecektir.
Yurtdýþýnda da benzeri olan San-Tez programý ise üniversitelerdeki yüksek lisans ve
doktora öðrencilerinin sanayi ile birlikte bir proje yürütmelerine imkan saðlamak üzere
oluþturulmuþtur. Programýn amaçlarý arasýnda üniversite - sanayi iliþkilerini kurumsallaþtýrmak,
akademik bilginin ticarileþtirilmesini saðlamak, öðrenciler arasýnda þirketleþme kültürünün
yaygýnlaþmasýný saðlamak ve þirketler tarafýndan talep edilen konularda araþtýrma yapmak
gibi unsurlar sýralanmaktadýr. Proje finansmanýn %75'inin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý tarafýndan karþýlanmasý da þirketler açýsýndan araþtýrma maliyetini önemli oranda
düþürmektedir.
Deneyimli araþtýrmacýlarýn sanayide danýþmanlýk yapmalarýný, geçici görevlendirme
ile çalýþmalarýný ve benzer þekilde sanayide çalýþan araþtýrmacýlarýn üniversitelerde ders
verebilmelerini saðlayan düzenlemelerin yapýlmasý yine istenilen insan kaynaðýnýn
oluþmasýnda yardýmcý olacaktýr.
9) Nanoteknoloji mükemmeliyet merkezleri kurulmasý ve bu merkezlerin
devamlýlýðý için kamu desteði saðlanmasý
Türkiye'de özellikle son yýllarda nanoteknoloji çalýþmalarýna yönelik, temel araþtýrmalarýn
yapýlabileceði pek çok büyük araþtýrma merkezi kamu fonlarý destekleri ile kurulmuþtur.
Fakat bu tür merkezlerdeki temel araþtýrma faaliyetlerinin devam edebilmesi için kamu
desteðinin devam etmesi gerekmektedir.
10) Nanoteknoloji alanýndaki araþtýrmacý nitelik ve niceliðinin artýrýlmasý
Gerek nanoteknoloji alanýnda yapýlan akademik araþtýrmalarýn devam edebilmesi,
gerekse akademik araþtýrmalarýn sonuçlarýnýn ticarileþtirilebilmesi için nanoteknoloji
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alanýnda eðitim ve araþtýrma yapabilecek insan gücünün oluþturulmasý þarttýr. Nitelikli
iþgücünün saðlanmasý adýna izlenebilecek yollardan biri orta ve uzun vadeli nanoteknoloji
araþtýrma projelerinde yüksek lisans ve doktora öðrencilerine yer verilmesidir.
2011-2014 Sanayi Stratejesi Belgesi'nde belirtildiði üzere firma düzeyinde saðlanan
mesleki eðitimlerin yaný sýra sektördeki firmalarýn nitelikli insan kaynaðý geliþtirilmesi
konusunda ortak yatýrým yapmalarý da önemlidir.
11) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile AR-GE , inovasyon destekleri ve
faaliyetlerinin koordinasyonunun saðlanmasý
ABD'deki Ulusal Nanoteknoloji Giriþiminin bir benzerinin Türkiye'de kurulmasý
nanoteknoloji alanýndaki çalýþmalarýn devlet düzeyinde koordinasyonunun saðlanmasýna
yardýmcý olacak ve üniversite ile sanayinin biraraya gelmesini hedefleyen UNG'ye destek
olacaktýr. Çeþitli bakanlýklar ve kamu kurumlarý arasýnda AR-GE faaliyetlerinin koordinasyonu,
nanoteknoloji alanýnda mevcut kaynaklarýn daha verimli þekilde kullanýlmasýný saðlamanýn
yaný sýra kurumlar arasý bilgi deðiþimine de yardýmcý olacaktýr.
Bu koordinasyonun, TÜBÝTAK'ýn baðlý bulunduðu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan üstlenilmesi katký saðlayacaktýr.
Büyük kamu yatýrýmlarýnýn finansmanýnýn kamu - özel iþbirliði (Public-Private
Partnership) ile yapýlmasýnýn yaygýnlaþmasý konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðý gibi kurumlara önemli rol düþmektedir. TMB tarafýndan
yayýmlanan raporda bu konularla ilgili yasal düzenlemelerdeki karýþýklýðýn giderilmesi
gerekliliðinin altý çizilmiþtir14.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan 2011-2014 Sanayi Strateji
Belgesi'nde yer verilen eylem planlarýndan biri de Firmalarýn Teknolojik Geliþimi'dir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, TÜBÝTAK, Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Enstitüsü, üniversiteler ve özel sektör iþbirliðiyle yýlda 40 kiþinin nanoteknolojide temiz
oda kullanýmý ile ilgili eðitilmesi ve özellikle teknoparklar ile büyük sanayi kuruluþlarýnýn
AR-GE personelinin eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný hedeflemektedir. Bu eylem
planýyla amaçlanan sektördeki firmalarýn söz konusu faaliyetlerden yararlanmasýnýn yaný
sýra gelecekte yazýlacak olan strateji belgelerine de içerik ve fikir saðlanmasýdýr.

14

TMB (2011). Ýnþaat Sektörü 2023 Vizyonu. Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
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12) Üniversite ve sanayi iþbirliklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
SAM Türkiye'de üniversite - sanayi iþ birliðinin en somut ve önemli örneklerinden
biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Seramik sektörü ve Eskiþehir Anadolu Üniversitesi
iþbirliði ile TÜBÝTAK þemsiyesi altýnda 1997 yýlýnda kurulan ve 2007 yýlýnda þirketleþen
SAM, üniversite - sanayi ortak araþtýrma projelerine Eskiþehir Teknoloji Geliþtirme
Bölgesi'nde devam etmektedir. SAM'ýn üniversite - sanayi iliþkileri kapsamýnda sektöre
verdiði hizmetlerde kendi alt yapýsýnýn yaný sýra Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi
ve Mühendisliði Bölümü'nün alt yapýsý da kullanýlmaktadýr.
SAM üniversite - sanayi iliþkilerinin geliþtirilmesi amacýyla sanayi doktora programýný
ülkemizde ilk kez baþlatarak üniversite - sanayi iliþkileri alanýnda önemli bir ilk adým
atmýþtýr. SAM ile Türkiye'de, seramik sektöründe, üniversite - sanayi iliþkilerinin
geliþtirilmesine ve somut sonuçlarýnýn ortaya koyulmasýna yönelik önemli ve baþarýlý bir
giriþimde bulunulmuþtur. Bu tür baþarýlý yapýlarýn sayýlarýnýn artýrýlmasý ve diðer sektörlere
yayýlmasý gerekmektedir.
TÇMB Laboratuvarlarý, çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araþtýrmalarýn
yapýlmasý kapsamýnda Mükemmeliyet Merkezi oluþturulmasý amacýyla UNIDO projesi
ile 1978 yýlýnda kurulmuþtur. Ayrýca, 1995'de Çimento ve Beton Araþtýrma Geliþtirme
Enstitüsü oluþturulmuþtur. Bu süreçte, mevcut laboratuvar olanaklarýna beton deneyleri
ve iç yapý çalýþmalarýna yönelik yeni cihazlar eklenmiþ ve personel kadrosu çimento ve
beton konusunda uzmanlarla geniþletilmiþtir. Son 30 yýlda AR-GE Enstitüsü personel ve
laboratuvarlarý, çimento - beton üretici ve kullanýcýlarýna sunduðu hizmetleri geniþletmiþtir.
Rutin testler, tarafsýz kalite kontrol çalýþmalarý, kalibrasyon, araþtýrma geliþtirme çalýþmalarý
ve danýþmanlýk gibi hizmetler verilmektedir. TÇMB AR-GE Enstitüsü, 2008 - 2011 yýllarý
arasýnda Ankara Bilkent Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde Cyberpark binasýnda, 2011
Mayýs itibari ile ayný bölgede yer alan 1645 m2 kapalý alana sahip Dilek binasýnda merkez
laboratuvar faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu tür örnekler sayýca az olsa da üniversite - sanayi iþbirliklerini artýracak ve
destekleyecek benzer yapý ve mekanizmalarýn oluþturulmasý ve geliþtirilmesi gerekmektedir.
13) Çok uluslu þirketlerin AR-GE faaliyetlerini Türkiye'de yapmalarýný
saðlayacak politika ve stratejilerin güçlendirilmesi
AR-GE alanýnda geleneksel olarak uluslararasý yatýrýmlarý çeken ABD, Ýngiltere ve
Almanya gibi ülkelerin en temel özelliði bu ülkelerde var olan kuvvetli bilgi altyapýsý
ve araþtýrma potansiyelidir. Diðer taraftan yatýrým çeken Çin, Hindistan ve Brezilya gibi
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ülkelerdeki yatýrýmlara bakýldýðýnda araþtýrma maliyetlerinin düþük olmasý bir etken olarak
gösterilebilse de bu ülkelerde giderek artan nitelikli araþtýrmacý sayýsý AR-GE yatýrýmlarýnýn
bu ülkelere yönelmesinin en önemli sebeplerinden biridir.
Çok uluslu þirketlerin Türkiye'de yatýrým yapmalarýný saðlayacak etkenlerden ilki ve
en önemlisi, bilgi altyapýsýnýn güçlendirilmesi ve araþtýrma yapabilecek nitelikli iþgücünün
oluþturulmasýdýr. Bu ise ancak ülkemizde genel eðitimin yaný sýra bilim ve teknoloji
altyapýsýnýn iyileþtirilmesi ile mümkün olacaktýr. Yabancý AR-GE yatýrýmlarýný çekebilmek
için bu þartýn yerine getirilmesinin ardýndan, maliyet konusunda diðer ülkelerle rekabet
edebilecek seviyeye gelinmesi ve yatýrýmlarý kolaylaþtýrýrken bürokrasiyi en aza indiren
mekanizmalarýn oluþturulmasý gerekmektedir.
14) Sanayici, yatýrýmcý ve kullanýcýda AR-GE, inovasyon ve katma deðer
konusunda farkýndalýk ve bilinç oluþturulmasý
Raporda birçok kere vurgulandýðý gibi özel olarak nanoteknolojinin, genel olarak da
yenilikçi diðer teknolojilerin sektörde firmalara yapacaðý birçok katký bulunmaktadýr.
Bu katkýlar sayesinde sürdürülebilirliðin ve enerji verimliliðinin bir zorunluluk haline
geldiði dünya þartlarýna uyum saðlanabilir; daha uygun maliyetli ve daha verimli
malzemeler geliþtirilerek firmalarýn rekabet gücü artýrýlabilir.
Yeni teknolojilerin konvansiyonel alternatiflerine göre daha ucuz hale gelmesi bu
alana yapýlan yatýrým ve kullanýcý sayýsýnýn artýþýyla doðru orantýlýdýr.
Büyük ölçekli þirketler gerek kendi bünyelerindeki, gerekse üniversite ve diðer
araþtýrma kurumlarýndaki çalýþmalara destek verebilecek kaynaklara sahiptir. Ýnþaat
sektörü geleneksel olarak radikal buluþlarýn deðil, kademeli yeniliklerin hayata geçtiði
bir sektör olmuþtur. Ancak nanoteknoloji alanýnda yapýlan çalýþmalarýn bu sektöre yaptýðý
katký göz önünde bulundurulduðunda rekabet gücünü korumak isteyen þirketlerin
teknolojik olarak geliþmesi kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Bu baðlamda, Türkiye'deki inþaat
malzemeleri sanayisinde faaliyet gösteren þirketlerin AR-GE yatýrýmlarýný masraf yerine
rekabet güçlerini artýrmanýn temeli olarak görmeleri saðlanmalýdýr.
Ýnþaat sektörünün yaný sýra, TÜSÝAD'ýn Uluslararasý Rekabet Stratejileri: Nanoteknoloji
ve Türkiye raporunda da belirtildiði üzere toplumda, sanayicilerde ve politika yapýcýlarda
nanoteknoloji konusunda farkýndalýk yaratýlmasý, bu teknolojinin geliþip yaygýnlaþmasýnda
önemli bir rol oynayacaktýr.

96

15) Uzun dönemli fayda-maliyet analizleri yapýlarak sektörde
sürdürülebilirlik kavramýna iliþkin farkýndalýðýn artýrýlmasý
Fayda - maliyet analizleri detaylý olarak yapýlarak, sürdürülebilirlik bilincinin firmalar
arasýnda artýrýlmasý sadece inþaat sektörü için deðil pek çok farklý sektör için günümüzde
bir gereklilik halini almýþtýr. Sürdürülebilirlik kavramý tüm dünyada ön plana çýkarken
marka deðerine etki ederek firmalarýn bugünkü pazar pozisyonunda belirleyici olmaktadýr.
Bu doðrultuda özellikle geliþmiþ ülkelerde müþteriler, firmalarýn sürdürülebilirlik
konularýndaki performanslarýný da göz önünde bulundurarak seçimlerini yapmaktadýr.
Ülkemizde sürdürülebilirlik konusunda farkýndalýk yaratýlmasý, böylelikle sanayicimizin
bugüne odaklanmanýn yaný sýra geleceðe yönelik öngörü, plan ve yatýrýmlara öncelik
vermesi saðlanmalýdýr.
16) Fýrsatlarýn deðerlendirilmesi
Ýnþaat sektörü açýsýndan bakýldýðýnda geleceðe dair iyimser olunabilecek þartlarýn
oluþtuðu görülmektedir. Enerji yatýrýmlarý, enerji üretimi için yeni tesislerin inþasý, yeni
uluslararasý pazarlarýn açýlmasý, özellikle geliþmekte olan ülkelerde gittikçe artan konut
ihtiyacý, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasý amacýyla var olan binalarýn yenilenmesi
veya yeni binalarýn tasarlanmasý ve kentsel dönüþüm projeleri inþaat sektörü açýsýndan
önem taþýyan deðiþimlerdir. Sektörün teknolojik altyapýsý ve kabiliyetleri bu tür fýrsatlarýn
kullanýlmasý konusunda önemli rol oynarken; katma deðeri yüksek ürünlerin üretimi
ve kullanýmý da söz konusu fýrsatlarýn daha iyi kullanýlmasý olanaðýný beraberinde
getirecektir.
17) Mevcut ve yeni binalarýn depreme karþý dayanýmýnýn yüksek olmasýný
saðlayacak, düþük maliyetli ve yüksek teknolojiye dayalý çözümlerin
geliþtirilmesi
Türkiye, deprem riski açýsýndan dünyanýn en önde gelen ülkelerindendir. Ýçiþleri
Bakanlýðý AFAD verilerine göre15 ülkemizin yüz ölçümünün %42'si birinci derece deprem
kuþaðý üzerindedir. Ýkinci, üçüncü ve dördüncü deprem bölgelerini de dikkate aldýðýmýzda
topraklarýmýzýn neredeyse tamamý deprem tehlikesi altýnda bulunmaktadýr. Dolayýsýyla,
depreme dayanýklý yapýlarýn geliþtirilmesi için yüksek teknolojiye dayalý ama maliyeti
düþük çözümlerin geliþtirilmesi ülkemizin ve inþaat sektörünün en önemli gündem
maddelerinden birisidir.
31 Mayýs 2012 tarihli 28309 No'lu Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Afet
Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun" son dönemde bu doðrultuda
15

http://www.icisleriafad.gov.tr/default_B0.aspx?content=1024
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atýlan en önemli adýmlardan biri olarak görülmektedir. Kamuoyunda kýsaca "Kentsel
Dönüþüm Yasasý" olarak da bilinen bu düzenleme ile afet riski altýndaki alanlar ile bu
alanlar dýþýndaki riskli yapýlarýn bulunduðu arsa ve arazilerde gerçekleþtirilecek iyileþtirme,
tasfiye ve yenilemelere iliþkin usul ve esaslar belirlenmiþtir.
Söz konusu kentsel dönüþüm projeleri, inþaat sektörüne sunacaðý fýrsatlarýn yaný sýra
mevcut binalarýn sürdürülebilir binalara dönüþümü açýsýndan da büyük bir fýrsat
yaratmaktadýr. Yasa kapsamýnda oturulamaz derecede riskli görülen binalar yýkýlarak
yenileri inþa edilecek, mevcut birçok bina ise yenilecektir. Söz konusu bakým, yenileme
ve yýkým süreçlerinde binalarýn üçüncü bölümde ele aldýðýmýz sürdürülebilirlik prensiplerine
uygun olarak tasarlanmasý daha güvenli binalara kavuþmanýn yaný sýra, daha kullanýþlý,
daha verimli ve çevreyle dost þehirlere ulaþmamýzý da saðlayacaktýr.
Bununla birlikte, kentsel dönüþüm projelerinin kentin dokusuna zarar vermeden,
kentin tarihi, sosyo - ekonomik ve kültürel yapýsýyla uyumlu olarak gerçekleþtirilmesi
büyük önem taþýmaktadýr. Konunun sosyal boyutunu göz ardý etmeyen, dönüþüm
kapsamýndaki yerleþim yerlerinde yaþayanlarý maðdur etmeyen, insan odaklý bir kentsel
dönüþüm yaþanabilir kentlere ulaþmamýzda önemli bir adým olacaktýr. Bu kapsamda,
dünyadaki baþarýlý kentsel dönüþüm projelerinin örnek alýnmasý ve baþarýlý uygulamalarý
hayata geçirmiþ ülkelerin tecrübelerinden yararlanýlmasý faydalý olacaktýr.
Söz konusu süreçte nanoteknolojinin yeni ve daha dayanýklý malzemeler geliþtirilmesi
konusunda sunduðu fýrsatlar deprem kuþaðýnda yer alan ülkemiz açýsýndan da önemle
göz önünde bulundurulmalý ve bu fýrsatlardan yararlanýlmasý için araþtýrmalar yapýlmalýdýr.
18) Araþtýrma teþvik ve desteklerinin koordinasyonu, daðýtýmý ve denetimi
konularýnda ölçütlerin belirlenmesi
Rusya'daki Ýnþaat Malzemeleri Strateji Belgesi, Türkiye'deki 2011-2014 Sanayi Strateji
Belgesi ve benzer diðer çalýþmalarda olduðu gibi nanoteknoloji alanýnda geliþmeleri
izlemek, ileri ve geri olunan noktalarý tespit etmek ve bu veriler eþliðinde stratejileri
güncellemek için sektörel, bölgesel veya ulusal alanda koordine edilecek nanoteknoloji
çalýþmalarýnda ölçütler belirlenmelidir.
19) Nanoteknoloji için sektörel standartlarýn geliþtirilmesi
Geliþmiþ ülkelerde standartlar belirlemeye yönelik çalýþmalar yapýlsa da nanoteknolojinin
henüz yeni geliþmekte olan bir teknoloji olmasý bu standartlarýn belirlenmesi ve
uygulanmasý konusunda bazý önemli sorunlara yol açmaktadýr. Ýnþaat sektörü açýsýndan
bakýldýðýnda nanoteknolojinin sektörel bazda uygulanabilmesi ve ortaya çýkan teknik
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bilgi ve çalýþmalarýn suistimal edilmemesi için nanoteknoloji ile ilgili ulusal standartlarýn
geliþtirilmesine iliþkin çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir.
Nanoteknolojinin çevre ve insan saðlýðýna ve güvenliðe iliþkin olasý olumsuz etkilerinin
önceden öngörülebilmesi ve ortadan kaldýrýlabilmesi için de bu tür standartlarýn getirilmesi
önem taþýmaktadýr. Bu amaçla TSE'nin nanoteknoloji ya da benzeri yeni ortaya çýkan
teknolojilere iliþkin standartlarýn oluþturulmasý konusunda adaptasyonunun artýrýlmasý
gerekmektedir. Ortaya çýkan yeni teknolojiler konusunda standartlarýn hýzla belirlenebilmesi,
bununla beraber sektörün ve ilgili kurumlarýn hýzlý adaptasyonu tüm sektöre avantaj
saðlayacaktýr.
20) Nanoteknoloji ile üretilmiþ malzemelerin çevre ve insan saðlýðýna etkileri
konusunda denetimin saðlanmasý
Nanoteknolojinin çevreye ve insan saðlýðýna olasý zararlý etkilerine iliþkin yapýlan
çalýþmalar özellikle nanoteknoloji kullanýlarak üretilen ürünlerin artmasý sonrasýnda
yoðunlaþmýþtýr. Ýngiltere, Almanya ve AB ülkeleri hazýrladýklarý nanoteknoloji strateji
belgelerinde ve eylem planlarýnda nanomalzemelerin çevre ve insan saðlýðý için
yaratabileceði olasý riskler konusunda araþtýrma yapýlmasýna öncelik vermiþlerdir. 2008
yýlýnda ABD'de nanoteknoloji araþtýrmalarýna yönelik olarak verilen kamu AR-GE fonlarýnýn
%5'i çevre, saðlýk ve güvenliðe yönelik araþtýrmalar için ayrýlmýþtýr.
Ayrýca ABD'de imalat sektöründeki firmalarýn katýlýmý ile yapýlan araþtýrmalarda
nanoteknolojinin çevre ve insan saðlýðýna iliþkin olasý risklerinin nanoteknolojilerin
ticarileþtirilmesi konusunda en önemli engellerden biri olduðu vurgulanmýþtýr16. Önceki
bölümlerde de vurgulandýðý gibi bu tür nanomalzemelerin olasý risklerine iliþkin tedirginlik
inþaat sektöründe nanoteknoloji uygulamalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir engel
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
ABD'deki Çevresel Koruma Ajansý'nýn yürüttüðü görevlere benzer þekilde ülkemizde
de nanoteknoloji ürünlerinin insan ve çevre saðlýðý için güvenliðini saðlayacak ve bunun
için çerçeve çizecek kurumlarýn bulunmasý þarttýr. Baþta Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
olmak üzere Saðlýk Bakanlýðý ve Bilim, Teknoloji ve Ticaret Bakanlýðý gibi kurumlar
nanoteknolojinin en sýk uygulandýðý alanlarý gözeten kurumlardýr.
Nanoteknolojinin çevre, saðlýk ve güvenlik alanlarýnda ortaya çýkaracaðý risklerin
anlaþýlmasý, nanoteknolojinin ticarileþtirilmesi açýsýndan da önem taþýmaktadýr. Pek çok
firma bu konuda ortaya çýkabilecek risklerin yaratacaðý tehlikeden kaçýnmak için
16

"Barriers to nanotechnology commercialization" Final Report to the US Department of Commerce Technology
Administration (September 2007). http://www.ntis.gov/pdf/Report-BarriersNanotechnologyCommercialization.pdf
adresinden eriþilebilir. (26 Þubat 2012).
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nanoteknoloji alanýnda AR-GE faaliyetinde bulunsa dahi sonuçlarýný piyasaya sürmemektedir.
Diðer yandan bazý firmalar ise ürünlerinde nanoteknoloji kullanmalarýna raðmen bunun
yaratacaðý olumsuz imajdan kurtulmak amacýyla pazarlama stratejilerini nanoteknoloji
üzerine kurmamayý tercih etmektedir. Bu sorunlarýn ve toplumda nanoteknoloji hakkýnda
oluþan soru iþaretlerinin ortadan kaldýrýlmasý için ABD ve AB baþta olmak üzere pek
çok ülkede nanoteknolojinin çevre, insan saðlýðý ve güvenliðine iliþkin risklerini araþtýrmak
üzere özel araþtýrma fon ve programlarý oluþturulmaktadýr. Türkiye'de de benzer bir
grubun oluþturulmasý gerekmektedir. Kamu, özel sektör ve akademiden ilgili alanlarda
çalýþan / araþtýrma yapan kiþilerden oluþturulacak bir eylem grubu ile nanoteknolojinin
olasý riskleri ile ilgili araþtýrmalar yapýlmasý, ortaya çýkabilecek riskler konusunda gerekli
düzenlemelerin yapýlmasý ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede
sadece nanoteknolojinin olasý risklerine karþý önceden tedbir alýnmasý deðil ayný zamanda
nanoteknolojinin ticarileþtirilmesinin önündeki engellerin de ortadan kaldýrýlmasý
saðlanabilecektir.
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B Ö L Ü M

SONUÇ

SONUÇ
Yarattýðý katma deðer ve istihdamla Türkiye'de ekonomik büyümenin lokomotifi
konumunda olan inþaat sektörü için belirlenen hedef, bu konumunu daha da güçlendirerek
uluslararasý pazarlarda yüksek rekabet gücü elde etmektir. Bu hedefe ulaþmada teknolojik
kapasitesinin artýrýlarak katma deðeri yüksek ürünlere yönelmenin yaný sýra doðal
kaynaklarý hýzla tükenmekte olan dünyamýzda en önemli gündem maddelerinden biri
haline gelen sürdürülebilirlik konusunun da sektörde öncelikler arasýna alýnmasý zorunluluk
haline gelmiþtir.
Araþtýrmacýlar, varolan sosyal ve kültürel eðilimlerin devam etmesi durumunda,
önümüzdeki 10 yýllýk süreçte düþük nüfus artýþ oranlarýna paralel olarak ortalama çekirdek
aile büyüklüðünün ve ayný konutta ikamet eden aile üyelerinin sayýsýnýn azalacaðýný ileri
sürmektedir. Konut baþýna düþen birey sayýsý azalýrken, yalnýz yaþamayý tercih eden
bireylerin sayýsýnda da hýzlý bir artýþ gözlenmektedir. Bunlarýn yaný sýra Türkiye'nin 2050
yýlýnda 100 milyon nüfusa ulaþmasýyla %80'e ulaþacaðý tahmin edilen þehirleþmenin de
bir sonucu olarak büyük þehirlerde konut ihtiyacý hýzla artmaktadýr. Sonuç olarak,
sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi daha az kirleten, doðaya daha az zarar veren,
doðal kaynaklarý daha etkin kullanabilen, enerji verimliliði yüksek ve karbon salýnýmý
daha düþük binalar tasarlamamýz gerekmektedir. Doðaya saygýlý, ekolojik, konforlu ve
enerji tüketimini azaltmak üzere geliþtirilen "yeþil binalar" ayný zamanda enerji verimliliði,
çevre ve iklim deðiþikliðine karþý duyarlý, saðlýk ve güvenliðine önem veren tüketicilerin
de beklentilerini karþýlamaktadýr.
Ülkemizde cari açýðýn en önemli bileþeni enerji harcamalarýdýr. ÝMSAD Ekonomi
Raporlarýna göre ülkemizin toplam 55 milyar dolar olan enerji harcamasýnýn 16 milyar
dolarlýk kýsmý konutlarýn ýsýnmasý amacýyla kullanýlmaktadýr. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý önderliðinde hazýrlanmýþ olan Enerji Verimliliði 2010-2023 Belgesinde öncelikli
stratejik amaçlardan ikisi "sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoðunluðunu ve enerji
kayýplarýný azaltmak" ile "enerji verimliliði yüksek binalarýn enerji taleplerini ve karbon
emisyonlarýný azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanan sürdürülebilir çevre
dostu binalarý yaygýnlaþtýrmak" olarak belirlenmiþtir. Binalarýn özellikle ýsýnma amaçlý
enerji tüketimlerinin azaltýlabilmesi binalardaki ýsý kayýplarýnýn en aza indirilmesi ile
mümkün olacaktýr. Bu amaçla, öncelikli olarak daha iyi yalýtým malzemeleri geliþtirilmesi
ve kullanýlmasý, verimli ýsýtma, soðutma sistemleri kullanýlmasý, güneþ ve rüzgar gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýndan daha etkin þekilde faydalanýlmasý gerekmektedir.
Ülkemizde binalar için ilk akla gelen ve en acil çözüm gerektiren risklerden biri hiç
þüphesiz depremdir. Ülkemizin yüzölçümünün %42'si birinci derece deprem kuþaðý
içinde yer almaktadýr. Ayrýca mevcut binalarýmýzýn oldukça büyük bir kýsmýnýn mühendislik
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hizmeti almaksýzýn kayýtdýþý inþa edildiði bilinmektedir. Özellikle 1997 yýlýnda yürürlüðe
giren Deprem Yönetmeliði ve 1999 yýlýnda yaþanan Marmara Depremi sonrasýnda
yaygýnlaþmaya baþlayan yapý denetimi çalýþmalarý öncesinde yapýlan binalarýmýzýn
birçoðunda kullanýlan inþaat malzemesi ve yapým kalitesinin yeterli seviyede olmadýðý
belirlenmiþtir. Öte yandan deprem riski taþýyan binalarýn tümünün yýkýlmasýnýn ardýndan,
kaliteli malzeme ve iþçilikle yeni baþtan yapýlmalarýnýn maliyeti de oldukça yüksektir.
Bu bilgiler ýþýðýnda iki konu özellikle önem kazanmaktadýr:
1. Mevcut binalarýn yeni takviye malzemeler ve geliþtirilen mühendislik yöntemleri
ile deprem güvenliklerinin saðlanmasý
2. Yeni yapýlacak binalarýn deprem etkilerine karþý koyabilecek, yüksek nitelikli ve
ekonomik malzemeler ile üretilmesi
Ayrýca, özellikle düþük gelir grubundaki toplum kesimlerinin güvenli barýnma ihtiyacýný
karþýlayabilmek için nitelikli ve ekonomik çözümlere acil olarak ihtiyaç duyulmaktadýr.
Söz konusu problemlerin çözümü için iki yaklaþým benimsenebilir; bunlardan ilki bugün
kullanýlan inþaat malzemelerinin; betonun, çeliðin ve çimentonun yapýsal malzeme
özelliklerinin deðiþtirilmesi ve güçlendirilmesidir; ikincisi ise tamamen yeni ve daha
üstün özelliklere sahip inþaat malzemelerinin geliþtirilmesidir.
Önümüzdeki 10 yýlýn temel toplumsal ihtiyaçlarý ve gelecekte ihtiyaç duyulacak bina /
konut özellikleri dikkate alýndýðýnda inþaat sektöründe radikal inovasyonun gerçekleþeceði
öngörülebilmektedir. Rekabet ve farklýlýðýn göstergesi olarak son dönemde öne çýkan
inovasyon kavramý ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama süreçlerinde yapýlan yenilikler
ya da önemli derecede iyileþtirilmiþ çözümleri ifade etmektedir. Ýnþaat sektörüne
baktýðýmýzda en önemli inovasyon alanýnýn inþaat malzemeleri olduðu görülmektedir.
Diðer bir deyiþle,
 mevcut malzemelere yeni ve üstün özelliklerin kazandýrýlmasý veya tamamen yeni
ve üstün nitelikli malzemelerin geliþtirilmesi, inþaat sektörü için stratejik olarak en
önemli inovasyon alanýdýr.
Daha hafif, daha esnek, daha dayanýklý, daha uzun ömürlü, hem üretim hem kullaným
süreçlerinde çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarýndan daha etkin
þekilde faydalanabilen inþaat malzemelerine ve binalara ihtiyacýmýz olacaktýr. Bu özelliklere
sahip inþaat malzemelerinin geliþtirilmesinde günümüzün en önemli teknoloji alanlarýndan
biri olan nanoteknolojinin çok önemli katký saðlayacaðý öngörülmektedir.
Nanoteknoloji elektronikten tekstile, havacýlýktan kozmetik sektörüne kadar oldukça
geniþ bir yelpazede farklý sektörleri etkileme potansiyeline sahip olan bir enabling'
teknolojidir.
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Diðer bir deyiþle, nanoteknoloji çok geniþ bir alanda ve çeþitte uygulamalara temel
oluþturan ve dolayýsýyla baþka teknolojiler, yeni ürün ve süreçlerin hayata geçirilebilmesini
mümkün kýlan bir teknolojidir. "Yeni endüstri devrimi" (Roco, 1999;Loveridge vd., 2008)
olarak da nitelendirilen nanoteknolojinin birçok sektörde radikal inovasyonu beraberinde
getireceði ve bu nedenle ekonomiye katkýsýnýn çok yüksek olacaðý öngörülmektedir.
Ýnþaat sektörü, 1990'lý yýllarda nanoteknolojinin uygulanabileceði birkaç önemli
sektörden biri olarak iþaret edilmesine raðmen yýllar içinde nanoteknoloji uygulamalarý
konusunda diðer sektörlerin biraz gerisinde kalmýþtýr. Bunun nedeni olarak inþaat
sektörünün daha geleneksel ve maliyet odaklý bir sektör olmasý gösterebiliriz. Öte yandan,
özellikle son dönemde öne çýkan ekolojik bina tasarýmlarý, bu binalara iliþkin baþta AB
olmak üzere pek çok ülkede yeni düzenlemelerin yapýlmasý, strateji ve hedeflerin
belirlenmesi inþaat sektöründe nanoteknoloji temelli inovasyonun hayata geçirilmesi için
itici bir güç olabilir.
Nanoteknoloji pek çok ülke için ekonomik kalkýnma ve teknolojik geliþim açýsýndan
önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Aralarýnda geliþmekte olan ülkelerin de olduðu pek çok
ülke nanoteknoloji yarýþýna hýzlý bir þekilde girmiþtir; nanoteknolojinin geliþtirilmesi
hedefine yönelik AR-GE programlarý Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi pek çok
geliþmekte olan ülkede uygulanmaktadýr. Türkiye, üniversitelerde yapýlan nanoteknoloji
araþtýrmalarý ve yeni kurulan nanoteknoloji altyapýlarý ile bu alanda özellikle son
dönemlerde oldukça önemli adýmlar atmýþ olmakla birlikte bu adýmlarýn farklý sektörlere
yönelik özel politika, strateji ve teþvikler ile desteklenmesi gerekmektedir. Teknolojilerin
geliþme sürecinde devlet tarafýndan saðlanacak çeþitli teþviklerle özel sektördeki þirketlerin
bu teknolojileri kullanma sürecine büyük katký saðlanacaðý kesindir.
Ýnþaat sanayisinin katma deðerin ve yenilikçilik kapasitesinin artýrýlmasý ve
nanoteknoloji gibi yeni teknoloji olanaklarýndan yeterince faydalanýlabilmesi için ilgili
kamu kurumlarýmýza, üniversitelerimize, araþtýrma merkezlerimize ve sanayicilerimize
önemli görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda, AR-GE yatýrýmý yapýlacak ve ülkemize
rekabet üstünlüðü kazandýrabilecek stratejik alanlarýn doðru olarak belirlenmesi, etkin
üniversite - sanayi iþbirliklerinin kurulmasý ve desteklenmesi, nanoteknoloji ve inovasyon
konusunda farkýndalýk yaratýlmasý ve sanayicimiz tarafýndan vizyoner bir bakýþ açýsýyla,
geleceðin ihtiyaçlarýna yönelik yenilikçi ve katma deðeri yüksek çözümler geliþtirebilme
motivasyonunun saðlanmasý gelmektedir.
ÝMSAD ve TÜSÝAD'ýn nanoteknolojiye iliþkin oluþturduðu çalýþma gruplarýnda ve UÝG
bünyesinde yürüttüðü projelerde nanoteknolojinin uygulanabileceði stratejik alanlara
odaklanmak yerine nanoteknolojinin kendisini bir stratejik alan olarak görmenin daha
uygun bir yaklaþým olacaðý ön plana çýkmýþtýr. Nanoteknoloji alanýnda temel ve
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uygulamaya yönelik araþtýrmalar yapacak araþtýrma merkezlerinin kurulmasý, bu araþtýrma
merkezlerinin kamu / özel sektör ve STK'lar ile iþbirliði içerisinde sürdürülebilirliklerinin
saðlanmasý; ayrýca yapýlan araþtýrma sonuçlarýnýn farklý sektörlerde kullanýlmak üzere
buralardan firmalara yayýlmasýnýn saðlanmasý, ticari ürünlere dönüþtürülmesi,
nanoteknolojinin firmalar arasýnda yaygýnlaþmasýnýn saðlanmasý ve ülke geneline yayýlmasý
bu tür bir stratejinin en önemli adýmlarýný oluþturacaktýr. Bu çalýþmanýn bir sonraki
aþamasý olarak raporda yer alan önerilerin sektörün paydaþlarýnýn daha geniþ katýlýmýyla
geliþtirilmesi ve revize edilmesi planlanmaktadýr.
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EK-3 Çalýþmanýn Yöntemi
Ýnþaat sektörü nanoteknoloji çalýþma grubunun kurulmasý amacýyla, UNG ve sektörün
önemli bir çatý kuruluþu konumunda olan Ýnþaat Malzemesi Sanayicileri Derneði (ÝMSAD)
beraber hareket etmiþtir. Çalýþma grubuna sanayicilerin gönüllü katýlýmlarýnýn saðlanmasý
amacýyla ÝMSAD tarafýndan tüm üye firmalara ve kuruluþlara UNG ve çalýþma yöntemi
konusunda bilgilendirici bir duyuru gönderilmiþ ve konuya olan ilgileri sorulmuþtur. Bu
süreç sonunda 15 firma yetkilisi bu alanda çalýþmalarý olduðunu ya da gelecek dönemlerde
bu alanda çalýþmalar yapmayý hedeflediklerini belirterek çalýþma grubuna dahil olmaya
gönüllü olmuþlardýr (Çalýþma grubuna katýlan firma yetkilileri ve akademisyen /
araþtýrmacýlarýn listesi EK-1'de verilmektedir).
Çalýþma grubuna katký verecek akademisyenlerin belirlenmesi amacýyla ilgili tüm
üniversitelerin Ýnþaat Mühendisliði fakülteleri ya da proje geliþtirme birimleri ile iliþkiye
geçilmiþ ve nanoteknoloji konusunda çalýþan araþtýrmacýlar hakkýnda bilgi alýnmýþtýr.
Belirlenen akademisyenler UNG ve çalýþma yöntemi konusunda bilgilendirilmiþ ve çalýþma
grubuna davet edilmiþtir. Bu süreç sonunda farklý üniversitelerden beþ akademisyen /
araþtýrmacý çalýþma grubuna dahil olmuþtur.
Ýnþaat sektörü çalýþma grubu, Kasým 2010 - Aðustos 2011 tarihleri arasýnda, daha önce
belirlenmiþ olan gündem çerçevesinde altý defa toplanmýþ ve çalýþmalarýný tamamlamýþtýr.
Yapýlmýþ olan toplantýlarýn gündem baþlýklarý þöyledir:
Gündem 1: Ulusal Nanoteknoloji Giriþimi (UNG) çalýþmasýnýn amacý nedir?
 UNG'nin amaçlarý, yapýsý ve çalýþma yönteminin sektörel temsilcilere açýklanmasý
 Nanoteknolojinin sektöre saðlayabileceði katma deðerin ve uygulama alanlarýnýn
tartýþýlmasý
 Oluþturulacak olan sektörel çalýþma grubunun katýlýmcýlarýnýn belirlenmesi
 Çalýþma takviminin oluþturulmasý
Gündem 2: Dünyada ve Türkiye'de Sektörün Mevcut Durumu
 Dünyada sektörün mevcut durumunun deðerlendirilmesi
 Türkiye'de sektörün mevcut durumunun ve dünyadaki konumunun deðerlendirilmesi,
göreceli üstünlük ve zayýflýklarýnýn belirlenmesi
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Gündem 3: Dünyada ve Türkiye'de Sektöre Ýliþkin Gelecek Dönem Stratejileri
 Sektörün geleceðini belirleyecek sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik
eðilimlerin tespit edilmesi
 AB, AB üyesi ülkeler, ABD ve Uzak Doðu (Japonya, Çin, G.Kore) ülkelerinin sektöre
yönelik gelecek dönem stratejilerinin deðerlendirilmesi
 Türkiye'nin sektöre yönelik gelecek dönem stratejilerinin deðerlendirilmesi
2. gündem maddesinde tartýþýlmýþ olan sektörün mevcut durumu ve dünyadaki
mevcut konumumuz, gelecek dönem öngörüleri, farklý ülkelerin sektörel gelecek
dönem stratejileri, sektördeki ulusal kapasitemiz, tecrübelerimiz, yetkinliklerimiz
ve mevcut stratejilerimiz ýþýðýnda, ülke olarak göreceli rekabet üstünlüðü kazanýlabilmesi
için odaklanýlmasý gereken tematik alanlarýn tartýþýlmasý ve belirlenmesi,
Gündem 4: Dünyada Sektöre Ýliþkin Nanoteknoloji Stratejileri
 3. gündem maddesinde tartýþýlmýþ olan AB, AB üyesi ülkeler, ABD ve Uzak Doðu
(Japonya, Çin, G.Kore) ülkelerinin sektöre yönelik uzun dönemli stratejileri içerisinde
nanoteknolojinin konumunun belirlenmesi ve deðerlendirilmesi
 Söz konusu ülkelerde ve AB'de sektörel nanoteknoloji stratejileri ve yol haritalarý
geliþtirilmiþ ise, bunlarýn tespiti ve deðerlendirilmesi
Gündem 5: Türkiye'de Sektöre Ýliþkin Nanoteknoloji Stratejileri
 3. ve 4. gündem maddelerinin tartýþýlmasý ile elde edilen verilere dayanarak, sektörün
2023 yýlý hedefine ulaþma sürecinde nanoteknolojinin nasýl katký yapacaðýnýn
belirlenmesi,
 Bu doðrultuda sektöre iliþkin nanoteknoloji vizyonunun, temel amaç ve politikalarýn
ve öncelikli alanlarýn belirlenmesi,
 Ýþ tanýmlarýný ve uygulama stratejilerini içeren "eylem planýnýn" oluþturulmasý
Rapora katký sunmak üzere sürdürülebilir kalkýnma alanýnda özel sektörde farkýndalýk
yaratmak adýna 2010 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan TÜSÝAD Sürdürülebilir Kalkýnma
Gücü bünyesinde bir çalýþma grubu oluþturulmuþtur (Çalýþma grubuna katýlan firma
yetkilileri listesi EK-2'de verilmektedir). Sürdürülebilirlik alanýnda uzman özel sektör
temsilcilerinden oluþan çalýþma grubu özellikle konunun sürdürülebilirlik boyutuna
odaklanarak, bu doðrutuda vizyon, hedef ve önerileri oluþturmuþtur. Raporun Sürdürülebilir /
Yeþil Binalar baþlýklý 3. bölümü Çalýþma Grubu üyeleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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EK-4 ÝMSAD 2023 Hedefleri ve Ýnþaat Sektörü Tanýmý
ÝMSAD'ýn 2023 yýlý inþaat sektörüne yönelik hedefleri:
 Ýnþaat malzemeleri ihracatýnda 100 milyar dolar
 Yurtdýþý müteahhitlik faaliyetlerinde 100 milyar dolar
 Yurt içi pazar büyüklüðünde 100 milyar dolar
olmak üzere, toplam 300 milyar dolardýr.

ÝNÞAAT SEKTÖRÜ TANIMI:
Ýnþaat sektörü oldukça büyük bir sektördür; farklý gruplardan üreticileri ve tasarýmcýlarý
içine almaktadýr. Bu çalýþmada inþaat sektörü ile iki temel grup kastedilmektedir:
(1) Mimar, tasarýmcý, müteahhit ve müþavirler
(2) Ýnþaat malzemesi üreticileri
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EK-5 Üniversite Nanoteknoloji Araþtýrma Merkezleri
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EK-6 Firma Araþtýrma Merkezleri
5746 sayýlý kanuna dayanarak devlet desteði ile kurulmuþ firma araþtýrma merkezleri
aþaðýda ele alýnmaktadýr.
Kaleseramik AR-GE Merkezi
Kaleseramik AR-GE Merkezi, 31.07.2008 tarihli 5746 sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýndaki Kanun ile 2012 yýlýnda kurulmuþ bir merkezdir.
Seramik Mühendisliði, Metalürji ve Malzeme Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Kimya
Mühendisliði, Maden Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði, Elektronik ve Haberleþme
Mühendisliði, Kontrol Sistemleri, Grafik, Endüstriyel Seramik, Desinatörlük ve uzmanlýk
alanlarýnda 71 tam zamanlý, 10 yarý zamanlý personeli ile AR-GE çalýþmalarýný sürdürmektedir.
AR-GE Merkezinin 2012 yýlý toplam AR-GE bütçesi, 9.057.608 TL olup genel bütçe
içerisindeki oraný %1,45'dir.
Kaleseramik AR-GE Merkezi seramik sektöründe faaliyet gösterecek olup, ilk aþamada
hedeflenen sektöre baðlý ürünler: seramik kaplama malzemeleri, seramik saðlýk gereçleri,
porselen - kompozit izolatör, elektro teknik seramikler, seramik filtreler, frit, seramik
hammaddeleri.
Kaleseramik AR-GE Merkezi, Topluluk stratejileri doðrultusunda kendi stratejilerine
odaklanmýþ, kurum yönetim araçlarý ile destekli, uzman ve destek personelinin yaný sýra
üretim, satýþ pazarlama birimlerinin katýlýmý ile oluþturulmuþ amacý, kapsamý ve hedefleri
tanýmlanmýþ, bütçesi belirlenmiþ, bilgi, doküman ve fikri mülkiyet haklarý yönetimi,
yaratýcýlýk geliþtirme vb. araçlarla desteklenmiþ projeler yürütmeyi hedeflemiþtir.
AR-GE Merkezinin stratejileri aþaðýda sýralanmaktadýr.
 Ekonomimizin en büyük sorunlarýndan biri olan dýþ ticaret açýðý ile mücadelede,
ithalat ikame ürünler geliþtirerek katký saðlanmasý,
 Ülkenin ihracat kapasitesinin artýrýlmasý,
 AR-GE faaliyetini destekleyecek araþtýrma ve mühendislik hizmetlerinin ileri
teknolojiler ve bilgi kaynaðý altyapýsý donatýlarak oluþturulmasý,
 Geliþime katkýda bulunacak personel kapasitesinin artýrýlmasý,
 Seramik bilimi ve teknolojisi konularýnda çalýþmalar yapan yurt içi ve yurt dýþýndaki
üniversiteler ve enstitülerle etkin iþbirliðinin saðlanmasý,
 Bilimsel ve teknik donanýmý yüksek, konusunda uzman personel ile ulusal ve
uluslararasý düzeyde rekabet gücü yüksek þirket olmasý için katkýda bulunulmasý,
 Tasarým ve mühendislik sinerjisi oluþturarak yeniliklerin yaratýlmasý,
 Rakiplerle rekabet öncesi iþbirliðine açýk olunmasý,
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 Mevcut ürün portföyünün dýþýnda, gruba yeni faaliyet alanlarý açabilecek seramik
malzemeleri üzerine araþtýrmalar yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Eczacýbaþý - VitrA Ýnovasyon Merkezi
Eczacýbaþý Yapý Ürünleri Grubu, çevre dostu üretim kampüsünün yer aldýðý Bilecik
- Bozüyük'te, tüm AR-GE ekiplerini buluþturacak inovasyon merkezini 2011 yýlýnda
kurdu. Banyo ve kaplama çözümleri ile seramik uygulamalarýnda yeni nesil çözümler
üretecek Merkez, çalýþanlarýn kendini özgürce ifade edebileceði bir platform oluþturarak
inovasyon kültürünü yaygýnlaþtýrmayý hedefliyor. Tüm Eczacýbaþý kuruluþlarý için yaratýcýlýðý,
ortak aklý ve ekip çalýþmasýný teþvik eden bir kültür geliþtirmeyi amaçlayan Merkezin
sunduðu ortam, açýk iletiþime, bilgi, deneyim ve fikir paylaþýmýna olanak tanýyor.
VitrA Ýnovasyon Merkezi'nin ana hedefi, mimar ve tasarýmcýlarýn yaratýcýlýðýný
sýnýrlamadan, "hayal edilen" ürünlerin gerçeðe dönüþtürülmesine ortam saðlamak.
Dünyadaki geliþmeleri ve kurum içi önerileri takip ederek inovatif fikirleri zenginleþtirmeyi
ve artýrmayý hedefleyen Merkezde, Eczacýbaþý Yapý Ürünleri Grubu'nun tüm markalarýnýn
rekabet gücünü artýracak yeni ürün, malzeme, süreç ve teknolojiler araþtýrýlýp hayata
geçirilecek. Nanoteknoloji, elektronik, su ve enerji, sensör teknolojisi, akustik, ergonomi
ve kompozit malzemeler gibi alanlarýn inceleneceði, pazar ve teknoloji odaklý inovasyon
çalýþmalarýna öncelik verileceði, mevcut inovasyonun hayata geçirilmesinin de destekleneceði,
Eskiþehir - Bilecik - Kütahya üçgenindeki seramik kümelenmesinin rekabet gücünün
artýrýlmasýna da katkýda bulunacaðý merkezde; Türkiye'den ve dünyadan sektörel
kuruluþlarla, enstitü ve üniversitelerle ortak çalýþmalar yürütülecektir.
Mimar, tasarýmcý, araþtýrmacý, akademisyen ve sektörün teknik kadrolarýný buluþturan
etkinlikler düzenleyecek VitrA Ýnovasyon Merkezi, ayný zamanda bir sosyal yaþam alaný
olarak kurgulandý. Geleceðin banyo ve kaplama malzemelerinin yaratýlacaðý merkez, 15
milyon TL'lik yatýrýmla inþa edildi. 5.000 metrekarelik üç katlý bir binada faaliyet gösterecek
VitrA Ýnovasyon Merkezi, konuklarýný bir sergileme alanýyla karþýlýyor. Çalýþanlarýn da
aralarýnda bulunduðu farklý hedef kitlelerle iletiþim kurmayý ve yeni fikirlere ilham
kaynaðý olmayý amaçlayan giriþ bölümü; sergi alaný, eðitim atölyesi ve seminer salonundan
oluþuyor.
Her yýl yenilenecek bir yapýda tasarlanan sergi alanýnda, Eczacýbaþý Yapý Ürünleri
Grubu'nun geliþtirdikleri dahil tüm yaratýcý fikirler, tasarým, kültür, sanat ve yaþam tarzý
gibi unsurlarla harmanlanarak sunulacak. Türkiye'den ve dünyadan mimar ve tasarýmcýlar,
kendilerine ayrýlan bölümlerde yaratýcýlýklarýný özgürce sergileyecek. Profesyoneller,
VitrA ürünleri de kullanarak, geleceðin trendlerine uygun yaþam alanlarýna ýþýk tutacak
enstalasyonlar gerçekleþtirecek. Merkez bünyesinde geliþtirilen inovasyonu temel alarak
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düzenlenecek sergiler belli aralýklarla yenilenirken, altý ayda bir yeni profesyonellerin
çalýþmalarýna ev sahipliði yapýlacak. Merkezin eðitim atölyesi ise interaktif ve üretken
buluþmalara imkan tanýyan bir mekan olarak iþlev görüyor.
ÞÝÞECAM AR-GE Merkezi
ÞÝÞECAM Cam Araþtýrma Merkezi 1976 yýlýnda baþladýðý AR-GE çalýþmalarýna 34 yýldýr
kendi öz kaynaklarý ile destek vererek devam etmektedir.
AR-GE alt yapýsýný destekleyerek bilimsel alanda geliþimi ve yenilikçi yaklaþýmlarý ile
rekabet gücünün artmasý için önemli bir fýrsat ve destek olan 5746 sayýlý Araþtýrma ve
Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda Kanunun yayýmlanmasýnýn ardýndan
merkez AR-GE Merkezi olma baþvurusunu yapmýþtýr. Geçirilen denetimler sonrasýnda
14 Temmuz 2009 tarihi itibari ile söz konusu kanun kapsamýnda "AR-GE Merkezi" olarak
tescil edilmiþtir.
ÞÝÞECAM AR-GE Merkezi, tüm ürün gruplarýnda mevcut, geliþmekte olan ve geliþeceði
öngörülen pazar gereksinimleri doðrultusunda katma deðeri yüksek, çevre dostu yeni
ürün ve proses geliþtirmeye yönelik çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Yürütülen AR-GE süreçlerinin etkinliðinin bir ölçütü olarak, "Bulaþýk Makinesi Dayanýmý,
Parlaklýðý ve Kalitesi Yüksek Kurþunsuz Kristal Cam Ev Eþyasý" ürünü, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK), Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý (TTGV)
ve TÜSÝAD tarafýndan 2010 yýlýnda 9'uncusu düzenlenen Teknoloji Ödülleri Programý
kapsamýnda "Büyük Ölçekli Firma Süreç Ödülü" kazanmýþtýr.
Bunun yaný sýra, mevcut ürün maliyetinin düþürülüp kalitenin artýrýlmasýna yönelik
olarak yeni ve alternatif hammadde kaynaklarýnýn kullanýmý, enerji yönetimi ve etkin
kullanýmý, yeni büyüme yatýrýmlarýnýn modern teknolojilerle donatýlmýþ ve sermaye
verimliliðini en üst düzeyde tutarak hedeflenen zaman sürecinde üretime kazandýrýlmasý
faaliyetleri devam etmektedir.

123

EK-7 Fikir Ürünleri, Patent ve Nanoteknoloji
(M. Kaan DERÝCÝOÐLU Ankara Patent Bürosu Kurucu Ortaðý ve Genel Müdürü
tarafýndan derlenmiþtir.)
Fikir Ürünleri
Fikir, korunabilirlik ölçütleri açýsýndan deðerlendirildiðinde, "henüz bir biçim verilerek
ifade edilmemiþ eylem" þeklinde açýklanabilir. Fikir ürünü, bir biçim verilerek ifade
edilmiþ ve somutlaþmýþ fikirlerdir. Fikirler deðil, fikir ürünleri korunmaktadýr. Bir biçim
kazandýrýlmamýþ, ifade edilmemiþ, bir ürün þeklinde biçimlenmemiþ fikirler için herhangi
bir koruma söz konusu deðildir.
Uluslararasý Yorum
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluþ Anlaþmasý eki Fikri Haklarýn Ticaretle Baðlantýlý Yönlerine
Ýliþkin Anlaþma'nýn (TRIPS) 9/2 maddesinde17 ve WIPO Eser Sahibinin Haklarý Andlaþmasý'nýn
(WCT) ikinci maddesinde "Eser Korumasý; fikirleri, usulleri, iþletme yöntemlerini ya da
buna benzer matematiksel kavramlarý deðil, ÝFADELERÝ kapsayacaktýr." denilmektedir.
Fikir ürünleri, biçimlenme þekillerine göre, aþaðýdaki gibi adlandýrýlýr:
ESERLER;
BULUÞLAR;
ENDÜSTRÝYEL TASARIMLAR;
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI;
YENÝ BÝTKÝ ÇEÞÝTLERÝ; vb.
"Yaratýlar" - creations ve
MARKALAR;
COÐRAFÝ ÝÞARETLER;
TÝCARET UNVANLARI VE ÝÞLETME ADLARI;
(ÝNTERNET) ALAN ADLARI;
vb. iþaretler
"Tanýtýcý Ýþaretler" - distinctive signs 17
"2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or
mathematical concepts as such" http://www.wto.or g/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm
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Her þeyin hýzla geliþtiði çaðýmýzda yeni kavramlar da ortaya çýkmaktadýr. WIPO Dünya Fikri Haklar Örgütü yeni kavramlarý ve bu kavramlarýn korunmasý konusunu
kapsamýna almaktadýr. Franchising, character merchandising, doing business methods,
micro-technology, bio-technology, nanotechnology, vb. konular bu alandaki geliþmeleri
yansýtmaktadýr.
Fikirler Nasýl Korunur?
Fikirler yasal olarak korunmadýðý için, fikirlerin korunmasý ürün oluþmadan önce
açýklanmamasýna baðlýdýr.
"FÝKÝRLERÝNÝZÝN KORUNMASINI ÝSTÝYORSANIZ KÝMSEYE SÖYLEMEYÝN" ifadesi en
gerçekçi yaklaþýmdýr.
Herkes fikir ürünü üretmez. Fikir ürünü üretenler ile üretmeyenler arasýnda bir denge
kurulmasý ve üretenlerin özendirilmesi, fikir ürünü üretenleri korumak yoluyla olmuþtur.
Bu koruma fikir ürünleri sahiplerine fikir ürününün kullanýmýna iliþkin tanýnan özel hak
ve yetkiler ile saðlanmýþtýr.
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Fikir Ürünlerinin Korunmasýnda Ölçütler ve Yasal Kaynaklarý
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Bilgisayar Yazýlýmlarý
Yukarýdaki listelerde yer almayan ve bilgi toplumunun önemli unsurlarýndan olan
"bilgisayar yazýlýmlarý", söz konusu fikir ürünlerinden "eserler" içinde yorumlanmaktadýr.
Bilgisayar yazýlýmlarý, teknik özellik içermedikleri ve sanayiye uygulanabilirlik ölçütünü
taþýmadýklarý gerekçeleriyle "buluþ ve patent" konusu dýþýnda kabul edilmiþtir18 .
Eser ve Patent Korumasý Arasýndaki Fark
Eser korumasý; yazýlýmýn izinsiz çoðaltýlmasý, yayýný, topluma sunulmasý, iþlenmesi,
kamuya iletimi konularýnda münhasýr bir hak saðlar. Yazýlým sahipleri, yazýlýmý kullanmak
isteyenlere, yazýlýmýn belirlenen sayýda kullanýmý için izin verir. Bu özgün ürünün izinsiz
kullanýmlarý, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre önlenebilir.
Patent ile korumada ise, patent tarifnamesinde açýklanan ve istemlerinde kapsamý
belirlenen buluþun izinsiz kullanýlmasýnda münhasýr hak söz konusudur. Patent sahibi,
patent metninde açýklanan buluþa iliþkin usul veya ürün için lisans (kullaným izni) verir.
Burada eserlerde olduðu gibi üretilmiþ özgün bir ürün henüz oluþmamýþ olabilir. Patent
metnine göre lisans alan usulü kullanýr veya ürünü üretir. Patent konusu buluþun izinsiz
kullanýmý, ilgili yasal düzenleme (551 sayýlý KHK) hükümlerine göre önlenebilir.
Ticaret Sýrlarý
Bir üründen veya yöntemden en verimli ve kolay biçimde yararlanabilmek için
oluþturulan o konudaki deneyime ve uygulamaya dayalý, genellikle gizli olmakla birlikte,
böyle bir nitelik taþýmasý zorunlu olmayan ve bir patent ile korunmayan, teknik bilgi
birikimi olarak açýklanabilen Ticaret Sýrlarý önemli bir hak konusunu oluþturur.
WTO-TRIPS metni bu konuyu "açýklanmamýþ bilgilerin korunmasý" baþlýðý altýnda
Bölüm 7 de vermektedir19.
Ticaret Sýrlarý ve Patent Korumasý Arasýndaki Fark
Patent olayýnda kiþiler geliþtirdikleri buluþu topluma açýklamalarýnýn karþýlýðýnda
kendilerine verilen patent ile korunurken, ticaret sýrlarýnda bilgi gizli kaldýðý sürece doðal
olarak korunur. Uluslararasý üne sahip bir içeceðin üretim yöntemi bu konuya örnek
olarak verilebilir. 1890'lý yýllarda üretilen ve günümüze kadar üretim yöntemi gizli
tutulabilen bu içecek, üreticisinin gizli tutabilmek konusundaki baþarýsý için, iyi bir
örnektir.
18

WTO-TRIPS: Article 10 Birleþik Devletler'de ve Avrupa Patenti Sistemi'nde bilgisayar yazýlýmlarýna; bazý özel
durumlarda, patent verildiði bilinmektedir.
19
(http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm#7)
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Patent Sistemi
Patent sisteminin konusu buluþlardýr. Buluþun tanýmý genellikle yapýlmaz. Buluþ
kavramýna sýnýr getirmemek amacýyla, taným yerine yorum tercih edilmiþtir.
"Buluþ, teknik bir sorunu ortaya koyar ve çözüm yolunu gösterir" yorumu, tercih
edilen yorum örneklerinden biri olarak verilebilir.
Teknik Özellik
Buluþun patent verilerek korunmasý açýsýndan teknik sorun, teknik çözüm yorumlarýndan
þu sonuç çýkarýlabilir: "Bir buluþun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliðinin
olmasý ön koþuldur."
Teknik:
 Bir bilim, bir meslek dalýnda kullanýlan yöntemlerin tümü
 Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iþ ve yapým20 alanýnda
uygulamak. (TDK, Türkçe Sözlük)
Patent
Patent, tarým dahil sanayinin herhangi bir alanýnda uygulanabilen, YENÝ BULUÞLARA
verilen bir belgenin adýdýr. 20 yýl koruma saðlar.
Patent verilmesi felsefesinin temeli, buluþ yapan kiþiye, buluþunu topluma açýklamasý
karþýlýðýnda, buluþu üzerinde belirli bir süre için "kiþiye özel hak" tanýnmasýdýr. Bu hak
buluþ yapana verilen Patent ile saðlanýr. (Uluslararasý alanda bu konu için, münhasýr hak
anlamýnda "exclusive right" terimi kullanýlmaktadýr).
Patent, yalnýz bir buluþ için verilir.
Eðer buluþ; bir ürün ile ilgisi ise "ürün patenti - product patent", bir usul ile ilgili ise
"usul patenti - process patent" olarak adlandýrýlýr.
Buluþlara Patent Verilmesi için Aranacak Ölçütler
Buluþun patent verilerek korunmasý için, gerekli ölçütlerin deðerlendirilmesinden
önce bir buluþun varlýðý gereklidir. Eðer bir buluþ söz konusu ise, bu buluþun; "yeni",
"sanayiye uygulanabilir" ve "bir buluþ basamaðý içerir" olup olmadýðý incelenecektir.
20

Buradaki yapým, sanayi anlamýndadýr.
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Patent verilmesi için aranacak ölçütlerden, her buluþ iddiasýnýn patent verilerek
korunmayacaðý, ancak ölçütleri karþýlayan buluþlarýn patent verilerek korunacaðý
anlaþýlmalýdýr.
Bazý konular patent korumasýný kapsamý dýþýndadýr:
a - Keþifler, bilimsel teoriler, matematik metotlarý,
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliþkin plan, usul ve kurallar,
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliði olan yaratmalar, bilgisayar
yazýlýmlarý,
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasý ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü
bulunmayan usuller,
e - Ýnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,
hayvan vücudu ile ilgili teþhis usulleri.
Aþaðýda belirtilen buluþlar patent verilerek korunmaz:
a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olan buluþlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiþtirilmesi usulleri.
Yenilik
Patent baþvurusunun yapýldýðý tarihten önce, buluþ konusunda dünyanýn herhangi
bir yerinde, toplumca eriþilebilir, yazýlý veya sözlü tanýtým, kullaným veya bir baþka yolla
açýklanan bilgilerin tümü, tekniðin bilinen durumunu oluþturur.
Tekniðin bilinen durumuna dahil olmayan buluþlar yenidir. Yenilik, patent verilebilirlik
þartlarýndan biri, bir anlamda buluþ için olmazsa olmaz bir kavramdýr.
Sanayiye Uygulanabilirlik
Buluþun, sanayide üretilebilir veya kullanýlabilir (tekrar edilebilir) nitelikte olmasý
anlamýndadýr. Üretilemeyen veya tekrar edilemeyen buluþ iddialarýna patent verilemeyecektir.
Gerçek Buluþçu Olmak
Patent verilmesini isteyen gerçek buluþçu olacaktýr. Eðer baþvuruyu yapan, buluþu
yapan deðilse, buluþu yapan gerçek buluþçunun adý belirtilecektir. Ayrýca bu hakkýn
nasýl elde edildiði açýklanacaktýr.
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Buluþun Bütünlüðü
Patent isteði yalnýz bir buluþu kapsayacaktýr. Bu ölçüt veya kural "buluþun bütünlüðü"
- unity of invention - olarak açýklanýr21.
Bu örnekte, üç buluþ olduðu gerekçesiyle buluþ bütünlüðü olmadýðý belirtilmektedir.
Bu durumda ikinci ve üçüncü buluþlar için ayrý baþvurular yapýlmasý gerekecek ve
yapýlmasý halinde yeni baþvurularýn tarihi ilk baþvurunun tarihi olarak kabul edilecektir.
Açýklýk ve Yeterlilik
Bir buluþ uygulamayý saðlayacak biçimde baþvuruda açýk ve yeterli tanýmlanacaktýr.
KHK 511
Tarifnamenin Açýklýðý
MADDE 46 - Tarifname, buluþ konusunun ilgili olduðu teknik alanda uzman olan bir
kiþi tarafýndan buluþun uygulanabilmesini saðlayacak nitelikte açýk ve yeterli yazýlýr.
2009 Dünyanýn En Büyük Ekonomileri ve 2010 Patent Sayýlarý
2009 istatistiklerine göre satýn alma gücüne göre dünyanýn en büyük 16 ekonomisine
iliþkin sayýlar ve 2010 patent istatistikleri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.

21

Örnek patent baþvurusu:
EP1757914A3
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?NUM=EP1757914A3&DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=number&co
mpact=false
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2009 Dünyanýn En Büyük Ekonomileri ve 2010 Patent Sayýlarý

Kaynak:
Ekonomiler için kaynak:
http://www.milliyet.com.tr/dunyanin-en-buyuk-ekonomileri-/ekonomi/sondakika/03.05.2010/1232631/default.htm
Patent sayýlarý için kaynak:
http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html Sayfa: 192 - 197

Mevcut istatistiklerde ortaya çýkan patent baþvurusu ve patent sayýlarý Türkiye'de
patent korumasýnýn 133 yýllýk uzun bir geçmiþi olmasýna raðmen, henüz geliþmediðini
göstermektedir. Türkiye'deki 7.469 olan yaþayan patent sayýsýnýn Yunanistan'da 32.120
olmasý araþtýrýlmaya deðer bir konudur.
Patent ve Nano-Teknoloji
Patent baþvurularýný ve verilen patentleri kayýt etmek ve bunlar arasýnda araþtýrma
yapabilmek amacýyla patent konularý sýnýflandýrýlmýþtýr.
IPC ve ECLA olmak üzere en çok kullanýlan iki sistem bulunmaktadýr22.

22

Hangi konulardaki buluþlara patent verildiðine iliþkin bilgilere, Avrupa Patent Ofisi patent veri tabaný olan
http://worldwide.espacenet.com adresinden ulaþýlabilir.
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1. IPC - International Patent Classification
Strasburg Anlaþmasý (IPC) ile düzenlenen; bölümler, sýnýflar, alt sýnýflar, gruplar ve
alt gruplardan oluþan ve yaklaþýk 70.000 grubu kapsayan, uluslararasý patent sýnýflandýrma
sistemi23
2. ECLA - European Classificatýon
Avrupa Patent Ofisi tarafýndan kullanýlan ECLA sýnýflandýrma sistemi yaklaþýk 140.000
grubu kapsamaktadý24.
IPC sisteminde B82B sýnýfýnda ve aþaðýdaki taným içinde "nano-structural assemblages".
"nano-sized structures", "nano structures" olarak yer almaktadýr.

23
24

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en
http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=en_EP&classification=ecla&ECLA=B64F3/00
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Nanoteknoloji patent sorgusuna göre Türkiye toplam 23.316 patent baþvurusu arasýnda
yedi patent baþvurusu ile yer almaktadýr. Nanoteknoloji patentlerinde ABD 5.778 patent
ile ilk sýrada gelmektedir, onu 4.928 patent ile Japonya, 4.336 patent ile Güney Kore,
3.245 patentle Çin ve 956 patent ile Danimarka gibi ülkeler izlemektedir.
SONUÇ
The Global Competitiveness Report 2011-201225 incelendiðinde,
Türkiye'nin rekabet gücü sýralamasýnda 59. sýrada ve fikri haklar korumasý sýralamasýnda
108. sýrada olduðu görülecektir. Türkiye'nin fikri haklar konusundaki durumunu gözden
geçirmesi ve patent sayýlarý azlýðýnýn nedenlerini saptamasý ve çözüm üretmesi gerekmektedir.

25

http://gcr.weforum.org/gcr2011/
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