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İNŞAATIN YENİ YOL HARİTASI:
KARBONU AZALT, İNOVATİF 
YAKLAŞ, GELECEĞİ PLANLA!  

Türkiye’de ilk kez, Türkiye İMSAD
organizasyonuyla gerçekleştirilen SBE
Konferansları serisinin İstanbul ayağı SBE16
İSTANBUL Konferansı, derinlemesine ele aldığı
inşaat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları,
bildiriler, oturumlar ve katılımcılarıyla yılın en
etkili organizasyonlarından biri oldu.

Konferansta Türkiye İMSAD, AB ülkeleri gibi
üyeleri ile birlikte emisyon salınımını 2030
yılına kadar yüzde 40 oranında azaltma sözü
verdi.



Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar
Serisi (The Sustainable Built Environment Conference Series), CIB Uluslararası Bina Araştırma ve İnovasyon Konseyi,
FIDIC – Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu, iiSBE – Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre İnisiyatifi ve
UNEP – Birleşmiş Milletler Çevre Programı Teknoloji, Endüstri ve Ekonomi Bölümü Sürdürülebilir Bina ve İklim
İnisiyatifi gibi uluslararası büyük oluşumların inisiyatifinde organize ediliyor. 3 yıllık döngü ile gerçekleştirilen SBE
Konferansları çerçevesinde ilk yıl hazırlık yapılırken, ikinci yıl bölgesel ve ulusal konferanslar ve son yıl global
konferans düzenleniyor. Bu yıl ise Türkiye ile birlikte 21 farklı ülkede 21 konferans düzenleniyor. Bu tarihe kadar bir
kısım konferans sona ererken, geri kalanlar yılsonuna kadar tamamlanacak. Global Konferans ise 2017’de Hong
Kong’da düzenlenecek. Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından bölgesel ve ulusal konferansların içinden en iyi
bildiriler seçilecek ve Global Konferansta sunulacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE KONFERANSLAR SERİSİ
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Türkiye İMSAD organizasyonuyla bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen SBE16 İSTANBUL – Sürdürülebilir Yapılı Çevre
Konferansı, 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi.

Ana teması “Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart
Metropols - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) olarak belirlenen konferansta,
sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekildi; sanayi - üniversite işbirliğinin en güzel
örnekleri kamuoyu ile paylaşıldı. SBE16 İSTANBUL Konferansı, aynı zamanda sanayi, kamu, üniversite ve STK’ların bu
konuda işbirliği yaptığı sektördeki ilk konferans olma özelliğiyle de dikkat çekti.

SBE16 İSTANBUL Konferansı; yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri,
müteahhitleri, akademisyenleri, sanayicileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. 180’in
üzerinde bildiri özeti gönderilen konferansta bilim komitesi incelemeleri sonrası 113 bildiri kabul edildi. Konferans
esnasında toplam 28 oturumda 40 farklı konu başlığı ele alındı; 109 bildiri sunumu, 35 özel sunum gerçekleştirildi.

Konferans esnasında düzenlenen “Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konulu çalıştayda inşaat sektöründen, kamudan, STK’lardan ve akademiden ilgililer bir araya gelerek sorunların
tespitinde bulundular, çözüm önerileri geliştirdiler.

Türkiye inşaat sektörünü buluşturan konferansta, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu masaya
yatırıldı, yarının yapıları ve şehirleri konuşuldu. Sürdürülebilir bir gelecek için fikirler, çözümler, yöntemler ve
teknikler tartışılacak ve sonuçlar paylaşıldı.

Bu çalışmayla SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın ardından yapılan çalışmalara ilişkin detaylı değerlendirme raporunu
sunuyoruz.

Türkiye İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
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SBE16 İSTANBUL KONFERANSI



İnşaat sektörünün kamu, üniversite, STK ve özel sektörden tüm temsilcileri, SBE16 İSTANBUL’da ‘Geleceğin
Yapılarını’ masaya yatırdı. Sürdürülebilirlik, Ar-Ge, inovasyon ve akıllı yapılaşma tüm yönleriyle SBE16 İSTANBUL’da
konuşuldu.

 Türkiye İMSAD üyeleri

 Sektör dernekleri ve üyeleri

 Kamu kurum ve kuruluşları

 İlgili oda yetkilileri

 Müteahhitler

 Müşavirler

 Gayrimenkul yatırımcıları

 Mimarlar

 Proje & taahhüt firmaları

 Akademisyenler

 Finans Kurumları

 IT ve ICT Firmaları

 Hizmet Sektörü

 Konularında uzman uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri

 Derneklere üye olmayan inşaat sanayicileri

 Medya mensupları

HEDEF KİTLE
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KATILIMCI PROFİLİ

SBE16 İSTANBUL’da toplam 109 bildiri sunuldu. 4 yabancı keynote speaker özel oturumlarda konuştu. Ayrıca her
bildiri oturumu öncesi oturum konusuyla alakalı alanında deneyimli ve birikimli konuk konuşmacılar konuşma yaptı.
Oturumlar, akademisyenlerin ve sektörün deneyimli isimlerinin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konferansa 3
günün sonunda toplamda 862 kişi katılım gösterdi.

“Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”na sektörden, üniversitelerden,
kamudan ve STK’lardan toplam 93 kişi katıldı.

Konferansa belediye başkanları ve üst düzey kamu yetkilileri, yurtdışında büyük ölçekli projelerin yüklenicisi
konumundaki müteahhitlik firmalarının üst düzey yöneticileri, uluslararası ödüllü mimarlar, mühendisler, yerli-
yabancı çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli yöneticileri, sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile akademisyenler ve gazetecilerden oluşan geniş bir katılım oldu.

28%

8%
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13%
2%

3%
9%

4% 6% 4%

Katılımcı Profili Dağılımı 
Sanayi
Kamu
Taahhüt
Mimari
Üniversite
Finans
Yabancı
STK
Basın
Hizmet
Diğer

KONFERANSA TOPLAM 862 KİŞİ KATILDI 

Günlere göre katılımcı dağılımı
1. Gün 355 kişi
2. Gün 341 kişi
3. Gün 166 kişi
Çalıştay Katılım: 93 kişi
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Türkiye inşaat sektörünün 2016 yılındaki buluşma noktası olan SBE16 İSTANBUL Konferansı’nda inşaat ve inşaat malzemesi
sektörlerinin üst ve orta düzey yöneticilerinden mimarlara, akademisyenlerden gazetecilere, uluslararası girişimlerin
temsilcilerinden belediye başkanlarına, ve global şirketlerin yöneticilerine kadar, her biri alanında uzman, saygın konuşmacılar
“geleceğin binalarını ve şehirlerini” masaya yatırdı.

Dünyadaki ekonomik, siyasi, iklimsel, kültürel, teknolojik dönüşüm ve akıllı şehircilik vb. konular yapıyı, yapılaşmayı ve
şehirleşmeyi nereye götürüyor? Mimarlık ve mühendislik bilimlerindeki yenilikler neler? Beklentiler, sorunlar, çözüm önerileri
neler ve nasıl şekilleniyor? Değişen ihtiyaçların yapıya ve yapılaşmaya etkileri neler? vb. konularda bildiriler sunuldu, davetli
konuşmacılar bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştı.

NELER KONUŞULDU?
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“Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” ana temasıyla
gerçekleştirilen Konferansta özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerinden kamu
temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesi bildiri sunma imkânı buldu. Konferansta sürdürülebilir gelecek, iklim
değişikliği, akıllı binalar, yeşil binalar / şehirler gibi pek çok konuda yurtdışında ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, ülke
olarak mevcut durumumuz, sorunlar, çözüm önerileri tartışıldı.

Konferansta Şehir-Bina-Malzeme ölçeğinde ‘Bağlam, Politikalar, Performans Kriterleri, Metotlar’ temalarına göre
hazırlanarak Bilim Komitesi tarafından değerlendirilen bildiriler aşağıdaki başlıklardaki oturumlarda katılımcılar ile
paylaşıldı ve tartışmaya açıldı.

NELER KONUŞULDU?
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Şehirler;
 Kentsel Politikalar
 Akıllı Şehircilik
 Akıllı Ulaşım
 ICT
 Kentsel Alan Değerlendirmesi

Binalar;
 Bina Politikaları
 Bina Bilgi Teknolojileri ve ICT
 Tasarım ve Tasarım Gereklilikleri
 Aydınlatma
 İç Mekan Hava Kalitesi
 Enerji ve Emisyonlar
 Yenilenebilir Enerji
 Bina Değerlendirme Araçları
 İyi Uygulama Örnekleri
 Geleceğin Teknolojileri

Malzeme;
 Malzeme Üretim Teknikleri ve Teknolojileri
 Ekolojik Uygulamalar
 Çevresel Sertifikalar ve Yaşam Döngüsü Analizi



AÇILIŞ KONUŞMALARI

F. FETHİ HİNGİNAR
Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı

NILS LARSSON
iiSBE - International Initiative for
a Sustainable Built Environment

Direktörü

MEHMET ÖZÇELİK
TOKİ – Toplu Konut İdaresi

Başkan Yardımcısı
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KEYNOTE KONUŞMACILAR

GORDON FALCONER
Schneider Electric

Akıllı Şehirler Global Direktörü

OLIVER RAPF
Avrupa Bina Performansı 

Enstitüsü Direktörü

KAZUO IWAMURA
IWAMURA Atelier Inc.

Kurucu

SVEN-OLOF RYDING
Eco Platform

Yönetim Kurulu Başkanı
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13 EKİM 2016 – OTURUMLAR 
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OTURUMLAR – 13 EKİM 2016    
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14 EKİM 2016 – OTURUMLAR
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Oktay 
Alptekin –
Türkiye 
İMSAD 



OTURUMLAR – 14 EKİM 2016    
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15

14 EKİM 2016 – OTURUMLAR

Selçuk 
Özdil –
ÇEDBİK
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14 EKİM 2016 – OTURUMLAR

Speaker: A. Münir İsker
Prof. Dr. Lütfullah Gündüz
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15 EKİM 2016 – OTURUMLAR



ÇALIŞTAY

Konferansın ikinci gününde yapılan “Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı
Çalıştayda inşaat sektörü için kamu, sektör, üniversite ve STK’ları bir araya getirmeyi zorunlu kılan referans yol haritası
ortaya konuldu.

18



GALA YEMEĞİ

19

Konferansın ikinci günü Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle düzenlenen Gala
Yemeğinde, kamu ve özel sektörden, sponsor ve destekçi kurumlardan yaklaşık 100 davetli katılımcı yer aldı.



SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın duyuru ve tanıtım
çalışmaları bir yılı aşkın süre boyunca yapıldı.
Konferansın hedef kitleye erişimi için en etkin şekilde
duyurulması amaçlandı. Bu kapsamda, geleneksel ve
modern medya iletişim yöntemleri ve çalışmaları
gerçekleştirildi.
E-posta gönderimlerinden dergi-gazete ilanlarına
kadar farklı tasarımları ile ilgili kitlelerin dikkatinin
çekilmesi sağlandı.

www.imsad.org / www.sbeistanbul.com

#sbeistanbul |  #sbe16
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TANITIM ÇALIŞMALARI

http://www.imsad.org/
http://www.sbeistanbul.com/


TANITIM ÇALIŞMALARI

Üniversitelerin mimarlık fakültelerine konferans posteri gönderildi. Türkiye İMSAD’ın yurt
dışındaki partnerlerine, yurt dışındaki inşaat ve inşaat malzemesi sektörlerinin temsilcilerine
konferansla ilgili düzenli olarak bilgilendirme ve davet mailingleri yapıldı.

Türkiye İMSAD üyelerine, paydaşlara, basına, sponsor ve destekçi
Kurumlar ile uluslararası partnerlere Konferans içeriğine ilişkin e-
bültenler ve duyurular toplu mail yoluyla iletildi.

Arkitera, Yapı Endüstri Merkezi, EkoIQ Dergisi, Reidin, Zingat ve
Global Connection ile yapılan işbirliği çerçevesinde Konferans
tanıtım ve duyuru bannerları bu kurumların web siteleri ve
aylık/haftalık e-bültenlerinde yer aldı.

Konferans bannerları, destekçi ve sponsor
kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde
bu kurumların web siteleri ve
aylık/haftalık e-bültenlerinde yayınlandı
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TANITIM ÇALIŞMALARI

Türkiye İMSAD’ın 21 bin kişilik datasına periyodik olarak Konferans ile ilgili duyurular
gönderildi. Sosyal medyada, Türkiye İMSAD’ın ve konferansın web sitelerinde konferansla
ilgili gelişmeler düzenli olarak duyuruldu.

Türkiye İMSAD sanayici üyesi Lineadecor
konferansın ‘Tasarım Ortağı’ olarak ana 
sponsorluğunu üstlendi. 

Konferansın basılı davetiyesi,
kamuda, sektörde ve STK’larda
üst düzey yöneticilerle paylaşıldı.
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SPONSORLUK ÇALIŞMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye
İMSAD tarafından düzenlenen SBE16
İSTANBUL’a Türkiye İMSAD’ın stratejik
işbirliği içerisine olduğu, her biri alanında
başarılı çalışmalara imza atmış olan birçok
kurum ve kuruluş sponsor ve destekçi
olarak katkıda bulundu.

SBE16 İSTANBUL; toplamda 27 Sponsor, 4’ü
uluslararası olmak üzere 7 Kurumsal Partner
ve 11 Destekleyen Kurum’un katkılarıyla
gerçekleştirildi.
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SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın Türkiye’de düzenleneceğine dair ilk
bilgilendirme 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde yapıldı. The Sustainable
Built Environment Conference Series çerçevesinde düzenlenecek SBE16
ISTANBUL Konferansı’na ilişkin bilgiyi konferanslar serisinin uluslararası
direktörü Nils Larsson verdi.

ORGANİZASYONEL FARKLILIKLAR

Konferans esnasında Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İMSAD Kurumsal Broşürü, Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik
Raporu 2015, Türkiye İMSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı ile konferans sponsorlarının çeşitli promosyon
ürünleri konferans çantasında ve standlarda dağıtıldı.
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‘Sıfır Karbon’ etkinlik olarak düzenlenen SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın, toplam karbon salımı

20,88 ton CO2eş olarak gerçekleşti. Bu miktar karbon salımı aşağıdaki faaliyetlerle salınan

sera gazı emisyonuna eşdeğerdir.

ORGANİZASYONEL FARKLILIKLAR

7331 gün TV 
izlemeye

1824 gün ev 
süpürmeye

2346 gün klima 
çalıştırmaya

112585 defa 
çamaşır yıkamaya
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ORGANİZASYONEL FARKLILIKLAR

Konferansta oturumlar, akademisyenler, sektör duayenleri ve her biri alanında
başarılı çalışmalara imza atmış sektör temsilcileri ile Türkiye İMSAD Yönetim
Kurulu Üyeleri moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konferans esnasında toplam 28
oturumda 40 farklı konu başlığı ele alındı; 109 bildiri sunumu, 35 özel sunum
yapıldı ve 1 çalıştay düzenlendi.

Konferans öncesinde, esnasında ve sonrası da sosyal medya etkin olarak kullanıldı.
#sbeistanbul ve #SBE16 hashtagleri ile katılımcılar konferans hakkında görüşlerini,
çektikleri fotoğrafları 3 gün süresince sosyal medyada paylaştılar.

Konferansın duyuruları, konferans konuşmacılarının görüşleri, oturumlarda
konuşulacaklar, Konferans hakkında gelişmeler; toplu e-maillerle, e-bültenlerle,
ve www.imsad.org ile www.sbeistanbul.com sitesinde ve Facebook, Twitter,
Google+ gibi sosyal medya kanallarında yapılan çalışmalarla Konferans
takipçileriyle paylaşıldı.
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http://www.imsad.org/
http://www.insaatzirve.com/


Konferans öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılan 
İletişim Çalışmaları

Duyuru basın bülteni paylaşımı

Medya Sponsorluğu

Reklam-ilan çalışmaları

Basın Daveti

TV yayın konukluğu

Gazete ve dergilerde haber çalışmaları

Türkiye İMSAD Dergi özel haber çalışması

Sosyal medya tanıtım çalışmaları 

(Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram, 

LinkedIn…)

İLETİŞİM PLANI

Konferans iletişim planı 
kapsamında medya planı 
oluşturuldu. Bu kapsamda ilgili 
sponsor destekleri sağlandı. 
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SBE16 İSTANBUL ile ilgili iletişim çalışmaları 2015 yılı sonbaharında başladı, konferans esnasında
ve sonrasında devam etti. İletişim planı içerisinde yürütülen medya ilişkileri ile mesajlarımız
hedef kitlelere ve sosyal paydaşlarımıza iletildi. İtibarlı ve geniş kitlelere ulaşan ulusal yayınlarda
Konferans’tan yansımalar yer aldı.

Hürriyet  gazetesinde 22 Ekim 2016 tarihinde 

yayınlanan haber…
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Hürriyet gazetesinde 12 Ekim 

2016 tarihinde yayınlanan 

konferans ilanı…

MEDYA – PR ÇALIŞMALARI



MEDYA – PR ÇALIŞMALARI

SBE16 İSTANBUL Konferansı’na ulusal ajanslar,
günlük gazeteler, televizyon kanalları, sektörel ve
yerel yayınlar ile dijital mecrada yayınları olmak
üzere toplam 21 yayıncı/gazeteci katıldı.

SBE16 İSTANBUL Konferansı kapsamında yapılan
medya çalışmaları, yazılı basında gazete, haftalık-
aylık ekonomi dergisi, sektörel ve yerel basın
olmak üzere toplam 90 yayında haber olarak yer
aldı.

Konferans kapsamında yayımlanan haber ve
röportajlar toplam 131 dijital yayında yayınlandı.*

* Konferansın nihai basın yansımaları sonuçları,
sektörel yayınlarda yer alacak haberlerin de
yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır.
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MEDYA – PR ÇALIŞMALARI
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KONFERANSTAN KARELER
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KONFERANSTAN KARELER



33

KONFERANSTAN KARELER



STANDLARIYLA KATILANLAR
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STANDLARIYLA KATILANLAR
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STANDLARIYLA KATILANLAR
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STANDLARIYLA KATILANLAR
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STANDLARIYLA KATILANLAR
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STANDLARIYLA KATILANLAR
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TEŞEKKÜRLER!

Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve 
Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler İçin 
Entegre Çözümler ana temasıyla 

gerçekleştirdiğimiz SBE16 İSTANBUL 
Konferansı’na katılımları ve 

katkılarından ötürü tüm 
sponsorlarımıza, destekçilerimize, 

konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza 
şükranlarımızı sunarız.
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Türkiye İMSAD Merkez Ofisi
Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. (eski Çınar Sok.) No: 3 Kat: 5 Demir Plaza, Kavacık - Beykoz / İST.

Tel: +90 216 322 23 00 Faks: +90 216 322 10 68

www.sbeistanbul.com | www.imsad.org | info@imsad.org 


