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Kuruluşundan bu yana pek çok atılımın öncüsü 
olan Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği 
MARUF, ilk organizasyonda dahi ilkleri gerçekleş-
tirmiş oldu. MBB Uluslararası İşbirliği Koordinatö-
rü, Göç Politikaları Merkezi Direktörü ve MARUF 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Burcuhan Şener 
ile yerel yönetimlerle özel sektör temsilcilerinin, 
akademisyenlerin, öğrencilerin ve kent yöneti-
minde yenilikçi, akılcı sistemlerin oluşturulmasına 
gönül vermiş tüm paydaşların bir araya geldiği bir 
arena olması için hazırlanan MARUF21 hakkında 
konuştuk.  

MARUF pek çok anlamda ilkleri başaran bir forum. 
MARUF’un öncü olduğu alanlardan bahsedebilir mi-
siniz? 

Evet, MARUF ilkleri başaran bir forum oldu. Marmara 
Belediyeler Birliği zaten 1975 yılında kurulduğundan 
beri birçok şeyin öncüsü olmuş bir kurum. Marmara 
Belediyeler Birliğinin vizyonu “yetkin yerel yönetimler 

ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluş-
turmak için küresel ölçekte fayda üreten öncü bir ku-
rum olmak.” MARUF bu vizyonla çok örtüşüyor. Her 
şeyden önce MARUF Türkiye’de bu ölçekte düzen-
lenen ilk uluslararası kent forumu. Bu anlamda öncü. 
Peki, MARUF hangi ilkleri başardı? Kamu sektörünü, 
özel sektörü, belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını, 
bölgedeki tüm kalkınma ajanslarını, Türkiye’den ve 
yurt dışından şehre ilgi duyan tüm paydaşları bir araya 
getiren çok özel bir program. Play Marmara’da Mar-
mara bölgesinin önemli altyapı projelerini, sorunlarını 
maket üzerinden oyun yöntemiyle tartıştık ve bunu 
belediye başkanları, Marmara Bölgesi’ndeki tüm kal-
kınma ajansları tartıştı. Bölgesel yaklaşımla ve yenilik-
çi bir metotla maket üzerinden ilk defa tartışma ortamı 
sağladık. Doktora öğrencileri, PhD Showcase kapsa-
mında tezlerini 3 dakika içinde belediye başkanları, 
akademisyenler, Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan 
benzersiz bir jüriye sunma imkânı buldu. Biz MARUF’u 
yerel diplomasinin bir aracı olarak da konumlandırdık 

hep zihnimizde. Dolayısıyla özellikle yabancı konuk-
larımıza İstanbul’u, Marmara’yı ve Türkiye’yi tanıtmak 
hedeflerimizden biriydi. Bunun için forumu teknik 
gezilerle besledik. İstanbul Bienalinden kentsel dö-
nüşüm alanlarına, tarihi yarımadadan Boğaz turuna 
hazırladığımız rotalarda yabancı konuklarımıza İstan-
bul’u tanıttık. Tema oturumlarının yanı sıra İstanbul’a 
ve Marmara’ya özel oturumlar hazırladık. Sosyal kap-
sayıcılığı yalnızca temalarımızdan biri yapmadık. MA-
RUF’un kendisinin de bunu başarması ve hissettirmesi 
çok önemli. Bunun için farklı sektörlerden, farklı cinsi-
yetlerden, farklı yaş gruplarından, farklı kıtalardan ve 
ülkelerden konuşmacılarımızın olmasına gayret gös-
terdik. Çok sesli, sektörler arası, disiplinler arası ve 
katılımcı yaklaşımı partnerlerimiz, stant alanlarımız ve 
katılımcılarımız için de benimsedik. Bir etkinlik uygu-
laması oluşturduk. Salonlarda doğrudan söz almak is-
temeyen katılımcılarımız sorularını telefon uygulaması 
üzerinden iletebildiler. Aynı şekilde konuşmacılarımız 
da katılımcılara bu uygulama üzerinden soru sorabil-
diler. MARUF21, MARUF19’un başlattığı yolda daha 
birçok ilki başarmaya devam edecek. 

Bu çapta uluslararası bir kent forumu yaparken 
farklı alanlardan ve sektörlerden kişiler ve ku-
ruluşlarla işbirlikleri geliştirmek neden önemli? 
MARUF21 için hem hazırlık sürecinde hem de forum 
esnasında katılımcı ve çok paydaşlı bir yaklaşım be-
lirlemenin forum başarısındaki rolü nasıl olur?

Biz yerel, ulusal, küresel düzeyde akademiden sivil 
topluma, yerel yönetimlerden bakanlıklara, kamu sek-
töründen özel sektöre ve tabii ki vatandaşlara kadar 
tüm paydaşları bir araya getirebileceğimiz ve şehre 
ilişkin sorunları konuşurken çözüm önerilerini odağı-
mıza alabileceğimiz uluslararası bir kent forumu oluş-
turma fikriyle çıktık yola. Hazırlık sürecinde önce Mar-
mara Belediyeler Birliği olarak biz kendi aramızda ne 
istediğimizi, ne yapabileceğimizi, muhtemel faydaları 
ve riskleri çokça tartıştık. Ardından pek çok kişiye da-
nıştık, onların fikirlerini aldık. Türkiye’de ve yurt dışın-
da birçok kurumu ziyaret ederek katkılarını aldık. Çok 
paydaşlı yaklaşım çok önemli. Yürütme Kurulumuzun 
ve partner kuruluşlarımızın desteği bu anlamda bizim 
için çok kıymetli. Paydaşlarımız MARUF19’a gerçek-
ten katkı sağladı, orada sadece logoları bulunmadı. 
İçeriğe katkı sağlardılar, konuşmacı desteği verdiler, 
sergi düzenlendiler, stant açtılar, MARUF’un tanıtımı-
na destek oldular. En önemlisi şehrin problemlerine 
ilişkin çözümlerini ortaya koydular. Hem hazırlık süre-
cinde hem de MARUF esnasında sürekli dirsek tema-

sında olarak hep birlikte başarılı bir iş ortaya çıkardık. 
Forumun bu kadar kapsayıcı olmasında Yürütme Ku-
rulumuzun, Danışma Kurulumuzun ve partnerlerimizin 
etkisi çok büyük. MARUF21’de de bu yaklaşımımızı 
sürdüreceğiz elbette. Bir önceki yıla kıyasla çok daha 
geniş bir kitleye ve farklı sektörlere ulaşmayı planlı-
yoruz. Forumun ortaya koyacağı ortak fayda için bu 
yaklaşımın hayati olduğuna inanıyoruz.  

MARUF19’da etkinliğe 25 farklı ülkeden katılım 
sağlanmıştı. MARUF21’de uluslararası kamu katılı-
mını nasıl öngörüyorsunuz?

MARUF’u tasarlarken yurt dışında pek çok etkinlik ve 
forumu inceledik. Dünya neyi nasıl konuşuyor, kentle 
ilgili bireyleri nasıl bir araya getiriyor, bunu hangi ko-
nulara odaklanarak yapıyor, programa dair içerik, ileti-
şim, katılım, işbirlikleri, organizasyonel düzenlemeler 
gibi etmenleri nasıl şekillendiriyor, gibi sorulara yanıt 
aradık. Küresel meselelerden kopuk olmayan, aynı 
zamanda yerelin sorunlarına ve ihtiyaçlarına da deği-
nen özgün bir format ortaya çıkarmak istedik. Bu da 
hem yurt içinden hem de yurt dışından katılımı artırdı. 
Uluslararası katılımın bu kadar çeşitli ve fazla olma-
sında MARUF için geliştirdiğimiz uluslararası işbirlik-
lerinin rolü de oldukça kritik elbette. MARUF21’de bir 
önceki forumda kurduğumuz işbirliklerine yenilerini 
ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Dünyadan pek 
çok yerel yönetim birliğiyle, çokça ülkenin büyükelçi-
lik ve konsolosluklarıyla, yurt dışından belediyeler ve 
bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Marmara Belediyeler 
Birliği, uluslararası ilişki ağı oldukça gelişkin bir ku-
rum. MARUF21 hem Marmara Belediyeler Birliğinin bu 
geniş networkünden yararlanarak hem Türkiye’deki 
tecrübeyi yurt dışına aktarmayı hem de yurt dışındaki 

PAYDAŞLARIN KATILIMI  
LOGOLARLA SINIRLI KALMIYOR

BURCUHAN ŞENER  
MBB ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ, GÖÇ POLİTİKALARI MERKEZİ DİREKTÖRÜ VE 
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MARUF’un esas amacı 
şehirlerin sorunlarını tartışmak 
ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerileri geliştirmek. Özel 
sektör şehirlerin pek çok 

sorununa çözüm olabilecek 
hizmetlere ve ürünlere imza 

atıyor.
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başarılı örnekleri buradaki katılımcılarımıza tanıtmayı 
amaçlıyor. Bu amaçla oldukça geniş bir uluslararası 
katılım bekliyoruz. 

MARUF21’de gerek destekçi gerek katılımcı olarak 
yer alacak olan özel sektör temsilcilerine neler söy-
lemek istersiniz? Özel sektör neden burada olmalı?

Dünyada kent forumlarını incelediğimizde özel sektö-
rün bu forumlara çok aktif bir şekilde katıldığını görü-
yoruz. Çünkü bu forumların ve MARUF’un esas amacı 
şehirlerin sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara yöne-
lik çözüm önerileri geliştirmek. Özel sektör şehirlerin 
pek çok sorununa çözüm olabilecek hizmetlere ve 
ürünlere imza atıyor. Ulaşımdan altyapıya, telekomü-
nikasyondan bilgi teknolojilerine pek çok alanda özel 
şirketler belediyelere hizmet ve ürünlerini sunuyor. 
Dolayısıyla özel sektör kuruluşları şehrin en önemli 

aktörlerinden birini oluşturuyor. MARUF21’de şehir-
lerin sorunlarını ve pratik ihtiyaçlarını konuşurken 
uygulamanın en önemli paydaşları olan özel sektörle 
geliştireceğimiz işbirlikleri çok önemli. Belediyelerimi-
zi stant alanlarında, oturumlarda, B2B görüşmelerde 
özel sektör kuruluşlarımızla bir araya getirmeyi amaç-
lıyoruz. Kamu-özel işbirlikleri, yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası ölçeklerde sürdürülebilir kalkınmanın 
neredeyse ön koşullarından biri. MARUF21 de bu işbir-
liklerine kapı aralamak için biçilmiş kaftan. MARUF19, 
5000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmıştı ve 
katılımcıların büyük bir kısmını belediye temsilcileri ve 
belediye başkanları oluşturuyordu. MARUF21, geniş 
katılımcı kitlesi ve odaklanacağı temalarla, şehirlerin 
ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ürün geliştiren özel 
sektör temsilcileriyle belediyeleri bir araya getirmek 
için çok doğru bir platform olacak.

Lisans eğitimini Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümünde, 
Yüksek Lisansını ise Hollanda’da 
Leiden Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümünde Avrupa 
Birliği Çalışmaları alanında 

tamamladı. Çalışma hayatına 
Marmara Belediyeler Birliğinde 

başladı ve kuruluşundan bu yana 
Göç Politikaları Merkezi (GPM) 
direktörlüğünü üstlenmektedir. 

Marmara Belediyeler 
Birliği Uluslararası İşbirliği 

Koordinatörü ve GPM Direktörü 
görevini sürdürmektedir.
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er Küresel iklim krizinden pandemiye kadar insan-
lığın yaşam alanlarını sarsan kriz durumlarında 
da yerel yönetimlerin konumunu güçlendirmek 
amacıyla düzenlenecek olan MARUF21, MBB 
Şehir Planlama Koordinatörü ve MARUF Prog-
ram Koordinatörü Ezgi Küçük Çalışkan’ın ifade-
siyle, yaşadığı dünyaya dair sözü olan tüm pay-
daşlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ezgi 
Küçük Çalışkan ile MARUF21’de nasıl bir orga-
nizasyonla karşılaşacağımızı konuştuk.

2019’un Ekim ayında Marmara Belediyeler Birli-
ği tarafından düzenlenen MARUF19 hedeflerine 

ulaştı mı? 2021’de düzenlenecek MARUF21 için 
hedefleriniz nelerdir?

MARUF19, kentleşme konularında Marmara Bölge-
si ölçeğindeki bir yapılanmanın uluslararası ağlar-
la bir araya gelmesini sağlayan, Türkiye’nin ilk ve 
çok katılımcılı kentsel forumu. Hedefleri arasında 
ilk olarak sorunları ve çözümleri yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve 
işbirliği içinde incelemek vardı. 3 gün boyunca 
süren forum, 12 ayrı tema ve diğer özel konular 
ekseninde 25 ülkeden 250 konuşmacıyı ağırlayan 
ve farklı kurum ve sektörlerden 5540 katılımcının 

MARUF21’DE MESELEYE BİRAZ 
DAHA YAKINDAN BAKACAĞIZ

EZGİ KÜÇÜK ÇALIŞKAN 
MBB ŞEHİR PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ VE 
MARUF PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
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katkılarını alan yapısıyla bu hedefine beklediğimi-
zin üzerinde bir verimlilikle ulaştı. Diğer yandan 
kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yö-
netimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek üzere 
düzenlenen MARUF, BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları hedefleriyle uyumlu şekilde oluşturulan 
programı ile güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdü-
rülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliş-
tirilmesi için oldukça ses getiren bir etkinlik oldu. 
MARUF ile hedeflediğimiz kentlerin gelişiminde 
etkili hemen her paydaşın bir aradalığı, saygılı ve 
veriye, bilgiye, tecrübeye dayalı tartışma ortamı di-
ğer tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek 
şekilde gerçekleşti. MARUF’un hemen ardından 
gerçekleşen pek çok etkinlikte hem fikirlerini de-
ğerli gördüğümüz konuşmacılarımızın yer aldığını 
görmek, hem de tartışılan meseleler ve organi-
zasyon sürecimizin izlerini duymak bizim için çok 
sevindirici. Hem yerel yönetimleri, hem STK’ları, 
hem üniversiteleri ve diğer kamu kurumlarını, hem 
de özel sektör girişimlerini daha yaşanabilir ve 
eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda 
bulunmak üzere çözüm üretir ve iyi uygulamaları 
birbiriyle paylaşır görmek, bu alanda yapılan ça-
lışma ve işbirliklerinin MARUF’ta kurulan network-
ler ve etkileşimler ile sağlandığına şahit olmak da 
gurur verici bizler adına. MARUF ile MBB Başkanı 
Sayın Tahir Büyükakın’ın da kapanış konuşmasın-
da özellikle belirttiği gibi forum esnasında konu-
şulanları salonlarda bırakmadan kentsel sorunların 
çözümleri için derhal yola çıkmak üzere MBB ola-
rak biz de işbirliklerimizi bir parça daha geliştirdik 
ve bölge ölçeğinde vizyon oluşturarak kentleşme 
ve yaşam kalitesini artıracak politika çalışmalarına 
başladık. Bu sene hayat biçimimizi değişime zor-
layan salgın hastalık ve diğer doğal afetlerle tüm 
dünyada yaşanan kriz hâli, kentler ve kent-bölge-
ler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler ara-
sındaki ilişki ağlarını desteklemek amacıyla düzen-
lediğimiz MARUF’un, hem forum ölçeğinde, hem 
de forum sonrasında başlayan ve süregelen uygu-
lamaların tümünde önemini gösterdi. MARUF21’de 
bu temel hedefleri, dayanıklı ve doğaya saygılı bir 
kentleşme anlayışının parçası olarak muhafaza et-
menin yanı sıra kentler üzerinde söz sahibi, erişe-
mediğimiz tüm paydaşlara erişebilmek için bir ze-
min olarak konumlandıracağız. Uygulama alanında 
işbirliklerini güçlendirmek, ortak çözüm yollarını 

birlikte keşfetmek ve birbirimizden öğrenmek yeni 
dönemdeki forumun temel hedefleri olacak. Be-
lediye başkanlarını, özel sektör üreticileri ve sivil 
toplum inisiyatifleri ile aynı masaya oturtabilmek, 
akademik araştırmaların sonuçları ve uygulama 
tecrübelerinin çakıştığı ve ayrıştığı noktaları orta-
ya koymak, üstelik bunu yine çok sesli bir şekil-
de yapmak gayemiz. Marmara Bölgesi’ni daha 
derinlemesine tartışmayı ve bölge illeri ile bölge 
bütününü hem ülke hem de dünya ölçeğinde, böl-
gedeki aktörlerin katkısıyla yeniden ele almayı 
umuyoruz. Özellikle de risk yönetimi ve güvenilir 
veri paylaşımı, sürekli değişen dünya gerçeklerine 
adaptasyon ve kamu yararına gerçekleşen üretim 
biçimlerinin yenilikçi yöntemlerle tartışılması da 
olası hedeflerimizden.

MARUF21’in odak temaları neler olacak? Fo-
rumda hangi sektörlerden konuşmacılar yer 
alacak?

İkinci MARUF’ta meseleye biraz daha yakından 
bakacağız. Kentleşmeyi daha yakından anlamak 
üzere temalarını kentlerin yeniden, tüm yönleriy-
le teorik olarak ele alınması, farklı bakış açılarının 
irdelenmesi, somut işbirliklerinin kurulması için ilk 
el sıkışmaların gerçekleşebilmesi ekseninde belir-
leyeceğiz. İklim değişikliği, gıda güvenliği, kamu-
sal alanlar, demografik eğilimler, kent ekonomisi, 
kentsel dayanıklılık ve veri yönetimi konuları yine 
forumun ana tartışma alanları arasında yer alır-
ken küresel düzeyde BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem gibi uluslararası 
hedeflerle ilişkili, yerel düzeyde ise MBB tarafın-
dan yürütülen Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişim 
Stratejik Çerçeve Belgesi Raporlarının işaret etti-
ği alanlarda odak çalışmalar yapacağız. İlerleyen 
zaman diliminde marmaraurbanforum.org resmi 
MARUF web sitesinden açıklayacağımız konuşma-
cılar, uluslararası ve ulusal platformlardan, katkıda 
bulundukları iyi uygulama çalışmaları ve eleştirel 
yaklaşımlarıyla kentleşme alanında etkili pek çok 
sektörün temsilcilerinden oluşacak. Özellikle ino-
vasyon, ulaşım, akıllı şehircilik, gıda, tarım, sanayi 
alanlarında etkili isimler yer alacak.

MARUF21, özel sektör ve kamu işbirliği için ne 
gibi fırsatlar sunacak?

MARUF21’de Türkiye’nin geleceğini tayin eden 
Marmara Bölgesi belediye başkanları, diğer kurum 

temsilcileri ve STK’ların yanı sıra işbirliğine ve da-
yanıklı kentleşme alanında çevresel, toplumsal ve 
ekonomik ilkeleri olan özel sektör temsilcilerinin 
kentler için birlikte üretmek üzere bir araya gel-
meleri, ortak çalışmalara adım atmaları için farklı 
zeminler yer alacak. Panel ve çalıştayların, stant 
ölçekli tanıtımların yanı sıra birebir görüşmeler ve 
özel proje odaları ile kalıcı işbirlikleri sağlanabile-
cek. Bir bakıma belediye başkanlarına, kentleşme 
alanında çalışan ve vizyoner diğer isimlere bu ka-
dar açık ulaşılabilecek bir meclis MARUF’tan baş-
ka olmayacaktır diye iddia ediyoruz.

MARUF21’i kimler izlemeli ve katkı sağlamalı?

MARUF21, MARUF19 gibi kentlere dair, yaşadığı 
dünyaya dair sözü olan, dinlemek, öğrenmek, tar-

tışmak, paylaşmak isteyen herkese açık. Hem ge-
leceğin yöneticileri olacak kentleşme öğrencileri, 
hem farklı sektörlerde çalışan uzmanlar, hem yerel 
yönetim yöneticileri ve çalışanları, hem ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları, hem sıradan 
vatandaş, hem sermaye sahibi ama kamu yararı 
için üretmek isteyen yurttaş, hem engelli ama en-
gelini yaratanın kentin kendisi olduğunu bilerek 
aşmak için savaşan bireyler, hem zihinlerdeki tüm 
engelleri aşarak inovasyon ve teknoloji alanında 
çığır açıcı buluş sahipleri; tüm kentliler ve kentsel 
gelişimden etkilenenler MARUF21’de buluşmalı. 
Bu noktada farklı alanlardaki cesaretiyle bilimsel 
bilgi üreticileri ve özel sektör temsilcilerinin oyna-
yacağı rol ise pek çok yeni umut verici kapıyı aça-
caktır diye düşünüyorum.

Ezgi Küçük Çalışkan, 2014’ten 
beri Marmara Belediyeler 

Birliğinde (MBB) Şehir 
Planlama Koordinatörü 
olarak görev almaktadır. 

MBB bünyesinde bilimsel 
araştırma, atölye ve etkinlik 
çalışmaları yürütmekte olan 

Şehir Politikaları Merkezi 
direktörüdür. Ayrıca 

Marmara Belediyeler Birliği 
Kültür Yayınlarının süreli 

yayını olan Şehir & Toplum 
dergisi editörüdür. Marmara 
Urban Forum’un (MARUF) 
program koordinatörlüğünü 

yapmaktadır.
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Kent yönetimindeki önemi giderek artan çevre 
dostu, güvenilir, geleceğe dönük tasarımlar ve 
bu tasarımların inşası, özel sektörden paydaşla-
rın da nitelikli ve güvenilir olmasını gerektiriyor. 
KORDSA İnşaat Güçlendirme İş Birimi Pazarlama 
ve Satış Müdürü M. Yasa Kılınç ile, yürüttükleri 
faaliyetlere, belediyelerle birlikte gerçekleştirmiş 
oldukları faaliyetleri ve MARUF21’e dair beklen-
tilerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Murat Yasa Kılınç, Kordsa’nın İnşaat Güçlendir-
me Birimi Satış ve Pazarlama Müdürü’yüm. İnşaat 
Mühendisiyim ve yaklaşık 23 yıldır inşaat makina-
ları, ekipmanları ile otomasyon sistemleri ve be-
ton/yapı kimyasalları alanında, pazarlama ve satış 
ile ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı 
görevlerde bulundum. 2006 yılında Uluslararası 
Ticaret alanında uzmanlaştığım MBA programını 
tamamladım ve yaklaşık 3 yıldır Kordsa’da İnşaat 
Güçlendirme İş Biriminde Pazarlama ve Satış Mü-
dürü olarak çalışmaktayım.

Bize Sabancı Grubu iştiraklerinden Kordsa’nın 
neler yaptığından ve faaliyet alanlarından bahse-
debilir misiniz?

Kordsa olarak lastik ve inşaat güçlendirme ile kom-
pozit teknolojileri pazarlarında faaliyet gösteriyo-
ruz. Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD ol-
mak üzere 5 ülkede 4.500 çalışanımızla 12 üretim 
tesisimizde hizmet veriyoruz. “Tutkumuz Yaşamı 
Güçlendirmek” vizyonumuzla tüm paydaşlarımı-
za, içinde yer aldığımız toplumlara ve ekosisteme 
sürdürülebilir değer yaratmak için yenilikçi güçlen-
dirme çözümleri sunuyoruz. Bugün, dünyada her 
3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 
2’sini Kordsa üretiyor. Lastik güçlendirme tekno-
lojilerimizle lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların 
kompozit teknolojilerimiz ile kanatlarını, gövdele-
rini, kabin içleri ve motorlarını; inşaat güçlendirme 
teknolojilerimizle de pistlerini güçlendiriyoruz. Yap-
tığımız yatırımlarla güçlendirdiğimiz alan dünya sı-

nırlarını aştı, uzaya 
ulaştı. Bugüne dek 
gidilmiş en uzak 
mesafeyi kat ede-
cek uzay kapsülü 
Orion’da imza-
mız var. Amerika 
merkezli şirket-
lerimizden Fab-
ric Development 
ile NASA’nın çok 
amaçlı uzay aracı 
Orion için kumaş 
üretiyoruz. İnsansız 
araçları güçlendir-
meden insanların 
giyeceği esnek 
elektronik sensör-
lü kıyafetleri doku-
maya kadar yaşa-
mın her alanına dokunup geleceği güçlendiriyoruz. 
İnşaat sektöründe ise altyapı ve üst yapı projeleri-
ne yönelik daha dayanıklı, daha pratik güçlendirme 
çözümleriyle yaşamın her alanına dokunuyoruz.

KORDSA  belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla 
hangi ortak çalışmaları yürütüyor? Belediyeler ve 
diğer kamu kurumları hangi alanlarda sizlerle iş-
birliği yapabilir?

CE sertifikalı KraTos Sentetik Fiber Donatılar, be-
ton güçlendirme uygulamalarında işçilik ve maliyet 
avantajı ile birlikte betonun yük taşıma kapasitesi-
ni artırarak uzun süreli durabilite sağlamasına ek 
olarak, etkin çatlak kontrolü sunuyor. Bu neden-
le güvenli, güçlü ve sürdürülebilir yapılar tercih 
edenler KraTos’u tercih edebilirler. Belediyeler ve 
kamu kuruluşları KraTos Makro’yu daha çok tünel 
kaplamaları, endüstriyel zeminler, ray altı betonları, 
püskürtme beton kaplamaları, liman yapıları, beton 
yollar, şap kaplama ve saha betonları, su yapıları, 
prefabrik betonlar için kullanabilir. Buna karşılık 
KraTos Mikro’yu, hazır beton ve püskürtme beton 

uygulamalarına ek olarak, kuru şap uygulamaları, 
iç ve dış cephe sıva uygulamaları, yapı kimyasalları 
üretimi, tamir harçları ve benzeri teknik harç uygu-
lamaları da dahil olmak üzere bütün çimento esaslı 
kompozitlerde kullanmak mümkün. KraTos marka-
mız kısa sürede birçok prestijli projede tercih edilir 
hale geldi. Bunlar arasında belediyeler için yaptığı-
mız projeler de yer alıyor. Bu prestijli projeleri say-
mak gerekirse;  Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro 
Projesi, TCDD Yerköy-Sivas hızlı tren projesi, Artvin 
Yusufeli Barajı projesi, 3. Köprü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Gişe ve HGS geçiş alanları, Samsun hafif 
raylı sistem projesi, Kocaeli Hafif Raylı Sistem Pro-
jesi, Trabzon DSİ basınçlı su tüneli projesi ve Tekir-
dağ Asyaport, İzmir’in en uzun karayolu tüneli olan 
Buca-Bornova Tüneli, Tekirdağ Şehir Hastanesi, 
Kocaeli Şehir Hastanesi, Gürdesan Yalova Tersa-
nesi, Yargıtay Ankara Hizmet Binası ve Brezilya’nın 
en büyük elektronik marketi olan Magazine Luiza 
Depo. 2020 yılı itibariyle KraTos maden projelerin-
de de referans kazanmaya başladı ve Eti Bakır Siirt 
Madeni’nde kullanıldı. 

Bu ürünlerin sadece yurt içi satışı mı var? Yurt dışı 
satışı için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

İnşaat güçlendirme alanında şu anda yoğun olarak 
Türkiye pazarına hizmet versek de global bir şirket 
olarak faaliyet gösterdiğimiz diğer coğrafyalara da 
genişleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğ-
rultuda hem uluslararası fuarlara katılıyor hem de 
zaten yapılanmamız olan ülkelerde tanıtım çalışma-
ları yürütüyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında Las Ve-
gas’ta her yıl yapılan dünyanın en büyük beton ve 
beton teknolojileri fuarı World of Concrete’e katıl-
dık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Yine 2019’da 
Brezilya’da Güney Amerika’da inşaat sektörünün 
en önemli buluşmalarından biri olan Sao Paulo’da 
düzenlenen uluslararası Concrete Show/Beton Fu-
arı’na katıldık. Bu fuarın da katkısıyla Brezilya ve 
İsrail pazarlarında da aktif bir oyuncu haline geldik. 
ABD’de yürüttüğümüz bazı çalışmalar var, bu yılın 
üçüncü çeyreğinde Endonezya’yı  ve Tayland’ı da 
odak pazarlarımız arasına dahil ettik. Son olarak da 
bu yıl dijital olarak gerçekleşen Global Concrete 
Summit’te sanal standımız ve bir panelimizle yer 
aldık. 

Marmara Belediyeler Birliği iki yılda bir Marmara 
Urban Forum (MARUF) adı altında Türkiye’nin en 
büyük şehircilik forumunu gerçekleştiriyor. Sizce 
şehirlerimiz için ivedilikle çözülmesi gereken konu 
nedir ve bu zirvede nasıl masaya yatırılmalı?

İnşaat güçlendirme alanında kullanılan ürünlerimiz 
beton ile özdeş ürünler. Artan bir nüfusa barınma, ula-
şım altyapısı gibi temel ihtiyaçların sunulması ve kent-
leşme kaçınılmaz. Dolayısıyla Marmara Urban Forum 
gibi önemli platformlarda bu kentsel yapılaşmayı en 
çevre dostu şekilde nasıl sunabiliriz, bunların konu-
şulması gerekiyor.  Zira bugün yaşadığımız en büyük 
sorunların özünde plansız şehir oluşumları geliyor. 
Yaşanabilir kentler için çevre dostu ürünlerin yanı sıra 
güvenli, dayanıklı, sürdürülebilir yapılar büyük öneme 
sahip. Bu da yine zirvenin gündem maddeleri arasın-
da yer alabilir. Biz ürünlerimizle tüm bunları taahhüt 
etmeye özen gösteriyoruz. Örneğin KraTos fiber 
donatımız dayanıklı ve güvenli olduğu kadar düşük 
karbon salınımı ile çevre dostu da bir ürün. Zirvede 
ayrıca kentleşme süreçleri konusunda tüm tarafların 
farkındalığının geliştirilmesi için projeler de ortaya 
konabilir, bu tip bir kentleşmenin  toplum hayatında 
yaratabileceği sosyal ve ekonomik değişiklikler yerel, 
ulusal ve hatta uluslararası düzeyde irdelenebilir. 

YAŞANABİLİR KENTLER 
İÇİN GÜVENLİ, DAYANIKLI, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR

Röportajın tamamı için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.

M.YASA KILINÇ KORDSA İNŞAAT  
GÜÇLENDİRME İŞ BİRİMİ  

PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ
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Yurt dışında hem akıllı şehirler hem de akıllı şehir 
kavramının önemli bir ayağı olan akıllı şebeke sis-
temleri üzerine başarılı projeler yürütmekte öncü bir 
şirket olan Hitachi, Türkiye’de de verimi kanıtlanmış 
pilot projeler ve uygulamalar gerçekleştiriyor. Hitac-
hi Europe Türkiye Ülke Müdürü Murat Yılmaz’la şir-
ketin faaliyetlerini, ülkemizde gelecek için güvenli, 
sağlıklı ve aslında çok daha ekonomik getirisi ola-
cak projelerin ne kadar başarılı olabildiğini, nerede 
tıkanmalar yaşandığını konuştuk.

Bize Hitachi’yi tanıtabilir misiniz?

Hitachi, 1910 yılında Japonya’da kurulmuş bir teknoloji 
firması. 80 milyar dolardan biraz fazla ciromuz var. 300 
bine yakın çalışanımız, 814 tane şirketimiz var ve yak-
laşık 3 milyar dolar gibi Ar-ge harcaması yapıyoruz her 
sene. İş kollarına bakarsanız; 7 kümeden oluşuyor. Bi-
rinci küme IT, bilişim kümesi. Burada en önemli işimiz 
veri depolama. Onun dışında büyük veri analizi işimiz 
var. Nesnelerin interneti, güvenlik çözümleri projele-
rimiz var. IT danışmanlığına ilaveten ayrıca operasyo-
nel teknolojiler danışmanlık hizmetlerimiz var. Bir de 
sistem entegretörüyüz aslında. Dünyada birçok yerde 
bilişim teknolojileri anlamında sistem entegretörlüğü 
yapıyoruz. Mobility; ikinci en büyük küme ve şirketin 
paralayan yıldız kümesi.  Orada raylı sistemler işlerimiz 
var. Raylı sistemlere dair her şeyi düşünebilirsiniz. Rol-
ling stock dediğimiz araçların üretiminden, sinyalizas-
yona, trafik yönetimine, her şeyini düşünebilirsiniz. Bu 
konuda her şeyi yapabilen bir firmayız. Ansaldo Breda 
ve Ansaldo STS olmak üzere Ansaldo (İtalyan) firması-
nı birkaç sene önce bünyemize kattık. Onun haricin-
de asansör ve yürüyen merdiven işimiz var. Dünyanın 
en hızlı asansörünü üreten firmayız. Dakikada 1260 m 
hareket edebilen asansörlerimiz var.  Endüstri; bizim 
üçüncü kümemiz ve Hitachi’nin tarihsel olarak büyü-
düğü iş kümesi. Burada da farklı endüstriyel cihazlar 
ve sistemleri üretiyoruz. Büyük pompalar, kompresör-
ler, otomasyon sistemleri, su geri kazanım sistemleri, 
çevre sistemleri, endüstriyel tesisler her şeyi düşüne-
bilirsiniz burada. Enerji; yine Hitachi’nin kuruluşundan 
beri faaliyet gösterdiği bir alan. Buradaki en büyük ge-
lişme de bu yılın başıyla beraber ABB firmasının bütün 

enerji, elektrik bölümünü, Hitachi bünyesine kattı. Ge-
leneksel trafo ve şalt sahası ekipmanlarının yanı sıra 
akıllı şebeke çözümlerine odaklanıyoruz. Smart Life; 
bu kümemizde ise tıbbi cihazlar, laboratuvar cihazları, 
son kullanıcı ürünlerinin bir araya geldiği bir küme var. 
Televizyon ve beyaz eşya gibi Hitachi’yi bildiğimiz iş-
lerin yanı sıra otomotiv sektöründe OEM üreticilerine 
parça tedariki yapıyoruz, kullandığımız araçlarda mut-
laka bir Hitachi sensörü, freni veya ekipmanı görebilir-
siniz. İki ayrı kümemiz daha var Hitachi’nin iştirakçisi 
olduğu; Hitachi İş Makineleri ve Hitachi Metals isimli 
metal ekipmanlar üreten firmamız. 

Hitachi klasik iş yapış modelini değiştirme konusunda 
son yıllarda ciddi adımlar attı. Hizmet Sağlayıcı (Train 
as a service) modeli bunun bir örneği. İngiltere’de yap-
tığımız bir projeyle 8,4 milyar dolarlık ve 27,5 yıllık bir 
kontratla toplam 866 aracı bu iş modeli kapsamında 

tedarik ettik. Keza şehir içi sürücüsüz trenler vb gibi 
projelerle de dünya çapında yer aldık. Parçacıklı ışın 
tedavisi, Hitachi’nin yine öncü olduğu, kanserde yeni 
bir radyasyon terapisi olarak karşımıza çıkıyor. Parmak 
Damarı ile Kimlik Doğrulama, değişik inovasyonları-
mızdan biri. Akıllı şehirler, akıllı şebekeler, mikrogrid 
projeleri çok uzun yıllardır başarıyla yaptığımız işler. 
Kashiwa no ha, Tokyo, Japonya’da yaptığımız bir kü-
çük mahalle akıllı şehir mikro şebeke projemiz var. 
Bu tip projelerin sayısını da her geçen gün attırıyoruz. 
Hawaii’de, Malaga’da, Singapur’da çeşitli yerlerde 
akıllı şehir ve akıllı şebeke projelerimiz var. Su Geri 
Kazanım konusunda, ters osmoz ile deniz suyunu arı-
tıp günde 17 milyon litre temiz su temin ettiğimiz bir 
proje var. Bütün binayı nesnelerin interneti ile kontrol 
edip, verileri analiz ile bazı önleyici bakımlar yaptığı-
mız güvenlik kanadında da bir iş modelimiz oluşmaya 
başladı. Bunun haricinde nesnelerin interneti anla-
mında yaptığımız, her sene yaklaşık 100’e yakın proje 
var. Burada Hitachi’nin yaptığı bir platform var; Luma-
da isimli Nesnelerin İnterneti Platformu. Bu platform 
ile Hitachi’nin OT dediğimiz, Operasyonel Teknoloji 
yeteneklerini, IT teknoloji ile birleştirdiği bir platform. 
Her türlü veriyi alıp onu analiz edip, o veriden manalı 
çıktılar sağlayabiliyoruz. Bunu finans, üretim, vb farklı 
alanlarda kullanabiliyoruz. Örneğin İngiltere’deki tren 
projesinde o araçlarımızın her birinde yüzlerce sensör 
var. Sensörler vasıtasıyla aldığımız verileri analiz ede-
rek, o trenlerde sorun oluşmadan ya da olası sorun-
ları önceden tespit ederek trenlerimizi müşterimizin 
hizmetine sunabiliyoruz. Hitachi, ekonomik büyümeyi 
teşvik ederken şehirlerin daha güvenli, daha verimli 
ve kullanışlı olmasına yardımcı olan nesnelerin inter-
neti (IoT) çözümleri sunuyor. Hitachi Video Analytics 
(HVA) ve Hitachi Visualization Suite gibi çözümlerle, 
kamu güvenliği kuruluşlarının gerçek zamanlı durum-
sal farkındalıklarını sağlamak ve veri odaklı emniyet, 
ulaşım ve tüm hizmetlerin düzenlenmesini sağlayan 
çözümleri de mevcut.

Türkiye’de ne tür faaliyetleriniz var?

7 şirketimiz var Türkiye’de. Bu 7 şirkette yaklaşık 
1000’e yakın çalışanımız var. 5 tane de fabrikamız var. 
Önce fabrikalardan başlamak doğru olabilir. Hitachi 
ABB Power Grids firmamızın 4 fabrikası var. Dudullu, 
Kartal, Tuzla ve Dilovası’nda. Oralarda trafo ve trafo 
ekipmanları üretiyoruz. İş kollarımıza bakacak olursak; 
şebeke otomasyonu, şebeke entegrasyonu, hem de 
yüksek gerilim ile ilgili işler yapıyoruz.

SORUNUMUZ AZ ZAMANDA 
ÇOK İLERLEME BEKLEMEK

MURAT YILMAZ 
HITACHI EUROPE - TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

Haberin tamamı için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şehirlerimiz için ivedilikle çözülmesi 
gereken konular nelerdir ve MARUF21’de 

bu konular nasıl ele alınmalı?

Çözülmesi gereken konuların başında 
ulaşım gelmektedir. Düzenleyeceğiniz 

zirvede başarılı örneklere yer verilebilir 
ve problem yaşayan şehirlerle çözüm 

ortakları bir araya getirilebilir. Elektrikli 
otobüsler tüm dünyada ulaşımda yerini 
alıyor, elektrikli otobüslerin altyapısının 
oluşturulması ve şehirlerin ihtiyaçlarının 

doğru belirlenmesi için hâlihazırdaki veriyi 
(ulaşım sıklığı, yolculuk sayıları, saatte 
tek yönde taşınan yolcu sayısı, tarifeler, 

güzergah vb.) algoritmalar sayesinde 
modellemek ve simüle etmek mümkün. 

Var olan ulaşım araçlarının şehirlere 
maliyetini gözlemlemek, gelecek yıllardaki 

harcamaları düzenlemekte faydalı 
olacaktır. Metro araçları, otobüsler ve diğer 

toplu taşıma araçlarının mevcut durumu 
sağlıklı bir şekilde değerlendirildiğinde 

elektrikli otobüslerin de şehirlerde yerini 
alması planlanabilir. Bu simülasyonlar 

sayesinde şehir planlamacılarında dahil 
olacağı gerçekçi ulaşım çözümlerine 
fizibilite çalışmalarının yıllar değil 

aylar süren çalışmalarla hazırlanması 
mümkündür. Bu tarz çözümlerin sadece 
yerel yönetimler (şehir) değil bakanlık 

düzeyinde ele alınması gerekiyor.
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Hizmet ve 
ürünlerinizi 

kamu  
sektörüyle 

buluşturmak 
ister misiniz?

Rekabete hazır 
mısınız?

Türkiye’nin 
belediye başkanları 

burada, peki siz 
neredesiniz?

Marmara Urban Forum 
1-2-3 Ekim 2021

İstanbul Kongre Merkezi

1-2-3 EKİM’DE 
SİZ NEREDESİNİZ?

Şehirlerin geleceği 
MARUF’ta 

şekilleniyor, 
gelecekte yer almak 

ister misiniz?

+90 (212) 402 1600

salih.dogenci@marmara.org.tr

busra.ince@marmara.org.tr

T : 0212 243 20 86  

M: 0 546 496 42 42

burak.akay@gafa.com.tr

Düzenleyen

Sponsorluk İletişim

Bilgi


