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Başyazı / Bahattin Daloğlu - Genel Müdür

Ürünlerimizin kullanıldığı kapalı yaşam 
alanlarında güvenle yaşayabileceğimizi 
ifade eden bu iki önemli sertifikanın 
beraberinde 2012’den itibaren çok farklı bir 
konuyu çalışmaya başladık. Çimentodan, 
pvc doğramaya kadar aklımıza gelecek 
tüm yapı malzemelerinin üretimlerinde 
çok ciddi miktarlarda hammadde, enerji ve 
su gibi temel kaynaklar kullanılmaktadır. 
Yoğun su ve enerji kullanan endüstriyel 
üretimimiz sonucunda tıpkı bir ayak izi gibi 
doğada iz bırakmaktayız. 

Elbette biz üreticiler için ekonomik 
çözümler sunmak çok önemli. Acaba alçı 
esaslı ürünlerimizi önerirken göreceli ola-
rak diğer yapı malzemelerine göre doğal 
kaynakları ne düzeyde tüketiyoruz ve 
doğada ne kadar iz bırakıyoruz? Özellikle 
2000’li yılların başlangıcından itibaren 
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) kavramının 
üniversitelerde çalışıldığını görüyor ve 
takip ediyoruz. Alçı esaslı ürünlerin YDA 
çalışmaları bugüne kadar ülkemizde ele 
alınmamış buna karşılık yurt dışında çeşitli 
merkezlerin çalışmaları olmuştur. Bilimsel 
platformda yayınlanan önemli miktarda 
çalışmalar bulunmaktadır. Amerika ve 
Avrupa’da firma ve üretici birlikler bazında 
deklarasyonlara da rastlıyoruz. Ancak her 
ülkenin şartları ve çalışma yönetmelikleri 
farklı. Ayrıca Türkiye koşullarında her 
üreticinin durumu, hatta aynı firmanın 
birden fazla üretim tesisi var ise her 
tesisin koşulları da farklı. Örneğin, Gebze 
tesisimizde yağmur suyunu üretimde, 
kendi elektriğimizi üretirken ortaya çıkan 
egzoz ısısını levha kurutmada, ve üretim 
süreçlerinde çıkan firelerin tamamını tekrar 

üretimde kullanmamızın ve bu atıkları 
doğaya atmamamızın değerlendirmesini 
yapalım istedik. Yaklaşık bir yıllık bir 
çalışma sonunda bağımsız kuruluşlarca 
yapılan detaylı hesaplama ve çalışmalar 
sonucunda her iki tesisimizi de kapsayan 
tüm yapı alçılarının ve alçı levhaların ve 
de BoardeX’in “Çevresel Ürün Beyanlarını”, 
EPD’lerini (Environmental Product 
Declaration), aldık. 

Önümüzdeki günlerde ülkemizde 
kentsel dönüşüm faaliyetleri gittikçe 
artarak devam edecek. Büyük bir yeniden 
yapılanma yaşanacak. Yaşam döngüsü 
analizleri sonucu görüyoruz ki, alçı ve 
alçı esaslı ürünler hem daha hafif, hem 
ekonomik, hem de sundukları ses, yangın 
ve termal yalıtım çözümleri ile beton, 
tuğla, bimsblok ve gazbeton gibi benzer 
yapı elemanlarına göre toplam performans 
sunumları çok daha yüksek. Önümüzdeki 
günlerde bu konudaki bilimsel çalışmaları 
paylaşarak ülkemizde alçı esaslı çözümlerin 
daha fazla tercih edilmesine yoğunlaşmak 
istiyoruz.

Sadece “kaç para”nın konuşulduğu 
bir pazarda, Greenguard, Safe4Fire, EPD, 
Yaşam Döngüsü Analizi, ve Karbon Ayak İzi 
gibi konuların da konuşulması gerekiyor, 
biz Dalsan olarak hem “kaç para”yı, hem 
Greenguard’ı, hem Safe4Fire’ı hem de 
Karbon Ayak İzi’ni konuşmak istiyoruz.

1932’den beri temel amacımız, son 
kullanıcıların yaşamlarını güvenle sür-
dürecekleri alanlar için sağlıklı ve yüksek 
performanslı yapı çözümlerini alçı esaslı 
ürünlerimiz ile sağlamak olmuştur.          

Ürünlerimizin kullanıldığı ortamlardaki 
iç mekan hava kalitesine olan etkilerinin, 
GREENGUARD Enstitüsü tarafından belirle-
nen kabul edilebilir en düşük sınır değerle-
rin çok altında olduğunu UL GREENGUARD 
sertifikaları ile belgelendirdiğimizi önceki 
sayılarımızda duyurmuştuk. 

Ayrıca, yangın konusunda sunmuş 
olduğumuz sistem çözümlerinde, ürün 
sertifikalarımıza ilave olarak tasarımcılara, 
yangın danışmanlarına ve son kullanıcılara 
bölme duvarların ve sistem elemanlarının 
yangın güvenliği açısından onaylı kuruluş 
tarafından incelendiğini, üretim kontrol-
lerinin yapıldığını ve ürünlerin izlenebi-
lirliğinin denetlendiğini gösteren yangın 
güvenliği onay sertifikası, Safe4Fire, 
sektörümüzde bir ilktir.

Yaşam alanlarına 
güven sağlıyoruz...

Yaklaşık bir yıllık bir çalışma 
sonunda bağımsız kuruluşlarca 
yapılan detaylı hesaplama ve 
çalışmalar sonucunda her iki 
tesisimizi de kapsayan tüm 
yapı alçılarının ve alçı levhaların 
ve de boardeX’in “Çevresel 
Ürün Beyanlarını”, EPD’lerini 
(Environmental Product 
Declaration), aldık. 
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gururuna ortak olduk.  Dalsan Alçı 
çalışanlarının disiplinlerini ve azimlerini 
yansıttıkları Dragon Cup kürek yarışlarına 
katılan “BoardeX Team” ile gerçekleştirdiği-
miz keyifli söyleşiye sizleri de ortak etmek 
ve onların heyecanlarını sizlerle paylaşmak 
istedik. 

Her zamanki gibi,  Dalsan Alçı’nın yüzü 
olmaya devam eden başarılı bayilerimizin 
söyleşileri de ALÇIM’ın 12. Sayısında 
sizlerle. Ankara MYM Yapı’dan İsa Mallı, 
İzmir Öztaç Pazarlama’dan Özgür Yıldırım 
ve İstanbul Uyan Alçı’dan Ayhan Uyan 
bu sayımıza konuk olan bayilerimiz. 
Bayilerimizin haberlerini keyifle okuyacağı-
nıza inanıyoruz. 

El emeğini, göz nurunu, alın terini  
Dalsan Alçı ürünleriyle harmanlayan  
ustalarımızın hayat hikayeleri ve Alçıkart 
ile ilgili görüşlerini ALÇIM’ın bu sayısında 
bulabilirsiniz. Proje haberleri bölümünde 
ise Ankara, İstanbul ve Antalya yer alıyor. 
İstanbul’da Kolin Otel, Ankara’da koopera-
tiflerin de hızlı olabileceğini gözler önüne 
seren Gülkent Göl Villaları, Antalya’da 
Terrace Otel projelerinin haberlerini 
dergimizin bu sayısında okuyabilirsiniz.

ALÇIM’ın portre mimar bölümünde 
AKM ile ölümsüzleşen Hayati Tabanlıoğlu 
yer alıyor. Her başarının arkasında mutlu 
bir ailenin olduğunu söyleyen ve başarısını 

ailesine mal eden Lafarge Dalsan Üretim 
Müdür Yardımcısı Atakan Bayrak arta kalan 
zamana konuk oluyor. İnşaat Dünyası 
röportajını ÇEDBİK Derneği Başkanı Haluk 
Sur ile gerçekleştirdik. 

Yazın son bulduğu şu günlerde sizi 
denizlerle son bir defa buluşturmak istedik. 
İstanbul Yelken Kulübü’nden Fatih Özmen 
ve Tolga Rangavis ile Yelken Sporu üzerine 
konuştuk. Bu keyifli söyleşiyi hayata dair 
bölümünde sizlerle paylaşıyoruz.

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği 
Başkanı Turgut Çakır ve Yönetim Kurulu 
Sekreteri Emin Parlakçı bu sayımıza konuk 
olurken,  kent estetiği haberinde ise tarihe 
tanıklık eden kent Edirne yer alıyor. ALÇIM 
Kampüs için Balıkesir’e konuk oluyor ve bu 
sayımızda Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık 
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölüm 
Başkanı Doç.Dr.Nurhayat Değirmenci 
ile üniversite, mimari eğitim ve mimari 
atölyeler, yarışmalar üzerine yaptığımız 
söyleşi yer alıyor. 

Yoğun çalışmalar sonucu tamamlanan 
ALÇIM Dergisi’ni keyifle okumanız 
dileğiyle… 

Bir sıcak bir soğuk seyreden hava, yıllık 
izinlerini kullanan tatilciler, Ramazan ayı 
derken, zaman yine biz farkına varmadan 
yanımızdan geçip gitmiş. Yine gelmiş 
çatmış ALÇIM Dergisi zamanı… 

ALÇIM’ın 12. Sayısını yayına hazırlarken 
yine yoğun ama bir o kadar da keyifli bir 
süreç yaşadık. Hem sektörden hem sektör 
dışından yeni yeni dostlar edindik ve bu 
dostluklardan aldığımız enerjiyle sizler için 
yine dolu dolu bir içerik hazırladık. 

ALÇIM’ın kapağını kaldırdığınızda sizi 
neler bekliyor?

Sizler için hazırladığımız güzel haber-
lerin dışında ALÇIM’ın bu sayısında ufak 
tefek değişiklikler de var. ALÇIM Dergisi’nin 
sayfa tasarımları yenilendi ve sizler için 
yararlı olabileceğini düşündüğümüz yeni 
bölümler dergi içeriğindeki yerini aldı. 

Lafarge Dalsan, çevreye ve insana ver-
diği önemi yaptığı her yeni girişimle gözler 
önüne seriyor. Çevreye duyarlı üretim 
tesisleri, atık yönetim planları, Greenguard 
İç Mekan Hava Kalitesi Belgesi ve son ola-
rak da yine Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olan 
“Safe4Fire” Belgesi… ALÇIM’ın bu sayısında 
kapak haberde  Dalsan Alçı’nın insana 
verdiği önemin kanıtı olan “Safe4Fire” 
Belgesi’ni yakından tanıyacağız. 

Her zor projenin üstesinden başarıyla 
gelen  Dalsan Alçı çalışanlarının kazanma 

ALÇIM Dergisi yaygın süreli bir yayındır. Alçım Dergisi’nde yayımlanan haber, yazı, resim ve fotoğraflar izin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
ALÇIM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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KDSA İLK MEZUNLARINI VERDİ

Dalsan Alçı ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği 
ile oluşturulan online eğitim portalı  “Kuru 
Duvar Sistemleri Akademisi” ilk mezunla-
rını verdi.

Altı haftalık ders programını online 
takip eden, katılım sağlayan ve sınavda 
başarılı olan KDSA öğrencilerine 4 Haziran 
2013 tarihinde ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde düzenlenen bir organizas-
yonla ODTÜ-SEM tarafından hazırlanan 
sertifika ve katılım belgeleri ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden Prof Dr. İ. 
Özgür Yaman tarafından takdim edildi. 

Dalsan Alçı’nın da katıldığı organizas-
yonda, programda büyük başarı gösteren 
ve eğitimi birincilikle tamamlayan Haluk 
Cihat Çakır’a “ipad” hediye edildi.

Sertifikalarını alan 1.Dönem KDSA 
mezunları, o güne özel, kendileri için 
tasarlanan pastayı birlikte kestiler. 

ALÇIM’ın da konuk olduğu organi-
zasyon, bütün mezunların KDSA eğitim 
programı ile ilgili görüşlerini sunmalarıyla 
son buldu.

İlk mezunların KDSA ile ilgili görüşleri: 
Cem Kavuklu
Alçı levhanın uygulaması pratik, o 

yüzden de çok faydalı. Geleneksel yapı 
malzemelerine iyi bir alternatif. Özellikle 

eğer konut projesinde çalışacaksak 
aldığımız eğitimin çok faydası olacak. 
KDSA’dan aldığımız eğitim pratiğe yönelik: 
üniversitede teorik bilgileri alıyoruz ve 
pratik hep eksik kalıyordu, bu sertifikayı 
alıp diğer uygulamaları yapıyoruz.

Merve Bilgin
Kuru duvar sistemleri kendi içinde 

zaten uygulaması çok kolay olan sis-
temler. Bu programın öğrettikleri uygu-
lama olarak fark yarattı. Kuru duvar sis-
temleriyle ile ilgili öğrendiğimizin yanı 
sıra programın online olması ve video ve 
pdf’lerle desteklenmesi çok öğreticiydi ve 
bu alanda çalışacak insanlar için çok yarar-
lıydı. Bizler sınav odaklı öğreniyoruz, bu 
program ondan farklıydı, işimize yarayan 
daha çok bilgi vardı, daha uygulanabilir 
şeyler öğrendik.

Kaan Eray Akay
Kuru duvar sistemleri, taşıyıcı olmayan 

duvarlar için çok güzel bir alternatif ve 
Türkiye’de gelişime çok açık. Bu sistem 
gelişecek bu yüzden bize çok büyük bir 
faydası oldu. Okulda teorik ders alıyoruz 
ama KDSA’daki pratiğe yönelikti, o yüzden 
iş hayatında bizim için daha yararlı olaca-
ğını düşünüyorum. 

Eray Akgün
Geleneksel inşaat uygulamaları, iç dış 

kaplama uygulamaların dışında alternatif 
başka uygulamalar da olduğunu gördük. 
Geleneksel uygulamaların dışındaki yön-
temlerle tanıştık. Geleneksel sistemlere 
göre çok daha verimli. Teorik derslerin 
dışında ilk kez pratik bir eğitim aldık.  

Salih Alaca
Bu sistem ile ilgili bir sertifikaya 

sahip olmak bizim için çok iyi oldu. Bu 
sistemin ilk mezunları olmamız bence 
önemli, bu sistemden aldığımız sertifika 
da işe girerken bir artı sağlayacak bize. 
Kuru duvar sistemleri ile ilk dafa burada 
tanıştık. Bu programa girmeden önce bu 
konu hakkında birşey bilmiyordum ama  
şimdi bir inşaat firmasına gittiğimde bir 
artı kazanım sağlayacak bana. Biz sürekli 
teorik bilgi alıyoruz ve hem stajda hem 
de işe girdiğimizde bize yardımcı olacak 
pratik bir bilgi alamıyoruz. Bu sayede 
pratik bilgiler de öğrendik. Bunlar stajda 
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 Dalsan Alçı’ nın ramazan ayının vazge-
çilmez iftar yemekleri bu yıl da birçok ilde 
gerçekleşti. 

18 Temmuz’da Ankara’da, 23 ve 24 
Temmuz’da İstanbul’da, 25 Temmuz’da 
İzmir’de, 29 Temmuz’da Bursa’ da, 30 
Temmuz’da Konya’da, 31 Temmuz’da 
Adana’da, 1 Ağustos’ta Samsun’da  bayi 
ile  Dalsan Alçı çalışanları bir araya gelerek 
iftar yaptılar. Her yıl düzenlenen iftar 
yemekleri ramazan ayının birleştirici özel-
liğini taşımaya bu yıl da devam etti. Keyifli 
anların yaşandığı iftar yemekleri  Dalsan 
Alçı ailesinin ne kadar büyük bir aile oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi.  Yüksek katı-
lımın olduğu iftar yemeklerinde yoğun iş 
temposundan uzaklaşan çalışanlar  Dalsan 
Alçı ailesiyle sohbet etme fırsatını buldu. 
Birliğin ve beraberliğin simgesi olan 
ramazan ayının vazgeçilmezi olan  iftar-
larda her yıl bayi ile  Dalsan Alçı çalışanları 
bir araya gelmeye devam edecek.

GELENEKSEL RAMAZAN 
BULUŞMALARI

ve işte hayatımızda bize artı sağlayacak.
Sinan Arslan 
Kuru duvar artık günümüzde çokça 

kullanılan bir sistem. En basitinden bir 
odayı bölmek için tuğla yerine hemen alçı 
levha kullanılıyor. Biz de teorik derslerin 
yanında pratiğe dayalı ve gerçekten öğre-
nebileceğimiz bir programla karşılaştık. 
Programa katıldığım için gerçekten çok 
mutluyum.

Görkem Eken
Bu kurs sayesinde ileride böyle bir işte 

çalışırsam bu işi yetkin bir şekilde yöne-
tebileceğimi düşünüyorum. Daha pratik 
daha sonuca yönelik bilgiler öğretildi. 
Detaylı bilgilerin yerine, şantiyede daha 
pratik bilgilerin daha kullanılabilir oldu-
ğunu düşünüyorum. O yüzden bu eğitim 
gerçekten çok yararlı oldu diyebilirim. 

Haluk Cihat Çakır
Kuru duvar sistemleri, inşaat sektörü 

için gerçekten başarılı bir seçenek. Okulda 
laboratuvarlarda ve derslerde uygulama 
adına yeterli verimi alamıyoruz, Bu eği-
timde üç boyutlu çizimlerin, sesli anla-
tımların, dokümanlarla desteklendiği bir 
sistem kurulmuş ve konunun anlaşılma-
sında daha yararlı oldu. Ben bu sistemi çok 
başarılı buluyorum.

Berk Demir
Bu kursun bize ileride yönetim kade-

mesinde çalıştığımız zaman bu işin nasıl 
yönetileceğine, doğrusunun ne olduğuna 
dair pratik giriş bilgileri verildiğini düşünü-
yorum.  KDSA bir kere anlatım yönünden 
çok farklıydı. Bu eğitimin en önemli farkı 
internet üzerinden olması ve istediğimiz 
zaman çalışabilme imkanı sunmasıydı. Bu 
yönden çok iyiydi. İkincisi spesifik olarak 
pratik bilgiye yöneldiği için direkt kullanım 
alanında işimize yarayacak çok yararlı bil-
giler olduğunu düşünüyorum.

Bu kurs sayesinde ileride böyle 
bir işte çalışırsam bu işi yetkin 
bir şekilde yönetebileceğimi 
düşünüyorum. - Görkem Eken
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Sektörün beklentilerini göz önünde 
bulundurarak çözümler geliştirmeyi amaç-
layan Dalsan Alçı şimdi de zamanın büyük 
önem taşıdığı günümüz yapılaşmasında,  
sıva uygulamalarında hız ve kolaylık sağ-
layan M-tec M280, en son teknoloji ile 
tasarlanmış sıva makinesini sizlere sun-
maktadır.

Kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağla-
yacak olan M280’ni muadillerinden ayıran 
en önemli özelliği rahatlıkla sökülüp takı-
labilmesi ve üst katlardaki çalışma böl-
gelerine kolaylıkla taşınabilecek ağırlıkta 
olmasıdır. Bu sayede şantiyelerde büyük 
rahatlık sağlayacak olan M-tec M280 şan-
tiyedeki normal bir çalışma günü için 
gerekli yüksek performansı sağlayabile-
cektir.

Sektöre sunduğumuz M-tec M280, 
fabrika çıkışlı olarak önceden karıştırılmış 
4 mm’ye kadar ufalanmış, kuru malze-
menin karıştırılması ve pompalanması 
için kullanılabilen bir sıva makinesidir. 
Dalsan Alçı’nın ALÇITEK ve SIVATEK ürün-
lerini, beton, tuğla, gazbeton ve bims-
blok yüzeyler üzerine kolaylıkla ve hızlı 
bir şekilde püskürtülmesini sağlar. M-tec 
M280 alçı sıva uygulamaların yanı sıra sıva 
harçları, yapışkan harçlar, takviye harç-
ları, yüksek ısı harçları ve tekstüre harçları 
pompalayabilir. 

İleri teknolojik özellikleri sayesinde 
kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlayacak 
olan M-tec M280 sıva makinesi şüphesiz 
sektörde önemli bir yer bulacaktır. Sürekli 
olarak ihtiyaçları, sunduğu çözümlerle 
destekleyen Dalsan Alçı, ürün yelpazesini 
gün geçtikçe genişletmeye devam ede-
cektir.

Sektörün öncü firması Dalsan Alçı, 
BULUŞTUR ile Türkiye turlarına ara vererek 
sınır ötesinde, Gürcistan’ da fuara katıldı. 
Dalsan Alçı’nın Gürcistan distribütörü olan 
BİBEROĞLU İnş. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte 
organize edilen katılım ile fuar oldukça 
başarılı geçti.

6-9 Haziran tarihleri arasında 
Batum’daki fuarda bulunan BULUŞTUR, 
10 ve 11 Haziran’da ise Tiflis’ te kapıla-
rını açtı. Fuarlarda ağırlıklı olarak alçı 
levha çeşitleri ve BoardeX tanıtıldı. 
Yoğun katılımın görüldüğü fuarlarda 
Gürcistan yapı sektörü de Dalsan Alçı’nın 
sunmuş olduğu ürünlere büyük ilgi gös-
terdi. Gürcistan’daki bu fuarlarla birlikte 
BULUŞTUR ilk kez yurt dışında bir organi-
zasyona katılmış oldu.

 2013 yılı organizasyonlarına Gürcistan 
ile başlayan BULUŞTUR bu yıl yine yurt 
içinde birçok ilde yapı sektörü ile buluş-
maya devam edecek.

DALSAN ALÇI M-tec M280 SIVA 
MAKİNESİ’ Nİ SUNAR! 

BULUŞTUR GÜRCİSTAN 
YOLLARINDAYDI!
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Her yıl yüzlerce şirketin katılımıyla 
yapılan ve dünyanın en büyük şirketlera-
rası kürek yarışlarından biri olarak kabul 
edilen Dragon Cup’ın Türkiye yarışlarının 
Ankara etabı 1-2 Haziran tarihlerinde 
Mogan Gölü’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 
Türkiye Kano Federasyonu’nun da des-
teklediği İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, 
Mersin, Gaziantep ve Samsun’da gerçek-
leştirilen Dragon Cup Yarışları, 500’e yakın 
kurumu bir araya getirirken; binlerce şirket 
çalışanına da spor yapma  fırsatı sunuyor. 

Geçen yıl düzenlenen yarışlara 
‘Kürektek’ adıyla katılan ve bu yıl ismi 
‘BoardeX Team’ olarak değiştirilen Dalsan 
Alçı’nın kürek ekibi, 8 etaptan oluşan yarış-
ların Ankara etabında üçüncü gelerek 
21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzen-
lenecek Dragon Cup Türkiye Finali’nde 
yarışmaya hak kazandı. BoardeX Team, 

bu yılki Ankara etabında üçüncülük ödü-
lünün yanı sıra, ‘en disiplinli takım’ ödü-
lünü de alarak şubat ayından bu yana bu 
yönde gösterdiği çabaların da karşılığını 
almış oldu. Geçtiğimiz yılki yarışmada 42 
takım arasında 17’nci olan Dalsan Alçı 
kürek takımı, bu yılki yarışlar için Şubat 
ayından bu yana hem teknik hem taktik 
olarak hazırlanıyor. Kazandığı deneyimle 
Ankara’daki etabı üçüncülükle tamam-
layan ekibin kaptanı Ali Kanver (AK), 
kaptan yardımcıları Betül Baş (BB) ve 
Hakan Yüzüak (HY) ekip üyeleri Emrah 
Çotuk (EÇ) ve Emrah Tanrıkulu (ET), ile 
kürek yarışlarına katılım fikrinin nasıl oluş-
tuğunu ve Eylül sonunda gerçekleştiri-
lecek finale ilişkin hedeflerini konuştuk. 

Dragon Cup yarışlarında Dalsan 
Alçı’yı ‘BoardeX Team’ olarak temsil edi-
yorsunuz. Bu yarışa katılmak kimin fik-

riydi?
AK: Daha önce burada iletişim yöne-

ticisi olarak çalışan bir arkadaşımız vardı. 
Aslına bakarsanız bu fikri aklımıza sokan o 
oldu. Tabi böyle bir fikir gelince de ‘neden 
olmasın’ dedik. Bir takım olmanın, o ruhu 
oluşturmanın iyi olacağını düşündük. 

Geçen yıl da yarışlara katılmıştınız. 
Sanırım bu yıl biraz daha deneyim 
kazanmış bir takımsınız önceki yıla göre. 
Bu yılki yarış önceki yıldan daha mı fark-
lıydı sizler için?

AK: Geçen yıl yarışın ilk gününde 
çok iyi bir derece yaptık. İkinci gün 42 
takımın içinde 17’nci olduk. Bu da bizde 
hayal kırıklığı yarattı, çünkü ilk günkü per-
formansımızı ikinci gün koruyamadık. 
Hal böyle olunca herkesin suratı düştü, 
üzüldük. Onun motivasyonuyla ‘bu yıl 
başaracağız’ diyerek katıldık. Geçen yıldan 

Dalsan Alçı’yı Dragon Cup’ta temsil ederek yarışmanın Ankara etabında hem üçüncülük ödülü alan hem de 
en disiplinli takım olmaya başaran BoardeX Team, yarışmalarla elde ettiği takım kültürünü işe yansıtırken; 
pazar lideri BoardeX’e yönelik marka farkındalığı yaratma konusunda da çaba gösteriyor. 

Bizden Haberler

İçten Sayın

BoardeX 
Team, 
Dragon Cup’ta fark yaratıyor
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farkı, bu yıl ne yapacağımızı, nasıl çalışa-
cağımızı bilen bir takımdık ve ona göre 
çalıştık. Bir diğer fark da değişen çok 
adam vardı; geçen yılki takımla bu yılki 
takım farklıydı. Fakat kemik takım aynıydı. 
Bu yıl daha fazla hırsımız vardı. Başarıya 
nasıl ulaşabileceğimizi biliyorduk. Geçen 
yıl katıldığımızda biraz daha disiplinli 
çalışmayla iyi birşeyler yapabileceğimizi 
gördük. Bir mühendis veya mimar binayı 
yapmadan önce nasıl tasarlıyor, planlı-
yorsa biz de onu yaptık. Herşeyi planladık. 
Bu organizasyonla ilgili beş altı kişilik bir 
komite kurduk. Şubat ayından itibaren 
düzenli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda 
takımın formasından, antrenmanına; logo-
sundan, disiplinine ve takım arkadaşlarının 
kilolarına kadar bu ekip takip etti. Takım 
üyelerinin üçer kilo vermesi konusunda 
dahi hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleşti-
remesek de, herkes ortalama 1 kilo verdi. 
Takım olarak 20 kilo karımız oldu böylece. 

Geçen yıl ile kıyaslandığında en büyük 
fark; istek, inanç ve disiplin. Geçen yıl biraz 
daha acemilik vardı. Bu yıl disiplinimiz 
daha fazlaydı, kurallarımız vardı ve herkes 
o kurallara uyuyordu. Geçen yıl 5 ant-
renman almıştık, bu yıl ise 10 antrenman 
aldık. 

Bu yıl takımın da isminde bir deği-
şiklik yaptınız ve ‘Kürek Tek’ olan takım 
bu yıl ‘BoardeX Team’ oldu. Neden 
BoardeX Team?

AK: ‘Kürektek’, çok güzel bir isim olma-
sına karşın, benzer isimlerin yarışmada 
çok fazla takım tarafından kullanıldığını 
gördük. Bu yıl bu takımlardan ayrışmak 
istedik. Bir de yarışmaya katılan bazı inşaat 
firmaları vardı sektörümüzden. Nurol, 
Rönesans, Yüksel Proje gibi… Bunlar sek-
törün önde gelen firmaları. Bu tip firma-
ları BoardeX ürünümüzle tanıştırmak, en 
azından isim aşinalığı sağlamak istedik. 
Öte yandan kürek yarışı, suda yapılan 
bir spor. BoardeX ise suya dayanıklı bir 

dış cephe levhası… Piyasada en iyi olan, 
alternatifsiz bir ürün. Bu markayı temsil 
eden takımın da öyle olması gerekiyordu. 
BoardeX Team, bunun motivasyonu ile 
çalıştı. Aslına bakarsanız risk de aldık. 
Düşünsenize sonuncu olsanız BoardeX 
sonuncu olmuş olacaktı. 

BB: Biz orada parmakla gösterili-
yorduk. Oradakiler, turuncular diye göste-
riyorlardı. Bizim farklı bir duruşumuz vardı. 
Kendimize güvenliydik ve bu güveni etrafa 
da hissettirdik.

Dragon Cup, birçok şirketin temsil 
edildiği bir organizasyon. Böyle bir orga-
nizasyonun katkıları neler? 

AK: Takım olmak ve tek hedef için 
birçok insanın uğraşıyor olması çok güzel 
bir duygu. Çünkü bunun şirkette de aynı 
şekilde devam etmesi, şirkete yansıması 
da söz konusu. En iyi üretimi veya en 
iyi satışı yapabilmek adına da bir arada 
bulunan bir takım oluyorsunuz şirket 
içinde de. BoardeX Team içinde firmada 
14 yılını geçirmiş en eskilerden biriydim 
ama 1 ay önce giren arkadaş da vardı. 
Bu, takım içinde bir kaynaşma da yara-
tıyor. Bunlar avantajları, ama iyi bir ekip 
olmanın zorlukları da var. Farklı düşün-
cede insanların bir arada tutulması çok 
zor. Bunu başardığınızda ise çok keyifli. Biz 

takım olabildiğimiz için başarılıydık. Takım 
olabilmek için özveri gerekiyor, herkes o 
özveriyi gösterdi ve sonuçta başarı geldi. 

BB: Bence takım olmak aile olmak 
demek. Biz orada aile gibiydik. Aile birey-
lerinin birbirine duyduğu güveni duyu-
yorduk. Bizi başarıya götüren, aile içindeki 
güven ortamını kendi takımımıza taşımış 
olmamızdı. Biliyordum ki ben sakatlan-
saydım benim yerime giren arkadaşım da 
en az benim kadar başarılı olacaktı. 

EÇ: Takım olmak senkronizasyon 
isteyen bir iş aslında. Başarımızdaki en 
büyük etken liderimiz, kaptanımız bence. 
Çünkü bu iş çok iyi bir idarecilik gerekti-
riyor. Bizi bu denli birlikte hareket ettire-
bilmek kesinlikle liderimizin başarısıdır. 

ET: Farklı kültür seviyesinde ve hayata 
bakışları çok başka 20 insanın belli bir 
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hedef için belli bir disipline girmesi ve o 
disiplini sonuna kadar sürdürmesi haki-
katen kolay birşey değil. ‘En Disiplinli 
Takım’ ödülünü almamız bunun en iyi gös-
tergesi. Bunun için de en başta bu işi orga-
nize eden takım kaptanımız Ali Kanver’e 
teşekkür ediyorum. Hakikaten takımdaki 
insanların normal iş yaşantısında da birbi-
rine bakışı değişti. Fabrikada ya da başka 
bir birimde takımdan bir arkadaşla karşı-
laştığımız zaman o anın heyecanını yaşı-
yoruz birlikte. 

HY: Yarışlardan sonra yoğun bir sosyal 
medya trafiği yaşandı, herkes birbirini 
ekleyip resimler videolar paylaştı. İnsanın 
sevincini diğer arkadaşlarıyla paylaş-
ması, bir takım ruhunun olması çok güzel. 
Fabrikada ise çalışanlarımızdan takımda 
olmak istediklerini dile getiren yeni arka-
daşlarımızı görünce ‘tamam bu iş amacına 
ulaştı’ dedim.

Organizasyon sırasında hatırladığınız 
sizi en çok sevindiren veya en çok üzen 
olay neydi?

ET: Final maçına çıkacakken yarışların 
ertelendiğini öğrendiğimiz zaman yaşa-
dığımız hayal kırıklığı, beni en çok üzen 
olaydı. Çünkü tam motive olmuşken; o 
noktaya kadar en iyi dereceleri yapmış ve 

artık finalde bu ipi göğüsleyeceğiz diye 
düşünürken, yarışın  rüzgardan dolayı iptal 
edilmesi gerçekten benim en üzüldüğüm 
andı. 

En sevindiğim an ise finale çıktığımız 
yarışın sonrasıydı sanırım. Çünkü o yarışta 
bizleri seven, destekleyen birçok insan 
vardı. Bahattin Bey, Timuçin Bey, herkes 
oradaydı. 

EÇ: Beni en çok sevindiren, yarışın ilk 
gününde tattığımız birincilikti. Yarışların 
ertelenmesi ise beni de üzdü. 

BB: Benim için en üzücü an, son yarışta 
üçüncü olmamızdı. En sevindiğim an ise 
en son birleştiğimiz andı. Orada parmakla 
gösterilen takım olmanın hazzını yaşamak 
müthiş birşeydi. 

AK: Sadece yarışma içinde olan 
takımın değil, karada bekleyenlerin de 
aynı sevinci ve heyecanı yaşamaları beni 
en çok sevindiren andı. 

HY: En sevindiğim an hiç şüphesiz ilk 
gün yakaladığımız 1:16,04 lük süre ile 1. 
sırada olmamız ve asılan listenin başında 
1. Lafarge Dalsan ismini görmemdi. Yine 
yenilmeyi hazmedemediğimizden olsa 
gerek en üzüldüğüm an final yarışında 3. 
olmamıza rağmen neden 1. olamadığı-
mızdı.

Yarışma sırasında en çok eğlendiğiniz 
anı hatırlıyor musunuz? En komik an 
neydi sizin için?

AK: Kupayı aldık indik sahneden bir 
baktım bütün arkadaşlar bir araya gel-
mişler beni kucakladıkları gibi havaya 
atmaya başladılar. Bir taraftan keyifliydi 
ama bir taraftan da çok hızlı atıyorlardı. 
Düşme korkusu yaşadım. 

ET: Yarışmada Ali Bey, ‘basketbolcular 
gibi koşup koşup göğüs göğüse çarpışın’ 
diyince; ben de ‘tamam yapalım’ dedim. 
Koşmaya başladığımız anda ben de bana 
doğru geleni hissettim ve ‘çok direnç gös-
termeyeyim ne olacaksa olsun’ dedim ve 
havada çarpıştık ve ben ters döndüm.

HY: En komik anım, ısınma için yoga 
yapmaya çalışan arkadaşlarımızı izlemekti, 
mümkünse artık yoga yapmasınlar.

Eylül sonunda finaller olacak 
İstanbul’da. Finallere ilişkin hedefleriniz 
nedir?

AK: Şu anda eylül ayında yapılacak 
yarışmaya odaklandık. Bütün illerden 
gelenler bu yarışta olacak. En iyilere 
karşı yarışacağız. Bunun için yeniden 
motive olup, çok çalışacağız. Elimizden 
geleni yapıp Türkiye Şampiyonu olmayı 
ve Tayland’da düzenlenecek uluslara-
rası müsabakada Türkiye’yi temsil etmeyi 
istiyoruz. En kötü ihtimalle Türkiye 
Şampiyonası’ndan da iyi bir dereceyle 
ayrılmak istiyoruz. 

HY: Artık önümüzde Türkiye kupası 
var, bu takım istedikten sonra (büyük yarış 
için) Tayland’a bile gider. Gitmek içinde en 
iyisini yapacağız.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
AK: Emeği geçenlere teşekkür etmek 

gerekiyor, başta Betül ve Hakan’a... Onlar 
elim ayağımdı benim. Bunun dışında 
takımda herkesin çok emeği var. Oraya 
gelen, destek veren, yanımızda olan 
herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bizi 
ciddi anlamda destekleyen Satınalma 
Müdürümüz Zekeriya Arslan’a, Satış 
Pazarlama Müdürümüz Şerafettin Turan’a, 
Gebze Fabrika Müdürümüz Vedat Ayla’ya 
Üretim Müdürümüz Fabrice Cozien’e, 
Kaleboğazı Fabrikası Müdürü Faik 
Kalemdaroğlu’na bize inandıkları ve ver-
dikleri destek için çok teşekkür ediyorum.  



ALÇIM DERGİSİ / yıl:4 sayı:1212

BoardeX kuru duvar sistemleriyle  yapılmış dış cephe duvarları daha yüksek 
performans sunar, tasarruf sağlar.

Bizden Haberler

BOARDEX’İN PERFORMANSI TELEVİZYON 
VE RADYO REKLAMLARINA KONU OLUYOR! 

Yüksek performanslı dış cephe kuru 
duvar sistemlerinin Türkiye’deki tek ismi 
BoardeX, televizyon ve radyo reklamları 
aracılığıyla izleyicilerle ve dinleyicilerle 
buluşuyor!

Kullanıcılarına sunduğu yüksek per-
formans ile en çok tercih edilen dış cephe 
kuru duvar sistemleri yapı elemanlarından 
biri olan BoardeX’in performansı ön plana 
çıkarılarak hazırlanan reklam filmi büyük 
ilgi uyandırıyor.

23 saniyeye sığdırılan bu dev ürünün 
arkasında, üç yıldır durmadan çalışan dev 
bir kadronun yer aldığını belirten Dalsan 
Alçı İletişim Sorumlusu Sinem İskender,  
performans vurgusunun hem BoardeX, 
hem de bu ürünü her seferinde en iyi 
şekilde üreten ve pazara sunan bu dev 
kadro için yapıldığını vurguladı. 

Hazırlanan reklam filmi ve radyo 
spotu; kullanıcıların araba ve beyaz eşya 
alırken, spordan bekledikleri yüksek per-
formansı, yapılarda da bulup bulamadıkla-
rını sorgulatmayı hedefliyor. 

Peki ya evinizin duvarları?
Hayatın bir çok noktasında aradığımız 

performans kavramı artık yapı sektöründe 
de sıklıkla konuşulmaktadır. Yapılara enerji 
ve ısı tasarrufu sağlaması, bina yükünü 
azaltması, yapım sürecini hızlandırması 
ve pratiklik gibi bir çok noktada faydaya 
dönüşen BoardeX, performansının bul-
duğu karşılığı tamamen reklamı izleyene 
bırakıyor. İzleyici kendini yakalayan nok-
tada BoardeX’i performans ile özdeşleşti-
rebiliyor. 

Örneğin kimi yapım esnasındaki hızı 
önemserken, kimi de sağladığı ısı tasarru-
fundaki performansı önemseyebilir. İşte 
reklamın asıl amacı da BoardeX’in sağla-
dığı bu performansları izleyiciye aktara-
bilmek.

Yüksek performans sağlayarak yapı 
sektöründe kendine çok önemli bir yer 
edinen BoardeX için hazırlanan reklam 
filmi, 3 Eylül 2013 tarihinden itibaren  CNN 
TURK, NTV Haber, TRT Haber, HABERTURK, 
CNBC-E, BLOOMBERG,SKYTURK kanalla-
rında, radyo spotu ise TRT Haber, TRT FM, 
Radyo VİVA, Kral FM, NTV Radyo, Radyo 
ODTÜ, Seymen Radyo ve MEGASİTE’de 
yayınlanmaya başlamıştır.
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Kuru Duvar Sistemleri Akademisi – KDSA, yapı malzemeleri için Türkiye’de bir ilk 
olan e-öğrenim tabanlı sertifika programı olarak sektörde yerini buldu.

hızla devam 
ediyor

Kuru duvar sistemleri 
akademisi eğitimleri 

İlk mezunlarını veren KDSA yeni 
öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. 
Sektörün önemli eksiklerinden birini 
tamamlamak amacıyla oluşturulan bu 
uzaktan eğitim sistemi ile gelişmeleri 
yakından takip eden, güncel yönetmelik-
lere hakim, yönetmeliklere göre tasarım 
yapabilme yetisine sahip, nitelikli, aynı 
zamanda denetim eksikliğini giderecek ele-
manların yetişmesi hedeflenmekteydi ve 
bu amaç doğrultusunda ilk mezunlarımızı 
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Neden KDSA’ya ihtiyaç duyuldu?
İç mekan ve dış cephe duvarlarda 

harçsız, ısı, ses, yangın performansı yüksek 
ve estetik açıdan nitelikli KURU DUVAR 
SİSTEMLERİ,  iç veya dış duvarlarda, her-
hangi bir şekilde ıslak/harçlı imalat gereği 
duymadan tamamlanan sistemler olarak 
tanımlanmaktadır. Sektörümüzün geldiği 
noktada, KURU DUVAR SİSTEMLERİ ‘nde 
ihtiyaca göre kuru duvarların tasarımını 
yapabilecek aynı zamanda şantiye ortamın-
daki  uygulama eksikliklerini denetleyecek, 
konusunda uzman kişilerin yetersizliği kuru 
duvar sistemlerinden beklenen performans 
eksikliğine sebep oluyordu.  Biz teknik 
kişiler, üniversitede yapının işlevsel çözümü 
ve statiği ile ilgili temel eğitimleri alırken, 
iş hayatına atıldığımızda özellikle ince işler 
olarak adlandırılan bu sistemlerin kont-
rolü ve tasarımı konusunda çalışırken eği-
timimiz sırasında kuru duvar olarak ismini 

duyduğumuz sistemlerin tasarım ve uygu-
lamasını öğrenmeye çalışıyorduk.

Kuru Duvar Sistemleri Akademisi hem 
ürünlerin ve sistemlerin kuru duvarlardan 
beklenen performanslara göre seçilmesi 
için, hem de doğru bir şekilde uygulan-
masının sağlanması için sektörümüz adına 
değerli bir çalışmaya imza atmış olduk. 
Programın ilk dönemine katılan öğrenci-
lerden aldığımız geri dönüşler de  böyle 
bir eğitimin sektörümüz adına değerli bir 
çalışma olduğunu bir kez daha göstermiş 
oldu.

Teorikten öte, pratik bilgi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM tarafından 
yürütülen eğitim sistemindede öğren-
ciler 6 haftalık program da Kuru Duvar 
Sistemleri konusunda bir çok bilgiye 
erişme imkanı buldular. Okudukları ve 
izledikleri bölümlerde aldıkları teorik bil-
giler sonrasında  online uygulamalar ile 
de bilgilerini sınama fırsatı yakaladılar. 
Amaçladığımız şekilde katılımcıların daha 
aktif oldukları verimli bir eğitim süreci 
böylelikle tamamlanmış oldu.

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç 
mimarlık bölümlerinde okuyan öğren-
ciler gelecekleriyle ilgili kararlar verirken 
bu program sayesinde belli bir konuda 
uzmanlaşma şansı yakaladıkları gibi, iş 
hayatında da kullanabilecekleri bir sertifi-
kaya sahip oluyorlar. 

ODTÜ SEM ve DALSAN ALÇI’ nın sun-
duğu, Üniversite ile reel sektörün işbir-
liğinin en ileri örneklerinden biri olan 
KDSA ile Kuru Duvar Sistemleri Tasarım 
ve Denetim İnternete Dayalı Sertifika 
Programı ile ilgili program içeriği, eğitim 
başlangıç tarihleri, program akışı, baş-
vuru koşulları konularında daha detaylı 
bilgi almak için www.kdsa.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Satış Pazarlama / Fatih Ulutaş - Teknik Hizmetler Yöneticisi

Okudukları ve izledikleri 
bölümlerde aldıkları teorik 
bilgiler sonrasında  online 
uygulamalar ile de bilgilerini 
sınama fırsatı yakaladılar.
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alarak iç mekan hava kalitesi konusunda 
sektöre öncülük yaparak önemli adımlar 
atan  Dalsan Alçı, yangın riskine yönelik 
de üzerine düşen ‘sorumluluğu’ yerine 
getirmek için Efectis Era Avrasya Test ve 
Belgelendirme A.Ş. ile yürüttüğü çalışma-
ları tamamladı. Tip Onay Belgesi (TAC) ve 
Ürün Sistem Onay Belgesi (PAC) gibi iki 
adet belge içeren Safe4Fire sertifikasyon 
sistemini uzun süren tetkik çalışmaları ve 
testler sonunda almayı başaran  Dalsan 
Alçı, belgeyle yangın konusundaki stan-
dartlara uygun bir sistem benimsediğini 
kanıtlamış oldu. 

Türkiye’de insan ve çevre odaklı yakla-
şımlar sergileyen Lafarge Dalsan, Türkiye 
ve Avrupa’da Safe4Fire sertifikasını alan ilk 
firma. Zorunluluk değil, gönüllülük üze-
rinden ilerleyen bir belgelendirme süreci 
yaşıyor  Dalsan Alçı ve ilk olarak sisteminin 
tasarımını, ardından fabrikadaki üretim 
sürecini test ettirerek sertifikalandırdı.

‘Türkiye’de belge karmaşası var’
Greenguard’dan sonra Safe4Fire serti-

fikası ile Türkiye’de yine bir ilk gerçekleş-
tiren  Dalsan Alçı, sadece iç pazarda değil, 
yurtdışı pazarlardaki iddiasını da ortaya 
koyuyor. ‘Safe4Fire’ sürecinin  Dalsan 
Alçı’da gündeme gelmesindeki maksadı 
ve hedeflerini konuştuğumuz  Dalsan Alçı 
Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Daloğlu, 
genel sertifikalandırma sistemine ilişkin  

önemi varken; bu konuda yapılan çalış-
malar, ya yangına karşı dayanıklı malze-
meler üretilmesi veya yangını geciktirerek 
zaman kazandırıcı ürünlere yoğunlaşmış 
durumda.  

Yıllar önce Avrupa’da yangına karşı 
geciktirici işlevi ile iyi bir rol üstlen-
meyi başaran alçı,  Dalsan Alçı’nın aldığı 
Safe4Fire sertifikalarıyla yeniden gün-
deme geldi. Geçtiğimiz yılın sonunda 
dünyanın en iyi ve en katı kurallara sahip 
Amerika menşeili Greenguard belgesini 

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle bir-
leşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyon-
larının neden olduğu doğal afet olarak 
tanımlanıyor. Oluştukları alanda maddi 
hasarlara neden olduğu gibi, canlılar ve 
ekolojik denge üzerinde de son derece 
olumsuz etkileri var. 

Dünyada orman yangınlarının dışında 
insanların konut veya ofis gibi yaşam alan-
larında çıkan yangınlar, insanlar için ciddi 
tehlikeler yaratıyor. Burada can kaybının 
önlenmesinde saniyelerin bile çok büyük 

Geçtiğimiz yılın sonunda Amerika menşeili Greenguard belgesini alarak iç mekan hava kalitesi 
konusunda önemli adımlar atan Lafarge Dalsan, yangın konusunda insan hayatı için önem arzeden 
tetkik çalışmaları ve testleri tamamlayarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Safe4Fire Belgesi’nin 
sahibi oldu. Dalsan Alçı, yeni belgelerle sektöre yeni kriterler getirerek müşterilerin farkı ayırt 
etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kapak Haber

İçten Sayın

‘gönüllü’ 
mücadele 

Dalsan Alçı’da yangına karşı 

safe
by efectis
fire4
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sadece alçı levha olarak düşünmemek 
gerekiyor. Bunu yapmalarının bir sebebi 
de Türkiye gibi herşeyin ‘kaç para’ anlayı-
şıyla ölçüldüğü bir girdaptan çıkartmak. 
Bu yüzden de fark yaratıyorlar. Dolayısıyla 
orada başka şeyler konuşuluyor. 
Performans konuşuluyor, kalite konuşu-
luyor, bunların iç hava kalitesine olan etki-
leri konuşuluyor, küf konuşuluyor, formal-
dehit içeriği konusunda insanları bilgilen-
dirmeye çalışıyorlar. Bütün bu konuşmalar 
pazarı kalite konusunda performans konu-
sunda doğru yönlendiriyor. Bu konuşma-
ların neticesi de bizlerin Greenguard ya da 
Safe4Fire gibi belgelere yönelmemize yol 
açıyor.” 

‘Alçıyı yangın konusunda yarıştır-
mamız lazım’

Safe4Fire ile alçının yangına karşı en 
etkili yapı malzemesi olarak öne çıkartıl-
masını sağlamayı amaçladıklarını belirten 
Timuçin Daloğlu, “Alçıyı yangın konu-
sunda yarıştırmamız lazım. Çünkü dün-
yada hiç bir yapı malzemesi yok ki yangına 

leri yokken, ürettiğimiz levhaları, profil-
leri veya sattığımız vida, derz bantları gibi 
malzemeleri Fransa’daki test merkezle-
rine göndererek test ettirdik.  Ne zaman ki 
Türkiye’de de test merkezleri olmaya baş-
ladı, bu tür belgelendirme süreçlerini çok 
daha hızlı ve daha uygun maliyetlerle yur-
tiçinde gerçekleştirmeye başladık. Diğer 
firmalar için de artık bunun Türkiye’de de 
yapılabildiğini göstermiş oluyoruz.”

Belgelendirmeler insanlara güven 
veriyor

Greenguard ve Safe4Fire gibi bel-
geleri sistem tetkikleri olarak nitelen-
diren Daloğlu  Dalsan Alçı’yı bu belgeleri 
almaya yönelten fikirleri şöyle açıklıyor: 
“İç mekanda insanlarla birlikte yaşayacak 
malzemeleri test ettirerek doğru mal-
zemeyi kullandıkları yönünde özgüven 
vermek istedik. Çünkü alçı endüstrisine 
son yıllarda baktığımız zaman çok daha 
fazla içerik karıştırıldığını görüyoruz, daha 
fazla katkı malzemeleri ihtiva ederek 
devam ediyor. Bu katkı malzemelerini 
seçiyorsun, kullanıyorsun, bunların seçi-
minde de bir takım kategoriler var. Doğru 
malzemeyi doğru yerde kullandığınızda 
ve bunu Greenguard belgesiyle sertifika-
ladığınızda; bu malzemenin iç hava kali-
tesine hiç bir zararı olmadığını belgelemiş 
oluyorsunuz. Bugün dünya alçı pazarının 
lokomotifi olan Amerika’da yılda kişi başı 
yaklaşık 10 metrekarenin üzerinde bir alçı 
levha tüketimi söz konusu. Orada hiçbir 
alçı veya alçı levha tesisi yok ki ürünlerini 
Greenguard ya da benzeri bir kuruluş tara-
fından sertifikalandırmasın. Amerika’da iç 
cephede kullanılacak yapı malzemelerini 
sertifikalandırmak bir zorunluluk. Bunu 

Dalsan Alçı’nın kurumsal anlayışına işaret 
ediyor. Türkiye’de belge karmaşası içinde 
olunduğunu belirten Daloğlu, birçok fir-
manın belgelerini  temsilciliklerini yaptık-
ları yurtdışı firmalar aracılığıyla ithal ettik-
lerini ifade ederken, iki önemli konuyu 
birbirinden ayırmanın önem arzettiğini 
söylüyor: “Sadece Greenguard ve Safe4Fire 
için değil;  Dalsan Alçı’nın Türkiye’de üret-
tiği tüm malzemelerin teknik dayanım-
ları, performansları, sistem dayanımları tek 
tek test edildi. Bunların hiçbiri diğer fir-
malar tarafından yapılmadı. Yurtdışı ortak-
lığı olan firmaların hepsi ithal belge geti-
riyorlar. Aslında bu tamamiyle kullanıcıyı 
kandırmak.  Çünkü hiçbir sistem tetkiki, 
hiç bir mal tetkiki bırakın başka ülkedekini 
kapsamayı, aynı ülke toprakları içinde dahi 
başka bir fabrikayı kapsayamaz. Mesela 
alçı levhayı ele alalım TS EN 520, bu bel-
geyi Ankara fabrikası için alıyorsam, Gebze 
fabrikası için tekrar TSE’ye başvurup TS 
EN 520 belgesi için o malzemenin üretim 
sürecini denetletiyor olmam lazım. Bunu 
bu endüstride çalışan insanların yarı-
sından fazlası biliyor.”

Dalsan Alçı’nın elindeki tüm belge-
lerle ilgili millileştirme yolunu seçtiklerini 
ifade ediyor: “Biz 1998’den beri Lafarge ile 
ortak olmamıza rağmen sadece bu bel-
geler değil, diğer bütün belgeler de dahil 
olmak üzere bunların hepsini millileştirdik.  
Dalsan Alçı tesislerinde üretilen malzeme-
leri tekrar tekrar test ettirdik ve bu sertifi-
kalara o şekilde sahip olduk. Bizim de bu 
tür belgeleri, diğer firmaların yaptığı gibi 
yurtdışından getirme imkanımız vardı. 
Ama  Dalsan Alçı bugüne kadar bu tür bir 
yola başvurmadı. Türkiye’de test merkez-

“Maksadımız bu işi doğru 
yapanlarla, eğri yapanları 
birbirinden ayırt edebilecek 
enstrümanları ortaya koymak. 
Öbür türlü herşey ticari 
pazarda ‘kaç para’ya dönerse; 
insan hayatını riske sokmuş 
olursunuz.” Timuçin Daloğlu
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lara yatırım yapacak kaynağa ihtiyaçları 
var. Bu kaynağı yaratamadığı sürece pazar 
‘kaç para’ döngüsü üzerinden devam eder” 
diyor. 

Markalar arasındaki fark ortaya 
çıkacak

 Dalsan Alçı’nın son yıllarda ortaya koy-
duğu ürünlerle, performans kriterleriyle, 
Greenguard ve Safe4Fire gibi kavramlarla 
hem sektörün hem de tüketicilerin önünü 
açtığını söylüyor: “Yurtdışında insanların 
sağlığı dikkate alınarak belgelendirmeler 
şart koşuluyorsa ve her geçen gün bu 
belgelerin sertliği ve limitleri artırılarak 
insanlar için daha temiz bir hava ortamı 
sağlanıyorsa; biz de kendi insanımız için 
bunu yapmalıyız.  Dalsan Alçı, Türkiye’de 
bunu yaparak sadece sektöre değil, rakip 
firmalara da örnek oluyor. Müşterinin bu 
konuda bilinçlenmesiyle birlikte rakip 
firmalar da fiyatın dışında farklı kriterler 
olduğunu anlamaya başlayacaklar.” 

Greenguard sertifikasının bir sefer-
liğe mahsus alınan bir belge olmadı-
ğının altını çiziyor  ve bunun sürekliliğinin 
de korunmasının önemini vurguluyor. 
Greenguard’ın, dünyanın en büyük ser-

Bunlara nasıl bakılıyor, alçı levhayı alıyorlar 
test odasında, diğer oda yangın çıkabilme 
ısısına 1800C’ye ulaştıysa ya da alev çıkışı 
varsa testi sonlandırıyorlar. Alev çıkışının 
da bir pamuğu yakabilecek kadar düşük 
seviyede olması yeterli.” 

 Dalsan Alçı dışında başvuru yok
Bugün daha yeni yeni firmalar ürünleri 

için bu tür bir test yaptırmaya başladığını 
belirten Timuçin Daloğlu, piyasada satılan 
yangına dayanımlı levhaların büyük bir 
çoğunluğunun gerçek anlamda bir sistem 
tetkikinden geçmesinin çok zor olduğuna 
vurgu yapıyor.  Dalsan Alçı’nın bu tetkikleri 
Türkiye’de tek yetkili ve onaylı kuruluş olan 
Efectis Era’ya yaptırdığını belirtiyor. 

İthal belge ile işin kolayına kaçılıyor
Yurtdışı bağlantısı olan firmaların, işin 

kolayına kaçarak bu tür belgeleri ithal 
etme yoluna gittiğini yineleyen Daloğlu, 
gerek bunu piyasaya sunan firmaların, 
gerekse alıcıların bu tür  sertifikalandır-
malar konusunda ilgisiz ve bilgisiz oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Türkiye alçı paza-
rındaki bu anlayışın daha kat edilecek çok 
mesafe olduğunu gösterdiğini dile geti-
riyor ve  Dalsan Alçı’nın sektöre önderlik 
etmesindeki anlayışı da bu temele dayan-
dırıyor. 

Türkiye’de fiyat odaklı yaklaşımların 
sektörün gelişimini sıkıntıya soktuğunu 
dile getiren Daloğlu, “Sektörü ‘kaç para’ 
anlayışından çıkarmak gerekiyor. Çünkü 
bu anlayış, sektörün geleceğini biti-
riyor. Firmaların varlığını sürdürmesi için 
Ar-Ge’ye, yeni ürünlere, yeni performans-

karşı sönümlendirici bir etki göstersin. 
Alçı bünyesinde bulundurduğu kristal su 
sayesinde bir miktar ısı artışını absorbe 
ederek, o enerjiyi suya dönüştürüyor. Bu 
çok önemli bir özellik. Alçı, yurtdışında 
-özellikle Amerika’da- yıllarca binaları yan-
gından korumak için tercih edilen bir mal-
zeme olmuş. Bir dönem Avrupa gene-
linde yangınlar çıkıyor. Sonra bir bakıyorlar 
Londra’da çıkan bir yangın şehrin bütün 
mahallelerini yok ederken; Paris’teki yan-
gınlar hiçbir zaman şehri kül edip götür-
müyor. Bir süre sonra bunun alçıdan kay-
naklandığı öğreniliyor ve ondan sonra o 
dönemde yapılan bütün ahşap binaları 
alçıyla kapatmaya başlıyorlar ki yangın 
söndürme sırasında vakit kazandırsın. İşte 
alçının “Paris’in alçısı” diye anılmasının 
sebebi de o” diyor. 

Daloğlu, her malzemenin farklı ısı 
geçirgenlik katsayısı olduğunu dile geti-
riyor ve Türkiye’de yangın ile ilgili bir takım 
yanılsamalar olduğuna dikkat çekiyor: 
“Bizde maalesef yangın konusu yanlış algı-
lanıyor. TS EN 520’ye göre yangına daya-
nımlı levha yaptığınız zaman, zannediliyor 
ki bu levha kendi başına bütün işi çözüyor. 
Aslında öyle değil. ‘Bir sistemin bileşenle-
rinin oluşturmuş olduğu bütün element-
lerinin yangına olan dayanımı var mı, yok 
mu?’ Kontrol edilmesi gereken o. Bu da 
önce dış cephede başlıyor. Kullanılan her 
elemanın oluşturmuş olduğu bir takım 
ısı geçirgenlik katsayıları veya ısı köprü-
leri var. Bunların hepsi birer etken. Mesela 
vidanın deldiği yer ayrıca analiz ediliyor. 

“İç mekanda insanlarla birlikte 
yaşayacak malzemeleri test 
ettirerek doğru malzemeyi 
kullandıkları yönünde özgüven 
vermek istedik.” Timuçin Daloğlu 
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Öbür türlü herşey ticari pazarda ‘kaç 
para’ya dönerse; insan hayatını riske 
sokmuş olursunuz” diye ekliyor.  

Yangın yönetmeliğinde ölçülebilir 
kıstaslar olmalı

Türkiye’de yangın yönetmeliğine ilişkin 
düşüncelerini de ortaya koyan Daloğlu, 
“Türkiye’de yangın yönetmeliği bir tercü-
meden ibaret. Yönetmelikte malzemelerin 
yangın dayanımı için 60-90-120 dakika 
gibi kriterler isteniyor. Türkiye’de yangın 
malzemesi ve yangın sisteminin test edil-
mesi, Efectis Era’ya kadar yoktu. Bunun 
belgesini verecek bir kuruluş olmadığı 
için de; herkes bunu self-declaration şek-
linde dile getiriyordu. Aslında Türkiye’de 
Bayındırlık Bakanlığı’nın bunu yıllar önce 
yapması gerekiyordu. Yangın konu-
sunda insanların sağlığını yönetmelikle 
düzenliyorsan, bu kıstasların ölçülebilir 
olması lazım. Bunu da ya TSE’nin kapsa-
mına almak, ki yakın bir zamanda öyle 
bir durum olduğu duyumunu aldık veya 
üniversitelerle işbirliği yaparak buna 
bir zemin oluşturmak gerekiyor. Bugün 
deprem yönetmelikleriyle bina yapımı 
için bir takım kıstaslar getiriliyorsa; yangın 
yönetmeliğinde de belli kıstaslarla üretim 
yapılmasının denetlenmesi gerekiyor. 
Malzemeyi test edeceksiniz, sistemi test 
edeceksiniz, ancak bu şekilde insanların 
hayatını kurtarma imkanına sahip olur-
sunuz” şeklinde konuşuyor.  

 Dalsan Alçı’nın marka değerine 
değer katıyor

Safe4Fire,  Dalsan Alçı için, pazara 
sunulan ürün ve sistemlerin değerinde 
satılması, müşteriler nezdinde ürün kalite-
sinin kanıtlanması, malın iç ve dış pazarda 
güvenle arz edilmesi, pazarda istenen, 
kabul gören, onaylanan bir marka olun-

bına uygun olarak uyguladığımızı gös-
teriyoruz. Onlar da uygulamanın sürek-
liliğinin uygunluğunu denetliyor ve ona 
göre onay veriyor. Safe4Fire, sistemin 
tetkikinin devamlılığını sürekli kontrol 
ediyor ve bunu garanti altına alıyor. ISO 
gibi sürekli kontrol altında tutulup tutul-
madığı, düzgün bir takip sisteminin olup 
olmadığı, çıkan malzemelerin analizinin 
yapılıp yapılmadığı sürekli inceleniyor. 
Yani bir defa yapılan testin, bundan sonra 
da devam ettirilebileceğinin belgelendiril-
mesi şeklinde ele alınıyor. Tesislerimizdeki 
sistemin bütün unsurları kontrol edil-
dikten sonra ‘Sisteminiz, bize vermiş oldu-
ğunuz sistem tetkikini sürekli sağlayacak 
altyapıya sahiptir’ şeklinde onay alıyor. 
Belge, ürünlerimizin pazara sunulma-
sında bir sakınca olmadığına dair bir vize 
niteliğinde aslında. Greenguard da aynı 
şekilde. Şirketin kayıt sistemi, kalite politi-
kaları, talimatları ve prosedürleri periyodik 
olarak inceleniyor ve malzemelerin kontrol 
altında olup olmadığına belge veriliyor.” 

“Bir defalığına mahsus tetkik yapmı-
yoruz. Sistemin sürekli ayakta kalması için 
malzemeyi, sistemi ve kendimizi sürekli 
takip ettiriyoruz” diyor Daloğlu. Gerek 
Greenguard belgesi ile gerekse Safe4Fire 
belgesi ile  Dalsan Alçı’nın insan sağlığına 
ve çevreye ne denli önem verdiğini ortaya 
koyarken, satınalma noktasında da müş-
terilere güven duyabilecekleri bir sistem 
sunulmasının amaçlandığının altını çiziyor 
Daloğlu ve “Sektör için farklılıklar getirmek 
gerekiyor. Maksadımız bu işi doğru yapan-
larla, eğri yapanları birbirinden ayırt ede-
bilecek enstrümanları ortaya koymak. 

tifikalandırma kuruluşu olan ve dünyada 
72 bin tane çalışanı, yüzlerce laboratu-
varı ile sertifikalandırma ve eğitim çalış-
maları yürüten UL Environment’in çatısı 
altına geçtiği bilgisini veren Daloğlu, 
bunun Greenguard’ın ne kadar önemli bir 
marka olduğunu bir kez daha gösterdi-
ğini ifade ediyor ve daha önce Amerika’da 
ağırlık kazanan Greenguard’ın UL ile bir-
likte Avrupa’ya da yayılma hedefi içinde 
olacağını ortaya koyuyor. Daloğlu, 
“Önümüzdeki dönemde Greenguard, sek-
törde bilinen ve aranan bir belge olacak” 
diyor. 

Safe4Fire, pazara geçişin vizesi 
Greenguard sertifikalı ürünlerin fay-

dası, malzemeyi satın alanlar açısından 
prosesi sürekli kontrol edilen bir malze-
menin seçimiyle başlıyor. Sonra sisteme 
geçildiğinde, su, yangın, ses performans-
larına ilişkin hedefler ortaya konuyor.  
Dalsan Alçı, gerçekleştirdiği testler sonu-
cunda aldığı sertifikalarla, doğru sistem 
seçilip seçilmediği konusunda satınalma 
yapanlar için önemli fikirler sunuyor. 
Timuçin Daloğlu,  Dalsan Alçı’nın malze-
meleriyle birlikte, oluşturulacak ortamın 
ne kadar yetkin olup olmadığına, ortamın 
sürekli kontrol altında olup olmadığına 
dair bir rapor sunulduğunu anlatıyor: 
“Safe4Fire, biraz daha global bir yaklaşım 
sergiliyor. Salt 75’lik profili al üstüne alçı 
levhayı koy şeklinde değil de, alçı lev-
hanın üretim hattında ne şekilde üretildi-
ğini kontrol ederek komple sistemi tetkik 
ediyor. Fabrikaya geliyor ve sizin vermiş 
olduğunuz sistemin komponentlerini 
kontrol ediyor. Biz de sistemimizi kita-
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uygulama çalışmalarının incelendikten 
sonra tasarımı sisteme uygun uygulama 
ve montaj yapmaları halinde Montaj Onay 
Belgesi (IAC) alabildiklerini belirtiyor. 

FSAC ile tam güvenlik tam sigorta
Model FSAC – Full Safety Approval 

Certificate (Tam Güvenlik Onay Belgesi) 
ürün tipinin, fabrika imalat kontrolünün 
ve üretimin, ürünün ve ürün montajının 
en geniş kapsamda doğrulanmasıdır. Tam 
Güvenlik Onay Belgesi, ürünün tip uygun-
luğunu, imalat altyapısı ve fabrika imalat 
kontrol süreci uygunluğunu ve uygun 
montaj edilerek kullanıma hazır hale geti-
rildiğini ispatlıyor.  

Ayrıca, montaj sürecini de kapsayacak 
şekilde uluslararası bir sigorta sağlayıcısı 
tarafından yapı sahibine ve son kullanı-
cıya çıkabilecek her türlü mesleki uygu-
lama hatası ve/veya ürün-üretim hatası 
nedeniyle doğacak zararların sigorta tara-
fından tazmin edileceğine dair ‘Mesleki 
Sorumluluk Sigortası’ ile güvence verilmiş 
oluyor. 

Mesuliyet sigortası ile ürünün tasarım 
sertifikasından üretim kontrol süreci ve 
montajına kadar bütün süreç için sigorta 
güvencesi altına alındığını belirten Ulutaş, 
“Ürünün tasarımı sertifikalı, üretim kontrol 
süreci sertifikalı, montajı da sertifikalı. 
Dolayısıyla olası bir yangında bu duvarın 
sertifikada belirtildiği gibi 60 veya 120 
dakika dayanacağına garanti verilmiş 
oluyor” şeklinde ifade ediyor ve sistemin 
sigorta yaptıranlar ile sigorta yapanlar 
açısından çok büyük avantajlar sağladı-
ğına dikkat çekiyor: “Burada sigortayı yap-
tıracak olan şantiye olmayacak. Otel ise 
sahibi veya işletmesini yapacak olan firma 
sigorta yapacak. Tesisin sahibi, sigorta 
firmasına ‘burası öyle bir tesis ki duvarın 
yangın dayanımı 120 dakika. Burada 

korunması gereken şeyler var’ diyecek. 
Sigorta firması da, sertifikalara bakarak 
‘senin duvarının bu özelliklerini sağladığını 
görüyorum, bu nedenle primin daha az 
diyecek. Bu, yapıyı kullanan işletmeler için 
çok büyük avantaj.” 

Ulutaş, Türkiye’de ve Avrupa’da da ilk 
defa  Dalsan Alçı’nın aldığı bir sertifika 
olduğunun altını çizerken, bunun zamanla 
yaygınlaşacağını öngörüyor ve Dalsan 
Alçı’nın BoardeX sistemleri ve iç mekan 
kuru duvar sistemlerinde tek iskelet çift 
kat, tek iskelet tek kat ALLEV kırmızısı, 
çift iskelet çift kat ALLEV kırmızısı ve tek 
iskelet çift kat ALLEV beyazı sistemleri, 
sertifikanın kapsamında yer alan ürünler 
olarak sıralıyor. 

2013 sonuna kadar herkese tanıtı-
lacak 

 Dalsan Alçı, insan sağlığını odak nok-
taya getiren çalışmalarla pazarı belli kri-
terler etrafından disipline etme uğraşısı 
içinde. Safe4Fire sistemiyle, alçının yan-
gına karşı etkili bir ürün ve sistem olabile-
ceğinin en önemli kanıtlarından biri olarak 
öne çıkartmayı hedefliyor. Bunun için yeni 
bir aksiyon planı da hazırlayan  Dalsan 
Alçı, Safe4Fire belgesine ilişkin hem şirket 
içinde, hem de şirket dışında eğitim ve 
tanıtım çalışmaları yapmayı planlıyor. 2013 
sonuna kadar bayilerine, yangın danış-
manlık firmalarına, mimarlara, müşavir 
firmalara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
büyükşehir itfaiye  müdürlükleri gibi kamu 
kurumlarına bilgilendirme yapmayı hedef-
liyor. Ve bu bilinçlendirme çalışmaların-
daki temel maksat da; pazarda ürünler, 
sistemler ve markalar arasındaki farkı net 
olarak göstermek ve tüketicilere seçici 
davranarak gönül rahatlığıyla satın- alma 
yapabilmelerini sağlamak.

ması gibi bir takım avantajlar sunuyor. 
Sisteme ilişkin teknik detayları konuş-
tuğumuz  Dalsan Alçı Teknik Hizmetler 
Yöneticisi Fatih Ulutaş, Safe4Fire belge-
lendirme sürecinin  Dalsan Alçı’daki işle-
yişi üzerine şunları söylüyor: “Öncelikle 
sistemimizin tasarımı, yangın güvenliği 
açısından incelendi. Sistemimizde hangi 
ürünlerin kullanıldığı, yangın güvenliği 
açısından bu ürünlerin kullanımının doğru 
olup olmadığına tek tek bakıldı. Sonra sis-
temin yangın dayanım testi yapıldı. Test 
sonucunda sistemimizin yangın dayanım 
süresinin belirlenmesi neticesinde 
‘Sisteminiz belirlenen bu sürede yangın 
için güvenlidir’ onayı alarak ‘TAC-Type 
Approval Certificate’ (Tip Onay Belgesi) ile 
belgelendirildik.” 

Ulutaş, sürecin sistemin test edilmesi 
ile bitmediğini; sonraki aşamada, fabrika-
daki üretim sürecinin de incelenerek Type 
PAC-Product Approval Certificate (Ürün 
Onay Belgesi) ile ürünün yangın güvenliği 
belgelendirmesinin yapıldığını anlatıyor: 
“Type PAC’te fabrikadaki üretim sürecimiz 
test edilerek, üretimin ve ürünlerin sürek-
liliği kontrol edildi. Burada da üretimin 
standartlara uygunluğu, kalite kontrol 
süreci incelendikten sonra Type PAC, yani 
ürün sistem onay belgesi verildi.” 

IAC, montajı onaylıyor 
Ulutaş,  Dalsan Alçı bayilerinin de bu 

sürecin bir destekleyicisi niteliğinde olan 
ve montaj tarafını ilgilendiren belgesine 
sahip olabileceklerini söylüyor. Safe4Fire 
Model IAC – Installation Approval 
Certificate (Montaj Onay Belgesi), ürünün 
uygun olarak monte edildiğini ve kul-
lanıma hazır hale getirildiğini içeren bir 
belge. Yapı sahibine ve son kullanıcıya 
sunulan, yangın esnasında yangına daya-
nımın ve yangın güvenliğinin montaj üze-
rinde bire bir doğrulanmasıdır. Ulutaş, 
belge başvurusunda bulunan bayilerin 

“BoardeX sistemleri ve iç mekan 
kuru duvar sistemlerinde tek 
iskelet çift kat, tek iskelet 
tek kat ALLEV kırmızısı, çift 
iskelet çift kat ALLEV kırmızı 
ve tek iskelet çift kat ALLEV 
beyazı sistemleri Safe4Fire 
sertifikasının kapsamında yer 
alıyor” Fatih Ulutaş
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Türkiye’nin yangın karnesi
Yangın testleri, yangın mühendisliği ve 

belgelendirme konusunda 60 yıllık dene-
yime sahip olan Efectis Era Avrasya Test ve 
Belgelendirme A.Ş., Türkiye’de geniş kap-
samlı yangın laboratuvarlarıyla yangına 
karşı güvenli yapı belgelendirme  hizmeti 
veren ilk ve tek şirket.  Efectis Era’nın der-
lediği bilgiler Türkiye’de yılda 61 AVM, 
11 banka, 23 deniz taşıtı, 214 depo, 47 
eğitim kurumu, 136 fabrika, 30 hastane, 
16 ibadet yeri, 433 imalathane, 31 maran-
gozhane, 107 market, 39 konaklama tesisi, 
11 kamu binası, 432 yeme içme tesisi, 14 
sağlık merkezi, 100 trafo, 5 yakıt istas-
yonu, 5 bin 129 konut, 3 bin 777 adet de 
çeşitli alanlarda yangın yaşandığını ortaya 
koyuyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Safe4Fire Nedir?
 Dalsan Alçı’nın insan sağlığı ve çev-

reye verdiği önemin bir neticesi olarak 
yangına karşı güvenli yapı belgelen-
dirme  hizmeti veren Efectis Era ile başlat-
tığı Safe4Fire sertifikasyonu, tamamiyle 
gönüllülük üzerinden ilerleyen bir süreç. 
Test raporu ile yangına dayanıklılığını 
kanıtlamış bir yapı elemanının, tasarımı 
ve üretimini doğrulama, değerlendirme 
ve sonrasında belgelendirilmesini içeren 
Safe4Fire, ürünün yangına dayanıklılık 
niteliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün 
sağlanması anlamını taşıyor. 

Neden Safe4Fire?
Ucuz ve niteliksiz ürünlerin pazara 

girmesi; pazarda yaşanan haksız rekabet, 
tüketicilerin doğru ürünleri seçiminde 
yeterince bilgi sahibi olmamaları; mimar, 
mühendis ve proje sahiplerinin iyi malı 
seçmekte ve gönül rahatlığıyla kullan-
makta zorlanması firmaları da sıkıntıya 
sokarken; Safe4Fire sistemi, nitelikli ürün 
üreten firmaların ürün ve sistemlerinin 
güvenilirliliğini kolaylıkla ifade edebile-
cekleri bir belgelendirme sistemi aslında. 
Üreticinin malının kalitesini kanıtlaması, 
proje sahibi/bina sahibi/mimar/mühen-
disin ürünü diğerleri arasından seçebil-
mesi, son kullanıcının ürüne güvenmesi 
ve tercih etmesi, kamu kurumlarının piya-
sayı denetleyebilmesi, ürünün-sistemin, 
güvenilir, tarafsız ve bağımsız bir belgelen-

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2012 yılı veri-
lerine göre de, sadece İstanbul’da gerçek-
leşen 25 bin 469 adet yangında; 13 bin 
804 bina kısmen hasar gördü; 706 bina ise 
tamamen kullanılamaz hale geldi. 

Efectis Era, doğru tedbirler alınması 
kaydıyla, yangını önlenebilir bir doğal 
felaket olarak nitelendiriyor ve bunun için 
de en doğru yolun yangın için güvenlik 
önlemleri alınmasıyla yangın risklerinin en 
aza indirilebileceğini ortaya koyuyor. Bu 
alanda yürüttüğü sertifikalandırmalarla 
firmaların tasarımdan üretime kadar olan 
süreçlerini belgelendirme hizmetini sağ-
lıyor. 

Bu hizmetlerden biri olan ve yangına 
karşı güvenli yapı belgelendirmesi olarak 
tanımlanan Safe4Fire, endüstriyel tesisler 

ve enerji santralleri gibi yüksek riskli bina 
ve yapılar; alışveriş merkezleri, okullar, has-
taneler, otoparklar, tüneller gibi kamuya 
açık yoğun trafik altındaki bina ve yapılar; 
prestijli ve yüksek güvenlikli konut proje-
leri, çok fazla açık alanlar ve çok riskli pro-
seslerin yürütülmediği sanayi tesisleri için 
yapı belgelendirme modülleri sunuyor.  
Safe4Fire’ın yapı belgelendirme süreci; 
proje inceleme (mimari proje, tahliye/kaçış 
projesi, yangın algılama/söndürme pro-
jesi), montaj tetkiki ve yerinde testler, bina 
yangın risk analizi, periyodik kontrol pla-
nının oluşturulması ve kabulü aşamala-
rından oluşuyor.

dirme kuruluşunun kalite onayından geç-
mesini sağlıyor. Tabiri caizse pazarda elma 
ile armutun karışmaması için satınalma 
yapanlara yol gösteriyor ve gönül rahatlı-
ğıyla alım yapmalarının önünü açıyor. 

Yangına karşı ilk adım TAC
Safe4Fire Tip Onay Belgesi (Type 

Approval Certificate -TAC), ürün tipinin 
doğrulanması, belgelendirilmesidir. TAC, 
ürün tasarımının uygunluğuna delildir, 
ürün/üretim uygunluğunun onayı değildir. 
Kontrol mekanizmasına ürün tipinin 
uygunluğunu kanıtlamak amacıyla kulla-
nılır. 

Ürün, yangın güvenliğinin kanıtlan-
ması ve belgelendirilmesi için ilk adımdır. 
TAC, tasarım dosyasının incelenmesi; 
harmonize/milli/uluslararası geçerliliğe 
sahip ürün standartları ile tasarım dosya-
sının karşılaştırılması; numune kabulü ve 
numune bileşenlerinin/malzemelerinin 
tasarım dosyası ile karşılaştırılması, doğ-
rulanması; test amaçlı numune kurulu-
muna gözetim, montaj kılavuzuna uygun 
numune kurulduğunun doğrulanması; 
yangın dayanım testi uygulaması; EXAP – 
Test sonuçlarının genişletilmiş uygulama 
amacıyla incelenmesi ve belgelendirme 
aşamalarını kapsar.

Yangın çıkmadan, sürecin başında 
güvenlik

Safe4Fire Ürün Onay Belgesi (Product 
Approval Certificate-PAC) ise; belirlenen 

teknik şartnamelere göre ürün yangın 
güvenliğinin doğrulanmasıdır. Belge, ürün 
ve üretim süreci uygunluğunun kanıtı 
niteliğindedir. Fabrikanın ve fabrika imalat 
kontrolünün ilk denetimi planlanır ve ger-
çekleştirilir; böylece üretim tesisinin seri 
üretim şartlarında incelenen ürün tipine 
uygun üretimi sürekli olarak gerçekleşti-
rebileceği doğrulanır.  Tasarım inceleme-
sinin ve Fabrika İmalat Kontrolü ilk deneti-
minin olumlu sonuçlanması durumunda, 
‘Ürün Onay Belgesi - PAC’ yayınlanır. 
Fabrika koşulları ve fabrika imalat kontro-
lünün sürekliliği, senelik olarak gerçekleş-
tirilen gözetim denetimleri ile doğrulanır. 
Yapı sahibine ve son kullanıcıya sunulan, 
‘ürün yangın güvenliği’nin ve ‘üretim 
süreci kalite güvencesi’nin belgelendi-
rilmiş halidir. 
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215 bin metrekare civarında  Dalsan Alçı’nın alçı levha, BoardeX, PermaBase ürünlerinin kullanıldığı Kolin Hotel’in 
Proje Müdürü İlkay Bal ve İşveren Temsilcisi Can Sezgin; alçı ve alçı levha ürünlerinin yaşayan alanlardan olan otellerin 
sürekli değişen ihtiyaçları karşısında esnek özellikleriyle önemli avantajlar sağladığını ifade ediyorlar.

Proje Haber / Kolin Hotel

Yazı: Yunus Argan Fotoğraflar: Yunus Argan-
Kolin İnşaat proje fotoğrafları arşivi

otel projeleri için 
esnek olanaklar

“Alçı ve alçı levha,

sağlıyor”

Kolin Hotel, inşaat, turizm, enerji ve 
gaz alanında hizmet veren Kolin Şirketler 
Grubu’nun Tuzla Aydınlı’da 55 bin metra-
karelik alanda inşa ettiği ‘cityresort’ olarak 
tanımlanan bir otel projesi. 2,5 yıl önce 
yapımına başlanan proje Kolin Grubu’nun 
yol, tünel, köprü, hızlı tren gibi altyapı ağır-
lıklı çalışmalarda uzmanlaşmış, Türkiye’nin 
önde gelen inşaat firmalarından Kolin 

İnşaat tarafından hayata geçiriliyor. 
Kolin Hotel projesi, Kolin İnşaat için ilk 

değil. Üst yapı işlerinde adı çok fazla bilin-
mese de, yurtiçinde ve yurtdışında özel 
üstyapı işlerini organize eden, yapıp teslim 
eden bir firma. Çanakkale’de 10 yıldır 
faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel pro-
jesi de bulunuyor. Bunun dışında şirketin 
marina işletmeleri de var. Tuzla’daki pro-

jede olduğu gibi Çanakkale’deki otel de, 
Kolin Şirketler Grubu bünyesinde bulunan 
Turkol Turizm’e ait. 

Projeye ilişkin bilgi almak için Kolin 
Hotel  Proje Müdürü Y. Mimar İlkay Bal  ve 
Turkol Turizm Otel Projesi İşletme Müdürü  
Can Sezgin ile konuşuyoruz. Kolin Hotel 
projesinde proje müdürü olarak görev 
yapan Bal’ın projedeki rolü, işin başından 
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sonuna kadar olan süreci yönetmek. Proje 
koordinasyon sürecinden başlayıp işin 
sonlandırılmasına kadar alt yüklenicilerle 
birlikte ihtiyaç duyulan satınalma, lojistik, 
işin programlanması, işin yaptırılması ve 
işin denetimi gibi her türlü koordinasyonu 
sağlamakla görevli. 

Turkol Turizm’in Genel Müdürü Can 
Sezgin ise, projede işveren olarak geçen 
Turkol Turizm’in temsilcisi olarak görev 
yapıyor.  Turizm ve otelcilik konusunda 
uzman olan Sezgin’in Kolin Hotel’deki 
sorumluluk alanı; yapının otel işletmesine 
uygunluğu, restaurant, mutfak, minibar 
gibi alanların işletmeye uygunluğu, odada 
kullanılacak mobilya malzemelerin işletme 
standartlarına ve projeye uyumluluğunun 
tespitiyle ilgili. Projede kullanılacak mal-
zemelerin seçilmesi, projenin yürütül-
mesi, projenin bitişinden sonra işletmeci 
olacak firma ile irtibat kurulması, Sezgin’in 
görevleri arasında bulunuyor. Sezgin bu 
görüşmelerin tamamlandığını söylüyor 
ve Kolin Hotel projesi bittiğinde işletme-
sini Radisson Blu Otel zincirinin yapması 
konusunda anlaşmaya varıldığı bilgisini de 
paylaşıyor.  

Kolin Hotel mimari projesinin arka-
sında Atölye T’nin başında bulunan 
Tuncay Çavdar bulunuyor. İlkay Bal, bil-
hassa turizm projelerinde Çavdar’ın çok 

iyi ürünler veren bir mimar olduğunu söy-
lüyor. Otel projesinin çeşitli proje müellif-
leri olsa da, projenin ana kimliğini Atölye 
T’nin hazırladığı proje oluşturuyor. Kolin 
Hotel, yaklaşık 55 bin metrekarelik inşaat 
alanına sahip. Yatak katlarında 27’si suit 
olmak üzere 249 adet oda bulunuyor. 
Bunlara ek olarak 3 bin metrekarelik 
gelişmiş SPA alanının içinde 5 tane özel 
yatak odası, masaj odaları, 2 Türk hamamı, 
açık ve kapalı havuzları bulunuyor. 
Bünyesinde gelişkin bir lobi, bir alakart res-
taurant, biri üst düzey toplantılar için orga-
nize edilebilen toplam 7 tane küçük top-
lantı salonu, 3 tane bölünebilir çok amaçlı 
salonu ihtiva ediyor. Bal, otelin bütün oda-
lara hizmet verebilecek kapasitedeki bu 
donanımlarının projeyi zenginleştirdiğini 
söylüyor.   

Otelin ana kütlesi 10 bin metrekarelik 
bir alan üzerine oturuyor. 10 bin metra-
kerelik bahçe içinde ise 900 metrekarelik 
açık havuz ve etrafında özel misafirlerin 
kullanabileceği 8 tane cabana alanı bulu-
nuyor. Bahçe alanı, 600-700 kişilik açık kok-
teyl veya düğün alanı olarak kullanılmaya 
olanak sağlıyor. 

Kolin Hotel’in iç mimari projesini ise 
yine oteller ve rezidanslar gibi turizm ala-
nında deneyim sahibi olan Antalya kökenli 
bir firmanın yöneticisi TRE Tasarım’dan Alp 
Pasinler gerçekleştiriyor. Projenin mimari 
çalışmasının 2.5 yıl önce başladığını 
belirten İlkay Bal, iç mimari proje çalışma-
sının ise 14 ay önce başladığını ve ekibin 
projeye uygunluğu konusunda süreci takip 
ettiklerini söylüyor. 

Kolin Hotel, Tuzla Aydınlı’da TEM ile 

“Sezgin, Kolin Hotel projesi 
bittiğinde işletmesini Radisson 
Blu Otel zincirinin yapması 
konusunda anlaşmaya varıldığı 
bilgisini de paylaşıyor.  

İlkay Bal
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manları ve derz bandı gibi alçı levhanın 
ihtiyaç duyduğu bütün yardımcı malzeme-
leri yoğun olarak kullandıklarını belirtiyor. 

Projenin en üst katlarındaki çelik 
yapının giydirilmesinde  Dalsan Alçı’nın 
ısıl değerleri iyi olan PermaBase ürününü; 
projenin dış cephe ve çeşitli iç mekanla-
rında ise piyasada hem maliyet hem de 
ürün olarak alternatifi olmayan BoardeX 
ürününün yoğun olarak kullanıldığı bil-
gisini paylaşıyor. Bilhassa inşai şartlarda 
darbeye ve suya dayanımı yüksek olması 
nedeniyle BoardeX ürününü dış cephede 
ve mermer kaplaması yapılan bütün iç 
duvarlarında, ıslak mekanların tabanla-
rında gönül rahatlığıyla kullandıklarına 
işaret ediyor. 

Lafarge Dalsan tercihlerinin sebebini 
alternatifsiz ürünler sunması olarak ifade 
ediyor ve temel nedenlerini şöyle açık-
lıyor: “Biz bu tür otel projelerinde iki alçı 
markası üzerinden ilerliyoruz.  Dalsan 
Alçı’yı tercih etmemizdeki birinci önceli-
ğimiz, sağladığı avantajlar. İkinci önceli-
ğimiz lojistik hizmetlerinin çok iyi olması. 
Bunların dışında gerek bölge satış eki-
bine, gerekse Türkiye satış kadrosuna ula-
şılabilir bir durum olması çok önemliydi. 

E-5’in ortasında konumlanmış bir proje. 
Ne şehir oteli, ne resort otel özelliği gös-
teren projenin karma bir yapı arzettiğini 
belirten Sezgin, fiziksel olarak otel yapı-
sının dışında, detayı fazla, zor ve estetik 
bir mimariye sahip olduğunu söylüyor ve 
dışarıdan gelen eleştirilerin de çok olumlu 
olduğunu ifade ediyor. Sezgin, projedeki 
en küçük odaların 35 metrekare oldu-
ğuna dikkat çekiyor ve “Tatil amaçlı olarak 
gelecek misafirlerin rahat edebilecekleri, 
dinlenebilecekleri geniş ve ferah odalara 
sahip” diyor.   

Bal ise, mimari projenin ‘urbanresort’ 
veya ‘cityresort’ olarak tanımlanabileceğini 
söylüyor: “Proje, kentin ne uzağında, ne de 
çok içinde. Kentle bütünleşik. Kent otelinin 
hizmetlerini sunabildiği gibi, kır otelinin 
veya resort otelinin hizmetlerini de suna-
bilen bir yapıya sahip. Bu durum, mimari 
projeye de yansımış. İstanbul’daki proje-
lere göre daha yeşil bir proje. Dikilecek 
800 adet ağaçla çevreye çok çok uyumlu 
bir proje. Oda yapısı ve zenginliği itibariyle 
İstanbul’da eşi benzeri olmayan bir otel”    

Kolin Hotel’de  Dalsan Alçı tercihi 
Projede kullanılan  Dalsan Alçı ürün-

lerine yönelik bilgi veren Bal, projede 
200 bin metrekare alçı levha, 10 bin 
metrekare BoardeX ve 5 bin metrekare 
PermaBase olmak üzere 215 bin metreka-
renin üstünde alçı levha ürün grubu kul-
lanımı olduğu bilgisini paylaşıyor. Binanın 
duvar ve tavan organizasyonu için ihtiyaç 
duyulan bütün alanlarda  Dalsan Alçı’nın 
alçı levha ve alçı grubunu; bağlantı ele-

“Proje, kentin ne uzağında, ne de 
çok içinde. Kentle bütünleşik.”...

Projede 200 bin metrekare alçı levha, 10 
bin metrekare BoardeX ve 5 bin metrekare 
PermaBase olmak üzere 215 bin metrekarenin 
üstünde alçı levha ürün grubu kullanımı 
olduğu bilgisini paylaşıyor.

Can Sezgin
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Çok tercih etmesem de, ihtiyaç duymamız 
halinde  Dalsan Alçı’nın hem bölge satış 
temsilcilerine, hem de satış müdürüne 
cep telefonlarından ulaşabilme imkanımız 
var. Çok hızlı tepki alabildiğim bir ekip. 
Bu tercihte öncelikli olmasa da, ilerleyen 
dönemde işlerimizi kolaylaştırma konu-
sunda önemli olabiliyor.” 

İlkay Bal, projede alçı levha kullanımına 
yönelik tercihlerinde ise; uygulama kolay-
lığı, hareket kabiliyeti sunması, ilerlemede 
sağladığı kolaylıklar, aplikasyonda finish 
ölçüsünü yakalama noktasında kolaylıklar 
sunmasının belirleyici olduğuna dikkat 
çekiyor. Alçı levha dışında kullanılabilecek 
diğer bölücü panel veya duvar elemanla-
rına karşılık, özellikle elektrik ve mekanik 
altyapıda sağladığı avantajların da alçı lev-
hanın tercihinde etkili olduğunu vurgu-
luyor: “Alçı levha, hafif bir malzeme olması 
nedeniyle binaya fazla yük yüklemiyor. 
Daha düzgün, daha temiz, daha kontrol 
edilebilir bir imalat sağlıyor. Belki her türlü 
imalatı doğru kontrol ederseniz sonuca 
ulaşabilirsiniz; ancak alçı levha, projede 
istenen ölçülere ulaşma açısından, daha iyi 
sonuçlar verebiliyor.”

Türkiye’de malzeme tercihinde mimari 
projeyi oluşturan ekibin çok belirleyici 
olmadığından söz eden Bal, şantiyedeki 
proje yönetiminin buradaki tercihte belir-
leyici olduğuna dikkat çekiyor ve “Genel 
olarak Türkiye’deki birçok otel projesinde 
alçı levha kullanılıyor. Çünkü akıllı man-
tıklı adamlar, ‘doğru ve hızlı ilerleyeceğim’ 
diyorsa, alçı levhayı tercih eder” diyor. 

Bal, alçı levha konusundaki beklenti-

lerine ilişkin olarak şunları dile getiriyor: 
“Gönlümüz istiyor ki, yurtdışında gördü-
gümüz daha gelişkin profilleri ve daha 
kalın levhaları  Dalsan Alçı’nın da sunması.  
Ancak burada da  piyasa şartlarının belirle-
yici olduğunun da farkındayız.” 

Uygulamada çok ciddi avantajlar 
sunan alçı levhaların teknik olarak birbirine 
yakın malzemeler olduğunu, fakat  Dalsan 
Alçı’nın PermaBase ve BoardeX ürünlerinin 
alternatifleri olmadığını söylüyor ve bu iki 
ürünün  kullanımına ilişkin Dalsan Alçı’dan 
öneriler aldıklarını belirtiyor.

Alçı levha sertifikasyonu artmalı
Türkiye’de alçı levha uygulamaları 

konusunda yaşanan sıkıntıların devam etti-
ğine işaret eden Bal, Türkiye’de alçı levha 
üreticilerinin uygulama noktasında yeterli 
eğitimi sağlamadığına dikkat çekiyor ve “İş 
çok, usta yok” diyor. Bal, alçı levha uygu-
lamasında halen çok yanlışlar yapıldığını 
anlatıyor ve alçı levha sektörünün uygu-
lama noktasında sertifikasyonu arttır-
ması ve ustalara daha fazla eğitim vermesi 
gerektiğinin altını çiziyor. 

Bal, her ne kadar önceden alçı konu-
sunda doğru uygulama yapabilecek ekip-
lerle çalışsalar da; Dalsan Alçı’nın da pro-
jede doğru uygulamayı yapabilecek 
uzman ekibe yönlendirme konusunda 
önemli bir katkı sunduğunu belirtiyor.  

Sezgin, işletmecinin ve temsilcisinin 
yapılaşma olmadan önce, proje aşama-
sında sürece dahil olmasının binanın 
doğru işlevlendirilmesi noktasında önem 
arzettiğini söylüyor ve “Yanlış inşa edilmiş 
duvarı yıkmamak için, başında sürece dahil 

olmak önemli. Özellikle otel gibi yapılarda 
farklı ihtiyaçlar gelişebilir. İşletmeci ‘bu 
oteli bu şekilde satamam. Restoranı kapa-
talım, buraya bar yapalım’ gibi yeni bakış 
getirebiliyor” diyor.  Bal, Sezgin’in değin-
diği noktalar paralelinde; alçı levhanın 
tercih edilmesinin bu tür yıkma dökme, 
yeniden yapılandırma noktasında esneklik 
sağlayan bir malzeme olarak çok ciddi 
avantajlar getirdiğinin altını çiziyor: “Otel 
yapıları yaşayan alanlar. Buradaki ihtiyaçlar 
süreç içerisinde değişebiliyor. Bu anlamda 
alçı levha duvarın yerinin değiştirilmesi 
noktasında çok büyük kolaylıklar sunuyor. 
İnşa edilmiş gaz beton bir duvarı yeniden 
organize etmek; yıkımıyla, gürültüsüyle, 
molozuyla, taşımasıyla çok büyük sıkıntı. 
Burada esas olan oteli işletecek insan-
ların görüşleri. Bina içindeki yapılanmanın 
onların görüşleri doğrultusunda gerçekleş-
tirilmesi esas.” 

Alçı levha, hafif bir malzeme 
olması nedeniyle binaya fazla 
yük yüklemiyor. Daha düzgün, 
daha temiz, daha kontrol 
edilebilir bir imalat sağlıyor. 

Proje Künyesi

Proje Adı: Kolin Hotel
Proje Türü: Kent Resortu
Proje Yeri: Tuzla
Proje Alanı: 55.000 m2

Yatırımcı Firma: Kolin Şirketler Grubu-
Turkol Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Yüklenici Firma: Kolin İnşaat Turizm San. 
ve Tic. A.Ş.
İşveren: Turkol Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Mimari Proje: Atölye T – Tuncay Çavdar
İç Mimari Proje: TRE Tasarım - Alp 
Pasinler 
Proje Müdürü: Y.Mimar İlkay Bal
Projede Kullanılan Dalsan Alçı Ürünleri: 
Alçı levha, BoardeX, PermaBase
İşin Başlangıç Tarihi: Şubat 2011
İşin Bitiş Tarihi: Ekim 2013Can Sezgin, İlkay Bal ve Murat Cansız
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 Dalsan Alçı’nın Kartal bayisi Uyan Alçı 
firma sahibi Ayhan Uyan, 1966 Kastamonu 
Çatalzeytin doğumlu. En büyük oğlu 7, 
diğerleri 2 yaşında olan ikiz oğulları var. 
İlkokulda okulun matematik birincisi olsa 
da eğitimine ekonomik imkansızlıklardan 
dolayı devam etme şansı bulamamış. “Ama 
hayal gücüm çok geniş. Okula devam 
etseydim mimar olmak isterdim” diyor. 

Ticaret eğitimi yok. Ama yapı alanında 
geçirdiği uzun bir esnaflık deneyimi var. 
Uyan, 24 yıl önce mermercilik yaparak 
ticarete adım atıyor. 2004 yılında ise küçük 

bir dükkanda alçı ve alçı levha satmaya 
başlıyor. Sonra çeşitli firmaların toptan-
cısı olmak için girişimde bulunuyor ve 
kısa sürede içinde farklı alçı, boya, yalıtım 
markalarının bayiliğini yapmaya başlıyor. 
Ayhan Uyan, yapı alanında kendisinden 
daha tecrübeli abisinin dahi inanmadığı 
bir işi gerçekleştiriyor ve bölgesinin sınırla-
rını aşıp önce İstanbul geneline, ardından 
müşterileri aracılığıyla Anadolu’daki birçok 
projeye malzeme satışı gerçekleştiriyor. 
Rekabet şartlarının çok çetin olduğu 
İstanbul şartlarında bu noktaya gelme-

sinin çok da kolay olmadığını söylüyor 
Uyan ve bu başarının arkasında belli bir 
iş ahlakıyla hareket eden bir yapıya sahip 
olmasının da etkili olduğuna işaret ediyor. 
Kendini ve çalışma anlayışını “çok hırslı, 
tuttuğunu koparan, başarmayı kendine 
ilke edinmiş, pazarda rakiplerine zarar ver-
memeye çalışan, ticaret ahlakına uyan ve 
sağlamcı” olarak nitelendiriyor. Attığı her 
adımda, meslektaşlarının zarar görmeme-
sine özen gösteren bir ticari anlayışa sahip 
Uyan. Ödeme sıkıntısı yaşasa da; ekme-
ğini kendi çabasıyla, hizmetiyle, kalitesiyle, 

Lafarge Dalsan bayilik sürecinin büyümelerine çok katkı sağladığını belirten Ayhan Uyan, iki yıl önce Fatih Koca’nın 
güçlü iletişimi sayesinde attığı bu adımı “İyi ki  Dalsan Alçı’nın bayisi olmuşum” şeklinde değerlendiriyor. 

Bayi Haber / Uyan Alçı

Yunus Argan

kazandırma 
sistemi 

‘ Dalsan Alçı’nın

çok iyi’

Uyan Alçı; nakliyeden çay hizmetine, kartonpiyer imalathenesinden muhasebe ve 
satış temsilciliğine kadar 10 kişilik ekibiyle Kartal’da hizmet veriyor. 
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fiyatıyla bulabilen bir esnaf olmanın gay-
reti içinde.

Marka temsilcisinin elektriği önemli
Uyan’ın  Dalsan Alçı’yla tanışması iki yıl 

önce oluyor. 2011 yılında bayiliğini yaptığı 
alçı firmasıyla hizmetten kaynaklı olarak 
yaşadığı bir takım sıkıntılar boya ve yalı-
tıma ağırlık vermesine neden oluyor. Daha 
sonra Dalsan Alçı’dan Satış Temsilcisi Fatih 
Koca ile tanışıyor ve alçıyı yeniden baş 
köşeye koyuyor. Başta temkinli yaklaşsa 
da Fatih Koca’nın kurduğu güçlü iletişimin  
Dalsan Alçı’nın bayisi olmasında çok etkili 
olduğunu anlatıyor ve  “Satışını yaptığınız 
markanın ürünü çok güzel olabilir, ancak 
bundan da önemlisi markanın temsilci-
sinin elektriği. Diyebilirim ki benim için  
Dalsan Alçı; Bülent Kanıyılmaz ve Fatih 
Koca demek” diyerek  Dalsan Alçı tanışık-
lığını firmasının gelişimi ve büyümesinde 
bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

 Dalsan Alçı’nın ürün kalitesinin yanı 
sıra iletişim ve hizmet konusunda çok 
hassas yaklaştığını belirten Uyan, pazarla-
madan sevkiyata kadar her kademesinin 
çok iyi hizmet verdiğini, firmanın sipariş 
modülü, sistem analizi ve bilhassa da tak-
sitli Alçıkart pos cihazının büyük kolaylık 
getirdiğini söylüyor ve “Bize de sadece 
pişmiş yemeği yemek kalıyor” diyerek duy-
duğu memnuniyeti dile getiriyor.

 Dalsan Alçı kullanıcısına başka bir 
ürün veremezsiniz

Başta  Dalsan Alçı’nın ürünlerinin 
piyasada pahalı bulunacağı tedirginli-
ğini yaşadığını inkar etmiyor Uyan. Ancak 
sonrasında insanların bizzat  Dalsan Alçı 
ürünlerini sormasına ve ürünün peynir 
ekmek gibi satılmasına çok şaşırdığını 
anlatıyor. Eskiden profilde piyasa malı 
satışı yaparken; artık kimsenin kendile-
rinden piyasa malı istemediğini, alıcıların 
çoğunun markaya yöneldiğinin üzerinde 
duruyor ve tüketicinin markaya güve-
nerek satınalma yaptığına vurgu yaparak, 
“Piyasada Dalsan Alçı kullanıcısına başka 
bir ürün veremezsiniz. Kaliteye önem 

veren insanlar gönül rahatlığıyla ürünü 
alıyor. Burada markanın da ciddiyeti ve bir 
sorun olduğunda çözüm sunmasının da 
çok etkisi var” diyor. Uyan, Dalsan Alçı’nın 
pazarda çok iyi bilinen ve çok kabul gören 
bir marka olmasının kendi satış oranları 
konusunda da önemli bir etkisi olduğunu 
söylüyor. 

İyi ki  Dalsan Alçı bayisi olmuşum
Piyasada karlar genel manada çok 

düşük seyretse de;  Dalsan Alçı’nın birçok 
firmaya kıyasla karlı bir iş ortağı olduğunu 
dile getiriyor Uyan ve “Daha önceden 
bayiliğini yaptığım diğer alçı firmalarını 
baz alırsak,  Dalsan Alçı’nın kazandırma 
sistemi de çok iyi. Diğer markaların yak-
laşımlarından farklı olarak  Dalsan Alçı, 
bayisinin sorumluluklarını yerine getir-
mesi ve ürününe daha fazla ilgi göster-
mesi maksadıyla bayisinin para kazanması 
için çaba gösteriyor. Kazancımızı daha da 
artırmak için bizi teşvik ediyor. Bayisini 
koruyor. Hedef kazanmak ve kazandırmak 
ise,  Dalsan Alçı’ya Allah bereket versin iyi 
para kazandırıyor.  Dalsan Alçı’nın bayisi 
olmasam, cirom bugünkünün çeyreği 
olmazdı. Ama daha önce bayilik anlaşması 
yapmış olsaydım, cirom bugünkünün en 
az 5 kat fazlası olurdu” diyerek 2 yıl önce 
aldığı kararı “İyi ki  Dalsan Alçı’nın bayisi 
olmuşum” şeklinde değerlendiriyor. 

Ayhan Uyan, Dalsan Alçı’nın sipariş 
modülü için ‘İşte budur’ diyor: “Kimseyi 
aramak durumunda değilsiniz. Mal ne 
zaman çıkacak, ne kadar mal gelecek her-
şeyini biliyorsunuz. Muhteşem bir sistem. 
En çok keyif aldığımız tarafı; hem bizim 
telefonumuza hem de müşterimizin tele-
fonuna sipariş ile ilgili bilgilerin geliyor 
olması. Sistem analizi ile yükleme yapa-
cağımız arabanın ne kadar olacağını bili-
yoruz. Profilde ve aksesuar grubu ürün-
lerinde tonaj sınırlamasına girmek duru-
munda değiliz. Koli adetlerini biliyoruz. 
Gelen müşterilerimizin yüzde 40’ı proje-
lerinde ne kadar alçı tüketimi yapacakları 
konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyu-
yorlar. Burada sistem analizinin büyük fay-
daları var.” 

 Dalsan Alçı ürünleri sağlıklı, yangın 
dayanımı yüksek, nem dayanımı yüksek, 
Greenguard sertifikası gibi bir takım avan-
tajlar sunsa da, uygulama kesiminde bu 
tür avantajlarının çok da bilinmediğini 
söylüyor. Buna rağmen ustaların terci-
hinde  Dalsan Alçı’nın en ön sırada oldu-
ğunun altını çiziyor ve “Ustalar problem 
olduğunda, ürünlerinin arkasında duracak 

bir firma olduğunu biliyor ve bunun rahat-
lığıyla çalışmalarını yapıyor” diyor.  

Alçıkart, bilen için nimet
Uyan, Alçıkart uygulamasının esktra 

bir gelir kaynağı olarak iyi bir uygulama 
olmasına karşın insanların bu konunun 
çok da farkında olmadığını söylüyor ve 
temelde ustaların beklentilerini şöyle açık-
lıyor: “Bir gün bir firmadan bir müteahhite 
bir kamyon mal sattım. Usta benim sat-
tığım markayı değil de başka markayı kul-
lanmak için ısrar etmiş ve müteahhit aldığı 
malı ‘usta istemiyor’ diye iade etmek istedi. 
Ürünümüzün satış temsilcisiyle birlikte eli-
mizde birer çanta tulum, çanta ve şapkayla 
inşaata gittik. Sonra esas problemin bizim 
üründen değil de diğer ürünlerden kay-
naklandığını öğrendik. Burada, promos-
yonun malın satışında ve usta üzerinde 
çok büyük etkisi olduğunu görmüş olduk. 

Alçıkart, bilen için nimet. Ama biz 
hizmet kalitemizi bozarsak, Alçıkart olsa 
da malımızı satamayabiliriz.”      

Ayhan Uyan

“ Dalsan Alçı’nın bayisi olmasam, 
cirom bugünkünün çeyreği 
olmazdı. Ama daha önce bayilik 
anlaşması yapmış olsaydım, 
cirom bugünkünün en az 5 kat 
fazlası olurdu”

“Ustalar problem olduğunda, 
ürünlerinin arkasında duracak 
bir firma olduğunu biliyor ve 
bunun rahatlığıyla çalışmalarını 
yapıyor” diyor.



ALÇIM DERGİSİ / yıl:4 sayı:1226

Türkiye’de kooperatifin her zaman sancılı bir sürece sahip olduğunu belirten Özdemir, hafif çelik yapı sistemler 
sayesinde bu sürecin çok başarılı bir şekilde tamamlanabileceğine vurgu yapıyor.

Proje Haber / Gülkent Göl Evleri

Zeynep Çalış

en büyük farkı 
“Gülkent Göl Evleri’nin 

kooperatif projesi olması”

Gülkent Göl Evleri, Akşan Yapı tara-
fından Ankara Gölbaşı’nda, 40.000 met-
rekarelik alanda inşa edilen, villa olarak 
tasarlanan bir konut projesi. Amerika’nın 
sıklıkla kullandığı hafif çelik yapı sistem-
lerini 1999 depreminden sonra Türkiye’ye 
getirip, başarılı bir şekilde uygulayan, yak-
laşık 3 milyon metrekare gibi kapalı alan 
inşaat bitirme tecrübesine sahip Akşan 
Yapı, Anka Natura ve 35. Sokak gibi şehrin 
simgesi haline gelen ödüllü projelerin de 
mimarı…

40.000 metrakarelik inşaat alanına 
sahip Gülkent Göl Villaları, her biri 620 
metrekare arsaya sahip 46 villadan, 250 
metrekare civarında bir sosyal tesisten, 
200 metrekarelik yüzme havuzundan 
oluşan güvenli bir yaşam alanı sunuyor. 
Gülkent Göl Evleri projesi Lafarge Dalsan 
kalitesini tercih ediyor ve projede 17.000 
metrekare BoardeX, 50.000 metrekare 

ALLEV yeşili, ALLEV kırmızısı, ALLEV beyazı 
ve Drillex hard vidalar kullanılıyor.

Projeye ilişkin bilgi almak için Gülkent 
Göl Evleri  Proje Müdürü Mimar Savaş 
Özdemir ve Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi 
Mehmet Ali Tokgöz ile konuşuyoruz. 

Proje müdürü olarak görev yapan 
Savaş Özdemir 1974, Bayburt doğumlu. 
1998 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık 
ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü mezunu Özdemir, büroculuk, imar 
müdürlüğü gibi görevler yapmış ve yak-
laşık 7 yıldır da Akşan’da çeşitli projelerde 
çalışıyor. 

Hafif çelik yapı sistemler inşaata hız 
kazandırıyor.

Hafif çelik yapı sistemlerle inşaa edilen 
Gülkent Göl Evleri’nin Aralık 2012’de baş-
ladığını ve Eylül 2013’te altyapı ile birlikte 
teslim edileceğini vurgulayan Özdemir, 
hafif çelik yapı sistemlerin bildiğimiz 

Projede 17.000 metrekare 
BoardeX, 50.000 metrekare 
ALLEV yeşili, ALLEV kırmızısı, 
ALLEV beyazı ve Drillex hard 
vidalar kullanılıyor.
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geleneksel yapı sistemlerine göre daha 
hızlı ilerleyen sistemler olduğunu söy-
lüyor: “Beton, kalıp, demir gibi süreçleri 
hızlı geçen bu sistemler, bir noktaya gel-
dikten sonra geleneksel sistemlerle eşit 
ilerliyor, kaplamaları da bitirdikten sonra 
şap, seramik, alçı sıva ve mantolama süreci 
yine aynı hızda ilerliyor; biz sadece başlan-
gıcında bir hız kazanıyoruz”. 

 Dalsan Alçı’nın bir çok malzemesini 
kullandıklarını belirten Özdemir, BoardeX’i 
ayrı tuttuklarını belirtiyor: “BoardeX hızı-
mıza artı bir hız katıyor. Hafif bir malzeme, 
uygulaması kolay, kolay kesilip işlenebi-
liyor, hızlıca kapanabiliyor. Örneğin bura-
daki villaları, 2-3 satte kapatabildik. Çeliğin 
hızının yanında BoardeX’in hızı, uygulama 

rahatlığı, işçilik anlamında da zaman anla-
mında da bize kazandırıyor.”

BoardeX’in sağladığı avantajlardan 
yararlanabilmek için bir miktar dizayn 
değişikliği de yaptıklarını söyleyen 
Özdemir, hafif çelik yapılarda BoardeX’ten 
önce OSB kullandıklarını ve OSB’nin daha 
rijit bir malzeme, BoardeX’in ise daha 
esnek bir malzeme olduğunu vurguluyor: 
“Bu sebeple BoardeX kullanabilmek için 
ekstra çapraz çelikler atmaya başladık, 
bağlantı noktalarını da yeniden dizayn 
ettik”.

Dışarıdan BoardeX, içeriden çift kat 
alçı levha…

OSB’nin bazı dezavantajlarının, 
BoardeX kullanmalarında etkili olduğunu 
belirten şantiye şefi Mehmet Ali Tokgöz, 
“Şu an yağmurlu bir mevsimde değiliz 
ama bazı projelerde öyle bir noktaya geli-
yoruz ki kışın dondan dolayı bazı sıvı ima-
latları yapamıyoruz. Binanın dışını kapa-
tıyorsunuz ama mantolayamıyorsunuz, 
OSB böyle zamanlarda dezavantaj olarak 
bize geri dönüyordu, çünkü karı yağmuru 
yiyince şişiyordu ve şekil bozuklukları yaşı-
yorduk ama BoardeX’te yaşamadık böyle 
sıkıntılar ve o yüzden ilk yaptığımız örnek 
binadan sonra hep BoardeX tercih etmeye 

BoardeX hızımıza artı bir hız 
katıyor.

Tokgöz, BoardeX sayesinde 
vidalama matkabının dışında tek 
bir falçatanın binayı bitirmeye 
yettiğini söylüyor.

Savaş Özdemir

Mehmet Ali Tokgöz
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devam ettik. Kar da olsa, binanın dışını 
kapattık, hava şartları düzelene kadar da 
öylece bıraktık, sonra işimize devam ettik 
ve o zaman zarfında BoardeX’te en ufak 
bir değişiklik olmadı.”

Proje müdürü Savaş Özdemir Gülkent 
Göl Evleri projesinde dıştan BoardeX, 
içten çift kat alçı levha uyguladıklarını söy-
lüyor ve her yerde aynı sistemi uygulama-
dıklarını belirtiyor: “Bizim dizaynlarımız 
binanın yüksekliği, alacağı rüzgar, rüzgar 
yükü ve deprem bölgesine göre değişiyor. 
Yani Van’da yapılan bir bina ile Ankara’da 
yapılan bir binanın dizaynı aynı olamıyor”.

BoardeX uygulama kolaylığı sunuyor.
BoardeX’in uygulama kolaylığı açı-

sından çok iyi olduğunu belirten Tokgöz, 
vidalama matkabının dışında tek bir falça-
tanın binayı bitirmeye yettiğini söylüyor. 
OSB’den bu yönüyle de farklı olduğunu 
ekleyen Özdemir ise, OSB’nin tek bir falça-
tayla bu kadar kolay ve zahmetsizce kesi-
lemediğini belirtiyor.

Zaman ve işçilik anlamında BoardeX’in 

gerçekten avantajlı olduğunu sözlerine 
ekleyen Özdemir, sözlerini şu şekilde 
tamamlıyor: “İşçilik maaliyetlerini nere-
deyse yarı yarıya düşürüyor. Bir işçi OSB ile 
günde 20 metrekare malzeme montajlaya-
biliyorsa, BoardeX ile 50 metrekare yapa-
biliyor. Öyle olunca metrekare bazında 
3-5 liralık işçi maaliyetleri, size 1,5- 2 lira 
civarına iniyor ve bir de artı zaman kazan-
dırıyor. Aslında baktığınızda BoardeX, 
OSB’den daha pahalı bir malzeme ama 
işçilik maaliyetlerindeki kazancı ve zaman 
kazancına baktığınızda ya kafa kafaya ya 
da artıdadır BoardeX”.  

Gülkent Göl Evleri’nin en büyük farkı 
kooperatif projesi olması.

Türkiye’de kooperatifin her zaman 
sancılı bir sürece sahip olduğunu belirten 
Özdemir, hafif çelik yapı sistemler saye-
sinde bu sürecin çok başarılı bir şekilde 
tamamlanabileceğine vurgu yapıyor. 
Şubat ayında başlayan projenin, Eylül 
ayında, yani proje başlangıç tarihinden 
9-10 ay sonra teslim edilebiliyor olma-

sının kooperatif anlamında ciddi bir süre 
olduğu bilgisini veren Tokgöz de Gülkent 
Göl Evleri projesinin en büyük farkının 
kooperatif olarak çelik yapıyı kullanması 
olduğunu söylüyor: “Bir kooperatif proje-
sinin hafif çelik yapı sayesinde kısa sürede 
bitmesi bir artıdır, yaptığınız yatırımı kısa 
sürede paraya çevirmiş, hayata geçirmiş 
oluyorsunuz”.

Özdemir ve Tokgöz son olarak proje-
lerinde, uygulama sırasında karşılaştıkları 
sıkıntıyı ve bunun için ürettikleri çözümü 
paylaşıyor: “Bazen çelik yapıların esnekli-
ğinden kaynaklı, alçı levhaların ek yerle-
rinde kılcal çatlaklar oluşabiliyor, müşteri 
bunu gördüğünde binanın çatlayıp pat-
ladığını düşünüyor, halbuki öyle değil. 
Biz bunu önlemek için derz yerlerine çok 
özen gösteriyor ve farklı detay çözümler 
uyguluyoruz.  Alçı sıva ustalarımızı da bu 
konuda eğitiyoruz”. 

Gürkan Korkmaz (BoardeX ustası): 
Daha önce Fibercement ve OSB 

kullandım. Dolayısıyla bütün malzeme-
leri kıyaslayabiliyorum. BoardeX, hem 
sağlam, hem suya dayanıklı, hem de 
esnek. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. 
Kesimi ve mantajı çok kolay. Bizim için 
çok iyi oldu. Bize hiç sıkıntı yaşatmadı. 

İsmail Güneş (Alçı levha ustası): 
Alçı levha zaten pratik bir ürün. Biz de 
özel üretimle alçı levhaların boyunu 
kotumuza göre istediğimiz için bize 
kolaylık ve hız kazandırdı. 

Proje Künyesi

Yatırımcı: ESES GÜLKENT GÖL 

VİLLALARI KOOPARATİFİ

Yüklenici: AKŞAN PROKAR İNŞ.TAAH.

TİC.A.Ş.

Mimari Proje: Tuncay Atılgan

Proje Müdürü: Savaş Özdemir

Proje Tipi: Hafif Çelik Konstriksiyonla 

yapılmış doublex konut

Kullanılan Lafarge Dalsan ürünleri: 

BoardeX, ALLEV beyazı, ALLEV yeşili, 

ALLEV kırmızısı. Drillex hard vida, 

ALLEV matkap uçlu vidalar, 

Mehmet Ali Tokgöz, Savaş Özdemir ve 
Gürkan Korkmaz

Gülkent Göl Evleri ekibi
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On yıldır Umde İnşaat ile çalışan alçı 
ustası Mehmet Karaoğlu, 1986 Beypazarı 
doğumlu. On yıldır dekorasyon işiyle 
uğraşan Karaoğlu, babadan kalan mesle-
ğini hakkını vererek yaptığını dile getiriyor.

Mehmet Usta, kendisini diğer ustalara 
oranla daha şanslı görüyor, “Bu işte çekir-
dekten yetiştim, babamdan öğrendim” 
diyerek babasına duyduğu güveni dile 
getiriyor. 25 yıldır Sincan’da ikamet eden 
Mehmet Usta, 2003 yılında babasıyla bir-
likte kurdukları Başkent Dekorasyon’un 
başında… Sincan civarında ev dekoras-
yonu yaptıracak herkesin güvenerek evle-
rini Başkent Dekorasyon’a emanet ettiğini 
gururla anlatan Mehmet Usta, bundan 
on yıl evvel kartonpiyer ile işe başladık-
larını, yavaş yavaş işleri büyüttüklerini ve 
boyadan, kartonpiyere, asma tavandan, 
bölme duvara kadar her işi hakkıyla yap-
tıklarını, müşterilerinin kendilerinden çok 
memnun olduğunu anlatıyor. 

Her işin belli zorlukları olduğunu 
söyleyen Mehmet Usta, “Bizim iş incelik 
isteyen bir iş, kaba inşaat işi gibi yapıp 
geçemiyoruz. Zorluğu bu, iyi ustalık istiyor 
ve ustalarımızı devamlı kontrol altında 
tutmamız gerekiyor. Genelde ustalarımız 
da birinci sınıf işçilik yapıyor” diyerek, işle-
rinin başında olduklarını vurguluyor. İşçilik 
kadar malzemenin de önemli olduğunu 
vurgulayan Mehmet Usta, malzeme ve 
işçiliğin birbirini tamamladığını belirtiyor 
ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “ Dalsan 
Alçı’nın malzemeleri çok güzel, aradaki 
farkı en iyi biz ustalar görebiliyoruz. Alçı 
levhası diğer alçı levhalardan çok farklı, 
birinci sınıf. 

Alçı levhanın uygulamasının rahat 
olduğunu, bu yüzden de çok tercih ettik-
lerini dile getiren Mehmet Usta, “ Dalsan 
Alçı bu işi iyice kolaylaştırıyor. Bizim için 
mucize bir ürünü var: 4x4. Tavanda hep 

4x4 kullanıyoruz ve işlerimizi çok hızlı-
laştırıyor, pah açmıyoruz, vidalayıp geçi-
yoruz ve işçiliği de çok düzgün çıkıyor. 
4x4’ü müşteriye anlattığımızda, bant izi 
olmayacak vs şeklinde, müşteri zaten 4x4 
istiyor, bizim için de önemli olan müşteriyi 
memnun etmek” diyor.

Kaliteli ürünler kullanmanın öne-
mine bir kez daha değinen Mehmet Usta,  
Dalsan Alçı’nın ADERTEK ürünü ile ilgili 
yaşadığı bir anısını bizimle paylaşıyor: 
“Alçı levhayı yapıştırırken bu işlerden 
anlayan mühendis bir müşterimiz güven-
medi, ADERTEK için “bu yapıştırmaz” dedi 
ve hemen denedik, ertesi sabah gidip 
bakmak üzere ayrıldık. Ertesi gün bak-
maya gittik, alçı levhayı kırdık, parçaladık 
ama ona rağmen yapıştırıcılı yeri söke-
medik. Mühendis Bey, gülerek ‘siz bilirsiniz 
ustam’ dedi ve bize güvendi”. 

Kaliteli iş çıkartmalarını sağlayan bir 
diğer kriterin, ürünleri yardımcı malzeme-
leriyle birlikte kullanmaya gösterdikleri 
özen olduğunu vurgulayan Mehmet Usta, 
“Biz ürünü yan ürünleri ile kullanmaya çok 
özen gösteriyoruz. Alçı levha Dalsan ise 
onu yapıştırmak için aynı marka yapıştırıcı 
ve aynı marka derz dolgusu kullanıyoruz. 
Ucuz diye başka markalar tercih etmi-
yoruz” diyor ve işlerini sağlam yapmanın 
önemli olduğunu, malzemeden kar etmek 
yerine sürümden kazanmayı tercih ettikle-
rini belirtiyor. 

Alçıkart 
Alçıkart’ı ilk alanlardan olduklarını 

belirten Mehmet Usta, 2 yıldır Alçıkart 
sahibi olduklarını; ancak henüz hiç hediye 
almadıklarını ifade ediyor ve arkasından 
hedeflerinin büyük olduğunu gülerek ifa-
delerine ekliyor. “Ustalarımız için onların iş 
yapabileceği araç ve gereçlerden de hedi-
yeler var. Onlar için alçı karıştırma maki-
nesi almak isterim”. 

Zaten alışveriş yaptıkları bir yerden 
puan biriktirerek hediye sahibi olmala-
rının kendileri için çok avantajlı olduğunu 
vurgulayan Mehmet Usta, kendilerini özel 
hissettiklerini şu sözlerle belirtiyor: “Böyle 
bir firmanın böyle cazip tekliflerinden fay-
dalanmak bir ayrıcalık işareti. Kendimizi 
değerli hissediyoruz. Firmanın bize ayrı-
calık tanıdığını bilmek güzel, çünkü biz 
o hediyeleri verse de vermese de zaten 
alışveriş yapıyoruz ama hediyeyi de ver-
diği zaman kazandığını benimle paylaştığı 
hissi uyanıyor”. 

Alçıkart uygulaması için kendile-
rinin de bir önerisi olduğunu söyleyen 
Mehmet Usta, heyecanla anlatmaya baş-
lıyor: “Geleceğe yönelik bireysel emekliliğe 
puan aktarabilseydik süper olurdu. Kaç 
yaşına kadar çalışabileceğiz, gelecek bize 
neler getirecek bilemiyoruz. Yaşımız geçip 
artık bu işler elimizden gelmediğinde en 
azından bu şekilde emekli olma gibi bir 
avantajımız olur. Bu konuda bankalarla 
görüşülse, konuşulsa çok iyi olur”.

Usta Haber / Mehmet Karaoğlu

Mahir Turan

alçı serüveni
Babadan oğula

Mehmet Karaoğlu
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Bayi röportajı için İzmir’deki Gıda 
Çarşısı’nda bulunan Öztaç Paz. Dek. İnş. ve 
Tic. Ltd. Şti.’de ziyaret ettiğimiz firma ortağı 
Özgür Yıldırım, her şeyden evvel samimi-
yeti ve alçak gönüllülüğü ile dikkatimizi 
çekiyor. O sinema filmine konu olabilecek 
bir hayat mücadelesinin sonunda zirveye 
çıkmış. 1973 yılında doğduğu Afyon’un 
İhsaniye İlçesi Bayramaliler Köyü’nü erken 
gittiği askerlikten hemen sonra terk edip 
İzmir’e gelmiş. Gelmiş ama erken yaşına 
rağmen evli ve hiçbir şeyi olmayan bir 
adam olarak İzmir’e adımını atmış. Özgür 
Bey’in ilginç hikayesi ile başlayalım:

“Askerden geldikten sonra köyde iş 
olanakları kısıtlı olduğu için, İzmir’de bir 
ablam vardı, o vesile oldu, 1996 sene-
sinde İzmir’e geldik. Geldik ama hiçbir şey 
yok. Ekmek yok, iş yok, para yok. Babamla 
da tartışıp, bir anlamda gemileri yakıp 
İzmir’e gelmişim. Sağolsun ablam kira 
karşılığı bize bir kapıcılık işi buldu. Hiçbir 
şeyimiz yok. Askerden yeni gelmişim. 
Sağolsun kapıcısı olduğumuz apartmanda 
kimi yatak getirdi, kimi battaniye getirdi. 
Apartmandan birisi ön ayak oldu bir fabri-
kada işe başladım.”

Evet hikayenin başlangıcı böyle… 
Tabi kolay geçmemiş. O dönem kapıcılık 
yaparken, fabrikada çalışmış, daha sonra 
başka bir firmaya geçtiğinde ise satış 
pazarlama ile birlikte geceleri alçı levha 
sistemlerinin uygulamasında çalışmış 
Özgür Yıldırım… Kısacası kolay geçmemiş 
hayat ama Yıldırım, mücadele azmi ile tek 
tek aşmış tüm bu zorlukları…

İlk günden beri  Dalsan Alçı satıyor
İnşaat sektöründe ilk başladığı firma, o 

zamanki Dalsan Alçı bayilerinden birisi… 
Tabi daha sonra gerçekleşen Lafarge 
Dalsan evliliğine de orada şahit olmuş. 
Başarılı geçen yaklaşık 8 yıllık alçı ve alçı 
levha sistemleri satış pazarlama işinden 
sonra sektörden ilk teklif gelmiş. Yıldırım, 
şöyle anlatıyor o teklifi: “Orada 8 yıl çalış-
tıktan sonra bir takım şeyleri öğrendik. 
Yine Lafarge Dalsan bayisi olan Aktek 
firması vardı, bana bir teklif getirdiler. 
‘Gıda Çarşısı’nda bir yer açıyoruz, seni o 
işin başına düşünüyoruz’ dediler. Bu tek-
lifi yapan da şuan Öztaç’taki ortağım… 
Teklifi kabul ettim ve 2003 gibi geldik 

Bayi röportajlarımızda bu kez hikâyesi kadar kendisi de ilginç bir bayi var karşımızda…  Dalsan Alçı’nın İzmir 
bayilerinden Öztaç Pazarlama Dekorasyon ve İnşaat firmasının ortaklarından Özgür Yıldırım. İlk özelliğini yazalım; 
hayatında Dalsan Alçı dışında başka malzeme satmamış.

Bayi Haber / Öztaç Pazarlama

Mevlüt Dağdeviren

ilk günden beri
Dalsan Alçı’nın

takipçisi

‘Öztaç birisi ile cari çalışıyorsa, 
o firma sağlamdır, güvenle iş 
yapabilirsiniz’ diyorlar.

Öztaç Pazarlama ve çalışanları
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Gıda Çarşısı’nda burayı tuttuk. 2007’ye 
kadar ben buranın müdürlüğünü yaptım, 
o zaman ortaklık yok. Çalıştık, patron 
benden memnundu, ben ondan mem-
nundum. Sonra dedim ben artık kendi 
işimi yapayım, yaş ilerliyor, kemale eriyor. 
Ondan sonra patron bizi bırakmadı, bir-
likte iş yapalım dedi ve şimdiki firmayı 
ortak kurduk. Anlayacağınız çok sıkıntı-
lardan bugünlere geldik.”

Bugün bir oğlan bir kız, iki çocuk 
babası olan Yıldırım, hem iyi bir aile babası 
hem de prensipleri olan bir işadamı…

Gittiği yere müşterileri de gidiyor
Hayata bakış açısı, insanlara olan say-

gısı ve dürüstlük üzerine kurduğu ticari 
ilişkileri ile çevresinde hep güven uyan-
dıran Yıldırım, bu özelliklerinin avan-
tajlarını da görmüş. Her iş değiştirdi-
ğinde hemen hemen tüm müşterileri de 
peşinden yeni firmasına geçmiş. Özgür 
Bey’in bu prensipleri çevrede bir ölçü 
olmuş, ‘Öztaç birisi ile cari çalışıyorsa, o 
firma sağlamdır, güvenle iş yapabilirsiniz’ 
diyorlar. Özgür Bey’i özel yapan prensip-
lerinden birisi henüz hiç kredi kartı ve çek 
karnesi kullanmamış olması. Hatta geçen-
lerde başından komik bir olay geçmiş. 
Bir bankanın satış temsilcileri kredi kartı 
pazarlamak için kendisini ziyaret etmişler. 
Yıldırım, hiç kredi kartım yok ve hiç kul-
lanmadım deyince, kızlar da ‘bu durumda 
zaten bizim bankamız size kredi kartı 
vermez’ diyerek, hayırlı işler dilemiş ve 
ayrılmışlar. Özgür Bey, “Benim mantığım 
şudur; riski sevmiyorum param varsa 
yerim, gezerim yoksa da şükrederim otu-
rurum. Bu devirde bizim gibi insanlar az 
kaldı. Paran varsa herkes dostun, paran 
yoksa dostun da yok” diyerek bu prensi-
bini özetliyor.

Sektörün önü açık
Sektörün geleceği ile ilgili sorumuza 

da tecrübeleri ışığında cevap veren Özgür 
Yıldırım, “Eğer bir malzeme evlere kadar 
giriyorsa, o malzemenin önü açıktır. İlk 
başladığımız yıllarda herkes bunu lüks 
görüyordu, bilmiyordu. Bu, kırılır diye 
ustalar küçümsüyordu. Sadece bilenler 
yapıyordu. Ama ne zaman galvaniz pro-
filler çıktı, daha rahatladı. Daha yaygınlaştı. 
Aslında yaşama çok katkı sağladı. Bir kere 
binaya yük de binmiyor, hafif, izolasyon 
sağlayan bir malzeme, dekoratif… Yani her 
açıdan avantajlı… İşçiliği kolay. Ekonomik 
de aslında, yani çok pahalı da değil, tuğla 
ile gaz betonla kıyasladığında daha karlı… 
Bir kere işin yapım süresini düşürüyor” 
dedi.

Hacim büyüdü, rekabet arttı
1997 yılında İzmir’de alçı levha sis-

temleri satan 2-3 firma olduğunu belirten 
Yıldırım, “1997 yılında firma olarak 108 
bin metrekare malzeme satmışız diye 
bize ödül verdiler. Ama şu anda en az 25 
firma var ben hala 130 bin metre levha 
satıyorum. Düşün rekabet artmış ama iş 
potansiyeli ondan daha fazla artmış. Ben 
sağlamcı bir insanım, biraz risk alsam çok 
daha fazla da satarım” diyerek sektörde 
rekabetin artışına vurgu yaptı.

En iyisi  Dalsan Alçı
Bunca yıllık tecrübesine karşın  Dalsan 

Alçı’dan vazgeçmediğini belirten Yıldırım, 
“Araştırıyorum ediyorum, yine de en iyisi  
Dalsan Alçı diyorum, tüm ürünleri kalite-
lidir.  Dalsan Alçı’yı tek, ayrı tutuyorum. 
A’dan Z’ye ürünleri kaliteli, zaman zaman 
küçük problemler olsa da firma hemen 
çözüm bulup, kimseyi mağdur etmiyor” 
dedi. Sipariş modülünden duyduğu 
memnuniyeti de dile getiren Yıldırım, 
“İnternetten sipariş veriyoruz, rahat. Ben 
buradan aracın yüklemeye girdiğini göre-
biliyorum, çıktığını görebiliyorum. Dakika 
dakika ne aşamada, bunu bilebiliyorum. 
Bir gün önceden irsaliyeyi, nakliyecinin 
telefonunu, nakliye ücretinin ne kadar 
olduğunu görebiliyorum” dedi.

Alçıkart’ta öncelik ev eşyasına
Alçıkart uygulamasını sorduğumuz 

Özgür Yıldırım, gülerek ‘Evin tüm beyaz 
eşyalarını dizdim’ diyor. Ben espiri yap-

tığını düşünürken, “Yok aldım aldım” 
diyor. “Bulaşık makinesi aldım, hanıma bir 
süpürge aldım” diyor.

Bir anı
Eskiden bu sistemler çok tanınmı-

yordu. Hatta biz bile eksik biliyorduk. Bir 
gün seminere gittik, suya dayanımlı alçı 
levha var, yeşil renkli… Biz zannediyorduk 
ki kağıdında fark var, kağıdı farklı olduğu 
için suya dayanım özelliği fazla… Sonra 
seminerde uzman arkadaş anlattı, “renk-
lerin yeşil ile beyaz olması sadece stoklar 
karışmasın diye” dedi. Biz yıllarca bunu 
yanlış bilmişiz insanlara da öyle akset-
tirmişiz. Alakası yokmuş, sadece stoklar 
karışmasın diye renkleri farklıymış. O alçı 
levhanın içindeki malzeme farklıymış, su 
itici özelliği varmış.”

Bir anı daha
“Bir gün bir adam geldi. Gecekonduda 

oturuyor, evinin tavanında 5’e 10 ağaçlar 
var. Birisi önermiş, işte alçı levhalarla 
bunun üzerini kapat diye. Amcaya 12-13 
tane verdik. Tavanı kaplayacak, profil 
falan yok, alçı levhaları tavandaki ağaç-
lara vidalayacak. Garibim aldı götürdü, 
alçı levhanın kağıdını soymaya çalışmış, 
onu ambalaj zannediyor. Tabi 4-5 tanesini 
kırmış. Ertesi gün koştu geldi. “Yavrum sen 
bana ne biçim malzeme verdin, bunların 
hepsi defolu kırılıyor’ dedi.

“Amca imkanı yok” dedim. “Sen nasıl 
yaptın?” İşte anlattı. “Ya işte kağıdı çık-
mıyor, çıkarmaya çalışınca da kırılıyor.” 
Neyse güldük, anlattık bunun nasıl yapıla-
cağını. Ücret almadan kırdıklarının yerine 
yenisini verdik. Sonra işini çözünce geldi 
teşekkür etti. 

Özgür Yıldırım, “Eğer bir 
malzeme evlere kadar giriyorsa, 
o malzemenin önü açıktır. 

Özgür Yıldırım
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Lafarge  Dalsan’nın Ankara bayi-
lerinden MYM Yapı firma sahibi İsa 
Mallı, 1969  Ankara doğumlu, aslen 
Gümüşhaneli ve koyu bir Trabzonsporlu. 
1988 yılında liseyi bitirdikten sonra iş 
hayatına atılan Mallı, o günden beri, yak-
laşık 26 yıldır sektörün içinde. 

Geri dönüp baktığında köprünün 
altından çok suların aktığını söyleyen 
Mallı, darbeler, depremler, ekonomik 
krizler  görerek ve yaşayarak bu gün-
lere ulaştıklarını belirtiyor. 5 kız babası 
Mallı’nın en büyük isteği evlatlarının ailele-
rine ve memleketlerine faydalı birer birey 
olması. Güzel ve mutlu bir evi ve ailesi 
olduğunu vurgulayan Mallı, sözlerine şu 
şekilde devam ediyor: “25 yıldır inşaat sek-
töründeyim ve hakikaten ticaret insana 

çok tecrübe kazandırıyor”. 
Babası müteahhit olan Mallı, bu 

sebeple anadan doğma inşaatçı oldu-
ğunu, bu yüzden de inşaatın her bir nokta-
sını iyi bildiğini, malzemeyi iyi tanıdığını ve 
iyi tahlil ettiğini söylüyor. Dolayısıyla müş-
terilerine de daha iyi yardımcı olabildiğini 
cümlelerine ekliyor. 

Yaklaşık 16 yıldır,  Dalsan Alçı ile bir-
likte olduğunu söyleyen İsa Mallı, “ Dalsan 
Alçı bu işin duayeni, 81 yıldır bu işi yapıyor 
ve bu nedenle çok güveniyorum  Dalsan 
Alçı’ya” şeklinde görüşlerini belirtti. 
Sözlerine şunları ekledi: “Yabancı şirket 
ile ortak oldular ama  Dalsan Alçı hiçbir 
zaman kendinden taviz vermedi, iyi bir bir-
leşmeleri oldu”.

 Dalsan Alçı sektörü canlandırdı
İlk alçı levhanın 1990 yılında kendile-

rine getirildiğini söyleyen Mallı, getirenin 
başka bir firma olduğunu, alçı levhayı ilk 
onların üretttiğini belirtiyor. İnşaat sektö-
rünün de sürekli kendini yenilediğini vur-
gulayan Mallı,“Türkiye’de her inşaat döne-
minin bir çağı var. Mesela tuğla devri bitti, 
bimsblok dönemi başladı buna paralel 
olarak gazbeton kullanılmaya başlandı. 
Bu dönemde ve buna paralel olarak alçı 
ve alçı levha sektörü de gelişti. Tuğla 
üzeri sıva yapımında kum terkedildi, 
bunun yerine alçı tüketildi. Dolayısıyla 
alçı üreten fabrikalar da arttı” şeklinde 
sözlerini tamamladı. Eskiden alçı lev-
hayı adet bazında 3-5 tane getirdiklerini, 
ancak gelinen noktada kamyon kamyon 
almaya başladıklarını söyleyen ve deği-
şimi buradan da anlayabileceğimizi vurgu-
layan Mallı, o yıllarda alçı sektörünün çok 
yeni olduğunu üretici sayısının ise çok az 
olduğunu ve bundan dolayı parayı peşin 
ödeyip, bir ay sıra aldıklarını, talebin karşı-
lanamadığını söylüyor. “ Dalsan Alçı tam o 
zor zamanlarda geldi ve iyi hizmet verdi. 
Biz de seve seve bayisi olmak istedik. Bu 

Yaklaşık 16 yıldır,  Dalsan Alçı ile birlikte olduğunu söyleyen İsa Mallı, “ Dalsan Alçı bu işin duayeni, 81 yıldır bu işi 
yapıyor ve bu nedenle çok güveniyorum  Dalsan Alçı’ya” şeklinde görüşlerini belirtti.

Bayi Haber / MYM Yapı

Mahir Turan

Dalsan’la
“Lafarge ile birleşmeden önce de

birlikteydik”

“Eskiden alçı levhayı adet 
bazında 3-5 tane getirirdik, 
şimdi kamyon kamyon almaya 
başladık”

İsa Mallı
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tekeli kırmak adına, canlılığı arttırmak 
adına sevindiriciydi Dalsan Alçı’nın gelişi”.

Alçı ve alçı levha sektörü sürekli 
gelişti

Alçı ve alçı levhanın hayatın her ala-
nına girdiğini anlatan Mallı, “Şimdi tuğla 
getireyim öreyim kalmadı, artık daha 
pratik, bölme duvarla hallediyorsunuz 
hemen, öyle gelişti ki BoardeX ürünü ile 
birlikte alçı levhayı artık dış cephede kul-
lanır olduk” diyor. 

Ankara’daki kum rezervinin bittiğini ve 
bu sebeple de işin artık biraz da zorunlu 
olarak alçı ve alçı levhaya kaldığını belirten 
Mallı, sözlerine şu şekilde devam ediyor: 
“O yüzden artık alçı her yerde, dış cephede 
dahi kullanılıyor. Taşınması kolay, uygula-
ması pratik, o yüzden hem satış hem de 
uygulama açısından mükemmel bir ürün”. 
Alçı ve alçı levha kullanımında gelinen 
noktayı yine de yeterli bulmadığını 
belirten Mallı, bu sektörün hala gelişime 
açık olduğunu düşündüğünü belirtiyor. 
Ancak altını çizerek eğitimin buradaki 
önemini belirtiyor ve üretici firmalardan 
biraz daha eğitime eğilmelerini rica ediyor. 
“Malzeme ne kadar iyi olursa olsun, uygu-
lamacılar yanlış uyguladığı zaman alçının 
kalitesinin de bir önemi yok. O zaman 
yapılan iş de değer kazanmıyor”.

İnşaat sektörünün gelişimi
Ülkemizde inşaat sektörünün artan 

bir ivmeyle geliştiğini söyleyen Mallı, 90’lı 
yılları inşaat sektörünün şahlandığı yıllar 
olarak tanımlıyor ve gelişmekte olan ülke-
lerde, ülke ekonomisinin kalkınma loko-
motifinin inşaat olduğunu dile getiriyor. 
“İmarlaşma, şehirleşme, hep bunlar birbi-
rini getiriyor, 90’lı yıllarda kime sorarsanız 
sorun krizler de olmasına rağmen çok 
güzel bir dönem geçirildi ama Türkiye’deki 
konut açığı buna rağmen kapanmadı. 
2000 yılındaki krizden sonra inşaat  biraz 
durağanlaştı ve yeni hükümetle bu işin 
şekli değişti. Bu sefer de bu hükümet 
TOKi’yi ve kentsel dönüşüm projelerini 
hayata geçirdiği için küçük müteahhit 
biraz ezildi, kaliteli, büyük projelere sahip 
müteahhitler ayakta kaldı. Son 5 yıldır 
inşaat sektörü çok gelişti ve hatta karekteri 
değişti, bireysel 10-15 daireli bina değil, 
kentsel dönüşüme yönelik 300 dairelik 
projeler gündeme geldi”. Sözlerini kendi 
deneyimi ve düşüncesiyle devam etti-
riyor: “Biz yapsat denilen konut yapımında 
da bulunduk, geçen senelerde 60’ardan 
120 dairelik bir konut projemiz vardı, onu 
da bitirdik. Artık insanlar konut alırken, 
bireysel binaların dışında, güvenlik çem-
beri olan kurumsal yapıya sahip, site şek-
lindeki konutlardan almak istiyor. Hatta 
aynı bölgede site içinde olmayan aynı 
özelliklerdeki konuta %20 daha az vere-
ceği yerde, daha pahalıya sitelerden ev 
almayı tercih ediyorlar. Onun için bence 
inşaat sektörü son birkaç yıldır zirveye 
geldi, Ankara’da hatta  Türkiye’de konut 
açığı varken, artık doyma noktasına geldi”. 

Alçı ve alçı levha tercih ediliyor
Çabukluğu ve pratikliği, işin hızlılığı ve 

detay çözümleri noktasında, daha güzel 
imkanlar sunduğu için alçı ve alçı levha 
sistemlerinin tercih edildiğini anlatan 
Mallı, markanın da burada önemli oldu-

ğunu vurguluyor. Arkalarında kurumsal bir 
firmanın varlığını hissederek satış yaptık-
larını anlatan Mallı, alçı levhanın kullanım 
alanlarına değiniyor: “Müşteri geliyor, ban-
yoda, neme dayanıklı ne kullanabilirim 
diye soruyor, ALLEV yeşili öneriyoruz, ama 
mesela iş yerlerinde, lokantalarda, hasta-
nelerde ve alışveriş merkezleri gibi kala-
balık olan yerlerde duvarlar için ALLEV kır-
mızısı öneriyoruz. Malzemeyi iyi tanıyoruz,  
Dalsan Alçı tarafından da her türlü teknik 
bilgi ve detay çözüm verildiği için, biz de 
bunu müşteriye sunup ikna etme şansı 
yakalıyoruz.  Müşteri de bunları bizden 
rahatlıkla alıp kullanabiliyor”.

İsa Mallı son olarak başından geçen 
bir olayı bizimle paylaşmak istiyor. “Geçen 
sene bir firmaya malzeme vermek için 
teklif verdik. Aslında arkadaş bizden 
başka bir marka malzeme istedi, biz de bir 
kamyon SIVATEK gönderdik. Firma sahibi 
bizi aradı. “Ustalarım bu alçıyı kullanmadı, 
bilmiyor, bu alçı iyi alçı değilmiş” dedi ve 
malzemeyi geri almamızı istedi. Ben de 
“biz bu malın arkasındayız, firma arka-
mızda, her türlü zararı da tazmin ederiz, 
sen bu arabayı oradan geri gönderme” 
dedim. Neyse çocuklar arabanın bir kısmı, 
100 torba kadarını indirmişlerdi, adamı 
zar zor ikna ettik, alçıyı da başka yere sevk 
ettik. Aynı adam 3 gün sonra aradı. “Ya abi 
aman bu alçıdan gönder” dedi. Dedim ki 
“Abi ne oldu, dün bize inanmadın, bizim 
arabamızı geri gönderdin, maddi açıdan 
bizi zarara soktun, şimdi bundan gönder 
diyorsun”. Sonra müşteri velinimetimizdir 
diyerek tekrar gönderdik ama ben bu 
yaşananı hiç unutmuyorum”.

“Şimdi tuğla getireyim öreyim 
kalmadı, artık daha pratik, bölme 
duvarla hallediyorsunuz hemen, 
öyle gelişti ki BoardeX ürünü 
ile birlikte alçı levhayı artık dış 
cephede kullanır olduk” diyor. 

İsa Mallı
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malzemelerle oluşturulmaya başlanmıştır. 
Örnek olarak verebileceğimiz taş kul-

lanılarak oluşturulan bir yapı; Dolmen. 
Megalit kültüre ait olan ve en sık karşıla-
şılan tarih öncesi yapı örneği. Toprakta yan 
yana aralıklı olarak dizilmiş birkaç büyük 
yassı taşla bunların üstüne yatay olarak 
yerleştirilmiş yine büyük yassı taşlardan 
oluşan ve genellikle mezar olarak kulla-
nılmış olan yapılar. 

Bahsettiğimiz tüm bu yapıların düzen-
lenmesiyle kentsel dokular oluşmaya, artık 
mimarinin yansıması olarak kentler ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Böylelikle yolculuk da başlamıştır. Tarih 
öncesi dönemden günümüze kadar gelen 
uzun bir geçmişe sahip olan, dünyanın en 
eski meslekleri arasında sayılan mimar-
lığın, mağaralardan bazilikalara, kated-
rallerden gökdelenlere uzanan heyecan 
verici yolculuğu ve yolculuk arkadaşı 
Kentler…

İnsanoğlu var olduğu günden beri  
barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından 
korunmak için bir mekana ihtiyaç duy-
muştur. Bu mekanlar, yaşadıkları çağa göre 
şekillenmiştir. 

Avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri 
eski çağlarda ağaç kovuklarında, mağara-
larda, otlardan ve ağaç dallarından yap-
tıkları ilkel barınaklarda yaşarlardı. Onların 
kentleri, doğaydı. Göçebe olanlar ise 
nereyi uygun bulurlarsa orada, kolay taşı-
nabilen çadır türünde barınaklarda yaşar-
lardı. Topluluk halinde bulunurlar, kendi 
kent mekanlarını geçici olarak yaratırlardı. 

Zaman içinde insanlar, doğal koşulları 
denetlemeye ve yaşam çevrelerini düzen-
leyerek yapay çevreler oluşturmaya baş-
larlar. Böylece ilk barınaklar ve barınma 
kültürü ortaya çıkar. Göçebe yaşam sis-
temleri tarımsal, toprakla ilişkili, yer-
leşik yaşam düzenine dönüşür. Barınma 
amacı, yapı yapma eylemini güçlendirir 
ve yerleşim alanları çoğalır. Eski çağlarda 
insanlar sadece ev yapmakla kalmamış, 
anıtlar, tanrıları için tapınaklar ve ölü-
leri için mezarlar da yapmışlardır. Mimari 
mekan olarak tanımlanabilecek olan bu 
alanlar, farklı coğrafyalarda zamanla farklı 

Dosya Araştırma

Ögr. Gör. Melike Orhan
Atılım Üniversitesi, GSTMF, Mimarlık Bölümü, Ankara 

Kentler – ı
Mimarinin yansıması

İskoçya’da Cilâlı Taş Devri’nden kalma bir yerleşim alanı
Kaynak: http://john.gallery.whitelands.com/
photo/103165?Scotland

Kafkaslar’da üzerinde ruh deliği 
olan bir dolmen

Eski çağlarda insanlar sadece 
ev yapmakla kalmamış, anıtlar, 
tanrıları için tapınaklar ve ölüleri 
için mezarlar da yapmışlardır.

Eski Mısır
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Geçmişten günümüze her çağda, 
mimarlık sadece tek bir yapı olmamıştır, 
kente de ait bir öğe olarak ortaya çıkmıştır. 
Mimari, kenti oluşturan en önemli yapı taşı 
olmuştur. 

Mimarlık dünyanın değişik bölgelerin-
deki yaşam koşullarına, ekonomik, kültürel 
oluşumlara, coğrafyaya, ikimsel koşul-
lara ve daha birçok etmene bağlı olarak 
farklı biçimlerde gelişmiş ve beraberinde 
kentler de şekillenmeye başlamıştır.

Bu sebeple, günümüze ulaşabilen 
yapılar, üslupları ve yapı gereçleriyle, 
kentler ise sahip oldukları mimariyle, 
geçmişte insanların nasıl yaşadıkları ve 
kurmuş oldukları uygarlıklar hakkında 
önemli bilgiler verir.

Günümüze kadar gelen kentlere bak-
tığımız zaman, keyifle gözlemlediğimiz 
mimari yapıların, aslında kente kimliğini 
veren en değerli şey olduğunu görürüz. 

Mimarinin yansımasını kentlerde 
görürüz…

Antik Dönem...  Mısır
İnsanoğlunun ilk yerleşim alanları, 

verimli nehir vadilerinde, Mısır’da Nil 
Vadisi’nde, Ortadoğu’da Mezopotamya’da, 
Hindistan’da İndus Nehri boyunca ve 
Çin’de Hoang-Ho’da gelişim göstermiştir.  

M.Ö. 3. ve 2. binyıl boyunca, su kaynak-
larının bolluğu ve uygun iklimsel koşullar 
Ortadoğu’da birçok uygarlığın gelişmesine 
sebep olmuştur.

Yaklaşık 12 bin yıllık bir süreç boyunca 
Nil nehri kıyıları, vadisi insanların yaşam 
alanlarından biri olmuştur.  Nil vadisinin 
verimli toprakları, bu bölgede yaşayan 
insanlara, yerleşik bir tarım yapma imkanı 
ve daha merkezileşmiş düzenli  top-
lumsal yapı geliştirme olanağı sağlamıştır. 
Böylece bu bölgedeki gelişmeler, uygarlık 
tarihinin temel taşlarından bazılarını oluş-
turmuştur. Nil Vadisi’ndeki uygarlıkların 
en önemlisi ve kalıcısı Antik Çağ’daki en 
büyük medeniyetlerden olan MÖ 3.050 yıl-
ları civarında kurulan Mısır’dır. 

Antik Mısır’ın birçok başarısı, verimli 
topraklarda sulama sistemlerinin çözülüp 
tarım yapılması, taş ocaklarının işletilmesi, 
anıtsal piramit ve tapınakların, dikilitaş-
ların yapımına olanak sağlayan ölçümleme 
ve inşaat teknikleri gibi birçok gelişme ve 
uygulamalara dayanmaktadır. Sonuçta 
Mısır, kalıcı bir miras bırakmıştır. Mısır 
sanat ve mimarisi, yaygın olarak örnek 
alınmış ve eski yapıtları dünyanın uzak 
köşelerine kadar taşınmıştır. 

Mimari özelliklerine gelince; Eski 
Mısır’da kullanılan en önemli iki yapı mal-
zemesi kerpiç ile taştı. Taş daha çok mezar-

larda ve tapınaklarda, kerpiç ise ev, hatta 
saray gibi konut mimarlığında ve savunma 
yapılarında kullanılırdı.  

Çamur ev olarak adlandırılan konut 
tipi, saman ve çamurun karışımından yapı-
lırdı. Karışım ondan sonra eski Mısır’ın 
kavurucu güneşinin altında pişirilmeye ve 
kurutulmaya bırakılır, tuğlalar haline geti-
rilirdi. Çamur en sık bulunan malzeme-
lerdendi, fakat çok dayanıklı değildi. Bu 
sebeple, genellikle birkaç yıl içinde bozul-
maya ve parçalanmaya başlardı. Eski Mısır 
çamur evleri genellikle Mısır’da aşağı bir 
tabaka olan fakir halk  tarafından yapılır ve 
içinde yaşanırdı.

Mısır’da güçlü soylular tarafından yap-
tırılan evler,  fakir halkın yaşadığı evlerden 
oldukça farklıydı.  Soylular evlerini taş 
ocağından alınmış taşlardan yaptırırlardı. 

Antik Mısır çamurdan ev modeli

Günümüze kadar gelen 
kentlere baktığımız zaman, 
keyifle gözlemlediğimiz mimari 
yapıların, aslında kente kimliğini 
veren en değerli şey olduğunu 
görürüz. 

Yaklaşık 12 bin yıllık bir süreç 
boyunca Nil nehri kıyıları, vadisi 
insanların yaşam alanlarından 
biri olmuştur.  

Hierakonpolis, Yukarı Mısır’ın hanedan öncesi dönemine (MÖ 3200 - 3100) ait dini ve siyasi başkenti, konut örnekleri.
Kaynak: http://www.archaeology.org/interactive/hierakonpolis/field07/2.html



ALÇIM DERGİSİ / yıl:4 sayı:1236

Taştan yapılmış evler daha dayanıklı ve 
özenli yapılır ve evin içinde farklı malze-
melerle yapılan süslemeler görülürdü. 
Evlerin  döşemeleri  mermerle kaplanır, 
duvarları boyanırdı.

Fakir halk (güçsüzler) ve soylular (güç-
lüler) tarafından inşa edilmiş eski Mısır 
evleri birçok açıdan farklılık göstermiş 
olsa da, iklimsel koşullardan dolayı birçok 
açıdan da benzerlik göstermektedirler.  
Mısır ikliminin yakıcı sıcaklığı, evlerde 
mimari açıdan farklı çözümler üretilme-
sine sebep olmuş ve büyük çoğunlukla 
evlerde düz çatı kullanılmıştır. Düz çatı kul-
lanımı, hem konut yapımında inşaat süre-
cini azaltmış hem de evlerin kullanıcıları 
için açık yaşam alanı oluşturmuştur. 

Eski Mısır evleri, yapımında kerpiç, 
ahşap gibi dayanıksız malzemeler kullanıl-
dığından dolayı günümüze ulaşamamıştır. 
Günümüze ulaşan Malkata ve Amarna’daki 
gibi birkaç kraliyet sarayı zengin bezemeli 
duvarları,  havuzları, insan, kuş, tanrı ve 
tanrıça motifleri, geometrik desenleriyle 
dikkati çeker.

Antik Mısır’dan günümüze kadar 
ulaşmış olan en önemli yapılar, Mısır 
uygarlığının din erkine dayanan yapısını 
gösteren anıt mezar ve tapınaklardır. Bu  
gibi önemli yapılar, sonsuza dek ayakta 
kalması istenerek kerpiç yerine taş kullanı-
larak inşa edilmiştir. 

“Sonsuzluk yerleri” denilen mezar 
yapıları, içine yalnızca ölü yerleştirilen bir 
yer değil, ölümden sonraki yaşamın sürdü-

rüleceği kutsal mekândır. Bu nedenle ölü-
lerin yanına, işlerine yarayacağı düşünülen 
eşya da yerleştirilir, duvarlara dünyadaki 
yaşamlarını anlatan resimler yapılırdı.

Antik Mısır’ da mezar yapıları çok 
çeşitlidir ve  bunların içinde en önemli ve 
bilinen mezar anıt yapıları Firavun adına 
yapılan piramitlerdir.  

Piramitler dünyanın tek ayakta kalan 
yedi harikasından biridir. Piramitlerin 
en büyüğü Firavun Keops’un kendisi ve 
karısı için yaptırdığı Gize’de yer alan Keops 
Piramidi’dir. Bu piramidin inşası için iki 
milyon üç yüz bin taş blok kullanılmıştır. 
Herodotos’a göre bu piramidin tamamlan-
ması 20 yıl sürmüştür. 

İÖ yaklaşık 2700’lerde 3. hanedan 
döneminde Mısır Kralı Zoser,  Sakkara’da 
ilk kez taştan, basamaklı bir piramit yap-
tırmıştır. Dünyanın ilk basamaklı piramidi 
olan bu yapıt Eski Mısır’ın ünlü mimarı, 
taş mimarlığının başlatıcısı, bilge kişisi ve 
kutsal kitapların yazarı olarak kabul edilen 
İmhotep tarafından tasarlanmıştır.

Piramitlerin MÖ 3000’ lerden baş-
layan gelişimi MÖ 2500 yıllarında Ulu Gize 
Piramitleri ile doruğa ulaşmıştır. Bu kral 
mezarları Firavun’ ların insanlıktan tan-
rısal yaşama geçişini simgelemektedir. 
MÖ 2000 yıllarında tapınakların sayısı çığ 
gibi artmıştır. Karnak’ taki Büyük Amon 
Tapınağı bunlardan biridir. Simgesel bir 

değeri olsa da, doğadan esinlenmiş şekil-
lerle bezenen sütunlar gibi öğelerin kul-
lanıldığı bu tapınak Klasikçiliğin habercisi 
olmuştur. 

Antik Mısır, anıtları, sarayları, tapınak-
ları, piramitleri ile bize o çağın mimari 
ve kentsel yapısı hakkında bir çok bilgi 
vermektedir. Antik Mısır’dan günümüze 
ulaşan bu yapıların  görkemli güzel-
liği, kusursuz mimarisi ve gizemli havası 
bugün bile şaşkınlık yaratmaktadır.  

Eski Mısır evleri, yapımında 
kerpiç, ahşap gibi dayanıksız 
malzemeler kullanıldığından 
dolayı günümüze ulaşamamıştır. 

Antik Mısır’ da soylu evlerine bir örnek
Kaynak: http://www.ancient-egypt.info/2012/02/
daily-life-in-ancient-egypt-facts-for.html

Gize Piramitleri, Mısır
Kaynak: http://www.flickr.com/photos/51035655291@N01/171610084/ All Gizah Pyramids

Karnak Tapınağı, Mısır

Karnak Tapınağı, Mısır
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Usta Söyleşi  / Veysel Keklikçi

Oya Kotan

Hedefimiz
2013 yılında 600 bin puana ulaşmak 

Veysel Usta, 50 yaşında, evli ve üç 
kız babası. Kızlarıyla gurur duyan Veysel 
Usta, iki kızının üniversitede, diğerinin 
ise henüz lisede olduğunu belirtiyor. 
1974’ten beri bu işi yapan Veysel Usta, 
mesleğe babasının yanında başladığını 
anlatıyor. Dalsan Alçı’yı çok eskiden 
beri tanıyan ve kullanan Veysel Usta,  
yıllardır Dalsan Alçı ile birlikte çalıştığını 
ve hiç problem yaşamadığını, bundan 
sonrada olamayacağını dile getiriyor ve 
Ankara’daki atölyesinde bizleri misafir 
ediyor. 

Dalsan Alçı ürünlerinden memnun 
musunuz?

Dalsan Alçı’nın tüm ürünleri kali-
teli ve bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren 
özelliklere sahip. Bunca yıllık deneyime 
sahip bir firmanın bu kadar kaliteli ürün-
leri çıkarması çok doğal. Biz de başka 
bir firmanın ürünlerini kullanmayı tercih 
etmiyoruz. 

Dalsan Alçı’nın hizmetlerinden mem-
nunuz, yalnız bazen gecikmeler olabi-
liyor, onu da arkadaşlara iletiyoruz, sağol-
sunlar ilgileniyor ve hemen çözüyorlar.

Dalsan Alçı’yla birlikte çok büyük pro-
jeler yaptık. Cumhurbaşkanlığını yaptık,  
havaalanları yaptık: Bursa Havaalanı, 
Çanakkale  Havaalanı gibi birsürü önemli 
projelere imza attık. En son da  prestij bir 
proje, Konya Bilim Merkezi’ni yapıyoruz. 
Proje halen devam ediyor, şu anda orda 
24 civarında ustamız çalışıyor, bitirmek 
üzereyiz artık. 

Hangi ürünleri tercih ediyorsunuz, 
kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Ürünler konusunda tercih bize kal-
mıyor, proje ve şartnameler önemli. Proje 
ve şartnamede ne varsa biz onu kullanı-
yoruz. 

Tercihler bize kaldığı durumda da 

sıdır, alçı levha ustasıdır; ama bence usta 
hepsini yapabilmeli. Kendimizi sürekli 
geliiştirmeliyiz. 50 yaşındayım, ama hala 
geliştirmem gereken bir çok konu oldu-
ğunu düşünüyorum.

Alçıkart’ı kullanıyor musunuz, nasıl 
buluyorsunuz?

Evet, iyi bir Alçıkart kullanıcısıyım. Şu 
an 200 bine yakın puanımız var, kendi-
mize hedef olarak herhangi bir hediye 
koymadık. Şu anki hedefimiz 2013 yılında 
600 bin puana ulaşmak. Açıkçası 600 
bin puanla ne hediye alınır bilemiyorum 
ama hedef koymak teşvik edici oluyor. 
Alçıkart, ustalar için çok iyi bir uygulama. 
Bir insanın hediye alması güzel birşey. 
İnsan sevdiği ve önemsediği birine 
hediye vermek ister, demek ki Dalsan Alçı 
ustalarına önem veriyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Dalsan Alçı’dan çok memnunuz, en 
ufak şikayetimiz yok. Daha büyük pro-
jelere de birlikte imza atacağımızı umu-
yorum. 

metal tavan dışında tüm malzemeleri 
Dalsan Alçı’dan temin ediyoruz. Metal 
tavan zaten Dalsan Alçı’nın ürün gamında 
yer alan bir malzeme değil.

Yeni ustalar yetiştiriyor musunuz?
Biz de artık mesleği yeni nesillere 

öğretmeye çalışıyoruz. Bazen Dalsan 
Alçı’nın kursları oluyor, ustalarımızı oraya 
da gönderiyoruz. Kurslardan yararlanma-
ları iyi oluyor, işi öğreniyorlar.  

Alçı ürünlerini sağlık açısından 
değerlendirebilir misiniz? 

Dalsan Alçı’nın ürünleri hem kaliteli, 
hem sağlıklı. Sağlıksız olsaydı şimdiye 
kadar bir şekilde kendini gösterirdi, 30 
yıldır bu işteyim ve sağlık açısından her 
hangi bir zararını görmedim, göreni de 
duymadım. Ayrıca alçının sağlığa zararı 
olduğunu da hiç aklımdan geçirmedim, 
netice de doğal bir malzeme. 

Çalıştığınız şantiyelerde iş güvenliği 
açısından ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Şantiyeler için hazırlanmış iş güven-
liği programları var, çalışan arkadaşları 
bu programların kurslarına gönderiyoruz. 
O kurslarda öğrendiklerini de şantiyede 
uyguluyorlar.  İş güvenliği açısında kul-
lanılması zorunlu olan tüm ekipmanları 
çalışanlarımız kullanıyorlar. 

Veysel Ustam alçı ustası mısınız, alçı 
levha ustası mı?

Alçı sıva ustası, alçı levha ustası ayrımı 
eskidendi. Alçı sıvayı yapabilen usta, alçı 
levhayı da yapabiliyor, kartonpiyeri de. 
Zaten alçının her türünü yapabiliyorsanız 
bir projeyi değerlendirebilirsiniz. Örneğin 
projeyi açtınız, asma tavanı değerlendi-
rebildiniz, kartonpiyeri değerlendireme-
diniz, öyle şey olmaz; hem asma tavanı,  
hem de kartonpiyeri değerlendirebil-
meniz gerekir. Hepsini ayrı ayrı yapan da 
ustadır, kartonpiyer ustasıdır, sıva usta-

Veysel Keklikçi
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ve aile odaları ile birlikte toplam 350 
oda ve bin 100 yatak kapasitesine sahip 
5 yıldızlı otel kategorisinde yer alıyor. 
Standart odaları tek oda ve tek banyodan 
oluşan bir konsept içinde ele alınan otel, 
çocuk ve gençlere yönelik aktiviteleri ile 
daha çok çocuklu ailelerin tercihi olacak 
şekilde projelendirilmiş. Otelde bir açık 
büfe restorant, 2 a la carte restorant, alış-
veriş merkezi ve geniş bir alana yayılmış 
Spa-Wellness alanı bulunuyor. 

Melas Turizm’in Terrace Hotel’in yeni 
bir yatırımı olarak geçtiğimiz haziran 
ayında açılan Hotel Terrace Elite Resort, 
ağırlıklı olarak Avrupalı turistleri ağırla-

yarak bölge turizminin geliştirilmesini 
sağlama hedefi içinde yapılan yatırım-
lardan biri olarak görülüyor. Yapımına 
Ekim 2012 tarihinde  başlanan ve Haziran 
2013’te tamamlanan otelin inşa süre-
cinde  Dalsan Alçı’nın alçı ve alçı levha 
sistemleri projenin hızlı bitirilmesi nok-
tasında önemli çözümler sunmuş. Daha 
önce gerçekleştirdiği birçok projede alçı 
ve alçı levha sistemlerini tercih eden NG 
Mimarlık ve Dekorasyon yöneticisi mimar 
Nihal Güven, Hotel Terrace Elite Resort 
otelinde bilhassa  Dalsan Alçı’nın alçı lev-
haları ve dış cephe giydirmede BoardeX 
kullanıldığı bilgisini paylaşıyor. Projede 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side 
Kumköy bölgesinde 23 yıldır faaliyet gös-
teren, sade mimarisi ve bahçesiyle dikkat 
çeken Terrace Beach Resort’e kardeş 
olarak yapılan Hotel Terrace Elite Resort 
de, sade ve karmaşadan uzak bir mimari 
tasarıma sahip. Antalya Side Gündoğdu 
bölgesinde Antalya Havalimanı’na 45 
kilometre, Manavgat’a 17 kilometre, 
Side’ye de 12 kilometre mesafede yer 
alan  otelin mimari tasarım projesi, 
başında Nihal Güven’in bulunduğu NG 
Mimarlık ve Dekorasyon tarafından ger-
çekleştirildi. 

Hotel Terrace Elite Resort, standart 

Antalya’nın Side bölgesinde 9 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen Hotel Terrace Elite Resort, yalın ve düz hatlara 
sahip mimari tasarımıyla öne çıkıyor. Proje mimarı Nihal Güven, BoardeX başta olmak üzere projede kullanılan Lafarge 
Dalsan’ın alçı ve alçı levha ürünlerinin otelin hızlı inşa edilmesi sürecine katkı sunduğunu söylüyor. 

Proje Söyleşi / Hotel Terrace Elite Resort

sade ve şık... 
Karmaşasız, 

Hotel Terrace Elite Resort
Zeynep Çalış
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kullanılan alçı ve alçı levha sistemlerinin 
çok büyük kolaylıklar sağladığını dile 
getiren Güven, hafif ve işlenmesi kolay 
olan alçı ürünlerinin zaman ve uygulama 
rahatlığı sağlıyor olmasının tasarlanan 
projeler için ciddi avantajlar yarattığına 
dikkat çekiyor. 

ALÇIM Dergisi’nin ilk sayısında 
‘Proje Haber’ sayfalarımızda Yapı Market 
Grup (YMG) ortağı olarak gerçekleştir-
diği Carpe Diem projesiyle dergimizin 
konuğu olan Nihal Güven ile bu sefer, 
otel-tatil köyü, ofis-ticari yapılar, endüstri 
yapıları ve konut alanında uzmanlık geliş-
tirmiş NG Mimarlık ve Dekorasyon’un 
yöneticisi olarak, yine bir otel projesi olan 
ve Antalya Side’de gerçekleştirilen beş 
yıldızlı Hotel Terrace Elite Resort’e yönelik 
yaklaşımları üzerinden konuştuk.

Daha önce de birçok otel projele-
rine imza attınız. Ve yakın bir zamanda 
gerçekleşen yeni bir otel projeniz daha 
oldu. Öncelikle Hotel Terrace Elite 
Resort projesi hakkında neler söylene-
bilir? Bu projeyi diğer projelerden farklı 
kılan nedir?

Bu projeyi farklı kılan mimarisidir. 
Aslına bakarsanız genel olarak bütün 
tasarımlarımın vazgeçilmez temel ögesi 
sadeliktir. Terrace Elite Otel de, sadeliğin 
yanında, gözü yormayan, karmaşasız şık 
detaylar içeren bir proje. Bölgede yer 
alan diğer pek çok otelde görmeye aşina 
olduğumuz merdiven kulelerini, süsle-
meleri ve oryantal detayları Terrace Elite 
de tercih etmedik. Yalın ve düz hatlara 

sahip, malzeme farklılıkları ile hareketlen-
dirilmiş bir mimari stil kullandık.

Projenin teknik özellikleri konu-
sunda neler söylenebilir?

Terrace Elite Resort, 15 bin 641 met-
rekarelik bir alana konumlanmış, 5 yıldızlı 
bir otel projesi. Bin  yatak kapasiteli olan 
otelde, 370 adet oda yer alıyor. 

Projenin yüklenici firması hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yüklenici firma yok…Yatırımcı 
taşeron usulü ile inşaatı tamamladı.

Diğer projelerinizde olduğu gibi bu 
projede de Lafarge Dalsan’ın ürünlerini 
kullandığınızı biliyoruz. Neden Lafarge 
Dalsan markasını tercih ettiniz?

Lafarge Dalsan, 81 yıldır bu işi yapan 
ve yenilikleriyle sektörde kendini farklı bir 
yere koyan bir firma. Ürünlerinin kalite-
sinden zaten eminiz. Bunun yanında bir 

de BoardeX adlı ürün eklenince her ihti-
yacımızı karşılayabilir hale geldi. Lafarge 
Dalsan ürünleri kalitede birinci bana 
kalırsa. 

Terrace Elite Resort projesinde ağır-
lıklı olarak Lafarge Dalsan’ın hangi 
ürünleri kullanıldı?

Alçı levha ve alçı levha profil-
leri, BoardeX, yapı alçıları (SATENTEK, 
ALÇITEK vs.) en çok tercih ettiğimiz alçı ve 
alçı sistemleri oldu. 

Alçı levha tercih etmenizin sebebi 
nedir?

Alçı levhalar inşaat sektörünün artık 
vazgeçilmezleri arasında diyebiliriz. 
Özellikle bu bölgede yapılan inşaatlarda 
süre çok önemli. Kısa sürede işçilik kali-
tesi çok yüksek işler ortaya koyabilme 
imkanı var. Tasarımlarımızda uygulama 
kolaylığı en önemli faktörlerden birisi 
iken alçı levha kullanmamak olmaz.

Alçı levha ile beklentinize uygun 
sonuçlar yakalayabildiğiniz söylene-
bilir mi?

Elbette, çoğunlukla istediğimiz 
sonuçlara ulaşabiliyoruz. Hayatımıza gir-
diğinden beri önümüze çıkan pek çok 
detay problemini alçı levhalarla çözüm-
leyebiliyoruz ve bazen  inanılmaz sonuç-
larla karşılaşıyoruz. Tabi konusunda 
uzman iyi bir uygulama ekibi ile çalışıyor-
sanız…

Şantiyenizde hangi alanlarda alçı 
levhayı tercih ediyorsunuz, size ne gibi 

Lafarge Dalsan, 81 yıldır bu işi 
yapan ve yenilikleriyle sektörde 
kendini farklı bir yere koyan bir 
firma.



ALÇIM DERGİSİ / yıl:4 sayı:1240

avantajlar sağlıyor?
Aslında geleneksel inşaat görü-

şünü, yenilikçi bakışlarla ikna edebildi-
ğimiz yatırımcılarla kullanım alanlarımız 
daha geniş olabiliyor. Otellerde detay-
ları çok iyi çözülmesi kaydıyla her türlü 
asma tavan, oda bölme duvarları ve hatta 
banyo duvarlarında alçı ürünlerini kulla-
nıyoruz. Hafif bir malzeme olması statik 
proje aşamasında ağırlık hesapları bakı-
mından fayda sağlarken;  işlenmesinin 
kolaylığı sayesinde, tesisat ve elektrik 
işçiliğinde tasarruf elde edilmektedir. İç 
mekanlarda sıva gibi harçlı malzemelerin 
inşaata getirdiği her türlü olumsuz etkiyi 
alçı levha kullanarak yok etmek mümkün. 
Biz mimarlar için tasarım esnekliği sağla-
ması ise çok önemli.

Lafarge Dalsan’ın BoardeX markalı 
ürününü nasıl buldunuz?

Sanırım ‘Bu yılki inşaat sezonunun 
en favori malzemesi nedir’ diye sor-
sanız, ‘BoardeX’ derdim. Antalya bölgesi 
sanırım böyle bir malzemeyi bekliyordu 
ve BoardeX bu açlığı doyurdu. Bu sezon 
gördüğüm hemen hemen tüm şanti-
yelerde en çok kullanılan malzemelerin 
başında BoardeX geliyordu. Gerçekten 
iyi.

Projenizde dış mekanda BoardeX’i 
tercih etmenizin size ne gibi avantajları 
oldu?

Kaba inşaatın tüm olumsuzluk-
ları BoardeX ile giderildi diyebilirim. 
Geleneksel malzemeler ile yapılması ger-
çekten zor olan pek çok detayı BoardeX 
ile çözmek beni hem başka malzeme 
arayışlarından kurtardı hem de istediğim 
görüntüyü elde etme imkanı verdi. Dış 
cephede kaplamalı yüzeyler dışında, 
duvar+sıva+boya olarak bırakılan yüzey-
lerin işçilik kalitesi ne kadar yüksek olursa 
olsun, ışığın vuruş açısına da bağlı olarak 
sürekli dalgalı bir görüntü vermesi; hem 
yatırımcılar, hem uygulamacılar, hem de 
biz mimarlar için üzüntü vericidir. Sanırım 
gelecek sezon projelerimizde BoardeX 
sayesinde bu tür görüntüler ile karşılaş-
mayacağız…

Nihal Güven Kimdir?

1977 yılında Konya Seydişehir’de 
doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma haya-
tına 2000 yılında Mimar Uğur Eken ile 
Öger Tour Palm Beach Tatil Köyü Projesi 
ile başladı. Sonrasında çoğunluğu turizm 
kompleksleri olmak üzere pek çok pro-
jede yer aldı. 2003’te Yapı Market Grup 
(YMG) şirket ortağı oldu. YMG’nin yer 
aldığı tüm projelerde proje mühendisliği, 
tasarımcı, uygulamacı, şantiyelerde bire 
bir takip ve yatırım ortakçılığı gibi görev-
leri yürüttü. Yurtiçi ve yurtdışında turizm 
yapıları başta olmak üzere, lüks konut –
villa, endüstri yapıları ve ofis binaları gibi 
pekçok mimarı proje ve dekorasyon pro-
jesine imza attı. 2010’da kurduğu ‘NG 
Mimarlık ve Dekorasyon’ ofisi ile ilke edin-
diği ‘estetik, ekonomi, uygulanabilirlik ve 
süre’ kritelerlerini mimari proje ve tasa-
rımlarında yansıtmaya devam ediyor.

Sanırım ‘Bu yılki inşaat 
sezonunun en favori malzemesi 
nedir’ diye sorsanız, ‘BoardeX’ 
derdim.

Proje Künyesi

Proje Adı: Hotel Terrace Elite Resort
Proje Türü: 5 yıldızlı resort otel 
Proje Yeri: Antalya Side Kumköy
Proje Alanı: 15.641 m2 
Yatırımcı Firma: Melas Turizm 
İşletmesi Tic. A.Ş.
Mimari Proje: NG Mimarlık ve 
Dekorasyon - Nihal Güven
Projede Kullanılan Lafarge Dalsan 
Ürünleri: Alçı levha ve alçı levha profil-
leri, BoardeX, yapı alçıları (SATENTEK, 
ALÇITEK)
İşin Başlangıç Tarihi: Ekim 2012
İşin Bitiş Tarihi: Haziran 2013

Nihal Güven
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Türk çağdaş mimarlığının önemli 
temsilcilerinden; hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında mimarlık eğitimi alarak 
yaptığı çalışmalarla genç mimarların 
önünde örnek teşkil eden önemli mimar-
larımızdan  biri Hayati Tabanlıoğlu. 
1950’lerin ‘modern mimarlık’ anlayışıyla 
tasarlanan önemli birçok yapının arka-
sındaki isim olan Tabanlıoğlu’nu ‘Portre 
Mimar’ başlığımız altında hayatını, 
mimarlık anlayışını ve bugünün mimarlık 
kültürü üzerinde yarattığı etki üzerinden 
onu yeniden anmak maksadımız. 

1927 yılında Ankara’da doğan Hayati 
Tabanlıoğlu, 20’li yaşlardayken girdiği 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık 
Fakültesi’nde dönemin ulusal ve ulus-
lararası çapta isim yapmış Emin Onat, 
Paul Bonatz, Clemenz Holzmeister gibi 
en önemli isimlerinden mimarlık eği-
timi alıyor.  Türkiye’de aldığı eğitimle 
yetinmiyor Tabanlıoğlu ve Avrupa’daki 
mimarlık incelemesini bizzat yerinde 
görmek istiyor. 1950’de mezun olduktan 
sonra yurtdışına çıkan Tabanlıoğlu, 
Almanya ve İsviçre’de geçirdiği 5 yıl süre-
since mimarlık branşını ünlü Alman 
mimar Prof. Graubner’ın yanında opera 
ve tiyatro yapıları alanında yaptığı dok-
tora ile sürdürüyor ve böylece bu biri-
kimini uygulayabileceği AKM projesine 
önceden göz kırpmış oluyor. 

Avrupa’da kaldığı sürece farklı 
mimarlık ofislerinde de çalışmalar 
yapıyor. İsviçre’nin Zürih kentinde 
bulunan Eidgepossiche Technische 

Türkiye’nin en işlek havalimanı olan Yeşilköy Atatürk Havalimanı, İstanbul’un en önemli kültür merkezi AKM ve 
Türkiye’nin  ilk alışveriş merkezi Galeria gibi önemli tasarımların altına imza atan Hayati Tabanlıoğlu, modern mimarlık 
alanında ulusal mimarlık ödülü de almış simge isimlerinden biri. 

Portre Mimar

Yunus Argan

simge mimarı, 
1950’lerin

Hayati Tabanlıoğlu

Hayati Tabanlıoğlu
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Hochshule’de asistan olarak görev yapan 
Tabanlıoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra 
asıl çalışmalarını Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nda sürdürüyor.  Bakanlığın 
Büyük Yapılar Projeleri İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde 25 yıl görev alıyor ve 
1981’de emekli oluncaya dek, aralarında 
Yeşilköy Havalimanı, AKM gibi İstanbul 
için önemli olan bazı kamu yapılarının 
mimarlığını gerçekleştiriyor. Doğan 
Hasol, Mart 1995’te Yapı Dergisi’nde yer 
alan yazısında, “Tabanlıoğlu, büyük bina-
ların yapımını örgütlemekte ustaydı, 
hem de devletin zor işleyen çarkı 
içinde. Opera’dan sonra yine Bayındırlık 
Bakanlığı bünyesinde Yeşilköy Atatürk 
Havalimanı’nı gerçekleştirdi. Projeleri 
Bakanlık adına Bakanlık görevlisi olarak 
gerçekleştiriyordu ama telif haklarından 
ödün vermiyordu. Opera’nın da hava-
limanının da telif hakları kendisinindi” 
diyor. 

AKM deyince akla gelen mimar
Nasıl ki Selimiye Camii için Mimar 

Sinan, Anıtkabir için Emin Onat akla 
geliyorsa; Hayati Tabanlıoğlu’na yaklaş-
tıkça AKM’ye de yakınlaşıyoruz. Mesleki 
yaşamı boyunca yaptığı tasarımlarla çok 
ödül almış olan ve Alman mimarisinin 
etkisinde eğitim alan Hayati Tabanlıoğlu 
için AKM, Türkiye’nin en önemli şeh-
rinin bir simgesi değil sadece; ölçe-
ğiyle, tasarımıyla, kültür üretiminde bek-
lenen işleviyle Türkiye’nin sanat anlayı-
şının, cumhuriyet döneminin ve güçlü 
bir modernizmin de simgesi olmalıydı. 
Kültür Merkezi; mimarinin, tasarımın, 
kent ile uyumun ve sanata yaklaşımın 
iç içe geçtiği, çok büyük inceliklerle ele 
alınmış bir eserdir aslında Tabanlıoğlu 
için...  Doğan Hasol, 1971 yılında çıkan 
yangın sonrasında hasar gören bina için 
Tabanlıoğlu’nun çok büyük üzüntü duy-
duğunu dile getiriyor. 

Yapı malzemeleriyle şekillenen 
mimarlık

‘Modernin İcrası: Atatürk Kültür 
Merkezi, 1946-1977’ isimli sergi çerçe-
vesinde Pelin Derviş ile birlikte serginin 
küratörlüğünü yapan Gökhan Karakuş; 
Tabanlıoğlu’nun eseri için “AKM’nin 
yapımı, modernistleri eşit düzeyde buluş-
turup çalıştıran bir süreçti. Hayati Bey 
Almanya’ya gitmiş, bu işin eğitimini almış 
ve geri gelmiş. Aynı zamanda burada 
Türk işçisinin ve Türk malzemesinin de 
rolü var. Bu iş mimarlarla sınırlı değil, 
yapı sektörü ile birlikte oluşuyor” diyerek, 

dönemin öne çıkan yapı malzemelerinin 
de mimarın mimarlık anlayışının üzerin-
deki yansımasına vurgu yapıyor. Nitekim 
Doğan Hasol, 1950’lerin ortaya çıkardığı 
mimarlık ürünleri üzerinden şu değerlen-
dirmeyi yapıyor: “1950’ler, Türk mimar-
lığının, teknolojik, ekonomik, sosyal, 
çevresel verilere bakmaksızın daha çok, 
dış yayın ve etkilerle beslendiği evren-
selci, rasyonalist bir dönemdir. Modern 
mimarlık görünüm olarak Türkiye’ye 
gelmiştir ama, yeterli teknolojik altyapı 
ortada yoktur.”

Tabanlıoğlu, hem bireysel olarak 
hazırladığı projelerde, hem de kolektif 
mimari projelerde önemli başarılar sağ-
lıyor. Tabanlıoğlu’nun 1955 yılında 
Enver Tokay, Ayhan Tayman ve Behruz 
Çinici ile birlikte müellifliğini yaptıkları 
‘Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü 
Uluslararası Mimari Proje Yarışması, 
mimarlık kariyerinin ilk birincilik ödü-
lüydü.Tabanlıoğlu, yine 1964’te Antalya 
Bölge Müzesi Mimari Proje Yarışması’nda 
üçüncülük, 1983 yılında Cezayir 
Subay Milli Merkezi yarışmasında ödül 
adayı, Sedat Simavi Mimarlık ve Kent 
Düzenleme Proje Yarışması’nda da birin-
cilik ödülü alıyor.  

Türkiye’nin ilk modern çağdaş ter-
minal binası olan Yeşilköy Havalimanı 
düzenlemesi ve dış hatlar terminal binası 
projesini de hazırlıyor Tabanlıoğlu. Her 
biri 5 milyon yolcu kapasiteli dört termi-
nalin yanı sıra THY Hangar Tesisleri, Kargo 

“Tabanlıoğlu, herşeyin zor 
olduğu ülkemizde her zaman 
‘zor’u başardı ve mimar olarak 
başı hep dik kaldı” Doğan Hasol
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Tesisleri, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 
Teknik Blok, Aydınlatma Sistemi, Elektrik 
Dağıtım Sistemi, eski 05/23 pistinin 
yeniden yapımı, akaryakıt ikmal tesisleri 
ile diğer tesisleri kapsayan bu proje, yapı 
dalında Ulusal Mimarlık Ödülleri içinde 
başarı ödülü alıyor. Yine Koç Holding 
Merkez Binası, Ankara Türk Eğitim Vakfı, 
Ataköy Turizm Merkezi için yaptığı tasa-
rımlar da adından en çok söz ettiren pro-
jeleri arasında yer alıyor. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndaki 
memuriyet görevinden emekli olduktan 
sonra Barbaros Ticaret Merkezi, Galleria 
Alışveriş Merkezi, Yat Limanı, Regatta 
Çarşısı, Holliday Inn, Crowne Plaza 
gibi projeleri kapsayan Ataköy Turizm 
Kompleksi projelerini yaptı. 1989 
yılında Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi 
olan ‘Galleria’ ile Alışveriş Merkezleri 
Uluslararası Konseyi (ICSC) en iyi mimari 
tasarım ödülünü kazandı.

Tabanlıoğlu’nun mimarlık kariyeri, 
sadece mimari projeler tasarlamak veya 
memuriyetini sürdürmek ile kalmıyor. 
Hem İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 

“Tabanlıoğlu, herşeyin zor olduğu ülke-
mizde her zaman ‘zor’u başardı ve mimar 
olarak başı hep dik kaldı” diye ekliyor.  

Dr. Hayati Tabanlıoğlu’nun ara-
mızdan ayrılışının üzerinden 19 yıl geçti. 
1990 yılında Avusturya’da Viyana Teknik 
Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi alan 
oğlu Murat Tabanlıoğlu ile Tabanlıoğlu 
Mimarlık’ı kurdu ve 4 yıl sonraki vefatına 
kadar bugünün mimarlık dünyası içinde 
en çok ses getiren çalışmalara imza atan 
oğluyla birlikte birçok projeyi hayata 
geçirdiler. Geride bıraktığı Tabanlıoğlu 
Mimarlık ofisi ise, ulusal ve uluslararası 
arenada ortaya konan birçok önemli 
mimari projenin altına imza atmaya ve 
ödüller almaya devam ediyor. 

Kaynak: 
www.arkitera.com
www.doganhasol.net
hurarsiv.hurriyet.com.tr
www.mimarlikforumu.com
www.mimarlikmuzesi.org
www.radikal.com.tr
www.sabah.com.tr
www.tabanlioglu.com
www.tsmd.org.tr
www.yapidergisi.com
v2.arkiv.com.tr
v3.arkitera.com

hem de İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde 12 yıl boyunca mimarlıkla 
ilgili edindiği uluslararası deneyimleri 
genç mimarlarla paylaştı. Ayrıca mimarlık 
alanındaki bilgi birikimi birçok mimari 
yarışma için asli ve yedek jüri üyeliğinde 
de kendini gösteriyor. 

Doğan Hasol, Mart 1995’te Yapı 
Dergisi’nde yer alan yazısında ağabey-
kardeş ilişkisi içinde oldukları ve ilk 
bakışta ciddi, az gülen, huysuz denecek 
kadar titiz bir insan izlenimini verdiğini 
sölediği Hayati Tabanlıoğlu’nu “İş yaşa-
mında ne denli ciddi ise özel yaşamında 
o denli sevecendi. Adeta iki değişik 
insan gibi” şeklinde tanımlıyor. 1956’dan 
1990’a kadar Türkiye’nin en önemli kamu 
yapılarını gerçekleştirdi. AKM, Atatürk 
Üniversitesi Kampüsü, Koç Holding 
Genel Yönetim Binası, Sofya Opera Binası, 
Yeşilköy Havalimanı, Ataköy Turizm 
Kompleksi ve diğer birçok projeleriyle 
de Türkiye’nin mimarlık tarihi için önemli 
bir isimdi Tabanlıoğlu. Doğan Hasol, 

 1971 yılında çıkan yangın 
sonrasında hasar gören AKM 
binası için Tabanlıoğlu’nun çok 
büyük üzüntü duyduğunu dile 
getiriyor. 
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Orestia, Hadrianopolis, Edrine ve 
Edirne... Binlerce yıllık tarihinde günü-
müze kadar getirdiği isimler. Tunca, Arda 
ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte 
kurulan kentin tarihi, milattan önce 7. 
yüzyıla kadar uzanıyor. Orta Asya’dan göç 
edip buraya yerleşen Traklar tarafından 
kurulan ve Büyük İskender’in Makedonya 
sınırları içine kattığı bir kent Edirne. M.Ö. 
1400’lerden M.Ö. 168’deki Roma nüfu-
zuna geçinceye kadar Akhalar, Persler, 
Makedonlar, Galatlar’ın hakimiyetinde 
kalmış. 

Roma İmparatoru Hadrianus’un stra-
tejik olarak ‘Hadrianoupolis’ adını koy-
duğu kent, 395 yılına kadar Romalılar’ın 
hakimiyeti altında kaldı. 4. yüzyıldan 
itibaren çevresinde yaşanan pek çok 
savaşa tanıklık yapan kent, işgallerden 
ve yağmalamalardan kurtulamamış. 
395 yılından sonra da 914 yılına kadar 
sırasıyla Doğu Bizans, Hunlar, Avarlar, 
Bulgarlar ve tekrar Doğu Bizanslılar ara-
sında el değiştirdi. Haçlı Seferleri sıra-
sında yağmalanan kentte yeniden 

Tarih boyunca Konstantinapolis’i Roma’ya bağlayan, Osmanlı döneminde İstanbul fethini aralayan ve günümüzde 
Avrupa’ya açılan kapılarıyla tarihte olduğu gibi bugün de en önemli geçiş noktalarından biri konumunda Edirne.  

Kent Estetiği / Edirne

Oya Kotan
Edirne 
Fethin kapısını aralayan kent, 

kurulan Bizans hakimiyeti, 1361 yılında 
Sultan I. Murat’ın fethine kadar sürüyor. 
Hadrianopolis döneminde bir eya-
lete  başkentlik yapan şehir, İstanbul’un 
1453’teki fethine kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun da ikinci taht (baş) 
şehri olarak, 92 yıl boyunca tarihinin en 
görkemli günlerini yaşıyor. 16. yüzyıl 
muhteşem abidelerin inşa edildiği ve 
şehrin fiziki açıdan klasik formunu kazan-
dığı bir dönemdir ki, cami, hamam, 
köprü, medrese, imaret gibi önemli 
yapılar bu dönemin eserleridir. 

Sadece İstanbul’un fethi için bir 
hareket üssü olarak değil, hazine ve 
devlet arşivinin kente taşınması, Fetret 
Devri’ne uzanan şehzadelerin taht müca-
delesine sahne olması açısından da kent, 
Osmanlı’nın siyasi tarihinde önem arze-
diyor.  

İmparatorluğun üniversite kenti 
olarak da tanınan Edirne’nin bir başka 
açıdan önemi ise, Osmanlı hanedanı 
için ikinci payitaht özelliği göster-
mesi. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmet’in burada doğmuş olması veya 

1800’lü yıllarda İstanbul, 
Paris ve Napoli’den sonra 
Avrupa’nın dördüncü büyük şehri 
konumunda olan kent, bugün 
İstanbul ve Bursa’dan sonra 
Osmanlı eserleri bakımından en 
zengin üçüncü şehir.
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Antik Yerleşimiyle, Roma Dönemi kale 
kalıntılarından günümüze kadar ulaşa-
bilen tek kule olan (Makedonya) Saat 
Kulesi, Top Kapısı ve Kafes Kapı yakı-
nında bulunan birkaç kalıntı, Bizans 
dönemi Ayasofya Kilisesi yıkıntılarının 
üzerinde yükselen cami dışında, kentin 
tarihi dokusu Osmanlı ağırlıklı. Kent; 
camiler, havra ve kiliseler, saraylar, çeş-
meler, hamamlar, köprüler, çarşılar, 
hanlar, medreseler, konaklar, türbeler ve 
anıtlar gibi Osmanlı kültürünü yansıtan 
612 tarihi eserle süslü. Günümüze kadar 
ulaşmış Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami, 
Kervansaray, Meriç Köprüsü, Eski Cami, 
Beylerbeyi Camii gibi tarihi yapıların 
dışında; şehrin bazı tarihi yapıları da res-
torasyon sürecinde.  

Edirne’nin merkezi dışında kalan 
Enez’de Fatih Camisi (Enez Ayasofyası), 
Havsa’da Sokullu Külliyesi en önemli 
yapılar arasında bulunuyor. Öte 
yandan kentte, Hıristiyan kültürüne 
ait Kaleiçi’nde İtalyan Katolik Kilisesi, 
Kıyık’ta Sweti George Bulgar Kilisesi ve 
Kirişhane’de Konstantin-Helena Kilisesi 
bulunuyor. Kaleiçi’nde bulunan ön cep-
hesi dışında tamamı yıkılan Büyük Edirne 
Sinagogu ise Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın ise ikinci büyük sinagogudur.

Edirne’de yer alan II. Bayezid Külliyesi 
ve Selimiye Külliyesi ise kent kültürün-
deki en önemli yapılar olarak beliriyor. 
Yine Selimiye Arastası, Bedesten ve 
Alipaşa adlı üç kapalıçarşısı da  şehrin 
ticari geçmişindeki önemli yapılar. Adalet 
Kasrı ise Osmanlı Dönemi’nde kullanılan 
ve adaletin simgesi olarak günümüze 
kadar ulaşan bir yapı. 

Osmanlı’nın başkenti iken impara-
torluğun en büyük kenti olan Edirne, bu 
özelliğiyle İstanbul ve Bursa’dan sonra 
Osmanlı’nın en fazla eser yaptığı kent-
lerden biri. Bu anlamda, çeşitli mimari 
örneklerle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mimaride eriştiği yaratıcı düzeyi göster-
mesi açısından da incelenmeye değer bir 
kent.  

Selimiye Camii
Sultan II. Selim’in emriyle yaptırılan 

ve dünya mimarlık tarihihin baş yapıt-
larından olan Selimiye Camii, Mimar 
Sinan’ın 80 yaşındayken yaptığı ‘ustalık 
eserim’ diye netelendirdiği bir eser. 
1568’de inşaatına başlanan 1575’te iba-
dete açılan cami, 2 bin 475 metreka-
relik bir alan üzerine kurulu. 31.30 metre 
çapındaki kubbesiyle Ayasofya’nınkinden 

Edirne’nin Osmanlı’nın fethinden 459 yıl 
sonra uğradığı ilk işgaldir. Bunu 1887’de 
Ruslar’ın 13 ay, 1913’te Bulgarlar’ın dört 
ay, 1920’de Yunanlılar’ın iki yıllık işgalleri 
takip etti ve kentin işgalden kurtuluşu 
Büyük Taarruz’un sonunda 25 Kasım 1922 
tarihinde gerçekleşti. Edirne’nin işgali 
sırasında kentin simgesi olan Selimiye 
Camii dahil birçok tarihi yapı zarar gördü, 
bazıları yıkıldı. 

Edirne’de tarihi yapılar
Tarihi ilkçağlara kadar uzanan 

Edirne’de dolmenler ve menhirler denen 
taş mezarlar, Roma-Bizans döneminden 
kalma kalıntılar bulunuyor. Ainos (Enez) 

Kanuni Sultan Süleyman’ın batıya yap-
tığı seferler sırasında çoğu kez Edirne’de 
konaklamış olması kentin saray, külliye, 
cami, köprü gibi bir takım eserlerle de 
öne çıkmasını sağlayan gelişmeler. Buna 
karşın yine İstanbul’un fethi, yönetim 
bozuklukları, Batı’da terkedilen kale ve 
bölgelerden gelen göçler, yangınlar, dep-
remler, işgaller kenti iyice sarsan geliş-
meler olmuş.  

17.yüzyılda dünyanın en büyük 
birkaç şehrinden biri olan kent, 1745 ve 
1751’de yaşadığı yangınların etkisiyle 
büyük bir gerileme yaşadı. 1829 yılında 
Ruslar’ın şehre girip birkaç ay kalmaları 

Edirne’de yer alan II. Bayezid 
Külliyesi ve Selimiye Külliyesi 
ise kent kültüründeki en önemli 
yapılar olarak beliriyor. 
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daha büyük bir kubbeye sahip. 3.80 m. 
çapında, 70.89 m. yüksekliğinde üçer 
şerefeli dört minaresi var. Mimari özel-
liklerinin yanı sıra; taş, mermer, çini, 
ahşap sedef gibi süsleme özellikleriyle de 
öne çıkıyor. Caminin taş duvarlarla çev-
rili geniş dış avlusunda, Darül- Sübyan, 
Darül-Kur’a ve Darül-Hadis yapıları bulu-
nuyor. 

Kentsel gelişim
Roma, Bizans ve Osmanlı dönem-

lerinde kurulan semtleri ve mahalleleri 
günümüzde de yaşamaya devam ediyor. 
Coğrafi konumu, kentin tarihi, sosyal, 
siyasi ve ekonomik yaşamını etkilerken; 
hem kentleşmesinin, hem de gerileme-
sinin ve sönükleşmesinin kaynağı olmuş. 
Bunlara rağmen İstanbul’a uzanan tarihi 

Roma Yolu (Via Egnatia) üzerinde bir 
ticaret merkezi olmayı da sürdürmüş. 

Edirne fethedildiği dönemde,  2–3 
kilise ve 5–10 mahalleyle sınırlı olan 
Kaleiçi semtinden oluşuyordu. Kaleiçi, 
Bizans halkı, Cenevizliler ve Yahudiler’in 
oturduğu bir alan. 17. yüzyılın sonunda 
bölgeye gelen Ermeniler’in taş işçi-
liği ve yapı ustalığı bölgenin yapılarına 
da yansımış. 1700, 1903 ve1912 yılla-
rında yaşanan yangınlarla harap olan 
Kaleiçi, Fransız uzmanların hazırladığı 
yeni planlarla iki katlı, bahçesiz ahşap 
konutlar şeklinde yeniden inşa edilmiş. 
Bunun dışında Tunca’nın karşı yakasında 
bulunan ve bir köprü ile Kaleiçi’ne bağ-
lanan Aina (bugünkü Yıldırım Mahallesi) 
varoşu bulunuyordu. 

Osmanlı ile birlikte kısa bir zaman 
içinde çok genişleyen ve Kale dışında da 
Debhane, Kirişhane, İstanbul Yolu-Ayşe 
Kadın, Kıyık-Buçuk Tepe, Muradiye-Menzil 
Ahırı-Tekke Kapı, Umurbey Mahallesi, 
Saraçhane-Horozlu Yokuşu,Yeni İmaret, 
Yıldırım, Karaağaç, Yıldırım Bayezid  gibi 
geniş yerleşimleri olan yeni bir kente 
dönüştü. 17. yüzyıl sonlarında en geniş 
sınırlarına ulaştı.1800’lü yıllarda İstanbul, 
Paris ve Napoli’den sonra Avrupa’nın dör-
düncü büyük şehri konumunda olan 
kent, bugün İstanbul ve Bursa’dan sonra 
Osmanlı eserleri bakımından en zengin 
üçüncü şehri konumunda.

Edirne’de müzeler
Edirne’de ilk müze Arkeoloji 

Müzesi adı altında 1925’te Atatürk’ün 
emriyle Selimiye Camisi Avlusu içinde 
bulunan, 1569–1575 yılları arasında 
Selimiye Camisi ile beraber yapılan ve 
Mimar Sinan’ın eseri olan Dar-ül Kurr’a 
Medresesi’nde açılmış. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında başlayan müzecilik çalışmaları, 
sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle durak-
lamış. Yine aynı avludaki Dar-ül Tedris’te 
Etnografya Müzesi’nin açılması da 
1936’ya rastlar. Yeni eserlerle zenginleşen 
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 
1972’de bitirilen yeni binasına taşındı. 
Müzede prehistorik dönemden kalma 
eserler ve eski Yunan, Roma, Bizans eser-
leri bulunuyor.  

Selimiye Camisi’nin Dar-ül Tedris 
Medresesi bölümünde 1925’te açılan 
Türk-İslam Eserleri Müzesi, 1971’de 
yeniden düzenlenmiş. Müzede süsle-
meli çadır, Edirnekari ağaç işlemeleri, 
yüklük ve köşe dolapları, Trabzon ayak-
ları gibi dekoratif olanların yanı sıra; sofra 

Roma, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinde kurulan semtleri 
ve mahalleleri günümüzde de 
yaşamaya devam ediyor. 
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ve sini altları, kavukluklar, yazı çekmece-
leri ve sandıklar, rahleler, müzenin orta 
avlusunda 15. yüzyıldan günümüze dek 
gelen mezar taşı örnekleri bulunuyor. 

Müzenin etnografya bölümünde; 
gümüş eserler, halı seccade, kilimler, sik-
keler, kazılardan çıkmış defineler, sünnet 
ve gelin odası, sarayda kullanılmış stil 
örtüsü, kahve takımları, deniz kaplum-
bağası kabuğundan yapılmış kaşıklar, 
tombak ibrikler, gülabdanlar, billurdan 
nargile takımları, Edirnekari tekniğiyle 
yapılmış para çekmeceleri, yazı çekmece-
leri, sandıklar, Atatürk’ün Edirne’deyken 
kullandığı battaniye, Balkan Harbi’nde 
kullandığı harita ile 19. yüzyıl yöresel 
kadın ve erkek kıyafetleri mankenler üze-
rinde sergileniyor. 

Müzenin yazıtlar, mimari parçalar, 
steller şeklinde ayrılan arkeoloji bölü-
münde ise, 1936–1939 yılları arasında 
yapılan tümülüs kazılarını gösteren 
fotoğraf panosu, Trakya’nın antik yer-
leşim yerlerini gösteren harita, pişmiş 
topraktan yapılmış kadın başlarının yer 
aldığı vitrin, yurtdışına kaçırılırken yaka-
lanan çeşitli dönemlere ait eserler, süvari 
stelleri, Roma Dönemine ait heykeller, 
30-35 milyon yıl öncesine tarihlenmiş 
çeşitli hayvan fosil parçaları sergileniyor. 

Arkeolojik buluntuların en eskisi Enez 
Hocaçeşme Höyüğü’nde bulunan Orta-
Neolitik-İlk Kalkolitik Döneme ait, günü-
müzden 7300–7400 yıl öncesinin taş, 
kemik ve pişmiş topraktan yapılmıs eser-
leridir. Nekropol’de (Antik Mezarlıkta) 
ortaya çıkan güzellik ve aşk tanrıçası 
Afrodit’e ait heykeller; Trak kabilesinin 

belge ve mühimmat, harita, resim, bilgi 
notlarından oluşan 118 adet pano, 27 
adet konu mankeni bulunuyor. 

Kent ekonomisi
Edirne ekonomik bakımından çok 

gelişmiş bir il. Bu gelişme düzeyini sağ-
layan temel sektör tarım. Bunda geniş ve 
verimli tarım alanlarına sahip olmasının 
etkisi çok fazla. Yine Avrupa’dan Asya’ya 
geçiş kenti olması, hizmet sektörünü de 
hatırı sayılır bir noktaya taşıyor. Sanayi 
bakımından çok gelişmiş bir il değil; 
ancak ayçiçeği, süt, pirinç gibi Edirne’de 
yoğun olarak üretilen tarımsal ürün-
lere dayanan bir sanayicilikten ve ayrıca 
tekstil sektöründe yoğunlaşan büyük bir 
sanayiden de söz edilebilir. Son yıllarda 
Türkiye genelinde inşaat sektöründeki 
hareketin kenti de paralel yönde etkile-
diği ve hareketlendirdiği de söylenebilir. 

Turizm, tarih kokan Edirne için önemli 
bir gelir ve istihdam alanıdır. Kentte 

kurdukları ilk şehir yerleşmeleri Odrisia’ya 
ait Prehistorik eserlerden taş baltalar, 
elle yapılmış kaba hamurlu çentik beze-
meli çömlek parçaları, taç, eldeğirmeni, 
Hellenistik Krallara ait Trakya Sikkeleri, 
Roma ve Bizans Sikkeleri sergileniyor. 

Müzenin bahçesinde Ion, Aiol, 
Korinth, Bizans sütun başlıkları, çeşitli 
mimari parçalar, Roma dönemine ait ve 
üzeri Eros kabartmalı sunak ile Lalapaşa 
Hacılar Köyü’nden getirilmiş Hacılar 
Dolmeni ile Arpalık Dolmeni ve men-
hirler sergileniyor.  Ayrıca yine aynı 
alanda çitten yapılmış iki Trak Evi de o 
dönemin mekanlarına örnek teşkil ediyor. 
Bahçenin ortalarında Osmanlı Dönemi su 
kültürüne ait Edirne’nin balıklı havuzları, 
sebil, çeşme aynaları, kuşluklar ve şadır-
vanlar görülebilir.

Kentin Bakan Savaşı Müzesi’nde, 
kentin savunulması için kullanılmış tabya, 
Edirne halkı tarafından bağışlanan silah, 
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turizm işletme belgesine sahip 21 konak-
lama tesisi, yerel yönetim belgeli 28 
konaklama tesisi bulunuyor. Dolayısıyla 
turizmin de kent ekonomisinde önemli 
bir yeri var.  

Edirne’de el sanatları
Saray ve önemli binalarda kullanılan 

çini ve seramik şehrin sanatsal gelene-
ğinin de en önemli ürünleri. Başkent 
olduğundan beri ‘Edirnekâri’ olarak 
bilinen yüksek nitelikli el sanatlarının 
merkezi konumunda Edirne. Günümüzde 
de bu gelenek ağaç ve oyma işlemecili-
ğinde; sandık ve dolap gibi ahşap malze-
meler üzerine boya ile yapılan desenlerle 
devam ediyor. Ayrıca, misk sabunculuğu, 
süpürgecilik, lake kap ve kutu yapımcı-
lığı, çiçek ressamlığı, ciltçilik, hattatlık, 
ahşap oyunculuğu ve mezar taşçılığı da 
Edirne’deki diğer geleneksel el sanatları 
arasında bulunuyor. 

Edirne’nin yöresel yemekleri
Edirne denilince akla Edirne peyniri 

ve tava ciğeri gelir.  Ancak bunların da 
ötesinde mavzana, tarhana, ciğer sar-
ması, akıtma, badem ezmesi, lokma, 
gaziler helvası, deva-i misk, Edirne’nin 
özgün yemek ve tatlılarının başlıcalarıdır. 
Ayrıca ısırgan yemeği, borani, bir çeşit 
peynir tatlısı olan belmus, mısır unundan 
yapılan kaçamak, süte peynir eklenme-
siyle yapılan akçakatık ve hardaliye de 
özgün yemekleri arasında yeralır. 

Kırkpınar şenlikleri
Edirne’nin geleneksel olarak yüz-

yıllardır devam eden Kırkpınar güreş-
lerinin de şehrin tanıtımı üzerinde 
önemli bir etkisi var. Geleneksel yağlı 

güreşi Kırkpınar’ın Orhan Gazi’nin kar-
deşi Süleyman Paşa’nın 40 kişilik öncü 
birlikte Domuzhisarı’nı fethinden sonra 
mola verilen alanda günlerce birbirlerini 
yenemeden güreşe tutuşan bazı asker-
lerin müsabaka sırasında yorgun düşerek 
ölmeleri üzerine oluşmuş bir söylence 
olarak anlatılır. Yıllar sonra çıktıkları bir 
başka seferde arkadaşlarının mezarı 
başına gelen savaşçılar, burada akan gür 
bir pınar görürler. Halk orada yatanların 
Kırklardan (ermiş) olduğuna inanır ve 
yöreyi ‘Kırkpınar’ diye adlandırır. Bir söy-
lenceye göre de, oraya ayak basanlar 40 
kişi olduklarından adı Kırkpınar kalmıştır. 
Sonraki yıllarda aynı yerde ölen kişi-
lerin anısına güreş tutulmaya başlanmış 
ve 652 yıldır süren Kırkpınar güreşleri 
oluşmuş. 

Edirne Mesire Yerleri
Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı 

Sarayiçi başta gelen mesire yeri. Öte 
yandan Edirne-Karaağaç Yolu üzerindeki 
ve Meriç Nehri boyunca uzanan Söğütlük 
mesiresi; doğuyu batıyla buluşturan sınır 
kapıları Kapıkule ve Pazarkule de kentin 
gezilip görülecek yerleri arasında.

Hem tarihi eserleri, hem de mesire 
yerleriyle önemli bir turizm merkezi olan 
Edirne’yi ziyaret etme şansı bulursanız, 
doğal güzellikleriyle, mutfağıyla, kültü-
rüyle sizleri iyi ağırlayacak bir kent.

Kaynak:
www.edirnevdb.gov.tr
www.edirne.bel.tr
www.edirne.gov.tr
www.edirnekulturturizm.com
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
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İstanbul her ne kadar keşmekeş 
gibi dursa da, düzen isteyen bir 
şehir. Planlı olursanız, kurallı ve 
tutarlı yaşayabilirseniz size çok 
şey sunar. 

Aldıkları bir kararla Ankara’daki yaşamlarını İstanbul’a taşıyan Atakan-Özgü Bayrak çifti, birçok İstanbullu’nun aksine 
belli bir plan ve düzen içinde hareket ederek şehrin sunduğu imkanlardan yararlanmayı başarabilen bir aile. 

Arta Kalan Zaman / Atakan Bayrak

Yunus Argan

Bayrak Ailesi 
Hayatı yakalamayı başaran bir çift,

Güzel bir cumartesi günü. Evin güler-
yüzlü hanımı Özgü Bayrak açıyor kapıyı. 
Ve hemen  ardından koştura koştura 
işten gelmiş ve yapacağımız görüşme 
için ancak hazırlanabilmiş Atakan 
Bayrak karşılıyor bizi. Çocukları Doruk 
ise, Ankara’da anneannesinin yanında 
olduğu için aile fotoğrafında bulun-
muyor ama gıyabında kendisinden söz 
ediyoruz. 

Atakan ve Özgü Bayrak çiftinin 
tanışma hikayeleri, ortaokul yıllarına 
kadar gidiyor. Özgü Hanım ile bir arka-
daşının doğum günü partisinde tanı-
şıyor. Aynı gün Fenerbahçe Trabzon 
maçı olmasına rağmen, doğum günü 
partisinde tanıştığı ve hayranlık duy-
duğu ‘müstakbel’ eşini bırakamıyor. 
Tabi burada Atakan Bey ilk olarak Özgü 
Hanım’ın ona hayranlık duyduğunu söy-
lese de; fanatik olduğu Fenerbahçe’nin 
maçı yerine doğum gününü tercih etme-

bir toplum yapısı içinde sevgili olma ile 
eş olma arasında bir fark var” diyor Özgü 
Hanım ve Atakan Bey’in insana verdiği 
güvenle çok iyi bir eş olacağının mesajla-
rını her zaman verebildiğini söylüyor. 

 Dalsan Alçı’da 9 yıl
Yenilikçi bir yaklaşım sergileyen, çev-

reye önem veren ve çalışanlarıyla kur-
duğu sıcak ilişkilerle insanlara kendilerini 
ailedenmiş gibi hissettirdiğine inandığı  
Dalsan Alçı’da dokuzuncu yılını doldu-
ruyor Atakan Bayrak. 2004’te gazetede 
gördüğü iş ilanı üzerine  Dalsan Alçı’ya 
iş başvurusu yapıyor. Daha sonra ken-
disini işe alan Timuçin Daloğlu ile  şir-
ketin bütün teknik altyapısı ve yeni ürün 
geliştirme bölümünde ‘Bakım Onarım 
Mühendisi’ olarak çalışmalar yapıyor. 
Bayrak, ‘benim için en doğru meslek’ 
olarak tanımladığı makine mühendis-
liği alanında aldığı lisans deneyimle-
rini  Dalsan Alçı’ya aktarıyor. İki yıl sonra 
ise  Dalsan Alçı’nın Ankara Fabrikası’nda 
Üretim Müdür Yardımcısı görevine geti-

sinden durumun pek de öyle olmadığına 
yönelik iyi bir ipucu alıyoruz. Daha son-
raki süreçte Atakan Bey’in Özgü Hanım’ın 
haberdar olmadığı ‘belalısı’ndan kaçması, 
araya giren ayrılıklar ve dostluk ilişkisi 
üzerinden süren uzun bir arkadaşlık süre-
cinden sonra, yolları üniversite sonra-
sında yeniden kesişiyor. Özgü Hanım’ın 
ABD’ye gidip eğitim görme kararsızlığı 
döneminde aralarında yeniden başlayan 
elektrik onları evliliğe götürüyor. Başta 
Özgü Hanım kariyerine ilişkin tedirginlik 
yaşasa da; Atakan Bey, “Kariyerin için 
alacağın her türlü kararın arkasındayım. 
Seninle her yere gelirim” diyerek eşinin 
tereddütlerini gidermiş. Atakan Bey, ken-
dilerini İstanbul’a getiren süreci de bu 
desteğin bir uzantısı olarak dile getiriyor. 

Özgü Hanım, Atakan Bey’in en 
belirgin özelliğini doğru bildiğini söy-
lemekten sakınmayan dobra bir kişilik 
olarak nitelendiriyor. “Türkiye’de ataerkil 

Atakan ve Özgü Bayrak
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riliyor. 2011’de uluslararası bir ilaç fir-
masında genetik uzmanı olarak çalışan 
ve çok sık seyahat eden Özgü Hanım’ın 
İstanbul’a geçmek durumunda kalması, 
doğup büyüdükleri Ankara’dan ayrılmala-
rına neden olmuş. Başta bu durum onları 
çok düşündürmüş. Timuçin Bey’in de 
durumu anlayışla karşılaması ve Atakan 
Bey’e Gebze’deki Fabrika’da aynı pozis-
yonda görev vermesi hayatlarını daha da 
kolaylaştırmış. Aynı şirkette aynı pozis-
yonda İstanbul’a gelmiş olmasını ken-
disi için büyük bir şans olarak görüyor. 
Ankara’da Doruk’un bakımında anne-
anneden aldıkları desteğin İstanbul’da 
da devam etmiş olması ise onları epey 
bir rahatlatmış. Bu konuda hem Timuçin 
Bey’e hem de annelerine minnettar 
olduklarını sık sık dile getiriyorlar.    

Bayrak çifti, Ankara’daki kurulu 
düzeni bırakıp, herşeyiyle zor bir met-
ropole gelmenin başta tedirginliğini 
yaşamış olsalar da; düzenli ve disiplinli bir 
mizaca sahip olmaları, İstanbul’u bekle-
diklerinden daha da keyifli hale getirmiş. 
İlk 6 ay Ankara’daki düzenin bozulmuş 
olması Atakan Bey’i çok zorlamış. Ama 
sonra İstanbul’a o kadar çabuk uyum 
sağlamış ki, “Geldikten sonra biz 33 yıl 
boyunca Ankara’da ne yapmışız?” diyerek 
İstanbul’un sunduğu çeşitliliğe duyduğu 
hayranlığı dile getiriyor. 

‘Bahaneler üreterek hayatı kaçırı-
yoruz’

Özgü Hanım, Levent’te; Atakan 
Bey Gebze’de çalışınca ortak bir nok-
tada Üsküdar Libadiye’de ev tutuyorlar. 

Özgü Hanım, “İstanbul’daki lokasyonu 
trafiğe göre seçmeniz gerekiyordu” 
derken, Atakan Bey, çok karmaşık ve 
düzensiz olarak tanımladığı Avrupa 
yakasında oturmayı tercih etmedikle-
rini söylüyor. Tipik bir İstanbullu ailenin 
hafta sonları yapabildiği keyfi, onlar 
hafta içi ve hafta sonu ayırt etmeden 
organize edebilmişler. Bayrak ailesi, 
evde çok fazla vakit geçirmemeyi tercih 
ediyor. Boğaz’a inip bir sahil gezisi 
yapmak veya Caddebostan’da yürüyüş 
yapmak, Suadiye’de, Bebek’te, Anadolu 
Kavağı’nda kahvaltılar yapmak iyi planla-
nırsa kolaylıkla zaman ayırabildikleri bir 
keyif. Atakan Bey, bunun için biraz plan-
lama ve hiç yanlarından ayırmadıkları 

navigasyon cihazının da bu işi çok kolay-
laştırdığını dile getiriyor ve “İstanbul’da 
planlı çıktığınızda hayatı kolaylaştıra-
biliyorsunuz” diyerek düzenli olmanın 
sunacağı olanaklara vurgu yapıyor. Özgü 
Hanım, “İstanbul’da insanlar trafiği veya 
pahalılığı bahane ederek hayatı kaçırabi-
liyor. Halbuki biz çayımızı termosa koyup 
istediğimiz sahile gidip kahvaltımızı 
orada yapabiliyoruz. İstanbul’da cesaret 
etmezseniz bir şeyler yaşayamazsınız” 
diyor. İstanbul’u İzmir’den sonra değil de 
Ankara’da yaşadıktan sonra deneyimle-
menin kendisi için çok doğru sonuçlar 
verdiğini dile getiriyor Özgü Hanım ve 
ekliyor: “Ankara, bir perifer şehri. Orada 
yaşayan insanlar belli bir düzen içinde 
yaşamaya alışıklar. İstanbul ise, her ne 
kadar keşmekeş gibi dursa da, düzen 
isteyen bir şehir. Planlı olursanız, kurallı 
ve tutarlı yaşayabilirseniz size çok şey 
sunar. İstanbul, hayranlıkla takip ettiğiniz 
insanları ziyaret edip onlarla dostluklar 
kurabilme şansı veriyor.”   

Bayrak ailesi, evde yalnız yaşamıyor. 
Evlerinde akvaryum içinde 6 tane kap-
lumbağa da bulunuyor. Atakan Bey 
bunun Doruk’un doğal yaşamı tanı-
ması ve sorumluluk sahibi olmasına 
katkı sunan bir yanı olduğunu dile geti-
riyor: “Doruk, kaplumbağaların yemle-
rini vermeyi ihmal ettiğinde, ‘onları başka 
bir aileye verelim o halde’ dediğimde, 
sorumluluğunu yerine getirmesi daha da 
kolaylaşıyor.”  

Bayraklar, İstanbul koşullarında vakit-
lerini çok iyi geçirebilen bir aile. Önceleri 
birlikte puzzle yapmayı çok seviyor-
larmış. Ama Doruk doğduktan sonra 
puzzle’a çok vakit ayıramamışlar. Atakan 
Bey, elektronik oyunlara meraklı. Oğlu 
ile birlikte ipadde oyunlar oynamak, bir-
likte sinemaya gidip, ailecek evde film 
seyretmek en çok zevk aldıkları aktivi-
teler. Lig TV’de Fenerbahçe’nin maçlarını 
izlemek Atakan Bey’in çok sevdiği uğra-
şılarından biri. Fenerbahçe fanatiği olsa 

Atakan Bey’in sayısal 
zekası, Bayrak ailesinin özel 
yaşamlarına, uğraşılarına, 
yaptıkları alışverişe, gittikleri 
yurtdışı tatillerine etki ediyor.

Atakan ve Özgü Bayrak
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da futbolu deşarj alanı olarak görmeden, 
her türlü sonucuyla kabul edebilen ender 
bir taraftar. Futbol maçlarını keyifli bir 
şekilde izlemeyi çok seviyor. Yenildiğinde 
durumu kolay kabullendiği gibi, galip 
geldiklerinde ise arkadaşlarını kızdırmayı 
çok seviyor. 

Atakan Bey de Özgü Hanım da akşam 
eve geldikten sonra Doruk ile vakit geçir-
meyi çok seviyorlar. Doruk’un da en çok 
site içerisindeki arkadaşlarıyla oyna-
maktan hoşlandığını belirtiyorlar.  Bayrak 
ailesi için hafta sonu, tıpkı iş günlerinde 
olduğu gibi erken kalkılıp iyi bir kah-
valtı ile başlıyor. Atakan Bey, “Geç uya-
narak günü kaçırmak istemiyoruz” diyor 
ve İstanbul’da günün en sakin saatlerinde 
trafiğe çıkma alışkanlığı yarattıklarını söy-
lüyor. Atakan Bey’in sayısal zekası, özel 
yaşamlarına da, uğraşılarına da, yaptık-
ları alışverişe de, gittikleri yurtdışı tatille-
rine de etki ediyor. Evden dışarı çıkarken, 
dışarıda bir organizasyon planlarken veya 
evde oğlu ile birlikte oynadığı oyunlar bu 
sayısal zekasının izlerini yansıtıyor.  

Her ikisi de iş hayatında oldukla-
rından ev işleri için kendilerine yardım 
etmesi için bir yardımcı tutmuşlar. Akşam 
anneannenin ev yemekleri de hayatı iyice 
kolaylaştırıyor. Geri kalan işler için kendi 
aralarında paylaştıkları bir işbölümü var. 
Çok sakin bir ikili, Atakan ve Özgü Bayrak 
çifti. Her ailede olduğu gibi, onların da 
kriz anları oluyor. Ama sakin kişilikleri ve 
birbirlerine duydukları sevgi, saygı sorun-
ların çözümü için kolaylık sağlıyor. 

Sağlıklı yaşam için yeni adımlar
Ailesinde şeker, yüksek tansiyon gibi 

genetik rahatsızlıklar olduğu için Atakan 
Bey, son dönemlerde sağlığını dikkate 
alan değişiklikler yapmış ve yemek konu-
sunda kendisinde iyi bir kontrol meka-
nizması oluşturmuş.  Önce, yemek kültü-
rünü değiştirmiş ve bilinçli bir beslenme 
alışkanlığı yaratmış kendine. Her besini 
aldığı gibi; ekmek, tuz, şeker, makarna, 
pilav, çay, cola gibi gıda ve içecekleri 
hayatından çıkarmış. Sonra hayatına 

sporu sokmuş. Eşine ve oğluna ayıracağı 
zamandan çalmamak için de spor merke-
zinde değil, evinde spor yapmayı tercih 
ediyor. Hamilelikten sonraki kilolarını 
vermesi için eşine aldığı ve Ankara’da atıl 
duran koşu bandını İstanbul’a getirmiş. 
Her gün olmasa da, haftanın bir kaç 
günü kapalı balkonda duran ve evin vaz-
geçilmezi olan koşu bandında yaptığı 
yürüyüş, aktif olarak ilgilendiği tek spor. 
Özgü Hanım ise Levent’te çalıştığı işye-
rinin altında bulunan spor merkezinde 
vakit geçiriyor. Arada eşiyle birlikte kapalı 
yüzme havuzunda veya yazın Şile’deki 
plaja gidip yüzüyorlar. 

Atakan Bey, alışveriş sırasındaki en 
belirgin özelliği, alacağı ürün hakkında 
internetteki forumlara girip ürün hak-
kında detaylı bilgi alması. İyi bir araş-
tırma yapmadan satınalma yapmıyor. 
Satınalma kirterleri içinde fiyat, kalite ve 
servis ve bunlara ek olarak ürünün yerli 
bir marka olmasına özen gösteriyor.  

Bayrak ailesinin tatil planları ise 
çoğunlukla Özgü Hanım’ın ilgi alanında. 
Ama harcamalardan Atakan Bey sorumlu. 
Özgü Hanım, sık gittiği yurtdışı iş seya-
hatleri öncesinde gideceği şehirler hak-
kında bilgiler ediniyor, nerede kalınacağı, 

nasıl hareket edileceği konusunda çok 
ciddi araştırmalar yapıyor. Hatta bunun 
için gezi yayınlarını takip edip, insan-
ların gezi yazılarını okuyor ve fikir edi-
niyor. Atakan Bey ile yapacakları yurtdışı 
gezilerinde de aynı yöntemi uyguluyor 
ve “Yurtdışı gezileri için çok para harca-
mıyoruz. Burada planlı programlı olmak 
önemli” diyor.  Atakan Bey’de bu anlayış 
paralelindeki hayat felsefesini açıklıyor: 
“Plansız yapılan her iş en pahalı iştir.”

Emeklilik hayalleri 
Bayrak ailesi için küçük bir kasabada 

bahçeli bir ev ve sakin bir yaşam ortak 
emeklilik hayalleri.  Çalışmayı çok sevdi-
ğini dile getiren Özgü Hanım, emeklilik 
hayalleri için henüz erken olduğunu, bu 
ülkeye verecek daha çok şeyleri oldu-
ğuna vurgu yapıyor. Ailesinin kendi-
sinin eğitimi için çok çaba harcadıkla-
rını belirten Özgü Hanım, Doruk’un iyi 
bir eğitim alarak çağdaş bir insan olarak 
yetişmesinin kendilerinin en önemli 
hedeflerinden biri olduğunu sözlerine 
ekliyor.

Düzenli ve huzurlu bir yaşamın ken-
disi için önemli olduğunu belirtiyor 
Atakan Bey ve her koşulda mutlu olmayı 
becerebilen bir yapısı olduğunu ifade 
ederken; ailesine olan sevgiyi “Oğlum ve 
eşim yanımdaysa her yerde mutlu olabi-
lirim” şeklinde dile getiriyor. 

Atakan Bey, alışveriş sırasındaki 
en belirgin özelliği, alacağı ürün 
hakkında internetteki forumlara 
girip ürün hakkında detaylı bilgi 
alması.

Atakan Bayrak’tan Kısa Kısa

Hayattaki kıstaslarınız: Plan, düzen, huzur
Sevdiğiniz yemek: Sağlıklı olan her yemek
Neye kızarsınız: Düzenimin bozulmasına
Yaşamınızın geçtiği mekanlar: Ev, işyeri ve 
kentin gezi alanları 
En Büyük Korkunuz: Ailemi kaybetmek
Sevdiğiniz Film Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon, 
Fantastik 
En Sevdiğiniz Müzik Türü: Yerli, yabancı 
slow, klasik
Olmazsa olmazınız: İnternet, navigasyon
Hayatınızda aldığınız en anlamlı hediye: 
Doruk
Keşke yapmasaydım dediğiniz şey: Yok
Hayatınızdaki en büyük şansınız: Eşim
Yaşamdan çıkardığınız en önemli ders: 
Değişime adapte olmak
En büyük başarınız: Aile huzuru 
En Sevdiğiniz Söz: Bugünün işini yarına 
bırakma 

Doruk Bayrak
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Türkiye’deki yapı sektörünün sürdü-
rülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla Ali Nihat Gökyiğit ve 
Duygu Erten önderliğinde kurulan Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), 
ekolojik sorunların arttığı günümüzde, 
bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlı-
lıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler ara-
cılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamları için 
çaba gösteriyor. 

Dernek bu sıralar 100’den fazla aka-
demisyen, sivil toplum kuruluşu ve sektör 
temsilcisinin ortak aklı doğrultusunda 
oluşturduğu yerli Yeşil Konut Sertifikası 
üzerine yoğunlaşmış durumda. Sertifika 
ile dışa kaynak aktarmaktan kurtulmayı 

hedefleyen dernek, 10 yıl içerisinde üre-
tilecek 7.5 milyon konutun yeşil bina 
kategorisinde olması halinde 25.5 milyar 
dolarlık bir katma değer yaratılabilece-
ğini hesaplıyor. Yapı stoğunun 19 milyon 
olduğu Türkiye’de yeşil bina alanında 
büyüme kaydedildiğini belirten  Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
Başkanı Haluk Sur, bunda inşaat sektö-
rünün çevre dostu uygulamalara yönel-
meye başlamış olmasının da önemli bir 
payı olduğunu vurguluyor.   Türkiye’de 
mevcut binalar ve yeni binaların çevre 
dostu bina kriterlerine göre ele alınması 
halinde büyük oranda tasarruf elde edi-
leceğinin altını çizen Haluk Sur ile, yeşil 

bina kavramı, faydaları ve derneğin bu 
çerçevede yürüttüğü faaliyetler özelinde 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği’nin yapı alanına yönelik üstlen-
diği rolü tanımlar mısınız? 

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (World 
Green Building Council-WGBC) altında 
kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği, yeşil binaların Türkiye’de yay-
gınlaşması için çalışmalar yürütmek-
tedir. 25 kurucu şirket ve üyeyle yola baş-
layan derneğimizin Temmuz 2013 itiba-
riyle 135 üyesi vardır.  Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği’nin misyonu, Türkiye’deki 
inşaat sektörünün sürdürülebilir ilkeler 

Türkiye’de yeşil binaların yaygınlaşması için çalışan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’ne göre; 2023 yılına kadar 
üretilmesi öngörülen 7.5 milyon konutun yeşil bina kategorisinde  sertifikalandırılması halinde 25.5 milyar dolarlık bir 
katma değer yaratılması mümkün. 

İnşaat Dünyası / ÇEDBİK

7.5 milyon 
ÇEDBİK’in 2023 hedefi 

yeşil konut

Haluk Sur

Oya Kotan
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ışığında gelişimine öncülük etmektir. Bu 
yönde, hem kamu hem de özel kurumlar 
ile yakın ilişki içerisinde olan derneğimiz, 
yeşil binaların Türkiye’deki yaygınlaşması 
için eğitimler ve konferanslar düzenle-
mekte ve pilot projeler geliştirmektedir. 
Derneğimizin üyeleri arasında; malzeme 
üreticileri, inşaat firmaları ve müteahhit 
şirketler, enerji ve kamu hizmeti şirketleri, 
kar amacı gütmeyen ve çevreci organi-
zasyonlar, üniversiteler ve araştırma ens-
titüleri, kamu kuruluşları yer almaktadır. 

Kuruluşunuzdan bu yana attığınız 
en önemli adım ne oldu? Yapı alanına 
yönelik yürüttüğünüz çalışmalar meyve 
vermeye başladı mı?

Türkiye’de yeşil bina kavramı, derne-
ğimizin kurulmasıyla birlikte tanınmaya 
başlamıştır. Kuruluşumuzdan bu yana 
yaptığımız çalışmalar, düzenlediğimiz 
Uluslararası Yeşil Bina Zirvesi neticesinde 
sektörde yeşil bina kavramının yaygın-
laştığı, sertifikalı projelerin sayısının ve 
konuya ilginin arttığı görülmektedir. 

Yeşil bina deyince ne anlamalıyız? 
Doğayla uyumlu yeşil binalar, yapının 

arazi seçiminden başlayarak yaşam dön-
güsü çerçevesinde değerlendirildiği, 
sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla 
tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere 
özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar 
tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen çevre 
dostu malzemelerin kullanıldığı ekosis-
temlere duyarlı yapılar olarak tarif edile-
bilir. Yeşil bina, enerji ve suyun tasarru-
funu ve doğaya saygılı bir inşaat türünü 
benimser. Binaya ‘yeşil bina’ unvanını 
enerji ve su kullanımı, yer seçimi, tasarım, 
inovasyon, binada kullanılan ekolojik 
yapı malzemeleri, yapım tekniği, atık mal-
zemelerin yeniden kullanımı konuların-
daki seçici yaklaşımlar verir. 

Yeşil binaların önemi konusunda 
neler söylenebilir? 

Amerika’da yapılan bir çalışma, ‘yeşil’ 
binaların enerji tüketiminde yüzde 24-50, 
CO2 salımında yüzde 33-39, su tüke-
timinde yüzde 40 ve atıklarda yüzde 
70’e varan bir düşüş sağladığını ortaya 
koyuyor.  Türkiye’de yeni binaların çevre 
dostu bina kriterlerine göre inşa edil-
mesi ve mevcut binaların da bu kriter-
lere uygun dönüştürülmesi ile hem çev-
reye etki azalacak hem de büyük oranda 
tasarruf edilecektir. Türkiye’de sertifikalı 
yeşil binalarla ilgili yapılan araştırmaya 
göre yeşil binalarda su tüketimi yüzde 40 

oranında, enerji tüketiminde yüzde 30 
oranında azalma olduğu görülmüştür. 

Faydaları konusunda neler söyleye-
bilirsiniz?

Yeşil binaların birçok avantajı var. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz:  

• Kentsel yaşam alanlarına değer 
katar, 

• Binanın değerini artırır, 
• Yapım aşamasında doğal çevre tahri-

batını en aza indirir,
• Temiz teknolojilerin kullanımı ve 

geliştirilmesine ortam sağlar, 
• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malze-

menin değerlendirilmesini sağlar, 
• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur 

sularını arındırır,
• Yağmur sularının kullanımı ile kana-

lizasyon sisteminin yükünü azaltır, 
• Doğal ışıktan yararlanır, 
• Yeşil katmanların güneş ışınlarını 

yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan 
yansımaları azaltır, 

• Enerji tasarrufu sağlar, 
• İzolasyon sistemleri ile ısıtma 

soğutma maliyetlerini ve karbondioksit 
salınımını azaltır, 

• Az su tüketen armatürleri kullanır,
• Binada tüketilen atık suyun arıtıl-

ması ve sulama amaçlı kullanılmasını 
sağlar,

• Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenile-
nebilir enerji kaynaklarını kullanır. 

Dünyada kullanılan yeşil bina serti-
fika sistemleri neler?

Dünyada bazı ülkeler ülkenin koşul-
larına uygun sertifika sistemi geliştir-
miştir, bazı ülkeler ise uluslararası ser-
tifika sistemlerini kullanmaktadır. Yeşil 
bina sertifika sistemlerinin başlıcaları 
1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM  
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), 
1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ortaya çıkan LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), 1998’de 
gelişmiş ülkelerin biraraya gelmesiyle 
kurulan  IISBE (International Initiative 
for Sustainable Built Environment), 
2003’te BREEAM’den uyarlanarak 
Avustralya’da oluşturulan Greenstar, 
2004’te Japonya’da ortaya çıkan CASBEE 
(Comprehensive Assessment for 
Building Environmental Efficiency) ve 
2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB 
(Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges 
Bauen)’dir. Yeşil bina sertifika sistemi 
oluşturmuş ülkelerde yeşil bina sektörü 
hızla gelişmektedir. 

Haluk Sur
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Peki Türkiye’de en çok kullanılan 
sertifikalar hangileri? 

Yeşil bina sertifika sistemleri arasında, 
Türkiye’de özellikle uluslararası kulla-
nılan LEED, BREEAM ve DGNB gibi sertifi-
kalar gündemde. Biz de Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği olarak bu sistemlerin 
temsilciliğini yapmakta ve eğitimlerini 
vermekteyiz.

Türkiye’deki çevre odaklı yapılar 
konusunda neler söylenebilir? Ne tür 
bir istatistikten söz edilebilir? Türkiye’de 
kaç sertifikalı bina var, kaç sertifika 
adayı bina var?

Şu anda 53 sertifikalı bina ve 150 
kadar sertifika adayı bina bulunuyor. 
Türkiye gibi yapı stoğu 19 milyon olan bir 
ülkede 203 bina az gibi görünse de, ser-
tifikalı yeşil binaların artış ivmesi gözö-
nüne alındığında sektörün hızla büyü-
düğü görülür. Büyümenin nedeni hem 
konunun güncelliği hem de inşaat sektö-
rünün çevre dostu uygulamalara yönel-
mesidir.  

Bu konuya yeterince önem verilme-
mesini neye bağlıyorsunuz? Yeşil bina 
üretimi noktasında Türkiye’nin dünya-
daki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yenilenebilir enerjinin kullanımı, yeni 
teknolojilere yapılan yatırımlar, yeşil bina 
yatırımlarının maliyetli olduğuna dair bir 
kanı var. Halbuki, yeşil bina sistemlerinin 
kullanılmasıyla oluşan maliyet artış oranı 
sadece yüzde 0 ile yüzde 8 arasındadır. 
Yeşil binaların maddi açıdan en önemli 
katkısı işletme maliyetlerinin (su, elektrik 
vb. faturalar) büyük oranda düşmesidir. 
Araştırmalar, yapılan ilave yatırımla elde 
edilecek tasarruf sayesinde, ilave mali-
yetin binanın kullanım süresi içinde 10 
katına varan seviyelerde geri döndüğünü 
göstermektedir. Uzun vadede bakınca, 

yatırımcılar ve uygulayıcılar için çok avan-
tajlı bir durumdur. 

Yeşil bina sertifikası ile binanın 
tasarım, inşaat ve kullanım sürecinde 
sürdürülebilirlik kriterlerine odaklanarak 
çevreye verilebilecek en az zararı verdi-
ğini belirtir. Sertifika, yatırımcıların, mal 
sahiplerinin ve kullanıcıların ulusal ve 
küresel rekabette çevre dostu olduklarını 
ve sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını 
belgelendirmiş olur. Günümüzde binaları 
çevresel etkilerine göre değerlendiren 
pek çok sistem geliştirilmiş ve geliştiril-
mektedir. Bu sistemler, yeşil dönüşüm 
sürecinde etkili bir araç, önemli bir ilk 
adımdır. Bu sistemler binayı arazi seçimi, 
su tüketimi, enerji tüketimi, iç hava kali-
tesi, sağlık ve konfor, işletme ve bakım 
vb. konular üzerinden değerlendirir. 

Yerli Konut Sertifikası üzerinde 
çalışmalarınız olduğunu biliyoruz... 
Öncelikle bu süreç ne aşamada? Yerli 
sertifika, mevcut uluslararası sertifika-
ların dışında nasıl bir açılım getirir? 

Yeşil binalar alanındaki araştırma-
lara ve çalışmalara devam eden der-
neğimiz, konutlar için Türkiye koşulla-
rına uygun değerlendirme sistemi oluş-
turmak için çalışmalara başlamıştır. Bu 
kapsamda, binaların yeşil bina kriterle-
rine göre tasarlanarak inşa edilmesi ve 
sertifika alması için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın desteğini alan derneğimiz 
ayrıca Enerji Bakanlığı ile görüşme halin-
dedir. Türkiye’de geliştirilecek bu sertifi-
kanın, diğer uluslararası sertifikalara göre 
en büyük avantajı sertifika gelirinin yurti-
çinde kalacak olması ve böylece dışarıya 
kaynak transferinin engellenmesidir. Yeşil 
Konut Sertifikası kapsamında konutlar; 
‘bütünleşik yeşil proje yönetimi’, ‘arazi 
kullanımı’, ‘su kullanımı’, ‘enerji kullanımı’, 

‘sağlık ve konfor’, ‘malzeme ve kaynak kul-
lanımı’, ‘konutta yaşam’, ‘işletme ve bakım’ 
olmak üzere 8 başlık altında değerlendi-
rilecektir. 

Türkiye’nin yılda 600 binden 2023’e 
kadar 7,5 milyon konuta ihtiyacı bulu-
nuyor. Yeni yapılacak 7,5 milyon konutun 
yüzde 2-3’ü bile bu sertifikayı alırsa 
2023’e kadar 470 milyon dolarlık enerji ve 
su tasarrufu elde edilebilecek. Eğer tüm 
konutlara bu sertifika verilirse o zaman 
25,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. 
Binaları yeşil sertifika alabilecek şekilde 
yapmak için maliyet biraz artsa da pro-
jenin sonraki yıllarda sağladığı tasarruf 
değeri çok daha yüksek. 7,5 milyon 
konuttan elde edilecek 25,5 milyar dolar 
100 megawatt’lık 250 elektrik santraline 
bedel.

18-19 Şubat 2013’te düzenlediğimiz 
2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde, 
100’den fazla akademisyen, sivil toplum 
kuruluşu ve sektör temsilcisinin ortak 
aklı doğrultusunda şekillenen ‘Yeşil Bina 
Sertifikası’ kılavuzunun da tanıtımını 
yaptık. En yenilikçi düşünceleri bir araya 
getiren Yeşil Bina Sertifikası, mimarlık, 
mühendislik, planlama, peyzaj tasa-
rımı, elektrik-mekanik tesisat projele-

Yeşil bina sertifika sistemleri 
arasında, Türkiye’de özellikle 
uluslararası kullanılan 
LEED, BREEAM ve DGNB gibi 
sertifikalar gündemde.
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rinden alınan yorumlarla oluşturuldu. 
Sağlıklı toplumlar, yaşanabilir bir çevre 
ve gelişmiş bir ekonomi yaratmayı amaç-
layan sertifika, bina standardında çıtayı 
yükseltmeyi hedefliyor. Yapılı çevrede 
sürdürülebilirliği ölçerken, çeşitli çözüm-
lerle ideal duruma yaklaşmaya çalışıyor. 
Yeşil Konut Sertifikası’nın odaklandığı 
soru: Çevresel etki, tasarımın ve inşaatın 
her adımında nasıl azaltılır? 

Türkiye’de yeşil binaların yaygınlaş-
ması ile neler sağlanabileceğini öngö-
rüyorusunuz? Bu konuda derneğinizin 
attığı adımlar neler?

Türkiye’de inşaat sektörünün eko-
nominin lokomotif sektörü olduğu ve 
yeşil binalara duyulan ilginin her geçen 
gün arttığı dikkate alınırsa, yeşil bina 
pazarının ülkemizde hızla büyüyeceği 
öngörülür. Ülkemizde Avrupa Birliği 
Enerji Performansı Direktifi’ne (EPBD) 
paralel yürürlüğe giren Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği ve binalarda 
enerji kimlik belgesi uygulaması da yeşil 
bina hareketi için önemli bir dönüm nok-
tasıdır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde yeşil 
binalara teşvik verme konusunda çalış-
malara başladığını açıkladı. 25 Şubat 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre 

2017 yılından itibaren kullanım alanı 10 
bin metrekare üzerindeki ticari bina-
ların, müstakil lüks konutların ve entegre 
konutların ruhsatlandırılmasında binanın 
sürdürülebilirlik kriterlerine uygun oldu-
ğunu belirten sertifikalara sahip olması 
istenecektir. Kanun kapsamında verilen 
teşvikler, bankaların sağladığı krediler vb. 
finansman olanaklarının yaygınlaşma-
sıyla da hem yatırımcı hem de son kulla-
nıcıların yeşil binayı tercih etme oranları 
artacaktır. Yeşil binalar, yeşil mortgage 
kredileri, yeşil değerleme uzmanları, yeşil 
malzemeleri, yeşil teknisyenler gibi yeni 
istihdam alanları ortaya çıkaracaktır. 

Sadece yeşil bina tasarlamak, bu iş 
için çözüm olabilir mi? Yeşil binanın üre-
timinde kullanılan yapı malzemelerinin 
buradaki rolü nedir, nasıl olmalı? 

Binalarda olduğu gibi, çevre dostu 
malzemeler de yeşil malzeme olarak 
adlandırılıyor. Yeşil malzeme, malze-
menin hammadde temininden tüketim 
sonrasına kadar olan süreçte çevreye en 
az zarar veren malzeme olarak tanımlana-
bilir. Malzemenin üretimi, tüketiciye ulaş-

tırılması, tüketim sonrası bertarafını da 
içeren süreçte malzemenin yaşam dön-
güsü analizi yapılarak optimum sonuç-
ların bulunması hedeflenir. Yeşil malzeme 
kavramına paralel olarak yaşam dön-
güsü analizi, yaşam döngüsü maliyeti ve 
beşikten mezera kavramları da gündem-
dedir. 

Yeşil binaların yaygınlaşmasına 
paralel olarak yan sektörler de gelişe-
cektir. Yeşil binaların inşaatında ekolojik 
veya yeşil malzemelerin kullanılması 
gerekmektedir. Eko-etiketli malzeme, 
üretiminden başlayarak malzemenin 
tüketim sonrasına kadar yaşam döngüsü 
boyunca malzemenin çevresel etkilerini 
inceleyen sertifikaya sahip olan malze-
medir. LEED yapı malzemelerine serti-
fika vermez. Ekolojik malzeme sertifikas-
yonu için Avrupa’nın tek yeşil etiketi olan 
EU Ecolabel belge maliyetleri Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yüzde 50 ora-
nında destekleniyor. Duruma Avrupa açı-
sından da bakacak olursak; yakın zaman 
içerisinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe 
giren yeni yasalarla da EU Ecolabel (AB 
Eko-etiketi) sertifikası Avrupa’da teşvik 
edilmeye başlanmıştır. 

Şu anda 53 sertifikalı bina ve 
150 kadar sertifika adayı bina 
bulunuyor.

Yeni yapılacak 7,5 milyon 
konutun yüzde 2-3’ü bile bu 
sertifikayı alırsa 2023’e kadar 
470 milyon dolarlık enerji ve su 
tasarrufu elde edilebilecek.
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Yelken sporunun olimpik milli takım 
kökenli Türkiye’nin en önemli iki antre-
nörü Fatih Özmen ve Tolga Rangavis. 
Türk yelken sporunun gelişiminde büyük 
katkıları olan Özmen ve Rangavis’in 
çok ortak noktaları var. 1978 doğumlu 
Özmen ve kendisinden üç yaş büyük olan 
Rangavis, yelken sporuna 1990’da orta-
okul yıllarındayken bir tanıdıklarının vası-
tasıyla İstanbul Yelken Kulübü’nde baş-
lıyorlar. İstanbul Yelken Kulübü’nün en 
kıdemli antrenörlerinden olan Rangavis 
ve Özmen, kendilerini kulübün çocuk-
ları gibi hissediyorlar. İstanbul Yelken 
Kulübü’nü ‘doğup büyüdüğümüz 
yuvamız’ şeklinde tanımlıyorlar. Birlikte 
çalışıp, birlikte yarışıyorlar. Türkiye’yi 
farklı ülkelerde düzenlenen müsaba-
kalarda milli sporcu olarak temsil edi-
yorlar. İkisi de genç yaşta antrenör olmayı 
tercih edip, kulübün bünyesinde antre-
nörlük yapıyorlar ve defalarca milli ant-

renör olarak çalışıyorlar. Üniversite ter-
cihlerini aynı üniversiteden yana kul-
lanıp Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi 
Spor Yüksekokulu’nda lisans eğitimlerini 
tamamlıyorlar. 

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 
Eğitim Komitesi’nde yer alan Özmen ve 
Rangavis, hayatlarına 10 yaşlarındayken 
tesadüf eseri olarak giren yelken spo-
runun daha da gelişmesi ve Türkiye’deki 
çıtasının yükselmesi için büyük çaba gös-
termişler. Çocukluklarında birlikte başla-
dıkları yelkeni İstanbul Yelken Kulübü’nde 
antrenör olarak, akademik hayatta da 
farklı üniversitelerin spor yüksekokulla-
rında da öğretim görevlisi olarak sürdü-
rüyorlar. Üç yıldır kurdukları Ana Yelken 
Organizasyon ile de, yelken sporundaki 
birikimlerini ve deneyimlerini hem per-
formans tarafında hem de  kişisel geli-
şime katkı sunan yönüyle çocuklara, 
yetişkinlere ve kurumsal firmalara akta-

Hayata Dair / Yelken Sporu

Zeynep Çalış

Yelken sporuna 
yeni form kazandıranlar

Özmen, yelkenin insanlara 
çalışma ahlakı verdiğini 
belirtirken, “7 yaşındaki çocuğu 
karşınıza aldığınızda özgüven, 
yardımlaşma, egolardan uzak, 
bildiğini paylaşmaya dair o farkı 
çok kolay hissedersiniz” diyor. 

Türkiye’de milli olimpik yelkenci yetiştiren kulüplerin başında gelen İstanbul Yelken Kulübü’nün kıdemli antrenörleri 
Fatih Özmen ve Tolga Rangavis, Türkiye’de yelken sporunu olimpik spor olarak üst seviyeye taşırken; şimdi de yelkeni 
her yaştan insanın yapabileceği bir spor haline getirmek için çaba gösteriyorlar.  
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rıyorlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
yelken organizasyonları yaparak yelken 
sporunu görünür kılarak, yelkenin herkes 
için temel eğitim alındıktan sonra ömür 
boyu yapılabilir bir spor olabileceği 
mesajını veriyorlar. 

Tolga Rangavis, Türkiye’de yelken 
bölümünden mezun olan üç isimden biri. 
Fatih Özmen ise yine aynı okulda spor 
yöneticiliği eğitimi alarak bu işin yöneti-
ciliğini de yapma konusunda adım atıyor. 
Özmen, tek kişilik yelkenli sınıfında, 
Rangavis ise çift kişilik yelkenli sınıfında 
uzmanlaşan yelkenciler. Hem Özmen’in 
hem de Rangavis’in şans eseri olarak gir-
dikleri yelken sporunda, çok istekli olma-
ları ve aldıkları başarılar kendilerini milli 
takım sporculuğu ve antrenörlüğüne 
kadar götürüyor. Türkiye’yi birçok kez 
Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, 
Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyatlar’da 
Türk Milli Takımı’nın başında temsil ettiler. 
Tek kişilik kategoride yapılan yelken yarı-
şında 2000 yılına kadar 100 kez milli 
sporcu, 2000 yılından sonra da Türk 
Olimpik Milli Takımı’nın başında defalarca 
antrenör olarak temsil eden Özmen, spor-
culuğu erken bırakmanın, kendisine ant-
renörlüğe erken başlayabilmenin avanta-
jını getirdiğini söylüyor. Rangavis, “Bizler 
yelkene ilk başladığımızda çok emek 
verdik, çok çalıştık, çok sevdik. Bunun da 
arkasından başarılar gelince, bu spordan 
kopamadık” diyor.

Yelken sporunun öncüleri
Çok genç yaşta antrenör olan Özmen 

ve Rangavis, hayatlarındaki en önemli 
gelişmeyi İstanbul Yelken Kulübü’nün 
başına antrenör olarak gelen ve daha 
sonra Almanya Yelken Federasyonu Baş 
Antrenörü olan Dr. Malte Philipp ile tanış-
malarının ardından yaşıyorlar. Doğu 
Alman ekolünden gelen bir antrenörle 
çalışmanın zorlukları olsa da, bu tanı-
şıklığın sadece kendileri için değil, Türk 
yelken sporunun gelişimi açısından da bir 
dönüm noktası olarak nitelendiriyorlar. 
2001-2008 yılları arasında Philipp’den 
‘Olimpik Hazırlık Programları’, ‘Planlaması’ 
ve ‘Fiziksel Performans Gelişimi’ eğitimle-
rini alarak, yelken sporuna yeni bir anlayış 
getirmenin öncülüğünü yapıyorlar. 

2002 yılından bu yana Türk Yelken 
Federasyonu Eğitim Kurulu’nda görev 
alan Özmen ve Rangavis, Dr. Philipp 
ile teorik bilgiye ek olarak performans 
yelkenciliği konusunda çok ciddi bir 
eğitim sürecinden geçtiklerini anlatı-

yorlar. ‘Eğitim içeriği’, ‘sınavlar’, ‘kursların 
nasıl olması gerektiği’ gibi hususlarda 
önemli deneyimler kazandıklarını anlatan 
Özmen, “Performans yelkenciliğinden 
ziyade, hayatımızın her alanında uygula-
yabileceğimiz metodik çalışmanın nasıl 
olması gerektiğini öğrendik. İstatistikten 
performans ölçümlerine, fiziksel sporcu 
hazırlığından denizdeki antrenörlük 
metodolojisine kadar bilimsel yollu 
bir eğitim süreci geçirdik. Bu çalışma 
metodu, tüm Türkiye’ye bizlerin aldığı 
eğitimlerle birlikte yayıldı” diyor ve 
gerek yurtdışı deneyimlerini, gerekse 
Dr. Malte Philipp’ten aldıkları eğitimleri; 
Türkiye’deki yelken sporu antrenörleriyle 
paylaşarak, sporun gelişiminde önemli 
adımlar attıklarını ifade ediyor. Rangavis 
ise, Philipp ile geçirdikleri dönemi ve 
dünyadaki en iyi yabancı antrenör-
lerle çalışma fırsatı yakalamış olmalarını 
Türkiye’nin yelken sporunun gelişimi için 
‘aydınlanma dönemi’ olarak tanımlıyor. 
Türkiye’de antrenörlük mesleğinin gelişi-
minde bu dönemi önemli buluyor ve “Biz 
Phillipp’i model alırken, ondan öğrendik-
lerimizi Türkiye’ye yaydığımız için biz de 
model olduk. Antrenörlük mesleği değe-
rini bularak, alaylıdan eğitimliye döndü.”

İstanbul Yelken, milli sporcu yuvası
Yelken sporu, suyun olduğu her 

yerde, göllerde, dar kanallarda dahi 
yapılabiliyor. Yelken’in artık Türkiye’nin 
birçok bölgesinde yapılmaya başlandı-
ğını belirten Özmen, Türkiye’de sayıları 
gittikçe artan yelken kulüpleri olsa da; 
İstanbul Yelken Kulübü’nü Türkiye’nin 

milli sporcu yetiştirilmesindeki en önemli 
kulüplerden biri olarak nitelendiriyor. 
150 teknelik filosuyla İstanbul Yelken 
Kulübü’nde her gün aktif olarak 193 
sporcu denize çıkıyor. Teknolojinin de 
gelişmesine paralel olarak yelken spo-
runun, yaz kış yapılabildiğini anlatıyor 
Özmen ve ekliyor:“Zaman çok değerli. 
İstanbul ile Bodrum’da yelken yapma 
arasında fark var. Olimpik branşlarda 
İstanbul hakimiyeti olsa da, elde ettiğimiz 

Rangavis, Alman hoca Dr. Malte 
Philipp ile geçirdikleri dönemi 
Türkiye’nin yelken sporunun 
gelişiminde ‘aydınlanma dönemi’ 
olarak tanımlıyor. 

Fatih Özmen ve Tolga Rangavis
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deneyimleri Anadolu’daki meslektaşları-
mızla da paylaşmamızdan dolayı, güney 
illerinde de bu alanda önemli gelişimler 
göstermeye başladı. İstanbul’un dezavan-
tajlarını ise bilimsel ve metodolojik çalış-
malarla olumluya dönüştürebiliyoruz.”   

Türkiye, yelkenli spor şartlarına 
uygun

Türkiye’nin yelkenli spor şartlarının 
birçok ülkeye kıyasla çok uygun oldu-
ğunu söylüyor Özmen. Üç tarafı deniz-
lerle çevrili Türkiye’nin 8 bin kilometrelik 
bir sahili olmasına karşın yelken spo-
runun halen yeterli bir gelişim gösterme-
diğini ve halen denizi olmayan İsviçre’den 
bile daha az lisanslı sporcuya sahip olun-
duğu bilgisini veriyor. Olimpik yelken-
cilikteki ilk 10 seviyesindeki insanların 
yılda 280 ila 310 gün arasında denizde 
kalırken, Türkiye’de denizde kalınan gün 
sayısının 150’lerde olduğunu söylüyor. 

“Bir ükedeki yelkenciliğin gelişimi, 
o ülkedeki küçük ve orta büyüklükteki 
teknelerin yaygınlığıyla ölçülür” diyen 
Özmen, bir otomobilin yarı fiyatına tekne 
satınalınabilmesine karşın Türkiye’deki 
marina sıkıntısını yelkenciliğin önündeki 
en önemli engellerden biri olarak ortaya 
koyuyor. Rangavis, devletin yelken spo-
runun önündeki engelleri ortadan kaldı-
racak çalışmalar yapması gerektiğini söy-
lüyor.  

Türkiye’nin tek kişilik yelken sporunda 
daha başarılı bir performans sunduğunu 
belirten Özmen, tek kişilik laser tekne-
lerin standardının tek olmasının bunda 
önemli etki ettiğini ifade ederken; çift 
kişilik 420-470 teknelerde 10’un üzerinde 
farklı üreticinin olması, teknelerin yüksek 
bütçeli olmasının bu alanda yeterli bir 
performans gösterilememesinde etkili 
olduğunu anlatıyor. Ancak son iki olim-
piyatta Türkiye’yi çift kişilik yelkenli spo-
runda temsil eden Deniz Çınar ve Ateş 
Çınar ekibinin Tolga Rangavis’in antrenör-
lüğünde oldukça başarılı bir performans 
gösterdiklerini söylüyor.   

‘Öncelikli hedef, yelkeni sevdirmek’
Yelkendeki yeniliklerin öncüsü olarak 

bilinen İstanbul Yelken Kulübü, haziran 
ve eylül aylarında düzenlenen yaz okul-
larına eğitim görmeye gelen ve umut 
vadeden çocuklar için ekim ve mayıs 
ayları arasında performans eğitimleri 
veriyor. Eskiden yelkencilik performans 
ve olimpik odaklı bir spor iken İstanbul 
Yelken Kulübü’nün bu yapıyı değiştirdi-
ğini söylüyor Özmen. Olimpik branşlar-

daki performans yaşı 30-32 olduğu dik-
kate alındığında, yelkene yeni başlayan 
7-14 yaş aralığındaki optimist sınıflar 
için yelkenciliği sevdirmenin ve bunu bir 
yaşam biçimi haline dönüştürmelerini 
sağlamayı öncelikli hedefleri olarak sıra-
lıyor.   

Kişisel gelişim için yelken
Türkiye’de spora ayrılan zamanın az 

olduğunu ifade ediyor Rangavis, ailelerin 
çocuklarını hafta sonları dahi kurslara 
göndererek çocuklara sporsuz bir yaşamı 
dayattığını belirtirken; Özmen de yelken 
sporu ile tanışan çocukların kişisel geli-
şimlerinde çok olumlu sonuçları yakala-
yabildiklerinin üzerinde duruyor. Yelken 
sporunu  rekabet ve dayanışmayı bira-
rada sunan yegane spor olarak nitelendi-
riyor Özmen ve yelken sporunun çabuk 
karar verme ve toplumla uyumlu birey 
yetiştirme konusunda önemli avantajlar 
sunduğunun altını çiziyor: “Yelken sporu, 
kişisel gelişimde çok önemli rol üstle-
niyor. Küçük yaşlardaki çocukların ref-
lekslerinin gelişiminde, karar verme yeti-
lerinin gelişiminde çok faydalı. Bireysel 
bir spor gibi görünse de, en önemli 
takım sporlarından aslında. Çünkü tek-
neyi denize indirmek için dahi rakibinden 
yardım alırsın. Birçok aile bunu farkettiği 
için çocuklarını bu spora yönlendirmeye 
başladı.” 

Yelken sporunun faydaları 
Yelkenin malzeme sporu olmasından 

ötürü bir takım zorluklar yarattığını 
anlatıyor Özmen: “Tolga ile Avrupa’nın 
her yerine gittik. 4 bin-5 bin kilometre 
boyunca aracımızın arkasına yükledi-
ğimiz malzemeler, antrenör botu ve tek-
nelerle birlikte uzun bir yolculuk yapmak 
durumundasınız.  Özellikle fiziksel 
anlamda en ciddi dayanıklılık sporla-
rından biri yelken. Ama zihinsel anlamda 
da bir yelkenci sporcunun, bir satranç 
oyuncusu gibi farklı ihtimalleri dikkate 
alarak çok kısa bir zaman diliminde 8 
alternatifi düşünüp bir anda karar ver-
mesi gerekiyor. Bu da sporcunun reflek-
sini geliştiriyor. Bir diğer olumlu tarafı, 
sonuca etki etmediği için yelken spo-
runda doping olmaması. Bu da yelkeni 
çok temiz bir spor haline getiriyor. Yelken, 
insanlara çalışma ahlakı ve çalışma etiği 
veriyor. 7 yaşındaki çocuğu karşınıza 
aldığınızda özgüven, yardımlaşma, ego-
lardan uzak, bildiğini paylaşmaya dair 
o farkı çok kolay hissedersiniz. Yelken 
sporu çocuklar için çok güvenli bir ortam. 
Dışarıdaki olumsuzluklardan uzak tutar. 
Yelkenle ilgilenen çocuklar kendi sosyal-
liklerini burada yaşarlar, hatta burada aşık 
olurlar. Burada emekliliğe kadar süren 
arkadaşlıklar olur”
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Müziğin şekilleri senfonileri, 
prelüdleri, konçertoları paletimle 
biçime ve figüre dönüştürdüğüm 
zaman ortaya resim çıkıyor.

Picasso, Marc Chagal gibi ressamların yanında kendine yer açmayı başaran Tülin Kiper, Bach’tan, Rahmaninov’dan, 
Chopin’den dinlediği müziğin arkasındaki hikayeleri iç dünyasında yoğuruyor ve ekspresyonist bir dille tuval üzerine 
aktarıyor. 

Aktüel Sanatçı / Tülin Kiper

Yunus Argan

tuvaller 
Notalarla beslenen

Rumeli’den 1918’de mal mübadelesi 
sırasında göç etmiş bir ailenin torunu. 
Abdulmahit’in çevresinde yetişmiş anne-
annesi ud, dedesi kanun çalarmış. İyi 
piyano çalan bir anne, karikatüre meraklı 
ve çok da iyi bir müzik kulağı olan bir 
baba. İstanbul’da doğan Tülin Kiper, 
müzik ve sanatın içiçe olduğu mutlu 
bir ortamda büyümüş. Daha ilkokul-
dayken sesi çok güzel olduğundan sınıf-
ları dolaşır, çocuklara şarkı öğretirmiş. 
Üsküdar Amerikan Lisesi’ne geçtiğinde 
ise 8-9 yıl müzik kolu başkanlığı yapmış. 
1947 senesinde piyano eğitimi alırken; 
Bach’tan, Rahmaninov’dan, Chopin’den 
çaldığı eserleri renkli renkli gördüğünü 
farketmiş ve hayal gücünün gelişme-
sine çok katkı sunan piyano hocasına 
“Ben bu sesleri renkli görüyorum” demiş. 
Bu, onun çocukluğundan itibaren yap-
tığı ve o dönemde herkes tarafından çok 
beğenilen resimlerinin senfonik resim-

verdiğini ve kendisini teşvik ettiğini anla-
tıyor Kiper. Daha sonra bir arkadaşının 
ısrarları ve sanata ilişkin içinde kalan duy-
guların da dürtüsüyle 40 yaşından sonra 
sanatı profesyonel olarak yürütmesine 
katkı sunacak olan ressam Hasan Kavruk 
ile tanışıyor. Kendisinden 7 yıl boyunca 
resim dersi alıyor. Daha ilk dersinde, eline 
öncesinde hiç almadığı yağlı boyayı alıp 
resim yapmaya başlayınca, Kavruk’un 
hayretler içinde “Ne yapıyorsun, 10 
senelik talebem gibisin” dediğini anla-
tıyor. 

Kiper, küçüklüğünde müzikteki yete-
neğini piyano çalarak, bale yaparak ser-
gilese de, bunlar üzerinden ilerlememiş. 
Bunun da nedenini çabuk sıkılan miza-
cıyla yorumluyor. Bir zamanlar piyano 
öğrenirken etüd çalışmalarına göstere-
mediği tahammülü, çok sevdiği resimde 
daha da gelişmek için fazlasıyla gös-
termiş. Kavruk’un akademik eğitimle-
rini A’dan Z’ye bıkmadan usanmadan 
uygulamış. Sürekli figürler çizmiş. Bunu 

lere dönüşümünün de ilk habercisi 
olmuş. Kiper, insanın daha 3-4 yaşlarında 
iken yeteneklerinin ortaya çıktığını söy-
lüyor ve kendisinin çocukken en sevdiği 
oyuncağı olan kaleydoskoptan hayatı 
renkli renkli görmeye başladığını anla-
tıyor. Kaleydoscobun içindeki rengarenk 
çiçek şekilleri, sonsuzluğa uzanan hayal 
gücüne etki etmiş. 

Kiper, okulu bitirince inşaat mühen-
disi olan ve kendisi gibi sanatla ilgilenen 
eşiyle tanışıyor. Bir yandan ev hanımlığı 
yapıp çocuklarını büyütürken; bir yandan 
da bireysel yeteneğini sergileyebileceği 
cam süslemeleri, koltuk, halı dokuma gibi 
alanlarda bir meşguliyet yaratıyor ken-
dine. “Sanatçıyım, ancak ev hanımı olarak 
yetiştirdiğim çocuklar benim en büyük 
sanatım” diyerek annelik rolünü de yaratı-
cılığıyla bütünleştirebildiğine inanıyor. 

Bu dönem içinde eşinin kendisinin 
sanata olan ilgisine çok büyük destek 
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yaparken çok sıkılmış. Ama yılmadan 
çalışmalarına devam etmiş. Çok sevdiği 
müzisyenlerin yanı sıra; geçmiş dönemin 
birçok önemli ressamını, hayat hikaye-
leriyle, tarzlarıyla, bazen resimlerinden 
bazen haklarında yapılmış filmlerden 
izlemiş, onların tarzlarını çalışmış ve 
sonunda kendini bulmuş. Kiper, buradaki 
azmini de; ileride çalışacağı ekspresyonist 
(dışavurumcu) soyutlamalar için önemli 
olduğunu vurgulayarak “Bir şeyin soyut 
olması için somutu çalışmak gerekiyor 
mutlaka” şeklinde açıklıyor. 

Kendisinden çok şey öğrendiği 
Kavruk’un çok iyi bir ressam olmasına 
karşın, kendisini devam ettirmesini iste-
diğini, fakat bunun kendi doğasına aykırı 
olduğunu söylüyor ve “Asla kendimi taklit 
edemem. Yaptığım bir çalışmayı bir daha 
yapamam. Bunun da nedeni sonsuzluğa 
inanmam” diyor. 

Kiper, bir süre resim yapmayı bıra-
kıyor. Babasını motosiklet çarpması sonu-
cunda kaybeden Kiper, duyduğu üzün-
tüyle eline fırçayı almıyor bir daha. Ancak 
Hasan Kavruk’un “Çok yazık edersin. 
Türkiye, senin gibi bir ressamı kaybeder. 
Yalvarıyorum devam et!” ısrarı üzerine 
yeniden resime dönüş yapıyor ve ilk 
resim sergisini 1980’de Nişantaşı Akbank 
Sanat Galerisi’nde açıyor. O dönemde 
aldığı ilk tepkinin “Türkiye, bir ressam 
kazandı” olmasıyla resme daha da sarı-
lıyor. 

Küratör, ressam, heykeltraş Servet 
Büyükbağcı ile tanışmasını ise sanat yaşa-
mında en önemli dönüm noktalarından 
biri olarak nitelendiriyor. Büyükbağcı ile 
aralarında gelişen ortak dil, açtığı sergi-
lerin çok daha üst düzeye taşınmasına 
vesile olmuş.   

Kiper’in en büyük özelliği küçüklü-
ğünde bıraktığı müziği, tuvalin üzerine 
taşıyarak farklı bir boyutta ele alması. 
Yaptığı resimleri klasik müzikle, senfo-
niler eşliğinde yapıyor ve müziğin kendi-
sini ekspresyonist bir tarza yaklaştırdığını, 
“Müzik bana özgürlüğümü hissettiriyor, 
özgürlük de yaratıcılığımı besliyor. Bütün 
dava bu” sözleriyle ifade ediyor. Birçok 
eserinin ortaya çıkışının altında kendini 
duyduğu ve delirdiği anın haleti ruhi-
yesi olduğuna vurgu yapıyor ve ancak bu 
duygu halinin sonunda ortaya çıkan çalış-
malarının olgunluğa eriştiğine inanıyor. 

Müzik dinlerken tablo yapma dür-
tüsü içinde olduğunu ifade ediyor ve 
yaptığı çalışmaların tamamen içinden 

geldiğini söylüyor. Bestecilerin yaptığı 
eserlerin arkasındaki hikayeleri görebil-
diğini anlatan Kiper’e göre evrende ses-
lerin, enerjinin renkleri vardır. Dolayısıyla, 
müzik renktir. Arpejler - gamlar - kro-
mitler şekillerdir. Sanat camiasında ‘Renk 
Ustası’ olarak nitelendirilmesini; “Benim 
felsefem, dünya yaratılırken sesle yara-
tıldı. Rüzgarın sesi, ağaçların, yaprak-
ların, hayatın, hareketin sesi var. Ses varsa 
renkler de var. İşte benim işim o sesleri 
duyumsamak ve onları renklere dönüş-
türmektir” şeklinde açıklıyor. 

Aldığı tepkilerle, hem klasik resim 
sanatı çalışmaları yaparken, arz talep 
dengesi üzerinden resimlerini daha 
da soyut çalışmalara dönüştürmüş. 
Farklı talepler üzerinden cami, İstanbul, 
Dolmabahçe, Ayasofya, Mevlana, Atatürk, 
Anadolu gibi somut kişi, tarihi eserler 
üzerinden soyutlama çalışmaları da ger-
çekleştirmiş. Bir gün bir galeristin kendi-
sine ‘Atatürk’ü nasıl tanımlarsın?’ diye sor-
duğunda, “Hepimiz birer sesiz. Ve Atatürk 
hepimizin sesleriyle ortaya çıkmış bir 
senfonidir” dediğini anlatıyor. Kiper, tab-
lolarında ele aldığı somut kişi ve konuları 
kendi içlerindeki sesle, içerdikleri moza-
ikle harmanlayarak soyuta dönüştürüyor.    
Sanatçı, çalışmalarının arkasındaki dili, 
“Picasso’nun 4 devri var. Benim eserlerim 
için böyle bir dönemden söz edemeyiz. 
Çünkü her resmim kendi içinde apayrı bir 
anlatıma sahip” diyor. 

Sanatçı, 1999 yılında Hollanda’dan 
gelen yaşlı bir çifti evinde misafir 
ediyor ve misafirler evinin duvarların-
daki resimlerine hayran kalıyor. Daha 
sonra ülkelerine dönen çiftten bir yıl 
sonra bir mektup geliyor ve kendisi için 
Hollanda’da bir galeri bulduklarını müj-
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deliyor mektup. Bu, sanatçının resim-
lerinin dünyaya açılmasının yolunu 
açarken; o yıl Amsterdam yakınlarındaki 
Sous Terre Sanat Galerisi için 36 tablo 
yaparak yurtdışındaki ilk sergisini açmış 
oluyor. Kiper, bu sergiyi kendisini en çok 
duygulandıran anılardan biri olarak hatır-
lıyor.

Buna benzer bir başka örneği de 
eserlerinin sergilendiği web sitesi ara-
cılığıyla yaşıyor. Lebriz Galeri’nin ken-
disi için açtığı web sitesinin ardından 
ABD’li küratör Despina Tunberg’den 
“Tablolarınızı gördük, çok beğendik. 
Çalışmalarınızı Nevada’da düzenlenen 

sergiye koymak istiyoruz” şeklinde bir 
mesaj alıyor. Başta bunu inandırıcı bul-
mamış, ancak kızının konuyu araştırma-
sıyla bunun gerçek bir teklif olduğunu 
öğrenmiş. Böylece hem Nevada’daki 
sergide hem de küratörlüğünü yine 
Tunberg’in yaptığı ve World Wide Art 
Books-Dünya Sanat Kitapları tara-
fından yılda bir kez çıkan International 
Contemporary Masters 2009 kataloğu 
içinde eserlerine yer verilerek, dünyaca 
ünlü Picasso, Marc Chagal gibi ressam-
ların yanında kendine yer açmayı başaran 
ilk Türk ressam olmuş***. Bu, 2010 ve 
2011’de de tekrarlanmış ve Kiper’in çalış-
maları dünyadaki ünlü ressamların çalış-
malarına arkadaşlık etmiş. 

Geçtiğimiz yıl Avusturya Palais 
Schönborn Moya Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen Spirit of Art in Vienna adın-
daki sergide sanatçının iki eseri sergi-
lense de eşini kaybettiği döneme rastla-

dığı için sergiye katılım gösterememiş. 
Bu yılın başlarında ise İtalya’da düzen-
lenen Bienale Di Palermo Sicily sergisinde 
sanatçının ‘Mahler’ isimli çalışmasına yer 
veriliyor. 

Amsterdam, Nevada, New York, 
Miami, Viyana, Palermo gibi birçok dünya 
şehrindeki galeri ve müzelerde  eserle-
rini sergileme fırsatı bulan sanatçı, yıllar 
önce Avusturya’da açtığı sergide 5 çalış-
masının çalınmasını da başından geçen 
kötü bir anı olarak hatırlıyor. 1980’den 
bu yana yurtiçinde ve yurtdışında olmak 
üzere onlarca kişisel sergi ve onlarca 
karma sergide yaptığı çalışmaları sergi-
leyen Kiper, sanat yaşamı boyunca bil-
diği yolda ilerlemeyi seçmiş ve sanat 
çevresinde de bu konuda teşvik edilmiş 
bir sanatçı. Yakın bir zamanda kaybetti-
ğimiz ünlü ‘Mavi Senfoni’ eserinin yara-
tıcısı Burhan Doğançay’ın çalışmaları 
için “Böyle devam et” yorumunu yaptı-
ğını anlatırken; yine her sergisine gelen 
ressam Salih Acar’ın da “Kulaklarını tıka, 
burnunun dikine git” dediğini söylüyor. 
Türkiye’de sanatta yeni yeni uyanış oldu-
ğuna inanıyor Kiper ve sanatçıların değer 
kazanmaya başlamış olmasından mem-
nuniyet duyduğunu ifade ediyor, ancak 
şu eleştiriyi de ekliyor: “Galeriler son 10 
yıldır yön değiştirdi, hangi resim çok 
pazar kazandırıyorsa ona yöneliyorlar.” 

Tülin Kiper, hayatını müzik, resim 
içinde geçirmiş bir sanatçı. Yeniden 
hayata gelseniz ne olmak isterdiniz soru-
suna, “Orkestra şefi, ressam ve yönetmen” 
şeklinde yanıt veriyor. 

“Galeriler son 10 yıldır yön 
değiştirdi, hangi resim çok pazar 
kazandırıyorsa ona yöneliyorlar.” 
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Roma, Bizans, Osmanlı’dan gelen binlerce yıllık tarihi günümüze kadar getirmeyi başarabilen Edirne’nin yeni kentleşme 
sürecinde çevre ve silüet konusunda benimseyeceği tavır, kentin geleceğe nasıl taşınacağı konusunda da belirleyici 
olacak. 

Mimarlar Odası / Edirne

Mahir Turan

Edirne’nin tarihi 
Kentleşme sürecinde

silüetle imtihanı  

Edirne’nin kentleşme süreci ve 
mimarlık alanındaki ilerlemeleri üze-
rinden sohbet etmek için Mimarlar 
Odası Edirne Temsilciliği Başkanı Turgut 
Çakır veYönetim Kurulu Sekreteri Emin 
Parlakçı ile Edirne’deki merkezlerinde 
buluşuyoruz. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’ne bağlı bir temsilcilik 
olarak 60’ı serbest mimar, toplam 150 
üyesiyle kentin sorunlarına ilişkin çalış-
malar yürütüyor. Oda binası, Kavalalılar 
Ailesi’nden kaldığı tahmin edilen ve 
bir dönem meteoroloji memurlarının 
mesken olarak kullandığı tarihi bir bina. 
Konuşmamız ilerledikçe  Parlakçı’nın 
çocukluğunun bir dönemini babasının 
meteoroloji memuru olarak çalıştığı yıl-
larda bu konutta geçirdiğini öğreniyoruz. 
Devletin olan binanın geçmiş yıllarda 
kent sorununa duyarlı eski Edirne Valisi 
Fahri Yücel tarafından, bedeli karşılığında 
Mimarlar Odası’na tahsis edildiği bilgi-
sini paylaşıyorlar. Ve bina yine odanın 
kendi olanaklarıyla bir restorasyon süreci 
yaşıyor. 

Çakır, Edirne’deki yapı stoğunun, 
artan nüfusun ve değişen aile yapısının 
ihtiyacını karşılayamadığını söylüyor ve 
1980’den sonra kaleiçi denilen kent mer-
kezinin dışında farklı alanlarda arsalar 
bulunup Bumin Evler Mahallesi’nde koo-
peratifleşme anlayışı üzerinden bir yapı-
laşma biçimi ortaya çıktığını söylüyor. 
1986’dan sonra yeni dönemi karşılayacak 
bir plan yapılmış olsa da uygulamalarda 
sıkıntılar yaşandığını anlatıyor. Yapı sek-
töründe mimar ve teknik elemanların 
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egemen olamadığını, bunun tamamen 
ustaların, kalfaların geleneksel öğrenim-
leri üzerinden ilerlediğine vurgu yapıyor. 

Deprem sonrasında bütün ülkede 
olduğu gibi Edirne’de de konut güvenli-
ğine ilişkin bir bilinç oluşmaya başlamış. 
Artık gerek uygulamacıların, gerekse 
teknik elemanların, mimarların, inşaat 
mühendislerinin daha çok aranmaya baş-
landığını söylüyor Çakır ve “Ancak yine 
de binaların çoğunun teknik eleman ege-
menliğinde yapıldığını söyleyemiyoruz. 
Mimarların bu süreçte pek de belirleyici 
bir rol üstlendiklerini söyleyemiyoruz. 
2000 yılından önce mimar ve mühen-
dislikler üzerinden ilerleyen kontroller 
yok. Mimarlık, zorunlu hallerde, imzasına 
ihtiyaç duyulan bir meslek kolu olarak 
kullanılıyor” diyor. Çakır, yeni çıkan torba 
yasa ile Mimarlar Odası’nın yetkilerinin 
yok edildiğini, mimarların müelliflik hak-
larının elinden alındığını, yapı denetim 
şirketlerine proje üretimi hakkı verildi-
ğini, bunun da mimarların işsiz kalması 
anlamı taşıdığının üzerinde duruyor. 

Edirne’de teknik anlamda hazır 
betonun 1995’ten sonra bina üretiminde 
kullanılmaya başlanması, eskiye oranla 
daha güvenli yapılar üretilmesine katkı 
sağlamış. Parlakçı, geleneksel bina yapı-
mında malzemelerin belli oranlarda 
kullanılmasına dikkat edildiğini, ancak 
Edirne’de 1980’lerde yapılan bazı bina-
ların ilkel ve güvensiz yöntemlerle üre-

tildiği gözlemlerini paylaşıyor: “Beton, 
zaman ilerledikçe daha sağlam olur, ama 
bu binalar daha yapılırken ölüydü.” 

Kentin silüet sorunu 
Edirne’de tarih boyunca yaşanan gel-

gitler, kentleşme üzerinde de kültürel bir 
erozyon yaratmış ve varolan değerleri 
silip süpürmüş. Günümüzde de apartman 
kültürünün özendirilmesinin bir sonucu 
olarak geleneksel tarihi evler, yerini kont-
rolsüz ve  kimliği olmayan çok katlı yapı-
laşmalara bırakmış. Parlakçı, bunu tüm 
Türkiye’de oluşmuş bir bilinç kaybı olarak 
nitelendiriyor. Apartman kültürüyle kente 
ait değerlerin yok olmaya başladığına 
vurgu yapan Çakır ise, Selimiye Camii 
odaklı kentin silüet sorunuyla karşı kar-
şıya kalmasını Oda’nın en çok üzerine 
yoğunlaştığı konuların başında görüyor. 
Silüetin bozulmasının, kentte yeni alanlar 
üretilememesi ve yerel yönetimin terci-
hini yüksek binalar yapma yönünde kul-
lanmasının bir sonucu olduğunu dile 
getiriyor. Edirne’de 1990’lı yıllarda yapılan 
planlarda yeşil alan olarak ayrılan yer-
lerin enerji hatlarının altı olduğuna da 
dikkat çeken Çakır, gerek silüetin korun-
ması, gerekse yeşil alanların muhafaza-
sına ilişkin TMMOB, Şehir Plancıları Odası, 
Kent Konseyi gibi sivil toplum örgütlerle 
birlikte bilimsel temelli bir çalışma içinde 
hareket ettiklerini söylüyor. 

Edirne’nin silüetine yönelik Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi ile ortak bilimsel çalış-
malar yapıldığını belirten Parlakçı, ‘dünya 
mirası’ olan Selimiye’yi ve silüetini koru-
manın çok önemli bir mücadele oldu-
ğunu vurguluyor. Silüete sadece dış 
kontür olarak değil, tipolojik dokunun 
da harap edilmemesi üzerinden bakıl-
ması gerektiğinin altını çiziyor ve kentin 
bu sorununun sadece mimarlar odasının 
problemi olmaması gerektiğini, kentin 
karar merciinde bulunan bütün kesim-
lerinin bu sorumluluk bilinciyle hareket 
etmesi gerektiğini söylüyor. 

Deprem sonrasında bütün ülkede 
olduğu gibi Edirne’de de konut 
güvenliğine ilişkin bir bilinç 
oluşmaya başlamış. 



ALÇIM DERGİSİ / yıl:4 sayı:1264

Edirne’de geçmiş dönemde valilik 
yapan Fahri Yücel döneminde tarihi yapı-
ların korunmasına yönelik çok ciddi atı-
lımlar yapılmış. Cami, havra, kilise gibi 
farklı inançları temsil eden tarihi yapılara 
yönelik bir restorasyon süreci geçiren 
kentte, hali hazırda Osmanlı Sarayı’nın 
içinde bir restorasyon yapılıyor. Yine 
inşaat yapıldığı sırada bulunan kale sur-
larının açığa çıkarılmasına yönelik bir 
çalışma yapılıyor. Tarihi yapılara yönelik 
bilincin yeni yeni geliştiği kentte, inşaat 
yapılırken tarihi kalıntılara rastlanmasının 
sık rastlanan durumlar olduğunu belirten 
Parlakçı, yapılan bir inşaatın 7 metre aşa-
ğısında kiremit parçaları bulunduğunu 
söylüyor. 

Edirne’de son dönemlerde yapılan 
gerek arkeolojik, gerekse jeolojik etüd-
lerde yeni tarihi buluntulara rastlanmış 
olması, yeni inşaat yapımlarını da etki-
lemiş. Ancak, kentin tarihi yapılarına 
ilişkin korumacı bir anlayışın pek de 
geçerli olmadığını ifade eden Çakır, her 
ne kadar Koruma Kurulları kurulmuş 
ve koruma amaçlı planlar yapılmış olsa 
da; devletin restorasyon, tarihi yapıları 
koruma konusunda ciddi bir eksikliği 
olduğu inancında. 

Çok katlılık kentin yeni tipolojisi
16. ve 17. yüzyıllarda ünlü sarayların 

çevresine serpiştirilmiş, birbirinden ayrı 
ağaçlıklı, çiçekli, küçüklü büyüklü Edirne 
Evleri; çeşmeleri, değişik süslemeli havuz-

ları, yazlık bölümlerdeki selsebilleriyle, 
kendine has bir mimari özellik gösteriyor. 
Çakır, Edirne Evleri’nin 90 santim su bas-
manı ve sofaların etrafında konumlandı-
rılan odalar üzerinden farklı bir tipoloji 
gösterdiğini belirtirken, yeni dönemin 
belirgin bir tipolojiye bağlı olarak değil, 
çok katlılık üzerinden ilerlediğini söy-
lüyor: “Kale içinden sonra daha çok tek 
katlı bahçeli evler ortaya çıkıyor. Mahalle 
dokusunun egemen olduğu bir dönem. 
Apartmanlaşmayla birlikte çok katlı yapı-
lara kayış oluyor. Bu, sosyal yapıyı da 
etkileyerek hem ilişkileri hem de mer-
keze olan yabancılaşmayı beraberinde 
getirmiş.” 

“Eski semtler eski mahalleler kaybo-
luyor. Bahçeli evler, tek katlı, veya iki katlı, 
içinde kuyusu olan evler son 10 yılda kay-
boldu” diyen Çakır, Edirne’de daha çok 
ihtiyaçları dikkate alarak gelişen bir yapı 
tipolojisinden söz edilebileceğini ifade 
ediyor. Kültürel olarak bir değişim yaşan-
ması, öğrencilerin taleplerinin gelişim 
göstermesi konut ihtiyacının farklılaşma-
sını doğurduğunu anlatıyor.

Yeni yapılaşmanın kimliksiz bir kent 
yarattığını ifade ediyor ve kredi siste-
minin değişmesiyle yap-sat anlayışının 
egemen olduğunu söylüyor: “Bu anlayış, 
merkezdeki dokuya egemen oldu. 
Kıyık’ta eski evler kalmadı. Paranın belir-
lediği bir planlamayla, tamamen 4-5 katlı 
yapıları içeren, yabancılaşan bir durum 

sözkonusu. Bu durum 10 yıl sonraki kent 
için de kontrolsüz, çarpık bir kentleş-
menin habercisi.”  

Her ne kadar çok katlı yapıların 
günümüz yapı tipolojisinde öne çıkan bir 
anlayış olsa da;gelir seviyesi yüksek olan 
kesimlerde apartman yaşamından müs-
takil yaşama dönüş Edirne’de de görü-
lüyor. Parlakçı, “Daha önceleri ‘barınak’ 
isteyen insanlar, şimdi ‘yaşam alanları’ 
talep etmeye başladı. Artık, ev alırken 
daha seçici olmaya başladılar. Evde kul-
lanılan seramik, yer kaplaması, kapı şekli, 
kapı rengi tercihler üzerinden ilerliyor” 
diyerek konut konusunda yeni bir bilincin 
oluşmaya başladığının altını çiziyor. 
Kentin estetik anlayışında tercihlerin 
de belirleyici olduğunu ve bunun ken-
diliğinden ilerlediğini belirten Parlakçı, 
Kavgaz’da belli bir tipoloji ortaya çıkmış 

“Daha önceleri ‘barınak’ isteyen 
insanlar, şimdi ‘yaşam alanları’ 
talep etmeye başladı. Artık, 
ev alırken daha seçici olmaya 
başladılar.”
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olsa da bu yargılamayı ancak tarihin 
yapabileceğini vurguluyor: “Devlet, 775 
sayılı yasa ile gecekondu önleme böl-
geleri açtı. Kooperatiflere 20 yıl ödemeli 
arsa verildi. Burada bir tipoloji gelişti. 
Ankara’da çizilmiş, Edirne’de uygulanmış 
500 Evler projesi bu tipolojiye örnektir.” 

TOKİ projelerinin kent ekonomisine 
etkisi 

TOKİ’nin Edirne’de yaptığı konut-
ların kent ekonomisine çok olumlu 
etkisi olmamış. Çakıra göre hatta zararı 
olmuş. Çünkü, o projelerde kullanılan 
işçilik,  malzemeler, demir, boyası, kalfa-
ları taşeron firmalarla kent dışından kar-
şılanmış. Çakır, TOKİ’nin Edirne’de yaptığı 
konutların tarım alanı açısından kentin 
en değerli topraklarında yapılmasını eleş-
tiriyor. Çakır’a göre projenin Türkiye’nin 
tek Tohum Araştırma Merkezi yakınında 
yapılmış olması, toprakları yok eden ve 
ülkeyi dışa bağımlı hale getirmesine 
neden olabilir. 

“Sıcak ekonomi için inşaat sektörüne 
odaklanmak, ekonominin temel kuralı” 
diyen Parlakçı, son 10 yılın konut patla-
masının Edirne’ye de yansıdığını belir-
tiyor ve Edirne dışından okumaya gelen 
öğrencilerin ailelerinin çocuklarına ev 
almalarının da etkisiyle kentte ekonomik 
hareketlilik yaşandığını dile getiriyor. 
Parlakçı, “2004’e kadar olan sıkışıklık, 
insanların faizde para tutması konuta 
olan ihtiyacı artırdı. Faiz gelirleri düşünce 
insanlar konuta yöneldi ve 2005’ten 
sonra Edirne’de alınan ruhsat sayısı pat-
lama yaptı. Müthiş bir konut üretimi oldu. 
Seramik, tuğla, alçı, çimento, demir, cam, 

yer kaplaması gibi yapı alanını besleyen 
80’in üzerinde inşaat malzemesinde 
müthiş bir ekonomi yarattı. Edirne’ye 
dışarıdan yeni müteahhitler gelirken; 
küçük yerli müteahhitler de farklı alan-
larda yapı üretmeye başladı. Bütün 
bunlar kentin yapılaşmasına da etki etti” 
diyerek düşüncelerini paylaşıyor.  

Parlakçı, Edirne’nin yapı alanındaki 
temel malzeme ihtiyaçlarının kentin 
koşullarına göre şekillense de; ustaların 
veya ürüne ekonomiklik üzerinden yak-
laşan müteahhitlerin yapı malzemesi 
konusunda belirleyici olduğunu söylüyor. 
Piyasadaki koşulların mimarları ürünler 
konusunda karar verici olmaktan alı-
koyduğunu anlatıyor ve yapı malzemesi 
üreten firmaların kentte mimarlarla bira-
raya gelmesinin önemli olacağı mesajını 
veriyor. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
Edirne’nin tarihi yapıları üzerinde çok 
ciddi bir restorasyon süreci başlattığını 
belirten Emin Parlakçı, Türkiye’nin birçok 
yerinde olduğu gibi Edirne’de de yıl-
larca onarım görmeyen Selimiye Camii, 
Üç Şerefeli Cami, eski Cami son 10 yılda 
tarihi binalara yönelik gerçekleştirilen 
bakım onarım çalışmalarından üzerine 
düşen payı aldığını söylüyor. 

Parlakçı, “Tarihi yapıları kaybeder-
seniz, bir daha geri getiremezsiniz” 
derken;  Çakır, Kaleiçi alanındaki tarihi 
yapıların restorasyon sürecinden geçiri-
lerek turizme açılmasının kentin tarihinin 
de açığa çıkarılması ve sahip çıkılması 
adına anlam taşıdığına işaret ediyor. 

Parlakçı, Edirne’nin yapı 
alanındaki temel malzeme 
ihtiyaçlarının kentin 
koşullarına göre şekillense 
de; ustaların veya ürüne 
ekonomiklik üzerinden yaklaşan 
müteahhitlerin yapı malzemesi 
konusunda belirleyici olduğunu 
söylüyor.
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Alçım Kampüs / Söyleşi

destekliyoruz
Pratiğe yönelik eğitimi

programı da mevcuttur. Fakülte gene-
linde en yüksek puanla öğrenci alan 
Mimarlık Bölümü 267 lisans, 2 yüksek 
lisans öğrencisi ile eğitim programını 
sürdürmektedir. Yurtdışından gelen 
yabancı uyruklu öğrencilerimiz de mev-
cuttur. Bölümümüzün lisans eğitim 
programında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, 
Restorasyon ve Mimarlık Tarihi olmak 
üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. 
Bölümde 3 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 
Öğretim görevlisi ve 1 Araştırma görev-
lisi olmak üzere toplam 11 öğretim ele-
manı görev yapmaktadır. Tam zamanlı 
öğretim üyelerinin yanısıra, yarı zamanlı 
öğretim görevlilerinden de destek almak-

Balıkesir Devlet Mühendislik-Mimarlık 
Akademisi’nden 1981’de mezun oldum. 
Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans, 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde dok-
tora çalışmamı tamamladım. Balıkesir 
Üniversitesi’nde otuz yıldır, mimarlık 
bölümünde de kuruluşundan bu yana 20 
yıldır çalışmaktayım. Mayıs 2012 den beri 
Mimarlık Bölümü Başkanı olarak görev 
yapmaktayım. Aynı zamanda Yapı Bilgisi 
A.B.D. Başkanı olarak da görev yapı-
yorum. 

Mimarlık Bölümü’nü de tanımak isti-
yoruz, ne zaman kuruldu, eğitim pren-
sipleriniz ve eğitimci kadronuz ile ilgili 
paylaşımda bulunabilir misiniz?

Mimarlık Bölümümüz 1992 yılında 
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi bünyesinde 
kuruldu. 1993-1994 eğitim-öğretim 
yılında da eğitim programına başladı.  
Bölümümüzde normal Lisans Eğitimi 
yanında iki yıllık tezli Yüksek Lisans Eğitim 

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölüm 
Başkanı Doç.Dr.Nurhayat Değirmenci, 
Balıkesir Üniversitesi olarak teoriğin 
yanında pratiği de öğrencilerine ver-
meye çalıştıklarını, iş hayatına atıldıkla-
rında pratiğin onlar için önemli olaca-
ğının bölüm olarak farkında olduklarını 
kaydetti. 

Mimarlık eğitiminin sabır ve özveri 
isteyen, başarıya zor ve meşakkatli bir 
süreçten sonra ulaşılabilen bir eğitim 
süreci olduğunu söyleyen Değirmenci, 
mimarlık bölümünü seçecek öğrencilere 
bu zorlu ve sabır isteyen eğitim sürecinin 
farkında olarak seçimlerini yapmalarını 
öneriyor.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Başkanı Doç.Dr. Nurhayat 
Değirmenci ile mimarlık bölümü, iş alan-
ları, mimarlık eğitimin bütünleyicisi olan 
projeler ve yarışmalar üzerine konuştuk.

Nurhayat Hocam, öncelikle sizi tanı-
yabilir miyiz?

Fakülte genelinde en yüksek, 
üniversite genelinde tıp 
fakültesinden sonra ikinci en 
yüksek puan ile öğrenci kabul 
eden eğitim birimiyiz.

Zeynep Çalış
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tayız. Bölümümüz, genç ve dinamik bir 
akademik kadroyla, bilgi ve deneyimle-
rini öğrencileri ile paylaşmak ve mimarlık 
öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek 
için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 

Öğrencileri nasıl tanımlarsınız, nasıl 
bir beklenti ile geliyorlar bu bölüme?

Öğrencilerimiz merkezi üniversite 
giriş sınavlarından yüksek puanlar alarak 
bölümümüze kayıt hakkı kazanmaktadır. 
Fakülte genelinde en yüksek, üniversite 
genelinde tıp fakültesinden sonra ikinci 
en yüksek puan ile öğrenci kabul eden 
eğitim birimiyiz.

Öğrencilerimizin bir kısmı mimarlık 
bölümünü tanıyarak ve isteyerek seçim 
yaparken bir kısmı da puan sıralaması 
sonucu bölümümüze kayıt yaptırmak-
tadır. Bu süreçte mimarlık eğitimini iste-
yerek ve tanıyarak tercih eden öğrencile-
rimiz mimarlık eğitimine başladıklarında 
daha başarılı olmaktadırlar. Eğitim süre-
cinde öğrencilerimizin öğrenmeye ve 
araştırmaya açık yönlerini keşfedip onları 
teşvik etmek görevi de biz öğretim üyele-
rine düşmektedir.

Teorik bilgilerin, pratikte hayata 
geçmesinde öğrencilere ne tür tavsiye-
lerde bulunuyorsunuz?

Bölüm olarak teorik eğitimin pratiğe 
aktarılmasının önemli olduğunun bilin-
cindeyiz. Derslerin içeriklerinin hazırlan-
masında bu husus önceliğimiz. Eğitim 
programımızda yer alan zorunlu stajlar 
teorik bilgilerin pratiğe dönüştürül-
mesi için fırsat yaratmaktadır. Belirli bir 
iş kapasitesine sahip işyerlerinde yapı-
lacak stajın, mimarlık pratiği yanında 
iş ve müşteri ilişkileri, büro ve şantiye 
yönetimi gibi pek çok konuda öğrenci-
lerimize deneyim kazandıracağı şüphe-
sizdir.  Öğrencilerimizin, yurtiçi ve yurtdı-
şında yapacakları stajlarla bilgi ve beceri 
kazanacaklarını bilmeleri ve staj süre-
since kazanacakları deneyim fırsatını iyi 
değerlendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz zorunlu büro ve şantiye 
stajlarında hem deneyim kazanmakta, 
hem de mezun olduktan sonra çalışmayı 
düşündükleri iş ortamı hakkında bilgi 
edinmiş olmaktadırlar. Bazı öğrencile-
rimiz mimarlık bürolarında yarı zamanlı 
çalışmakta, okul ile büro deneyimini bir-
leştirerek, gelecekteki iş hayatlarına hazır-
lanmaktadırlar.

Sektör ile ilgili öğrencilere eğitici 
seminer ya da uygulama yaptırabiliyor 
musunuz?

Bölümümüzde sektörden destek 
alarak seminer, panel, yaz okulu, teknik 
geziler düzenleyerek öğrencileri-
mizi belirli konularda bilgilendirmeyi 
ve mimarlık alanında son gelişmeleri 
takip etmelerini sağlamayı amaçlamak-
tayız. Mimarlık bölümlerinin temel dersi 
niteliğindeki Mimari Tasarım dersleri 
için zaman zaman sektörde deneyim 
kazanmış olan mimarlara yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak kadromuzda yer 
vermekteyiz. 

Mimarlık bölümü öğrencilerimiz 6-13 
Mart 2011 tarihleri arasında üniversi-
temiz ve Romualdo del Bianco Vakfi işbir-
liği ile Floransa Kentinde mimarlık bölü-
mümüz yürütücülüğünde düzenlenen 
“Understanding Brunellechi” uluslararası 
çalıştayına katılmışlardır. Balıkesir üni-
versitesi mimarlık bölümü öğrencileri 
daha önce de iki farklı uluslararası çalış-
tayda görev almışlardır. Bunlardan ilki, 
Çek Cumhuriyeti’nde, Çek Üniversitesi 
Bahçe ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
(Czech University of Life Sciences Prague, 
Fakulty of Agrobiology, Food and Natural 
Resources) tarafından 12-18 Eylül 2010 
tarihleri arasında Prag’da düzenlenen 
Uluslararası Yaz Okulu (International 
Summer School of Drawing), diğeri ise, 
14-21 Kasım 2010 tarihleri arasında Çek 
Üniversitesi Bahçe ve Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü ve Romualda del Bianco Vakfı 
ortaklığı ile Floransa’da düzenlenen 
“Touches of Renaissance: Studying the 
architecture in its authentic place” çalış-
tayıdır.

Bu yıl da 2-10 temmuz 2013 tarih-
lerinde Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği (TÇMB) ile Betonart Mimarlık Yaz 
Okulunu düzenlemiş bulunmaktayız. 

Mimarlar odası, serbest mimarlar ve 
mezunlarımızla da ilişkilerimizi canlı tut-
maya çalışmaktayız.

Mimarlık öğrencilerinin özel sek-
törde veya kamuda rahat iş bulma ola-
nakları var mı?

Bölüm mezunlarımız gerek devlet 
kurum ve kuruluşlarında gerekse özel 
sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. 
Mezunlarımız bakanlıkların, belediye-
lerin, yapı denetim firmalarının proje-
lendirme ve inşaat birimlerinde tasa-
rımcı, uygulamacı ve kontrolör olarak 
görev almaktadırlar. Serbest mimar 
olarak kendi bürolarını açarak kamu ve 
özel sektör projelerini yürütmektedirler. 
Mezunlarımızın bir kısmı da üniversite-
lerde akademisyen olarak görev almak-
tadırlar.

Öğrencileriniz, proje veya yarışma-
lara nasıl hazırlanıyor? Bu konuda ne 
tür destekler veriyorsunuz?

Mimarlık eğitiminde projeler, yarış-
malar, araştırmalar eğitimin bir parçasıdır. 
Güncel yarışma ve projeler konusunda 
öğrencilerimizi haberdar etmekteyiz. 
Bunun yanı sıra mimarlık bölümü olarak 
öğrencilerimizi yarışmalar ve uygulama 
deneyimleri bakımından özendirmeye ve 
desteklemeye çalışıyoruz. 

Mimari Tasarım stüdyosunun 
önem ve farkını nasıl tanımlarsınız? 
Öğrencilerinizin buna yaklaşımı nasıl?

Bölüm mezunlarımız gerek 
devlet kurum ve kuruluşlarında 
gerekse özel sektörde rahatlıkla 
iş bulabilmektedirler. 
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Mimarlık eğitimi, diğer eğitim dal-
larından farklı olarak, teorik derslerin 
yanında bilginin öğrenciye doğrudan 
aktarılması ve sınanmasının amaçlan-
dığı tasarım eğitimini de kapsamaktadır. 
Mimarlık eğitimindeki tüm tasarım stüd-
yoları akademik yıl içinde diğer ders-
lerden elde edilen biçimsel, mekânsal ve 
strüktürel bilgilerin özümsenerek tasarım 
süreçleri yaratmak için kullanılmasını 
amaçlar. Mimari tasarım stüdyolarının 
gerek öğrencilerimiz gerekse öğretim 
üyelerimiz tarafından daha aktif ve verimli 
kullanılmasını sağlayabilmek amacıyla 
mekânsal eksikliklerin belirlenip gideril-
mesi konusunda çalışmalarımız sürmek-
tedir.

Bölümünüzü diğer üniversitelerdeki 
mimarlık bölümlerinden ayıran en temel 
farklılık nedir?

Bölümümüz genç ve dinamik bir 
akademik kadroya sahip. Her yıl artan 
öğrenci kontenjanları ve ders yükle-
rinin fazlalığı bizleri zorlasa da öğretim 
üyesi arkadaşlarımız büyük bir özveri ile 
mimarlık eğitimini en iyi şekilde sürdür-
meye çalışmaktadırlar. Sektörde deneyim 
kazanmış mimar arkadaşlardan da yarı 
zamanlı olarak destek almaktayız.

Balıkesir şehir olarak daha çok 
memur ailelerin tercih ettiği bir şehirdir. 
Öğrencilerimiz burada çok kolay ev ve 
yurt bulabilmektedirler. Yaşam koşulları 
açısından burada yaşamak büyük şehir-
lerden daha kolay ve rahattır. Balıkesir’in 
coğrafi konum bakımından İstanbul, 
İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yakın 
olması, denize kıyısı bulunması, öğren-
cilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılımını kolaylaştırmaktadır. Yaşadığımız 
şehir ve çevre özellikleri mimari projeler 
bakımından çalışma alanlarımızın çeşitlili-
ğini arttırmaktadır. 

Yurtdışı üniversitelerle temasınız var 
mı? Öğrenci değişim projeleri yürütüyor 
musunuz?

Üniversitemiz Erasmus Ofisi’nin ikili 
anlaşmaları ile Avrupa’daki mimarlık okul-
larında öğrencilerimiz eğitim alabilmekte-
dirler. Yurtdışında Erasmus çerçevesinde 
anlaşmalarımızın ve karşılıklı değişim 
programımızın olduğu bazı üniversiteler 
mevcuttur. Uluslararası öğretim üyesi ve 
öğrenci değişimi, etkinlikler, sergiler gibi 
çalışmalarımız bulunmaktadır. Geçmiş 
yıllarda ikili anlaşmalar ile öğrencileri-
mizi Avusturya ve Polonya’ya gönderdik. 
Bu yıl Erasmus programı ile üç öğren-

cimiz Polonya’da bulunmaktadır. Mevlana 
Değişim Programı ile de yurtiçinde eğitim 
veren yükseköğretim kurumları ile yurtdı-
şında eğitim veren yükseköğretim kurum-
ları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimi amaçlanmaktadır.

Her yıl gittikçe artan bir ilgi ile baş-
vuru yapan adaylar arasından seçilen 
öğrencilerimiz yurt dışına gönderilmek-
tedir. Ancak Erasmus değişim program-
ları açısından arzu ettiğimiz bir seviyede 
değiliz, ikili anlaşmalarımızı geliştirmeye 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Mimar olmak farklı olmak demek 
midir?

Mimarlık eğitimi estetik, teknolojik, 
sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 
gibi disiplinlerle iç içe olan bir eğitimdir. 
Mimarlık eğitimi teorik eğitimin yanında 
verdiği tasarım eğitimi ile diğer disiplin-
lerden farklılaşır. Tasarım yapmak aslında 
farklı bir bakış açısına sahip olmaktır. 
Mimarlık eğitimi insana ve dünyaya 
bakmak için farklı bir bakış açısı kazan-
dırır, kendini ifade etmek için de farklı 
yollar öğretir. Mimar için; insana, yaşama, 
çevreye karşı farklı bir duyarlılık ve bakış 
açısına sahip bir kişi diyebiliriz.

Yaratıcı bir mimar nasıl olur? 
Mimarlık eğitiminde mimar adaylarına 

öğrenme, araştırma, ifade edebilme, eleş-
tiriye açık olma ve tartışmalardan olumlu 
sonuçlara varabilme yeteneği kazandır-
maya çalışmaktayız. Yaratıcı bir mimar 
eleştirel düşünebilen, grafik anlatım 
becerisi olan, en son teknolojik gelişme-
leri takip edebilen, mesleki bilgi bağla-
mında yaratıcı olabilen, disiplinler arası 
mantıkla düşünmeye ve grup çalışmala-
rına yatkın, yaşam boyu öğrenim zorun-
luluğuna inanan, iyi bir sorun çözücü ve 
iyi bir kuram geliştirici kişidir. Bunun için 
günümüz de yaratıcı bir mimar küresel-

leşmenin de etkisi ile bilgiye ulaşmanın 
yollarını aramalı, en yeni teknolojileri ve 
malzemeleri takip edebilmeli, kendisini 
her yönden geliştirebilmelidir.

Hocam, mimarlık bölümü yazacak 
bu alanda eğitim ve becerisini artıracak 
öğrencilere neyi tavsiye edersiniz?

Mimarlık eğitimi sabır ve özveri 
isteyen, başarıya zor ve meşakkatli 
bir süreçten sonra ulaşılabilen eğitim 
sürecidir. Bu nedenle mimarlık bölü-
münü seçecek öğrencilere bu zorlu ve 
sabır isteyen eğitim sürecinin farkında 
olarak seçimlerini yapmalarını öneririm. 
Öğrencilerimize kendilerini geliştirmek 
adına sürekli okumalarını, gözlemleme 
ve araştırma yoluyla çevrelerine karşı 
duyarlılıklarını geliştirmelerini önermek-
teyiz. Ayrıca üç boyutlu düşünebilmeli 
ve düzgün şekil çizebilme yeteneğine de 
sahip olmalıdırlar.

Mimarlık öğrencisi sorgulayan, araş-
tıran, okuyan, düşünen, tartışabilen 
bireyler olmalıdır. Öğrencilerimizin 
özgüven sahibi, sorgulayan, bilgiye 
ulaşma becerileri gelişmiş, düşünme ve 
yorumlama becerilerine sahip bireyler 
olması beklenir. Diğer bilgi ve beceriler 
zaten mimarlık eğitimi sırasında kazanıla-
caktır. Ancak hepsinden önemlisi meslek 
tercihi yapacak gençlerimize ileride 
pişman olmayacakları severek yapacakları 
mesleği seçmelerini öneririm. İnsanın sev-
diği işi yapması durumunda daha başarılı 
ve mutlu olacağı şüphesizdir.

Mimarlık eğitimi estetik, 
teknolojik, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve politik gibi 
disiplinlerle iç içe olan bir 
eğitimdir. 
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Ülkemizde yaklaşık her 100 
erişkinden 5-7’ sinde, her 
100 çocuktan 13-15’ inde 
görülmektedir.  

Sağlık

allerji
Astım ve

Astım
Hava yollarının daralması ile kendini 

gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen 
bir hastalıktır. Hastalar ataklar arasında 
kendini iyi hissederler. Astımda hava 
yollarında mikrobik olmayan bir iltihap 
vardır. Tüm dünyada yaklaşık 300 milyon 
kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir 
halk sağlığı sorunudur. Her yaştan bireyi 
etkileyebilir. Ülkemizde yaklaşık her 100 
erişkinden 5-7’ sinde, her 100 çocuktan 
13-15’ inde görülmektedir. 

Hava yollarında daralma olduğunda; 
Öksürük (genellikle kuru tipte yani 

balgamsız), 
Nefes darlığı 
Göğüste baskı hissi ve 
Hırıltılı-hışıltılı solunum gibi belirtiler 

ile ortaya çıkar. 
Bu belirtiler başka hastalıklarda da 

olabilir. Bu nedenle yakınmalardaki belirli 
özellikler çok önemlidir: 

Yakınmalar tekrarlayıcıdır, nöbetler 
halinde gelir 

Genellikle gece ve/veya sabaha karşı 
ortaya çıkar 

Kendiliğinden veya ilaçlarla kaybolur 
Bazı etkenler yakınmanın tekrar 

ortaya çıkmasına neden olur (alerji, 
ilaçlar, egzersiz, soğuk hava, tahriş edici 
kokular, gribal infeksiyonlar) 

Mevsimsel değişkenlik gösterebilir. 
Allerji
Vücudumuzda allerjik reaksiyon-

ların oluşmasına neden olan maddelere 
“allerjen” denir. (polen, küf, toz, hayvan 
tüyü, akarlar v.b.) Allerjenler hedef organ-
larda (akciğer, burun ve gözlerde) bir 
takım biyokimyasal reaksiyonlara, sal-
gılara neden olurlar, bunlardan biri de 
histamindir. Histamin vücut sıvılarının 
damarlardan dokulara sızmasına neden 

olur. Bu da vücutta genel kaşıntı, göz-
lerde yaşarma, kızarıklık, burunda tıka-
nıklık ve akıntı, akciğerde ise nefes dar-
lığı, sekresyon artışı, öksürük, hırıltı vb. 
belirtilere neden olur. 

Her bitki için polen yayma dönemi 
farklıdır. Ağaç polenleri genellikle şubat-
mart, çim polenleri nisandan temmuz 
ortasına kadar, yabani ot polenleri ise yaz 
sonu ve genellikle sonbaharda ortaya 
çıkar. 

Allerji tanısı klinik ile uyumlu pozitif 
test sonuçları varlığında konulur. Bu 
amaçla yapılan en sık pratik, ağrısız ve 
çabuk sonuç veren deri testleri kullanıl-
maktadır. 

Polenlerden korunmak için neler 
yapabilirsiniz?

Hassas olduğunuz bitkinin polen 
yayma döneminde dışarı çıkmamaya 
çalışın, açık havada spor yapmayın. 

Güneş gözlüğü kullanın, eve geldiği-
nizde burun ve gözlerinizi su ile yıkayarak 
yapışan polenleri uzaklaştırın. 

Mümkünse her gece saçlarınızı 
yıkayın (saçlarınızdan dökülecek olan 
polenleri solumamak için). 

Evinizi öğleden sonra havalandırın, 
sabah saatlerinde pencere açmayın. Ev 
içi havanın temizlenmesinde hepa filtreli 
hava temizleyici kullanabilirsiniz. Polen 
mevsiminde, çamaşırlarınızı ev içinde 
kurutun. 

Otomobiliniz ile seyahat ederken 
camları kapalı tutun ve aracınızın polen 
filtresini ilkbaharda sık değiştirin. 

Uz. Dr. Zinet Gül Ersoy 
Koru Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
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Vaka Analizi

Kent Plaza’da
CEKETLEME

düzgün bir yüzey yarattı

Yer: Konya Kent Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Yatırımcı: Deha Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.

Yüklenici Firma: Deha Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. 

Proje Müdürü: Ömer Bilge

Proje Mimarı: Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik ve Tic.Ltd.Şti.

Lafarge Dalsan Proje Yetkilisi: Ali Kanver (İnş.müh), Emrah Tanrıkulu

Türkiye’nin 6. büyük ili Konya’nın şehir 
merkezindeki Kent Plaza AVM Residence 
projesi, şehrin en büyük kompleks projesi 
ünvanına sahip. Modern mimarisi ve ideal 
konumuyla, şehrin yeni çekim merkezi 
olacak Kent Plaza bu sebepten Konya’nın 
yeni simge yapılarından biri olmaya aday. 

Bu projede hedeflenen en önemli 
konuların başında, enerji tasarrufu sağ-
lamak için nitelikli yalıtıma sahip düzgün 
dış cephe duvarları oluşturmaktı diyen 
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Deha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Yazıcı, dış cephe duvar imalatlarında 
oluşan şakül ve terazi kaçıklıklarının ciddi 
bir sıkıntı olarak karşılarına çıktığını söy-
lüyor. 

Proje Müdürü Ömer Bilge de uzun 
ve yüksek dış cephe duvarlarını terazi 
ve şakülünde yapabilmenin her zaman 
zor olduğunu ve bu tip duvarlar üzerine 
yapılan yalıtım uygulamalarının cephenin 
şakülüne getirilmesini sağlamadığını 
belirtiyor. Bu projemizde karşılaştığımız 
bu problem için çözüm araken Lafarge 
Dalsan’ın CEKETLEME sistemiyle tanıştık-
larını söyleyen Ömer Bilge, CEKETLEME 
ile düzgün, şakülünde ve terazisinde bir 
yüzey elde ettiklerini belirtiyor. 

Projedeki dış duvarlarda 2 ila 10 
cm arasında değişen şakül kaçıklıkları, 
CEKETLEME’nin taşıyıcı sistemini oluşturan 
L braket ve  CT cephe profilleri sayesinde 
kolaylıkla giderildi. 

Cephenin şakülüne getirilmesi için 
düşeyde çekilen ipin konumuna göre 
uygun uzunlukta (75-100-125-150 mm) L 

braketler kullanıldı. Terazi kaçıklıkları ise 
CT profillerin L braketlere sabitlenmesi 
sırasında ayarlanarak düzeltildi. Böylelikle 
BoardeX için düzgün bir taşıyıcı sistem 
oluşturuldu.

Ayrıca CEKETLEME sistemi sayesinde, 
duvar ile BoardeX arasında oluşan boş-
luğa düşük yoğunluklu mineral yünler 
kullanılarak etkili ısı yalıtımının sağlaması, 
AVM’nin enerji tasarrufu planlarına büyük 
katkı sağladı. Projesinde 150 kg / m3’lük 
taş yünü kullanılacakken, CEKETLEME sis-
temi sayesinde düşük yoğunluklu (50 kg/
m3) ve daha kalın taşyünü kullanıldı. 

Bununla beraber CEKETLEME sis-
temi, üzerine yapılacak uygulama için 
mükemmel, düzgün bir yüzey oluşturdu. 

“DIŞ CEPHEDE BOARDEX’I KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUM.”

Ahmet Arıcı Deha Gayrimenkul – YKB

“ŞAKÜLÜNDE OLMAYAN DUVARLARIMIZI CEKETLEME SİSTEMİYLE KOLAYLIKLA ÇÖZDÜK.”

Ömer Bilge-Proje Müdürü

“BENCE BOARDEX İLE DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR.”

Erol Bilgen İzo-Meb A.Ş.-YKB

REFERANSLAR 
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TEMA
 Yarıyıl boyunca açık/yarı açık ve kapalı 
mekan kurgusu konularında özelleşen 
konut tasarımı 
VURGU 
 Çevre, insan, mekan, strüktür, mal-
zeme, kütle 
AÇIKLAMA
 Kolay kavranabilecek, karmaşık 
olmayan, tasarım sorunlarının çözümü; 
doğal ve yapay fiziksel çevre koşullarının 
analizi; işlev, biçim, strüktür, mekan kur-
gusu ilkelerinin tanıtılması. 
KONU   
 Bu projede öğrencilerin barınma 
olgusunun getirdiği işlevsel gereklilik-
leri fiziksel çevre verilerine uygun şekilde 
ve en önemlisi yapısal sorunları doğru 
biçimde çözümleme yeteneklerini gös-
termeleri beklenmektedir. Proje alanı 
Çanakkale Assos’tadır. 
AMAÇ
 Tasarıma başlarken arazi eğimi, yön-
lendirme gibi çevresel koşulların tasarım 
girdisi olarak ele alınması gerekliliğinin 
kavratılması, farklı mekan tipleri arasında 
işlevsel ilişkilerin çözümü becerisinin 
geliştirilmesi.
 İşlevsel gereklilikler ve çevresel koşul-
ların birlikte yorumlanması sonucunda 
yaratıcı ve özgün bir biçime ulaşma bece-
risinin kazandırılması

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Mimari Tasarım Stüdyosu: Yeliz Tülübaş Gökuç, Serkan Palabıyık, Hatice Uçar, Yusuf Yıldız, 
Seda Buğra
Öğrenci: Abdurrahim Özer, Öznur Aslan
Danışman: Yeliz Tülübaş Gökuç, Serkan Palabıyık
Proje Adı: Assos’ta Haftasonu Evi

Alçım Kampüs - Öğrenci proje I
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TEMA
 Yarıyıl boyunca açık/yarı açık ve kapalı 
mekan kurgusu konularında özelleşen 
tenis kulübü tasarımı
AÇIKLAMA
 Verilen alanda tenis kulüp binası, res-
toran, idari birimler tasarlanması beklen-
mektedir.  
AMAÇ
 Öğrencilere mekanın ve mekan yarat-
manın özelliğini belli temalar kurgusunda 
tanıtmak.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Mimari Tasarım Stüdyosu: Serkan Palabıyık, Yeliz Tülübaş Gökuç, Bedriye Asımgil, 
Yasemin İnce Güney, Yusuf Yıldız
Öğrenci: Merve Koçyiğit, Enes Yıldız
Danışman: Serkan Palabıyık
Proje Adı: Balıkesir’de Tenis Kulübü Tasarımı

Alçım Kampüs - Öğrenci proje II
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TEMA
 Toplu konut, otel, hastane, ofis yapıları 
gibi tekrar eden birimlerden oluşan yapı 
tiplerinin tasarımına yönelik çözümler 
VURGU
 Tekrar - yapı teknolojisi – modüler 
sistem – yapı üretimi – standartlar
AÇIKLAMA
 Mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve 
çeşitlendirme problemleri, bu problem-
lere sistematik olarak yaklaşma yöntem-
leri, norm ve standart oluşturma, normlar 
ve standartlara uygun çözümler üretme 
becerisi, yeni yerleşim alanlarının yanı 
sıra, kent içindeki çöküntü alanlarının 
tasarlanan proje aracılığıyla sıhhileşti-
rilmesi, kent içi düğüm noktalarındaki 
mekansal sorunların “çarşı-büro-konut-
otopark” gibi “karma işlevleri” olan yapılar 
aracılığıyla çözümlenmesi.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Mimari Tasarım Stüdyosu: Serkan Palabıyık, Berrin Akgün Yüksekli, Yasemin İnce 
Güney, Yusuf Yıldız
Öğrenci: Ümit Özbunar
Danışman: Serkan Palabıyık
Proje Adı: Balıkesir Kent Merkezinde 100 Yataklı Öğrenci Yurdu Tasarımı

Alçım Kampüs - Öğrenci proje III
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TEMA
 Balıkesir kent merkezi içerisinde ve 
özellikle kentsel yoğunluğun yüksek 
olduğu bölgelerde çevre düzenleme pro-
jesi. 
VURGU
 Kentsel sorunlar.
AÇIKLAMA
 Bu proje ile, öğrencilere yapısal çev-
renin kavranmasını sağlayacak analiz 
yapma, mevcut kent dokusu içinde yer 
alan ve kentsel mekâna katkıda bulunan 
kentsel değerleri ve peyzaj değerle-
rini belirleme, verilen çalışma alanında 
mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki 
işlev-biçim-fiziksel çevre ilişkilerini dik-
kate alan tasarımların yapılması becerile-
rinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 Çalışma alanı, geçmişte kent mer-
kezinin uzantısında bulunan, ancak bir 

süredir geçirmekte olduğu dönüşümler 
nedeniyle giderek kent merkezi görün-
tüsü kazanmaya başlayan bir alan nite-
liğindedir. söz konusu alandaki toplu 
taşıma merkezi, eski sanayi bölgesinde 
yapılması planlanan kentsel dönüşüm 
çalışmaları ve gar yapısının çevresin-
deki depo vb. yapıların kaldırılarak alanın 
rekreatif amaçlara yanıt verecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi gibi kararlar, bu 
bölgenin önümüzdeki yıllarda yeni bir 
kent merkezine dönüşerek kentlilere 
hizmet vereceğini göstermektedir. bu 
nedenle, bu proje ile, bu alanın biçimsel, 
mekansal ve işlevsel anlamda yeniden 
düzenlenmesi ve bir kentsel-kamusal 
mekan olarak kent yaşamına kazandırıl-
ması amaçlanmaktadır.
 Söz konusu düzenlemede yer alacak 
mekanların insan ölçeği, mekansal çeşit-

lilik, mekan tanımı gibi tasarıma yönelik 
kararlar aracılığıyla günün her saati kul-
lanılabilecek canlı ve dinamik bir kentsel 
mekan, bir tür kentsel çekim noktası 
olacak şekilde tasarlanması beklenmek-
tedir. alanın sağlıklı kullanımıyla ilişkili 
olarak alanın çevresindeki araç ve yaya 
dolaşımının yeniden düzenlenmesi de 
önemli tasarım ilkelerinden biri olarak ele 
alınmalıdır.
 Çalışma alanında yer alması düşünü-
lecek işlevler ve bu işlevlere yanıt verecek 
yapılar/yapı grupları aşağıda sıralanmış 
olmakla birlikte, kesin olarak belirlenme-
leri öğrencilere bırakılmıştır.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Mimari Tasarım Stüdyosu: Gaye Birol Özerk, Berrin Akgün Yüksekli, Tülay Çivici
Öğrenci: Tuğçe Kurtulmuş
Danışman: Gaye Birol Özerk
Proje Adı: Balıkesir Gar Binası Çevresi Kentsel Tasarımı

Alçım Kampüs - Öğrenci proje IV
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Bayi Listesi
BOY PANEL YAPI SİS.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ERTUĞRUL SAÇ İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YİĞİTER BOYA KİM. DEK.TİC. LTD. ŞTİ.
ÖTKEN TİCARET - İBRAHİM ÖTKEN
ARMA HIRDAVAT MÜT.İNŞ.DEK.İZOL.LTD.ŞTİ.
DEMİRTAN İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ÖZFAY YAPI İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.
VARDAR BOYA SAN LTD.ŞTİ
VEFA DEMİR ÇİMENTO ve NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
ACARTAY VOLKAN ACATAY İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
ACC YALITIM İMLT.İNŞ.GD.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
ALMET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTİKYAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.
ARSAN GRUP DEM.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYDEN YAPI END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BALBAY YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLKİM BOYA İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
BÜYÜKKAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.
C.COŞKUN İNŞ.MÜH.SAN.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
FAHRETTİN ARAS İNŞ.DEK.TİC.LTD.ŞTİ.
FİKRET YILDIRIM ve ORT. - REİS İNŞAAT
FİLİZ İNŞ.HAFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÖKSU GRUP İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLSÜNLER İNŞ.GIDA NAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.Ş 
İN-SA İNŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMEB İZOL.YAL.İNŞ.SAN.veTİC.A.Ş.
KADİR COŞKUNLU-BİRCAN TİCARET
KANYON YAPI END.ve TİC.LTD.ŞTİ.
LÜTFİ GÜLER - GÜLER YAPI MARKET ve DEK.
MUSTAFA YALÇIN - MUYA DEKOR.İNŞ.TİC.
MYM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
NAKİ DEMİR İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OFİS NAK. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
OSKO YAPI END. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
PRESTİJ KONG.SEM.NİK.DAV.ORG.YAPI TUR.EĞT.LTD.ŞTİ.
SERKAN KARAKAŞ-ASPA YAPI ASMA TAVAN ve İZOL. 
TAŞYAPI MARKET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UĞURLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
UMDE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIRIMER İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
YILDIZ ŞAHİN İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ACASA İNŞ. MALZ. İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
AYKUT TİC. İNŞ. MALZ. TAAH. LTD. ŞTİ.
ÇAMLICA İNŞ.ORM.ÜR.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
FANSA AMS. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
GÖRGÜLÜ TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KOZ MİMARLIK MÜH.İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOMART YAPI PROJE MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
UÇAR İNŞ.TİC.TUR.LTD.ŞTİ.
YILDIZ İNŞ. MALZ.NAK.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
RAY MÜH.YAL.İNŞ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRÜN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAVUZ DEMİR İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ALEV HALULU - KOÇ MÜHENDİSLİK
BALIKESİR UĞUR YAPI MAR. TİC.LTD.ŞTİ.
BORÇİM İNŞ. TUR. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
IŞIK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KÜLCÜ PROJE İNŞ.EML.ORM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SEFER DOST-DOST ALÇI DEKORASYON
ŞELALE HAFRİYAT LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UYTUNLAR MOTORLU ARAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EROĞLU ENERJİ TAR. TUR. NAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
YILTİC YILDIRIM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
DİLEK İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HAS İZOLASYON YAL.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMET İZOLASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KIRCAL MADENCİLİK TAŞ OCAĞI NAK.LTD.ŞTİ.
KUBİLAY ALPASLAN-AS ALPASLAN İNŞ. MALZ.
MUSTAFA ÜNAL İNŞ.MALZ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
REAL İNŞ.MALZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEYHAN İÇ DEKORASYON MUHARREM EMİNOĞLU 
YENİ LEVENT İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞAHİN TOPÇU İNŞ.ve YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT DOĞU İNŞ.VE YAPI MALZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZÜCAN YAPI MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İLHAN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NAMLI İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
AS ALÇI DEKORASYON LTD.ŞTİ
BAHÇECİLER İNŞ. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EDİP AKTEPE - AKPETEK TİCARET 
AYSAL İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTÜRK BOYA TİC.LTD.ŞTİ
SERDAR DEMİR - DEMİR İNŞ.
ZÜMRÜT YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKAL TİCARET-HASAN AKAL
AKIN İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
AYDINLAR GIDA İNŞ.NAK.TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ.
ÖRNEK HIR. VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİNDAĞ METAL İNŞ.TİC.SAN.A.Ş.
MEDEKA İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ. 
SEDAT AKYAZICI-SERHAT İNŞ.VE YAPI MALZEMELERİ
YARAMANLAR İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MAHMUT SAMİ ARICA 
EMRAH DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AÇIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADEO MAYA YAPI MARKETLERİ A.Ş.
AHMET YILMAZ - ARİFOĞLU İNŞ. ve YAPI MALZ.
AKYILDIZLAR KERESTECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARGET TASARIM VE MÜH.LTD.ŞTİ.
AYHAN ÇELİK - AYT MÜHENDİSLİK
AYHAN UYAN - UYAN ALÇI DEKORASYON
BARIŞ İNŞ.İZOL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DİDİM YAPI SİS.TİC.LTD.ŞTİ.

ADANA
ADANA
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
EDİRNE
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
HATAY
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL

(322) 346 15 91
(322) 346 80 15
(322) 233 80 90
(272) 212 36 75
(382) 213 84 84
(358) 218 83 83
(358) 218 80 88
(358) 514 37 90
(358) 218 99 38
(312) 351 22 55
(312) 311 63 99
(312) 230 75 17
(312) 309 49 60
(312) 353 93 94
(312) 473 84 44
(312) 641 66 06
(312) 267 56 76
(312) 354 10 20
(312) 385 52 77
(312) 231 42 12
(312) 342 52 78
(312) 386 15 38
(312) 395 95 73
(312) 814 40 11
(312) 476 32 00
(312) 286 03 81
(312) 285 01 65
(312) 238 25 55
(312) 384 59 59
(312) 342 51 05
(312) 386 29 00
(312) 385 56 80
(312) 472 98 45
(312) 385 16 50
(312) 440 50 38
(312) 484 91 25
(312) 482 96 02
(312) 353 59 25
(312) 270 23 12
(312) 349 09 82
(312) 441 20 00
(312) 311 13 18
(242) 515 25 25
(242) 778 16 00
(242) 345 01 48
(242) 746 22 72
(242) 565 33 33
(242) 311 31 90
(242) 259 56 66
(242) 312 69 15
(242) 221 65 50
(242) 722 60 70
(256) 215 27 24
(256) 212 19 44
(256) 622 09 05
(266) 245 54 69
(266) 244 78 13
(266) 614 60 61
(266) 762 00 01
(266) 714 74 20
(266) 412 86 26
(266) 227 16 55
(266) 373 30 33
(378) 227 76 00
(374) 215 73 95
(224) 368 91 00
(224) 614 07 28
(224) 272 32 27
(224) 220 51 20
(224) 494 10 98
(224) 676 19 39
(224) 453 11 88
(224) 715 20 37
(224) 411 19 19
(286) 213 15 11
(286) 212 87 29
(364) 213 44 58
(258) 241 32 85
(258) 268 89 99
(258) 213 63 04
(412) 233 38 27
(412) 345 04 41
(412) 238 26 18
(380) 523 21 93
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(284) 225 36 66
(442) 213 36 84
(222) 250 15 15
444 9 293
(222) 220 55 00
(342) 241 10 20
(342) 323 02 75
(342) 322 13 77
(454) 216 16 54
(326) 241 48 78
(246) 227 87 00
(216) 452 31 64
(212) 349 31 59
(212) 665 98 29
(216) 332 07 85
(216) 680 37 50
(216) 521 53 20
(216) 309 00 92
(212) 438 29 00
(216) 455 81 81
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(216) 576 06 70
(212) 854 00 67
(212) 322 35 30
(212) 279 26 71
(212) 220 34 35
(212) 521 44 02
(212) 268 49 18
(212) 320 92 90
(212) 727 88 48
(216) 360 88 15
(216) 612 10 73
(216) 470 86 21
(216) 576 76 02
(212) 654 18 36
(212) 664 60 00
(216) 414 11 30
(216) 456 45 51
(216) 335 11 60
(216) 457 68 87
(216) 420 74 89
(212) 728 75 71
(212) 625 25 52 
(212) 488 37 98
(212) 592 60 64
(212) 418 13 52
(212) 668 77 19
(212) 210 40 19
(212) 652 24 28
(216) 473 45 88
(216) 550 85 05
(212) 854 26 71
(216) 64 69 53
(216) 661 21 31
(232) 363 63 60
(232) 382 94 55
(232) 616 69 02
(232) 433 10 10 
(232) 227 64 91
(232) 479 10 90
(232) 458 94 41
(232) 459 48 88
(232) 365 16 75
(232) 489 65 80
(232) 469 99 78
(232) 272 14 44
(344) 235 19 10
(370) 424 21 10
(338) 213 65 47
(366) 215 11 33
(352) 330 55 21
(352) 330 40 00
(352) 336 28 00
(318) 224 63 06
(288) 214 57 98
(386) 212 21 74
(262) 643 04 15
(262) 644 40 29
(262) 528 14 00
(262) 311 68 24
(262) 658 08 80
(332) 235 09 43
(332) 248 77 31
(332) 251 56 00
(332) 237 19 09
(332) 512 24 73
(332) 245 25 24
(332) 235 40 46
(332) 712 56 54
(274) 223 81 83
(422) 325 73 54
(236) 313 47 28
(236) 231 52 73
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(236) 233 53 70
(324) 322 44 08
(324) 321 73 70 
(252) 214 20 20
(252) 313 03 46
(252) 413 05 21
(252) 614 63 84
(252) 282 79 69
(384) 213 18 91
(388) 213 11 21
(452) 233 43 73
(452) 323 13 27
(464) 715 72 07
(264) 281 18 20
(264) 281 37 03
(362) 439 17 25
(362) 440 35 35
(362) 433 13 25
(362) 447 30 91
(346) 225 21 52
(282) 261 53 34
(282) 673 60 00
(462) 230 57 77
(462) 325 13 16
(276) 227 45 24
(432) 223 49 74
(226) 811 24 83
(354) 645 30 86
(372) 319 24 00
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90
(372) 251 54 82
(372) 615 87 97

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA EREĞLİ
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MERSİN
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SİVAS
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
TRABZON
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

GİMSA İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GMA YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
KALE TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KAPLAN ALÇI DEK. VE İNŞ.MALZ.MEVLÜT KAPLAN
KARAKAYA ALÇI.YAPI İNŞ.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
KARDALSAN LTD.ŞTİ
MAHMUT CARKANAT-CARKANAT DEKARASYON
MAKSEM YAPI TİCARET A.Ş.
MAS ALÇI DEK. ve YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MEİT YAPI A.Ş.
MİZAN İNŞ.DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NİDA İNŞ. ve DEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NUHOĞLU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖMER ERDEMİR-ERDEMİR ALÇI DEK.
ORAYSAN İNŞ.LOJ.SAN.VE TİC.A.Ş.
ÖZCAN İNŞ.İZOLASYON TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZŞAHİN İNŞ.TUR.ve DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ.İNŞ.TES.SAN.TİC.A.Ş.
ÖZYAZICI YAPI DEK.İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
PAŞA ALÇI İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
REMZİ ÖZTÜRK-ENH MÜHENDİSLİK
SAYAR YAPI MALZ.İNŞ.GD.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEF İNŞ.YAPI DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOĞANCIOĞLU İNŞ.DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
STM RUMELİ YAPI İNŞ. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
TOKAL İNŞ. YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TUNÇ DEK.ALÇIPAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TURALPAN ALÇI DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇ YILDIZ İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT ALÇI İNŞ. ve DEK.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YEKSAN İNŞ.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YEŞİLYURT ORM.ÜRN.YP.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
YILKAR YAPI ÜRÜN.SAN. UĞUR KARADUMAN
ABDULKADİR BOZDAĞ İNŞ. MALZ. SATIŞ
AKDEK İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
ALİAĞA METE YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKAYA MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BATURLAR NAK. İNŞ. YAPI MALZEMELERİ A.Ş
BÜYÜKDAĞLAR İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DEKİM PAZ.YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DOĞUŞ İZOL.BOYA VE YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
FAZİLET ALÇI DEK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
KÖŞEGEN İNŞ. PROJE DEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
ÖZTAÇ PAZ.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TAŞDELEN DEKORASYON İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
METESAN DEMİR TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ESEN TİC. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 
ÖZOĞULLARI YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
HUZUROĞLU YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FAVORİ YAPI TİC.LTD.ŞTİ.
GAFFAROĞLU İZOL.YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HATEK YALITIM İNŞ.MALZ.SAN.LTD.ŞTİ.
YURTSEVEN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CENNET YAPI MALZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
DULKADİROĞLU İNŞ.VE MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEFOĞLU YAPI MALZ. İNŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SİMGEM DEK.TUR.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SİNAN VERAL - İKİZLER İNŞAAT
TUNÇSOY İNŞ.MALZEMELERİ-SEFURE TUNÇ
YAPI TEKNİK İNŞ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARTIPAN İNŞAAT NAK.TAR.SAN.LTD.ŞTİ.
BAYKALLAR ÇİMENTO DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HALİL İBRAHİM SAYAR LTD.ŞTİ.
KONYIL YAPI İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
LÜTFİ TAKAVCI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ŞERAFETTİN AKGÜL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZEBEK İNŞ. DEKORASYON GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YILMAZ İNŞ.HAYV.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇAĞ DEKORASYON İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALİ ÖZTORUN-ODT YAPI DEK.MİM.
BAHATTİN AKKAŞ İNŞ.MALZ.TİC.
OTÇUOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TOPKAYALAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
YAPINET İNŞ.LTD.ŞTİ.
YÜKSELLER DEMİR MAK.HIR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İSMET YURTERİ İNŞ. PROJE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
İZYAPI İZOLASYON VE YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.
BAŞARAN İNŞ.TEK.HAF.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BYKS BODRUM YAPI KİM. İNŞ.LTD.ŞTİ.
GONCA DURMAN-DOĞUŞ YAPI MARKET
HÜSEYİN ÜNAL - ÜNAL ALÇI DEKORASYON
YAŞAR KESLER-MAKSİMUM İZOLASYON YAPI MALZ.
ÖNCÜL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
ILIKKANLAR İNŞ.MALZ.TAAH.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
KONUT İNŞ.LTD.ŞTİ
MUTLU İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
BİBEROĞLU İNŞ. NALB. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TEVERLER YAPI MALZ.A.Ş.
TOSUNLAR TİCARET -HALİL TOSUN
DOYAROĞLU İNŞAAT ISI NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
OSKAR İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZDE İNŞ.MALZ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
SARILAR BOYA VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
AKKAŞLAR LTD.ŞTİ.
İSMAİL ÖZTÜRK-AS YAPI DEKORASYON
YAPISİS MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HAKTAN TİCARET-MEHMET ATMACA
KIRIMLIOĞLU YAPI MALZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
KALE DİZAYN YAPI MALZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EYÜPOĞLU PAZ. İNŞ. AKAR. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLSENA ELEKTRİK İNŞ.LTD.ŞTİ.
KALE YAPI İNŞ.TAAH.MAD.ve NAK.LTD.ŞTİ.
BALCI İNŞAAT PAZ.VE ORG.LTD.ŞTİ.
CELAL KAPLAN - ÖZEN DEKORASYON
ECE YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EKŞİOĞLU İNŞ.NAK.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ILGIN YAPI MALZ. İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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