


ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 3

Başyazı 

Nicolas de Magnienville - Genel Müdür Yardımcısı

Köklü şirket olmak bir dizi sorum-

luluğu da beraberinde getiriyor. Bir asrı 

aşan geçmişi ile Lafarge ve 80’inci yılını 

kutlamaya hazırlanan ortağımız Dalsan, 

sahip oldukları birikim ile yeniliklere imza 

atmaktadır. 

Ortaklıktan doğan sinerji ve güç, sek-

töre her zaman yeni bir soluk getirmiştir. 

Bu başarının altındaki en önemli etken 

yılların getirdiği tecrübenin verimli bir 

şekilde şirket amaçları doğrultusunda kul-

lanılmasıdır.   

Lafarge Dalsan’da en alttan, en üst 

birime kadar bir takım oyunu sergilenir ve 

sahip olunan tecrübe ile her öneri dikkate 

alınır. Bu şekilde ekip ruhu ile çalışılır.

Lafarge Dalsan, bölümler arasında 

sağlanan koordinasyon ve kontrolle, her 

bilginin ne kadar önemli olduğu algısını 

çalışanlarına aşılamış ve bilginin paylaşıl-

masında teşvik edici bir ortamın oluşma-

sını sağlamıştır. Aslında sadece çalışan-

ları değil; bayi, mimar, usta ve diğer grup-

larada Lafarge Dalsan ailesinin bir parçası 

olduğu hissettirilmektedir. 

Lafarge Dalsan, ekonomiye sağladığı 

katkı ve yarattığı katma değer ile sektör-

deki diğer işletmelere değişimi, özellikle 

yenilenme ve girişimci olma ihtiyacını his-

settiriyor. Öyle bir an geliyor ki, en büyük 

rakibimiz kendimiz oluyoruz. 

Bilgi yönetimi sürekli devam eden bir 

süreçtir. Tabi ki tecrübeyi bilgiye dönüş-

türmek ve bu bilgiyi şirket içinde  herkes 

tarafından kullanılabilir kılmak önemlidir.  

Bilgi, yenilikler için teknolojik üretimin 

de ön koşuludur. Lafarge Dalsan’ın, sahip 

olduğu bilgiyi en iyi kullanan işletme-

lerden biri olduğunu söyleyebilirim.  

Lafarge Dalsan, bilgiye dayalı hukuk 

danışmanlığı, halkla ilişkiler ve çalışan iliş-

kileri gibi önemli çalışmaları yürütmekte 

ve bilgi paylaşımında sürekliliği öncelikli 

olarak hedefl emektedir.

Zira öğretisi yüksek şirketler bir 
gecede kurulamaz. En başarılı örnekler, 
zaman içinde yavaş ve istikrarlı bir şekilde 
geliştirilmiş tutumların ve yönetim süreç-
lerinin ürünüdür. Lafarge Dalsan sahip 
olduğu birikim ve kültürle hep daha iyiye 
ve daha ileriye gitmektedir.

Lafarge Dalsan elde ettiği bilgiyi geliş-
tirerek ve herkesin anlayabileceği şekile 
getirerek sektörle paylaşmaktadır. Bunu 
gerçekleştirirken,  diğer işletmelere de 
örnek olabileceğimizin farkındayız. 

Tüm çalışanları ve paydaşları ile büyük 
bir aile olan Lafarge Dalsan’ın, sahip 
olduğu bilgi ve birikimi, sektörün gelişimi 
doğrultusunda her zaman kullanmaktan 
büyük onur duyacağını belirtmek isterim. 
Çünkü biz, sadece sektöre karşı sorumlu 
değil; sahip olduğumuz değerle, ülkemize 
karşı da sorumluyuz. Unutulmamalıdır ki, 
en küçük bir veri büyük deneylerin ilk par-
çasıdır.

Sevgiyle kalın,

Bilgiyi Yönetmek
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ALÇIM’ın bu sayısında başarı öyküle-
rinden küçük bir demeti sizlere sunmak is-
tiyoruz. Bu çerçevede, kavuran çöl sıcakla-
rında, ALÇIM dergisi olarak şantiyelere mi-
safir olduk. Lafarge Dalsan kalitesinin iş-
leri nasıl kolaylaştırdığına yakından şahit-
lik ettik. Lafarge Dalsan ile çalışma heye-
canında olan şantiye müdürlerinin ürün-
leri nasıl sorunsuz tedarik ettiklerini, teslim 
zamanlarına ilişkin memnuniyetlerini ilk 
ağızdan dinledik. Lafarge Dalsan ailesinin 
üyesi olmakla bir kez daha iftihar ettik.

Elinizde tuttuğunuz ALÇIM’ın bu sayı-
sında kapak haber olarak,  BoardeX ürün 
uygulamasını ve ustaların görüşlerini ele 
aldık. BoardeX ürünü ile tanıştıktan sonra 
zamandan tasarruf ederek, işi daha er-
ken teslim eden ustaların sevincine or-
tak olduk. BoardeX ile temiz bir iş çıka-
ran ustanın, ürünü kolayca kesip tehlikesiz 
kaplama levhasını iskelede taşıyarak na-
sıl montaj yaptığını dinledik. Yaz aylarında 
yoğun bir çalışma içerisinde olan ustaların 
ve uygulamacıların BoardeX ile kazandık-
ları zamanı diğer projelere kaydırarak ve-
rimlerini yükselttiklerini öğrendik. Haberin 
detaylarını derginin iç sayfalarında okur-
ken, böyle bir ürünle ülkemizde özellikle 
ceketleme sistemi ve dış cephe sistemle-
rinde, BoardeX’in alışılmış tüm kalıpları ya-

vaş yavaş kırarak yoluna devam ettiğine 
tanık olacaksınız. 

34.Yapı Fuarı’na BoardeX ile katılarak, 
adeta fuarın yıldızı olan Lafarge Dalsan’a 
ait fotoğraf ve haberi Bizden bölümündeki 
sayfada okuyabilirsiniz. Fatih Ulutaş’ın ce-
ketleme ile ilgili yazısı ve Ali Kanver’in uy-
gulamacı bayi ve ustalara BoardeX eğiti-
mini veren haberi de bu bölümde yer al-
maktadır.  12 Mimar, 12 Portre haberi ile 
eserleriyle ölümsüzleşen mimarlarımızın 
haberi ve yorumları yine bu sayımızda yer 
alan bir başka haberimiz.

İzmir’den Köşegen Yapı, 
Kastamonu’dan Emin Huzuroğlu ve 
İstanbul’dan Turalpan Yapı’nın Lafarge 
Dalsan bayiliği ile başlayan başarı serüve-
nini merakla okuyacaksınız. Usta söyleşile-
rimizle, her ustanın farklı bir hayat hikaye-
sine tanık olacaksınız. 

Türkiye’nin dört bir yanında yükse-
len bina ve şantiyelerde Lafarge Dalsan 
ürünleri kullanılıyor. Bu sayımızda, Lafarge 
Dalsan farkını tercih ederek diğer proje-
lerden ayrılan, İstanbul’dan “Countrylife”, 
Ankara’dan “Atlantis City “ve yine 
İstanbul’dan “Rixos Elysium Suites”te kulla-
nılan alçı levha ve BoardeX  ürünleri ile il-
gili haber ve görüşleri okuyabilirsiniz. 

ALÇIM’ın Portre Mimar konuğu ise Arif 
Hikmet Koyunoğlu. Koyunoğlu’nun ha-
yat hikayesini anlattığımız bölümümüzde, 
yeğeni olan mimar ve araştırmacı Hasan 
Kuruyazıcı’nın yorumları ile zevkle oku-
yacağınızı tahmin ettiğimiz bir yazı or-
taya çıktı. Alçı Tarihçede Roma dönemi an-

EDİTÖR
Turgay Türker

YAYIN DANIŞMANLARI
Gül İşlek

Selin Özgüldür

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Gökhan Gözü

SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
İçten Sayın

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

İMTİYAZ SAHİBİ
Dalsan Alçı San. ve Tic. A.Ş.

Adına
Şerafettin Turan

HABER MERKEZİ
Onur Türk, N. Zeynep Güngör,

Serap Yılmaz, Elif Ada Deniz,

Mehmet Avcı - İST

FOTOĞRAF
Kadir Yusuf

REDAKSİYON
Ezgi Yağmur Can

GÖRSEL TASARIM
Ehaber Yayıncılık

EDİTÖRYAL HAZIRLIK
Ehaber Yayıncılık

Ahmet Rasim Sokak 33/A
Çankaya / Ankara
T:0 312 442 25 30

BASKI
Gökçe Ofset Mat.

İvogsan 21. Cadde 599 Sok. No:22
Ankara

YÖNETİM YERİ
Dalsan Alçı San. ve Tic. A.Ş.

1. Cadde Sincap Sokak No:12
Büyüksanayi 06060 Ankara

T:0 312 303 49 49 F:0 312 341 25 69
www.dalsan.com.tr

latılırken, aktüel söyleşide ki konuğumuz 
Ahmet Selçuk İlkan.. 

Alçıkart ile hediyeler kazanan Desa 
Yapı’nın tavsiyeleri ise, piyasa gözüyle siz-
lere sunuluyor. Lafarge Dalsan’ın İhracat 
Yöneticisi Baran Baş ile Arta Kalan Zaman’ı 
nasıl değerlendiğini bizlerle paylaşır-
ken, Oda Sohbette Adana Mimarlar Odası 
Genel Sekreteri Kamuran Pekçetin sohbeti 
ve kent estetiğinde Adana mimarisi konu 
ediliyor.

Keyifl e bizleri kabul eden Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Eti Levi Akyüz’ün öğrencileri ile olan 
yakın ilişkilerini ve bunun yansıması olan 
başarılı öğrenci projelerini de bu sayı-
mızda okuyabilirsiniz. Haber Aktüel’de 
ise Bodrum Kent Müzesi anlatılırken, 
Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneş 
ile anılmaması gerektiği, kültür turizminin 
gözde mekanlarından biri olduğu gerçeği 
bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Bu arada 4’üncü sayımızda Mimar 
Kemalettin Bey ile ilgili kaleme alınan 
portre yazısında arkadaşımız, kaynak ola-
rak istifade ettiği ODTÜ Mimarlık Bölümü 
Hocalarından Prof.Dr. Yıldırım Yavuz’un 
eserlerine gerekli atıfl arı yapmayı sehven 
unutmuştur. Hocamızdan engin hoşgörü-
süne sığınarak özür dileriz.

İşte Ramazan, Bayram, sıcaklar derken 
yine bir dergiyi daha bitirmiş ve size sun-
muş olmanın huzuru ve mutluluğu içinde-
yiz.  Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle,

Sevgiyle kalın,

Editör’den / Turgay Türker

Sektöre Yaptığı 
Yenilikler ile 
Dinamizm 
Kazandırıyor

Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır.
Yıl:2 Sayı:6 Eylül-Ekim-Kasım-Aralık  2011
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Bizden Haberler

BULUŞTUR, Çanakkale, 
Edremit ve Trabzon’da

Lafarge Dalsan’ın buluşlarını anlatan 
ve bu buluşları kullanıcılarla buluşturmayı 
amaçlayan uygulama aracı BULUŞTUR, 
Çanakkale, Edremit ve Trabzon’da usta ve 
uygulamacılarla buluştu. 

Ustalara, Lafarge Dalsan Proje 
Hizmetleri Yöneticisi Ali Kanver tarafından 
verilen eğitimde; BoardeX ile ilgili bil-
giler teorik olarak,  BoardeX ile yapılan 
“Ceketleme Sistemi” ise teorik ve uygula-
malı olarak anlatıldı. 

BULUŞTUR’da, BoardeX’ in yanı sıra 
usta ve uygulamacılara ALLEV beyazı 4x4 
Permabase ve A1 sınıfı yanmaz alçı levha 
olan ALLEV A1 de tanıtıldı. Alçıkart siste-
minin anlatıldığı ve başvurularında alına-
bildiği BULUŞTUR, usta ve uygulamacı-
larla buluşmak üzere yeni rotasını alarak 
Türkiye’yi turlamaya devam ediyor. 
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Lafarge Dalsan, bayi, usta, uygulamacı 
ve çalışanları ile Ramazan’da verdiği iftarla 
bir araya geldi.  Geleneksel olarak her Ra-
mazan ayında verdiği iftarla, usta, bayi ve 
uygulamacılarla bir arada olan Lafarge 
Dalsan, büyük bir aile olmanın sorumlulu-
ğunu yerine getiriyor.

Bu yılki iftar programı  Çanakkale, Ed-
remit, İstanbul, Bursa, Antalya, Trabzon ve 
İzmir’de gerçekleşti. İftara yoğun bir katı-
lım gösteren bayi, usta ve uygulamacılar, 
iftar programında ayrıca yeni ürünler hak-
kında da Lafarge Dalsan yönetiminden 
bilgi aldı. 

Lafarge Dalsan Ailesi 
İftarda Buluştu
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Bizden Haberler

Lafarge Dalsan 34. İstanbul Yapı Fuarı’ nda 
Ürünleriyle Fuarın Yıldızı Oldu

Bu yıl 34.’ sü düzenlenen İstanbul 
Yapı Fuarında Lafarge Dalsan 4. Salon’ da 
katılımcıların yüksek ilgisiyle karşılaştı. 
Amerika’ dan sonra Avrupa ve Türkiye’ de 
ilk olarak üretilen cam elyaf şilte kaplı dış 
cephe kaplama levhası “BoardeX”, fuar 
ziyaretçilerinden tam not aldı. 

“Mesele yalıtımsa, önce ceketle sonra 
mantola!” sloganıyla altı  farklı tipte dış 
cephe sisteminin tanıtımının yanında, 
müthiş bir buluş olan 4X4’ te katılımcıların 
bir diğer ilgi odağı oldu.

Sektörde bir ilk olarak, Alçıkart siste-
minin tanıtımın yapıldığı fuarda, Alçıkart 
sistemi ustaların, bayilerin ve diğer müş-
terilerin beğenisini topladı. Fuar alanında 
kurulan stantta Lafarge Dalsan görevlileri 
ziyaretçilerden Alçıkart başvurusu aldı. 

Lafarge Dalsan, standında “Alçı Levha 
Performans Duvarları”, “ALLEV A1 Alev 
Almaz Alçı Levha”, “PF600 Yangın Sıvası” 
gibi ürünlerin uygulama örnekleri ile de 
katılımcıların bilgilendirilmesini sağladı.
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Lafarge Dalsan, Ankara Kaleboğazı ve 
Gebze Güzeller tesislerinde Türkiye’ nin 
değişik bölgelerinden gelen uygulamacı 
bayi ve ustalara BoardeX ile ilgili eğitimle-
rine hız kesmeden devam ediyor. Lafarge 
Dalsan Proje Hizmetleri Yöneticisi Ali Kan-
ver tarafından verilen eğitimde; BoardeX 
ile ilgili bilgiler teorik olarak,  BoardeX ile 
yapılan “Ceketleme Sistemi” ise teorik ve 
uygulamalı olarak verildi.

Kanver, BoardeX’ in su ve neme karşı 
güçlendirilmiş çekirdeği ve özel turuncu 
renkli cam elyaf şilte kaplaması ile dış du-
var imalatında kullanılan dış cephe kap-
lama levhası olduğu anlatarak, ustalara bu 
sistemi nasıl uygulayacaklarını örneklerle 
gösterdi. 

Kanver, “Ülkemizde yürürlüğe giren 
Enerji Performansı Yasası gereği, 2017 yı-
lına kadar tüm binaların enerji kimlik kar-
tına sahip olmaları gerekiyor. Yüksek enerji 
performanslı bir bina için dış cephe duvar-
larının da yüksek enerji performansına sa-
hip olması gerekmektedir.” dedi. Bu tip du-
varlara BoardeX ile yapılan “Ceketleme Sis-
temi” ile ulaşılacağını söyleyen Ali Kan-
ver,  “Ceketleme Sistemi; mevcut binaların 
daha hızlı, temiz, pratik bir şekilde man-
tolama öncesi düzgün yüzeyin oluşma-
sına imkan verdiğini belirtti. Bu sistem du-
var ve BoardeX arasında kalan boşlukta 
düşük yoğunluklu mineral yünlerin kulla-

nılmasına ve daha kalın yalıtıma izin veri-
yor” dedi. 

Bununla beraber Ceketleme Sistemi’ 
nin, dış cephesi cam mozaik, mermer, fa-
yans veye karo ile kaplı binaların yüzeyle-
rine mantolama yapılmadan önce; mev-
cut kaplamaların soyulması, boya kaplı dış 
cephelerde de kabarmış sıvaların törpüle-
nerek temizlenmesi gerekliliğini ortadan 
kaldırdığını  belirten Kanver; yapınında Ce-
ketleme Sistemi sayesinde terazi ve şakü-
lüne alınarak mükemmel duvarlar oluştu-
rulabilineceğini belirtti.

“BoardeX’ in uygulamacılara sağladığı 
en büyük avantaj kesim kolaylığıdır.” diyen 
Kanver, “Kesim için jet taşı vb. yüksek hızlı 
toz çıkaran el aleti gerektirmez, standart el 
aletleri kullanılarak kesim yapılır. BoardeX 

benzersiz işlenebilirliği sayesinde maket 
bıçağı ile kolay kesilir, düzgün kesim yü-
zeyi çıkartır.” açıklamasını yaptı. 

Uygulamanın yapıldığı Kaleboğazı 
ve Gebze  Tesislerinde Ceketleme sistemi 
üzerinde eğitim alanlara katılımcı belgesi 
verileceğini belirten Ali Kanver; bunun dı-
şında beş farklı dış cephe kuru duvar sis-
temi hakkında kesitler üzerinde bilgi veril-
diğini ve bu dış cephe duvar sistemleri ile 
ilgili detaylı eğitimlerin önümüzdeki ay-
larda verilmesinin planlandığını söyledi. 

Kanver, usta, bayi ve  uygulamacılara 
daha detaylı bilgi almaları için www.ce-
ketleme.com ile www.boardex.com.tr ad-
resini ziyaret edebileceklerini sözlerine ek-
ledi.

BoardeX İle İlgili Uygulamacı 
Bayi ve Usta Eğitimleri 
Devam Ediyor
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Sistem

Fatih Ulutaş - Teknik Hizmetler Yöneticisi

BoardeX, üzerine yapılacak klasik man-
tolama uygulaması için mükemmel bir 
yüzey sağlıyor.

Lafarge Dalsan’ın 2011 Nisan ayında 
inşaat sektörüne kazandırdığı BoardeX 
dış cephe kaplama levhası ile birlikte sun-
duğu 5 farklı dış cephe kuru duvar siste-
minin yanında, mevcut binalarda etkili 
ısı yalıtımı yapılmasına imkân sağlayan 
CEKETLEME ‘yi de yapı sektörüne kazan-
dırıyor.

CEKETLEME 
her gün sizin yerinize para biriktirir!!

Lafarge Dalsan yeni 
binalar için birbirinden 
farklı uygulama teknikleri 
ve avantajları olan 
daha fazla, daha kalın 
ısı yalıtım malzemeleri 
kullanılmasına imkan 
sağlayan 5 farklı dış cephe 
kuru duvar sistemini  
çözüm olarak yapı 
sektörüne sunuyor. 



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 11

Yapı sektörü, bu sistem ile sadece 
yeni bir terim kazanmakla kalmayıp, aynı 
zamanda, kolay uygulanabilen, geleceğe 
yönelik iyi bir yatırım sağlayan ve her gün 
sizin yerinize para kazandıran etkili ısı 
yalıtım uygulamalarının yapılabilirliğini, 
daha iyi ısı yalıtımı isteyen son kullanıcılara 
ve bu işin uzmanı olan mantolama ekiple-
rine de kolaylık ve kazanç sağlıyor. 

Ülkemizde, 2011 başından iti-
baren yürürlüğe giren, Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gereği her 
binanın enerji kimlik kartına sahip olacağı 
bilgisi, bugün tüm inşaat sektörü tara-
fından gayet iyi biliniyor. Bu farkındalık ve 
yönetmeliğin getirdiği gereklilikleri sağ-
lamak amacı ile enerji kimlik kartında ki en 
üst seviye olan “A sınıfı” enerji kimlik bel-
gesine ulaşmak için işverenler, yatırımcılar 
ve tasarım ofisleri, yaşam alanlarımızda 
harcadığımız enerjiyi en aza düşürme gay-
reti ve arayışı içerisinde. 

İşte tam bu noktada, Lafarge Dalsan 
yeni binalar için birbirinden farklı uygu-
lama teknikleri ve avantajları olan daha 
fazla, daha kalın ısı yalıtım malzemeleri 
kullanılmasına imkan sağlayan 5 farklı dış 
cephe kuru duvar sistemini  çözüm olarak 
yapı sektörüne sunuyor. 

Yalıtımı olmayan bina stoğunun fazla 
olduğu ülkemizdeki mevcut binaların 

enerji kimlik kartında üst sıralara ulaşması 
için “Mesele yalıtımsa,  ÖNCE CEKETLE 
SONRA MANTOLA”diyoruz.  CEKETLEME 
sistemi sayesinde binaların dış duvar-
ları haricindeki kısımlardan kaynaklı (pen-
cere, kapı, döşeme, çatı, vb.)  ısı kaybını 
telafi ederek binanın toplam ısı kaybında 
üstüne düşen görevi fazlası ile yerine geti-
riyor.

Günümüzde ihtiyaca göre 4-8 cm ara-
sında klasik mantolama uygulamaları ile, 
binaların dış cephelerinin mantolaması 
tamamlanabiliyor. Daha performanslı, 
yüksek enerji verimine sahip  dış cephe 
duvarı tasarımı yapılması gerektiğinde ise  
daha kalın (10-25cm)  yalıtım malzemeleri 
uygulama zorluğu yaşatıyor. CEKETLEME 
sistemi mevcut duvar yüzeyine 25cm 
kalınlıkta yalıtım malzemelerinin kullanıl-
masını sağlıyor. 

CEKETLEME, mantolama uygulamala-
rını kolaylaştırıyor.

Mantolama uygulamasına başla-
nırken, uygulamacıların ilk olarak karşılaş-
tıkları zorluk yüzeydeki kabarmış sıvanın 
veya mermer, seramik gibi kaplamaların 
soyulması gerekliliğidir. Bu uygulamacılara 
zaman kaybettirdiği gibi, bina içerisinde 
oturanların da gürültüye maruz kalmasına 
neden oluyor. 

Bunun yanı sıra mevcut binalarının 
şakülündeki bozuklukları düzeltmek, man-
tolaması tamamlanmış düzgün yüzeye 
sahip duvar elde etmek, özenli işçilik 
gerektirdiği gibi; düzgün yüzeyi elde 
etmek için vakit kaybına sebep oluyor.

CEKETLEME sistemi, kullanılan sistem 
elemanları sayesinde, binadaki kapla-
manın tümünü soymaya ihtiyaç duy-
muyor. Sadece L braketlere denk gelen 
yerlerde kabarmış sıvanın soyulması 
yeterli oluyor. L braket ve CT profilleri kul-
lanılarak, şakülüne alınmış taşıyıcı sistem, 
cephe yüzeyine sabitleniyor. BoardeX 
korozyona dayanıklı Drillex vidalar ile pro-
fillere sabitlenerek, şakülünde ve terazi-
sinde yekpare bir yüzey elde edilebiliyor.  
BoardeX yüzeyi klasik mantolama uygu-
lamaları için mükemmel bir yüzey. Bu 
durum da mantolama uygulamacıları için 
sorunsuz iş teslimini sağlıyor.

BoardeX yüzeyi, yalı baskı, ahşap, 
metal ve havalandırmalı cephe sistem-
leri gibi her türlü kaplama malzemelerinin 
uygulanması için de sorunsuz bir yüzey 
sağlıyor.

CEKETLEME sistemi ile ilgili detaylı 
bilgiye www.ceketle.com sitesini ziyaret 
ederek ulaşabilirsiniz.
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Kapak Haber

Binaların dış cephesinde fark yaratan 

uygulamacı 
ve ustaların 
vazgeçilmezi 
oldu…

Begüm Çolban

Alçı ve alçı levha konusunda birçok 
yeniliğe imza atmasına alışık olduğumuz, 
Türkiye’nin önde gelen markası Lafarge 
Dalsan yeni dış cephe kaplama levhası 
olan “BoardeX” i yakın zamanda piyasaya 
sunarak, heyecan yarattı. 

Suya, neme ve yangına olan dayanıklı-
lığı, küf  oluşturmayan yapısı, maket bıçağı 
ile rahatlıkla kesilebilmesi,  taşınabilirliği 
ve hafif olması yönünden kullanıcıların ter-
cihi olan BoardeX, tüm özellikleriyle fark 
yaratan dış cephe kaplama levhası.

Uygulamacı ve ustaların tercih ettik-
leri bir ürün olan BoardeX’i bizzat kullanan 
ve sağladığı faydalara tanık olan isimlere 
ALÇIM sizler için sordu. Ortak görüş, beğe-
nilen bir ürün olan BoardeX, kısa sürede 
piyasanın gözdesi haline geldi. 



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 13

Kule İnşaat Proje Taahhüt Tic. Ltd. 
Şti. yöneticisi inşaat mühendisi Levent 
Kurtuluş, BoardeX’le olan tanışmasını akta-
rırken, üründen duyduğu memnuniyeti 
şöyle aktarıyor: “Araştırmayı seven ve sek-
törle ilgili yenilikleri sürekli takip eden bir 
firmayız ve bizzat ben ve arkadaşlarım sek-
törle ilgili fuarları mutlaka ziyaret ederiz. 
BoardeX ile tanışmamız da son yapılan 
TÜYAP’taki Yapı Fuarı’nda oldu.” 

Fuarda Lafarge Dalsan standında gör-
düğü BoardeX’i diğer ürünlerle karşılaştır-
dığında, BoardeX’in hem fiyat hem de taşı-
nabilirlik konusunda avantajlı olduğunu 
gören Kurtuluş, Bahçeşehir’deki Nissa O2 
projelerinde 450 m² dış cephe alanında 
BoardeX’i kullandıklarını da bizlerle pay-
laşıyor.

İlk izlenimlerinin olumlu olduğunu 
söyleyen Levent Kurtuluş, ürünü uygu-
larken hiçbir sorunla karşılaşmadıkla-
rının da altını çiziyor. Firmalarına sağ-
ladığı rahatlık kadar ustalara da büyük 
rahatlık sağladığını belirten Kurtuluş, 
“Ustalarımızın ürüne bakışı çok olumlu 
oluyor. Ustalar yüksek bir yerde montaj 
veya vida ile tespitleme yaparken, mal-
zeme hafif olduğu için aynı yerde kulla-
nılabilecek  diğer ürünlere göre çok zor-
lanmıyorlar, rahat çalışıyorlar. BoardeX’in 
ustalar için en önemli avantajı, hafif olma-
sıdır” diyor.

 BoardeX’in büyük hacimli işlerde 
büyük zaman kazanımı sağlayacağını 

düşünen Kurtuluş, “Yeni bir ürün olan 
BoardeX’i kolaylıkla kullanmaya karar 
vermemizin arkasında Lafarge Dalsan 
gibi güçlü  bir firmanın olmasının da 
büyük rolü olduğunu vurgulamam gere-
kiyor. Böyle bir ürünün arkasında güçlü, 
tanınmış bir firma olmasa belki de bu 
ürünü böyle rahatlıkla kullanmaya karar 
veremezdik, karar vermekte zorlanırdık” 
diyerek Lafarge Dalsan’a olan güvenlerinin 
sonsuz olduğunu vurguluyor.

Lafarge Dalsan’ın İzmir bayisi olan 
Musa Taşdelen, BoardeX’i ilk olarak 
Antalya’da bayi toplantısında duydukla-
rını, geleceği olan bir ürün olduğunu ve 
ürünün çok güzel tepkiler alacağını içten-
likle dile getirdi. BoardeX’le tanışıp ürünü 
uygulamaya başladıklarından bu yana 
da BoardeX’i müteahhitlere, dekorasyon-
culara tanıtmaya başladıklarını söyleyen 
Taşdelen,  satıştan sonraki ilk tepkilerin de 
olumlu olduğunu dile getiriyor.

Adana’da almış oldukları Çukobirlik 
binasının dış cephesinde BoardeX’i 
uyguladıklarını sözlerine ekleyen Musa 
Taşdelen, “BoardeX’den önce kullanılan 
malzeme, çimento esaslı bir malzemeydi. 
Biz Tedaş Yapı’ya BoardeX’den ve uygu-
lama kolaylıklarından, avantajlarından 
bahsettik.Onlar da bu  malzemeyi benim-
sediler ve uyguladıktan sonra çok güzel 
sonuçlar elde ettiler” diyerek diğer firma-
larında üründen memnun olduklarını da 
göstermiş oluyor.

BoardeX’i saçak altlarında ara bölme 
ve dış cephe duvarlarında ve bu tarz mal-
zeme talebi olan her yerde kullanacak olan 
firmalara sattıklarını belirten Taşdelen, 
BoardeX’in mükemmel bir ürün olduğunu 
söylemeden de geçemiyor.

Lafarge Dalsan’ın bir diğer uygulama 
bayisi olan İzmir Askaya Mühendislik’ten 
Emrah Ünal ise, “BoardeX yeni, güzel ve 
uygulaması kolay, dış cephede kolaylık 
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sağlayan , piyasada hızla yer alabilecek 
bir ürün. İşlemesi kolay ve aynı zamanda 
zamandan ve işçilikten de tasarruf sağ-
lıyor” diyerek BoardeX’in tam da onlar için 
uygun bir ürün olduğunu belirtiyor.

İzmir’de birkaç villada BoardeX’i uygu-
ladıklarını ve iyi sonuçlar elde ettikle-
rini belirten Ünal, ürünün daha geniş kit-
leler tarafından kullanılacağını düşü-
nüyor. Emrah Ünal, müşterilerin BoardeX’i 
ilk duyduklarında tereddüde düştükle-
rini ancak ürünün sağladığı yararlar anla-
tınca kullanmaya karar verdiklerini söy-
lüyor. BoardeX’in ekonomik olmasının da 
kendilerine kolaylık sağladığını söyleyen 
Ünal, “Artık günümüzde işçilik maliyet-
leri yüksek, özellikle yaz aylarında daha da 
yüksek oluyor. Bizim için ne kadar tasarruf 
edersek o kadar iyi. Diğer markalardaki dış 
cephe kaplama malzemeleriyle karşılaştır-
dığımızda, BoardeX çok kolaylık sağlıyor 
ve maket bıçağıyla bile kesilebiliyor” diyor.

BoardeX’in geleceğinin parlak oldu-

ğunu söyleyen Emrah Ünal, “BoardeX iyi 
yerlere gelecektir, ama insanların tabu-
ları yıkması lazım. Türk milleti yenilik-
lere açıktır bu nedenle insanlar gördükçe 
taleplerin artacağını ve ürünün benimse-
neceğini düşünüyorum” diyor.

BoardeX ile tanışan ve üründen 
memnun kalan bir diğer isim Manisa 
Yapınet firmasından mimar Kaya Tayanç. 
Tayanç, BoardeX ile ilgili görüşlerini şöyle 
açıklıyor: “ Ürünün su geçirmez,  yanmaz 
ve dış cephelerde kaplama olarak kullanı-
lacak olması, maliyetinin de diğer ürün-
lere göre daha az olması bizi heyecanlan-
dırdı. BoardeX’i uygulamalarımızda kul-
lanmayı düşünüyoruz.” Tayanç, Manisa’da 
10.000 m²’lik kendi alışveriş merkezlerinin 
saçak altlarında, pencere altlarında ve dış 
cephe kaplamasında da yer yer BoardeX’i 
kullandıklarını ve çok memnun kaldıkla-
rını söylüyor.

BoardeX ile yapılan uygulamalarda 
zaman tasarrufu da sağladığını, diğer 
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ürünlere göre daha kullanışlı olduğunu 
belirten Kaya Tayanç, “Ürünün işlenmesi 
kolay, buna benzer ürünlerin kesilmesi zor, 
BoardeX maket bıçağıyla bile kesilebiliyor. 
Diğer ürünleri canavar dediğimiz taşlarla 
ancak kesebiliyorduk. Ayrıca BoardeX hafif 
bir malzeme olduğundan diğerlerine göre 
daha kolay işleniyor. Zaman ve uygulama 
süreci açısından avantajlı, zamanı yarı 
yarıya indiriyor” diyor.

Estetik yönden de BoardeX’in fark 
yarattığını söyleyen Tayanç,  “BoardeX, dış 
cephe kullanımında çok düzgün bir yüzey 
sağlıyor. Tuğlanın veya sıvanın düzgün 
olmadığı yerlerde BoardeX kullanarak bu 
hataları yok ediyoruz. Bunun üzerine her-
hangi bir kaplamayı da uygulayabiliyoruz. 
Estetik bizim için çok önemli, BoardeX 
işimizi bu açıdan kolaylaştırıyor” diyen 
Tayanç, BoardeX’in yeni bir ürün olduğu 
için tanınmasının biraz zaman alacağını 
söylüyor. Tayanç, BoardeX’in tüm beklen-
tileri karşıladığını ve bir yıl gibi kısa süre 
içinde kullanımının daha da yaygınlaşaca-
ğını düşünüyor.

Manisa Yapınet’ten Ayşegül Korkudan 
ise, BoardeX’in güvenilir ve sağlıklı bir 
ürün olduğunu, ürünün satışlarında ve 
portföylerinde yer alacağını da bizimle 
paylaşıyor. Ayşegül Korkudan, yaptıkları 
satışlarda ürünü ön plana çıkaran özel-
liklerinin; suya dayanıklı olması, A1 sınıfı 
yanmaz bir malzeme olması, hafif olması 
ve diğer ürünlere göre fiyatının daha 
uygun olması olarak belirtiyor.

Denizli’de ürünlerin uygulama işiyle 
uğraşan Gökhan Göçmen,  BoardeX’i 
2 haftadır kullandığını dile getiriyor. 
Malzemeyi inşaatlarının çoğu yerinde kul-
landıklarını, eskiden uyguladıkları ürün-
lere göre BoardeX’in çok daha iyi oldu-
ğunu, çatlama ve genleşmesinin olma-
dığını memnuniyetle belirten Göçmen,  
“Tozu, pisliği yok, çok fazla fire vermiyoruz. 
Diğer malzemelerle 2 günde yaptığımız işi 
daha kısa sürede ve daha temiz yapabili-
yoruz” diyor.

BoardeX’î ilk gördüğünde tereddütte 
kaldığını itiraf eden Gökhan Göçmen, “Ben 
ilk gördüğümde herhalde bu malzeme 
olmaz dedim. Ama kullandıktan sonra öyle 
olmadığını hepimiz gördük. Biz dükkanı-
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mızın önünde numunelik olarak, üründen 
emin olmak için uygulama yaptık. O 
zamanlar yağmurların çok olduğu zaman-
lardı ancak buna rağmen BoardeX ilk yap-
tığımız gibi kaldı. Daha önceden, yapı-
mının ardından 1 sene geçmiş bir uygu-
lama görmüştük, renginin bile akmadı-
ğını gördüğümüzde gerçekten uygulana-
bilir bir malzeme olduğunu anlamış olduk. 
İnsanlar ilk gördüğü zaman tereddüt ede-
cektir ama diğer malzemelere göre daha 
çok tercih edilecektir diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

Mantolama ve kaplama bakımından 
da BoardeX’in avantajlı bir malzeme oldu-
ğunu belirten Göçmen, “Sıva gibi başka 
türlü kapatma yöntemleri çok tozlu ve 
kirli işler ancak BoardeX ile daha düzgün 
ve daha temiz bir kaplama yapabiliyoruz. 
Daha önce mantolamanın yapılması için 
sıvasını dökmek lazımdı ve eskiden yap-
tığımız bu sistemle temiz bir iş yapmak 
imkansızdı. Diğer çimento esaslı levhalar  
da sıcakta genleşiyordu ve istediğimiz 
sonucu elde edemiyorduk. BordeX hem 
uygulaması hem de maliyeti açısından çok 
uygun bir ürün” diyerek BoardeX’in farklılı-
ğını bizlerle paylaşıyor.

İzmir’den gelen Sebahattin Adıgüzel, 
BordeX’in temiz oluşu bakımından uygu-
lamasının rahat olduğunu, İzmir’in nemli 
ve kışları yağış alan  bir şehir oluşundan 

dolayı dış cephede neme karşı daya-
nıklı malzeme gerektiğini ve BoardeX’in 
bu durum için en uygun ürün olduğunu 
açıklıyor. Daha önce kullandıkları dış 
cephe kaplama malzemelerinin ağır oldu-
ğunu, bu nedenle inşaat iskelesinde teh-
like altında olduğunu hatırlatan Adıgüzel, 
BoardeX’in hafif ve taşınması kolay bir 
malzeme oluşunun kendilerine büyük 
rahatlık sağladığını ifade ediyor.

Hüseyin Canyalçın BordeX’in 
Avrupa’da ve Türkiye’de muadilinin olma-
dığını, yeni bir ürün olduğunu ancak 
büyük projelerle adını rahatlıkla duyura-
bileceğini söylüyor ve BoardeX’in daha 
çok toplu konutlar için uygun bir ürün 
olduğunu hatırlatıyor.BoardeX’in gele-
cekte daha çok yaygınlaşacağını düşünen 
Canyalçın “Özellikle de konvansiyonel 
binalarda dış cephede en çok kullanılan 
ürün tuğla, bims ve gazbeton… Bunun 
büyük oranda önüne geçeceğinden ben 
eminim. Bundan 10 yıl sonra nasıl iç cep-
hede alçı levha; tuğla, bims ve gazbe-
tonun önüne geçtiyse, bundan 10 yıl 
sonra da dış cephede BordeX bu ürünlerin 
önüne geçecektir” diyor. 

Türkiye’nin kıyı bölgelerinde de rahat-
lıkla kullanılabilecek bir ürün olduğunu 
belirten Hüseyin Canyalçın, BoardeX’in 
inorganik maddeden oluştuğunu ve 
kıyı bölgelerde tercih edilmesinin arta-

cağını söylüyor ve ekliyor “Kıyı bölgesi 
demek nem demek, nem demek de küf 
demek. Alçı levha  üzerinde ki kağıt kap-
lamadan dolayı organik malzeme  içe-
riyor, zaman zaman WC bölümlerinde kul-
lanılıyordu, su girdiği zaman ne yapar-
sanız yapın küfe engel olamıyordunuz. Bu 
açıdan BoardeX’in bu özelliği bence çok 
önemli, müşteri bunu duyduğu zaman 
tabiî ki tercih edecektir, tüm kıyı bölgeleri 
için önem arz eden bir durum.”

Müşterilerin her şeyi çok iyi analiz 
ettiklerini, ürünün kaliteli olması kadar 
hesaplı olmasına da dikkat ettiklerini söy-
leyen Canyalçın, “Burada önemli olan 
ürünün ve sistemin anlatılması. Müşteri 
bunları  dinlediği zaman tabiî ki de 
BoardeX’i tercih ediyor. Çünkü uygulama 
olarak CEKETLEME sistemi çok pratik, fiyat 
olarak da bildiğimiz konvansiyonel sis-
teme göre daha hesaplı… Müşteri sadece 
şuna dikkat eder; acaba yan etkisi var 
mıdır? Kötü bir sürprizle karşılaşabilir 
miyim? Ürünün bilinen projelerde kulla-
nılmış olmasıyla bunun önüne geçebi-
lirsiniz. Müşteriler uygulamaların başa-
rılı olduğunu gördükleri zaman da ürünü 
kolaylıkla tercih ederler” diyor.

Uygulama ustası Fatih Eryiğit de 
Canyalçın gibi, BoardeX’in tanınmasının ve 
tercih edilmesinin, ürünün büyük proje-
lerde yer almasıyla artacağını düşünüyor.
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BoardeX’i ilk gördüğünde ambalajlı olması 
Eryiğit’in dikkatini çekmiş ve ürünün kali-
teli ve çok özel bir malzeme olduğunu 
düşünmüş. BoardeX’in hafif, esnek, suya 
dayanıklı bir malzeme olduğunu yaptıkları 
uygulamalarda gördüğünü söyleyen Fatih 
Eryiğit, BoardeX’in ölçüsünün diğer ürün-
lerden farklı olup 240x120 olduğunu, böy-
lece BoardeX’le hem yatay hem de dikey 
uygulama yapılabileceğini belirtiyor.

BoardeX’le ilgili olumlu görüşlerini 
ve memnuniyetini aktaran bir diğer isim 
Reis İnşaat Dekorasyon’dan Fikret Yıldırım. 
Yıldırım BoardeX’in uygulamasının kolay, 
çekici ve mükemmel bir icat olduğunu 
vurguluyor ve ürünü bizzat kendisinin 
test ettiğini söylüyor.  “Ürünü kamyondan 
indirdiğim ilk gün şantiyede bulunan 
havuza bir bölüm atarak bir hafta bıraktım. 
Bir hafta sonra sudan çıkardığımda aynı 
ürünün uygulamasını yaptığımızda hiçbir 
sorun yoktu. Söylendiği gibi suya dayanı-
mını şantiye şefine de göstererek uygu-
ladık.” 

İstanbul Halkalıda 3.000 konut yapı-
lacak yerin şantiye ofisi ve satış temsilcili-
ğinde BoardeX’i 1300 m2’lik alanda uygu-
ladıklarını belirten Yıldırım, ürün dayanı-
mının ve esnekliğinin çok iyi olduğunu, 
kesiminin rahat olduğunu, ustaların ürünü 
severek uyguladığını ve üründen çok 
memnun kaldıklarını belirtmeden geçe-
miyor. BoardeX’in Türkiye’deki geleceğinin 
parlak olduğunu söyleyen Fikret Yıldırım, 
fiyatlarının uygun olmasın dolayı ürünün 
daha fazla tercih edilebileceğinin de altını 
çiziyor.

Görüşlerini aldığımız her biri yaptığı 
işlerde başarılı olan uygulamacı bayi ve 
ustalar BoardeX’in güvenilir, kaliteli, gele-
ceğe umutla bakan, beklentilerin tama-
mını karşılayan bir ürün olduğunu düşü-
nüyor. Lafarge Dalsan’ın yeni dış cephe 
kaplama levhası olan BoardeX tabuları 
yıkacağına ve geleceğin en çok tercih 
edilen ürünü olacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. 
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BoardeX,  Amerika’dan sonra Avrupa 
ve Türkiye’de üretilen cam elyaf şilte kaplı 
ilk dış cephe levhası. BoardeX  ile birlikte 
sunduğumuz 6 farklı dış cephe kuru duvar 
detayları ile yapı sektörüne yeni çözümler 
sunmanın ve sektörü  ilkler ile buluşturma-
nın heyecanını  yaşadığımız şu günlerde 
size BoardeX sistemlerinin uygulandığı ilk 
bina ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Geliştirdiğimiz farklı sistemleri dene-
mek için Ankara Kaleboğazı tesisleri içeri-
sinde inşa ettiğimiz pilot binamız, farklı 
farklı bir çok sistemin denenerek içlerin-
den seçilen ve bugün sektöre kazandırdı-
ğımız   6 farklı dış cephe sisteminin uygu-
lamasının yapıldığı ilk bina olma özelliğini 
taşıyor. 

 Bu bina geliştirdiğimiz tüm sistem-
leri uygulayabilmek amacı ile test binası 
olarak inşa edildi. Bina  55m2 üzerine 
oturan 2 kat şeklinde tasarlandı. Binanın 
4 cephesi de boardeX dış cephe sistem-
lerinin her türlü detaylarının çözülmesi 
yerinde uygulanabilmesine imkan sağla-
yacak şekilde tasarlandı. Bina cepheleri 

Haber 

AR-GE Binası…
BoardeX sistemlerinin uygulandığı

Fatih Ulutaş - Teknik Hizmetler Yöneticisi



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 19

konsol ve düz cephe olarak imal edildi. 
Böylelikle farklı tipteki sistemler farklı 
cephelerde uygulanabilir oldu. Çatı imalat-
ları saçak altı uygulamalarının yapılabile-
ceği şekilde tasarlandı. 

İmalatlara başlamadan önce cephe-
lerde her türlü detayı görebilmek için, 
sistemlerin alt ve üst yerleşim planlarını 
oluşturduk. 

Oluşturduğumuz projeye göre dış 
cephe duvarlarını oluşturmaya başla-
mıştık. Yağmur, kar, güneş her türlü hava 
koşulunda sistemleri birer birer tamamlı-
yorduk. 

Bu pilot bina tüm sistemlerin uygu-
lanabilirliğini, uygulamada karşılaşılan 
zorlukları görerek sistemlerde geliştiril-
mesi gereken kısımları geliştirmemize 
imkan sağlıyordu. Aynı zamanda binada 
tüm pencere ve kapı detayları da proje-
sine göre uygulanarak bina dış duvarla-
rında karşılaşılabilecek her türlü detayların 
uygulaması  tamamlanıyordu.

Her türlü hava koşullarına maruz kalan 
bina cepheleri, boardeX yüzeyine uygula-
nan farklı kaplama malzemelerinin de bu 
doğal koşullarda ki davranışlarının izlene-
bilmesini sağlıyor. Uygulandığından bu 
güne bir yıl geçen boardeX pilot binası 
bugün Türkiye ve Avrupa da cam elyaf 
şilte kaplı levhanın kullanıldığı ilk bina 
olarak tarihe geçiyor. Bu günlerde pilot 
binamızın ziyaretçileri oldukça fazla, hem 
uygulanmış boardeX sistemlerini görmek 
isteyen konuklarımız hem de boardeX 
sistemlerinden ilk olan CEKETLEME sistemi 
ile ilgili eğitimlere katılan uygulamacılar 
tarafından sürekli ziyaret ediliyor. Türkiye 
‘nin ilk boardeX binası artık, Türkiye’nin ilk  
boardeX uygulamacılarını da eğitiyor.
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Yazı ve Fotoğraf: Mevlüt Dağdeviren

Lafarge Dalsan’ ın İzmir’ deki bayile-
rinden biri olan Köşegen İnşaat Mimar-
lık ve Mühendislik, üç ortaklı bir firma… 
Firmanın gelişim öyküsü de biraz farklı… 
Çünkü bu hikayede “Sıfırdan başladık” 
bölümü yok. 2007 yılında daha büyük 
işlere girmek için ortaklar kendi firmala-
rını kapatarak Köşegen İnşaat’ ı kurmuşlar. 
Firma kurulduğu gün zaten işlerinde çok 
iyi olan, bu işin eğitimini almış insanlarla 
çalışma geçmişleri olduğundan yine aynı 
insanlarla yola devam edilmiş. İlk günden 
marka olmak hedefl eri varmış. Oturup 
“Nasıl marka oluruz?” diye tartışırken de, 
“Marka olmak için her şeyden önce marka 
ürünler kullanmamız gerekiyor” denilmiş 
ve Lafarge Dalsan’ ın kapısı çalınmış. Marka 
olmak üzere yola çıkan üç genç yetene-
ğin bu teklifine Lafarge Dalsan da olumlu 
yanıt verince, bu iş partnerliği böylece 
başlamış. İşte Köşegen İnşaat’ ın ortakla-
rından Hüseyin Canyalçın’ ın bakış açısın-
dan bir bayi öyküsü…

Üniversiteden sonra profesyonel iş 
hayatına geçiş nasıl oldu, bize hayatını-
zın bu kesitini anlatır mısınız?

Aslında 2005 yılında ben kendi 
firmamı kurdum, ama 2007 yılında şu 
anki ortaklarımla daha kuvvetli bir firma 
kurmak adına ortak bir girişime imza attık. 
Marka olabilmek adına böyle bir ortak-
lığa ihtiyaç olduğunu düşündük. Sadece 
firma ortakları değil, firmanın partner 
olarak çalışabileceği firmaları da düşün-
dük. Aslında Lafarge Dalsan ile çalışmamız 
da böyle bir arayışın sonucunda gerçek-
leşti. Çünkü 2007 yılının Ocak ayı ile bera-
ber, projelere girmek için marka ürün-
ler kullanmanız, bu ürünler üzerinden 
çalışabilmeniz ve bu ürünler üzerinden 
kolay fiyatlandırma yapabilmemiz gereki-
yordu. Araştırmalarımızın sonunda Lafarge 
Dalsan markasının bizim için doğru adres 
olacağına karar vererek Bölge Müdürü 
Bülent Kanıyılmaz Bey’ e ulaştık. Bura-
dan bayilik için başvurumuzu yaptık. Sağ 
olsunlar onlar da kabul ettiler. 2007 Ocak 
ayından bu yana bayiliğimiz devam ediyor. 

Sadece marka olduğu için mi Lafarge 
Dalsan’ ı tercih ettiniz yoksa başka avan-
tajları da olduğun için mi? Çünkü başka 
marka da tercih edebilirdiniz.

Lafarge Dalsan’ ın en büyük avan-
tajı ürün gamının genişliği… Sadece alçı 
levha yok ya da sadece alçı yok, alçı levha 
duvar yapmak istediğiniz zaman bunun 
vidasından agrafından her türlü profi-
line kadar bulunuyor. Asma tavan, bölme 
duvar, giydirme duvar yapmak istediğiniz 
zaman işin başlangıç aşamasından sonuna 
kadar boya hariç hepsi var. Bir de ürünle-
rinde bir standardizasyon var. Dışarıda bir 
profil aldığınız zaman 3 metrelik bir profil 
ölçün, 2.99 gelir, bir santim, yarım santim 
mutlaka çalmışlardır. Lafage Dalsan’ ın 
ki tam ölçüsünde gelir, kötü sürprizleri 
yoktur. 

Geri dönüp profesyonel iş yaşamına 
başladığınız günden bugüne baktığı-
nızda alçı levha sektörü nasıl bir değişim 
geçirdi? 

 Alçı levha aslında Türkiye’ de yeni bir 
ürün sayılır ama bu süreçte özellikle son 
12 yılda çok aşama kaydetti. Tüm büyük 
projelere girdi. Hastane, otel, rezidans, iş 
merkezleri, towers, hepsinde kullanılıyor. 
Toplu konutlarda bile artık alçı levha kulla-
nılıyor. 

Her güzelin bir kusuru vardır derler, 
alçı levha sistemlerinin uygulamasında 
karşılaştığınız bir sorunlar oluyor mu? 

Uygulamada sıkıntılar çeşitli faktörler-
den meydana gelir. Bir şantiyenin kendi 
konumundan meydana geliyor. Ürünün 
zarar görmüş olmasından kaynaklanan 
sıkıntılar oluyor.  Bazen ürünler taşıma-
lar vb. durumlardan dolayı nem ve yağış 
alarak hasar görüyorlar. Ama fabrikadan 
gelen malımız konusunda şu ana kadar bir 
sıkıntı yaşamadık. 

Uygulama yaparken ustaların ya da 
diğer çalışanların ürünlerle ilgili bir şika-
yeti oluyor mu?

Çok fazla sıkıntı ile karşılaşmıyo-
ruz, çünkü sistem komple çözülmüş 
durumda... Uygulamadan kaynaklı sıkıntı 
fazla karşımıza çıkmıyor. Sadece malze-
mede çıkabilir. Belki hatalı malzeme 
gelmiş olabilir ama komple bir sistem 
alıyorsunuz ve tüm sorunları çözülmüş 
oluyor. Bu yüzden olsa olsa yine şantiye-
den kaynaklı sorunlar oluyor. Eğer usta-
larımız iyiyse, bu sistemi biz anlatmış, 
eğitimlere göndermiş, yeni aldığımız usta 

Bayi Haber 

Köşegen İnşaat / Hüseyin Canyalçın

olmanın yolu,
Marka ürünler kullanmaktan geçiyor

Marka
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yardımcıları bu işi öğrenmişse uygulama-
dan kaynaklı  sorunlar yaşamıyoruz.

Yeni bir şantiyede işbaşı yapacağınız 
zaman, önünüze nasıl bir takvim koyu-
yorsunuz? 

 Çoğunlukla işçiliğin belirli bir süreci 
oluyor, “Şu tarihte başlayacaksınız, şu 
tarihte bitireceksiniz.” diye önümüze 
bir takvim koyuluyor. Bizim ilk yaptığı-
mız iş programlamadır. İşi etap etap ne 
süreçte ne şekilde yapacağımızı planlıyo-
ruz. İlk işimiz bu oluyor. Daha sonra ekip 
ve  ekipman programlaması kendiliğin-
den oluşuyor. Hemen akabinde malzeme 
sevkiyatı… Biz Lafage Dalsan’ ın bayisiyiz, 
malzemeyi kendimiz alıyoruz. Çoğunlukla 
anahtar teslim işler almayı uygun görüyo-
ruz ve bu şekilde çalışıyoruz. 

Bugüne dek yaptığınız işlerde, size 
referans olanlar hangileri, ya da diğerle-
rine oranla daha iyi tanınan projelerinizi 
anlatır mısınız?

 Benim şirket kurmadan önce çalış-
tığım bir takım otel projeleri var. Crown 
Plaza benim en keyif alarak çalıştığım 
projedir. Panel cephe sistemiyle kurulmuş 
bir yapıdır. Biz orada çalıştığımız zaman 
Türkiye’ de bir ilkti o bina. Öte yandan 
yangın güvenliği anlamında çok komp-
leks bir binadır ve her şey düşünülmüş-
tür. Tüm senaryolar masa üzerinde çözül-
müştür. Kullanılan malzeme ve işçilik 
birinci sınıftır. Ayrıca finansman olarak 
da hiçbir sıkıntı olmadığı için çok keyifl e 
çalıştık. Kendi şirketimizi kurduktan sonra 
Pendik’ te Neomodül AVM projesi ve Alba-
raka Türk’ ün Ümraniye’ deki binasının bir 
kısmını yaptık, ikisi de keyifl i bir projelerdi. 
İzmir’ de şu an devam eden Parsan Konak 
Oteli var, yine keyifl i bir iş. İstanbul Esen-
yurt’ taki Akbatı şantiyesi, çok büyük çok 
görsel bir proje… Bir rezidans projesi… O 
da çok sayıda mimar, mühendis ve işçinin 
çalıştığı, profesyonel firmalar tarafından 
çizilmiş büyük bir proje…

Çalıştığınız projelerde daha çok 
hangi tip alçı levha kullanıyorsunuz?

Çoğunlukla beyaz alçı levha ve yeşil 
alçı levha kullanılıyor ama özellikle işveren 
güvenliğe önem veriyorsa zaman zaman 
bordo ve kırmızı alçı levha kullanıyoruz. 
Beyaz standart, yeşil alçı levha su emme 
oranı azaltılmış , kırmızı yangın dayanımı 
arttırılmış, bordo ise su emme oranı azaltıl-
mış yangın dayanımı arttırılmış alçı levha-
dır. Tabi biz genelde işi aldığımız zaman 
eksik veya hatalı gördüğümüz yerleri işve-
rene iletiyoruz. Veya mevcut kullanılan 

ürünün daha iyisinin olabileceğini anla-
tıyoruz. Biz mutlaka bunun daha iyi ürün 
olduğunu, daha fonksiyonel ürünler kulla-
nabileceği yerleri mutlaka söylüyoruz. 
Özellikle otel ve hastane projelerinde... 
Söz gelimi tesisat şaftlarına baca gibi 
davranıyoruz. Buralarda kullanılan malze-
menin kesinlikle yangına dayanıklı olması 
gerektiğini anlatıyoruz. Zaten ürün büyük 
ölçüde o şekilde seçilmiş oluyor, seçilme-
mişse bile biz uyarıp gerekli değişikliği 
yapmalarını sağlıyoruz.

Bayisi olduğunuz Lafarge Dalsan’ ın 
Sipariş Modülü’ nü kullanıyor musunuz? 
Kullanıyorsanız avantajları nelerdir? 

Evet kullanıyoruz. Siparişimizi internet 
üzerinden gönderiyoruz, bir dakikada tüm 
siparişi girebiliyorsunuz. Bizim ürünlerimiz 
çok teknik ürünler, ürün gamı çok geniş. 
Faksla silik çıkabiliyor, yanlış anlamalara 
sebep olabiliyor, telefonda hatalar olabili-
yor. İnternet üzerinden bu sipariş modülü 
ile hiç hata olmadan sipariş geçiyoruz. 

Sistem Analizi’ nden yararlanabiliyor 
musunuz?

Sistem Analizi yapılacak olan bölme 
duvarımız, asma tavanımız, giydirme 
duvarımızın sistem çözümünü teknik 
kitapçıklarımızdan ya da internet üzerin-
den buluyoruz. Analiz bize en uygun 
hangi duvar, hangi profiller hangi aralıkla 
kullanılır, yüksekliğe göre açıklığa göre  
kullanılacak ürünü veriyor. Yani bize hata 
yapma şansı bırakmıyor. İşimizi çok kolay-
laştırıyor. Yani müşteri her zaman bize “Ne 
kullanmalıyım, burada ne yapmalıyım?” 
sorularını yöneltiyor. Tabi yapı hastane ise 
farklı, otel ise farklı, iş merkezi ise farklı, 
depo ise farklı sistemler kullanıyorsunuz. 
Bazen yoğun ses izolasyonu gerekebili-
yor, özellikle otellerde ve rezidanslarda… 
Burada sistemden en uygun duvar veya 
tavan modülünü seçiyorsunuz. 

Sizin için Lafarge Dalsan’ ı farklı kılan 
nedir?

Bence Lafarge Dalsan’ ın en önemli 
özelliği ürünün arkasında durmasıdır. Yani 
hatalı ürün olduğu zaman ya da müşteri 
bir ürünü beğenmediği zaman hemen 
malına sahip çıkması… Hatalı ürünün 
numunesini alıp yerine hemen tekrar yeni 
ürün vermesi, diğer artı özelliği de ürün 
gamının çok geniş olması… Sizi başka 
yerde ürün aramak zorunda bırakmıyor. 
Profili bir yerden alıp, vidayı başka yerden 
almıyorsunuz veya dübeli yada asma 
çubuğunu başka yerden almıyorsunuz. 
Her şeyi buradan sağlayabiliyorum. Sistem 
garantisi sağlayabiliyorum. 

Yeni ALLEV 4x4, 4 kenarı pahlı alçı 
levha’ yı nasıl buldunuz? 

Daha önceki ALLEV Beyazı’ nda sadece 
iki tarafı pahlı idi ve bu rakip firmalarda da 
vardı. Burada Lafarge Dalsan’ ın bir artısı 
yoktu. Şimdi dört kenarı da pahlı olduğu 
için daha önce, özellikle asma tavanlarda, 
meydana gelen çatlakların önüne geçti. 
Lafarge Dalsan, tüm rakiplerinin zaten bir 
adım önündeyken şimdi iki adım önüne 
geçti bu konuda.

Siz müşterilerinize 4x4’ ün bu artıla-
rını anlatıyor musunuz?

Müşteri 4x4 dediğiniz zaman bunu 
anlamıyor ama dört kenarının pahlı oldu-
ğunu, çatlamaların önüne geçtiğini 
müşterilere anlattığınız zaman hemen 
tercih ediyor. Çünkü çatlamalar çok büyük 
problem, şimdi normal standart beyaz alçı 
levhada işi tamamen ustaya terk ediyor-
sunuz, yani oradaki sistemin çatlaması, 
çatlamaması tamamen ustanın elinde… 
Orada derz olmadığı için elle pah açılıyor, 
zor gelirse o pahı açmıyor veya düzgün 
açılmıyor. Açarsa bile iş ustaya zor geli-
yor. Derz mevcutta olduğunda bu düzgün 
derz olduğu için iş sadece ustanın eline 
bırakılmıyor. 
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Yazı: Hilal Bayır
Fotoğraf: Püren Sedef

Bugüne kadar Göksu Parkı, Giy-Koop 
İşyerleri Sitesi, Gordion AVM gibi birçok 
başarılı projenin altında imzası olan 
Gordion Grup, şimdi de yepyeni ve 
mükemmel bir proje ile karşımızda. 
Ankara’ nın yeni, gözde yerleşim mekan-
ları arasında sayılmaya başlanan  Batıkent’ 
in kalbinde, hayatın streslerinden uzak, 
huzurlu bir yaşam alanı isteyenler için 
yapılan “Atlantis City Batıkent” in inşaatını 
köklü bir grup olan “Köroğlu İnşaat Grubu” 
üstleniyor. Atlantis City yeni sahiplerini 
sabırsızlıkla bekliyor.

350.000 m²’ lik alana yayılan “Atlantis 
City”, 8 bloğa ve 784 daireye, çeşitli sosyal 
alanlara, alışveriş merkezine, kendi içinde 
ulaşım araçlarına, sakin ve güvenli yaşam 
alanına sahip ve aynı zamanda kendi ihti-
yaçlarını kendi karşılayan bir konut projesi. 
Atlantis City,  kapılarını yeni sahiple-
rine yaz döneminde açarak, konforlu bir 
yaşamı sunuyor. 

Projede hayatı kolaylaştırmak için, 
aklınıza gelebilecek her yenilik ve imkan 
düşünülmüş. Alışveriş ve eğlence merkezi, 
otoparkları, fitness salonu, üstün dona-
nımlı konutları ve güvenlik sistemleriyle 
Atlantis City, düşleri gerçeğe dönüştü-
rüyor.

22

Proje Söyleşi

Atlantis Projesi Şantiye Şefi: Tevfik Kırmancıoğlu

hem pratik hem kullanışlı 
BoardeX,
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Atlantis Ciy Projesi Neler Sunuyor?
Sosyal Alanlar 
• Botanik parkı
• Fitness salonu
• Kapalı yüzme havuzu
• Alışveriş ve Eğlence Merkezi: Atlantis 

AVM
• Kapalı ve açık otopark 
• Metro istasyonu
• Site içi raylı sistem: Monoray
Konforlu yaşam 
• Kat holleri traverten taş kaplama 
• Dekoratif duvar kağıtı
• 1 tanesi yük olmak üzere toplam 4 

asansör
Bina Ortak Donanımları 
• Her blokta otopark katına da ulaşım 

sağlayan 1 adet yük, 3 adet yolcu olmak 
üzere toplam 4 adet asansör

• Sadece site sakinlerine hizmet veren 
kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu 
olan sosyal tesis

• Bina kat hollerinde yangın algılama 
ve söndürme sistemi

• Her bloğa özel jeneratör
• Ortak kullanım su deposu
• Site giriş kapısı kontrol ve güvenlik 

sistemi

Alt yapı
• Her bloğa özel jeneratör
• Dış cephede ısı yalıtımı için manto-

lama
• Bitişik daire ile ortak olan duvarlarda 

ve döşemelerde ses yalıtımı
• İç  mekanlarda, tavanda ve duvarda 

alçı sıva
Güvenlik
• Site giriş kapısı kontrol ve güvenlik 

sistemi

Atlantis City’ nin yapımının her aşama-
sında bulunan, daha önce Panora AVM’ de 
ince işler müdürü olarak da görev yapan, 
projenin Şantiye Şefi Tevfik Kırmancıoğlu’ 
yla konuştuk. Bu projenin; içinde toplu 
taşıma barındıran metro hattıyla, bir 
monoray hattına sahip olan Türkiye’ 
deki ilk ve tek proje olduğunu belirten 
Kırmancıoğlu, proje için çok çalıştıklarını 
ve daha önce denenmemiş işler yaptık-
larını söylüyor ve ekliyor; “Bu projemiz 3 
parselden oluştuğu için AVM’ yle eğlence 
merkezini bağlayan platform, Batıkent 
bulvarı üzerinden geçen bir köprü, oluş-
turduk. Peyzaj alanı olarak kullanılan   plat-
formun toplam alanı 16 bin m²’ dir. Bu 
alanda havuzlar ve  çeşitli görsel öğeler 
mevcut. Ayrıca monorayla metroya 
bağlantısı var. Projemiz konum olarak 
Batıkent’ in tam merkezinde. Batıkent’ 
te böyle bir projeye ihtiyaç vardı, bu 
bakımdan isabetli ve doğru bir yatırım 
oldu.”

Kendisi, böylesine büyük bir projede 
yer alan birçok alanda alçı ve alçı levha-
ları kullandıklarını ve bu malzemenin 
onlara çok büyük fayda sağladığını 
söylüyor. Kırmancıoğlu, “Alçı, pratik ve çok 
faydalı bir yapı malzemesi, özellikle alış-
veriş merkezleri gibi kamuya açık bina-
larda bir takım görselleri oluşturmak için 
hem pratik hem ucuz hem de kullanışlı bir 
malzeme. Alçıyı; tavanlarımızda ve çeşitli 
duvar kaplamalarımızda kullanıyoruz. 
Konutlarda da girişlerde ve ıslak hacim 

 Kırmancıoğlu, böylesine büyük bir projede 
yer alan birçok alanda alçı ve alçı levhaları 
kullandıklarını ve bu malzemenin onlara çok 
büyük fayda sağladığını söylüyor. 

23
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tavanlarında, banyo tavanlarında ve düşük 
döşemeleri kapatmak için alçı levhaları 
kullandık” diye vurguluyor. 

Boardex ürününden ve bu ürünü 
Türkiye’ de ilk kullanan firma olmanın ayrı-
calıklarından da bahseden Kırmancıoğlu, 
“BoardeX” ürününü fastfood katında, 
dükkan ara bölmelerinde, ıslak hacmi olan 
fastfood dükkanlarının astra bölmelerinde 
çift tarafl ı olarak kullandıklarını belirterek. 
“Alanların sudan etkilenmemesi ve daya-
nıklı olması için bu malzemeyi kullandık” 
diyor.

Alçı ve alçı levhalarının yangına daya-
nıklı olmasının kendi firmaları ve proje için 
çok önemli olduğunu, birçok bölümde 
de yangına dayanıklı alçı kullandıklarını 
vurgulayan Tevfik Kırmancıoğlu, “Yangın 
dayanımı bu tür binalarda ön plandadır, 
çünkü bir yangın senaryomuz vardır. 
Yangın senaryosu içerisinde uygun malze-
meler ve yangına dayanıklı malzemeler 
seçmek ve onları kullanmak zorundayız. 
Alçı da yapısı itibariyle yangına daya-
nıklı bir malzemedir. Malzemeyi de doğru 
yerde isabetli olarak kullandığımızı düşü-
nüyoruz” diyor.

Alçıyı, aynı zamanda da hafif ve daya-
nıklı olması nedeniyle dükkan alımlarında, 
rölyef desenli panolarda taşıyıcı olarak 
kullandıklarını da sözlerine ekliyor. 

Atlantis Projesi’ nin tavan ve duvar-
larında toplam 50.000 m² alçı malzemesi 

kullandıklarını belirten  Kırmancıoğlu, 
“Atlantis City Projesi” için önemli unsur-
lardan birinin estetik olduğunu ve tesisat-
ları estetik olarak kapatmak için Boardex’i 
kullandıklarını belirtiyor ve ekliyor; “İç 
mimarideki imalatlarımızda ve deko-
rasyonlarımızda, tavan kaplamalarında 
görsellerimizin oluşturulmasında, tavan-
lardaki bir takım sistemlerin, aydınlatma, 
havalandırma kanalları ve yangın tesisatı, 
saklanmasında olmak üzere bu tür imalat-
ları hem kapatmak için hem de dekoratif 
bir görüntü sağlamak için alçı levhalardan 
faydalanıyoruz. Aynı şekilde alçıyı tavan-
larda, hem estetik hem de akustik olarak 
kullanıyoruz.”

Sürekli Lafarge Dalsan ürünlerini 
kullandıklarını ve çok memnun oldukla-
rını, 80’ li yıllardan önce kullanılan dökme 
alçının yerine alçı levhanın adeta bir kurta-
rıcı olarak geldiğini belirten Kırmancıoğlu, 
“Biz daima bu malzeme üzerinde çalıştık. 
Hem pratikliği hem de kullanışlılığı bakı-

mından diğer ürünlere göre bizim için 
öncelik kazandı” diyor. 

Alçı ve alçı levhalarının pratik oluşuna 
ve kolay uygulanabilir olmasına değinen 
Kırmancıoğlu, bu işi hatasız yapacak, işini 
bilen ustaları bulmanın da çok  önemli 
olduğunu belirtmeden geçemiyor. “Biraz 
daha teknik bir uygulama olduğu için 
işi iyi bilenlerle, bu işi yapmak bizim için 
zaman, diğer işlerin yürümesi ve pratiklik 
açısından daha iyi oluyor.” .

İnsanların artık bilinçlendiğini ve kali-
teli malzemeyi  anlayabildiklerini ifade 
eden Tevfik Kırmancıoğlu, ürünün pratik-
liğinden dolayı iş süresini azalması ve 
müşterilerin bu durumdan son derece 
memnun olmasının altını çiziyor.

Kırmancıoğlu,  “BoardeX” ürünle-
rinin kendilerine sağladığı yararları şu 
şekilde aktarıyor; “Uygulaması kolay bir 
malzeme. Biz bu malzemeyi daha çok ara 
bölmelerde uyguladık. Bu malzemenin 
kesimi ve uygulaması kolay olduğu için, 
zararın en aza  indirilmesinde “Boardex” 
bize yardımcı oldu. Aynı zamanda bize 
çok büyük rahatlık sağladı. Mesela diğer 
malzemelerin aksine; ağırlık, kesim, yatay 
veya düşey taşınmaları, işlenmesi bakı-
mından bize çok zaman  kazandırdı çünkü 
aynı mantıkta eşdeğer bir levhaya göre 
yüzde 50 daha hafif, işlenebilirliği daha 
kolay ve zamandan tasarruf etmemizi 
sağlıyor.”

Proje Detayları 
• İşin Adı: Atlantis City ve AVM 
• Toplam Arsa Alanı:  87.000 m² 
• Toplam İnşaat Alanı:  240.000 m² 
• Konut Sayısı :
Atlantis 1: 490 daire
Atlantis 2: 294 daire
• İnşaat başlangıcı:  01 Eylül 2009 
• Konutların teslimi: Temmuz 2011 
• AVM açılış: Ağustos 2011
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 “Bunu ben mi 
    yaptım?”
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Yazı ve Fotoğraf: Mevlüt Dağdeviren

Fatih Eryiğit ile İzmir’ de devam 
eden önemli bir projede çalışırken 
tanıştık. Çankaya’ da İzmir Hilton Oteli’ 
nin hemen karşı çaprazında yükselen, 
mimarisiyle de ilgi uyandıran Parsan 
Konak Otel’ inde çalışan Fatih Usta, 
babası ile birlikte Manisa’ nın Demirci 
İlçesi Yiğitler Köyü’ nde çiftçilik 
yaparken, İzmir’ de alçı levha uygula-
maları yapan yakınlarından iş teklifi 
alıyor. İşin bir ucunda da İzmir olunca 
hiç tereddüt etmeden, “Evet” diyor. 

16 yaşında İzmir’ e gelerek inşaat-
larda çalışmaya başlayan Fatih Usta, 
bir daha dönüp çiftçilik yapmayı hiç 
düşünmemiş. Çünkü alçı levha uygu-
lamaları gibi temiz ve kolay bir işi 
bırakıp çiftçiliğe dönmek ona cazip 
gelmemiş.

İşte Fatih Eryiğit’ in hayatı ve alçı 
levha uygulamaları ile ilgili verdiği 
tüyolar...

Erken yaşlarda iş hayatına atıl-
dınız, Yiğitler Köyü’ nde çiftçilik 
yaparken nasıl birden kendini inşaat 
işi içinde buldun? 

16 yaşında, yani 2000 yılında işe 
başladım. Bizim kendi köylülerimiz, 
çevremiz İzmir’ de ve büyük çoğun-
luğu alçı levha işinde çalışıyordu. Ben 
de gidip onların yanında işe başladım. 
Direk alçı levha montajı ile işe girdim. 
İnşaatın diğer alanlarında hiç çalış-
madım. O gün bugündür alçı levha 
sistemleri, asma tavan, bölme duvar 
işinde çalışıyorum. 

11 yıllık inşaat sektörü deneyi-
mini göz önünde bulundurduğunda, 
özellikle alçı levha sistemlerinin geli-
şimini nasıl görüyorsun?

Şu anda alçı levha işi nerdeyse 
tüm binalara girdi. İlk geldiğim zaman 
sadece büyük binalarda vardı, ama şu 
anda inşaatların yüzde 60-70’ ine girdi. 
Artık evlere de girdi. Bence 10 yıldan 
bu yana alçı levha sistemlerinde çok 
büyük ilerleme var. Büyümeye de 

devam ediyor. Öyle ki, inşaat sektö-
ründe alçı levha işini iyi öğrenen birisi 
için işsiz kalmak diye bir  şey olmaz. 
Ama insanı yanıltan bir yönü var, 
çok kolay görünen bir iş, dolayısıyla 
herkes yapabileceğini sanıyor. Ancak 
detaylarda ustanın farkı ortaya çıkıyor. 
Bu işte projeyi, dekoru çıkarabilmek 
çok önemlidir. 

 Yıllarınız alçıyla, alçı levhayla 
geçince doğal olarak üründe seçi-
ciliğiniz de artıyordur. Bu anlamda 
Lafarge Dalsan ürünlerini diğer 
ürünlerle kıyasladığınızda, neler 
söylersiniz? 

 Lafarge Dalsan ürünlerinin hem 
kesimi rahat, hem esnek malzeme 
ve ölçülerinde de hiçbir kaçıklık yok. 
Ölçü her zaman tam çıkıyor. O yönden 
çok memnunuz. Alçı levhayı kesti-
ğiniz zaman diş çıkmaması lazım, 
Lafarge Dalsan ürünlerinin vidalaması 
rahat, esnek olduğu için kırılmıyor. 
Uygulaması da çok rahat ve kolay 
oluyor. 

Size göre iyi bir alçı levha uygula-
yıcısı nasıl olmalı?

Ben ustanın önce yaptığı işe 
bakarım, malzemeyi açışına, çalış-
masına, uygulama yapma şekline…
Terazisine dikkat ederim, alçı levhayı 
vidalama şekline bakarım, düzgün 
vidalıyor mu? Bunları iyi yapıyorsa 
benim gözümde iyi bir usta olmuş 
demektir.

Bugüne kadar çalıştığın büyük 
projelerden birkaç tanesini bize 
sayabilir misiniz? Bunlar arasında en 
keyif aldığınız proje hangisi oldu?

Denizli Adliye binası, Pamukkale 
Üniversitesi Memfoloji Bölümü binası, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
ek binası, yine DEÜ Rektörlüğü 
binası işlerinde çalıştım. Son olarak 
da Parsan Konak Otel’ de çalışı-
yorum. Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlük binası eski bir bina orada 
tadilat projesi var. Eski tuğla duvarları 
kaldırmışlar yerine alçı levha bölme 
duvarlar yaptık. Daha rahat oldu, işçi-
liği fazla yok, malzeme fazla yer kapla-
mıyor, üstelik binaya da çok yük 
binmiyor. İlerde bir tadilat yapmak 
istedikleri zaman rahatlıkla alçı levha 
duvarları sökerek başka yere taşıyabi-
lecekler. Bunu yaparken de harfiyat işi 
çıkmayacak. 

Lafarge Dalsan’ ın ürünlerle 
birlikte gönderdiği kullanma kitap-
ları işinize yarıyor mu, ya da uygu-
lama ile ilgili bir sorun çıktığı zaman 
nasıl çözüyorsunuz? 

Lafarge Dalsan’ ın standart ürün-
lerini zaten çok iyi tanıyoruz. Onlar 
için bir kullanma kitabına bakma ihti-
yacı hissetmiyorum. Ancak yeni bir 
ürün geldiği zaman kitapçığına bakı-
yoruz, orada çözemediğimiz bir şey 
olduğu zaman da Lafarge Dalsan 
Bölge Müdürlüğü’ nü arıyoruz, bize bir 
uygulama ustası gönderiyorlar. Bize 
ürünün uygulamasını bizzat göste-
riyor. Bu konuda bir sorun yaşamadık 
bugüne kadar, ne zaman başımız 
sıkışsa hemen bize işi göstermek 
üzere bir uygulama ustası gönderdiler. 

Usta Haber 

Fatih Eryiğit:

 dedirtiyor
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Proje Haber

Alçı Levha kullanımı ile projelerinde istedikleri olumlu sonuçları elde ettiklerini 
söyleyen Metal Yapı ve Arke İnşaat Ortaklığı Proje Müdürü Osman Sünnetçi, 
Countrylife’ ın yapımında özellikle saten alçı SATANTEK,  sıva alçısı SIVATEK, alçı 
levhaları kullandıklanı ifade ederek, “İlk defa dış cephe levhası BoardeX ürününü 
kullandık ve son derece memnun kaldık” diyor. Lafarge Dalsan ürünlerinin 
kullanıldığı Countrylife kapılarını ilk kez ALÇIM’ a açtı.

Onur Türk

İstanbul’ un gözde yerleşim yeri olan 
Kemerburgaz Eyüp Göktürk’ te hayatın 
tüm zevklerini yaşayabileceğiniz, lüksü ve 
konforu buluşturan proje Metal Yapı ve 
Arke İnşaat Ortaklığı ile hayat buluyor.

“Countrylife” adıyla kamuoyuna duyu-
rulan projede huzuru, konforu, alışverişi, 
yemeği, sporu kısacası yaşama dair bütün 
hizmet ve gereklilikleri bir arada görmek 
mümkün. Metal Yapı ve Arke İnşaat ortak-
lığı ile gerçekleştirilen proje yerleşimi, 
sunduğu hizmetleri, her aileye uygun 
farklı daire seçenekleri ile farklı bir konsept 
olduğunu gösteriyor.  

İstanbulluların adeta sığınacağı liman 
projesi olan “Countrylife” İstanbul’ un 
stresli hayatının tam tersine huzurun ve 
sessizliğin hakim olduğu, şehrin içinde 
olmasına rağmen sakin bir yaşamın kapıla-
rını açan bir rezidans projesi...

 13.129 m²’ lik arsa üzerinde, toplam 
356 bağımsız bölümün bulunduğu, büro, 
ofis, işyeri ve daireleri bünyesinde barın-
dıran bir rezidans projesi olan Countrylife, 
277 daireye, 2.700 m²’ lik net alana sahip 
29 iş yerine, 6.200 m²’ lik alışveriş merke-
zine sahip. Çatı dubleksleri 2+1 ve 3+1 
olarak planlanan, 70 m2 ile 220 m² 
arasında değişen 1+1 den 4+1 daireye 
kadar farklı seçeneklere, dışa bakan iş 
yerlerine, içe bakan çarşıya ve bu çarşının 
içinde de toplam 50 adet mağazaya sahip 
olan Countrylife, konforu ve sakinliği 
sunuyor. Ayrıca 2.000 m² ‘lik sosyal tesis 

Lafarge Dalsan Farkıyla  

“Countrylife”...
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alanına sahip olan proje, burada yaşaya-
caklara, evlerinden uzaklaşmadan hayatın 
bütün keyifl erini yaşama imkanı da 
sunmuş oluyor.

Contrylife Residence’ da neler var? 
• Lobby ve Resepsiyon
• Concierge
• Sekreterya Hizmeti
• Laundry
• House Keeping
• Vale Hizmeti
•7/24 Güvenlik
• Rent a car
• Alışveriş Merkezi
• Sağlık ve Spor Merkezi
• Özel Dekorasyonlu Daireler 
• Ankastre Beyaz Eşya
• Rezidans Hizmetleri
Sosyal Alanlar:
• 425 araçlık kapalı otopark
• Alışveriş Üniteleri
• Kapalı-Açık Yüzme Havuzları
• Spa, Sauna, Hamam
• Çocuk Oyun Alanları

Projelerinin 2010 yılında başladığını 
ve 2012 yılının Mayıs ayında da projeyi 
tamamen bitirmeyi hedefl ediklerini 
belirten Metal Yapı ve Arke İnşaat Ortaklığı 
Proje Müdürü Osman Sünnetçi, Göktürk’ 
ün İstanbul’ da revaçta olan ve konut bakı-
mından tercih edilen bir semt olduğunu 
vurguluyor.

Sünnetçi Göktürk’ü şu şekilde anla-
tıyor: “1990 yılında Göktürk’ te “Kemal 
Country” adı altında, 1500-2000 tane 
villa inşaatıyla ile  konutlaşma  başladı. 
Daha sonra çok nitelikli projelerin olduğu 
sayfiye yeri haline geldi. İstanbul’ a çok 
yakın olmasıyla da İstanbullular tarafından 
çok talep gören bir yer.” 
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Bu proje ile orta ve üst sınıfa hitap 
ettiklerini, gerek malzeme ve işçi kalitesi, 
gerekse proje içeriği ile verebilecekleri en 
üst düzey konforu ev sahiplerine sunmayı 
amaçladıklarını belirten Osman Sünnetçi, 
böylece müşteri potansiyellerinin de geliş-
tiğini, müşterilerin ve kendilerinin de, 
bölgeden ve projeden memnun oldukla-
rını dile getiriyor.

Göktürk’ ün yerleşiminin etkile-
yici ve güzel olduğunu, projeleri için bu 
lokasyonun çok büyük avantaj sağla-
dığını vurgulayan Sünnetçi, projele-
rini  diğer projelerden ayıran özellikleri şu 
şekilde açıklıyor: “Projemizi diğer proje-
lerden ayıran özellikler; projemizde, rezi-
dans projesinin gerektirdiği gibi aynı çatı 
altında alışveriş merkezi, ev yaşamı ile 
ilgili  hizmetler, sosyal  paylaşımın olacağı 
ortamlar, sosyal tesislerdir. Yaklaşık 2.000 
m² ‘lik alanı sosyal tesise ayırdık. Burada 
oturan insanlar, işin dışındaki vakitlerini 

İstanbulluların adeta sığınacağı liman projesi olan 
“Countrylife” İstanbul’ un stresli hayatının tam tersine 
huzurun ve sessizliğin hakim olduğu, şehrin içinde 
olmasına rağmen sakin bir yaşamın kapılarını açan bir 
rezidans projesi...
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Countrylife içerisindeyken rahatça geçi-
rebilecek. Ayrıca her dairede bulunan 
uçuşan kat bahçeleriyle de, katta olsalar 
bile bahçeye sahip olmanın zevkini yaşa-
yacaklar. Amaç, insanların çok fazla dışa-
rıya ihtiyaç duymadan eve dair hizmet-
leri alabileceği, bir telefonla kuru temiz-
leme gibi diğer hizmetlere de ulaşabile-
ceği bir alan oluşturmak... Ayrıca; kapalı ve 
açık havuzları, fitness salonu, spa merkezi 
olduğu için burada oturanlar dışarı çıkma 
gereği duymayacaklar.” 

Sünnetçi, sundukları olanaklarla 
projeye olan talebin artığını ve insan-
ların bekledikleri rahatlığı Countrylife’ da 
bulduklarını hatırlatıyor.

Türkiye genelinde proje aşamasının 
aceleye getirildiğini ve projeyi uygulama 
esnasında da malzeme değişikliği, detay 
eksikliği, imalatlardaki farklılıklar gibi 
sorunların yaşandığını söyleyen Sünnetçi, 
kendi karşılaştıkları sorunları, beraber iş 
yaptıkları firmaların destekleriyle veya 
kendi yaptıkları araştırmalarla çözdükle-
rini aktarıyor. “Sorunların çözümü, beraber 
çalıştığımız ve her biri kendi alanında 
profesyonel olan ekipler sayesinde oldu.” 

Sünnetçi, sıkıntıya girdikleri zaman proje 
mimarı Ömer Çamoğlu’ ndan da yardım 
aldıklarını ayrıca dile getiriyor.

Alçı levha kullanımı ile projelerinde 
istedikleri olumlu sonuçları elde ettiklerini 
söyleyen proje müdürü Osman Sünnetçi, 
Countrylife’ ın yapımında özellikle saten,  
alçı sıva, alçı levhaları, dış cephede ilk defa 
kullandıkları dış cephe levhası BoardeX 
ürününü kullandıklarını ve son derece 
memnun kaldıklarını vurguluyor.

İstedikleri tüm malzeme ve malzeme 
detaylarını Lafarge Dalsan’ ın sunduğu 
geniş ürün yelpazesinden karşıladık-
larını ürün kalitesi ve ürünün zama-
nında tesliminin yapılmasından dolayı 
büyük kolaylıklar yaşadıklarını sözlerine 
ekliyor. “Lafarge Dalsan’ a bize gösterdik-
leri ilgiden dolayı teşekkürlerimi iletmek 
isterim. Lafarge Dalsan malzemelerini ve 
uygulamalarında hiçbir sorunla karşılaş-
madığımız gibi, çalışma programından da 
gayet memnunuz.” 

Sünnetçi, projedeki bölme duvarlarda 
genellikle gazbeton kullandıklarını ancak 
tavanlarda ve ofis içlerinde alçı levha 
kullandıklarını belirtiyor. 

Sünnetçi, sundukları olanaklarla projeye olan 
talebin artığını ve insanların bekledikleri rahatlığı 
Countrylife’ da bulduklarını hatırlatıyor.
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Lafarge Dalsan’ın 2011 yılı başından 
itibaren sektöre sunduğu yeniliklere ilgi 
hızla artıyor.’’Lafarge Dalsan Alçıkart’la 
Kazandırıyor’’ sloganıyla başlayan Alçıkart 
sistemimiz, kısa zamanda müşterileri-
mizin ilgi odağı olmayı başardı. Hızla artan 
Alçıkart ve Alçıkartusta sayısı bizlere sek-
tördeki boşluğun kapatılmasının önemini 
gösterdi.

Alçıkart sistemi sektöte yeni bir 
finans kaynağı getirdi…

Alçıkart sistemi ile bayilerimiz risk 
almadan satış yapabilirken, kart sahip-
leri de Lafarge Dalsan’dan aldığı vade ile 
daha kolay alışveriş yapma imkanı buldu. 
Alçıkart sistemi ile bayiler ve kart sahipleri 
arasında yeni bir ödeme sisteminin piya-
saya kazandırılması sağlandı. Nakit ihti-

yacının karşılanmasının ve risk almanın 
zorlaştığı günümüz piyasa koşullarında 
Lafarge Dalsan banka ile yaptığı anlaşma 
ile sektöre yeni bir finans kaynağı oluş-
turdu. Böylece Lafarge Dalsan’ın verdiği 
vade ve bankanın verdiği kredi paketi ile 
sadece inşaat malzemeleri piyasasında 
kullanılabilecek bir finans kaynağı oluştu-
rulmuş oldu.

Haber

Alçıkart Alanlar

kazanıyor
Alçıkart sistemi ile bayiler ve 
kart sahipleri arasında yeni 
bir ödeme sisteminin piyasaya 
kazandırılması sağlandı.

Hediye kataloğundaki ürünler, 
kataloğun arka sayfasındaki 
hediye istek formunu doldurarak 
istenebiliniyor. 

H.Kürşat Terzioğlu - Pazarlama Hizmetleri Yöneticisi
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Alçıkart başvuruları hızlıca değerlen-
diriliyor…

Alçıkart sisteminin kredi, ödeme 
vadesi ve promosyon gibi özelliklerinden 
yararlanmak isteyen bir çok müşteri ban-
kaya başvurarak hızlıca Alçıkart’a sahip 
oldular. Lafarge Dalsan’ın önermesiyle 
Garanti Bankası tarafından verilen Alçıkart 
için müşterilerimizin öncelikle bayileri-
mizde bulunan formları doldurduktan 
sonra bankaya başvuru yapmaları gere-
kiyor. Banka şubesi yaptığı değerlendir-
meler sonucu olumlu bulduğu limiti onay-
layarak Alçıkart’ı başvuru sahibine yol-
luyor. Alçıkart sahibi olan müşterimiz, 
Alçıkart sistemine üye olmuş Lafarge 
Dalsan üye bayilerinden dilediği malze-
meyi alırken ödemeyi Alçıkart ile yapabi-
liyor. Ayrıca aldığı Lafarge Dalsan kazan-
dıran ürünlerinden de Alçıkart’ına puanlar 
yükleniyor.

Alçıkartusta ile ustalarımız çok 
mutlu…

Sistemdeki 2. kartımız Alçıkartusta 
ise kısa sürede ustalarımızın vazgeçil-
mezi oldu. Alçıkartusta sahibi olan usta-
larımız Lafarge Dalsan üye bayilerinden 
veya Alçıkart sahibi satış yapan firmaları-
mızdan aldıkları ürünlerin puanlarını yük-
leterek puanları biriktirmeye başladılar. 
Alçıkartusta için başvurularınızı;

• www.alcikart.com.tr web adresin-
deki online başvuru formunu doldurarak,

• 444 1932 Alçıkart Müşteri Hizmetleri 
Hattını arayarak,

• TC numaralarınızı 532 752 37 38 sms 
hattına yollayarak,

• Bayilerimizde bulunan başvuru form-
larını doldurarak yapabilirsiniz.

Değerli ustalarımızı Alçıkart’ın kazan-
dıran dünyasına katmaya devam etmek-
teyiz.

Alanlar kazanmaya başladı bile…
İstanbul Yapı Fuarı ile başlattığımız 

Alçıkart sistemine hızlıca kayıt olan ve 
kartlarını alan Alçıkart ve Alçıkartusta 
sahipleri yaptıkları alışverişler sonucu 
kazandıkları puanlarını kullanmaya baş-
ladılar. Üyelerimiz hediye kataloğumuz-
daki ürünleri kataloğun arka sayfasındaki 
hediye istek formunu doldurarak istek 
yapabiliyorlar. Ayrıca kendilerine verilen 
kart numarası ve şifreleri ile www.alcikart.
com.tr web adresindeki üye girişinden 
giriş yaparak hediye kataloğumuza sığ-
dıramadığımız binlerce hediyeye kolayca 
ulaşıp seçebiliyorlar.

Alçıkart sistemine başladığımız şu kısa 
süre içerisinde sistemimize yoğun ilgi gös-
teren bayilerimize, Alçıkart müşterileri-
mize ve ustalarımıza göstermiş oldukları 
ilgiden dolayı ALÇIM dergisi aracılığı ile 
teşekkür etmek isterim. 

Alçıkart sahibi olan müşteri, Alçıkart sistemine üye 
olmuş Lafarge Dalsan üye bayilerinden dilediği 
malzemeyi alırken ödemeyi Alçıkart ile yapabiliyor. 
Ayrıca aldığı Lafarge Dalsan kazandıran ürünlerinden 
de Alçıkart’ına puanlar yükleniyor.
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Proje Söyleşi

Yazı ve Fotoğrafl ar: Mehmet Avcı

Bu sayımızda, 2010 Avrupa kültür baş-
kenti İstanbul’un kalbinde, nostalji, tarih 
ve modernliği buluşturan bir projeyi tanı-
tıyoruz sizlere… Rixos Elysium Suites 
Taksim… 

Medeniyetler köprüsü İstanbul’un 
kalbinin attığı yerde, Taksim’de yük-
selen Rixos Elysium Suites Taksim, insanı 
şehrin enerjisiyle bütünleştiren yepyeni 
bir yaşam vaat ediyor. Kültür, sanat, ticaret 
ve eğlencenin buluşma adresi Taksim’de 
hayat, şehrin nabzını tutmak isteyenler 
için, 7x24 saat akmaya devam ediyor. 
İstanbul’u yakından tanımak isteyenler 
için, İstiklal Caddesi’nde yapılacak kısa 
bir yürüyüş, kitaplar dolusu bilgiye eşde-
ğerdir. Üstelik, metro, otobüs ve deniz ula-
şımına yakınlığıyla, İstanbul’un her yanına 
kolaylıkla ulaşmak mümkün. 

Şehir merkezlerinde konforlu yaşam 
alanları sunan Ofton İnşaat’ın Taksim’de 
inşa ettiği Rixos Elysium Suites Taksim, 
zemin üzerinde asma katla birlikte 21 
katlı, 140 özel süitten oluşan bir proje… 
Projenin işletmesini ise Rixos Hotels 
yapıyor. Konumu itibarıyla kültürden 
sanata, ticaretten eğlenceye şehir yaşa-
mımın tüm gerekliliklerinin merkezinde 
yer alan proje, modern yerleşim ala-
nının az sayıda olduğu bu bölge için 
önemli bir katma değer de sağlıyor. Proje, 
modern teknolojinin tüm olanaklarını 
barındırırken, iç mimarisi açısından da 
Beyoğlu’nun klasik atmosferine ve doğal 
dokusuna uyumluluk gösteriyor. Projede 
alanları 80 metrekare ile 177 metrekare 
arasında değişen dairelerin tümü 1+1 
dubleks şeklinde tasarlanmış. Dairelerin 
birleştirilerek 2+1 haline dönüştürülebil-
mesi de projenin bir diğer özelliği.

Kültür, sanat, ticaret ve eğlencenin 
adresi Taksim’de konumlanan Rixos 
Elysium Suites Taksim, pek çok ayrıca-
lığı bir arada sunuyor. Bunlardan ilki A la 

İstanbul’un dokusuyla iç içe geçen, akıllı bina konseptiyle tasarlanan 
projenin mimarı Ali Esad Göksel, iç mimarı ise Dara Kırmızıtoprak. 
Tamamı süit dairelerden oluşan projenin iç mimarisi, eski 
Beyoğlu’nda hakim olan klasik öğelerle, modern, minimalist bir 
yaklaşımı bir araya getiriyor.
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7 tepeli İstanbul’a 7 cepheli proje: 

Rixos Elysium 
Suites Taksim
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Carte Restoran ve Lounge Bar’ın yer aldığı, 
canlı müzik performanslarının sunula-
cağı Rixos Lounge. Bir diğeri ise, şu anda 
5 farklı ülkede hizmet veren Rixos Royal 
SPA. Taksim’e çok farklı bir renk katacak 
olan bu mekan, Rixos’un tasarladığı özel 
hamam konsepti ile, Uzakdoğu ve yerel 
masaj türlerini bir arada sunacak. Osmanlı 
saraylarında yer alan hamamlardan esinle-
nerek oluşturulan bu konseptin içeriğinde, 
özgün dekorasyon öğelerinden canlı 
Neyzen perfomansına kadar pek çok farklı 
unsur yer alacak. 

İstanbul’un dokusuyla iç içe geçen, 
akıllı bina konseptiyle tasarlanan pro-
jenin mimarı Ali Esad Göksel, iç mimarı 
ise Dara Kırmızıtoprak. Tamamı süit dai-
relerden oluşan projenin iç mimarisi, eski 
Beyoğlu’nda hakim olan klasik öğelerle, 
modern, minimalist bir yaklaşımı bir araya 
getiriyor. Tüm süitlerde 5.5 metre yüksekli-
ğindeki tavanlar çok özel bir ahşap işçiliği 
ile bezeniyor.  Rixos Elysium Suites Taksim 
projesinden süit satın alanlar, istedikleri 
takdirde Rixos işletmesinin sunduğu ben-
zersiz kiralama hizmetinden yararlanarak, 
yüksek kazanç elde etme imkanına sahip 
olabilecek.

Projenin alanlarında vale, oda servisi, 
housekeeping, bar, concierge, restoran, fit-
ness ve SPA, hamam, kapalı havuz, oto-
park, business center, kiralama ofisi ve 
7/24 güvenlik bulunuyor.  Proje tamam-
landığında süitler haftalık, aylık ve günlük 
kiraya verilebilecek. Ayrıca 6 aydan uzun 
kiralamalar için farklı kiralama seçenekleri 
de olacak.

7 tepeli İstanbul’da, 7 cepheli 
binanın yükseldiği projenin şantiye ala-
nında devam eden koşuşturma ve hum-
malı çalışma içerisinde sorularımızı yanıt-
layan Rixos Elysium Suites Taksim Şantiye 
Şefi  İnşaat Mühendisi Yılmaz Altun, pro-
jenin İstanbul’un eğlence, kültür-sanat ve 
ticaret merkezi Taksim’e ayrı bir canlılık 
getireceğini söylüyor. Şantiye Şefi Yılmaz 
Altun ile, 2009’da başlayan ve Temmuz 
2011’de tamamlanan projenin özellikleri, 
ayrıcalıkları ve sektöre katkıları hakkında 
konuştuk…

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Elysium Suites Taksim projesinin şan-

tiye şefi olarak görev yapıyorum. Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Fakültesi mezunuyum ve 1988 yılından 
beri çeşitli inşaat projelerinde şantiye şef-
liği yaptım.

Elysium Suites Taksim projesi hak-
kında bilgi verir misiniz?

Proje 2009 yılı başında ruhsatlandı-
rıldı. 35 metre temel kuyusuna sahip pro-
jede 8 bodrum kat ve zemin üzerinde 
asma katla birlikte toplam 21 kattan olu-
şuyor.  Akıllı bina konseptiyle gerçekleş-
tirilen Elysium Suites Taksim Projesi’nde 
daire büyüklükleri 80-177 metrekare ara-
sında değişen toplam 140 adet suit bulu-
nuyor. Bunların 130 adedi dublex, geri 
kalan 10 adedi ise normal daire şeklin-
dedir. Projenin mimarı Ali Esad Göksel, iç 
mimarı Dara Kırmızıtoprak, proje koor-
dinatörü ise Mustafa Bayram Ali Yıldırım.  
Elysium Suites Taksim projesinde binanın 
7 cephesi bulunuyor ve bir fener edası 
var. 7 tepeli şehir İstanbul’da 7 cepheli 
bir bina inşa ettik. Bina dışarıya doğru 
büyüyor, şekil itibariyle hafızaya yer eden 
bir bina. Ofton İnşaat tarafından yapımı 
gerçekleştirilen projeyi Türkiye’nin en 
önemli otel zincirlerinden Rixos işle-
tecek. Proje İstanbul’un kalbi sayılan 
Taksim’de ve Taksim Meydanı’na 500 
metre, Mecidiyeköy’e 3 kilometre, Atatürk 
Havalimanı’na ise 15 kilometre uzaklıkta.

Projenizde sektörde ilk olabilecek 
uygulamalarınız var mı?

Projemiz bir residence olmaktan çok 
bir otel konseptinde dizayn edildi. Gerçek 
bir otel hizmeti söz konusu burada.  Bu 
projenin en önemli ve farklı uygula-
ması, daire sahiplerine bir yandan her 
yönüyle tam bir otel hizmeti sunulurken, 
bir yandan da daire sahiplerine dairelerini 
kullanmayacakları dönemlerde kiralama 

yöntemiyle kazanç sağlama olanağı sağ-
lanıyor. Daire sahipleri daireyi kullandık-
larında valesinden, oda temizliğine, res-
toranından SPA’sına ve havuzuna kadar 
tam kapsamlı bir otel hizmeti alacaklar. 
Dairelerini kullanmayacakları dönemlerde 
de işletmeci firma Rixos’a kiralayarak, kira 
geliri elde edebilecekler.

Projenizde alçı levha ve alçı ürünle-
rini nerelerde kullandınız? 

Projemizde hatırı sayılır ölçekte alçı 
levha ve alçı ürünleri kullandık. Alçı levha 
türlerini daire bölmelerinde, ıslak zemin-
lerde ve yangın koridorlarında yoğun 
şekilde kullandık. Bunun yanında önemli 
ölçüde de alçı sıva kullandık. Standart alçı 
levhayı daha çok dairelerde bölme duvar-
larda kullandık. Islak zeminlerde yeşil, 
yangın koridorlarında da yangına daya-
nıklı alçı levha kullandık. Projemizde daire-
lerin tüm cepheleri ve tavanları alçı levha 
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Şehir merkezlerinde konforlu yaşam alanları sunan Ofton İnşaat’ın 
Taksim’de inşa ettiği Rixos Elysium Suites Taksim, 21 kat ve 140 
özel süitten oluşan bir proje… Kültür, sanat, ticaret ve eğlencenin 
adresi Taksim’de konumlanan Rixos Elysium Suites Taksim, pek çok 
ayrıcalığı bir arada sunuyor.
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RİXOS HOTELS HAKKINDA

2000 yılında turizm sektöründe söz sahibi 
olmaya başlayan Rixos Hotels, sektörün baş-
kenti Antalya’da Fettah Tamince tarafından 
kuruldu. Rixos Hotels, %100 misafir mem-
nuniyeti ve serviste mükemmelik hedefiyle 
“All Inclusive - All Exclusive” konseptini geliş-
tirdi. Grup adını, M.Ö. 1000 yılında Perge şeh-
rinin yedi kahraman kurucusundan biri olan 
Rixos’tan almış. 

Rixos otelleri :   2000 - Rixos Labada, 
Antalya  - Türkiye,  2002 - Rixos Beldibi, Antalya 
– Turkiye, 2002 - Rixos Tekirova, Antalya  - 
Türkiye, 2003 - Rixos Bodrum, Muğla  - Türkiye, 
2005 - Rixos Premium Belek, Antalya  - Türkiye, 
2005 - Rixos President Astana, Kazakistan, 
2005 - Rixos Konya, Konya – Türkiye,  2005 
- Rixos Prykarpattya, Ukrayna, 2007 - Rixos 
Libertas Dubrovnik, Hırvatistan, 2009 - Rixos 
Sungate, Antalya – Türkiye, 2009 - Rixos Grand 
Ankara, Ankara – Türkiye, 2009 - Rixos Almaty, 
Kazakistan, 2010 - Rixos Al Nasr Tripoli, Libya, 
2010 - Rixos Lares, Türkiye, 2010 - Rixos Marina 
West, Bahreyn 

OFTON İNŞAAT HAKKINDA

Ofton İnşaat, 1980 yılından beri inşaat sek-
töründeki farklı proje ve faaliyetlerdeki dene-
yimlerini 2000 yılı itibarıyla aynı çatı altında bir-
leştiren sektörün iki bilinen ve güvenilir iş ada-
mının kurduğu Konsept İnşaat Projeleri şir-
ketidir. Bu güç birliğinin getirdiği deneyim ve 
uzmanlıkla kuruluşundan bu yana Ofton İnşaat 
günü yakalayan projeler geliştiriyor. Türkiye’deki 
ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri 
yakından takip edip ihtiyaca yönelik esnek 
çözümler sağlarken, yaşam kalitesi standart-
larını da yukarı çekmeye özen gösteren Ofton 
İnşaat, şehir merkezlerinde bölge coğrafyasının 
zemin özelliklerine uygun, alt ve üst yapıları en 
son teknolojilerle kurulu, dayanıklı ve çağdaş 
yaşam alanları geliştirmeye devam ediyor. 

Ofton İnşaat ‘ın faaliyetlerinin ön proje-
lendirme, tasarım ve şantiye aşamaları nite-
likli teknik kadrosu tarafından kendi bünye-
sinde yürütülüyor. Bu sayede Ofton İnşaat proje 
süreçlerinde hızlı şekilde ilerleyerek müşterile-
rine eksiksiz anahtar teslim mekanlar sunuyor. 
Ofton İnşaat İstanbul gibi büyük kent merkez-

lerinde oluşturduğu farklı yaşam konseptleri 
ile müşterilerine “şehrin dinamiğinde konforu 
yakalayabilme” olanağı sunarken, yatırımcılara 
da hedefl edikleri geri dönüşleri sağlar. 

İstanbul’daki bazı projelerini “Elysium” kon-
sept markasıyla gerçekleştiren Ofton İnşaat, bu 
yönüyle şehirde yaşamayı seçenler ve yatırım 
yapmak isteyenler için ilk akla gelen kurumlar 
arasında yer alıyor. Öte yandan Ofton İnşaat 
bünyesinde oluşturduğu Turizm Grubu ile şehir 
otelciliği alanında da faaliyetler yürütüyor. Şehir 
merkezlerinde inşa ettiği ve dünyaca tanınmış 
uluslararası otelcilik markalarının işletmeciliğini 
üstlendiği otel binaları ile ülke turizmine de kat-
kıda bulunuyor.  

ile kaplı. Dairelerde alçı levha olmayan tek 
cephe pencerelerin olduğu cephedir.  Kat 
koridorlarında da hep alçı levha kullan-
mayı tercih ettik. 

Alçı levha size ne gibi avantajlar sağ-
ladı?

Biz daha önceki projelerimizde de 
yoğun şekilde alçı levha kullandık. Alçı lev-
hanın projemiz gibi büyük işlerde sağla-
dığı en büyük avantaj pratiklik ve hızdır. 
Uygulanması çok pratik olan alçı levha, 
geri dönüşte ve sonlamada hem hız hem 
de kaliteli bir görünüm ortaya çıkarıyor. 
O nedenle biz de teknik kriterler sağlan-
dıktan sonra projelerimizde hep alçı levha 
kullanmayı tercih ediyoruz. 

Projenizde kullandığınız bölme 
duvar tipi hakkında bilgi verir misiniz?

Projemizde daire bölmelerinde 10’luk 
G4 tipi gaz beton ve bunun her iki tara-
fında da 5 cm ve 50cm yoğunlukta taş 
yünü ve onun da her iki yüzünde  çift kat 
alçı levha kullanıyoruz. Böylece daireler 
arasında ses ve ısı izolasyonunu en üst 
seviyeye çıkarmış oluyoruz. Bu maliyeti 
artıran ama aynı zamanda da kalitemizi 
gösteren ve arttıran bir özellik.

Bitmiş yüzeyin hızlı elde edilmesi, 
binalarınızı bir an önce satışa dönüştür-
menizde avantaj sağlıyor mu?

Biz köklü ve marka bir firma oldu-

ğumuz için satış konusunda zorlanmı-
yoruz. Ancak söylediğiniz konu, bize 
zaman açısından büyük avantaj sağlıyor. 
Çünkü projemizi daha hızlı şekilde sonlan-
dırabiliyor ve müşterinin beğenisine suna-
biliyoruz. 

Müşterilerinizden kullanılan alçı 
levha ile ilgili sorular geliyor mu? Mesela 
yangına dayanıklı alçı levhayı nerelerde 
kullandığınız ile ilgili sorular geliyor mu?

Hayır. Biraz önce de belirttiğim gibi, 
biz köklü ve projelerimiz marka olmuş bir 
inşaat firması olduğumuz için, müşterile-
rimiz bize güveniyor ve hangi kalitede dai-
reler ürettiğimizi biliyor. Bu nedenle bu tür 
sorular gelmiyor.

Ofton İnşaat’ın yeni projeleri var mı?
Evet, şu anda yine İstanbul’da Elmadağ 

Caddesi üzerinde Elysium Residence 
Taksim adında bir projemiz var. Burada 91 
bağımsız bölümlü residence yapıyoruz. 
Kaba inşaatı başladı ve 2012 yılının ilk yarı-
sında tamamlamayı planlıyoruz.

1998 yılından bu yana inşaat sektö-
ründe olan biri olarak, sektörün gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz? Bu canlılık 
devam eder mi?

Bana göre inşaat sektörü yatırımcıla-
rını memnun eder bir durumda ve uzun 
süre de böyle devam eder. Sektörde bir 
durağanlık olabilir ama uzun vadede sek-
teye uğrayacağını düşünmüyorum.
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Alçıkart’ ın sisteme dahil 
edilmesinden sonra, hemen 
başvurduğunu anlatan 
Karakaş, bu uygulamayla 
hem ustaların, hem de 
bayilerin kazançlı çıktığını dile 
getiriyor. 

Begüm Çolban

Lafarge Dalsan tarafından usta, bayi ve 
yapı sektörüne yönelik verilen “Alçıkart” ve 
“Alçıkartusta” kazandırmaya devam ediyor. 
Ankara’ da bulunan Desa Yapı, Alçıkart’ ı 
ilk kullanan firmalardan biri oldu. Lafarge 
Dalsan bayii olmamasına rağmen, Desa 
Yapı’ nın Sahibi Fikri Karakaş, Alçıkart’ la 
hediye telefon kazandıklarını söylüyor. 

Alçıkart’ ın sisteme dahil edilme-
sinden sonra, hemen başvurduğunu 
anlatan Karakaş, bu uygulamayla hem 
ustaların, hem de bayilerin kazançlı çıktı-
ğını dile getiriyor. Karakaş, Lafarge Dalsan’ 
ın Alçıkart uygulamasıyla aynı zamanda 
da bayilerin yaptığı satışları daha az riskle 
yapmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. 

Alçıkart, ödeme olanakları, puan birik-
tirme ve biriktirilen puanlarla sahip olunan 
hediyeler bakımından hem ustalar, hem 
de bayiler için oldukça kazançlı... 15 yıldır 
Lafarge Dalsan’ ın ürünlerini satan Desa 
Yapı’ nın Sahibi Fikri Karakaş, “Alçıkart” ve 
“Alçıkartusta” nın  sunduğu avantajlardan 
tüm bayi ve ustaların mutlaka yararlan-
ması gerektiğini hatırlatıyor. 

Lafarge Dalsan’ ın Türkiye’ nin önde 
gelen alçı levha markası olduğunu, usta-
ların da bu markayı tercih ettikleri için 

kendilerinin de Lafarge Dalsan’ ı ön planda 
tuttuklarını belirten Fikri Karakaş, her 
zaman yeniliklere açık olduklarını, Lafarge 
Dalsan’ ın yenilikçi kimliğine kolay ayak 
uydurduklarını belirtiyor.

Lafarge Dalsan’ ın yeni başlattığı uygu-
lama olan “Alçıkart” ve “Alçıkartusta” yı 
hemen kullanmaya başladığını dile getiren 
Karakaş, özellikle “Alçıkart”taki limit azlı-
ğından yakınıyor.

Alçıkart kullanımından dolayı çok 
memnun olduğunu sözlerine ekleyen Fikri 
Karakaş, sattıkları ürün karşılığında birbi-
rinden güzel hediyeler kazandığını anla-
tıyor. Alçıkart’ ın yarattığı avantajlardan 
ustaların da memnun olduğunu ifade 
eden Karakaş, kartı kullanmaya başladık-
larından bu yana bir telefon kazandıklarını 
da hatırlatmadan geçemiyor.

Alçıkart kullanmalarının ödeme akışı, 
hesap tutumu açısından da çok büyük 
kolaylık sağladığını vurgulayan Karakaş, 
hesap açığı, muhasebe gibi sorunlardan, 
çek ve diğer eski ve riskli ödeme biçimle-
rinden kurtulduklarından mutlulukla bah-
sediyor. Karakaş, Alçıkart’ ın yararını fazla-
sıyla gördüklerini belirtiyor ve kullanma-
ları için diğer bayiliklere de tavsiye ediyor.

Haber 

 Desa Yapı: Fikri Karakaş

Alçıkart 
kazandırmaya devam ediyor
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Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı

Bu sayımızda bayi köşemize İstanbul’ 
da faaliyet gösteren Turalpan Alçı 
Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ nin kurucu ortağı Şahin A. 
Turan’ ı konuk ettik. Yenibosna’ daki ofi-
sinde ziyaret ettiğimiz Şahin Bey, 1962 
Kastamonu doğumlu, evli ve iki çocuk 
babası. Alçı ile başlayan iş hayatı üniver-
site eğitiminin ardından yeniden alçı ile 
devam ediyor. İktisat mezunu olan Şahin 
Turan, baba mesleğim dediği alçı işini eği-
timi süresince devam ettirmiş, eğitimini 
bitirdikten sonra da ağabeyi ve bir yakını 
ile 1985 yılında kurduğu şirketle profes-
yonel hale getirmiş.

Çıraklığını babasının yanında dökme 
alçı ve kartonpiyer uygulamaları ile 
geçiren Şahin Bey, usta olduktan sonra bu 
işi daha profesyonel ve daha kurumsal bir 
çatı altında sürdürmeye karar vermiş. 7 yıl 
ağabeyi ile ortak şirket yönettikten sonra, 
1992 yılında yeni bir ortaklıkla kurduğu 
Turalpan Alçı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. ile bu kez yeni bir alçı yolculuğuna 
yelken açmış. 19 yıldır alçı ve dekorasyon 
işinde önemli projelere imza atan Şahin 
Turan ile alçı ve alçı ürünleri, firması ve 
sektör hakkında görüştük.

Lafarge Dalsan ile yollarınız nasıl 
kesişti?

Yaptığımız iş baba mesleği, biz Dalsan 
ismini ilk olarak babamızdan duyduk. 
Çünkü o dönemde babamın Dalsan ile bir 
ticareti vardı, malzemeyi oradan alırdı. Bu 
nedenle Dalsan ismi bize yabancı değildi. 
Biz firmamızı kurduktan sonra da baba-
mızın geleneğini sürdürerek Dalsan’ ın 
ürünlerini kullanmaya devam ettik. Ancak 
bayi olarak Lafarge Dalsan ile buluşmamız  

2002 yılında oldu. Dalsan ile başlayan tica-
retimiz Lafarge Dalsan bayiliği ile resmi-
leşmiş oldu. O günden bugüne de kop-
mayan, sekteye uğramayan ticaretimiz 
devam ediyor.

Baba mesleği alçı olan biri olarak 
alçı levha ile ilgili görüşlerinizi, geçmiş 
dökme alçı ürünleriyle kıyaslayarak anla-
tabilir misiniz?

Yapı malzemeleri çerçevesinden bak-
tığımızda çok olumlu şeyler söylememiz 
mümkün. Nitelikli alçıların piyasaya sürül-
mesi, alçı levhanın piyasaya sunulması, 
“çağ atlama” olarak nitelendirilebilecek 
önemli   gelişmeler olarak değerlendir-
memiz mümkün. Alçı levha özelinde bak-
tığımızda, Lafarge Dalsan’ ın piyasanın 
benzer ürünleriyle kıyasladığımızda daha 
iyi malzeme üretilebildiğini görebiliyoruz. 
Bu farklılığı insanlar belki çok somut bir 

şekilde fark edemeyebilir, ancak bizim gibi 
işin içinde olan kişiler, özellikle de ustalar 
çok net bir şekilde görebiliyor. Bu farklılığı 
müşterilerimizle de paylaşıyor ve onlara 
anlatıyoruz. Alçı levha üretiminin ardından 
ürün çeşitliliği de arttı. Standart alçı lev-
hanın ardından yeşil alçı levha, kırmızı alçı 
levha ve ardından Allev beyazı 4x4 ile ürün 
çeşitliliği artırıldı. 

Lafarge Dalsan’ ın yeni ürünlerini 
nasıl buluyorsunuz?

Lafarge Dalsan’ ın en son ürettiği 
BoardeX ürünü çok önemli bir hamle 
oldu bana göre. BoardeX, sektörün bekle-
diği ve ihtiyacı olan bir üründü.  BoardeX, 
temelde dış cephe malzemesi olma-
sına rağmen, yakın zamanda iç cephede 
de suyu sevmeyen müteahhitlerin, suyu 
problem olarak gören proje uygulayıcıla-
rının rutubetli hacimlerde tercih edeceği 

Bayi Haber 

Turalpan Alçı:  Şahin A. Turan:

“Dalsan’la var olan ticaretimiz, 

Lafarge Dalsan’la 
daha da büyüdü”



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 37

bir yapı malzemesi olacağına inanıyorum. 
Alçı levhaya göre fiyatı daha yüksek olma-
sına rağmen kısa zaman içinde BoardeX’ 
in hem bina dışında hem de içinde kul-
lanıldığını hep birlikte göreceğiz. Çünkü 
piyasanın gerçekten bu ürüne ihtiyacı var. 
Kolay ve hızlı uygulanabilen, kolay kesilip 
kolay monte edilebilen BoardeX, piyasanın 
ihtiyacıydı. Belki Lafarge Dalsan’ da Ar-Ge 
çalışmaları devam ediyordur ama ben bu 
ürünün darbe dayanımının daha yüksek 
olmasını bekliyor ve istiyorum. Çünkü, bir 
yandan insanların fonksiyonel ihtiyaçlarını 
karşılarken, darbeye dayanıklılık gibi bir 
fonksiyona ihtiyacı olduğunuda düşünü-
yorum.  Malzemenin dayanıklılığının artı-
rılması ile piyasanın ve satış hacminin de 
büyüyeceğine inanıyorum. 

Firma olarak BoardeX’ i kullanıyor 
musunuz, müşterilerinizden bu konuda 
talep geliyor mu?

Biz alçı işinin kaynağından gelen bir 
firma olduğumuz için mesleğimiz ile ilgili 
geleceğe yönelik beklentilerimiz ve öngö-
rülerimiz de oluyor, sektörün ihtiyaçlarını 
da bilebiliyoruz. BoardeX, yıllardır “Böyle 
bir alçı levha üretmek gerekli!” dedi-
ğimiz bir üründü. Ben alçıyı sadece ban-
yoda WC’ de değil, hamam ve sauna orta-
mında bile kullanılabilir hale getirilmesi 
gerektiğini savunan, bunu dilegetiren-
lerden biriyim. Bu manada BoardeX iyi bir 
noktada... Gerek yüzeyindeki malzemenin 
vasfı, gerek içerisindeki alçının  farklı oluşu 
gelinebilmiş iyi bir nokta diye düşünü-
yorum. Bunun bir sonraki adımı da, suya 
yüzde yüz dayanıklı alçı levha üretilmesi...  
Lafarge Dalsan’ ın bu konuda da çalışma-
ları olduğuna inanıyorum, ama piyasaya 
ne zaman çıkar bilemem. 

Alçı levhanın geleneksel yöntemlerle 
yapılan uygulamalara göre ne gibi avan-
tajları var?

Alçı levhanın sektöre, geleneksel yön-
temlere göre kazandırdığı en önemli 
avantaj bana göre hız ve maliyet...  Ayrıca 
alçı levha ile yüzey kalitesi de yükselmiş 
oluyor. Bir diğer önemli avantaj da, bina 
yükünü büyük ölçüde hafifl etiyor olması. 
Alçı levha ile birlikte sıva dönemi bitti ve 
nitelikli sıva dönemi başlamış oldu. Alçı 
sıvanın yerini zaman zaman alçı levhanın 
aldığını görüyoruz. Önceden hastanelerde, 
otellerde duvar bölmeleri olarak kullanılan 
alçı levha artık konutlarda da kullanılmaya 
başlandı. Konvansiyonel tuğla duvarların 
yerini artık alçı levha aldı.  Konvansiyonel 
yapıların kısmen de olsa bir kenara bıra-

kılıp yola yeni ürünlerle devam etmek 
neredeyse bir zorunluluk haline geliyor. 
Hatta proje gruplarının bir kat olarak yap-
tığı alçı levha uygulamalarını, biz tabiri 
caizse bağıra çağıra, mücadele ede ede, 
hatta bazen Lafarge Dalsan’ ın tanıtım 
ekiplerinin de dahil olduğu şekilde, artık 
alçı levhanın her yüze iki kat uygulanması, 
yalıtım levhası ile birlikte uygulanması gibi 
önerilerimiz ve kabullendirme çabalarımız 
da oldu. Son dönemlerde kabul görmüş 
hale geldi. Artık iyi bina planlanıyor ve 
yapılıyorsa bölücü duvar sistemleriyle, iki 
kat alçı levha ve yalıtım levhası ile yapılır 
oldu. Ben, yalıtım bandının kullanımını da 
maksimum düzeye getirmek için hep bir-
likte çaba sarf etmemiz gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Bugüne kadar yaptığınız çok sayıda 
proje bulunuyor. Bize bunlardan söz 
eder misiniz?

Biz şirket hayatımıza Dedeman Oteller 
zinciri ile başladık. Bunun dışında sayabi-
leceğim önemli projeler arasında; Mesa’ 
nın Kemerburgaz’ daki projeleri, Capitol 
Alışveriş Merkezi, Soyak Olimpiya Kent var. 
Şu anda Acıbadem Sağlık Hizmetleri var, 
Okmeydanı Memorial Hastanesi’ nin bir 
bloğunu biz yaptık, Bursa’ da Oyak Renault 

Fabrikasında çalışmamız oldu, Taksim’ de 
Rixos Elysium Suites’ de çalışıyoruz, Sait 
Halim Paşa’ da çalışmamız oldu, Bostancı 
Kosifl er’ in showroomunu biz yaptık. Evyap 
ile bir süre çalıştık, Erzurum’da bir otel uygu-
lamamız, Sivas’ ta Divriği Devlet Hastanesi’ 
nde çalışmamız var. Yurt dışında da Irak’ 
ta devam eden bir hastane projemiz var. 
Kale Kilit Grubu’ na ait Kale Center ve Kale 
İş Merkezi’ nin bütün uygulamalarını biz 
yaptık. Bunun yanında Beylikdüzü’ nde 
birçok konut projesinde bulunduk.

Lafarge Dalsan Gebze Fabrikası’ nın 
hizmete girmesi, size ne gibi yararlar sağ-
ladı?

Gebze Fabrikası tartışmasız İstanbul’ un  
beslendiği bir nokta haline geldi. Sipariş hızı 
arttı, maliyetleri düşürdü. Rekabet edebi-
lirlik adına büyük gelişim sağladı. Fabrikanın 
sadece bizlere değil alçı levha sektörüne de 
büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. 
Tesisin İstanbul’ a çok yakın olması İstanbul’ 
daki bütün uygulamacıları, karar vericileri 
cesaretlendirdi. Acil ihtiyacınız olduğunda 
birkaç saat içerisinde ürününüze kavuşabi-
leceğinizi biliyorsunuz. 

“Biz alçıda kaynaktan gelen bir firma olduğumuz için 
mesleğimiz ile ilgili geleceğe yönelik beklentilerimiz 
ve öngörülerimiz de oluyor ve sektörün ihtiyaçlarını 
da biliyoruz. BoardeX, yıllardır “Böyle bir alçı levha 
üretmek gerekli!” dediğimiz bir üründü.”
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Cumhuriyet döneminde klasik 
Osmanlı izini sürdürdü.

Portre - Mimar

Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu:

Mütevazı,yaratıcı,     
 başarılı, fotoğraf 

Elif Ada Deniz

Kadı İsmet Bey’in çocuğu olan Arif 
Hikmet Koyunoğlu, 1893 doğumlu…  
Araştırmaya hevesli bir çocuk olarak 
büyüyen Arif Hikmet Koyunoğlu, on yaşın-
dayken babasının aldığı fotoğraf makina-
sıyla, ömrünün sonuna kadar başlayacak 
yeni bir merakın temellerini atar. 

Ortaokula giderken, boş zamanla-
rını Phébus Fotoğrafhanesi’nde çıraklık 
yaparak geçiren Koyunoğlu, ilk mimarlık 
eğitimini 16 yaşında görmeye başladı 
YKY’dan çıkan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu” adlı 
kitabıyla büyük dayısını anlatan yazar ve 
mimarlık tarihçisi Hasan Kuruyazıcı, onun 
doğum tarihi ile ilgili spekülasyonlara kita-
bında yayınladıği belgelerle son verdiğini 
söylüyor. 

Kuruyazıcı, “Hikmet Koyunoğlu 
benim büyük dayım. Aslında annean-
nemin dayısı. Ama anneannemden 2 
yaş küçüktü ve ona, yani yeğenine “abla” 
derdi. Anneannem de ona, kendinden 
küçük olmasına karşın, eski terbiye, 
“dayı” diye hitap ederdi. Bunu şunun için 
anlattım, büyük dayı deyince arada çok 
kuşak farkı oluyor, ama yaş farkı o kadar 
değildi. Hikmet Dayım 1893 doğumlu, 
ben 1939. Yani o 46 yaşındayken doğ-
muşum. Öldüğünde de 42 yaşımdaydım. 
Benim Ankara’da ilkokulu okuduğum 
beş yılın dışında da aile hep İstanbul’da 

bir arada oldu. Benim çocukluğumda 
ve gençliğimde Hikmet Dayım mimar-
lığı bırakmış, sigorta eksperliği yapıyordu. 
Mimar olduğunu bilirdim ama evlerinde 
holde asılı büyük ve görkemli bir binanın 
suluboya cephe çiziminden başka ese-
rini bilmezdim. O resim, şimdi Devlet 
Resim ve Heykel Müzesi’ne çevrilmiş olan 
Türk Ocakları Merkezi Binası’nın cephe-
siydi ve bugün o müzenin müdür odasının 
duvarında asılı. Hikmet Dayımın mimarlı-
ğını tanımazdım ama macera dolu haya-
tını bütün diğer kuzenlerim gibi kendi-
sinden dinleye dinleye büyümüştüm. Çok 
tatlı bir anlatma üslubu vardı. R harfini 
“ğ” olarak söylemesi onu ve anlattıklarını 
daha da sevimli yapardı. Çok parlak başla-
dığı meslek yaşamında 1930’lardan sonra 
pek çok kırgınlık yaşamış, mimarlığa adeta 
küsmüştü. Bizlere anlattığı anılarında da 
meslek yaşamından, binalarından falan 
hiç söz etmezdi. Ben onun mimarlığını ve 
eserlerini daha sonra, üniversiteyi bitirip 
mimar olduğumda tanıdım. 1930’ların 
başına kadar süren Milli Mimari (bugün 
buna Birinci Ulusal Mimarlık diyoruz) üslu-
bunun başta gelen temsilcilerinden biri 
olduğunu öğrendim. O bağlamda da 
geriye itilmiş, Milli Mimari’nin diğer üç 
önemli temsilcisi olan Kemaleddin ve 
Vedad (Tek) beylerle,  hocası Mongeri’nin 
arkasında kaybolmuştu. Oysa bana kalırsa 

Milli Mimari’nin öbür temsilcilerinin hep-
sinden daha “milli”, daha “yerli” bir üslup 
tutturmayı başarmıştı. Bunu kitaptaki 
yazımda da üstüne basarak belirtmeye 
çalıştım” diyor.  

Koyunoğlu’nun yaşlılığında anılarını 
yazmaya başladığını anlatan Kuruyazıcı, 
“Ölümünden bir yıl sonra kızı bunları 
bana verdi ve ben geçirdiğim bir hasta-
lığın üstüne evde dinlenirken hem keyifl e, 
hem de şaşırarak okudum. Bu anılarda 
başından geçen, benim bildiğim birçok 
maceranın dışında meslek hayatıyla ilgili 
hiç bilmediğim pek çok bilgi vardı. Bu bil-
giler erken dönem Türkiye mimarlık tari-
hine de, (pek tekrarlanmış ama doğru bir 
deyişle) “ışık tutuyor”du. Kitabı hazırla-
maya o zaman karar verdim. Ama çalışma 
aralıklarla 23 yıl kadar sürdü” diye belir-
tiyor.    

Koyunoğlu gibi çevresine çok açık 
bir gencin, bu mimarlık üslubunun kay-
naklandığı düşünce sistemine de ilgi ve 
merak duymaması olanaksızdır. Nitekim 
Koyunoğlu o günlerde yeni kurulan 
Türk Ocağı’na üye olur.  Ancak, Ocak’ın 
siyasal etkinlikleriyle hiç ilgilenmez, hatta 
Türkçülüğün siyasal yanının belki farkında 
bile değildir. Çökme noktasına yaklaşmış 
bir devletin aydın bir bireyi olarak o, kurtu-
luşun kendine öz, “milli” değerlerine dön-
mekte olduğu savındaki bir düşüncenin, 

tutkunu bir mimar…
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mimarlık başta olmak üzere sanat alanın-
daki yansımalarından etkilenmiş, onları 
kendine yakın bulmuştur. Ocaktaki siyasi 
işlere karışmadığını “Ocak’ın asıl beğen-
diğim hali, onun hiçbir siyasi teşekkülle 
alakadar olmaması, yalnız ilm ü irfan 
sahasında ve hiçbir tesir altında kalma-
yarak çalışması idi. İlmi, fenni, edebi kon-
feranslar; lisan musıki dersleri verilirdi ve 
büyük kitaplığımızda yüzlerce genç iste-
dikleri gibi serbestçe çalışırlardı” sözleriyle 
de dile getirmiştir.

Koyunoğlu  fotoğrafçılığa olan mera-
kını ise, mimarlık okuduğu yıllarda arka-
daşlarının resimlerini çekerek gösteri-
yordu. Fotoğrafçılık merakından, ünlü 
Resna Fotoğrafhanesi’nin kurucusu 
Bahaettin Bey’le tanıştı ve onunla birlikte 
çalıştı. Koyunoğlu 1910’da girdiği Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nde hazırlayıcı sınıfı ile bir-
likte dört buçuk yıl, son ders yılının ikinci 
yarısında,1915 başında askere alınarak 
Doğu Cephesi’ne gönderildi. I.Dünya 
Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde çarpışırken 
bile fotoğraf makinesini ve o dönemde 
negatif film olmadığı için onun yerine kul-
lanılan camları yanında taşıdı, başında 
bulunduğu kayakçı birliğinin subay ver 
erlerini, doğa görünümlerini saptadı. 
Sürekli sırt çantasında bulundurduğu 
küvetleri kullanarak, çektiği resimleri bası-
yordu. 

İstanbul’a döndükten sonra işsiz 
kalınca para kazanmak için Yeraltı 
Fotoğrafhanesi’ni açtı; burada elektrik 
ışığı kullanarak portre fotoğrafçılığı yaptı. 
Daha sonra Ankara’da da kendi inşa ettiği 
binaların, özellikle de Türk Ocağı Genel 
Merkezi’nin fotoğrafl arını çekti. 

Arif Hikmet Koyunoğlu, savaş yıllarının 
karmaşası nedeniyle, mimarlara çalışabil-
meleri için diplomalı olma koşulu getiril-
diği zaman, mimarlık eğitimi görmüş oldu-
ğunu belgeleyemedi ve uğraşını bıra-
karak 1930’ların ortalarında sigorta eks-
perliği yapmaya başladı. Sigorta eksperliği 
sırasında Anadolu’nun hemen her köşe-
sine gitti ve her gittiği yeri fotoğrafl adı. 
O yılların Anadolu’sunu göstermesi bakı-
mından bu fotoğrafl ar da önemli belgeler 
sayılır.

Kitabında “ Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 
okuduğu sırada yaptığı bazı işler ve hoca-
larının yanındaki çalışmalar dışında ilk 
binası, askerliği sırasında Erzurum’da inşa 
ettiği İttihat ve Terakki Fırkası kulübü 
olmalıdır” diyen Hasan Kuruyazıcı, “Bunu 
anılarından ve bazı mektuplarından öğre-

niyoruz. Erzurum’da yaptığımız araştır-
malarda İttihat ve Terakki Fırkası ile ilgili 
herhangi bir belge bulamadık; ancak, ; 
Koyunoğlu’nun yeni Türk mimarlığı üze-
rine çeşitli yazılarında belirttiği görüşle-
rine, Hamdullah Suphi ile karşılıklı yazdık-
ları mektuplardaki ipuçlarına bakarak, bu 
binanın Birinci Ulusal Mimarlık üslubunda 
olduğunu düşünebiliriz” diye aktarıyor. .

Sorumuz üzerine Milli Mimariyi 
Koyunoğlu’nun yaratmadığına işaret 
eden Kuruyazıcı, “Bu akım o daha mimar 
okuluna girmeden, 1908’de İkinci 
Meşrutiyet’le, Türkçülük düşüncesinin 
mimariye yansıması denebilecek bir 
biçimde ortaya çıkmıştı. Bu akımın öncü-
leri Kemaleddin ve Vedad beyler de, 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde hocası olan 
Mongeri de Koyunoğlu’ndan yaşça büyük 
ve öncedirler. Milli Mimarinin garip bir 
kaderi oldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 
sürdü. Temelde “Türk” temasının işleniyor 
olması sanırım bunda rol oynamıştı. Zaten 
Koyunoğlu’nun yukarıda saydığım en 
önemli üç eseri de bu dönemdendir. Ama 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki temel kuruluş 
çabaların ardından sıra kültürel üstyapının 

oluşturulmasına gelip çağdaş bir ülke 
olma ve batılılaşma hedefl erine yönelindi-
ğinde, Milli Mimari üslubu, ortadan kaldı-
rılmak istenen Osmanlı mirasının bir par-
çası olarak görülmeye başlamış olmalı. 
Aynı amaçlar doğrultusunda Almanya’dan 
getirtilen mimarların bu üslupla taban 
tabana ters modernist uygulamaları da bu 
görüşün devlet katlarında yaygınlaşma-
sında mutlaka rol oynamıştı. Böylece Milli 
Mimari 1930’larda gözden düştü ve ilk 
zamanlardaki devlet desteğini de kaybetti” 
diyerek görüşünü yansıtıyor.     

Koyunoğlu’nun yeğen torunlarından 
bir diğeri ise mimarlık tarihçisi Üstün 
Alsaç. Alsaç, Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 
unutulup sonra yeniden hatırlanmasını 
şöyle anlatıyordu: “Arif Hikmet Koyunoğlu 
Birinci Ulusal Mimarlık akımının ikinci 
kuşak mimarlarından ve bu akımın 
Ankara’daki en önemli temsilcisi. Daha 
sonra mimarlara çalışabilmeleri için diplo-
malı olma koşulu getirildiği zaman, savaş 
yıllarının karmaşı nedeniyle mimarlık eği-
timi görmüş olduğu belgeleyememiş ve 
uğraşını bırakarak sigorta eksperliği yap-
maya başlamış.”
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 Kuruyazıcı, Koyunoğlu’nun anı-
larını kaleme aldığı kitabında, kendi 
binalar ile ilgili olarak çok fazla söz etme-
diğine dikkati çekiyor. Sohbetimiz sıra-
sında Koyunoğlu’nu dönemine göre diğer 
mimarlardan ayıran özelliğini sorduğu-
muzda ise, “Milli Mimari akımı, bugünden 
bakılarak genelde biçimci olmakla ve 
işlevci olmamakla eleştirilir.  Oysa o 
dönemde “milli” bir mimarlığın yaratıl-
ması ülküsüyle başlatılmış bir girişim. 
Bu nedenle de, “milli” saydıkları Osmanlı 
ve Anadolu Selçuklu mimarlıklarından 
aldıkları bazı öğeleri kullanmışlar bina-
larında. Amaç bu olduğunda, yukarıda 
da belirttiğim gibi bu akımın en ünlüleri 
Kemaleddin Bey, Vedad Bey ve Mongeri 
üçlüsüne göre bu eski öğeleri en başa-
rılı şekilde uygulayan Koyunoğlu. Üstelik 
yine bu üçlüye göre en “işlevsel” çalışan 
da o. Bir örnek vereyim: Diğerlerinin bina-
larındaki kubbeler hep çatının üstüne 
sadece bir görünüş sağlamak için oturtul-
muştur; altlarındaki bir mekânın üstünü 
örtmez. Koyunoğlu’nun Ankara Etnografya 
Müzesi binasında, dışarıdan en etkileyici 
öğe olarak algılanan büyük kubbe, giriş 
holünün üstünü örten, içerden de algı-
lanan gerçek, “işlevsel” bir kubbedir. Giriş 
holünden geçilerek ulaşılan, Atatürk’ün 
katafalkının yerleştirilmesi için üzeri kapa-
tıldığı için asıl anlamı bozulmuş olan iç 
avlu da Anadolu Selçuklu medreselerin-
deki iç avlunun, taklit olmayan, özgün bir 
yorumudur. Koyunoğlu’nun mimarlığın-
daki bir başka ilginç yan da, eğitiminden 

beri içinde yaşadığı, en önemli eserlerini 
o doğrultuda verdiği Milli Mimari üslu-
bunu zamanı geldiğinde terk edebilmiş 
olmasıdır. Bu üslup gözden düşmeye baş-
layınca Koyunoğlu, yabancı mimarlık der-
gilerinde ve o dönemde Ankara’da çalışan 
Alman mimarların binalarında görüp tanı-
dığı Modern Mimari anlayışında da uygu-
lamalar yapmaya girişmiştir. Bursa’daki 
Tayyare Sineması binası onun bu doğ-
rultudaki önemli bir binasıdır“ yanıtını 
veriyor.

Koyunoğlu’nun, anılarında mimarlık 
konusunda en geniş anlattıkları ise: 
Ankara’da o yıllarda çekilen inşaat mal-
zemesi darlığı, buna karşı kendi ürettiği 
çareler, malzeme naklinde ve işçi bulmada 
çekilen sıkıntılar olduğu dikkati çekiyor. 

Koyunoğluna gereken saygının gös-
terilip gösterilmediğini sorduğumuzda 
ise Kuruyazıcı, “Başlangıçta evet. Ankara 
yıllarında, yani Etnografya müzesi, Türk 
Ocakları Merkezi ve Dışişleri Bakanlığı 
(bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı) bina-
larını yaptığı dönemde, en azından 
başta Atatürk olmak üzere yönetici kad-
ronun ileri gelenlerinin önem ver-
diği, onların çoğunla dostluğu olan bir 
kişiymiş. 1940’lardan itibaren, sigorta eks-
perliği yaptığı dönemde mimar olarak 
âdeta unutuldu. Tabii bunda o dönemde 
mimarlık yapmaması da rol oynamıştı. 
Ama 1970’lerden sonra yeniden hatır-
landı. Kendisiyle röportajlar, televizyon 
programları yapıldı. Son yıllarında, Türk 
Ocakları Merkezi binasının müzeye dönüş-

türülmesi sırasında da başta dönemin 
cumhurbaşkanı olmak üzere, üst düzey 
yöneticiler ona çok saygı ve sevgiyle 
yaklaştılar. Yine son günlerinde Devlet 
Sanatçısı seçilmesi de Koyunoğlu’nu mutlu 
etti” diyor.

Arif Hikmet Koyunoğlu, Hakimiyet-i 
Milliye, 4 Teşrinisani 1927, sayı 2272, s.2’de 
Milli Mimari ve Modern Stil başlığıyla yaz-
dığı makalede şunları vurguluyor: “Biz 
mimarlar eminiz ki, bugün taraf-ı mima-
rimizde bir inkılap lazımdır. Yalnız bu o 
kadar mühim ve derin bir meseledir ki, 
üzerine düşünmek, çalışmak, sarf-ı mesai 
etmek icap eder.

Türkiye medeni ve asri yolda yürürken 
mimariye ne yapmalıdır. Onda nasıl bir 
inkılap vücuda getirmelidir? Eğer iş basit 
görülürse Avrupa’nın herhangi bir mil-
letinin modern mimarisini kabul ediver-
meli, mesele halledilmiş olur. Fakat mesele 
böyle değildir.

Binlerce yıl evvelki medeniyetlerin, 
bugün cihanın tetkik ve takdir ettiği bir 
neslin evladıyız. Türkün kendisine has 
bir seciyesi olduğu gibi, mimarisinin de 
asil ve necip bir ruhu vardır. Yapılacak iş 
onun asri ihtiyacına nazaran tashih ve 
tensikidir(düzenlenmesidir). Bu da ancak 
bir akademi meselesi, bir bilgi meselesi 
ve meslek meselesidir. Yalnız mühim bir 
mesele var. Memleketimizde estetik mual-
limi ve hikmet-i bedayi( güzellik felsefesi) 
mütehassısı olan selahiyettar zevat(yetkili 
kişiler) bu hususa dair ufak bir yazı bile 
yazmazlarken sizin cesaretiniz şayan-ı 
takdirdir(övülmeye değer) ve İnşallah bu 
işte yeni bir çığır açmış oldunuz.Yazınızda 
beni şahsen alakadar eden meseleler de 
vardır.”

Hakimiyet-i Milliye, 2 Kânunusani 
1928, sayı 2331, s.4’te Şehirlerin İmar 
ve Tesisi başlığıyla yazdığı makalede, 
“En mühim mesele de şehrin hal ve 
istikbal nüfuslarıdır. Malumdur ki cad-
delerin genişliği nüfusun kesafeti(sıklığı) 
ile mütenasiptir. Bir caddenin geniş-
liği, etrafında inşa edilebilecek binaların 
irtifaıyla(yüksekliğiyle) ölçülür. Bugünkü 
mimarinin en kıymettar bir düstur olarak 
kabul ettiği ziya (ışık) ve hava meselesi 
caddelerde de tamamıyla tatbik olunur. 
Binaenaleyh şehrin asgari 25 sene sonra 
malik olacağı nüfus miktarı sağlam bir 
hesap üzerine tespit olunur ve şehrin 
derece-i tevsi (genişleme düzeyi) de buna 
göre düşünülerek müsait bir saha intihap 
edilir.Evvela kanalizasyon,su ,elektrik 
meseleleri hallolunur.Ondan sonra işe baş-
lanılır“ diyerek, geleceğin imar planına 
ilişkin ipuçlarını veriyor.
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Koyunoğlu’nun, anılarında mimarlık konusunda en 
geniş anlattıkları ise: Ankara’da o yıllarda çekilen inşaat 
malzemesi darlığı, buna karşı kendi ürettiği çareler, 
malzeme naklinde ve işçi bulmada çekilen sıkıntılar 
olduğu dikkati çekiyor. 
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Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı

Yedi yıldır Turalpan Alçı ve Dekorasyon 
San. Tic. Ltd. Şti’ nin bünyesinde çalışan 
alçı levha ustası Yusuf Torun, Kastamonu 
Çatalzeytinli. 1980 yılından bu yana alçı 
işi ile uğraşıyor. Alçı uygulayıcılığına alçı 
ürünleriyle başlayan Yusuf Usta, bugün 
gelinen noktada işlerini kolaylaştıran alçı 
levha ile mesleğini, daha kolay ve daha 
hızlı icra etmenin keyfini yaşadığını dile 
getiriyor. 

Yusuf Usta, henüz 16 yaşındayken 
ekmek parasını gurbet ellerde aramaya 
karar verir. Gitmemesi için babasının yap-
tığı tüm ısrarlara rağmen, “Taşı toprağı 
altın İstanbul...” efsanesine karşı koyama-
yarak bir akrabası ile çalışmak için İstanbul’ 
a gelir. Yıl 1980... Alçı ustası olan yakını ile 
birlikte, hem para kazanmak hem de mes-
leği öğrenmek için yeni bir maceraya atılır 
İstanbul’ da. Yusuf Usta, İstanbul’ a göç 
ettikten sonra, ustası ile birlikte Edirne’ nin 
Uzunköprü ilçesinin bir köyünde alçıdan 
mihrap yaparak alçı işi ile tanışır. Tanışır 
diyoruz çünkü alçı uygulamaları ve alçının 
nasıl yapıldığına dair bir fikri yoktur o 
dönemlerde. Bunu da anlattığı şu anı-
sıyla dile getiriyor Yusuf Usta; “Alçının nasıl 
karılacağını, nasıl uygulanacağını bilmi-
yordum. Uzunköprü’ de mihrap yaparken 
ustam bana keteni ıslatıp kendisine ver-
memi istedi. Alçıyı tutturmak için keten 
kullanılıyordu. Şimdiki gibi alçı levha 
rahatlığı yoktu o zaman. Ben de bu uygu-
lamaya ilk kez şahit olduğum için ıslat 
dediğinde, kucağıma topladığım keten 
yumağını götürüp su dolu varilin içine 
batırıp çıkardım ve “Keteni ıslattım Usta” 
dedim. Usta beni bu halde görünce, işi 
bırakıp dakikalarca kahkaha atarak gül-
meye başladı. Ben neye uğradığımı 
şaşırdım, yanlış bir şey yaptığımın farkına 

vardım ama yanlışın ne olduğunu kesti-
remiyordum. Usta bana dönüp; ‘Oğlum, 
keteni suyla değil, kardığımız alçıyla ısla-
tacaksın. Bu alçının tutması için yaptı-
ğımız bir işlem.’ dedi. İşte ben böyle bir 
dönemde, zorluklar içinde yetişen ve 
bugün usta olan biriyim. Şimdi ise işler çok 
farklı; ürünler, uygulamalar gelişti. Şimdi 
artık her şey daha kolay…”  

Dökme alçı ve kartonpiyer ile çalı-
şırken yaşadıkları zorlukları dile getiren 
Yusuf Usta, alçı levhanın sektöre girmesini 
sektör için bir devrim olarak niteliyor. Alçı 
levhanın özellikle ustaların işlerini büyük 
ölçüde kolaylaştırdığını, işlerin de hız ve 
kalite kazandığını söylüyor Yusuf Usta. Alçı 
levhanın hem maliyet, hem zaman hem 
de kolay uygulama avantajları ile ken-
dilerine büyük kolaylık sağladığını vur-
gulayan Yusuf Usta, firmalara da maliyet 
avantajı sağladığına dikkat çekerek sözle-
rini şöyle sürdürüyor: “Eskiden bir haftada 
bitirdiğimiz işleri şimdi bir veya iki günde 
tamamlayabiliyoruz. Toz veya dökme dedi-
ğimiz alçı ile uygulama yaparken, 4 ila 5 
elemanla çalışmanız gerekirken, alçı levha 
uygulamasında iki eleman hatta düz uygu-

lamalarda tek eleman bile uygulanabiliyor. 
Dökme alçıda 2-3 işlem yapmanız gereken 
yerde alçı levhayla tek işlemde uygulama 
gerçekleştirebiliyorsunuz.”

Yusuf Usta, Turalpan’ ı prensipleri olan 
ve kaliteden taviz vermeyen bir firma 
olarak tanımlayıp, böyle bir firmada çalış-
maktan büyük memnuniyet duyduklarını 
söylüyor. Firmalarının, tüm yapılan iş zarar 
olsa bile asla kaliteden taviz vermediğini 
dile getiren Yusuf Usta, “Bu prensip doğal 
olarak biz çalışanlara da yansıyor. Bizler 
de bu bilinçle ve sorumlulukla işimizi en 
iyi, en kaliteli ve en hızlı şekilde yapmaya 
özen gösteriyoruz.” diyor. 

Lafarge Dalsan’ ın ustalara yönelik 
düzenlediği eğitim, seminer gibi faliyet-
lerini sorduğumuzda Yusuf Usta, bu tür 
etkinliklerin sektör için çok önemli oldu-
ğunu belirterek, bu konudaki düşüncele-
rini şöyle ifade ediyor:  “Ben de zamanım 
uygun olduğunda katılıyorum bu etkinlik-
lere. Bu tür faliyetlerin daha sık yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böylece 
hem ustalar kaynaşıyor, fikir alışverişinde 
bulunuyor hem de ortak eğitim saye-
sinde standart uygulama olanağı doğuyor. 
Özellikle yeni ürünler ve yeni uygulama-
larla ilgili eğitici seminerlerin düzenlen-
mesi çok yararlı olur. Çünkü biz iş güç ara-
sında sektörde meydana gelen yenilik-
leri, gelişmeleri ve uygulamaları takip ede-
miyoruz. O nedenle bu tür seminerlerin 
daha sık yapılması gerektiğini düşünü-
yorum. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp, 
işi ve ürünü bilen Lafarge Dalsan ekiple-
rinin ustaları çalışırken daha sık ziyaret 
etmelerini, işi nasıl yaptıklarını görmele-
rini, sorunlarını ve önerilerini dinlemele-
rini isterim.”
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Usta Söyleşi

Yusuf Torun: 

büyük devrim...
hem bizim hem de sektör için

Alçı levha 
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Dosya Haber

portre
12 Mimar

Gökhan Gözü

Kimi aşkı ifade etsin diye, kimi de 
Cumhuriyet ve Cumhuriyet’ in kazanımla-
rını göstersin diye… Kimi de Demokrasi’ 
yi anlatma çabasıyla,  gelecek nesillerin 
geride bırakılan sürecin zorluklarını gör-
sünler diye eserlerini tasarlayıp inşa edi-
yorlar. 12 Mimar, 12 Portre adını taşıyan 
haberimiz, ülkemize mal olmuş mimarları-
mızın eserlerine yüklediği sırları ve özellik-
lerini anlatıyor. 

Her bir isim,  projelendirip inşa ettiği 
eseri ile adeta o döneme ve sonrasına 
damgasını vurdu. ALÇIM, ilk kez eserleriyle 
isimlerini ölümsüzleştiren bu mimarların 
yapılarında vermeye çalıştıkları mesajları 
irdeledi. Konuyu uzmanlarına yorumlatan 
ALÇIM, eserlere ilişkin özel bilgilerin sır 
kapısını araladı. Eserleri ile isimleri ölüm-
süzleşen mimarların, dönemine ilişkin 
yaşam hikayeleri de birbirinden ilginç. 
Mimar Mehmet Vedat Tek’ in yaşam hika-
yesinde olduğu gibi…

I. Ulusal Mimarlık akımının önde gelen 
iki mimarından biri olarak kabul edilen 
Mimar Mehmet Vedat Tek, Mekteb-i 
Sultani’ de ikinci sınıfa kadar okuduktan 
sonra 1888’ de Paris’ e gitmiş, önce 
École Monge’ u bitirmiş, sonra da Julian 
Akademisi’ nde resim eğitimi görmüştür. 

Bir süre École Centrale’ da mühendislik 
derslerini izlemiş, Paris Güzel Sanatlar 
Yüksekokulu’ nun sınavını kazanarak 
mimarlık eğitimine başlamıştır. Fransız 

olmadığı için kabul edilmediği Roma 
Ödüllü bursu yarışmasına, Fransa Devlet 
Başkanı’ nın özel izniyle katılmış ve yarış-
madaki çalışması ile Légion d’Honneur 
nişanıyla ödüllendirilmiştir. 

1897’ de İstanbul’ a dönen Vedat Tek, 
1899’ da İstanbul Şehremaneti’nin mimar-
lığına getiriliyor.  Cemil Topuzlu Paşa’ nın 
şehreminliği süresince Heyet-i Fenniye 
reisi olarak çalışır. Bir yıl sonra Sanayi-i 
Nefise Mektebi’ nde “Mimarlık Tarihi 
Öğretmenliği”, 1905’ te “Posta Telgraf 
Nezareti Mimarlığı” , 1908’ de “Padişah Baş 
Mimarlığı” görevlerinde bulunuyor. 

I. Dünya Savaşı sırasında “Harbiye 
Nezareti Baş Mimarlığı” görevine atanan 
Tek, 1925’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki 
ilk Türk öğretim görevlisi olarak göreve 
başlıyor. Yüksek Mühendis Mektebi olan 
şimdi ki İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
çeşitli aralıklarla 27 yıl hocalık yaparak, 
eğitim konusundaki ilgisini gösteriyor. 

I. Ulusal Mimarlık akımının öncüle-
rinden olan Mimar Vedat Tek, bu anlam-
daki ilk önemli yapıları olarak İstanbul’ 
da Defter-i Hakani Büyük Postanesi, Veli 

Efendi Hipodromu ile Haydarpaşa ve 
Moda Vapur İskeleleri’dir. Vedat Tek’ in, 
Cumhuriyet ‘in ilk yıllarında Ankara’ da ger-
çekleştirdiği en önemli yapı Halk Fırkası 
Mahfeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasıdır. Dönemin öteki yapılarına göre 
daha yalın olan bu yapıda da tarihsel 
üslup özellikleri kullanılmıştır. 

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölüm 
Başkanı Doç.Dr. Mine Ulusoy, Tek’ in 
ulusal mimariye sıcak bakılmadığı bir 
dönemde çizgileri ile ulusal mimarimizin 
ön plana çıkarılmasında etkin rol üstlen-
diğini söylüyor. “ Mimar Mehmet Vedat 
Tek, I. Ulusal Mimari Akımı’ nın öncülerin-
dendir. Eserlerinde yansıttığı detaylarla 
ulusal mimarimizi ortaya çıkarma çabası 
görülür. Uygulamalarındaki kesin hatlar 
ulusal mimarimize güvenin mesajını verir” 
diyen  Ulusoy, özellikle TBMM binası ile 
Cumhuriyet tanımının ortaya koyuldu-
ğunu belirtiyor. 

Doç.Dr. Mine Ulusoy, “ Bize, benliği-
mize vermemiz gereken değeri öğütleyen 
bu mimari akım tabii ki Cumhuriyet tanı-
mıyla da özdeşleşmiştir “ diyor.

12
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Yine I. Ulusal Mimarlık Akımı’ nın 
en tanınmış uygulayıcılarından olan bir 
diğer isim de Mimar Kemalettin Bey’ 
dir. Kemalettin Bey, yüksek öğrenimini 
1887-91 yılları arasında Hendese-i Mülkiye 
Mektebi’ nde tamamlamış ve 1895 
yılında mimarlık eğitimi için devlet tara-
fından Berlin’ e gönderilmiştir. Berlin’ de 
Charlottenburg Teknik YüksekOkulu’ nda 
iki yıl mimarlık eğitimi gördükten sonra, 
iki buçuk yıl da çeşitli mimarların yanında 
çalışmış. 1900’ de yurda döndükten sonra 
Hendese-i Mülkiye’ deki görevine yeniden 
başlayan Kemalettin Bey, ertesi yıl Harbiye 
Nezareti Ebniye-i Askeriye mimarlığına ek 
görevle atanmıştır. “Ulusal Mimarlık” konu-
sundaki düşüncelerini ve bu yöndeki ilk 
yapıları da ilk kez bu yıllarda belirmeye 
başlamıştır. 

Mimar Kemaleddin Bey ile ilgili araş-
tırma yaparak hayat hikayesini kitaplaş-
tıran  ODTÜ hocalarından Prof.Dr. Yıldırım 
Yavuz, 20. yüzyılın ilk yıllarında gelişen 
Türkçülük, mimarın bu dönemdeki yapı-
larına, Ahmed Cevad Paşa ve Gazi Osman 
Paşa Türbeleri’nde görüldüğünü aktarıyor. 
Yavuz, Klasik Dönem Osmanlı mimarlı-
ğından esinlenmiş yapı öğelerinin yüzey 
düzenlemelerinde kullanılışı biçiminde 
Kemalettin Bey’in yansıttığını araştırma-
sında yansıtıyor. 

Yavuz’ un çalışmasından faydalanılarak 
kaleme alınan Kemaleddin Bey ile ilgili 
portrede ise, en verimli yıllarını oluşturan 
II. Meşrutiyet döneminden önce tasarla-
dığı en son yapı, Ahmed Râtip Paşa için 
Çamlıca’ da gerçekleştirdiği büyük konak 
olduğu anlatılıyor. Aynı zamanda mimarın 
son ahşap yapıtı olan Ahmed Râtip Paşa 
Konağı özellikle büyüklüğü ve görkemli 
merdiven holüyle dikkati çekiyor. Fakat bu 
konağın biçimlemesinde, o yıllarda Batı’ 

da ve İstanbul’ da moda olan Art Nouveau 
akımından izler taşıdığı yine Yavuz Hoca’ 
nın kitabından öğreniyoruz.  

Osmanlı İmparatorluğu’ nun geçmiş-
teki gösterişli yaşantısına özlem duymakla 
birlikte bu çöküntünün nedenini, o yıl-
larda birçok Osmanlı aydınının yaptığı 
gibi, kültür yozlaşmasında aramıştır. Batı 
mimarlığıyla geçmişteki Türk mimarlığını 
karşılaştırma gereği duyarak, artık günün 
koşullarına ters düşen bu mimarlıktan yal-
nızca biçimsel olarak yararlanıp yeni bir 
sentez oluşturmaya, ulusçuluk akımına 
koşut bir ulusal mimarlık anlayışı yarat-
maya çalışmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Mehmet Burak Altınışık, Mimar Kemalettin 
Bey için, bu coğrafyanın modernlik süreç-
lerine dair tartışmalar bağlamında önemli 
aktörlerden biri olduğunu ve belki, tarih 
yazımının olageldiği çerçeveler içinde 
kendi içeriğinin ötesinde anlamlar atfedil-
mesinden dolayı üretimleri üzerinde farklı 
düşünebilme imkanı yakın zamanlara 
kadar daha kısıtlı ve kısır kaldığından eleş-
tirel bir derinlik içinde kavranamamış bir 
aktör olduğunu ve kendisinin modernlik 
adı verilen değişimler büyüklüğünün 
ortaya çıkardığı çelişkiler ve çatışmalar 
karşısında tartışılmaya değer öznel bir 
konum ve görece yeni bir mimarlık kav-
rayışı inşa edebildiğini söylüyor. Altınışık, 
bu öznel konum ve mimarlık kavrayışının, 
dönemin romantik etkileri altında Mimar 
Kemalettin’in kendi kurgusu olan, ancak, 
giderek özcü tonlara bürünen yerellik atıf-
larından menkul bir bütünsellik arayışının 
göbeğinde konumlandığı ifade ediyor. 

  “Mimari ürünlerin ideolojik angaj-
manlara ne kadar çakışık kavranacağı 

bir miktar onu değerlendirenlerin ide-
olojik görüşleriyle ilgili olduğu düşünü-
lürse şunu söylemek mümkün: Mimar 
Kemalettin’in evrildiği milliyetçi kanal ile 
Cumhuriyet aktörlerinin içinde konum-
lana geldikleri Milliyetçi kanalın belirli bir 
tarihsel aralığa kadar çakışık olduğu düşü-
nülebilir” diyen Altınışık Hoca, “Bu iki kanal 
arasında ortaya çıkan kopuş ya da mesafe 
ise kendisinin trajik ölümüyle işaret-
lenen olaylar çerçevesinde bizzat Mimar 
Kemalettin’in kendi ifadelerinde de görü-
lebilir” diye anlatıyor.

Vakıf Apartmanı ile ilgili olarak, Jansen 
Planı öncesi Ankara’ nın kentsel deği-
şimi içinde belirgin bir rol oynayabilecek, 
karma kullanımlı bir büyüklük önerisi 
olması açısından önemli bir yapı olarak 
değerlendirdiğini belirtiyor. Diğer yandan, 
Mimar Kemalettin’in bu tür büyüklüklerle 
baş etmede İstanbul’ daki deneyiminden, 
neredeyse, refl ekse dönüştürerek aktar-
dığı kompozisyon kavrayışını da açık seçik 
sergilemesi açısından dikkate değer oldu-
ğunu belirtiyor. 

Cumhuriyet dönemi mimarları-
mızdan Vedat Dalokay da çok yönlü bir 
mimar olarak mimarlık tarihindeki yerini 
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alıyor. Elazığ doğumlu olan Mimar Vedat 
Dalokay, 1949 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nden 
mezun oluyor. Dalokay, 1950 - 1951 yıl-
ları arasında PTT ve Bayındırlık Bakanlığı’ 
nda mimar olarak görev yaptı. 1951 - 1952 
yılları arasındaysa Paris’ teki Sorbonne 
Şehircilik Enstitüsü’ nde Lisansüstü 
çalışma imkanı kazanıyor. 1954 yılında 
Ankara’ da kendi mimarlık atölyesini 
kuran Dalokay, 1964 - 1968 yılları arasında 
Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanlığı ve 
Mimarlar Odası Genel Sekreterliği görevini 
yürütmüş bir isim.  

Dalokay, birçok proje yarışmasında 
ödüller almış ve katıldığı çeşitli uluslararası 
proje yarışmalarında  kariyerini birincilik 
ile taçlandırmıştır. İslamabad Kral Faysal 
Camii, Cidde İslam Kalkınma Bankası 
Genel Merkezi, Pakistan Başbakanlık 
Kompleksi, İstanbul Taksim Alanı ve 
Pakistan Ulusal Anıtı gibi önemli proje-
lerde imzası var. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü Hocalarından Doç. Dr. 
Elvan Altan Ergut, kentsel yapılı çevrenin 
oluşmasında hem tasarımcı hem de ida-
reci olarak görev almasıyla Vedat Dalokay’ 
ın mimarlığı, şehirciliği ve belediyeciliği 
birleştiren bir isim olarak Türkiye mimarlık 
tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu 
vurguluyor. Dalokay’ ın meslek yaşamının 
çok boyutluluğuna dikkat çekiyor.

Dalokay’ ın tasarımlarının modernist 
bir dile sahip olduğunu hatırlatan Ergut, 
“Akılcı bir tasarım yaklaşımının ve top-

lumsal sorumluluk anlayışının yönlen-
dirdiği mimarlık ve şehircilik pratiğiyle 
Dalokay, Türkiye’ de uluslararası ölçütlerde 
yapılı çevre üretiminin oluşması yönünde 
önemli katkı sağlamıştır” diyor. 

Önemli eserler arasında gösterilen 
İslamabad Kral Faysal Camii’ nin projesi 
için ise, “Türkiye’de inşa edilemeyen bu 
projesinin ardından, benzer bir yaklaşımla 
İslamabad Kral Faysal Camii’ni tasarlamış 
ve inşa etmiştir. 1969 yılında açılan bir 
yarışmayla seçilen bu proje, İslam mimarlı-
ğını geleneksel biçimlerin ötesine taşıyan 
çağdaş tasarım ve teknoloji ile uyumlu bir 
dinsel mimari yorumu getirmektedir” diye 
anlatıyor.

Hindistan denilince ilk akla gelen ve 
bu ülkenin tanıtıcı sembollerinden biri 
olan Tac Mahal’ dir. Aşkı, sevgiyi, ihtişamı 
gözler önüne seren Tac Mahal, bir Türk 
mimarının imzasını taşıyor.

Mimar Sinan’ın öğrencilerinden 
Mehmed İsa Efendi ve ekibi tarafından 
tasarlanan ve inşa edilen Tac Mahal, 
Hindistan’ daki Gürgâniye türbelerinin en 
meşhurudur. Agra şehrinde Cumma Nehri 
kenarında beyaz mermerden yapılmış 
muhteşem bir sanat abidesidir. Tac Mahal 
Türbesi’ nin, Gürgâniye hükümdarlarından 
Şah Cihan’ın Mümtaz Mahal ünvanlı eşi 
Arcümend Banunun 1631de vefâtı üzerine 
inşasına karar verildi. Türbenin yapımında 
Gürgâniye Devletinin en seçkin mimar ve 
sanatkarlarıyla Osmanlı mimarlarından 
Muhammed İsa Efendi görevlendiriliyor. 

Dünyada aşk için dikilmiş en büyük 

ve en güzel anıt olarak kabul edilen bu 
türbe, Şah Cihan’ ın büyük bir aşkla sevdiği 
eşi Arcümend Banu’ nun doğum yaptığı 
sırada ölümü üzerine, “Çocuk doğururken 
ölen kadınlar kutsaldır.” görüşüyle onun 
hatırasına yaptırılmıştır. 

Tac Mahal’ i görerek araştırma fırsatı 
yakalayan Mersin Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Safiye 
İrem Dizdar, “Hindistan denince akla gelen 
ilk şey Tac Mahal’ dir. Bir yapı ve ülke; 
Hindistan ve Tac Mahal böylesine özdeş-
leşmiş... Bu yapıt günümüzde dünyadan 
ve Hindistan’ dan çok sayıda turist çekiyor. 
Herkesin bildiği gibi sevginin gücünü, 
ölümsüzlüğünü anlatıyor. Anlatılanlara 
göre Mümtaz Mahal ölürken eşi Şah Cihan’ 
dan sevgilerini ölümsüz kılmasını ister. 
Yüzyıllardır görüyoruz ki her ulus; gücü, 
inancı ve her türlü duyguyu kalıcı ve 
ölümsüz hale getirmenin yolunu genel-
likle yapılarda aramış. Bu bağlamda Şah 
Cihan’da sevgisini yaptırdığı anıtla sembo-
lize ediyor” diyor. 

Bugün çeşitli anlatımlarda, mima-
rinin ya coğrafi bölgelere ayrıldığını, ya da 
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dönemlere göre gruplandırıldığını belir-
terek, “Oysa mimarlığın evrensel boyu-
tunu ve ortak bir dil olduğunu Mehmet İsa 
Efendi verdiği örnekle tekrar hatırlatıyor” 
şeklinde görüş dile getiriyor.

“Şah Cihan amacını gerçekleştirmek 
üzere yola çıkınca, belgelerdeki ifadelere 
göre diğer ülkelere de bu haber gidiyor ve 
hazırlanan projeler arasından Mehmet İsa 
Efendi’nin önerisi kabul ediliyor. Bu tarih-
lerde Mimar Sinan’ın yapıları arasında olan 
Süleymaniye, Selimiye Camileri yapılmış 
ve Mimar Sinan’ ın geniş bir coğrafyaya 
yayılmış yapıları bulunmaktadır. Şah Cihan 
dönemindeki Osmanlı ile olan iyi iliş-
kiler sırasında imar faaliyetleri de dikkati 
çekmiş olmalıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. Safiye 
İrem Dizdar, “Osmanlı’ da Hassa Mimarlar 
Ocağı Saray’ ın okullarından biriydi. 
Burada kuramsal ve uygulamalı dersler 
usta-çırak ilişkisi ile sürdürülüyordu. Hassa 
Mimarları Ocağı’ nın görevi önemli devlet 
yapılarının planlarını çizmek, onarımla-
rını  yapmak, inşaatın uygulanmasını sağ-
lamaktı. Bu ocağın başında Sermi’maran-ı 
Hassa unvanını taşıyan üstat bulunu-
yordu. Bu üstatların arasında Mimar Sinan’ 
da vardı. Bu bağlamda, bazı kaynaklarda 
ifade edildiği gibi Mehmet İsa Efendi, 
Mimar Sinan’ın öğretisi ile yetişmiş öğren-
cilerinden biriydi, ancak usta-çırak ilişkisi 
anlamında bir öğrencilik tanımı için daha 
detaylı bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum” diyor. 

Kayıtlarda, çalışanlara ayda biner 
rupi alarak görevlendirme ücreti öden-
diğine dair bilgilerin olduğunu anlatan 
Dizdar, Şah Cihan’ ın mimarının ya da çalı-
şanlarının bilinmemesini, yapının taşıdığı 
manevi değerle bağlantılı olması gerekti-
ğine inandığını söylüyor. Mümtaz Mahal 
ile Şah Cihan’ın sevgisini sembolize eden 
yapıda hiçbir ismin ön plana geçmemesi 
gerektiğine inanılmış, çeşitli kaynaklara 
göre Tac Mahal’ e benzer bir yapının inşa 
edilmesinin yasaklandığı belirtiliyor. 

Dizdar, “Hatta çalışan ustalara uygu-
lanan çeşitli yaptırımlarla ilgili efsaneler 
var. Efsanelerin doğruluğu bilinmiyor 
ancak şu bir gerçek ki yapının yaşatacağı 
tek bir şey var; o da iki kişinin anlatılama-
yacak kadar büyük sevgisi…” diyor.

Eserde öne çıkan mesajı ise Dizdar 
şöyle yorumluyor: “Anıt mezar, türbe 
erken tarihlerden beri bilinen yapı türle-
rindendir. Kubbe ile örtülü kare mekan, 
anıtsal kapı, cephede hat süsleme, çift 

cidarlı yükseltilmiş kubbe, köşe mina-
relerinin kullanımı, yapımı 1654 yılında 
tamamlanan Tac Mahal öncesinde 
mimarlık tarihi içinde pek çok yapıda bula-
bileceğimiz biçimlenmelerdir.”

“Aynı yerde birden fazla mimari 
üslubun varlığı, bunların yan yana bulu-
nuşları mimariyi yönlendiren temel düşün-
celerin de farklı olduğunu göstermektedir” 
diyen Dizdar Hoca, “Tac Mahal’ in tasarı-
mında Osmanlı Devleti’nden bir isim olsa 
da, yapıda, farklı coğrafyadan bir araya 
gelen bir ekibin varlığı görülmekte, şüp-
hesiz yerli ustalardan da yararlanıldığı 
anlaşılmaktadır. Burada şaşırtıcı olan farklı 
bir konuysa, Osmanlı’ da çok daha geç 
tarihlerde uygulanan soğan başlıklı kubbe 
gibi bazı biçimlenmelerin bu yapıda, üste-
likte Osmanlı Devleti’nden gönderilen 
mimarlar tarafından uygulanmış olmasıdır. 
Bu durum, arşiv belgelerinde de görül-
düğü gibi,  yapı ustalarının inşa amaçlı 
çeşitli ülkelere gönderildiklerini, ayrıca 
tasarım kararlarında çevre verilerini ve 
yapılarını incelemek, yorumlamak gibi bir 
mimari yaklaşıma sahip olduklarını göster-
mektedir” diyor.  

Mehmet İsa Efendi ve eserlerinin 
detaylı bir araştırma konusu olduğunu 
hatırlatan Dizdar, “Tac Mahal’deki vurgu 
zaten yapının kendisi... Yapının çevre-
siyle bir bütün oluşturduğu, kapıdan 
girer girmez şiirsel bir anlatımla biçim-
lenen bahçe tasarımında kendini göster-
mektedir. Yapının bütünündeki simetrik 
tasarım dengeyi sağlarken, yapının 
konumu hiyerarşi ve anıtsallığı ön plana 
çıkarmakta ve yapı elemanlarının kubbe 
ve minarelerle simgeselleştiği, resim 
yerine tüm duygunun bezemelerle ifade 
edildiği, hatta seçilen malzeme türünün 
bile orada yatanı tarifl ediği ustaca yorum-
lanmış bir anıttır. Mimari, boyutlar ve süs-
lemelerle yaşatılan ‘anı’ nın gücü öylesine 
ince ve detaylı organize edilmiş ki, güneş 
ve ay ışığı bile tasarımla işbirliği yapar hal-
deler” diye belirtiyor.

Cesur ve zarif mimarisi ile ayakta duran 
Tac Mahal, 1983 yılında Unesco Dünya 
Miras Listesi’ne girerek koruma altına alın-
mıştır.
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Yazı ve Fotoğraf: Yaşar Kuru

Kastamonuluyu tanımak misafir-
perverliği ile başlar.Eski konak evleri ile 
adında da söz ettiren Kastamonu, kültür 
yozlaşmasına girmeden kendini koru-
yabilen ender kentlerimizden biridir. 
Kastamonu’ da Lafarge Dalsan Bayisi olan 
Huzuroğlu Limited Şirketi’ nin patronu  
Emin Huzuroğlu, Kastamonu’ da doğmuş, 
52 yaşında, evli ve 3 çocuk babası. 

Babasını küçükken kaybeden Emin 
Huzuroğlu, baba mesleği olan besici-
liğe ilgisizliği nedeniyle yeni bir iş alanına 
atılmak istemiş ve kendi kurduğu şirketi 
Kastamonu’ da güven ve kalite ile anılıyor. 
Huzuroğlu Yapı,  Kastamonu ve ilçelerinde 
kaliteli mal veren bir şirket olarak biliniyor. 

Kendisi gibi müşteri memnuniyetine 
son derece önem veren, ticari ahlak pren-
siplerine uygun çalışan  iş arkadaşlarına ve 
personellere sahip olan Emin Huzuroğlu, 
uzun süredir Lafarge Dalsan’ ın Kastamonu 
bayii. 

Emin Huzuroğlu, ticaret hayatına kaba 
inşaat malzemesi satışıyla başladığını söy-
lüyor.  “Zamanla müşteri isteklerine göre 
ve imkanlarımız çerçevesinde çeşitleri-
mizi artırdık. Piyasadaki istikrarlı tutu-
mumuz firmaların dikkatini çekmiş olmalı 
ki bize çeşitli firmalardan bayilik teklifl eri 
gelmeye başladı. Biz de Türkiye’ deki ilk-
leri teşkil edecek firmaları tercih ederek 
bayilik ağımızı oluşturduk” diyerek, oluştu-

rulan bayii ağının güçlü markalardan oluş-
tuğunu dile getiriyor.

Lafarge Dalsan’ ın bayisi olmalarının 
kendilerine ayrıcalık sağladığını anlatan 
Huzuroğlu,  “Bize en yakın ilgi ve alakayı 
Lafarge  Dalsan gösterdi” diyerek, ara-
larında yaşanan güzel diyaloğu anla-
tıyor. Emin Huzuroğlu, Lafarge Dalsan’ ı 
Kastamonu’ da en iyi yerlere taşıdıklarını 
belirterek, bunda haklı gurur yaşadıklarını 
söylüyor. 

Sektöre girdikleri günden bugüne alçı 
ve alçı levha sektöründe ciddi rekabetler 
olduğunu ve herkesin en iyisini en eko-
nomik şekilde üretmeye çalıştığını belir-
tiyor ve ekliyor: “Eskiye nazaran alçı ve alçı 
ürünleri daha çok kullanılmaya başlandı. 
Bu da ürünlerin kullanım alanlarını geniş-
letti, bu yüzden alçı sektörü hem gelişti, 
hem de ürün itibarı ile genişledi.” 

Alçı ve alçı levhanın avantajlarının faz-
lalığını, seri ve ekonomik bir uygulama 
olmasına bağlıyor. Satış sürecinde en çok 
alçı levha ürününün talep aldığını belir-
terek, “12.5  mm ALLEV beyazı (120x2500) 
en fazla tercih edilendir” diyor.

Bayi Haber 

Emin Huzuroğlu: 

“Bize en yakın ilgi alakayı 

Dalsan 
gösterdi”

Türkiye’ deki ilkleri teşkil edecek 
firmaları tercih ederek bayilik 
ağımızı oluşturduk
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Satış yöntemlerini etkili cümlelerle 
anlatan Emin Huzuroğlu, başarılarını müş-
teri memnuniyetine verdikleri öneme, 
güvenilirliklerine, kalite anlayışlarına ve 
sahip oldukları geniş ürün yelpazesine 
bağlıyor. “İstikrarlı yükselişimiz ve kali-
temiz sektörün önde gelen firmaları tara-
fından dikkate değer görülmüştür. Bu fir-
malardan gelen bayilik teklifl eri, müşteri 
istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundu-
rarak değerlendirilmiş ve ürün yelpazesini 
genişleterek daha kaliteli hizmet vermek 
amacıyla bayilik teklifini kabul edilerek fir-
mamızın gücüne güç katmış olduk ” diyen 
Huzuroğlu, şirketinin kalitesine, ahlaki 
sınırlarla çevrili yapıcı davranışları uygun 
gördüğünü belirtiyor.

Söz yaşanan ekonomik krizlere ve 
değişen dengelere geldiğinde ise ayakta 
kalmanın yollarını şu şekilde açıklıyor, 
“Mümkün olduğunca riskli alışveriş yap-
mayıp, ticari riski en aza indirmeyi amaç-
lıyoruz. Krizin olumsuz sonuçlarından 
biri olarak karşımıza çıkan alacak tah-
silat riskini azaltmak için sağlam ve güven 
veren müşterilerle yetinmeye çalışıyoruz.” 
Gelecekteki planlarından da bahseden 
Emin Huzuroğlu, bölgede örneği bulun-
mayan alanlara dair geliştirdikleri fikirleri 
hayata geçirip memlekete ve ülkeye en iyi 
katkıları yapmayı hedefl ediklerini, şirket 
içi eğitimler vererek daha profesyonel bir 
kadroya sahip olmayı amaçladıklarını dile 
getiriyor.

Lafarge Dalsan tarafından yürü-
tülen sipariş modülünün çok iyi oldu-
ğunu belirten Emin Huzuroğlu, bu sayede 
siparişleri rahatlıkla takip edebildiklerini, 
eskiye nazaran hataların az olduğunu ve 
yapılan yenilikler içerisinde en güzeli oldu-
ğundan bahsediyor. Lafarge Dalsan’ dan 

övgüyle bahseden Emin Huzuroğlu, ürün 
kalitesinin çok iyi olduğunu buna bağlı 
olarak da müşterilerin ürünleri daha emin 
bir şekilde kullandıklarını söylüyor.

Lafarge Dalsan tarafından piyasaya 
sunulan ALLEV beyazı 4x4’ den bahseden 
Emin Huzuroğlu, “Bu ürün daha bölge-
mizde yaygınlaşmadı ama yakın zamanda 
bunun artacağını tahmin ediyorum.  4 
kenarı pahlı olması malzemenin bozulma-
sını engelliyor bu sayede şişkinlik, bombe, 
potluk gibi durumlar olmuyor” diyor.

Son olarak da hobileriyle ilgili konuştu-
ğumuz Emin Huzuroğlu, hobilerini bizimle 
paylaşıyor. Sık sık yurt içi ve yurt dışı seya-
hatlere çıkmak ve bu seyahatler esnasında 

fotoğraf çekmek , gezdiği ülkeler ve şehir-
lere ait yöresel hediyelik eşyalar toplamak 
olduğunu söylüyor.

Emin Huzuroğlu, “Topladığım bu eşya-
larla küçük bir koleksiyon oluşturmakten 
büyük keyif alıyorum. Özellikle ilginç 
pozlar veren insan figürlerinin fotoğraf-
larını çekerek arşiv yapıyorum. Zaman 
zaman  gittiğim ülkelerde değişik mimari 
özellikleri bulunan tarihi binaları, camileri, 
kiliseleri ve değişik ibadet yerlerini dola-
şarak fotoğrafl arını çekmekten keyif alı-
yorum” diyerek, yoğun iş temposu ara-
sında bayii olduğu firmaların düzenlediği 
toplantı ve fuarları da ihmal etmediğini 
söylüyor. 

Lafarge Dalsan’ dan övgüyle bahseden Emin 
Huzuroğlu, ürün kalitesinin çok iyi olduğunu 
buna bağlı olarak da müşterilerin ürünleri daha 
emin bir şekilde kullandıklarını söylüyor.
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Mimar Sohbet
Mimarlar Odası Adana Şubesi Sekreter Üye Kamuran Pekçetin:

Begüm Çolban 

8 bin yıllık geçmişe, birçok mistik ve 
tarihi yapıya, çok zengin ve lezzetli bir 
mutfağa, bir o kadar da güzel doğaya 
sahip olan Adana, günümüze kadar tam 
18 uygarlığa ev sahipliği yapmış. Adana 
tarihi bir kent olmasıyla beraber, Çukurova’ 
nın incisi olarak adlandırılır. 

Yolu Adana’ ya düşenlerin Adana 
kebabı ve şalgamını tatmadan gitmeme-
leri tavsiye ediliyor. Yoksa Adana tam anla-
mıyla görülmemiş sayılıyor. Adanalılarda 
bunu bildiği için gelen konuklarını 
kebap ve şalgam ikram etmeden de gön-
dermezler. “Kilo alacağım!” kaygısıyla 
yemekten uzak durmaya çalışanlara ise, bu 
kez yediklerini eritmek için bir Adana turu 
tavsiye edilir. 

İşte Çukurova’ nın incisi, ekonomiye 
can veren doğu ile köprü görevini üst-
lenen Adana, aynı zamanda sanayinin 
yoğun olduğu bir kent... Sürekli göç alarak 
büyüyen Adana’da, yeni yerleşim alan-
ları hızla gelişiyor. Adana’ da söz sahibi 
olan Mimarlar Odası Adana Şubesi ise bu 
konuda  aktif bir sivil toplum örgütü… 

1966 yılında Ankara merkezli olarak 
kurulan ve yalnızca bir temsilciye sahip 
olan Mimarlar Odası Adana Şubesi, 1990 
yılından beri şube olarak varlığını sürdü-

rüyor. Şube haline geldikten sonra birçok 
yeni temsilciye sahip olan Mimarlar Odası 
Adana Şubesi’ nin, bugünkü üye sayısı 550 
civarında. 

Adana’ nın yapılarını korumayı üst-
lenen ve restorasyon çalışmalarına destek 
veren Mimarlar Odası Adana Şubesi 
Üye Sekreter Kamuran Pekçetin, kentin 
mimari yapılarından ve yapılabilecek çalış-
malardan söz ederken, Adana’ nın kıy-
metli bir kent olduğunu vurguluyor. Şube 
olarak önceliklerinden bahseden Pekçetin, 
“Faaliyetlerimizde önceliği, meslektaşları-

mızın haklarına ve sorunlarına veriyoruz. 
Hemen sonrasında ise kamu yararına ve 
öğrencilere yaptığımız çalışmalar geliyor” 
diyor.

Pekçetin ile sohbetimizde yerellik 
ve kentlilik konusu açılıyor. Pekçetin, 
“Kentlilik bilinci birçok kentimizde olduğu 
gibi Adana’ da da kaybolmaya yüz tutmuş 
görünüyor. Kentte yaşayan insanlar 
ve kentlerimiz gittikçe kimlik kaybına 
uğruyor. Mimari olarak da neredeyse tek 
tip binalar mevcut oluyor” diyerek, kent 
kimliği ve kentlilik bilincini içeren bir sem-

İnsanlar kentlerine 

sahip 
çıkmalı...
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pozyum yaptıklarını anlatıyor. Kendisi 
insanların bu konuya duyarlı olması gerek-
tiğinin de altını çiziyor.

Artık şehirlerin kimliklerinin, şiirsel hal-
lerinin ve karakteristik özelliklerinin de 
giderek yok olduğunu söyleyen Pekçetin, 
“Şehirleri insanlar yaratır ama bir şehri 
oluşturan ve ona kimlik kazandıran öğe 
ise mimaridir. İnsanlar geçmişte de olduğu 
gibi yaşam tarzlarını ve kimliklerini mima-
riye yansıtmışlardır ama ne yazık ki artık 
bunları görmek mümkün değil” diyerek 
düşüncelerini aktarıyor.

Yeni yapılan binaların, eski mima-
rinin genişliği ve ferahlığının aksine; dar ve 
estetik yönden yoksun olarak inşa edilme-
sini iki nedene bağlıyor Pekçetin; “Birinci 
neden; müteahhitlerin akıl almaz istek-
leri ve çıkar uğruna (nereden nasıl inşaat 
metrekaresini büyütebilirler, hangi bal-
konu nasıl iç mekana dahil ederler gibi...) 
binaları tamamen estetikten ve ferahlıktan 
yoksun olarak inşa ediyorlar. İkinci neden; 
bu gibi müteahhitlerin isteklerini yerine 
getiren hemen her kentte bulunan; este-
tikten uzak, basma kalıp projeler üreten 
üç beş meslektaş bu kayboluşa çanak 
tutuyor.”

Söz çevreci mimarlığa geldiğinde, 
çoğu insanın çevreci mimariyi bir moda 
olarak gördüğünü ancak bunun bazı 
durumlarda moda değil gereklilik oldu-
ğunu savunan Pekçetin, “Kendi enerjisini 
üreten çevreye verdiği zararları minimize 
eden yapılar çoğalmaya başladı. Bunların 
bir tanesini de Adana’ da Toyota-Onatça 
Plaza otomotiv sektöründe ben uygu-
ladım. Bu yapı, ilk yeşil bina olma özel-
liği ile birlikte A sınıfı enerji kimlik belgesi 
aldı. Bu yeşil yapı Adana’ da öncü olarak 
başka projelere de ışık tuttu. Şimdi yeni 
yeşil bina yapımı ile ilgili bazı firmalarla 
görüşme içerisindeyim” diyerek gelecek-
teki planlarını da bizimle paylaşıyor.

Pekçetin Mimar gözüyle Adana’ yı şu 
şekilde yorumluyor; “Tam gelişmeye baş-
lamışken duraklamış bir kent burası, ama 
umudumu kaybetmiyorum çünkü daha 
iyi bir kent olması için ileriye dönük çalış-
malar içerisinde bulunmaya gayret edi-
yorum.”

Adana’ nın kendine özgü mimari bir 
yapısı olduğunu ancak bunun yok olmaya 
başladığını belirterek ekliyor; “Bu kadar 
değişime rağmen, Adana’ da tek kaybol-
mayan mimari öğe balkonlardır. İnsanlar 
büyük balkonlardan vazgeçemiyor. Yazları 
oldukça sıcak, kışları da ılıman geçti-

ğinden bölge insanı evin içerisine kapan-
mayı pek sevmiyor” diyen Pekçetin, Adana’ 
nın kent mimarisine benzer bir mimariyi 
diğer ülke ve şehirlerde görmediğini de 
dile getiriyor. 

Tarihi Adana Evleri’ nin restorasyon 
çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi’ nin 
yoğun bir şekilde ilgilendiğini, kendilerinin 
Mimarlar Odası olarak bu çalışmaya destek 
verdiklerini ve ayrıca Taş Köprü’ nün res-
torasyonuna da ön ayak olduklarını belir-
tiyor. Ayrıca kentteki restorasyon ve kent 
mimari algısını yerleştirmek için konuyla 
ilgili söyleşi, sempozyum ve paneller orga-
nize ettiklerini gelecek zaman içerisinde 
de bu tür etkinlikleri tekrarlamayı planla-
dıklarının da altını çiziyor.

Söyleşiyi genç mimarlara verdiği tavsi-
yelerle noktalayan Pekçetin: “Genç mimar 
adaylarına mimari tasarımı öğrenmeleriyle 
birlikte, etik ve meslek ahlakını da geliş-
tirmelerini geleceğin başarılı mimarlarına 
inandıkları yoldan vazgeçmemelerini tav-
siye ediyorum” diyor. 

“Kentlilik bilinci birçok kentimizde olduğu 
gibi Adana’ da da kaybolmaya yüz tutmuş 
görünüyor. Kentte yaşayan insanlar ve 
kentlerimiz gittikçe kimlik kaybına uğruyor. 
Mimari olarak da neredeyse tek tip binalar 
mevcut oluyor” 
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Aktüel Söyleşi

Ahmet Selçuk İlkan:

Mehmet Avcı

Dönemin günübirlik aşklarına meydan 
okurcasına, yıllarca süren ölümsüz aşkların 
şarkılarını yazan, şiiri tozlu sayfalardan kur-
tararak plaklara, kasetlere, sahnelere ve 
kliplere taşıyarak müzikseverlere sevdirme 
cesaretini göstererek ilklere imza atan aşk 
adamı, ayrılıkların şairi, yalnızların ozanı 
Ahmet Selçuk İlkan ile Şişli’ deki bir AVM’ 
nin kafesinde, “ilham kaynağı” olarak nite-
lendirdiği halkıyla birlikte hoş bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Şiir denince, şarkı sözü denince akla 
gelen ilk isimler arasında yer alan Ahmet 
Selçuk İlkan ile Gaziantep’ ten gelen ortak 
dostumuz Lafarge Dalsan Bayisi Serhat 
Yapı’ dan Sedat Akyazıcı ile birlikte, esp-
rilerin havada uçuştuğu, geçmişe yolcu-
lukların gerçekleştiği, kimi zaman Selami 
Şahin’ in kulaklarının çınlatıldığı; mimarlık, 
şiir, şair ve müzikle dolu, keyifl i bir söy-
leşi oldu. 

Kalabalık bir ortamda gerçekleştir-
diğimiz sohbeti kayıt cihazından deşifre 
ederken zorlanmamamı Ahmet Selçuk 
İlkan’ ın; sade, tane tane konuşması, şiir 
okur gibi berrak üslubuna borçluyum. 
Konuşurken kelimelerini özenle seçen, 
şair titizliğiyle sohbetine hem espri hem 
kafiye hem de mesaj veren bir anlatıma 
ve tarza sahip Ahmet Selçuk İlkan, nam-ı 
değer “ASİ” yedi yıllık aradan sonra yeni 
şiir albümü “Seni O Kadar Çok Sevdim Ki...” 
ile müzikseverlerle buluştu. Ahmet Selçuk 
İlkan ile; Berlin’ de başlayan mimarlık eği-
timinden, Türkiye’ deki eğitimine, şiirle-
rinden aşklarına, gerçekleştirdiği proje-

lerden hayallerine kadar uzanan keyifl i bir 
söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyorum.

Ahmet Bey röportajımıza, Berlin’ 
de başladığınız ama yarıda bıraktığınız 
mimarlık eğitiminizden başlamak isti-
yorum?  Nasıl oldu, neden bırakmak 
zorunda kaldınız?  

Bu öykü çok hazin bir öykü aslında. 
Annem mimar olmamı çok istiyordu ve 
insanların mutluluk yuvasını şekillendi-
receğimi, insanların mutluluk yuvasını 
yaparak, onların mutluluğuna katkı sağ-
layacağımı, onların da yıllarca bu mutlu 
yuva için beni saygıyla anacaklarını söyler 
ve güzel çizeceğimi söylerdi.  Bu konudaki 
hassasiyetimi bildiği için mimar olmamı 
isterdi.  Annem mimarlığı çok seviyordu, 
benim de alışılmışın dışında projelere imza 
atacağımı düşünüyordu galiba o  yüzden 
hep mimar olmamı istedi.  Fakat kadere 
bakın ki, yıllar sonra bugün dönüp geriye 
baktığımda belki insanların evlerini, mut-
luluk yuvalarını çizemedim ama mutluluğa 
giden yollarını, adreslerini şiirlerimle çiz-
diğime inanıyorum. Annem rahat uyusun. 
Mimarlık eğitimimi, annemin arzusunu 
yerine getirmek için Berlin’ de ağabe-
yimin yanında yapıyordum. Ancak 3 yıl 
sonra annemi kaybedince, kız kardeşim 
yalnız kalmasın diye eğitimimi yarım bıra-
karak Türkiye’ ye dönmek zorunda kaldım. 
Dolayısıyla annemin arzu ettiği mimarlığı 
ömrü yetmediği için, benim de kız karde-
şimi yalnız bırakmamak zorunda olduğum 
için tahsilimi yarım bıraktım ve burada 
Alman Dili ve Edebiyat Fakültesi’ nde eği-

timime devam ettim. Anneme isteğini, 
mimarlıkla olmasa da yazdığım şiirlerle 
yerine getirmeye çalışıyorum. Şiirlerimle 
mutluluğun adresini, mutluluğun yolla-
rını önce kendime sonra sevenlerime, sev-
diklerime ve insanlara hissettirmeye çalı-
şıyorum. 

Mimarlıkla, genel anlamda sanatçı-
lığı, şiir ve söz yazarlığını karşılaştırdığı-
nızda ne gibi benzerlikler görüyorsunuz? 
Üç buçuk yıllık mimarlık eğitiminin sizin 
sanatçı yönünüze katkıları neler oldu?

Aslında benim hayatımın ve şiirle-
rimin odak noktasını oluşturuyor mimarlık. 
Çünkü mimarlık okumasaydım, bugüne 
kadar yapılmış ve yapılmakta olan, ede-
biyatta var olan çizgiyi değiştirme veya 
kendime göre farklılaştırma cesaretini 

Türkiye’ye şiiri sevdiren adam
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şiirleriyle, insanlara  
mutluluğun adresini 
gösteriyor
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gösteremezdim.  Çünkü mimarlık her 
şeyden önce insana alışılagelmiş koşul-
ların dışına çıkabilme yetisini kazandı-
rıyor. Yani var olanları değil var olma-
yanları, daha iyiyi, daha güzeli araştırma 
çabası, cesareti veriyor, bu yolda tetik-
liyor insanı. Dolayısıyla yıllar sonra geriye 
dönüp baktığımda, mimarlığın şiirime, 
edebiyat kültürüme ve çizgime çok şey 
kattığını görüyorum. Mesela, yıllar yılı şar-
kılarımıza baktığınızda hep formları belirli, 
standart ölçüleri olduğunu ve üçer beşer 
dakikalık şarkılar olduğunu görürsünüz. 
Ben mimarlık eğitiminin verdiği cesaretle, 
yarım saatlik şarkı yapma yürekliliğini gös-
terdim ve Zeki Müren’ e “Kahır Mektubu” 
nu yazdım.  Türkiye’ de ilk kez bu denli 
uzun bir şarkı sözünü yazarak belki de Türk 
müzik tarihine girmiş oldum. Bunu yaz-
maktan çok, bunu beğendirmek, kabul-
lendirmek önemliydi. Ben bunu başardı-
ğıma inanıyorum ki, yıllardır dillerden düş-
meyen bir şarkı olması da bunu gösteriyor 
diye düşünüyorum. Bunun dışında da alı-
şılagelmiş kalıpların dışına çıktığım çok 
eserim oldu. Yine yıllar yılı belirli sınırlarda 
olan şiirlerin; melodilerle, müzikle bütün-
leşmesini de yine mimarlık sayesinde ger-
çekleştirdim. Bunun yanında şiirleri sah-
nelere, kliplere taşımak da yine aldığım 
mimarlık eğitimi sayesinde oldu. Sanat 
dünyasında kalıplaşmış, klişeleşmiş şey-
lerin yanında farkındalık yaratan işlere 
imza atmamda, radikal projeler yap-
mamda mimarlık eğitimimin çok büyük 
rolü olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geriye 
dönüp baktığımda, öncellikle anneme 
büyük dualar ediyorum, beni mimarlık eği-
timine teşvik ettiği için. İyi ki mimarlık eği-
timi almışım, diyorum. Çünkü mimarlık, 
insana yaptığı işin en iyisini yapma gayreti 
ve cesaretini aşılıyor. İnsanoğlu hep daha 
iyiyi daha güzeli arar, yapısında bu var. 
Şairler zaten muhaliftir. Şair cennete gitse 
bile cenneti nasıl daha güzel yaparım, diye 
arayışa girer.  

Şair olma düşüncesi o zamanlarda da 
aklınızda var mıydı? Yarışmayı kazana-
mamış olsaydınız yine bu alanda ilerle-
meyi düşünüyor muydunuz? 

Şair olma tutkusu ve yeteneği salt 
yarışmalara ve ödüllere odaklanmaz. O 
kara sevdadır, dağların ardında bir sev-
gilidir. Ona kavuşmadan ölmezsin, öle-
mezsin. 

Ahmet Bey, bugün geriye dönüp 
baktığınızda “Keşke mimarlık eğitimimi 
tamamlasaydım” diye pişmanlık duydu-

ğunuz oldu mu?
Kader denilen bir çizgi var. İnsan 

bazen ne kadar zorlarsa bazı şeyleri değiş-
tiremiyor. Bu nedenle hiç pişmanlık duy-
muyorum. Önce ailemi, sonra sevdiklerimi, 
sevenlerimi ve insanları mutlu ettiğimi 
düşünüyorum. Çünkü şu anda yaptığım, 
imza attığım işler de mimarlıktan farklı 
değil. Kimi insanların giysilerini çizer, kimi 
insanların yuvalarını çizer, kimi insanların 
sağlığı ile ilgili güzel işlere imza atar, ben 
de mutluluğa, insana ve insanlığa giden 
yolu mısralarımla, şiirlerimle çizdiğim için 
ülkeme borcumu ödediğimi ve ödemekte 
olduğumu  düşünüyorum, bu nedenle 
pişman değilim. 

Nedir bu çılgın projeleriniz, biraz 
daha açabilir misiniz?

Farklı projelere imzaya atmaya nasıl 
karar verdiniz, örneğin ilk melodi şii-
rini yapmaya karar verirken neden veya 
kimden esinlendiniz?

Bazen insan mutluluktan, bazen de 
kızgınlıktan yapmak istediklerini gerçek-
leştirir. Ben kızdığım için şiir albümlerini 
yapmaya karar verdim, bunu da ilk kez 
itiraf ediyorum. Çünkü, onlarca şiir yazı-
yordum. Zeki Müren, Ümit Besen, Coşkun 
Sabah, Emel Sayın, Cengiz Kurdoğlu 
okuyor, arkadaşlarıma bu şarkı söz-
leri benim dediğim zaman “Hadi canım, 
nereden senin oluyor!” diye ciddiye almı-
yorlardı. Çünkü albümlerde adım yok, 
kasetlerde adım yok… En yakın arka-
daşlarım bile bana garip bakmaya baş-
ladı, insanları inandırma onlara ispatlama 
şansım yoktu. Bir de ülkemizde alkışı, sev-
giyi, beğeniyi paylaşmak istemeyen bencil 
sanatçı dostlarımız var maalesef. Sahneye 

çıktığı zaman, şarkıyı mırıldanıp alkışı aldı-
ğında, ayakları yerden kesilen, arkasına 
dönüp bakmayan, içmeden bu ilgini sar-
hoşluğuna kapılan... Ama sonra ne oluyor, 
açılmayan paraşütlerle yere çakılıyorlar. 
Artık insanlarımız da gerçekleri biliyor, 
araştırıyor, basın yol gösteriyor, internet 
var artık hayatımızda. Yıllar sonra da olsa 
insanlar artık “Anılar” şarkısının Coşkun 
Sabah’ a değil, Ahmet Selçuk İlkan’ a ait 
olduğunu, “Gözler Kalbin Aynasıdır.” şarkı-
sının Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan’ 
a ait olduğunu veya “Kahır Mektubu”nun 
Zeki Müren’ e değil Ahmet Selçuk İlkan’ a 
ait olduğunu biliyor. Bir gün sevgili Selami 
Şahin’ le oturup bunu nasıl çözeriz, bu şiir-
lerin bana ait olduğunu kayıtlara geçmek 
için nasıl bir proje üretsek diye kafa yorduk 
ve şiirlerle melodileri buluşturmaya, 
bunu bir albümde toplamaya karar verdik 
ve 1982 yılında “Mum Işığında / Ayten” 
adlı albümü çıkardık ve büyük beğeni 
topladı, ardından “Fahriye Abla” albü-
münü çıkardık, filmi de yapıldı, o günden 
bugüne albüm sayısı  11’ e ulaştı. 

Siz yüzlerce aşk şiirini kaleme almış 
bir aşk adamı olarak aşkı nasıl tarif eder-
siniz?

Aşkın tarifini hiçbir şair, hiçbir yazar, 
hiçbir sanatçı yapamadı bugüne kadar. 
Milyarlarca insanın milyarlarca aşk tarifi, 
yaşadığı aşk var dünyada. Ama bence 
aşkı en güzel  şöyle tarif edebiliriz; “Aşk, 
bir elinde bir tas zehir, diğer elinde bir tas 
mutluluk olan kraliçeye benzer. İkisini bir 
anda içmeden kraliçeye dolayısıyla aşka 
sahip olamazsınız.”

Aşk gözyaşıyla, hasretle, özlemle birik-
tirilir. Aşkın en güzel terazisi de ayrılıktır. 
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Ayrılığı tatmadan, aşkınızın gerçek olup 
olmadığını, ağırlığını büyüklüğünü anla-
yamazsınız. Bu nedenle aşk bir bakıma 
ayrılıklarla sınanır. Ölümsüzlüğe giden 
yolda, aşkın bütün acılarını tatmak gerekir. 
Eğer aşkınızın ölümsüz ve sonsuz olma-
sını istiyorsanız, önce kendinizi aşka hazır-
lamalısınız, gerçek bir aşk adamı olmalı-
sınız. Hevesle değil, nefesle koşmalısınız 
aşka. Ne mutlu aşkın değerini bilenlere, ne 
mutlu aşık olanlara, ne mutlu aşkla bakan-
lara… Aşık olmayanlara da “Aşk olsun” 
diyorum.

Mimarlık eğitimi almış sanatçı ruhlu 
bir insan olarak ülkemizdeki özellikle de 
İstanbul’ daki mimari yapılaşmayı nasıl 
buluyorsunuz?

Ben bir şehirde öncelikle insani yapı-
laşmaya bakarım, çünkü hayatın başro-
lünde insan var. Siz insan kalitesini iyi 
değerlendiremezseniz, insan kalitesini 
arzu edilen seviyeye getiremezseniz, o 
insana sarayları da verseniz sarayı gece-
konduya çevirirsiniz. Ama insan kalitesi 
yüksek bir ortamda gecekondular bile 
saraylara dönüşebilir. Dolayısıyla ben önce 
insanı önemsiyorum.  Önemsediğiniz 
o insan altyapısı, kültürü, yaşam biçimi 
ve davranışıyla gelecek nesilleri düşü-
nebiliyorsa zaten mimarlıkta da devrim 
yapmış veya yapabilecek potansi-
yele sahip demektir. Görüyorsunuz ki, 
bir semtte bir insan en güzel çizgilerle 
bir mimari yapıyı oluştururken, hemen 
yanında bir başkası, sadece günü kur-
tarmak ve fırsatı yakalamak,  kendine sığı-
nacak bir liman yapmak adına çok sağ-
lıksız, dejenere ve şekilsiz binalar yapa-
biliyor. Bu ikisi yan yana olduğunda bir 
zıtlık teşkil ediyor. Bu zıtlığı büyük şehir-
lerde daha çok görüyoruz. Hele hele 
Dünya Kültür Başkenti seçilen İstanbul’ 

da bunları görmek insanın içini acıtıyor.  
Yurtdışında Berlin, Paris ya da Londra’ daki 
mimari yapıları, planlı şehirleri, caddele-
riyle, mimari tarzlarıyla göz önüne aldığı-
mızda, yüz yıllardır sapasağlam ve bozul-
madan ayakta durabiliyorken biz neden 
her yıl yaptıklarımızı yıkarak, yıktıklarımızı 
yaparak sürekli bir kısır döngü içinde yaşı-
yoruz anlayamıyorum. Bunda yasalarımız 
mı yetersiz, fırsat eşitsizliği mi var bilemi-
yorum.  Diliyorum ki, kısa zamanda önce 
layık olduğumuz, sonra arzu ettiğimiz 
mimari yapılara, güzelliklere ve yeşilliklere, 
çevre bilincine ve yaşam kültürüne kavu-
şuruz. Bugün mimari adına yapılanları bir 
yandan ayakta alkışlamak bir yandan da  
tekmelemek istiyorum. İkisi arasında gidip 
geliyorum.

Son albümünüzün ardından uzun 
bir süre sonra “Seni O Kadar Çok Sevdim 
Ki...” ile tekrar dinleyicilerin karşısında-
sınız. Bu süreçte neler yaptınız? 

İçimde biriktirdiğim sözleri ve şiirleri 
hep yeni bir proje ile sunmak ateşi vardı 
yüreğimde. Geride kalan yedi yıl içinde 
sürekli şarkılar yazdım ve şiir kitaplarımı 
sundum okurlarıma. Yani hiç susmadım. 
Çünkü yazmadığım zamanlar kendimi 
nefes alamamış sanıyorum. 

Selami Şahin, Meyra, Ferhat Göçer, 
İntizar, Coşkun Sabah, Hakan Altun, 
Baha, Haktan gibi müzik dünyasının 
önemli isimleriyle bir araya geldiniz. Bu 
proje nasıl ortaya çıktı? 

Onlar benim yüz yıllık arkadaşlarım 
kadar yakınlar bana. Birlikte unutulma-
yacak sanat aktivitelerimiz oldu. Birçoğu 
ile son otuz yılın aşk haritasını birlikte 
çizdik. Sevenlerin yüreği, dili olduk. Daha 
önce yaptığım şiir albümlerinden bir farkı 
olmalıydı bu yapıtımın. Bütün seçkin 
romantikleri bu projeme davet ettim. Sağ 
olsunlar, hiçbiri de beni kırmadı. Şimdi bu 
proje ile inanılmaz bir başarıya koşuyoruz. 
Her kesimden övgüler almak beni son 
derece mutlu ediyor. 

Çıkış şarkınız “Ona Yanarım” da 
Selami Şahin ve Ferhat Göçer ile trio ger-
çekleştiriyorsunuz. Trio fikri nasıl oluştu? 
Hazırlıklarınızdan biraz bahsedebilir 
misiniz? 

2000 yılında ilk düeti “Ayrılıkların Şairi” 
albümümde İntizar ile gerçekleştirmiştik. 
Birlikte şiir okumuştuk.  “Gözlerin Kal 
Diyor.” çok beğenilmişti. Ardından müzik 
dünyasında düet şölenleri çoğaldı. Bu kez 
bir başkalık olsun istedim. Bunun için de 

üç erkek yorumcu bir arada “yılın triosu” 
nu gerçekleştirdi. Sizin de gözlemlediğiniz 
gibi, çok ilginç geldi müzikseverlere, çok 
beğenildi. Devamını da düşünüyoruz. 

 “Ayrılıkların Şairi” ve “Yalnızlıkların 
Ozanı” olarak nitelendirilmenizin sebebi 
nedir?  Mutluluk duygusuyla da şiir yazı-
labilir mi? 

Söz  gümüşse, şiir altındır. Şiiri hiç 
kimse geri plana atamaz. Şiir, her sevenin 
gönül yastığıdır. Hayatın sonsuzluğa açılan 
kapısıdır. En az iki şiiri ezbere bilmeyen 
kalbe acıyorum. Şiiri tanımayan her sev-
giliye de... Bence aşkın gücünü, değe-
rini ölçen bir tartı yapılsaydı bu mutlaka 
“ayrılık” olurdu. İnsan araya gün, mesafe 
ve hasret koymadan aşkın gerçek değerini 
anlayamıyor. Ayrıca, aşkı ve sevdayı tanı-
mayan kalabalıkların sığınacak limanlara 
asla ihtiyacı yok. Onlar bir boş vermişlik ve 
vurdumduymazlık içinde birbirlerine yeti-
yorlar. Oysa ayrılanların, yalnızların, terk 
edilenlerin, kaybedenlerin de çalacak bir 
kapısı, sığınacak şarkıları olması gerekiyor. 
Zaten dünyada tüm sanatçılar özellikle de 
şairler, daima acı çekenlerin, unutulmuş-
ların ve kavgası olanların yanındadır. İşte 
ben onun için, içi boş kahkahaların, geçici 
mutlulukların sözcüsü olmaktansa ayrı-
lıkların, yalnızların şairi olmayı yeğlerim. 
Onun için diyorum ki; 

Ezbere bilirim yalnızlıkları, 
Ezbere bilirim ayrılıkları, 
Söyletmeyin bana o şarkıları, 
Canımla yazmışım ezberlemişim, 
Kanımla yazmışım ezberlemişim. 
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Türkiye’ de en geniş ürün yelpaze-
sine sahip üretici konumundaki Lafarge 
Dalsan, sektörde pek çok ilke imza atan, 
uzman olduğu konularda sektöre öncülük 
eden dev bir firma olmanın sorumlu-
luğu altında çalışmalarına devam ediyor. 
Bu bilinçle yoluna devam eden Lafarge 
Dalsan, Amerika’ dan sonra Avrupa ve 
Türkiye’ de, su ve neme karşı güçlendi-
rilmiş çekirdeğe sahip, özel turuncu renkli 
cam elyaf şilte kaplamalı, dış cephe duvar 
imalatında kullanılan ilk dış cephe kap-
lama levhası BoardeX’ i üreterek sektörde 
her zaman bir adım önde olduğunu yine 
kanıtlamış oldu.

Üstün özelliklere sahip BoardeX’ in 
avantajlarından kısaca bahsedersek;

- Su ve neme karşı dayanıklı
- Küf ve mantar oluşturmayan
- Hafif ve kolay kesilebilir
- Boyutsal kararlılığı yüksek 
- A1 yangın sınıfı hiç yanmaz yapı mal-

zemesidir.
Hedefl enen kullanım alanlarında 

bugüne kadar tercih edilen ürünler ile kar-
şılaştırıldığında, fiyat ve performans açı-
sından büyük avantaj sağlamaktadır.

Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’ nin yürürlüğe girmesi ile yeni 
binalara 1 Ocak 2011’ den itibaren, mevcut 
binalara ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik 
Belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
Enerji performansı; A-B-C-D-E-F-G ara-
lığında sınıfl andırılmaktadır. En yüksek 
enerji performansı olan A enerji sınıfına 
ulaşmayı hedefl ediğimiz günümüz koşul-
larında, ısı kaybının %40’ ının duvarlarda 
meydana geldiği gerçeğini de göz önünde 
bulundurduğumuzda, yeni ürünümüz 
olan dış cephe kaplama levhası BoardeX’ 

in, dış cephe kuru duvar sistemlerinde, 
üstün özellikli ısı yalıtım malzemeleri ile 
birlikte kullanılmasının, yüksek enerji per-
formans hedefl erine ulaşmada büyük 
katkı sağlayacağı açıkça görülmektedir.

BoardeX’ in satışının sadece yetkili 
bayilerimiz tarafından yapılacak olması 
sebebiyle, ürün ve uygulamaları hakkında 
bayilerimize geçtiğimiz aylarda Ankara 
ve Gebze fabrikalarımızda teorik ve uygu-
lamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimlerini 
tamamlayan bayilerimiz, “Ceketleme 
Sistemi ile ilgili Eğitim Katılım Belgesi” 
alarak piyasada daha etkin ve nitelikli 
uygulamacılar haline gelmişlerdir.

Piyasaya ilk çıktığı günden bugüne, 
Fenerbahçe Ülker Arena, Demirören, 
İstiklal AVM, Atlantis AVM gibi birçok pro-
jede kullanılan ve her geçen gün daha 
da fazla talep gören BoardeX, uygulama 
kolaylığı ile de fark yaratmakta, uygula-
mayı yapan ustalardan ise tam not alarak, 
gelecekte parlak bir kariyere sahip olacağı 
mesajını vermektedir.

Yetenekli ve tecrübeli kadromuz ile 
Lafarge Dalsan olarak, sahip olduğumuz 
liderlik anlayışımızı bundan sonra da aynı 
çizgide sürdüreceğimizi, yeni ürünleri-
mizle ilklere imza atmaya devam edeceği-
mizi bir kez daha yinelemek istiyorum. 

Makale - Satış Pazarlama

Bülent KANIYILMAZ – Satış Müdürü

Sektöründeki ilklerin yaratıcısı 
Lafarge Dalsan, yeni ürünleriyle hedef büyüttü. 

“BoardeX”
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Arta Kalan Zaman

güzel yaptığı yemeklerden birinin patlıcan 
oturtma olduğunu da vurguluyor. Baran 
Baş’ ın yemeğe olan merakı o kadar fazla 
ki; “Aşçı şefi olmak isterdim” diyerek haya-
lini bizimle paylaşıyor. 

Gittiği restoranlarda yediği bir yemeği 
beğenmezse oraya bir daha gitmediğini 
söyleyen Baş , yemek konusundaki hassa-
siyetini bir kez daha kanıtlamış oluyor. İş 
ve günlük hayatta yaşadığı stresi yemek 
yaparak attığını belirten Baran Baş, 
mevcut olan yemeklerin üzerine başka 
şeyler ekleyerek yeni tatlar bulmayı sev-
diğini, ancak bu tutkusunun bir yemek 
kitabı çıkaracak kadar fazla olmadığını 
esprili bir şekilde dile getiriyor.

Konu kitaplara gelince son zamanlarda 
eşinin ve iş seyahatlerinin okuma alışkan-
lığı üzerinde olumlu bir etki yarattığını, 
böylelikle daha çok kitap okuduğunu söy-

lüyor. Baş, okuduğu kitapların konusu ile 
ilgili standart bir zevki olmadığını, eşinin 
ona önerdiği ve hoşuna giden kitap-
ları okuduğunu vurguluyor. Son olarak 
“Uçurtma Avcısı” nı okuduğunu ve kitabın 
dilini çok sürükleyici bulduğunu anlatan 
Baş, okuyacağı kitaplar arasında “Şu Çılgın 
Türkler” in olduğunu da bizimle paylaş-
madan geçmiyor. 

Sohbetimiz esnasında Baran Baş’ ın 
başka bir hobisini daha öğreniyoruz. 
Dart... İki yıldır dart oynadığını ve federas-
yondan da lisansı olduğunu söyleyen Baş, 
bu hobisini ofisteki arkadaşlarıyla da pay-
laştığını ve dart sporunda Türkiye çapında 
başarı kazanmak istediğini belirtiyor.

Gittiği ülkelerdeki kültürel yapıları gör-
meye fırsat bulamadığını üzülerek belirten 
Baş, eğer görüştüğü insanların progra-
mında varsa ancak o şekilde kültürel yer-

Gökhan Gözü

Lafarge Dalsan’ da ihracat yöneticisi 
olarak görev yapan Baran Baş, 24 Aralık 
1980 Ankara doğumlu ve Oğlak burcu. 
Lise sona kadar Ankara’ da okuyan, üniver-
site için Eskişehir’ e giden ve Osmangazi 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’ nden 2003 yılında mezun olan 
Baran Baş, okul bittikten sonra askere 
gitmiş. Daha sonra kariyeri için 6-7 ay 
İngiltere’ de kalarak eğitimini sürdürmüş.  
Tabiri caizse iş yaşamındaki ilk göz ağrısı  
Lafarge Dalsan olmuş. 2005 yılında proses 
mühendisi olarak Lafarge Dalsan’ da işe 
başlayan Baş,  2011 yılı Şubat ayından iti-
baren de İhracat Yöneticisi olarak yeni 
görevinde iş başında... 

Yeni işini öğrenmeye ve en iyi şekilde 
uygulamaya çalıştığını söyleyen Baş, evli 
ve Defne adında bir yaşında kız çocuğuna 
sahip.

İş hayatından arta kalan zamanlar, 
çalışan ve hobilerini yapmak isteyen 
insanlar için oldukça önemli. Baran Baş 
hobilerini anlatmaya çocukluk yıllarından 
başlıyor. Çocukken futbol oynamaya ve 
gitar çalmaya meraklı olduğunu söyleyen 
Baş, hala gitar çaldığını ancak iş haya-
tından dolayı çalmaya çok fırsat bulamadı-
ğını belirtiyor. Üniversite hayatına hobile-
rini taşımadığını genelde derslere yoğun-
laştığını ama aynı zamanda sosyal biri 
olarak arkadaşlarıyla sık sık şehir dışı gezi-
lerine gittiğini anlatıyor.  Baran Baş, zaman 
buldukça  ailesiyle pikniklere gittiğini de 
dile getirmeden geçmiyor.

Piknik demişken Baran Baş’ ın bir yete-
neğini daha keşfediyoruz. Baran Baş çok iyi 
mangal yaktığını söylüyor. Tatlı dışındaki 
diğer yemeklerde de başarılı olduğunu, en 

Baran Baş:
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Hobileriyle
yaşamına renk katıyor
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leri yapmanın bir süreliğine askıya alınmak 
zorunda olduğunu hepimiz biliriz. Baran 
Baş da askıya aldığı yüksek lisans yapma 
düşüncesini, “Defne büyüdükten sonraya 
bıraktım” diyerek, sorumluluğunun altını 
çiziyor. Bu arada mesleki gelişimi için de 
internetteki pazarlamayla alakalı forumları 
okumadan geçmediğini de söylüyor. 

Fanatik bir Beşiktaşlı olan Baş, fana-
tikliğini çok fazla dışa yansıtmadığını söy-
lüyor ve “Takımım yenildiği zaman içim 
içimi yer” diyor. Arabasının döşemesini 
bile siyah beyaz olduğunu vurgulayan 
Baş, kızının giysilerinin bazılarını da takım 
renklerine uygun aldığını, onu da bir 
Beşiktaş taraftarı olarak hazırladığını itiraf 
ediyor.

Koleksiyonculuk alışkanlığının olmadı-
ğını ancak darta olan tutkusundan dolayı 
dart oklarının arkasındaki desenli “Flight” 
denilen parçaları biriktirdiğini söylüyor.

Söz çevreye ve sosyal ortama geldi-
ğinde Baş; “Şehir yaşantısına ait değerler, 
insanların yapısı, araba kullanırken insan-
ların canavara dönüşmesi beni rahatsız 
ediyor. Özellikle  insanların arabayı güç 
olarak görmemeleri gerektiğini düşünü-
yorum. Bazen bu insanlarla yaşamak iste-
miyorum dediğim noktalar oluyor” diyerek 
toplumsal konulara karşı duyduğu rahat-
sızlığı dile getiriyor. Türk toplumuyla 

ilgili bazı eleştirileri olsa da Türkiye’ den 
başka bir ülkede yaşamayı düşünmedi-
ğini, vatanı gibi başka hiçbir yer olmadı-
ğını ama değerinin bilinmediğini üzülerek 
dile getiriyor.

Denizi çok sevdiğini dile getiren Baran 
Baş, yılda mutlaka bir kere deniz olan bir 
yere gidip tatil yapması gerektiğini, bu tür 
tatilin vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor. 
Yüzmeyi çok sevdiğini ancak lisans alacak 
kadar iyi yüzemediğini söylüyor. Yazlarını 
genelde Anamur veya Antalya’ da geçir-
diklerini söyleyen Baş, tatillerini planlı yap-
tıklarını son anda tatile gitmeye karar ver-
mediklerini belirtiyor ve ekliyor; “Benim 
için planlı yaşam önemli, özellikle üniver-
siteden sonra daha planlı yaşamaya baş-
ladım.”

Evdeki tadilat işlerinde becerikli oldu-
ğunu öğrendiğimiz Baran Baş, “Eğer konu 
kombi değilse diğer tamirat işleri elimden 
gelir.” diyor. Tadilat işleri için henüz bir 
takım çantasına sahip olmadığını ancak 
en kısa zamanda alacağını söylüyor. 
Marangozculuk konusunda iyi olmadığını 
ancak oyun hamurlarından çok güzel yüz 
figürleri yaptığını gülerek bizimle payla-
şıyor.

Hobilerinden bir diğerinin de fotoğ-
rafçılık olduğunu bizimle paylaşan Baş, 
“Nikon D40” ı olduğunu ve amatör olarak 
fotoğraf çektiğini söyleyerek; kendinden, 
ailesinden ve hobilerinden bahsettiğimiz 
keyifl i sohbeti bizimle bir fotoğraf payla-
şarak sonlandırıyor.

leri gezebildiğini anlatıyor. “En son Rusya’ 
ya gittiğimde kültürel birkaç yere git-
meye fırsat buldum. Rusya’ nın doğasını ve 
güzelliğine hayran kaldım.” 

Teknolojiye meraklı olduğunu ve 
yapılan yenilikleri takip ettiğini söyleyen 
Baş, özellikle bilgisayara çok meraklı oldu-
ğunu çocukluğundan beri bilgisayarla içli 
dışlı olduğunu belirtiyor. Araba kullanmayı 
sevdiğini ancak teknik bakımdan araba-
larla pek ilgisi olmadığını söylüyor.

Özellikle üniversite yıllarında sine-
maya meraklı olduğunu ve filmleri sine-
mada izlemekten zevk aldığını vurgulayan 
Baş, eşiyle nişanlıyken beraber film ve caz 
festivallerine gittiklerini de söylüyor. Artık 
baba olduğu  ve çocuğunun sorumlulu-
ğunu da üstlendiği için, sinemadan uzak-
laştığını artık eskisi kadar sık takip edeme-
diğini üzüntüyle belirtiyor. 

Film seçimi konusunda Hollywood 
filmlerinin dışındaki bağımsız sinemaların 
yaptığı filmleri izleme taraftarı olan Baş, 
filme gitmeden önce o filmle ilgili yapılan 
eleştirileri okumuyor. Baş, “Film ile ilgili 
yapılan eleştirileri okumuyorum. Filmi izle-
dikten sonra, eleştirileri okuyup benim 
film hakkındaki görüşlerimle paralellik 
olup olmadığına bakıyorum” diyor. 

Çocuk sahibi olmanın sorumluluk-
ları arttırdığını, sevilen veya istenilen şey-
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Dosya Araştırma / Alçının Tarihçesi VI 

Bölgenin yaşama uygunluğunu saptamak için kuşlar gibi çeşitli 
hayvanların yaşayıp yaşamadığı da göz önüne alınıyordu.

Serap Yılmaz 

M.Ö. 753 yılında İtalya’ da bir krallık 
kurdular. Onu önce Cumhuriyete dönüş-
türdüler; sonra da İngiltere’ den Kuzey 
Afrika’ ya, Portekiz’ den Orta Doğu’ ya 
uzanan dünyanın en büyük imparator-
luklarından biri haline getirdiler. Anadolu’ 
ya ise M.Ö. 2. yüzyılda adım attılar. 
Topraklarla birlikte iktidar kavgaları da 
büyüyünce, M.S. 290’ da imparatorluğu iki 
bölüme ayırdılar. Bundan böyle Anadolu, 
Doğu Roma İmparatorluğu’ nun bir parçası 
dediler. Ayrılıktan sonra, Batı Roma’ nın 
yıkılışını iki yüzyıl engelleyebildiler. Doğu 
Roma’ yı ise bin yıldan daha uzun süre 
ayakta tutmayı başardılar.  

Yayıldıkları topraklarda pek çok kül-
türle karşılaştılar. Bunlardan biri de, 
Anadolu’ da zenginleşen Helen kültü-
rüydü. Onların bazı inanışlarını, bilimsel 
anlayışlarını, temizliğe bakışlarını, süsleme 
sanatı ve yapılarını benimsediler. 

Anıtsal yapılar, yurttaşlara impara-
torluğun gücünü ve sürekliliğini gösteri-
yordu. Roma zengindi; yapılar için gerekli 
büyük taşları uzak yerlerden getirecek 
parası, inşaatta çalıştıracak çok kölesi 
vardı. Roma bilgiliydi; mühendisleri, yüz-
lerce kilometre uzanan tepeleri, vadi-
leri, nehirleri aşan suyolları inşa edebili-
yordu. Roma yönetimi nitelikliydi; yapı-
ların bakımı ve onarımı tıkır tıkır işliyordu. 
Roma kudretliydi; binlerce kente barış 
getirmişti, içerideki iktidar kavgalarıyla 
ve henüz Romalı olmamış topraklardaki 
yabancıların saldırılarıyla kolaylıkla başa 
çıkabiliyordu. 

Kente Dair…
Aristoteles, “Kent, hayatın gereklerini 

garantilediği için ortaya çıkmıştır; mutlu 
bir hayatı garantilemek için de varolmaya 
devam etmişti.” demişti. Romalılar kent-
lerini bayındır hale getirirken ya da yeni-
lerini kurarken mutluluğu sağlamanın ilk 
şartını, sağlığı önemseyerek gösterdiler. 

Kent Kurulurken… 
Yeni bir kent kuracaklarsa beş temel 

özelliğe dikkat ediyorlardı. Kentin kurul-
duğu yer sağlıklı olmalıydı. Ilık, sis ve kıra-
ğıdan uzak havalı bir yer yeğlenmeliydi 
ve yakınlarda bataklık bulunmamalıydı. 
Sabah güneşi kentin üzerine doğmalıydı. 
Rüzgar insanları rahatsız edecek kadar 
keskin esmemeliydi. Ve elbette doğal su 
kaynakları bulunmalıydı.

Bölgenin yaşama uygunluğunu sap-
tamak için kuşlar gibi çeşitli hayvanların 
yaşayıp yaşamadığı da göz önüne alınma-
lıydı. Romalılar, İyon dönemi doğa filozof-
larının, özellikle de atomcuların görüşle-
rini dikkate alıyor; gözle görülmeyen canlı-

ların varlığını kabul ediyorlardı. Kentler bu 
beş temel özelliğe uygun yerlerde kurul-
mazsa, halkın burnuna, kulaklarına, gözle 
görülen ve görülmeyen canlıların sızaca-
ğını ve hastalığa yol açacağını düşünüyor-
lardı.

Mimarlığın Babası; Vitruvius… 
Mimarlığı Babası sayılan ve Orta Çağ 

ile Rönesans boyunca birçok meslekta-
şına yol gösteren Vitruvius, M.Ö. 1. yüz-
yılda yaşadı. İç savaşın hasar verdiği Roma 
kentini yeniden kurmada, İmparator 
Augustus’ a yardımcı oldu. Ordunun Fabri, 
yani mühendisler bölümünde görevliydi. 
Genel su şebekesindeki boru ve hortum 
boyutlarının standardizasyonu, savaşta 
kullanılacak mancınıkların yapımı ve ona-
rımı gibi işlerle uğraşıyordu. 

Vitruvius’ u bize tanıtan, on kitaptan 
oluşan “De Architectura” adlı yapıtı oldu. 
“Mimarlık Üzerine” adıyla çevrilse de, 
sadece mimariden söz etmiyordu. Yapıtın 
adı aslında, sanat düzenleyicisi anlamın-
daki Yunanca kökenli “Architecton” söz-

Yapı İmparatorluğu: 

Roma 
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cüğünden geliyordu. Vitruvius, mimar-
lığın yanı sıra başka birçok sanatı düzen-
lemiş biriydi. Kitaplarında bir mimarın 
sahip olması gereken becerileri sıralıyor, 
yapı malzemelerini tanıtıyor, altyapısından 
süslemelerine dek bir kentin nasıl kuru-
lacağını ayrıntılarıyla anlatıyor, mimariyi 
etkileyen geometri, astronomi gibi bilim-
lerden söz ediyor ve makine yapımını açık-
lıyordu.

Roma Dönemi Mimarlığı ve Sanatı 
üzerine dersler veren Mersin Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi 
Nesibe Kara Çakır, Romalıların desteksiz 
devasal kubbeli mekânlar planladıklarını 
ve bunların etkilediği yapılardan birinin, 
kuşkusuz en ünlüsünün Aya Sofya oldu-
ğunu söylüyor. 

Çakır, ALÇIM’ ın sorularını yanıtladı…
Roma Dönemi deyince ne anla-

mamız gerekiyor? Kimlerdir? Anadolu’ ya 
nereden ve neden gelmişlerdir? 

Romalılar İtalya Yarımadasından’ dan 
yayılarak tüm Akdeniz’ e hâkim bir impa-
ratorluk kurmuşlardır. Roma kenti bir köy 
yerleşiminden kente dönüşümünü MÖ 
8.yy ile birlikte yaşamaya başlar. Önce 
Krallık Dönemi, ardından Cumhuriyet 
Dönemi ve son olarak İmparatorluk 
Dönemi olarak üç tarihi dönemi vardır. 
Roma MÖ 6. yy’ dan itibaren yavaş yavaş 
etrafındaki İtalik halkları kolonisi yapar. 
MÖ. 2.yy’ da Yunanistan ve Anadolu’ yu 
topraklarına katarak onları birer Roma 
eyaleti haline getirir. MÖ. 133 yılında son 
Pergamon kralının topraklarını Roma’ ya 
bırakmasıyla Anadolu’ da kesin yerleşme-
leri süreci başlamıştır. 

Ancak eskiye gidildiğinde Roma’ nın 
Anadolu ile özel bağı olduğu ortaya çıkar. 
Şehrin kuruluş efsanesinde ataları Troya’ 
dan gelmişlerdi, böylelikle söylenceye 
göre Romalılar köklerini Anadolu’ ya bağ-
lıyorlardı.

Güçlü bir devlet kurmalarında sanat 
ve inşaat ustalığının etkisi var mı?

Büyük bir devlet olmaları önce-
likle organize ordusu ve yayılma politi-
kasıyla alakalı gibi gözükse de Romalılar 
aldıkları ülkelere sadık bir yasal kral tayin 
ederek geri dönüyorlar ve bir süre sonra 
o toprakların insanları Roma vatandaş-
lığı da alarak Roma’ nın ayrıcalıklarından 
yararlanıyorlardı. MS. 3.yy’ da Akdeniz’ 
den Britanya’ ya, Mezopotamya’ dan 
Cebelitarık’ a kadar sınırlar içerisindeki 
herkes Roma Vatandaşlığı hakkını almıştı. 
Zaman içersinde Roma’ ya katılan kentler 
Romanizasyon dediğimiz Roma etkili 
sanat ve mimari göstermeye başlarlar. 
Sanat ve mimaride Romalılar Etrüsklerden 
ve Yunanlılardan önemli şekilde etkilenmiş 

olsalar da kendi katkılarını da unutmamak 
gerekir. Akdeniz Dünyası’ nda, antik 
dönem mimarisinde ve sanatında, sınırla-
rına kattıkları ülkelerin yerel formlarının da 
senteziyle Roma karşımıza çıkıyor.

Roma kentlerinde mimarlık açısından 
ne gibi eserler ortaya konmuştur? Bu 
eserleri diğer antik toplumlardan farklı 
kılan bir özellik var mıdır? 

Roma mimarisinde Etrüsk ve Yunan 
mimarisinde alınan sütun, tapınak form-
ları, podyum gibi öğelerin yanında 
Romalılar boş durmamışlardır. Hem kamu 
hem de özel konut yapı planlarında yeni 
plan tipleri yaratmışlardır. Simetri ve eksen 
kuralı prensiplerine göre tasarlanan forum 
ve hamamlar, Yunan tiyatrosundan doğma 
amfi tiyatro, sonraki kilise planlarının öncü 
tipi bazilika, Roma askeri karargâh şema-
sından yaratılan kuzey-güney ve doğu-
batı eksenli ana caddelerden oluşan kent 
planlamacılığı ve bunun en güzel unsuru 
sütunlu yollar...  Ancak Romalılar çok 
önemli bir şeyi daha bize kazandırdılar; bu 
da sement, yani betondu. Puzzolan yöresi 
Volkan Tozu’ ndan elde edilen bir çeşit 
harç malzemesi sayesinde inşası imkânsız 
desteksiz devasal kubbeli mekanlar plan-
ladılar. Bunların içerisinde kuşkusuz en 

Vitruvius, kitaplarında 
bir mimarın sahip olması 
gereken becerileri sıralıyor, 
yapı malzemelerini tanıtıyor, 
altyapısından süslemelerine 
dek bir kentin nasıl kurulacağını 
ayrıntılarıyla anlatıyor, mimariyi 
etkileyen geometri, astronomi 
gibi bilimlerden söz ediyor ve 
makine yapımını açıklıyordu.
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ünlüsü Aya Sofya’ yı ve zamanımızın birçok 
kubbeli yapılarını etkileyen Roma kentin-
deki Hadrianus’ un yaptırdığı Pantheon’ 
dur.  Köprü, su kemerleri ve cephe mima-
risinin önemli bir parçası olan sıra sütun-
ları aşan geniş kemerler, çok katlı binalar, 
kubbenin farklı biçimleri ve duvar örme 
teknikleri, bu harç sayesinde Romalı 
mühendis ve mimarlara büyük özgürlük 
vermiştir.

Kentlerin oluşmasında suyun rolü 
neydi? Roma dönemi Anadolu kentle-
rinde su ihtiyacı ne şekilde karşılanı-
yordu?

Temiz su gelişmiş ve refah toplum-
ların sembollerinden biridir. Çok eskiden 
beri insan suyun yakınında yaşamını kur-
maya çalışmış. Yüksek Uygarlıklardan 
Mezopotamya’ ya Dicle Fırat Nehirleri ara-
sında gelişmiş, Mısır ise Nil’ den beslenerek 
var olmuştur. Sümerler MÖ 4. binde ilk su 
kanal sistemini kurarak kentleşmenin en 
önemli adımı atmışlardır. Tarım ekono-
misi buna bağlıydı. Temiz su yaşama stan-
dardını yükseltir ve hastalıkları uzak tutar. 
Romalılar Anadolu’ da kentlerin su ihti-
yacını pişmiş topraktan su kanalları saye-
sinde sağlıyor, aşılması zor mesafelerde ise 
“aquedukt” denilen su kemerlerini kuru-
yorlardı.

Alçıyı yapılarda nasıl kullanmışlardır?
Roma mimarisinde özellikle iç deko-

rasyanda sıkça kullanılan alçı stucco/
stuk dediğimiz bir çeşit sıva gibi duvar-
lara sürülürdü. Sonra da bu sıvanın üzerine 
Pompeji evlerinde veya Efes Yamaçevler’ 
dek gibi sütunlu avluların ve odaların 
duvarları üzerine resimler yapılıyordu. 
Stuk mimari süslemelerde kullanılıyordu. 

Romalılar eserlerinde tapınakların, 
binaların süslemelerinde öne çıkan 
unsur neydi?

Roma Döneminde Korint ve kompozit 
gibi bitkisel bezemeli sütun başlıkları yay-
gındı. Korint, Dor ve İon gibi farklı başlıklar 
bir binada birlikte karşımıza çıkabiliyor. 
Bunu, sıra kemerleri taşıyan sütunlardan 
oluşan koridorumsu arkadlardan, porti-
kolara (portikus) kadar her yerde görebi-
liriz. Evlerin ortasındaki tavan açıklığı altın-
daki avlusu Atrium’dan, sütunların çevrele-
diği Peristyl avlulara kadar sütun ve süslü 
başlıkları taşıyıcı, estetik ve optik özellik-
leriyle önemli bir mimari elemandır. Bir 
de sütunların taşıdığı yatay elemanda, 
tavanda, çatı altındaki bölümde Antik 
Yunan mimarisinden tanıdığımız süsle-
meler ve çatı köşelerinde farklı figürlü süs-
lemeler görülür.

Roma Dönemi’ nde Anadolu’ da 
yapılan heykellerde alçı kullanıyorlar 
mıydı?

Alçı daha çok mimaride kullanılırdı. 
Heykeller ve kabartmalarda mermer ve 
kireçtaşı, bazen de mermer benzeri ala-
bester taşı ile çalışılırdı. Ancak orijinal hey-
kellerin alçı kopyaları üniversite koleksi-
yonlarında Arkeoloji öğrencilerine uygula-
malı derslerin ana malzemesidir.

Günlük yaşamda alçı hangi yoğun-
lukta kullanılıyordu?

Alçının günlük yaşamda kullanımı hak-
kında kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak 

Stucco, yani alçı karışımı sıvayı kamu yapı-
larında ve evlerde tamiratlar ve duvarlarda 
kullanmış olmalılar.

Kentlerin oluşmasında estetik unsur 
ne kadar önemliydi? Roma döneminde 
kentlerdeki yapılarda ayrıcalıklı bir 
özellik var mıydı? 

Eski Yunan’da olsun Roma’da olsun 
estetik ve sanatsal kaygı hep vardı. 
Sonuçta dini yapılar tanrılarla bağlantılı 
olduğundan en iyisini ve en güzelini yarat-
maya çalışmışlar. Din, gelenekler ve yaşam 
biçimi burada önemli etkenler. Örneğin, 
Roma Atrium tipi evler Akdeniz mimari-
sinde bugün bile etkisini sürdürmektedir. 
Bahçe olarak da düzenlenen sütunlu avlu 
ve ikinci bir Atrium dediğimiz tavan açık-
lığıyla evin havadarlığı sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Aynı zamanda odalar da avluya 
bakacak şekilde tasarlanmıştır. Evin giri-
şinden Peristyl avlunun arka duvarına 
kadar aynı eksen üzerinde baştan sona 
kadar görüş açıktır. Estetik, refahlığın sem-
bolü bahçe ile iç içe bir yaşam ve doğa 
ile uyum… Güneşin ve ışığın mekânla 
uyumu, yazın serin kışın sıcak, gölgelik 
sağlayan sütunlu gölgelikler ve yağmur 
suyunun çatıdan doğru Atrium avluda 
toplanması gibi.. Bu felsefeyi her plana 
uyarlayabiliriz.

Mimarlığı babası sayılan ve Orta Çağ 
ile Rönesans boyunca birçok meslekta-
şına yol gösteren Vitruvius için neler söy-
lemek istersiniz?

Vitruvius, Roma İmparatoru Augustus 
zamanında yaşamış önemli bir mimar ve 
ordu mühendisiydi. MÖ. 25-23. yy. ara-
sında yazdığı eseri “De architectura” bize 
kent planlamacılığı, yapı planları, teknikler 
ve malzeme hakkında önemli bilgiler verir. 
Vitruvius’ un yaşadığı dönemlerde hiç kuş-
kusuz başka iyi mimarlar da vardı. Fakat 
Vitruvius mimari bilgilerini yazarak günü-
müze gelmesini sağlamış ve bu yolla adı 
ölümsüzleşmiştir.
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Alçıkart ile hem ödeme yapıyor, 
hem de puan kazanıyor
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Yazı: Hilal Bayır 
Fotoğraf: Püren Sedef

Ankara’ da doğan Osman Moğol, 1992 
yılından beri alçı sektörünün içinde olan 
bir isim... Lafarge Dalsan ile ilk tanışması 
1998 yılında olmuş. O yıllarda Lafarge 
Dalsan ürünlerini kullanmaya başladığını 
söyleyen Osman Usta, iş hayatına karton-
piyer işiyle adım atmış. 

Yurtiçi ve yurtdışında bir çok iş üstlen-
diğini dile getiren  Osman Moğol, diğer 
ismi Osman Usta, “Bitirdiğimiz bir çok iş 
var ve hepsinin altında Lafarge Dalsan 
imzası bulunuyor” diyor.

Lafarge Dalsan ürünlerini beğeniyle 
kullandığını söylüyor. “Levhaları kesmek 
için çok çaba gerekmiyor, sadece maket 
bıçağıyla bir kez geçmesi yeterli oluyor” 
diyerek, ürünlerin ustalara büyük kolaylık 
sağladığının altını çiziyor. Malzemeleri kul-
lanırken el kitabından yardım alıp alma-
dığı sorusuna; “Evet, özellikle yeni ürün 
çıkarttıklarında nasıl vida atılacağını ve 
daha birçok şeyin nasıl yapılacağı konu-
sunda el kitabının yardımı oluyor” şeklinde 
yanıt veriyor.

“İyi bir alçı ustası nasıl olmalıdır?” diye 
sorduğumuzda ise kendinden emin bir 
şekilde; “İyi bir alçı ustası öncelikle sözüne 
sadık olmalı, işvereni mutlu etmelidir. İş 
ikinci plandadır. Asıl önemli olanın işve-
reni mutlu edip, işi zamanında teslim 
etmek olduğunu ve malzemenin cinsi de 
önemlidir. Bu bizi ustalığa sevk ediyor. 

Demek istediğim malzemenin kalitesi bize 
büyük katkılar sağlıyor ve sorun yaşat-
mıyor. Eğer yaşatırsa da bunu fabrika hal-
lediyor, bu nedenle Lafarge Dalsan ürün-
lerinden çok memnunuz. Altı ay önce Yeni 
Zelanda Büyükelçiliğini bitirdik. Orada 
Lafarge Dalsan’ın yeni ürünü olan ALLEV 
beyazı  4x4’ ü kullandık. 2006 yılında 
İsviçre Büyükelçiliği, Roketsan, Numune 
Hastanesi, Keçiören Araştırma Hastanesi, 
Sincan’ daki Lokman Hekim Hastanesi, 
Aydın ve Gebze Hastaneleri’ nin alçı işinde 
çalıştık. Bu arada Gölcük deprem konut-
ları ile Portakal Çiçeği Vadisindeki Portaj 
1-2 konutlarını yaptık. Yurtdışında da iki 
tane otel bitirdik, biri Moskova’da diğeri 
St. Petersburg’ da. Yaptığım tüm işlerde  
Lafarge Dalsan ürünlerini kullandım ve 
hiçbir problemle karşılaşmadım” diyor. 

Osman Usta Lafarge Dalsan ürünle-
rinin çok hafif olduğunu, alçı levhayı tek 
bir ustanın kaldırabildiğini ve bu konuda 
müşterilerin de rahat ettiklerini vurgu-

luyor. “Diğer levhaların kırılma olasılığı 
daha yüksek ama Lafarge Dalsan’  da böyle 
bir şey yok” diyerek, ürünün kalitesine 
vurgu yapıyor. 

Sektöre ilişkin gelecekteki beklentile-
rini sorduğumuzda ise cevabı; “Her yeni 
sezon alçı fiyatlarında yükselmeler oluyor. 
Bizim istediğimiz zam yapılmaması” şek-
linde oluyor. 

Lafarge Dalsan ürünlerini kullanırken 
nelere dikkat ettiğini sorduğumuzda, ürün 
kullanımının çok rahat olduğunu ve pek 
fazla dikkat edilmesi gereken unsur olma-
dığını belirtiyor ve ekliyor; “Lafarge Dalsan 
ürünlerinin hepsi çok kaliteli. Biz, diğer 
markaların daha uygun fiyat vermelerine 
rağmen kalitesi için Lafarge Dalsan’ ı tercih 
ediyoruz.”  

Kredi limitli Alçıkart’ı alarak kullan-
maya başlayan Osman Usta, hem yap-
tığı işten para kazanıyor, hem de ürünle-
rini kullandığı Lafarge Dalsan’dan hediye-
leri topluyor.

Usta Haber 

Alçı Ustası Osman Moğol:

bizi ustalığa 
sevk ediyor”

“Malzemenin cinsi
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Kent Estetiği  

Türkiye’nin beşinci büyük kentidir Adana. Her bir köşesi tarih 
kokan büyülü ve mistik kent Adana, günümüzde tarım ve 
sanayi kenti olarak anılıyor.

Yazı: Begüm Çolban

Köklü geçmişi ile 18 uygarlığa ev 
sahipliği yaparak medeniyetlerin buluş-
masına kucak açan Adana,  Seyhan ve 
Ceyhan’ ın tüm bereketlerini insanlarına 
sunmuş bir kent... Toros Dağları’ na sır-
tını yaslayan Adana’ nın ismini Gök Tanrısı 
Uranüs’ ün oğlu Adanus’ dan aldığı söy-
lenir. 

Efsaneye göre  Gök Tanrısı Uranus’un; 
ödüllendirmek için oğulları Adanus ve 
Sarus’a bir kent armağan ettiği anla-
tılır. Uranus, kenti berekete boğmak için 
ortasından bir nehri geçirmeyi de ihmal 
etmemiştir. O günden beri; Gök Tanrısı 
Uranus’un armağan ettiği kente birinci 
oğlu nedeniyle Adanus, kentin orta-
sından geçen nehre ise ikinci oğlunun adı 
Sarus’un ismi verilmiştir. 

Adana ismine ilk kez; Boğazköy’ de 
yapılan kazılarda çıkartılan ve milattan 
önce 1550 yıllara ait bir metinde, Adana 
kenti anlamında Uru Adania olarak rast-
lanmaktadır. O günden beri Adana’ nın 
ismi hiç değişmemiştir. Bu haliyle Adana, 
en uzun süreden beri kullanılan kent 
isimlerinden biridir. 

Çukurova’nın incisi Adana…
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Kebabı, 
şalgamı 
ve mistik 
dokusuyla;
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Verimli topraklar üzerinde bulun-
ması nedeniyle tarih boyunca paylaşıla-
mayan, büyük imparatorlukların savaş-
masına sebep olan, içinde bütün tarihin 
izlerini taşıyan Adana; herkesin rahatça 
uyum sağlayabildiği kendinden bir şeyler 
bulabileceği, gelip gittikten sonra adeta 
bağımlılık yaparcasına bir daha gelmek 
isteyeceği, Türkiye’nin beşinci büyük ken-
tidir Adana. Her bir köşesi tarih kokan 
büyülü ve mistik kent Adana, günü-
müzde tarım ve sanayi kenti olarak anı-
lıyor.

Mimari yapısı… 
Adana’ nın içinde bulunduğu 

Çukurova  aynı zamanda “Höyükler Ovası” 
olarak da bilinir. Neredeyse, 10-15 km’ de 
bir höyüğe rastlamak mümkündür. Bu 
höyüklerin bazılarında yapılan kazı çalış-
malarında, Çukurova’ da yontma taş dev-
rinden beri insan yerleşiminin olduğu 
görülmüştür.

1950’ lili yıllarda yapılan bir yüzey 
araştırmasına göre; Çukurova’ da klasik 
öncesi yerleşim birimleriyle daha geç 
dönemlere ait yerleşim yerleri tespit edil-
miştir. Daha sonraki yıllarda yapılan araş-
tırmalarda ise birçok antik kente rast-
lanmış ve önemli sayılacak kalıntılar 
bulunmuştur.  Adana’ da 10’dan fazla 
antik kent, 40’ tan fazla kale, 4 önemli 
antik köprü, çok sayıda kervansaray, yol 
işareti, cami, kilise ve benzeri durumda 
yapılar hala canlı ve gezilebilecek durum-
dadır.

Mimari açıdan oldukça zengin bir 
kent olan Adana, aynı zamanda ticarette 
de köprü görevini görmüştür. Karum 
ticari merkezinin de üssü olarak kabul 
edilen Adana, geçmişe dayanan köklü 
birikimi sayesinde de bugünkü cazibesini 
sürdürmektedir. 

Adana günümüzde “Yeni Adana” 
ve “Eski Adana”olarak ikiye ayrılmış 
durumda. Çoğu Adanalı hala “Adana” 
merkezini; Tepebağ, Sarıyakup, 
Büyüksaat, Küçüksaat, Kuruköprü, Adliye, 
Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, Cemal 
Paşa ve Baraj Yolu olarak görür. 

Adana’ da evler inşa edilmeye, kentin 
ilk çekirdeği sayılabilecek Tepebağ 
mahallesi ile Kayalıbağ, Sarıyakup, 
Alidede ve Türkocağı mahallelerinde baş-
lanmış. İlk zamanlarda tek katlı evler var-
lığını sürdürürken, günümüzde daha çok 
iki ve daha çok katlı evler inşa edilmiş. 
Evlerin yapımında genelde tuğla kullanı-
lırken, ana karakterleri bir avlu etrafında 

şekillenmeleridir. Ölçüler farklı farklı olsa 
da haremlik selamlık bölümlerine her 
zaman dikkat edilmiştir.

Hareme “Dahiliye Menzil”, selamlığa 
“Hariciye Menzil”, odalara ise “Beyt” deni-
lerek yerel sözlerin günümüze de taşın-
masına olanak sağlamıştır. Neredeyse 
yaşamın tümünün geçtiği avlular çardak, 
ocak, kuyu ve hela ile bölünürken, 
tamamen dışa kapalıdırlar.

Sokaklardan bahsedecek olursak; bir-
birini dik olarak kesen cadde ve sokak-
larda dolaşırken, çok sıradan bir bulvar 
yapısı şaşırtıcı detaylarla karşınıza çıka-
bilir. Adana yerleşim dokusu, genelde 
dar ve kıvrımlı sokaklar, küçük küçük par-
seller ve bunlar üzerinde bitişik nizamda 
evler şeklinde ortaya çıkıyor. 

“Eski Adana” sadece tarihi dokudan 
ibaret değil...  Güney Adana’ nın modern 
Adana’ nın oluşumuna sağladığı katkı 
ise kendini gösteriyor. İlk olarak bundan 
otuz, kırk ve hatta elli yıl öncesine kadar 
uzanmak gerekir.  Sayıları az olsa da, 
kentin kargaşasının içinde parıldayan 
kimi değerli taşları kullanan Adanalı 
inşaata da karakteristik özelliğini yansı-
tabilmiş. Tek başlarına durmaktan hoş-
lanan, ama en küçük detayına kadar 
incelikle bezenmiş, malzemeleri özenle 
seçilmiş, bir yandan Herman Jansen’ in 
kafasındaki kent imgesine, bir yandan da 
Adana’ ya özgü iklim koşullarına uygun 
evler, apartmanlar inşa ederek şehrin kal-
kınmasına öncülük etmiş.

Adana mutfağı… 
Hiç şüphesiz Adana denince akla ilk 

olarak eşsiz lezzetlere sahip olan mutfağı 
gelir. Bunların en başında “Adana Kebabı” 
yer alır. Bu kebap o kadar ünlenmiştir 
ki şehrin adıyla anılmaya başlanmıştır. 
Kimsenin hayır diyemeyeceği bu muh-
teşem lezzet, adeta Adana’ nın ününe 
ün katmıştır. Kebap dışında yaz ayla-
rının vazgeçilmez tatlısı bici bici, şalgam 
suyu, aşlama, tahin ve haşlanmış fasul-
yeden yapılan bir tür meze olan vardavit 
ve ezme salata da Adana’ ya özgü yöresel 
tatlardandır.

Adana ismine ilk kez; Boğazköy’ 
de yapılan kazılarda çıkartılan ve 
milattan önce 1550 yıllara ait bir 
metinde, Adana kenti anlamında 
Uru Adania olarak rastlanmak-
tadır.

61
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Onur Türk

Bodrum yurdumuzda tatil yöresi 
olarak ilk akla gelen şehirlerden biri. 
Denizi, kumu, tertemiz havasıyla yıllardır 
yerli ve yabancı turistleri yılın her döne-
minde ağırlayan Bodrum, artık adını yal-
nızca denizi ve kumuyla değil kültürel ve 
tarihi yapısıyla da duyuruyor. Bu kültürel 
ve tarihi yapının başında “Bodrum Kalesi” 
yer alıyor.

Bodrum Kalesi Saint John Şövalyeleri 
tarafından “Zephyiria” diye bilinen 
eskiden ada ancak günümüzde yarı-
mada olarak bilinen bölgeye inşa edilmiş. 
Şövalyeler, bölgedeki çalışmaları sıra-
sında “Zephiria” adında, iki koyun arasına 
gizlenmiş küçük bir adaya sürüklenmiş. 
Çevredeki kalıntılar bu tarihsel kalenin 
kanıtı ve Dorlar zamanında MÖ.110 
yılında inşa edildiği gösteriyor. Ayrıca, 
bu harabeler arasında M.S. 11’inci yy.’ a 
ait küçük bir Türk kalesi de bulunduğuna 
ilişkin güçlü bilgilerde yer alıyor.  

1846’ da İstanbul’ daki İngiliz Sefiri Sir 
Stratford Canning, bu kaleden, Yunanlılar 
ile Amazonlar arasındaki savaşı tasvir 
eden 12 mermer rölyefi alarak, İngiltere’ 
ye göndermiş. Vatikan, bu kalenin inşa-
sına büyük önem vermiş ve yapımı için 
Hıristiyan ustaları göndermiş. 1409’ da 
Papalık bir tamim yayınlayarak, bu inşa-
atta her kim çalışırsa, onun cennette mut-
laka yeri olacağını ilan etmiş.

Kalenin yapımı 15’ inci yüzyıl boyunca 
sürdü ve 1437’ de ilk duvarlar tamam-
landı. Kalenin özel kilisesi halen Kale için-
deki eski yerinde korumaktadır. İnşaatı 
biten ilk bölümlerden biridir. Şövalyeler 
aynı zamanda, karşı tepenin üstünde, 
koya tepeden bakan ve kaleyi gören bir 
gözetleme kulesi yapmışlar. Kalenin içe-
rilerinde, doğal kayaların içine geniş 
mekânlar oyularak, yağmur suyu top-

lamak üzere sarnıçlar inşa edilmiş. Bazıları 
bugün bile işlevini sürdürmekte olan bu 
sarnıçlar, kuşatma sırasında Şövalyeler 
tarafından kullanılırlarmış.

Kalenin birçok yerinde görülen kat 
kat boyalı bazı armaların parlak renk-
leri solmuş durumdadır. Bu nedenle  işa-
retlerin kimi veya neyi temsil ettikle-
rini anlamak güçtür. Ancak bu sembol-
lerin çoğunun neler olduğu aydınlatılmış. 
Örneğin, kaledeki yedi kapının her birinin 
üstünde tanınmış birçok şövalyenin ve 
büyük ustaların armaları olduğu tespit 
edilmiştir.

Kalenin tarihinde Osmanlılar da 
büyük rol oynamaktadır. 1521’ de Kanuni 
Sultan Süleyman’ ın Büyük Usta Fabrico 
del Carretto ile karşılıklı mektuplaşma-
ları sonucunda Haziran 1522’ de savaş 
ilan edilmiş. 200.000 Osmanlı askeri 
Marmaris Koyu’ nda toplanmış. Şövalyeler 
bu kuşatmaya ancak altı ay dayanabil-
mişler ve 1523’ te teslim olmaya zor-
lanmışlar. Ardından da Sen Peter Kalesi 
teslim alınmış. 

1530’ da Avusturya, İspanya ve Sicilya 
İmparatoru V. Charles Akdeniz’ deki Malta 
Adası’ nı Şövalyelere vermiş. Napolyon 

Haber Aktüel

Bodrum Müzesi
eserleriyle göz kamaştırıyor

Bodrum Müzesi Müdürü  Yaşar Yıldız, 1960’ lı yıllarda ilk bilimsel sualtı kazısının 
Antalya, Gelidonya burnunda gerçekleştiğini ve kazıdan gelen eserlerin Bodruma geti-
rildiğini, böylece sualtı arkeoloji müzesinin de temellerinin atılmış olduğunu söylüyor. 
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Bonapart ise onları 1798’ de buradan 
kovmuş ve böylece Nizam ortadan 
silinmiş; 1831 yılında İngiltere’ de yeniden 
canlanmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Tarihin izlerini taşıyan, şövalyelere ev 
sahipliği yapmış ve birçok işgal görmüş 
olan Bodrum Kalesi günümüzde de bün-
yesinde Bodrum Sualtı Müzesi’ ni barındı-
rıyor ve kalenin değerine değer katıyor.

Bodrum Müzesi St. Jean Şövalyeleri’ 
nin inşa ettiği St.Peter Kalesi içinde 
geniş bir alanda yer almakta. Müzenin 
ilk tohumları 1958 yılında Amerikalı 
gazeteci-dalgıç  Peter Trockmorton  
tarafından atılmış ve onun uğraşları 
sonucu bugün Sualtı Arkeolojisi’ nin 
babası sayılan George F.Bass  Bilimsel 
Sualtı Arkeolojisiyle ilgilenmeye baş-
lamış. Tockmorton’ un kale ile ilgili fikir-
lerini ise bir müze fikrine dönüştüren 
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hakkı 
Gültekin olmuş. Gültekin müze düşünce-
sini Ankara’ ya açarak ilk adımların atılma-
sını sağlamış.

Süngerciler tarafından tesadüfen 
bulunan ve depolarda saklanan amfo-
ralar ile Kaptan Kemal Aras, Peter 
Trockmorton, Mustafa Kapkın ve Honor 
Frost  gibi kıyılardaki batıkları ilk kez keş-
feden öncülerin denizaltından çıkardık-
ları buluntuları sergilenmesi için ilk çalış-
malar başlatılmış ve Fransız ile İtalyan 
Kulesi arasındaki güzel tonuzlu kubbeli 

salon “Şövalyeler Salonu”olarak adlandı-
rılarak yapılan restorasyonla sergileme 
alanı olarak kullanılmaya başlanmış.

Bu ilk adımların ve gönüllü çalış-
maların meyvesi 1961 yılında Kültür 
Bakanlığı’ nın resmi emriyle, Bodrum 
Müzesi  kuruluyor ve ilk müze müdürü 
Haluk Elbe’yi atayarak süreç başlıyor. 
2005 yılına kadar müzeyi başarıyla 
yöneten Oğuz Alpözen’ in emekliye ayrıl-
masının ardından kale, müdürlüğü yine 
bir Sualtı Arkeologu olan ve Bodrum 
Müzesinde uzun yıllar görev yapan,  
müzede özel bir salonda sergilenen Serçe 
Limanı batığındaki ekipte dalgıç, sualtı 
arkeologu olarak da çalışan Yaşar Yıldız 
tarafından yönetiliyor.

Kalenin bir dönem hapishane olarak 
kullanıldığını başarılı bir şekilde ser-
gileyen Zindan, isimsiz kurbanların o 
dönemlerdeki hapis yaşamlarını gözler 
önüne sermekte. Bu bölüm ziyaretçiler 
tarafından insanları geçmişe götüren ve 
duygulandıran en önemli yerlerden biri 
olarak nitelendirilmekte.

Müzenin sergilenen eserleri ilgili 
tarihlerdeki yaşam koşullarıyla sergilen-
mesi, Bodrum Müzesi’ nin neredeyse ana 
fikridir. Müzenin yalnızca tahsilli kişilerce 
anlaşılması ve gezilmesi yerine yaşayan 
müzecilik kavramıyla bağdaştırılması 
ve çok geniş kitlelerin ilgi alanı çekim 
merkezi olması gerekliliği düşüncesiyle 
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oluşturulan çevre ve sergiler nedeniyle 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi sualtı 
konusundaki dünyadaki en önemli müze-
lerden biri.

Bodrum Sualtı Müzesi Türkiye’ de 
tanındığı kadar Avrupa’ da da ismini 
duyurmuş ve 1995 yılında Avrupa’ da Yılın 
Müzesi yarışmasında 44 müze arasından 
12 finalist arasında yer almayı başarmış 
ve “Yılın Müzesi Özel Ödülünü” de almayı 
hak kazanmış.

Bodrum Müzesi Müdürü  Yaşar Yıldız, 
1960’ lı yıllarda ilk bilimsel sualtı kazısının 
Antalya, Gelidonya burnunda gerçekleşti-
ğini ve kazıdan gelen eserlerin Bodruma 
getirildiğini böylece sualtı arkeoloji 
müzesinin de temellerinin atılmış oldu-
ğunu belirtiyor.

Ziyaretçi sayısının yıldan yıla arttı-
ğını belirten Yıldız, yabancı turistlerin 
fazla olduğunu ancak yerli turistlerin 
de müzeye ilgi göstermeye başladıkla-
rını vurguluyor. Yaz aylarında ziyaret-
lerin daha çok gerçekleştiğini ancak diğer 
mevsimlerde de müzeyi ziyarete gelen-
lerin olduğunu söyleyen Yaşar Yıldız, yerli 
ve yabancı turistlerin yaptıkları ziyaretten 
çok memnun kaldıklarını belirtiyor.

Müzelerinde  hemen her dönemden 
eserin olduğunu ancak sualtı arkeo-
loji müzesi oldukları için sergiledik-
leri eserlerin büyük bir kısmının antik 
batıklarından geldiğini belirtiyor Yıldız. 
Uluburun batığının da bu batıkların en 
önemlisi olduğunu söylemeden geçe-
miyor. Bunu ise Uluburun batığının, arke-
olojik olarak son yüzyıl içindeki 10 büyük 
keşif arasında yer alması olarak açıklıyor. 
Bu batığın buluntularının bir kısmının, 
2006 yılında Almanya-Bochum’ da ve  
2009’ da Newyork Metropolitan Museum’ 
da sergilendiğini ve oldukça fazla sayıda 
kişi tarafından ziyaret edildiğini gurur 
duyarak belirtiyor.

Yıldız, müzelerinin 1995 yılında 
Avrupa’ da yılın müzesi seçildiğini, her yıl 
düzenli olarak arkeoloji ve restorasyon 
öğrencileri için staj programları düzenle-

diklerini, katılımcı olarak birtakım orga-
nizasyonda da yer aldıklarını bu organi-
zasyonların en önemlisinin Bodrum Bale 
Festivali olduğunu söylüyor.

Bodrum’ un işlevinin ve anıldığı öğe-
lerin de değiştiğini de belirten Yıldız, 
Bodrum’ un artık sadece kum, güneş, 
deniz değil; Bodrum Kalesi ve Sualtı 
Arkeoloji Müzesi’ yle de anılmaya başlan-
dığını vurguluyor. Artık kentte yaşayan 
insanların da kalenin önemini kavradık-
larını ve kalenin içinde bulunan müzeyle 
de gurur duyduklarını mutlulukla belir-
tiyor.
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Limited şirkete genel bir bakış… 6102 
sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Yasanın limited şirket ile ilgili 
hükümlerine genel olarak bakıldığında:

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde 
yapılması ve kurucuların imzalarının 
noterce onaylanması şartı geçerliliğini 
korumaktadır. Limited şirket, bir veya 
daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından 
bir Ticaret ünvanı altında kurulacak ve 
ortakların sayısı elliyi aşmayacaktır.

Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, 
haciz veya tedbir bulunmayan; nakden 
değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fi krî 
mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar 
da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye 
olarak konulabilecek ancak,  hizmet 
edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi 
gelmemiş alacaklar sermaye olamayacaktır.

Limited şirket, kanuna uygun 
olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, 
kurucuların limited şirket kurma iradelerini 
açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız 
taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen 
ve tamamen ödemeleriyle kurulmuş 
olacaktır. 

Esas sermaye payının devri ve devir 
borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde 
yapılacak ve tarafl arın imzaları noterce 
onanacaktır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek 
ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet 
yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları 
kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu 
husus, önerilmeye muhatap olma, önalım, 
geri alım ve alım hakları ile sözleşme 
cezasına ilişkin koşullara da belirtilecektir.

Şirket sözleşmesinde aksi 
öngörülmemişse, esas sermaye payının 
devri için, ortaklar genel kurulunun onayı 
şart olacak ve devir bu onayla geçerli 
olacaktır. Şirket sözleşmesinde başka türlü 
düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu 
sebep göstermeksizin onayı reddedebi-
lecek, şirket sözleşmesiyle sermaye payının 
devri yasaklanabilecektir.

Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya 
genel kurul onay vermeyi reddetmişse, 
ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı 
saklı kalacaktır.

 Esas sermaye payının, miras, eşler 
arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler 

veya icra yoluyla geçmesi hallerinde, tüm 
haklar ve borçlar, genel kurulun onayına 
gerek olmaksızın, esas sermaye payını ik-
tisap eden kişiye geçecektir.  Şirket, iktisabın 
öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas 
sermaye payının geçtiği kişiyi onaylamayı 
reddedebilecek,  bunun için, şirketin, payları 
kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından 
gösterilen üçüncü bir kişi hesabına, gerçek 
değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği 
kişiye önermesi şartı aranacaktır.  Şirket, 
üç ay içinde esas sermaye payının geçişini 
açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse 
onayını vermiş sayılacaktır.

Tek ortaklı limited şirket… 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe girecek 6102 sayılı 
yeni Türk Ticaret Kanununun günümüzün 
ihtiyacına cevap veren yeniliklerinden en 
önemlilerinden birisi de, tek pay sahipli 
anonim şirket ve tek ortaklı limited şirket 
kuruluşlarına izin vermesidir.   

Hukukumuzda bir ilk olan tek ortaklı 
şirket düzenlemesi, ilk bakışta yadırganabilir 
ve tek kişilik şirket olur mu sorusunu akla 
getirebilir ise de, artık günümüzün gelişen 
hukuk ve ekonomik sistemleri çerçevesinde, 
şirketleri birden fazla ortağı olan topluluklar 
olarak değil de, kurumsal yönetim ve 
işletim çerçevesinde mal veya hizmet 
üreten örgütlenmeler olarak kabul etmek 
bir zorunluluk haline gelmiş olduğundan, 
şirketlerde kişi adedinin çokluğu bir ölçüde 
önemini yitirmiştir.

Yeni yasa, bir yandan tek bir ortakla 
limited şirket kurmaya izin verirken, diğer 
yönden şu veya bu şekilde ortak sayısı bir 
kişiye düşen limited şirketlere varlığını tek 
ortaklı olarak devam ettirme hakkını da 
tanımaktadır.

Tek bir kişi ile kurulmuş olan veya çok 
ortaklı iken tek ortağa düşen limited şirket, 
Ticaret Sicili’ne, tek ortağın adı ile birlikte 
ticaret ünvanı gösterilerek tescil ve ilan 
edilir. 

Tek ortaklı limited şirketler, bundan 
böyle yüzde birlik hatta binde birlik hisse 
vererek zorunlu ortak arama ihtiyacına son 
vereceği gibi, değişik alanlarda yahut işi ile 
ilgili yan sektörlerde imalat yahut ticaret 
yapmak isteyen kişilere  tek başlarına yeni 
şirketler kurmak özgürlüğünü sağlayacak 
bir gelişme olacaktır. 

Tek ortaklı bir limited şirkette, limited 
şirketin tek ortağı, şirket genel kurulunun 
bütün yetkilerini kullanabilecek ve şirket 

adına her türlü kararı alabilecektir. Hatta, 
yazılı olması koşulu ile limited şirketi ile 
kendisi arasında işlemler bile yapabilecektir.

Yeni Ticaret Yasasının öngördüğü 
düzenleme ile, limited şirketler 
anonim şirketlere benzer bir hüviyet 
kazanacaklardır.  Limited şirketin sermayesi 
en az 10.000 TL olacak, şirketin kurucu 
ortağı veya şirket  birden fazla ortaklı 
ise kurucu ortaklar, şirkette hisse devrini 
istedikleri gibi kolaylaştırabilecekler veya 
zorlaştırabilecekler yahut tümden yasak-
layabileceklerdir. 

Türk Ticaret Kanununun 358 inci 
maddesine aykırı şekilde (MADDE 358- 
İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, 
pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki, 
borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay 
sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış 
bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve 
emsalleriyle aynı veya benzer şartlara 
tabi tutulsun.) limited şirkete borçlu olan or-
taklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî 
ödeme yaparak tamamen tasfi ye etmek 
zorunda olacaklar, borcun kısmen veya 
tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, 
borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme 
planı yapılması veya benzeri yollara 
başvurulması bu madde anlamında tasfi ye 
sayılmayacaktır.

Yasa koyucu, 6103 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun ile mevcut lim-
ited şirketlerin yeni yasaya uyumunu da 
düzenlemiş bulunmaktadır.

Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret 
Kanununun yayımı tarihinden (14.02.2011) 
itibaren üç yıl içinde sermayelerini, 
kanunla saptanmış olan miktara yükselt-
mezler ise, bu süre sonunda infi sah etmiş 
sayılacaklardır.

Limited şirketler, şirket sözleşmelerini 
yasanın yayımı tarihinden itibaren on sekiz 
ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu 
hâle getirecekler,  bu süre içinde gerekli 
değişikliklerin yapılmaması hâlinde ise 
şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine 
yeni Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanacaktır.

Yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 
görevde bulunan limited şirket müdürleri, 
sürelerinin sonuna kadar görevlerine 
devam edeceklerdir.  

 

Bir kişilik limited 
şirketimiz

Uzman Görüş

Ömer Başalp  - Avukat
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Alçım Kampüs - Söyleşi

Yazı: Begüm Çolban 
Fotoğraf: M.Emre Tuncer

Ilıman iklimiyle insanların içini ısıtan 
İzmir, bilimde de yakaladığı başarıyla 
adından sıkça söz ettiriyor. Sıcakkanlı 
ve donanımlı akademik bir kadroya 
sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, aynı 
zamanda öğrenciler için de eğlenceli 
ve bir o kadar da öğretici bir üniversite. 
İzmir’ in canlı bir kent olmasına katkı sağ-
layan DEÜ,  başarılarıyla yurtdışında da 
İzmir’ i başarıyla temsil ediyor. 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Eti Akyüz Levi,  bölümün özellikle-
rinden, sahip olduğu öğrencilerin nitelik-
lerinden, üniversitenin öğrencilere sun-
duğu olanaklardan ve İzmir’ in öğrenci-
lere sağladığı kolaylıklardan söz ederken, 
gözlerine mutluluğun parıltıları yansıyor. 

İzmir’ de mimarlık eğitimi 1963 
yılında, Buca’ da  Ege Özel Mimarlık 
Mühendislik Yüksek Okulu’ nda veril-
meye başlanmış. Fakültenin ilk kuru-
luşu ve mimarlık lisans eğitimi, 1971 
yılına kadar uzanıyor. Ege Üniversitesi, 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kap-
samındaki kurum, 1975 yılında Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ ne bağlanmış. 1982’ 
ye dek Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi bünyesinde yer alan bölüm, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi’ ne bağlanmış. 1992 

yılında ise, diğer birimlerden bağımsız 
Mimarlık Fakültesi çatısında konumlan-
mıştır. Mimarlık Bölümü şu anda Buca’ 
daki Tınaztepe Kampüsü’ nde yer alıyor.

Güçlü ve donanımlı bir kadroya 
sahip olduklarını vurgulayan Akyüz Levi, 
“Arkadaşlarımız, çeşitli mesleki etkin-
liklerde aktif rol almalarının yanı sıra,  
mimari proje yarışmalarında da dere-
celer alıyorlar. Büyük bir özveri ile öğren-
cilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için 
ellerinden gelen her türlü çabayı göste-
riyorlar. Bu vesile ile kendilerine bir kez 
daha teşekkür etmek isterim” diyor.

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci 
sayısı bakımından, mimarlık okulları 
içinde iyi bir noktada olduklarını belirten 
Akyüz Levi “Bölümümüz; 5 profesör, 4 
doçent, 22 yardımcı doçent, 1 öğretim 
görevlisi, 15 araştırma görevlisi, 2 uzman 
olmak üzere 49 öğretim elemanı ile eği-

timini sürdürmektedir” diyerek geniş bir 
kadroya sahip olduklarını vurguluyor.

Bölümün sahip olduğu öğrenci kapa-
sitesinden de bahseden Akyüz Levi 
“Bölümümüze her yıl 77 öğrenci girmek-
tedir. Şu anda bölümümüzde 422 lisans 
öğrencisi var. Bölümümüzde Lisansüstü 
bağlamında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve 
Restorasyon Anabilim Dalları’ nda Yüksek 
Lisans ve Doktora programı vardır. Hala 
lisansüstü eğitimini sürdüren 83 yüksek 
Lisans ve Doktora öğrencimiz bulunmak-
tadır” diyor.

Öğrencilerin sahip olduğu nitelik-
lerden ve yeteneklerden övgüyle bah-
seden Akyüz Levi “Öğrencilerimiz, üni-
versite sınavında üstün başarı göstermiş 
bireylerdir.  Bilgisayar olanaklarını yoğun 
şekilde kullanan, araştırmacı ruhlu ve 
geleceğe umutla bakan gençlere sahibiz” 
şeklinde konuşuyor.

DEÜ  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eti Akyüz Levi:

“Mimarlık 

hem bilim 
hem de sanat 

yönü olan bir dal”



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6 67

Üniversitede öğrenilen teorik bilgi-
lerin pratiğe dönüştürülmesinin de öne-
mini vurgulayan ve üniversitenin bu 
konuya önem verdiğini belirten  Akyüz 
Levi; “Eğitim programımızda yer alan 
zorunlu stajlar teori ile pratiğin bütün-
leşmesine yönelik. Özellikle büro stajı 
kapsamında öğrenciler hem konu ile 
ilgili deneyim kazanıyor, hem de kar-
şılıklı memnuniyet söz konusu olursa,  
mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri 
iş ortamı edinmiş oluyor. Hatta bazen 
son sınıfta kısmi zamanlı olarak büroda 
çalışıp, okul ile ofis deneyimini entegre 
ediyorlar” diyerek öğrencilerin, bir 
yandan okurken bir yandan da iş hayatı 
için  temel hazırladıklarını da hatırlatıyor.

Öğrencilerin sektör ile ilgili yapılan 
birçok faaliyete katıldığını ve staj olanak-
larından yararlandıklarını belirten Akyüz 
Levi; “Kurum içinde gerçekleştirilen çeşitli 
seminer ve benzeri etkinliklerin yanı 
sıra, diğer mesleki kuruluşların organize 
ettiği faaliyetlere öğrencilerimiz yoğun 
olarak katılıyorlar. Özellikle Mimarlık 
Haftası bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 
çeşitli atölye çalışmaları da onların ilgisini 
çekiyor. Kendileri çeşitli öğrenci buluş-
maları organize ediyorlar. Ayrıca eğitimi-
mizde şantiye, rölöve, topoğrafya, büro 
olmak üzere dört staj yer alıyor” diyor.

Günümüzün önemli sorunlarından 
biri olan işsizlik nedeniyle konu, üniver-
sitenin mimarlık bölümünden mezun 
olan öğrencilerin iş bulabilme olanakla-
rına geliyor. Akyüz Levi “Öğrencilerimizin 
iyi bir şekilde yetiştiğini düşünüyorum. 
Piyasadan gelen geri bildirimler de bunu 
destekliyor. Mezunlarımız gerek özel sek-
törde, gerekse kamuda iyi konumlardalar 
ve oldukça başarılılar. Lisansüstü eğitim 
yapmak ve çalışmak için şehir dışına git-
meyi düşünenler, İstanbul ve Ankara gibi 
şehirlerdeki seçkin üniversitelerde de, üst 
sıralardaki programlara kabul ediliyorlar” 
diyerek kendilerine ve öğrencilerine olan 
güvenini vurguluyor. 

Yurtdışı olanakları açısından da çalış-

malarının devam ettiğini ve daha da iyi 
ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirten 
Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akyüz 
Levi “Yurtdışında Erasmus bağlamında 
anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler 
var. Öğretim üyelerinden ve öğrenci-
lerden bu programla yurtdışına gidenler, 
ayrıca öğrencilerimizden staj ve ders 
almak için Erasmus öğrenci  değişimine 
katılanlar oldu. Ancak Erasmus  değişim 
programları açısından henüz arzu etti-
ğimiz düzeyde değiliz; fakat bu bağlan-
tıları geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diyor.

İzmir’ in yaşamak ve okumak için 
uygun, sahip olduğu antik yapılarla 
mimarlık okuyan öğrenciler için araş-
tırma ortamı yaratan bir şehir olduğunu 
dile getiren Akyüz Levi, “İzmir, Türkiye’ 
nin en güzel şehirlerinden biri ve yaşan-
ması da kolay kent. İzmir uygarlığın 
beşiği, Batı Anadolu’ nun merkezi niteli-
ğinde bir şehir. Yakın çevresinde pek çok 
antik kent, doku olarak korunmuş kentsel 
sit alanları var. Öğrencilerin Efes, Milet, 
Priene gibi antik kentleri gezmeleri, Kula, 
Şirince, Bergama gibi tarihsel dokularda 
inceleme yapma olanağı bulmaları, böyle 
bir coğrafyada yaşamaları, bir yönüyle 
bilgi ve  görgü mesleği olan disiplinimiz 
açısından bir şanstır” diyerek farklılıklarını 
ortaya koyuyor. 

Mimarlık bölümünün içerik ve eğitim 
olarak da diğer bölümlerden farklı oldu-
ğunu, bölümü kazanmış olmanın tek 

“İzmir’ in yaşamak ve okumak 
için uygun, sahip olduğu antik 
yapılarla mimarlık okuyan 
öğrenciler için araştırma ortamı 
yaratan bir şehirdir. “
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başına yeterli olmadığını, bu bölümü 
okumak isteyen öğrencilerin yetenekli, 
farklı bakış açısına sahip ve yaratıcı 
bireyler olması gerektiğini önemle vurgu-
layan Akyüz Levi “Mimarlık eğitimi diğer 
disiplinlerden farklı; sıra dışı bir bakış ve 
yaratıcılık gerektiriyor. Bu konuyu seven, 
ilgi duyan, kararlı kişilerin bu bölümü 
tercih etmesi gerekli. Özellikle mimarlık 
eğitimi, diğer bölümlerdeki eğitimden 
çok farklı. Pek çok dalda, öğrenci dersle 
ilgili bilgileri çeşitli kaynaklardan okuyup, 
üstün başarı gösterebilir; fakat Mimarlık 
Bölümü’ nde tasarım derslerindeki başarı 
ise, disiplinli çalışma dışında özgün bir 
fikir yakalama, kriterleri doğru değerlen-
dirip en iyiyi bulma çabasının ne ölçüde 
gerçekleştiği ile paralellik gösteriyor. 
Mimarlıkta tasarım problemleri, bir mate-
matik, fizik problemi gibi bir veya birkaç 
çözüm içeren nitelikte değil; tersine nere-
deyse sonsuz sayıda doğru var. Sunulan 
gerekçelerin doğru olarak ortaya koyul-
ması gerekiyor. Mimarlık, diğer disiplin-
lerden farklı olarak, hem bilim, hem de 
sanat yönü olan bir dal. Teknik ile este-
tiğin uygun bir şekilde bütünleşmesi 
gerekiyor.”

Bölümde okuyan öğrencilerin mimar-
lıkla ilgili proje ve yarışmalara rağbet etik-
lerini belirten Eti Hoca, “Öğrencilerimiz 
yarışmalara çok ilgi gösteriyor, özel-
likle son yıllarda ilgi daha da arttı. Bu 
yarışmalardan sevindirici sonuçlar alı-
yoruz. Bu başarılarda kadromuzdaki ve 
kısmi kadromuzdaki hocalarımızın yarış-
macı mimarlar olması ve büyük başa-
rılara imza atmış olmalarının  yarattığı 
teşvik unsurunun etkisi büyüktür. Seranit 
ile Merdivenli Sokaklar, Çuhadaroğlu, 
Prosteel  yoğun katılımın olduğu, önemli 
başarıların elde edildiği yarışmalardan 
birkaçı...” diyerek sıralamayı hatırlatıyor. 

Dokuz Eylül Mimarlık Bölümü 
Lisans Eğitimi’ nde kritik bir yer tutan 
Mimari Tasarım dersleri kapsamında 
Mimari Tasarım Stüdyosu’ nun ayrı bir  
yeri olduğunu söyleyen Akyüz Levi 
“Bölümümüzde tasarım dersleri önemli 
bir yer tutmaktadır. Mimarlık birinci 
sınıfta Temel Tasarım, Mimari Tasarıma 
Giriş ve Grafik İletişim dersleri bulunmak-
tadır. Mimari Tasarım dersleri ise, ikinci 
sınıftan son sınıfa dek her dönem olmak 
üzere altı dönem devam etmektedir. 

İkinci sınıfta tasarım eğitiminde iletişimin 
interdisipliner bir kurguyla ele alındığı 
Mimari İletişim Teknikleri dersimiz yer 
almaktadır” diyor.

Mimari  Tasarım derslerinin öğrenci-
lerle öğretim elemanlarının bire bir ile-
tişim içinde oldukları bir ortam oldu-
ğunu, özellikle birinci sınıftaki öğrenci-
lerin; bir yaşam biçimi olarak mimarlığı 
solumaya, sokakta gezerken çevrelerine 
ve yapılara farklı bir gözle bakıp algıla-
maya, yapıları değerlendirmeye ve eleş-
tirmeye başladıklarını mutlulukla dile 
getiren Akyüz Levi, Mimari Tasarım der-
sinin öğrenim yıllarına nasıl dağılım gös-
terdiğini şöyle açıklıyor. “Birinci sınıfta 
Temel Tasarım dersinde, konu ile ilgili 
kavram ve ilkeler ile üç boyutlu soyut 
düşünmenin geliştirilmesi bağlamında, 
nokta-çizgi-yüzey-hacim ve mekan dizi-
limini baz alan uygulamalar yapılmak-
tadır.  İki ve üç boyutlu anlatım tekniği 
becerisi kazandırılması ise, Grafik İletişim 
derslerinde gerçekleştirilmektedir.  İkinci 
sınıfın ilk döneminde tek yapı ağırlıklı bir 
tasarım problemi verilirken, ikinci döne-
minde orta derece karmaşık tek yapı veya 
kümesine yönelik mekan tasarımı söz 
konusu olmaktadır.  Üçüncü sınıfta ise, 
doku içinde belli temada yapı, mekan 
tasarımı, karmaşık işlevli yapıların düzen-
lenmesi gündeme gelmektedir. Son 
sınıfta ise, kentsel karmaşık işlevli, çok 
katlı yapı kompleksleri çözümü  işlen-
mektedir.”

Mimari Tasarım dersleri dışında 
öğretim planlarında;  Yapım Bilgisine 
Giriş, Yapım Bilgisi, İnce Yapı, Yapı 
Uygulama Projesi, İç Mekan Tasarımı, 
Şehircilik gibi proje içeren derslerin de 
bulunduğunu belirtiyor Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Akyüz Levi, bölümün öğrencilere 
çok büyük fayda ve imkanlar sağladığının 
altını çiziyor.

 

 

“Mimarlık bölümünün içerik ve eğitim olarak da diğer bölümlerden farklı 
olduğunu, bölümü kazanmış olmanın tek başına yeterli olmadığını, bu bölümü 
okumak isteyen öğrencilerin yetenekli, farklı bakış açısına sahip ve yaratıcı bireyler 
olması gerekmektedir...”
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Merhaba,

ALÇIM Dergisi’ni arkadaşımın büro-
sunda gördüm. Doğrusu, bugüne kadar 
içerik olarak gördüğüm en zengin şirket 
dergisi.  Derginin her kesime hitap eden 
bir anlayışla yayınlandığı belli oluyor. Der-
ginin içinde, özellikle bitmiş projelere yer 
verilmesini tavsiye ederim. Mimar portre-
sinin aidiyet duygusu içinde ele alınmasını 
çok faydalı gördüm. Derginin bundan son-
raki sayılarını takip etmek için; derginin 
adresime gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Taşkın Gülseren
İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
Hoşdere Cad. 78-17 
Yukarıayrancı-Ankara

Okuyucu Mektupları 

Adı Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pota Kodu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Web Sitesi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-posta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alçım Dergisi İstek Servisi
1. Cad. Sincap Sok. No:12

Büyüksanayi, 06060, Ankara TÜRKİYE
Tel: 0 312 303 49 49 Faks: 0 312 341 25 69

e-posta: dalsan@dalsan.com.tr

Alçım Dergisi Okuyucu Servisi
1. Cad. Sincap Sok. No:12

Büyüksanayi, 06060, Ankara TÜRKİYE
Tel: 0 312 303 49 49 Faks: 0 312 341 25 69

e-posta: dalsan@dalsan.com.tr

İstek Formu
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje I

Proje Özet:
2009-2010 Bahar yarıyılında, proje 

konusu olarak Seferihisar-Sığacık’ta, 24-32 
kişiye hizmet veren bir “Balık Pişirme 
ve Yeme Mekanı” tasarımı verilmiştir. 
Öğrencilerden, mutfak, depolama, hazırlık, 
pişirme, ıslak hacimler gibi işlevleri içeren 
kapalı mekanı organize etmelerinin yanı 
sıra yarı açık oturma alanlarını da tasarımla 
bütüncül bir şekilde ele almaları beklen-
miştir. Dönemin son proje konusu olan bu 
ödev ile öğrencinin kapalı-yarı açık-açık 
mekan birlikteliğini su lekesiyle de ilişki 
kuran düzende kurgulaması; mekansal 
hiyerarşi ve bağlamla ilişki kurma becerisi 
kazanması hedefl enmiştir. (D. Altun)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Atölye: MİM 1102 Mimari Tasarıma Giriş 
Yürütücüler: Doç. Dr. İlkim Kaya, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sayar, Yrd. Doç. Dr.Rengin Zengel, Yrd. Doç. Dr. Müjgan 
Karatosun, Yrd. Doç. Dr. Özlem Arıtan, Yrd. Doç. Dr.Hasan Begeç, Yrd. Doç. Dr. İnci Uzun, Ar.Gör.Dr.Nezihat Köşklük, Ar. 
Gör.Didem Altun, Ar.Gör. Feyzal Özkaban, Ar.Gör.Burcu Taşçı.
Proje Adı: BALIK PİŞİRME VE YEME MEKANI
Yer: SIĞACIK
Öğrenci: Gözde Akman
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İzmir Seferihisar’ın Sığacık beldesi, 
uluslararası ‘Citta slow’ ağının Türkiye’deki 
ilk örneği… Yavaş şehir anlamına gelen 
bu düşünce sistemi, küreselleşmeyle tarihi 
kültürel ve sosyolojik özellikleri standart-
laşıp, yerel özelliklerin yok olmaya başla-
masına karşı gelişen bir duruştur.

Verilen tasarım konusu, Sığacık’da 
yer alan ve bu yavaş şehir kavramı içinde 
yavaş yeme bağlamını içeren bir balık pişi-
ricisi. Bir aşçının bir de kasiyerin bulun-
duğu mekan, self servis hizmet sunmakta 
ve proje, mutfak, servis bankosu, ıslak 
mekanları ile kapalı ve yarı açık oturma 
alanlarından oluşmaktadır. Arazi, Sığacık’ın 
kuzeyinde kalan kalenin hemen önündeki 
balıkçı barınağının uzandığı dalgakıranın 
giriş kısmında yer almaktadır. Konumu 
itibariyle arazi, kuzeyde açık denize, 
güneyde ise deniz ile şehrin manzara-
sına sahip olup, şehir merkezinden kuzeye 
doğru gelen sirkülasyon hattı ile kale ve 
kuzeydeki konut bölgesinden merkeze 
yaklaşan aksın kesiştiği önemli bir noktada 
bulunmaktadır.

Tüm verilerin girdisinde, balık pişiri-
cisinin girişi, dalgakıranın yürüme hattı 
üzerinden, düğüm noktasını rahatlatıp, 
yoğunluğu biraz daha batıya çekmek 

üzere tasarlanmıştır. Manzaranın kuzeyde 
panoramik bir görüntüye sahip olması 
sebebiyle eğrisel bir form ile farklı bakış 
açıları sunulmak istenmiştir. Yapının yel-
paze gibi açılan geniş cephesi, kuzey-
kuzey doğu yönlerine hakimdir. Sıcak 
iklimin hakim olduğu bu bölgede, kuzeyin 
serin ve gölge oluşturması faktöründen 
ötürü yarı açık alan bu cepheye konum-
landırılmıştır. Kapalı mekan ise güney-
deki manzaraya hakimdir. Giriş aksının 
sağındaki masif kütlede, mutfak ile ıslak 
mekanlar yer alırken, sol tarafta oturma 
birimleri, bistro ve masalar bulunmak-

tadır. Giriş aksından devam edildiğinde 
yarı açık alana ulaşılmaktadır. İç mekanın 
daha rahat bir kullanıma sahip olması için 
ters kiriş kullanılmış, kirişlerin döşemeden 
konsol olarak ayrıldığı yerlerde, araların-
daki gergilerle yarı açık alanların gölgelen-
dirmesi sağlanmıştır. Kiriş sistemi L formu 
ile giriş kısmında yere basarak gene girişte 
bir gölgelendirme oluşturmuş, bu şekilde 
kapalı mekanın daha serin olması da sağ-
lanmıştır. Eğimli olan gölgelendirme siste-
miyle,  yağmur suyunun belirli bir yönde 
akıp, zincir çörtenler aracılığıyla yeşil 
dokunun sulandırılmasını amaçlanmıştır.
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Proje Adı: BALIK PİŞİRME VE YEME MEKANI
Yer: SIĞACIK
Öğrenci: Merve Yılmaz
Proje yeri: Seferihisar

Öğrenci yorumu:
Türkiyenin ilk yavaş şehir (slowcity) 

ünvanını alan kasabası. Peki neden slow-
city? Çevre analizimizi yapmak için burayı 
ziyaret ettiğimizde de gördük ki burası 
gerçekten kendi doğallığını koruya-
bilmiş ve insanları kendi kültürlerine sahip 
çıkmak konusunda istekli davranmış ve 
de başarılı olmuşlar. Tarihlerine ve doğaya 
olan saygıları onlara bu ünvanı kazan-
dırmış.Temiz havası, yeşil alanları, berrak 
denizi, insanlarının içten ve misafirperver 
oluşları bu ünvanı hak eden bir kasaba 
izlenimi bıraktı bizlerde. Bize verilen proje 
de yine buranın yerel kaynaklarından biri 
olan balık. Amaçsa bunu insanlara biraz 
da Seferihisarı göstererek sunmak olabi-
lirdi. Projenin içeriği ve konumlanacağımız 
araziyi gezip gördüğümüzde ise tasarım 
sürecinin başında arazimizde öne çıkan 
veriler insanların zevkle izleyebilecekleri 
bir dere ve bakmaktan keyif alabilecekle-
rini düşündüğüm bir yeşil alan. Dolayısıyla 
burayı seçen insanlar yemeklerini yerken 
bu manzarayı görmeli ve akıllarında kalıp 
mekanı tekrar ziyaret etmeyi istemeliler 
diye düşündüm.

Projedeyse bizden istenen insan-
ların kendi servislerini aldıkları ve ister-
lerse kapalı isterlerse de yarı açık bir 
mekanda oturma seçenekleri olma-
sıydı.Ben de ilk olarak bu iki mekanı eli-
mizdeki doğal verilere yani dere ve yeşil 
alana en yakın şekilde konumlandırdım. 

Birbirini takip eden yarı açık ve kapalı 
mekanlara ulaşım ise kendini belli edecek 
şekilde öne çıkmış bir giriş koridoru tara-
fından sağlanıyor. Yarı açık mekan, insanlar 
daha fazla yararlanabilsin diye dereye 
daha yakın yer almakta. Dışarıdan baktı-
ğımızda ise çatıdaki kot farklılıklarından 
mekanların işlev farklılıkları anlaşılabi-
liyor. Yani insanlar burayı ilk gördükle-
rinde girişi çok fazla aramaları gerekmiyor, 
veya mutfak ve lavabonun olduğu küt-
lede oturma mekanının olmadığını anla-
yabiliyorlar. Kapalı mekanı mutfak kütle-
sine geometrisi uygun bir şekilde birleşti-
rildi. Peki kapalı mekandaki daireselliğin 
projeye ne getirdiğini düşünürsek içeride 
oturan insanların dışarıyı izlerken birbir-
leri önüne geçmeden daha rahat bir seyir 
yapmalarını sağlamak olduğunu söyleye-
biliriz. Böylelikle asıl amacım olan insan-
lara buranın manzarasını göstermeyi 
başardım.
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje II

Proje Özet:
Tasarım konusunun, farklı kulla-

nıcı profillerine sahip 2 konut ve 1 ticari 
mekandan oluşan yerleşim olarak tarif 
edildiği projenin amacı yerleşik bir doku 
içinde tasarım yaparken kentsel ve doğal 
çevre verilerinin toplanması, gösterimi 
ve tasarıma yansımalarının tartışılması 
ile en önemli mimari yapılardan biri olan 
konutun gereksinimleri ve tasarım ilkele-
rinin öğrencilere kavratılmasıdır.

MİM 2202 Mimari Tasarım II stüd-
yosunda, 2009-2010 Bahar yarıyılında, 
çalışma alanı olarak İzmir kent merke-
zinde, geleneksel dokusu ve yaşantısı 
kısmen korunabilmiş olan Namazgah böl-
gesinde farklı doğal ve kentsel verilere 
sahip 2 arsa alternatifi sunulmuştur. 

Kullanıcı olarak 2 farklı profil paketi 
sunulmuştur. Kullanıcılar genç çift, yaşlı 
ve bakıcısı, ev sahibi ve kiracısı gibi farklı 
mahremiyet dereceleriyle ilişkilendirilerek 
öğrencinin kullanıcılar arasındaki ilişki-
leri mimari yoluyla gerçekleştirmesi bağla-
mında fikirler üretmesi sağlanmıştır. Ayrıca 
projede yine aynı kullanıcıların birlikte işle-
tecekleri ticari mekanın bulunması ders 
bağlamında kamusal-yarı kamusal-özel 
alanların tarifl enmesi ve tasarımda karşı-
lıklarının geliştirilmesine dair tartışmaları 
olanaklı kılmıştır. (İ. Alpaslan)
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Atölye: MİM 2202 MİMARİTASARIM II 
Yürütücüler: Yrd. Doç. Dr. Zehra Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Sedat Emir, Öğr. Gör. Dr. Deniz Güner, Öğr. Gör. İlker 
Özdel, Öğr. Gör. Ahenk Bayık Yılmaz, Araş. Gör. Dr. Gökçeçiçek Savaşır, Araş. Gör. Deniz Dokgöz, Araş. 
Gör. H. İbrahim Alpaslan, Araş. Gör. Erdem Yıldırım, Araş. Gör. Deniz Balık
Proje Adı: NAMAZGAH’TA KONUT TASARIMI 
Yer: NAMAZGAH
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Proje Adı: NAMAZGAH’TA KONUT 
TASARIMI 
Yer: NAMAZGAH
Öğrenci: Feyza Atıcı

Öğrenci yorumu:
İzmir Namazgah Bölgesinde Konut 

tasarımında, eğimli arazide 2 konut + 
işyeri (gözleme dükkanı) tasarımı olarak 
tasarlanması istenmiştir. Kullanıcı Grupları 
olarak da Konut-1(yaşlı evi)  için;  Yaşlı 
bayan ve sürekli yanında kalan bakıcısı, 
Konut-2 (genç evi) için;  2 çocuklu aile ve 
İşyeri ( Gözleme Dükkanı) için;  Yaşlı bayan 
ve  konut-2 deki ailenin hanımı olarak 
belirlenmiştir.

Proje kapsamında ayrıca, bitişik nizam 
olan eğimli arazinin kuzey ve güneyinde 
bulunan ve aralarında 7.50 metre kot 
farkı bulunan yolları birbirine bağlayacak 
kamusal bir geçiş ve konut-1 ile  konut-2  
için ortak kullanım alanı tasarlanması iste-
nilmiştir. 

Arazi  +3.00 kotundan itibaren kuzey 
yönünden  şehir ve deniz manzarasına 
hakimdir. Bu nedenle tasarım ana yakla-
şımı olarak mekanların manzaraya yönel-
mesi, manzaraya doğru açılması hedefl en-
miştir.

Programda verilen gözleme dükka-
nını her iki özel alan kullanıcısının da ortak 
olarak işletmesinden dolayı arazide ortak 
bir noktada konumlandırılması öngö-
rülmüş ve kullanıcıların bu alana erişimi 
dikkate alınmıştır. Aynı zamanda üst ve alt 
kottaki yolları birbirine bağlayacak olan 
kamusal geçişin yine kamusal bir alan olan 
bu mekanla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. 

Konutların konumlandırılmasında  ise 
işlevsellik dikkate alınmıştır. 

Yaşlı bayanın konuta erişimi göz 
önünde bulundurularak, erişimi kolaylaş-
tırmak amacıyla konut-1   0.00 kotundan 
itibaren konumlandırılmıştır.

Manzara faktöründen dolayı göz-
leme dükkanı yükseltilerek +3.60 kotunda 
konumlandırılmıştır. Böylece mekanın 
manzaraya açılması sağlanmıştır. Her 
iki özel alan kullanıcısının bu mekanı 
ortak işletmesi göz önünde bulunduru-
larak, özel alanlardan buraya gizli ve direk 
geçişin sağlanması gerektiği düşünül-
müştür. Bu bağlamda her  iki konuttan da 
servis girişleri öngörülmüştür. 

Her iki konutun kullanımı için yapıl-
ması öngörülen ortak mekan olarak yine 
manzaraya hakim noktada yarı açık teras 
kurgulanmıştır. 

Görsel zenginlik açısından heri iki 
konutun girişinde bahçeler tasarlanmıştır. 

Konut-2 (genç evi) nin girişi +7.50 
kotundandır. Girişte bizi karşılayan ve sir-
külasyon boyunca algılanabilen  kış bah-
çesi tasarlanmıştır. Kış bahçesi ile iç 
mekana görsel zenginlik kazandırılmış ve 
huzurlu ve aydınlık bir ortam yaratması 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca her iki konutta iç mekanda , 
mekanların üçüncü boyut algısını art-
tırmak için galeriler tasarlanmıştır.
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Proje Adı: NAMAZGAH’TA KONUT 
TASARIMI 
Yer: NAMAZGAH
Öğrenci: Esra Yılmaz

Öğrenci yorumu:
Birbiriyle akrabalık bağları bulunan 

(baba ve oğlu) iki yaşama birimi ve bir 
kamusal birimin (oğlanın kahvesi) tasar-
lanması beklenen projenin yaşamsal 
senaryosunda; yaşlı adamın ve eşinin bah-
çeyle uğraşmayı, kitap okumayı çok sev-
diği, oğlunun da eşi ve yedi yaşında bir 
erkek çocuğu olduğu, ayrıca genç adamın 
kahve çekirdeklerini öğütüp sattığı ve 
pişirdiği birimde aynı zamanda bakır atöl-
yesi olduğu ve burada bakırdan cezve,  
kahve öğütücüsü gibi araçları tasarladığı 
düşünülmüştür.

Projenin ana mekansal kurgusunda; 
yaşama birimleri ve kamusal mekanı ayı-
rarak bu mekanlar arasında kontrollü 
geçişler oluşturulmuştur. Birbiriyle akra-
balık bağları bulunan bu iki yaşama üni-
tesini birbirine bağlayan ortak bir teras 
tasarlanmış, ayrıca kamusal birim olan 
kahvenin ait olduğu  yaşama birimiyle 
arasında kontrollü bir geçişte düşünül-
müştür. Plansal düzlemde içeri çekilmeler, 
taşmalar, kesit düzleminde ise kot fark-
ları oluşturularak namazgah semtindeki 
hareketliliğin vurgulanması amaçlanmıştır. 
Yaşama birimleri arasında ve kendi içle-
rinde farklı kotlarda ilişkilenen mekanlar 
tasarlanmış, kot farkı ile belirlenmiş bu 
mekanların  bir noktadan bakıldığında 
çoğunun tek merkezden algılanabildiği 
açık mekanlar oluşturulmuştur. Cephede 
üst yoldan gelen bir insanın görüşünü 
kesmemek, hava sirkülasyonuna olanak 
tanımak ve manzarayı   seyrettirmek- anlık 
fotoğraf etkisi oluşturmak amacıyla cep-
hede bir çerçeve (boşluk) tasarlanmıştır.
Ayrıca arazi sınırına bakan diğer binalar 
için giriş yolları düşünülmüş, arazide 
önceden var olan alt yol- üst yol bağlantı-
sının sağlandığı merdiven yeniden  oluştu-
rularak bu geçişe olanak tanınmıştır.
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje III

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Atölye: MİM 3302  MİMARİTASARIM IV 
Yürütücüler: Prof.Dr. Gürhan Tümer, Yard.Doç.Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Yard.Doç.Dr.Dürnev Atılgan, Yrd.Doç.Dr. 
Gökçeçiçek Savaşır, Öğr.Gör.Tamer Başbuğ, Öğr. Gör. Ersin Pöğün, Ar. Gör. İbrahim Alpaslan,  Ar. Gör. Feyzal Özkaban, 
Ar.Gör. Deniz Balık 
Proje Adı: OTOPARK VE SERGİ BİNASI
Yer: ALSANCAK
Öğrenci: Deren Uysal

Proje Özet:
MİM3302 Mimari Tasarım IV stüd-

yosu, yoğun kentsel ve bağlamsal özellik-
leri olan alanlarda, karmaşık işlevli yapı ve 
çevrelerini tasarım yolu ile sorgulamak ile 
ilgilenir.  

2010 Bahar döneminde, kentin üç 
kritik noktasında yer alan mevcut katlı 
otopark yapıları, yer aldıkları bölgelerin 
ihtiyaçları ve konumlarının önemi itiba-
rıyla araştırılmıştır. İlki, aynı anda yoğun 
bir kent dokusunun içi ve İzmir’de önemli 
bir Arkeolojik alan olan Agora’nın hemen 
yanında yer alan Mezarlıkbaşı Katlı oto-
parkı; ikincisi Konak’ta geleneksel ticaret 
merkezi olan Kemeraltı bölgesinin çepe-
rinde ve üçüncüsü deniz yolu ile kente 
ulaşım noktası olması itibarıyla turistik 
açıdan önemli Alsancak liman bölgesinde 
yer alan katlı otoparklar, bulundukları böl-
geler için zorunlu bir ihtiyacı karşılamakla 
beraber, kent için çok daha farklı şekillerde 
de hizmet edebilecek potansiyeller barın-
dırmaktadırlar. 

Alanlar için önerilen yeni program kar-
ması, bölgenin özelliklerine bağlı olarak 
arkeolojik eserlerin, geleneksel ve çağdaş 
sanat eserlerinin sergilendiği 3000 m²lik 
sergi salonları ve 17000 m²lik  kapalı oto-
park imkanı içeren hacimsel, mekansal 
ve fonksiyonel olarak yüksek kontrastlar 
taşımaktadır. Tasarım sürecinde öğren-
cilerden, kent içinde monolitik kütlele-
riyle büyük hacim kaplayan mevcut oto-
park çözümlerine, plastik değeri yüksek, 
kentle ve kentliyle ilişkileri güçlü alterna-
tifl er sunmaları; mekansal çözümünde 
belirli standartları gerektiren otopark ile 
daha çok esneklik isteyen sergi salonu gibi 
iki farklı programı bir arada tasarlamaları; 
ve fonksiyonlar arası büyük metrekare ve 
hacim farkının kompozisyon bütünündeki 
rolünü değerlendirmeleri ve alan nitelikli 
dış mekanlar tasarlamaları beklenmiştir.
(D. Atılgan)
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Öğrenci yorumu:
Proje alanı, Alsancak Limanı bölge-

sinde, Kordon’un uzantısı olan Atatürk 
Caddesi’yle, yoğun olarak kullanılan Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi’nin uzantısı, 1456 sokak 
arasında kalan mevcut katlı otopark yapı-
sının alanıdır. İzmir için büyük önem 
taşıyan liman bölgesi yaklaşımı, projede 
ana yaklaşım olarak ele alınmıştır. Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi’nin yoğunluğunu proje 
alanına taşıyan 1456 sokak bağlantısı da 
ikincil yaklaşım olarak önemsenmiştir.

Programdaki 17000/3000m²’lik ciddi 
oran, kütlesel olarak avantaja çevrilmek 
istenmiş ve buna bağlı olarak, otopark 
hacimleri, sergi hacimlerine fon yara-
tacak şekilde tasarlanmıştır. Kamusal 
ilişki bakımından önemli olan ve binayı 
çekim noktası haline getirecek olan ser-
gileme mekanları, bir cepheye program-
ları yüklemek, ön cephede ise büyük 
hacimli bir atrium yaratmak ve cephe 
yüzeyini tamamen şeff af bırakmak sure-
tiyle, ana karar doğrultusunda, odak oluş-
turacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle, 
Liman bölgesinden yaklaşımda şeff af sergi 
hacminin arkaplanında, otoparkı örten 
geçirgen kabuk, fon olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak, hem ana yaklaşımda 
algılatılmak istenen görsel etki oluşturul-
muştur, hem de programda ağırlığa sahip 

ancak kamusal önemde ikincil olan oto-
park hacminin, kütledeki yeri dengelen-
miştir.

Sergi iç mekanında, ön cephe tara-
fında tasarlanan atrium, tüm katlar 
boyunca devam ederek görsel ilişki bütün-
lüğünü sağlayarak mekanların iç içe olma-
sını sağlamıştır. Sergi salonları,danışma 
ve satış bölümleri toplam 2800m2’de 
4 ayrı kotta çözülmüştür. Ön cephede, 
sergi binası boyunca devam eden, atrium 
birinci bodrum katla entegre edilmiş ve 
bodrum katta, kafeterya,yönetim ve depo-
lara ek olarak okuma-dinlenme alanı,çok 
amaçlı salon,kuratör ofisi çözülmüştür.
Bütün sergi hacimlerini ele aldığımızda 
yaklaşık olarak toplam 4000m2’ye ulaş-
mıştır.

İhtiyaç duyulan 17000m2 otopark, 
rampaya ve normal katlara park, sistemiyle 
çözülmüştür. Toplam 10 otopark katının 
biri -6 kotunda bodrum kat olarak çözül-
müştür.Bu bodrum kat ve normal kat-
lardan gerektiği kadarının abonelere/sergi 
misafirlerine ayrılması öngörülmüştür.
Yönetimi,servis girişi ve araç girişleri zemin 
katta birlikte çözülmüştür.Toplam alan, 
yaya ve araç sirkülasyonları, iniş-çıkış ram-
paları da dahil olmak üzere 17200m2’dir. 
Buna paralel olarak da, otopark 580 araç 
kapasitesine ulaşmıştır.
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tasarım stüdyosu ‘temsiliyet’ üst baş-
lığı altında, kamusal bir yapı olan Kent 
Konseyi’nin temsiliyet değerinin sorgu-
lanması, yorumlanarak geliştirilmesi ve 
yeniden kurgulanması üzerine yapılan-
dırılmıştır. Bu tema çerçevesinde anahtar 
sözcükler kurumsal kimlik, teknoloji, kültür 
ve demokrasidir. Projenin ana teması çer-
çevesinde çalışma alanları ve program-
ları öğrenciler tarafından önerilmiştir. 
Tasarımlarda açık alan ve meydan kulla-
nımları, yaya akslarının geliştirilmesi ön 
plana çıkmıştır. Mekansal program geliş-
tirilirken, engelli, çocuk, kadın ve gençlik 
konseyi olmak üzere dört ana konseyin ve 
bir adet genel meclis salonunun tasarlan-
ması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede Konak’ta ve Çankaya’da 
seçilen iki alan üzerinde çalışılmıştır. 
Çalışma süreci, öğrencilerin alan önerile-
rini, bu önerilere bağlı olarak tasarım kav-
ramlarını ve programlarını geliştirmeleri 
üzerinden, öğrencilerin aktif olarak katılım 
ve katkılarıyla işlemiştir. 

Önerilen projeler eğitim amaçları açı-
sından aşağıdaki ortak hedefl ere uymak-
tadır: 

Çalışma alanları kentin merkezi ve 
sıkışık dokulu bölgelerinde yeni olanaklar 
açabilecek yerlerde seçilmiştir.

Çalışma alanları farklı ölçeklerde çok 
boyutlu özellikler ve problemler barındır-
maktadır.

Öneriler kent-kentli ve yapı arasındaki 
kamusallık ilişkilerini geliştirmeyi hedef-
lemiştir.

. Projeler temsiliyet sorunsalı açısından 
mimari ve kentsel kimliğe olumlu katkı-
larda bulunmuştur.

. Öğrenci projeleri mimarlık alanında 
yaşanan çağdaş eğilimlere ve gelişme-
lere paralel ürünler olmuştur. (D.Orhon, D. 
Balık)
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Öğrenci yorumu:
Konak Meydanı – Kemeraltı civarı yaya 

sirkülasyonun hakim olduğu bir bölge, 
haftanın hemen hemen her günü (özel-
likle hafta sonu), insan yoğunluğunun 
fazla olduğu, kentlinin buradaki yaşantıya 
dahil olduğu bir alandır. 

Bu alanda tasarlamış olduğum, Kent 
Konseyi ise tam da bu meydanda kent 
sorunlarına çözüm arayan bir program 
çerçevesinde mekansallaşan bir yapı. Şu 
anki durumuyla 4 farklı meclisi(kadın, 
çocuk, engelli, gençlik) olan konsey iler-
leyen zamanlarda da sayılarının artması 
durumunda da, farklı ergonomik gerek-
sinmelere cevap verebilmektedir. Kent 
Konseyi’ni kendi programı çerçevesinde 
değerlendirirken çevresi ile bütünleşmesi 
de göz önünde bulundurulmuştur. Kent 
yaşantısından bir anda kopmayan, kent 
yaşantısını Konak Meydanı’na yönelen dev 
rampasıyla içine alan ve bu yaşantıyı ‘’kent 
balkonu’’ niteliğinde bir platformla kent-
liye seyrettiren bir nitelik kazanmıştır. Bu 
dev rampada ilerlerken sizi 2 tali rampa 
el at kütleye rastlantısal olarak alabilmek-
tedir. Meclis Salonu ve çok amaçlı salonun 
bulunduğu bu kütle kendi içersinde diğer 
kütlelere oranla daha kapalı bir kurguya 
sahiptir. Dev rampaya devam ettiğinizde 
ise kent balkonu olarak nitelendirebile-
ceğim platformla hemzemin olan ana 
girişe ulaşmaktasınız. Meclis Salonunun 
üstünden ulaşılan ana giriş burada hiye-
rarşinin altüst edildiğine dair bir ipucu ver-
mektedir. Bu kütle esasen ‘’pompa’’ nite-
liğindedir. Alt ve üst kütleye düşey sirkü-
lasyonla bağlanmaktadır. bu şeff af kütle 
kütüphane, kafeterya gibi daha kamusal 
işlevleri barındırmaktadır. Üst kütlede ise 

çalışma birimlerinin yer aldığını görebi-
lirsiniz. Kütle içerisinde de 3 farklı katta 3 
farklı kurgunun olması da işlevlere göre 
şekillenmenin bir sonucudur. Gerek kent 
balkonunu izlettiren gerek manzaraya 
yönelen gerek de yapının iç avlusunu sey-
rettiren 3 farklı kurgu ile şekillenmiştir 
yapı. Bütüne baktığımızda şeff afl ığın 
hakim olduğu, yapının yönelim, güneş, 
işlev gibi durumlara göre kırılan yüzey-
lerle oluşturulduğu görülür. Son kütlenin 
ilk katında kent platformunun da izlene-
bildiği toplu çalışmaların, araştırmaların 

yapıldığı bir işlevler bütünü yer almak-
tadır. 2. katta ise kısmen kapalı bir kütle 
manzaraya yönelmiştir, meclis salonlarının 
olduğu bu kütle esasında şeff af ama dışa-
rıdan şeff afl ığı algılanmayan bir malzeme 
ile kaplanmıştır. Son kütle ise yine meclis 
çalışanları için ayrılmış iç avluya bakan bir 
kurguda işlevlendirilmiştir.

Esasen tüm bu kurgu biçimlenme-
sinde, kent ve kentliyi temsil ederken yapı 
kendi içerisinde de farklılaşan işlevleri, 
farklılaşan biçimlerle temsil etmektedir.
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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.
TEVERLER YAPI MALZ.A.Ş.
TOSUNLAR TİCARET -HALİL TOSUN
ÖTKEN TİCARET - İBRAHİM ÖTKEN
ARMA HIRDAVAT MÜT.İNŞ.DEK.İZOL.LTD.ŞTİ.
DEMİRTAN İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
VARDAR BOYA SAN LTD.ŞTİ
ACARTAY VOLKAN ACATAY İNŞ.VE YAP.MALZ.LTD.ŞTİ.
ACC YALITIM İMLT.İNŞ.GD.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
ALMET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALTUNKESER İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
ANTİKYAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.
AYDEN YAPI END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BAHADIR İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
BALBAY YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BÜYÜKKAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.
ÇALUKOĞULLARI YAPI LTD.ŞTİ.
DÖRT TEKNİK İZOL.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EBRU KİM. ÜRÜN. BOYA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
FİKRET YILDIRIM ve ORT. - REİS İNŞAAT
FİLİZ İNŞ.HAFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLSÜNLER İNŞ.GIDA NAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.Ş 
İN-SA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KADİR COŞKUNLU-BİRCAN TİCARET
KORU İNŞ.-HARUN ÇÖL 
LÜTFİ GÜLER - GÜLER YAPI MARKET ve DEK.
M.MARTI YAPI İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.
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.
SERKAN KARAKAŞ-ASPA YAPI ASMA TAVAN ve İZOL. SİS.
ŞENER İNŞ.MAD.TURZ. TİC.VE SAN.A.Ş.
TAŞYAPI MARKET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UĞURLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
UMDE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAPRAK İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIRIMER İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
MAHMUT SAMİ ARICA 
ACASA İNŞ. MALZ. İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARENA ALÇI UYG. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
AYKUT TİC. İNŞ. MALZ. TAAH. LTD. ŞTİ.
BITIRAKOĞLU TİCARET SAN.A.Ş.
ÇİMPA İNŞ.TAAH.TİC.GIDA ve TAR. ÜRÜN. A.Ş.
GÖRGÜLÜ TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
ORG YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
ORJİN YAPI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOMART YAPI PROJE MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
YILDIZ İNŞ. MALZ.NAK.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRÜN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAVUZ DEMİR İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
AKÇAĞLAR TUR.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BALIKESİR UĞUR YAPI MAR. TİC.LTD.ŞTİ.
BORÇİM İNŞ. TUR. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
IŞIK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UYTUNLAR MOTORLU ARAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EROĞLU TAR. TUR. NAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
YILTİC YILDIRIM YAPI MALZ.İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
ALSAN ALÇI DEKOR-ALP ASLAN İNAN
D.M.C KIRAÇLAR DEK. İNŞ.BOYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
DİLEK İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMET İZOLASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
REAL İNŞ.MALZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEYHAN İÇ DEKORASYON MUHARREM EMİNOĞLU 
SEZGİN BOYA İNŞ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
YENİ LEVENT İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İDİL İNŞ. TURİZM 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. MOB. 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 
GÜL-PA İNŞ. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
AYSAL İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTÜRK BOYA TİC.LTD.ŞTİ
SERDAR DEMİR - DEMİR İNŞ.
ZÜMRÜT YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
E.D.YAPI YALITIM İNŞ.ÜRETİM PAZ.LTD.ŞTİ.
AKAL TİCARET-HASAN AKAL
AKGÜN İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ.
AKIN İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
ÖRNEK HIR. VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MEDEKA İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ. 
SEDAT AKYAZICI-SERHAT İNŞ.VE YAPI MALZEMELERİ
ZENCİRCİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YARAMANLAR İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
EMRAH DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AÇIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AHMET YILMAZ - ARİFOĞLU İNŞ. ve YAPI MALZ.
AKYILDIZLAR KERESTECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARGET TASARIM VE MÜH.LTD.ŞTİ.
BARIŞ İNŞ.İZOL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EFOR ÇİMENTO YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
EV YAPI İNŞ. ORM. ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GAMA YAPI PROJE ve UYG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GİMSA İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GLOBAL YAPI ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜRAL YAPI GRUBU İNŞ. LTD. ŞTİ.
KALE TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
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(322) 346 15 91
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(264) 281 18 20
(264) 281 37 03
(272) 212 36 75
(382) 213 84 84
(358) 218 83 83
(358) 514 37 90
(312) 351 22 55
(312) 311 63 99
(312) 230 75 17
(312) 286 22 60
(312) 309 49 60
(312) 473 84 44
(312) 349 06 39
(312) 641 66 06
(312) 354 10 20
(312) 384 20 18
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(312) 385 58 38 
(312) 342 52 78
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(312) 476 32 00
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(312) 426 00 87
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(224) 452 81 59
(224) 411 19 19
(286) 263 02 91
(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) 251 00 06
(412) 238 26 18
(412) 237 89 98
(380) 523 21 93
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(284) 235 62 95
(424) 248 32 94
(442) 213 36 84
(442) 242 02 21
(222) 250 15 15
(222) 220 55 00
(342) 323 02 75
(342) 322 13 77
(342) 321 98 81
(454) 216 16 54
(246) 227 87 00
(216) 452 31 64
(212) 665 98 29
(216) 332 07 85
(216) 680 37 50
(212) 438 29 00
(212) 625 63 81
(216) 680 37 47
(212) 854 00 67
(216) 576 06 70
(212) 416 64 28
(216) 661 41 24
(212) 322 35 30
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(212) 279 26 71 
(212) 521 44 02
(216) 472 83 07
(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) 612 11 63
(216) 420 74 94
(216) 576 76 02
(212) 654 18 36
(216) 414 11 30
(216) 335 11 60
(216) 420 74 89
(212) 221 80 22
(212) 488 37 98
(212) 592 60 64
(212) 418 13 52
(212) 555 60 68
(212) 668 77 19
(212) 210 40 19
(212) 652 24 28
(216) 550 85 05
(216) 473 45 88
(216) 393 20 00
(216) 350 50 27
(212) 854 26 71
(216) 364 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 57 69
(232) 458 94 41
(232) 458 17 84
(232) 459 48 88
(232) 365 16 75
(232) 458 64 10
(232) 489 65 80
(232) 435 90 99
(232) 433 60 70
(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) 245 30 75
(352) 330 55 21
(352) 336 28 00
(318) 224 63 06
(288) 512 57 26
(288) 214 57 98
(386) 212 21 74
(386) 212 09 29
(262) 335 44 90
(262) 642 78 05
(262) 643 04 15
(262) 311 68 24
(262) 658 08 80
(332) 235 09 43
(332) 248 77 31
(332) 251 56 00
(332) 512 24 73
(332) 352 25 52
(332) 245 25 24
(332) 233 39 05
(332) 235 40 46
(274) 223 81 83
(422) 325 73 54
(236) 313 47 28
(236) 231 52 73
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(324) 322 44 08
(324) 321 73 70 
(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
(362) 431 91 90
(362) 447 30 91
(346) 225 21 52
(414) 315 56 83
(414) 347 72 24
(282) 261 53 34
(356) 214 19 82
(462) 326 92 26
(462) 230 57 77
(462) 325 13 16
(276) 227 45 24
(432) 223 49 74
(226) 811 24 83
(372) 322 21 11
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90
(372) 251 54 82
(372) 615 87 97
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İZMİR
İZMİR
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
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KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MERSİN
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
SAMSUN
SAMSUN
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TRABZON
TRABZON
UŞAK
VAN
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

KAPLAN ALÇI DEK. VE İNŞ.MALZ.MEVLÜT KAPLAN
KARDALSAN LTD.ŞTİ
KOBAL DEK.YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MAHMUT CARKANAT-CARKANAT DEKARASYON
MAKSEM YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MAS ALÇI DEK. ve YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MEİT YAPI ELEM.İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MİZAN İNŞ.DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NİDA İNŞ. ve DEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NİL DIŞ CEP.SİS.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. A.Ş.
NİL YAPI MALZ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
NUHOĞLU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖMER ERDEMİR-ERDEMİR ALÇI DEK.
ÖZCAN İNŞ.İZOLASYON TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ.İNŞ.TES.SAN.TİC.A.Ş.
PAŞA ALÇI İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SAYAR YAPI MALZ.İNŞ.GD.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEF İNŞ.YAPI DEK.KUY.TEKS.GD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOĞANCIOĞLU İNŞ.DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
STM RUMELİ YAPI İNŞ. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
TEKYILDIZ TUR. NAK. İNŞ. SAN. 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.
UMUT ALÇI İNŞ. ve DEK.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇ YILDIZ İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YAPISAN İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YARDIMCI METAL YAPI MALZ.İNŞ.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 LTD.ŞTİ.
ALİAĞA METE YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKAYA MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BATURLAR NAKLİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ A.Ş
BÜYÜKDAĞLAR İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DEKİM PAZ.YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DOĞASAN TEK. YAL. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞUŞ İZOL. BOYA VE YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
FAZİLET ALÇI DEK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜRAY GÜRER-GÜRSU TİCARET ve PAZARLAMA
KÖŞEGEN İNŞ. PROJE DEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
LEVENT İZOLASYON PAZ. A.Ş.
MEPAŞ YAPI TAAH.PAZ.SAN.VE TİC.AŞ.
ÖZTAÇ PAZ.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TAŞDELEN DEKORASYON İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
METESAN DEMİR TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ESEN TİC. İNŞ. KUM OCAK TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. 
ÖZOĞULLARI YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
HUZUROĞLU YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DÖNMEZ İZOLASYON YAPI MALZ.DOĞ.LTD.ŞTİ.
FAVORİ YAPI TİC.LTD.ŞTİ.
HATEK YALITIM İNŞ.MALZ.SAN.LTD.ŞTİ.
YURTSEVEN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AKIN ALTUN-MODERN İZOLASYON
CENNET YAPI MALZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
DULKADİROĞLU İNŞ.VE MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HASAN TAT-ALEV TİCARET
ÖZYAPITEK YALITIM ÜRÜN.İMAL.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
RESUL İNŞ.GIDA HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEFOĞLU YAPI MALZ. İNŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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.
LÜTFİ TAKAVCI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
OMSE İNŞ. HIRD.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞERAFETTİN AKGÜL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜNAL TEKNİK UYG.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZEBEK İNŞ. DEKORASYON GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAĞ DEKORASYON İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
O.D.T DEKOR.-ALİ ÖZTORUN
BAHATTİN AKKAŞ İNŞ.MALZ.TİC.
OTÇUOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TOPKAYALAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
YAPINET İNŞ.LTD.ŞTİ.
İSMET YURTERİ İNŞ. PROJE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
İZYAPI İZOLASYON VE YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.
BYKS BODRUM YAPI KİMYASALLARI 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.
ALPKAN YAPI MALZ.İNŞ.TAAH.SAN.LTD.ŞTİ.
SARILAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
AKKAŞLAR LTD.ŞTİ.
AZİZ TÜRKMENOĞLU-TÜRKMENOĞLU TİCARET
NECMİ UYAR-UYAR YAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC.
İSMAİL ÖZTÜRK-AS YAPI DEKORASYON
ALİ GÜNDOĞDU-GÜNDOĞDU TİCARET
GÜVEN DEKORASYON-EYÜP BAYGÜVEN
HAKTAN TİCARET-MEHMET ATMACA
KIRIMLIOĞLU YAPI MALZ.MİM.İNŞ.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.
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.



ALÇIM DERGİSİ / yıl:2 sayı:6

Bulmaca

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SOLDAN SAĞA 
1-Yapıda, bir imalatın birim miktarını oluşturan öğelerin maliyetinden giderek, birim maliyetini hesaplama işlemi  2- Taşıyıcı olmayıp 
yalnızca bir yeri kuşatmak için yapılan bahçe duvarı- Bir ilimiz 3- Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden yapılmış, tek parça 
ayakkabı – Bir yapıyı yer sularının çalışmasına karşı koruyan kaplama – Rütbesiz asker 4- Karışık renkli – Bir erkek adı – Bir eylemin 
bilerek ve isteyerek yapılma hali- 5- Suudi Arabistan’ın başkenti – Kaba kumaştan yapılmış giysi, ceket –6- Eski dilde şarkı –Ahlak, terbiye   
7- Arzu, dilek  – Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse  8- Sodyumun simgesi – Bir soru sözü  - Bir kürk hayvanı  9- Bir yuvanın 
içine yerleştirilmiş, gömülmüş anlamına gelen kelime – Çaba, güç, performans – Bir nota  10 – Genel, kamuya açık anlamında bir kelime 
– Namus  11- Kısaca sanat-  Bir kadın makyaj malzemesi – İlişkin, ilgili, ilintili – Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin kısa yazılışı  12- İnşaat 
işlerinde malzemelerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği, direnç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-1489 - 1588 yılları arasında yaşamış olan dünyanın en büyük Türk yapı sanatçılarından, mimarlarından biri 2- Aynı yerde ikamet eden 
halk, topluluk – Unvan, şan, nam – Altının simgesi  3- İlgisiz, alakasız- Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu 4- İstanbul 
Ticaret Odası’nın kısaltması - Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan – Uzaklık anlatan sözcük 5- Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nin kısaltması -  Cepte taşınan, içine para ve benzeri şeyler konan küçük torba  6- Bir şeyin bedeli, fiyatı  - Demir elementinin 
simgesi  7- Karadeniz’e dökülen Avrupa’nın ikinci büyük nehri – At, merkep gibi hayvanlardan insanlara geçen bir meslek hastalığı 
8- Şikar – Bir erkek adı 9- Ateş 10- Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakı – Eski dilde bağırsak  11- (Tersi) Zamir – Eylem 12- 
(Tersi) Seyşeller’in plaka işareti – Tantal elementinin simgesi 13- (Tersi) Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden 
mala çekilerek düzeltilen aralığı – Buğday ambarı, hayvan yemliği 14- Fiil kelimesinin ünlüleri - Alınmış bir şeyi geri verme – İskambilde 
papaz 15- (Tersi) Ezmek fiilinin emir kipi – Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitin altına konulan ince tahta -  Niobyum elementinin 
simgesi 16- Lafarge Dalsan’ın çimento esaslı, üstün özellikli dış cephe levhası – Bir nota

5. Sayı Bulmacanın Çözümü:
SOLDAN SAĞA 1. DOĞANKUBAN / İKAME 2. EV / SER / ASANSÖR 3. VAZİYET / İKRAM 4. İT / PAYANDA / TAŞ 5. ECDAT / NAS 6. MA / NE / TARH 7. ÜRKEK / 
RAKIM 8. Lİ / AM / HE 9. ASİMETRİ / DA / DR 10. ARİK / CA / ZAY / ÇAD 11. ADİLE / AT / ANA 12. DEFORMASYON / SN
AŞAĞIDAN YUKARI 1. DEVREMÜLK / AD 2. OVA / CARİ / ADE 3. ZİD / ARİF 4. ASİTANE / SİLO 5. NEY / TEKNİKER 6. KREP 7. TA / ECZA 8. BA / TA 9. ASMA / AY 
10. NA / İZTO 11. NİD 12. İSKAN / RADYE 13. KÖR / ATAMA 14. ARATSAK / ÇAN 15. MA / RIHDAN 16. EN / ŞAHMERDAN
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