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Başyazı / Timuçin Daloğlu - Genel Müdür Yardımcısı

Alçım Dergisi’nin yeni bir yılına 
başlarken tekrar sizlerle buluşmaktan 
büyük  mutluluk duyuyorum. 

Kendimi “alçı” gibi muhteşem bir 
malzeme ile çalışmaktan dolayı  da şanslı 
hissediyorum. Alçı, adeta insan hayatının 
bir parçası olmuş durumdadır. Bu sektörde 
çalışan insanlar olarak, bizler, alçının 
sadece bir yapı malzemesi olduğunu ; 
Yapı Alçıları , Alçı Levhalar , BoardeX , 
çimento imalatında kullanıldığını biliyor 
olabiliriz. Halbuki çok farklı sektörlerde 
değişik amaçlar için yıllardır kullanılan bir 
malzemedir.

İnsan sağlığı konusunda dünyanın 
en saygın kuruluşlarından olan Amerikan 
U.S. Food and Drug Administration (FDA), 
alçının insan sağlığına zararı olmayan, 
toksikoloji özelliği bulunmayan malzeme 
statüsünde kabul edildiğini bildirmiştir. 
Bu yüzden toksik olmayan mineral alçı 
insanlara, hayvanlara, bitkilere ve çevreye 
yardımcı bir malzemedir. 

Toprak katkı maddesi olarak alçı;  
toprağın işlenebilirliğini, nem alma kabi-
liyetinin artırılmasını ve alkali özellikteki 
toprağın aşındırıcı etkisinin azaltılmasını 
sağlamak için kullanılır. Özellikle mısır, 
pamuk, buğday, yonca, fıstık gibi bitkilerin 
yetiştirilmesinde fayda sağlamaktadır.

FDA onaylı bir mineral olduğundan; 
gıda katkısında, filtrasyonda ve su 
şartlandırmada kullanıldığı bilinmektedir. 
Hatta ilaç sektöründe, diş macunu 
yapımında ve bayanların vazgeçemeyeceği 
kozmetik alanında da kullanılmaktadır. 
Son yıllarda yazılan bazı tıp makalelerinde 
kemik hastalıklarının tedavisinde ve kemik 
sağlını korumak için araştırmaların bir 
parçası olduğunu okuyorum. Hepimizin 

bildiği başka bir kullanımı da ortopedi 
alanındadır. Muhtemelen küçük yaşlarda 
alçıyla olan ilk tanışmamız  spora olan 
düşkünlüğümüz veya yaramazlığımızdan 
dolayı kolumuzu, bacağımızı alçıya 
aldırarak olmuş ve onlarca imzayı üzerine 
mutluluk içinde attırmışızdır.

Her geçen sene farklı bir yararı çıkan 
ve başka başka alanlarda da kullanımı 
yaygınlaşan alçıyı ; tabuları yıkarak, kendi 
sektörümüzde, dış cepheye taşımayı başar-
dık. Sektördeki lokomotif görevimizi yerine 
getirdiğimizi ve arkamıza yine vagonları 
taktığımızı hep beraber görüyoruz. Bu 
başarı tedarik zincirinden son kullanıcıya 
kadar olan büyük bir ailenin hakkıdır. Yeni 
ürünler bulup , yeni kulvarlar açmaya 
devam edeceğiz. Yapı dünyası içinde sahip 
olduğumuz pastayı büyüteceğiz, geleceğe 
daha sağlam tutunacağız. Her kulvarda 
bünyesinde alçı ihtiva eden malzemeleri 
yarıştırmaya ve koşturmaya devam 
edeceğiz. 

Başarılar ile dolu 2013 senesini bitirdik. 
Diğer ülkelere kıyasla hemen hemen her 
sektörde yüksek bir büyüme hızını yakala-
yan güzel  ülkemizde ; daha resmi rakamlar 
açıklanmasa da konut satış miktarının  
milyon seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. 
Renovasyon , yeni konut imalatı yanında 
özellikle büyükşehirlerde başlayan kentsel 
dönüşüm rüzgarı 2014 için beklentilerimizi 
yükseltmektedir. Büyüyen bu pazarda tüm 
Dalsan Alçı ailesi olarak el ele verip yeni 
başarılara imza atacağımızdan hiç kuşkum 
yok.

Sevdiklerinizle beraber; sağlıklı ve bol 
kazançlı yeni bir yıl dilerim.

Timuçin Daloğlu

Muhteşem 
mineral
alçı...

İnsan sağlığı konusunda 
dünyanın en saygın 
kuruluşlarından olan 
Amerikan U.S. Food and Drug 
Administration (FDA), alçının 
insan sağlığına zararı olmayan, 
toksikoloji özelliği bulunmayan 
malzeme statüsünde kabul 
edildiğini bildirmiştir. Bu 
yüzden toksik olmayan mineral 
alçı insanlara, hayvanlara, 
bitkilere ve çevreye yardımcı bir 
malzemedir. 
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borçlu... Bir kez daha teşekkürler... 
Dalsan Alçı’nın çevre duyarlılığının 

ispatı olan “Çevresel Ürün Beyanı” bu 
sayımızda kapak haber.  Her satırını me-
rakla okuyucağınıza inandığımız haberle, 
karbon ayak izi, yani karbon emisyonunun 
önemine dikkat çekiyoruz. Bu konuda 
Metsims firması ile yaptığımız söyleşiyi de 
keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz. 

Dergide beğeneceğinize inandığımız 
güzel haberlerimiz var. Türkiye’nin ismini 
yurtdışında başarıyla temsil etmiş mimar-
larla, alanında uzman kişilerle yaptığımız 
röportajlarla sektörün yanı sıra ükemizi 
de yorumladık, sosyolojik çözümlemeler 
yaptık. 

Her zamanki gibi bu sayımızda da, 
Dalsan Alçı’nın yüzü olmaya devam eden 
başarılı bayilerimizin güzel söyleşileri yer 
alıyor. Konya Artıpan İnşaat’tan Necmettin 
Yılmaz, Uşak Kale Dizayn’dan Ünal Kale ve 
İstanbul Karakaya Alçı’dan Osman Karakaya 
bu sayımıza konuk olan bayilerimiz. 
Dalsan Alçı’nın satış ağında köprü görevini 
yürüten bayilerimizin haberlerini büyük bir 
keyifle okuyacağınıza inanıyoruz. 

Türkiye’nin dört bir yanında yükselen 
projelerde Dalsan Alçı ürünleri ile harikalar 
yaratan ustaların görüşleri ve Alçıkart’a 
duyulan ilgi yine bu sayımızda yer alan 
başlıklardan biri... Proje haberleri bölü-
münde Antalya, Ankara ve İstanbul’dan 
seçilen projelerde Dalsan Alçı ürünlerini ve 
BoardeX’i tercih ederek memnuniyetleri 

bir kez daha tescil edilen proje haberleri-
miz var. 

Mimar portre konuğumuz çok başarılı 
projelere ismini başarıyla kazıyan  Nail 
Çakırhan olurken, Arta Kalan Zaman’da 
Dalsan Alçı’nın Gebze Tesisi Müdürü Vedat 
Ayla yer alıyor. Dosya araştırma bölümünde 
ise “Mimarinin Yansıması Kentler II” başlıklı, 
kentlerin mimari tarihçelerini anlatan 
araştırmamız yer alıyor. 13. sayımızın 
Hayata Dair bölümde ise “Altın Portakal 
Film Festivali”ni konuk ediyoruz. 

İnşaat Dünyasında Dumankaya ile 
gerçekleştirilen söyleşide inşaat dünyasına 
kısaca bir göz atarak sohbet ediyoruz ve 
Dumankaya’yı daha yakından tanıyoruz. 
İzmir Mimarlar Odası bu sayımıza konuk 
olurken, kent estetiği haberinde ise yine 
körfezi ile ünlü İzmir yer alıyor. 

“Aktüel Söyleşi” bölümünde yer alan 
Tan Sağtürk, dans ile ilgili dikkat çekici  
konulara değiniyor. Kampüs Söyleşi’de ise 
başarısını sürekli taze tutan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü yer alıyor. 
Aynı fakülte öğrencilerinin bu kez başarılı 
projelerinin detaylarını yine bu sayımızda 
bulabilirsiniz. 

Zengin içeriğimizle ilgiyle okuyacağı-
nıza inandığımız haberleri size sunarken, 
yeni yılın sizler için sağlık ve mutluluk 
getirmesini diliyoruz. 

Sevgiyle kalın, 

Dergi hazırlığı tüm hızıyla devam 
ederken, yeni bir yılı karşılamanın heyecanı 
içindeyiz. Sektörün güçlü markası ve 
öncüsü olan Dalsan Alçı’nın yayın organı 
ALÇIM, 5. yaşına girdi... 

ALÇIM yayın hayatına başladığın-
dan beri, dört koca yıl su gibi akmış... 
Heyecanımız hiç eksilmeden, her sayıda 
artarak devam ediyor. Geçen bu dört yıl 
içinde  Dalsan Alçı başarısına başarı kattı. 
Bu zamana kadar ağırlıklı olarak başarılı 
işlerini, projelerini, ekiplerini konuştuk. 
Geçen zaman Dalsan Alçı’nın ne kadar 
yenilikçi bir firma olduğunu ve çevreye 
ne kadar önem verdiğini gösterdi. Dalsan 
Alçı’nın çevre duyarlılığını ve bu yönde 
attığı adımları, aldığı sertifikaları ve bu 
sertifikaların önemini adım adım takip ettik 
ve sizlerle paylaştık. 

Bugüne kadar yaptığımız yayınlarla 
okurlarımızdan büyük beğeni aldık. Bu 
beğeni aslında Dalsan Alçı’nın piyasada 
yarattığı güvenin etkisidir. 

ALÇIM olarak, üniversitelerden 
projelere, bayiden ustaya, hayata dair her 
alanda haber için kim aranmışsa büyük bir 
saygı ve ilgiyle karşılanmıştır. Yıllar içinde 
yakalanan istikrar ve başarı ALÇIM’a olan 
güveni de arttırmıştır. 

 ALÇIM bu başarısını, projeye inanıp 
destek veren Dalsan Alçı yönetimine, 
çalışanlarına, bayilerine, uygulamacılara, 
ustalara, mimarlara, üniversitelere kısacası 
emeği geçen herkese ve tüm okur kitlesine 

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

BOARDEX TEAM 
TÜRKİYE 8.Sİ OLDU!

BULUŞTUR’ A BÜYÜK İLGİ !

21-22 Eylül tarihlerinde yine Ankara’da 
gerçekleşen Türkiye Finallerine katıl-
maya hak kazanan ve ülkenin çeşitli şehir-
lerinden gelen 16 takım arasında yarı 
finale kalma başarısını gösterip klasman 
sonucunda Lafarge Dalsan Türkiye 8. si 
olmuştur.

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının 
katılımıyla bu sene 5 ilde yapılan Kurumlar 
Arası Dragon Cup Kürek yarışlarının, 
Haziran ayı içerisinde gerçekleşen Ankara 
etabında 38 takım arasında 3. olarak 
önemli bir başarı elde etmiş olan Lafarge 
Dalsan, Türkiye finallerine katılma hakkını 
da kazanmış oldu. Ayrıca üçüncülük kupa-
sının yanında  “En Disiplinli Takım” ödü-
lünü de alarak organizasyondaki iki ödül 
alan tek takım olma başarısını elde etti. 5 
ilde gerçekleştirilen bu eleme ve Türkiye 
finallerinde toplam 98 takım yarışmıştır. 
21-22 Eylül tarihlerinde yine Ankara’da 
gerçekleşen Türkiye finallerine katılmaya 

Gürcistan’da katıldığı fuar sonrasında 
BULUŞTUR, Türkiye’de de bir çok ilde başa-
rılı organizasyonlara imza attı. Ziyaret 
ettiği illerde yoğun ilgi gören BULUŞTUR, 
her yıl olduğu gibi yine farklı konsepti ile 
dikkat çekti.

Denizli, Bodrum, Aksaray ve Amasya’ 
ya konuk olan BULUŞTUR bu bölgelerdeki 
Dalsan Alçı ve Alçı Levha Sistemleri kulla-
nıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

25-26 Eylül 2013 tarihlerinde 
Aksaray ve Amasya organizasyonlarında 
BULUŞTUR’u ziyaret eden  ustalar  Dalsan 
Alçı’nın ilgisinden ve hediyelerinden 
oldukça memnun oldular.Ürünleri ve 
sistem çözümlerini inceleme fırsatı bulan 

hak kazanan Lafarge Dalsan ve ülkenin 
çeşitli şehirlerinden gelen 16 takım ara-
sında yarı finale kalma başarısını gösterip 
klasman sonucunda Türkiye 8. si olmuştur. 
BoardeX Team 2014 yılında bu başarısını 
da katlayarak şampiyonluk yarışının heye-
canını şimdiden yaşamaktadır.
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Bizden Haberler

ustalar teknik konularda da bilgi aldılar.
BoardeX, 4x4 ve sıva makinası en çok ilgi 
çeken ürünler olurken ustaların ilgi oda-
ğında elbette ALÇIKART puan ve ödeme 
sistemi vardı. ALÇIKART kullanıcıları mem-
nuniyetlerini dile getirirken henüz sisteme 
dahil olmamış ustalar ise kayıt yaptırma 
fırsatı buldular.

1-2-3 Ekim tarihlerinde Denizli ve 
Bodrum’da bulunan BULUŞTUR gün içe-
risinde ustalara ev sahipliği yaptı. Akşam 
ise bölgenin önemli mimar ve mühendis-
leri ile düzenlenen yemek sonrası bilgilen-
dirme sunumu yapıldı. Dalsan Alçı Proje 
Hizmetleri Yöneticisi Ali Kanver’in yaptığı 
sunumda  sektörde yeniliklerin öncüsü 
olan Lafarge Dalsan’ın ürünlerine ve 
sistem çözümlerine dair bilgiler verildi.

Denizli ve Bodrum Bölgeleri’nde 
önemli projelere imza atan mimar ve 
mühendislerin BoardeX’i ve kuru duvar 

sistem ürünlerini çok iyi tanıyor ve tercih 
ediyor olmaları Dalsan Alçı için gurur veri-
ciydi.

BoardeX’in yaklaşık 3 yıldır inşaat sek-
törünün önemli projelerinde yer alması 
bu ürünün güvenilirliğini ve tecrübesini  
ortaya koyarken toplantıya katılan mimar 
ve mühendislere bu konuda Türkiye’nin 
bir çok farklı noktasından çeşitli kullanım 
örnekleri gösterildi.

Sunum sonrasında birlikte yemek 
yeme fırsatı bulan katılımcılar bu payla-
şımdan memnuniyetlerini dile getirirken 
Dalsan Alçı’ya organizasyondan dolayı 
teşekkürlerini sundular.

BULUŞTUR 2014 yılını da yoğun bir 
programla geçirecek. Farklı illerde ve ülke-
lerde Dalsan Alçı ve Alçı Levha Sistemleri 
ile kullanıcıları birleştirmeye devam ede-
ceğiz.

Türkiye Serbest Mimarlar Derneği 
TSMD ‘nin düzenlediği ikili iş görüşme-
leri organizasyonları 2013 yılında da 
oldukça verimli geçti. Lafarge Dalsan’ın 
her yıl katılmaya özen gösterdiği organi-
zasyon, 25 Ekim’de Ankara’da;  20 Kasım’da 
İstanbul’da gerçekleşti.

TSMD üyesi mimarlar ve sektör tem-
silcileri ile yapı malzemeleri üreticile-
rini buluşturan organizasyonda Lafarge 
Dalsan’ı Ali Kanver, Sercan Erdoğan ve 
Emrah Çotuk temsil etti.

25 Ekim’de Ankara’da başlayan 
buluşma bu yıl iki gün boyunca devam 
etti. İlk gün 15 kamu kuruluşu, üniversite 
ve yüklenici firma temsilcileri ile görü-
şüldü. İkinci gün ise Lafarge Dalsan, 20 
mimarlık firmasının temsilcileri ile bir 
arada olma imkanı buldu.

Organizasyonun İstanbul ayağı 20 
Kasım’da YEM organizasyonu ile gerçek-
leşti ve 25 mimar ile ikili iş görüşmeleri 
yapıldı.

Bu görüşmelerde özellikle BoardeX,  
Greenguard ve Safe4fire sertifikaları hak-
kında bilgilendirme yapıldı. Görüşülen 
mimarlar artık Dalsan Alçı’yı çok iyi tanı-
yorlar, ürünlerimizi biliyor ve tercih edi-
yorlar. 

Organizasyona katılan mimarlar, ülke-
mizde kuru duvar sistemlerine olan ilginin 

daha da artması gerektiğini dile getirdiler. 
BoardeX’in binalara sağladığı hızlı yapım, 
pürüzsüz yüzey, kolay kullanım özellikleri 
ve sistem özellikleri ise en çok ilgi çeken 
konular oldu. 

Lafarge Dalsan, 2014 yılı için de yine 
TSMD’ nin  bu organizasyonlarında yenilik-
leri ile yer almayı hedeflemektedir.

2013 YILI İKİLİ 
İŞ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI!
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Karbon ayak izi, üretilen sera gazı mik-
tarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye 
verdiği zararın ölçüsü olarak tanımlanıyor. 
Evsel enerji tüketimi ve ulaşım temelli fosil 
yakıtların yanmasından ortaya çıktığı gibi; 
ürünlerin tüm yaşam döngüsünden ve 
bu ürünlerin imalatı ve bozulmaları sonu-
cunda da ortaya çıkan karbondioksiti ifade 
ediyor. 

Bugün tüm dünyanın gündemine 
düşen iklim değişikliği gerçeği, devletleri, 
örgütleri, firmaları ve bireyleri bu konuda 
daha sorumlu davranma durumuyla karşı 
karşıya bırakıyor. Karbon salınımının azal-
tılmasına yönelik yaklaşımlar, çevrenin 
korunması ve sürdürülebilirliği için önem 
arzediyor. 

Karbon salınımını azaltmak ve doğal 
kaynakları korumak için getirilen yasal 
düzenlemeler, endüstriyel tüketiminin en 
önemli parçası olan üreticilerin de yönet-
melikler çerçevesinde adımlar atmasını 
zaruri hale getiriyor. Esasında nihai hedef 
olarak sürdürülebilir kalkınma için tüm 
aktörleri bağlayan ekonomik, çevresel ve 
sosyal temelleri dikkate alan bu tür bir 
süreç, üretim yapan firmalar için ne kadar 
erken yapılırsa, bilinçlenen tüketiciler 
nezdinde de o denli artıları beraberinde 
getiriyor.  Yani doğal kaynaklar azalırken 
en az kaynak ile en faydalı üretim anlayı-
şının günümüzde yerleşmeye başlaması, 
iklim değişikliği ile mücadele sayesinde 
karbon salınımlarının kontrol altına alın-

ması çalışmaları çerçevesinde ürünlerin 
çevresel etkilerinin hesaplanması ve bel-
gelendirilmesi firmaların marka imajını 
güçlendirirken, onlara yeni pazar fırsatları 
da sunuyor. 

Üretimde çevre ve sürdürülebilirlik 
konularına büyük hassasiyetle yaklaşan 
ve üretimini bu kriterler çerçevesinde sür-
dürme gayretinde olan Dalsan Alçı, bu 
alandaki yaklaşımlarını daha da öteye 
taşımak için yeni adımlar atmaya devam 
ediyor. Belgelendirmeler konusundaki 
öncülüğü elinden bırakmayan Dalsan 
Alçı, bu kez çevreye yönelik karbon salı-
nımını belgelendirerek Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi. Metsims Sustainability 
Colsulting danışmanlık firmasıyla Çevresel 

Alçı levha ve yapı alçısı ürünlerine EPD belgesi alarak çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetinin 
Avrupa ortalamalarının da üzerinde olduğunu ispat eden Dalsan Alçı, alçı sektörünün de önünü açacak 
belgeyle alçının diğer yapı  ürünleri içindeki yerini  yukarıya taşıyacak bir gelişmeye imza atıyor. 

Kapak Haber

İçten Sayın

EPD, 
alçı için bir milat
çevresel ürün beyanı
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Ürün Beyanı (Environmental Product 
Declarations-EPD) Belgelendirme süre-
cine giren Dalsan Alçı, alçı levha ve yapı 
alçıları konusunda gerçekleştirdiği çalış-
malar neticesinde belgelendirme işlemini 
tamamlayarak çevreye verdiği önemi 
bir kez daha göstermiş oldu. Dalsan 
Alçı, iç mekan hava kalitesinin simgesi 
‘Greenguard’ ve yangın güvenliğine 
yönelik ‘Safe4Fire’ sertifikalarına, çevreye 
daha düşük karbon salınımı yaptığının 
nesnel ispatı olarak EPD Belgesi’ni de ekle-
yerek ürettiği ürün ve sistemlerde doğaya 
ve çevreye karşı olan duyarlılığını da 
rakamsal verilerle belgelemiş oldu. 

Alçı levha ve yapı alçılarıyla başladık-
ları EPD sürecine ilişkin bilgi veren Dalsan 
Alçı Genel Müdür Yardımcısı Timuçin 
Daloğlu, EPD’nin sektörün ufkunu aça-
cağını ve alçının yapı alanındaki yerinin 
yeniden tanımlanmasına referans olacağı 
mesajını veriyor. 

Daloğlu, herşeyden önce EPD süreci 
dahil Dalsan Alçı tarafından atılan her 
adımın farkında olunarak başlanan bir 
süreç olduğunun altını çiziyor ve bunu 
bir kopya çekme değil, sektörde öncü 
olmanın bir gereği olarak ortaya koyuyor. 

Daloğlu, son 5 yıl içinde Dalsan Alçı’nın 
attığı her adımın, geliştirdiği her bir yakla-
şımın karşılık bulduğunu ve bunun mey-
vesini topladıklarını anlatan Daloğlu, “Biz 
yapıyoruz arkamızdan hemen başka bir 
rakibimiz de yapıp geliyor. Bunu rakipleri-
mizin de onayladığını görüyoruz” diyor. 

Alçı ve alçı levha sektörü içinde 
Dalsan Alçı’nın Çevresel Ürün Beyanı 
alan ilk kuruluş olduğunu belirten 
Daloğlu, burada kendileri için önemli 
olan konunun, yapı alanında doğal bir 
malzeme olan alçının her defasında geri 
dönüştürülebilir olduğunun mesajının 
verilmesi olduğunu dile getiriyor: “Biz 
bu konuda alçıyı yarıştırmayı seviyoruz. 
Çünkü alçı, malzemenin yeniden kullanıla-
bilir olma kriterinin arandığı EPD için çok 
özel bir malzeme. Altına benziyor, defa-
larca geri dönüştürülebilir. Pişiriyorsun, su 
veriyorsun, tekrar taşlaştırıyorsun, sürekli 
olarak aynı şeyi yapabiliyorsun ve alçı özel-
liğinden hiçbirşey kaybetmiyor. Alçının, 
yapı alanı için doğru yerde ve doğru 
sistem kurulumu olması halinde en doğru 
malzeme olduğunu göstermemiz gere-
kiyor.” 

EPD, alçının çevreciliğinin belgesi 
Karbon salınımı konusunun her geçen 

gün üreticilerin gündemine girmeye baş-
ladığını belirten Daloğlu, bir malzemenin 
üretimi sırasında ne kadar su, ne kadar 
enerji tüketildiğini, karbon salınımının 
ne düzeyde olduğunun önem arzetmeye 
başladığını anlatıyor. Çimento ile kıyaslan-
dığında alçının çok kolay bir pişirme tek-
nolojisine ve çok daha düşük karbon emis-
yonuna sahip olduğuna dikkat çekiyor ve 
EPD belgelendirme sürecinin alçının bu 
tür avantajlarını rakamsal bazda sergile-
yebilecek, yaşam döngüsü içinde nerede 
olduğunu ortaya koyabilecek iyi bir araç 

olduğuna vurgu yapıyor. Daloğlu, EPD 
belgesinin yapı alçısı veya alçı levha üre-
timinde kullanılan teknolojilerle, üretimi 
sırasında tükettiği su ve enerji miktarıyla 
birçok yapı malzemesine kıyasla ne denli 
çevreci bir ürün olduğunu rakamlarla ispat 
ettiklerini söylüyor. Bu bağlamda EPD bel-
gesi ile alçı için yeni bir milat oluştuğuna 
dikkat çekiyor ve “Biz bu belge ile alçının 
diğer yapı malzemelerine göre ne kadar iyi 
bir yapı malzemesi olduğunu ispatlıyoruz” 
diyor. 

Dalsan Alçı’nın karbon izleri herkese 
açık!

Alçı üretiminin karbon salınımına 
ilişkin elde edilen verileri sektörün hiz-
metine sunduklarını belirten Daloğlu, 
“Biz, konuyla ilgili detaylı çalışmaları 
bütün müşterilerimize, alçı sektörüne 
bulaşmış herkese ulaştırmış oluyoruz. 
Oluşturduğumuz kütüphaneden birçok 
farklı sektör mensubu faydalanabilir. 
Herkes bizim web sitemize girip alçı ve 
alçı levhaların EPD ile ilgili dokümanlarını 
inceleyebilir. Bu belgeler, alçı ve alçı lev-
hanın nerede olduğunu gösterebilir sevi-
yede olacak” şeklinde bilgi veriyor. 

Sertifikalandırma sisteminin insanların 
tercihlerinde referans olduğunu anlatan 
Daloğlu, Dalsan Alçı’nın EPD çalışmasıyla 
da sektörün önünü açacaklarını, insanlara 
yapı malzemeleri konusunda kıyas yapma 
ve doğru bir seçimde bulunma imkanı 
vereceğini ifade ediyor: “Bundan sonra 
bizim beklentimiz, yapı malzemeleri ter-
cihi sırasında bir bilincin oluşması. Alçının 
kullanılabileceği bir alanda, çimento kul-
lanınımını tercih ederken; sadece paraya 
bakmamak lazım. ‘Doğaya, geleceğe, ile-
riye yönelik bir katkı sağlıyor muyum?’ 

“Alçının, yapı alanı için doğru 
yerde ve doğru sistem kurulumu 
olması halinde en doğru 
malzeme olduğunu göstermemiz 
gerekiyor.”

“Karbon salınımımız Avrupa 
ortalamasının çok altında. 
Verimliliğimiz Avrupa’daki  
teknolojilerden çok daha yüksek. 
Aslında biz bunu zaten farklı 
değerlerden görüyorduk, ama 
EPD belgesi sayesinde teyit 
etmiş olduk.”  



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:1310

‘Daha az karbon emisyonuna sahip mal-
zemeyi mi tüketiyorum?’ sorusunu kendi-
sine sorup bilinçlenmesi gerekiyor. Yapı 
malzemesi kullanıcılarının bunları dikkate 
alması lazım.” 

Dalsan Alçı’da EPD süreci
EPD’nin yurtdışında yıllardır yapılan 

bir belgelendirme sistemi olduğunu 
belirten Daloğlu, Dalsan Alçı’nın ise EPD 
belgesi konusunda duyduğu eksiklik üze-
rinden bu süreci başlattığı bilgisini veriyor 
ve süreci şöyle özetliyor: “Bu tip şeylere 
önem veren bir firma olarak bunun eksik-
liğini hissetmeye başladık. Ürünümüzü 
EPD çerçevesinde vitrine çıkartmayı kafa-
mıza koyduk. Ve bu alanda çalışma yapan 
iki yetkin kuruluştan biri olan Metsims ile 
temasa geçtik. Firma, daha önce, de inşaat 
sektöründe başka malzemeler üzerinde 
çalışmıştı ama alçı onlar için de, Türkiye 
için de bir ilk olacaktı. Önce alçı levhaların 
veri analizi için Gebze ve Ankara fabri-
kaları; sonra da yapı alçıları için Ankara 
fabrikamızdaki verilerimizi analiz ettik. 
Bunlar ele alındıktan sonra alçı levhalar 
için iki fabrikayı kapsayan, yapı alçıları için 
ise Ankara fabrikasını kapsayan EPD ilan 
edildi.” 

Timuçin Daloğlu, son derece komp-
leks ve çok fazla girdisi olan bir malzeme 
olarak tanımladığı alçının 1990’lı senelere 
kadar doğal alçı taşının ‘al, pişir, sepere et, 
paketle, sevk et’ şeklinde ilerlediğini, daha 
sonra alçı levhalarla katma değerli bir ürün 

haline dönüştüğü bilgisini paylaşıyor: “Alçı 
levha, bu işin bir nevi bisküvi kısmı. İşi iyice 
öteye götürdü. Biz de BoardeX ile, alçıyı 
dış cepheye kadar yayabiliyoruz. Bu ürün 
bu kadar çok katkı ihtiva ettiği için, bu kat-
kıların sisteme olan etkileri tek tek analiz 
edildi. Örneğin alçı levha üretiminde su 
tüketimini artıran en büyük etken kullan-
dığımız geri dönüşümlü kağıt. Geri dönü-
şümlü kağıdın imalatı sırasında kullanılan 
su, bizim için önemli bir girdi oluşturdu. 
Çünkü biz su parametresini incelerken, 
sadece fabrikadaki üretim sırasında kulla-
nılan suyu düşünmedik. Kağıt üretilirken 
tüketilen suyu, nişasta üretilirken har-
canan suyu da düşündük. Bütün bunlar 
bir havuzda toplanıyor ve ‘Ben bu ürünü 
üretirken toplam X kadar su tüketmek, 
karbondioksit emisyonu yapmak zorunda 
kaldım’ gibi bir veriyi ortaya koyuyor.” 

Alçının diğer yapı malzemelerine göre 
üstün bir malzeme olduğunu yineleyen 
Daloğlu, “Ama her fabrikada aynı şekilde 
işlenemeyebiliyor. Biz bu konuda da yine 
lokomotif olduk. Sektördeki diğer firma-
lara da ilerisi için ne yapmaları gerektiğini 
göstermiş olduk” diyor.  

EPD belgelendirme sürecinin kendi-
lerine daha geniş bir pencereden bakma 
fırsatı sunduğunu belirtiyor Daloğlu. Bir 
ürünü üretiminden nihai tüketicinin kulla-
nımına sunuluncaya kadarki bütün girdi-
lerin su, enerji, malzemenin geri dönüştü-
rülebilirliği, nakliyesi gibi durumları hak-
kında bir analiz ortaya çıkardığını söylüyor 
ve “Aslında şirketler ‘technical data sheet’ 
dediğimiz dokümanlarla kendi ürünlerine 
ilişkin bir takım bilgileri eğri yada yanlış 
verebilirler. Ama EPD ile olaya biraz daha 
uzaktan, başka bir pencereden bakmış 
oluyorsunuz. Sonuçlar ayrı ayrı EPD’nin 
içinde gösteriliyor. Son derece detaylı, sek-
töre ışık tutacak bir belge yayınladığımızı 
düşünüyorum” diyor. 

Daloğlu, Dalsan Alçı’nın üretim tekno-
lojisinin çevre ve sürdürülebilir odaklı bir 
altyapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor: 
“Biz elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 
Fabrikanın bacasından çıkan atık gazı, aynı 
zamanda fırınlarda alçı levhaları kurutmak 
için kullanıyoruz. Hem ekstra bir doğalgaz 
tüketmediğimiz için, hem de çok yeni 
bir teknolojik fırına sahip olduğmuz için 
kilogram başına düşen enerji miktarlarımız 
çok düşük. Bu da doğal olarak karbon salı-
nımımızı Avrupa ortalamasının da çok çok 
altına çekiyor. Verimliliğimiz Avrupa’daki 
teknolojilerden çok daha yüksek. Aslında 

biz bunu zaten farklı değerlerden görü-
yorduk, ama EPD belgesi sayesinde teyit 
etmiş olduk.” 

‘Yeni keşifler başlayacak’
“Biz bugün nerede olduğumuzun 

fotoğrafını çekmek istedik” diyen Daloğlu, 
alçı levha ve yapı alçısı üreticisi olan 
Dalsan Alçı’nın EPD ile birlikte üretime 
farklı bir gözle bakma fırsatı bulduklarını 
ve bundan sonra üretimi daha iyiye doğru 
nasıl götürülebilecekleri konusundaki 
arayışlarına katkı sunacağını ifade ediyor. 
Daloğlu, sözlerini şöyle bitiriyor: “Bizim 
için bundan sonra yeni keşifler başlayacak. 
‘Nasıl daha ileriye gidebiliriz?’, ‘Alçıda gidi-
lebilecek daha iyi değerler var mı?’, ‘Başka 
bir kimyasal bulup daha önce kullandı-
ğımız kimyasalla değiştirsek daha mı az 
zarar verir?’ gibi soruların peşinden gidip, 
değerleri sürekli aşağıya çekmek bizim için 
yeni hedef olabilir. Tabi bu sadece bizim 
için değil; sektörün de çekilen bu fotoğ-
rafın artı ve eksisini görerek kendini yeni-
lemesi ve geliştirmesi için bir fırsat yara-
tıyor.” 

Dalsan Alçı Teknik Hizmetler Yöneticisi 
Fatih Ulutaş ise, Dalsan Alçı’nın gönüllü-
lükle başlattığı ve bir yıllık çalışma neti-
cesinde sonuçlanan EPD belgelendirme 
süreci konusunda yaşadığı deneyimi pay-
laşıyor. Bir yıl içerisinde üretime ilişkin 
birçok verinin aracı firmaya sunulduğunu, 
bir takım hesaplamalar yapılarak hazır-
lanan raporun onay kuruluşuna iletildiğini, 
onay kuruluşunun da dataları dünyadaki 
benzer üreticilerin değerleriyle kıyasla-
yarak onay verdiğini ve bunun neticesinde 
belgelendirme sürecinin tamamlandığını 
söylüyor. 

Gebze fabrikasında çevreci altyapı
EPD Türkiye için çok yeni bir konu olsa 

da, üretilen ürünlere ilişkin ‘karbon ayak 
izi’ kavramının son yıllarda herkesin gün-
demine girdiğini anlatan Ulutaş, “Bu bir 
zorunluluk değil. Ama gelecekte, ülke-
lerin karbon salınım miktarına bakılarak 
bir takım vergilere tabi olacakları söyle-
niyor. Dolayısıyla sınır değerlerde karbon 
salınımı yapan firmaların da vergiye tabi 
olması söz konusu. Esasında işin özü, bu 

Daloğlu, Dalsan Alçı’nın 
üretim teknolojisinin çevre ve 
sürdürülebilir odaklı bir altyapıya 
sahip olduğuna dikkat çekiyor.

“Kuru duvar sistemleri; hem iç 
mekandaki hava kalitesi, hem 
de dışarıya yönelik daha düşük 
karbon salınımı nedeniyle daha 
da önem kazanacak.”
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tür yaklaşımlarla gelecek nesillere de üre-
tebilecekleri hammaddeleri bırakmak” 
diyor.  Ulutaş, Dalsan Alçı’nın başından 
beri çevre ve sürdürülebilirlik çerçevesinde 
hareket ettiğine vurgu yapıyor ve Gebze 
Fabrikası’nın tasarlanmasında dahi bu 
anlayışa göre hareket ettiklerini söylüyor: 
“Gebze Fabrikası, yağmur suyunu topla-
yabilen, kendi elektriğini üretebilen, dola-
yısıyla kaynakları çok az miktarda tüket-
meye çalışan, kendi geri dönüşümünü 
sağlayabilen bir şekilde tasarlandı. Aslında 
altyapımız zaten çevreye karşı duyarlılık 
bilinciyle oluşturuldu.”

Dalsan Alçı’nın bütün bu prensip-
lere göre hareket ediyor olmasına karşın, 
bunun uluslararası bir kuruluş tarafından 
onaylanması ve belgelendirmesi sürecinin 
ise zorunluluk değil, tamamen gönülülük 
üzerinden ilerlediğinin altını çiziyor.  

Dalsan Alçı’nın alçı ve alçı levhadaki 
karbon ayakizini, çimento, beton gibi 
diğer yapı malzemelerindeki karbon ayak 
iziyle karşılaştırma imkanı yakaladıklarını 
belirtiyor Ulutaş “Ülkemizde geleneksel 
sistemlerle yapılmış çok fazla betonarme 
yapı var. Kuru duvar sistemleri olarak tabir 
ettiğimiz alçı levha uygulamaları gün geç-
tikçe artıyor. Ama yine de olması gereken 
seviyelerde değil. Yani bir metrekare gele-
neksel duvar imalatındaki toplam karbon 
salınımı nedir? Kuru duvar sistemleriyle 
yapıldığındaki toplam karbon salınımı ne? 
Biz EPD ile geleneksel duvar sistemleri ve 
kuru duvar sistemleri arasındaki karbon 
salınım farklarını da ortaya koyacağız. Ve 
tasarımcılara, ‘Şu duvar tipinin perfor-
mansı şu, karbon salınım miktarı bu’ gibi 
bir kıyaslama yaptırarak doğru seçim yap-
masına yardımcı olacağız”diyor. 

Ulutaş, 2017’ye kadar enerji yönet-
meliği gereği binaların enerji değerlerine 
sahip olması gerektiği bilgisini veriyor ve 
şunları ekliyor: “Bu her ne kadar binayı 
mantolamaktan ibaret olarak bilinse de 
aslında sadece bina mantolamaktan ibaret 
değil. Kuru duvar sistemleriyle yapılan 
imalatlar daha yüksek yalıtımlar da sağla-
dığı için ister istemez, binanın ısınması için 
harcayacağı enerjiden dolayı karbon salı-
nımları da düşük olacak. Yani kuru duvar 
sistemleri; hem iç mekandaki hava kali-
tesi, hem de dışarıya yönelik daha düşük 
karbon salınımı nedeniyle daha da önem 
kazanacaktır.” 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Bir ürün veya hizmetin yaşam döngü-

sünün ve etkilerinin modellenmesidir ve 
‘beşikten mezara’ kadar olan yolculuğun 
tüm aşamalarını içeriyor. Yani ürünün 
hammadde, ara mamül ve ürün hali ile 
kullanım ve bertarafı aşamaları, nakliyesi 
sırasında çevre üzerindeki etkisini hesaplar 
ve karşılaştırır. İnsan ve ekosistem sağlığı, 
kaynakların bulunabilirliliği üzerine sonuç-
larının bir modellemesi olan YDD, sınırlı 
olan hammaddelerin etkin kullanımını 
sağlamak, sürdürülebilir kaynaklar ile çev-
reye duyarlı üretim olanakları sunar. 

EPD’nin avantajları 
-Yeşil bina sertifikalandırmalarına 

uygundur
-CEN-/TC350 inşaatlarda sürdürülebi-

lirlik normunu dikkate alır
-EN 15804 sürdürülebilir yapı ürünle-

rine uyumludur
-Yeşil binalarda EPD’li ürün kullanı-

mından dolayı alınacak ilave puanlar 
getirir

-2013’te yürürlüğe giren Yeni Avrupa 
Yapı Ürünleri yönetmeliğine uygundur

-Yönetmeliğe uygun CE markalama 
zorunluluğuna uyumludur 

-Karbon ayak izi çalışmalarına zemin 
hazırlayarak sürdürülebilirlik politikasına 
katkı sağlar

-Tüm dünyada geçerlidir

Kısaca Dalsan Alçı’da EPD süreci
Önce Dalsan Alçı proje takımı, EPD ve Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) konu-

larında bilgilendirildi. Sonra alçı levha ve yapı alçıları ürünlerinin yaşam döngüsü tanım-
landı. YDD modellemesi yapılarak, ürün sınırları belirlendi ve kulanılan verilerin dökümü 
yapıldı. Daha sonra doğrulama için YDD raporlaması ve EPD beyanı İngilizce olarak hazır-
landı. Çıkan sonuçlar bağımsız uzmanlarca doğrulandıktan sonra Metsims ile birlikte EPD 
başvuru ve alım sürecine geçildi. 

EPD nedir?
Çevresel Ürün Deklerasyonu 

(Environmental Product 
Declarations-EPD), bir ürünün veya sis-
temin çevresel etki değerlendirmesinin 
iletişimini sağlıyor ve Yaşam Döngüsü 
Değerlendirme (YDD) standartlarına daya-
narak bir ürünün belirli çevre etkilerinin 
ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımla-
nıyor. EPD, bağımsız bir uzman tarafından 
doğrulanan bir ürünün  çevre performan-
sına ait bilimsel, güvenilir ve şeffaf bilgi-
lerin bulunduğu bir kaynak olarak ortaya 
konabilir. Dünya çapında geçerliliği olan 
EPD, sürdürülebilir üretim ve kalkınmada 
önemli bir rol üstleniyor. Açıkça tanım-
lanmış ürün kategorilerindeki her türlü 
ürün ve hizmetler için uygulanabiliyor. 
Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde 
tarım, ormancılık ve su ürünleri, gıda, 
tekstil, elektrik gaz, su, taşınabilir eşyalar, 
metal ürünler, elektronik eşyalar, makine 
ve teçhizat, hizmetler gibi birçok alanda 
zaruri olarak üzerinde çalışılması gereken 
bir alan olarak ortaya çıkarken, yapılarda 
da sürdürülebilirliğin sağlanması için 
Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği doğ-
rultusunda (2013 ile birlikte) gündeme 
gelen önemli konuların başında geliyor. 
Yönetmelik doğrultusunda ürünlerine 
EPD Belgesi alan firmalar, bir takım teşvik-
lerden yararlanırken; oluşan pazardan pay 
alma fırsatı da yakalamış oluyor. 

Dalsan Alçı’nın EPD sertifikalarına ulaşmak için www.dalsan.com.tr adresinden belgeler kısmını tıklayabilirsiniz
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Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında yürütülen EPD belgelendirme çalışması, sürecin nesnel fotoğrafını çekiyor. 
Belgenin ortaya koyduğu sonuçların değerlendirilmesi firmanın ve sektörün tasarrufunda.

Kapak Haber / Söyleşi

Yunus Argan

düşük karbonlu 
EPD ile 

bir gelecek

bilincini gözönüne aldığımızda, zorunlu-
luğa giden bir yolda ilerlediğini söyleye-
biliriz. 

Yapı sektörü açısından değerlendiril-
diğinde EPD, üretici firmanın yeşil bina 
konseptine göre üretim yaptığının bir 
kanıtı mı?  

Evet. Çünkü ürün bazında yapılmış 
oluyor. Şunun altını çizmek lazım: 
Firmanın sürdürülebilirliği yoktur, ürünün 
sürdürülebilirliği vardır.  

Yapı sektörü için nasıl bir anlam ifade 
ediyor bu belge?

Yapı sektöründe müşteri çok fazla 
görünmüyor. Dünyadaki kaynakların 
yüzde 40’ı, enerji tüketiminin ise yüzde 

kullanılıyor. 
EPD belgesi neden alınmalı?
Günümüzde tüketiciler, kullandıkları 

ürünlerin çevreye olan etkileri konusunda 
bilinçlenmeye başladı. Bu da firmaların 
ürünlerinde tüketicilerin talepleri doğrul-
tusunda hareket etmesini zorunlu hale 
getirdi.  Firmalar da bunu sorumluluk-
ları çerçevesinde ele almaya başladı. Artık 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği gibi bir 
alan ortaya çıktı. EPD Belgesi de, firmanın 
ürettiği ürünün iklim değişikliğine sebep 
olan rakamsal değerini ortaya koyuyor. 

EPD bir zorunluluk mu?
Yasal bir zorunluluk yok. Ancak pazar 

koşullarına bakıldığında, artan tüketici 

Dalsan Alçı’nın üretim sürecinin 
karbon ayak izlerini ortaya koyan EPD 
belgelendirme süreci, bir yıllık çalışma 
neticesinde sonuçlandı. Dalsan Alçı’nın 
süreci birlikte ele aldığı danışmanlık fir-
ması Metsims Sustainability Consulting, 
İngiltere’de kurulmuş sürdürülebilirlik üze-
rine yoğunlaşmış Türk kökenli bir firma. 
2009 yılından bu yana Türkiye’de de faa-
liyet gösteriyor. Türkiye’de temiz üretim 
altyapısını oluşturma, ürünlerin sürdürüle-
bilirliğini sağlama ve firmaların ürünlerinin 
çevreye olan duyarlılığını ISO standart-
ları çerçevesinde değerlendirmeye fokus-
lanıyor. Türkiye’de bu işin sekreteryasını 
yapan Metsims, bugüne kadar Türkiye’de 
12 EPD belgelendirmesi gerçekleştirdi ve 
bu belgelerin hepsi yapı malzemeleri ala-
nına yönelik. Alçı sektörüne yönelik olarak 
ilk defa Dalsan Alçı ile çalışma yürüten 
Metsims’in Genel Müdürü Hüdai Kara ile 
EPD’yi, faydalarını ve Dalsan Alçı ile yürüt-
tükleri belgelendirme sürecini konuştuk. 

Öncelikle EPD nedir? Ne işe yarar? 
Çerçevesi konusunda bilgi verir misiniz? 

Çevresel Uyum Deklarasyonu (EPD), 
firmaların ürettiği ürünlerin çevreye olan 
duyarlılığının deklarasyonu anlamını 
taşıyor. Firmanın üretim sürecinde ne 
kadar su, ne kadar kaynak, ne kadar enerji 
tükettiğini, iklim değişikliğine ne kadar 
etki ettiğinin deklare edildiği bir belgelen-
dirilme sürecini ifade ediyor. Bunun için de 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) 
konusunu içeren ISO 14040-44 yaklaşımı 

Hüdai Kara
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Dalsan Alçı’da çok zorlanmadık, ama 
genelde Türkiye’de zorlandığımız konular, 
data sorunları. Firmalar verilerini topla-
mıyorlar. Belgelendirme süreci dataların 
toplanması dahil kabaca 3 aylık bir süreci 
ifade ediyor. Bir de bunun değerlendirme 
süreci var. Biz bitirsek bile, elde ettiğimiz 
verileri değerlendirecek bağımsız uzman 
kuruluşlara gönderiyoruz. Onların değer-
lendirme süreleri farklılık arzedebiliyor. 
Türkiye’de böyle bir kuruluş olmadığı 
için de bunu yine yurtdışındaki uluslara-
rası kuruluşlara gönderiyoruz. Dalsan Alçı 
ile yaptığımız EPD belgelendirmesi için 
Fransa’daki bağımsız bir kuruluştan değer-
lendirme aldık. 

Dalsan Alçı’da EPD Belgelendirme 
süreci ne kadar sürdü? Ne zaman baş-
ladı? Ne zaman sonuçlandı?

Dalsan Alçı ile 8 aylık bir süreç yaşadık. 
Eylül 2013’te bitti. Buradaki sürecin uza-
masında bağımsız kuruluşlarca yapılan 
değerlendirmenin uzun sürmesinin etkisi 
oldu. 

EPD’nin Dalsan alçı için ne gibi yarar-
ları olacak? 

Mimarlar bu konuda çok bilgililer. 
Mimarlar işin tasarım aşamasında hangi 
ürünün kullanacaklarını, sürdürülebilir 
bir bina yapımı için hangi firmanın çevre 
odaklı ürünler geliştirdiğini bilmek istiyor. 
Bu konuda EPD Belgesi almış firmalar 
konusunda bilgilendirme yaptığımız eği-
timlerimiz de oluyor. Öte yandan EPD, fir-
malar için  pazarlama argümanı olarak kul-
lanılabiliyor. 

Dalsan Alçı için bundan sonraki süreç 
nasıl ilerleyecek? Bunların güncellen-
mesi, denetimi vs. gibi bir süreç daha 
gerekiyor mu?

Belgelerin 5 yıllık ömrü var. Fakat 5 
yıllık ömrünü doldurmadan önce belgenin 
yenilenme gereklilikleri var. Üretim pro-
sesinde radikal bir değişiklik yapılması 
halinde belgenin yenilenmesi gerekiyor. 

Yenileme süreci yine aynı aşamaları 
mı içeriyor?

Yenileme daha kolay yapılıyor. Sadece 
eldeki verilerin güncellenmesi yeterli ola-
biliyor. 

Dalsan Alçı’yı daha önceden tanımı-
yorduk. Onlar bizimle irtibata geçti. Biz de 
konuyu derinlemesine anlattık. Gidilecek 
noktayı gösterdik ve en kısa zamanda bel-
genin alınmasının önemine işaret ettik. 
Prosesin her bir aşamasında enerji kütle 
aşamasını talep ediyoruz. Uzman eşliğinde 
üretim prosesini geziyoruz. Talep etti-
ğimiz bilgileri firmaya iletiyoruz. Bilgileri 
edindikten sonra veri tabanıyla modelli-
yoruz. Hazırladığımız 30-40 sayfalık raporu 
değerlendirme kuruluşuna iletiyoruz. 
Onlardan gelen onayın 6 sayfalık kısa öze-
tini çıkarıp yeniden onaya sunuyoruz. 
Onay verildikten sonra belgelendirme de 
yapılmış oluyor. 

EPD,  Dalsan Alçı’nın bütün üretim 
prosesini kapsayan bir alanda mı yapıldı?

Dalsan Alçı’nın üretimin iki ana kolu 
var. Belgelendirme alçı levha ve yapı alçısı 
üzerinden yapıldı, ancak bu ürün gamının 
altındaki bütün ürünler de değerlendirme 
sürecinden geçti. 

EPD, bir firmanın ürettiği ürünlerin 
çevresel etkilerini/karbon salınımını 
nesnel olarak ortaya koyan bir belge 
midir sadece? Yoksa bu belgelendirme 
süreciyle veya sürecin sonunda daha 
az bir karbon salınımını da sağlayan bir 
takım yararları var mı?

EPD Belgesi, sadece karbon ayak izini 
değil, iklim değişikliği, asitifikasyon, ozon 
tabakası oluşumu, su tüketimi, enerji tüke-
timi gibi farklı kriterleri de dikkate alıyor. 
Bu kriterler dikkate alınmadan karbon 
ayak izini ortaya çıkaramazsınız. Ayrıca, 
bazı sektörlerde sorun karbon ayak izi 
olmayabilir. Su tüketimi veya enerji tüke-
timi olabilir. Ancak yapı sektöründe 
karbon ve enerji ön plana çıkıyor. Burada 
bizim yaptığımız ürünle ilgili fotoğrafı 
çekmek. Üretim, üretim öncesi, üretim 
ve üretim sonrasına bakıldığı olabiliyor. 
Dalsan Alçı ile yaptığımız, hangi aşamada 
karbon salınımının ne düzeyde olduğuna 
yönelikti. 

Peki belgelendirme süreci sonunda 
ortaya çıkan sonuç, hangi referans nok-
tasına göre değerlendiriliyor?

Uluslararası çalışmalar var. Benzer 
ürünler veya aynı ürünleri karşılaştırmak 
mümkün. Dalsan Alçı’nın EPD değerleri 
Avrupa’da yayınlanan dokümanlara kıyasla 
oldukça düşük. 

Dalsan Alçı’da yaptığınız belgelen-
dirme çalışmaları sürecinde zorlandı-
ğınız durumlar oldu mu?

42’si yapı sektörü kaynaklı. Binanın verimli 
olması bu anlamda çok önemli. Bu alanda 
da çevreye duyarlı, yeşil binalar yapılması 
konusunda çok ciddi çalışmalar var. 

Binayı yeşil yapabilmek için, bu süreç 
içinde kullanılacak yapı malzemelerinin 
de yeşil olması gerekiyor. Dünyada Leed, 
Bream gibi uluslararası kuruluşlar olduğu 
gibi, Türkiye’de de ÇEDBİK bu alanda 
değerlendirme yapan kuruluşlar arasında.  
Bu noktada EPD, uluslararası kuruluşların 
yeşil bina değerlendirme sürecinde aranan 
belge haline gelirken, yapı malzemesi 
üreten firmalar için de bu belge pazarda 
var olmak için önemli bir belge olmaya 
başladı. EPD belgesini alan firmalar için bir 
takım ilave puanlar gelmesi, belgeli ürün 
ve üreticileri öne çıkarmaya başladı. 

Bu süreç içinde Türkiye’nin de tabi 
olduğu Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği 
değişti. Bu da yapı malzemelerinin 
Avrupa’daki dolaşımının kurallarını belir-
liyor. Ürünün çevresel etkisinin belirlen-
mesi gibi bir kural çıktı. Ürüne CE Belgesi 
almak için ürünün eco profilinin çıkarıl-
dığı bir EPD Belgesi gerekiyor. Yapı sek-
töründe sürdürülebilirliğin üç temeli var. 
Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebi-
lirlik. EPD, bunun çevresel boyutunu oluş-
turuyor. Yapı ürünlerinin çevresel sürdürü-
lebilirliği için 2011’de EN 15804 standardı 
getirildi. 

EPD’nin kapsadığı farklı ürünler var 
mı yapı alanı dışında?

EPD her bir ürüne alınabilir. YDD stan-
dardına göre, sektör bazında alt başlık-
larının oluşturulması lazım. Uluslararası 
EPD sisteminin teknik komitesindeyim. 
Bir sektör ürünlerine EPD almak isti-
yorsa, bunun için hazırlıklar yapıyoruz. 
Bu ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. 
Yunanistan’da zeytinyağı, İtalya’da yiyecek 
ve içecek sektöründe EPD alınıyor.  

Türkiye’de öne çıkan sektör hangisi 
peki? 

Şu ana kadar bizler 12 adet EPD belge-
lendirme çalışması yaptık. Bunların hepsi 
yapı malzemesi. 

Dalsan Alçı ile bu süreç nasıl başladı?

“Şunun altını çizmek lazım: 
Firmanın sürdürülebilirliği 
yoktur, ürünün sürdürülebilirliği 
vardır.” 

“Dalsan Alçı’nın EPD değerleri 
Avrupa’da yayınlanan 
dokümanlara kıyasla oldukça 
düşük.” 
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Panavia Residence, doğayla mimarinin uyumunu sadece tasarımıyla değil, projenin her bir ayrıntısında kullanılan 
malzemelerdeki tercihle de gerçekleştiriyor ve hedeflenen ekoloji-mimari buluşmasını sağlıyor. 

Proje Haber / Panavia Residence

Doğa ile mimarinin 
kavuşması… 
Panavia Residence

Seba İnşaat’ın kurucu ortaklarından 
Gazanfer Mürşit ve Haşmet Mürşit tara-
fından 2010 yılında  kurulmuş Panaroma 
Grup. İnşaat sektörün en hızlı büyüyen 
firmaları arasında yer alan grup, hayata 
geçirdiği tüm projelerde kaliteli, sosyal ve 
nitelikli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. 
North İstanbul, Panorama Plaza, Panorama 
Park gibi projeleri de hayata geçiren 
Panorama Grup, Panavia Residence’ın 
ardından Çamlıca ve Zekeriyaköy’de 

yeni projelere başlayarak 3 yıl içinde 700 
konutluk projeleri tamamlamayı hedef-
liyor. 

Konut alanına yönelik çok ciddi yatı-
rımlar içine giren grup için Panavia 
Residence, A Plus segmentinde ortaya 
koyduğu ilk proje. İstanbul’un İstinye sem-
tinde hayata geçirilen proje, aynı zamanda 
kentsel dönüşüm çerçevesinde ele alınan 
bir özelliğe sahip. 

İstinye Devlet Hastanesi, İstanbul 

Teknik Üniversitesi, İstinye Park Alışveriş 
Merkezi, Maslak Acıbadem Hastanesi, 
TİM Gösteri Merkezi, Park Orman ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi’ne yakın bir yerde 
konumlanan proje, şehrin içinde olmasına 
rağmen 5 bin 500 metrekarelik yeşil ala-
nıyla doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Panavia Residence’ın proje müdürü 
olarak görev yapan Fazıl Durmuş, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nü okumuş. Çok 

Yunus Argan
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katlı 5 bloktan oluşuyor. Brüt 84 metrekare 
ile 347 metrekare arasında değişen bah-
çeli, balkonlu veya teraslı daireleri içinde 
bulunduran projede, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 
gibi oda seçeneklerinin yanı sıra kişiye özel 
100 metrekareye varan bahçeleriyle bahçe 
dubleksleri, ara kat daireleri, çatı dubleks-
leri ve loft daire seçenekleri de sunuyor. 
Akıllı ev otomasyon sistemiyle inşa edilen 
projede yer alan dairelerin yüzde 80’i, 
bahçeli daireler dahil boğaz manzarasına 
sahip. Durmuş, 60 daire olarak planlanan 
projenin farklı müşterilerin taleplerine 
göre daire birleşmeleri neticesinde 50’ye 
kadar düşebileceği bilgisini paylaşıyor. 

Ön cephede deniz manzarasına hakim 
geniş bir balkon, büyük bir mutfak, mutfak 
ile yemek odası arasındaki özel geçiş, akıllı 
ev otomasyon sistemi, üçüncü banyo 
olarak da kullanılabilecek çamaşır yıkama 
ve kiler odası, geniş ve ferah odalar, her 
yatak odasına özel banyo, her daire için 
ayrı ayrı düzenlenmiş depolar, maksimum 
ölçüde tutulmuş tavan yüksekliği, şık ve 
çağdaş malzemeler toplam yaşam kalite-
sini artırıyor. 

Ana giriş kapısından hemen sonra oto-
parka inildiği için site içerisinde taşıt trafiği 
yer altında bulunuyor. Otopark alanı aynı 
zamanda diğer blokları ve sosyal alanları 
da birbirine bağlayıcı bir görev üstleniyor. 
Kapalı otoparkı, kapalı ve açık yüzme 
havuzu, fitness center, buhar odası, sauna, 
barbekü, ortak kullanım ve dinlenme 
salonu (home theather), daireye özel kul-
lanım için party house, özel kav, çocuk 
oyun alanları ve havuzu; şehir yaşamın-
daki stresten uzak, huzurlu bir site yaşan-
tısı vaat eden unsurlar bir bütün olarak 
sunuluyor.

Panavia Residence, boğaz manzara-
sının maksimum kullanımı için tabandan 
tavana camlar, çatı dublekslerinde atrium 
stili yerden ısıtma sistemi ve havalan-
dırma, birinci sınıf malzeme kullanımı, 

Yarı yeşil akıllı ev
Panavia Residence’ın esas farklılığını 

akıllı ev konsepti içinde ele alınması şek-
linde ortaya koyuyor Durmuş. Tam bir yeşil 
bina olmasa da; yüzeysel suları toplayan 
ve bu suları bahçe sulama sisteminde kul-
lanmasıyla projenin ‘yarı yeşil bina’ özelliği 
gösterdiği üzerinde duruyor. 

Lokasyon olarak şehrin önemli nok-
talarına yakın olmasıyla, projenin avan-
tajlı bir konumda olduğuna vurgu yapıyor 
Durmuş. Metrekare olarak 350 metreka-
reyi aşan lobisi, restaurantı, barı, kapalı ve 
açık havuzu, fitnessı, hamamı, açık hava 
jakuzi ve dinlenme bahçeleri ile Türkiye’de 
emsali olmayan bir sosyal tesise sahip 
olduğunu anlatıyor. 

Proje detayları
Bahçe dubleksi, çatı dubleksi ve ara 

katlardan oluşan Panavia Residence, 4 

farklı inşaat firmalarının üst segment 
konut projelerinde üzt düzey yöneticilik 
yapmış. Proje üretiminde 10 yıllık dene-
yimi var. Son 1.5 yıldır Panorama Grup 
ile birlikte çalışıyor. Panavia Residence’ın 
proje koordinatörü Yüksek Mimar Serdar 
Sipahioğlu’ndan gelen detaylar doğrul-
tusunda projenin bütün uygulama işle-
rini yürüten ekibin başında bulunuyor. 
Sipahioğlu’ndan gelen doneleri sahada 
bire bir uygulamanın yanı sıra; hem yapı 
malzemesi firmalarıyla hem de İSKİ, İGDAŞ 
gibi belediye birimleriyle işlerin yürütül-
mesi noktasındaki görevi de yine kendisi 
yürütüyor.  

Panavia Residence projesiyle 
ilgili olarak konuşmak üzere projenin 
İstinye’deki şantiyesinde biraraya geli-
yoruz. Projenin detayları konusuna geç-
meden önce, projenin en önemli özel-
likleri hakkında bilgi veriyor Durmuş. 
Panorama Grup’un kaliteye verdiği 
önemin timsali olduğunu söylüyor. 
Projede kullanılan bütün malzemelerin, 
anahtarından parkesine, mutfağından 
banyosuna kadar üst düzey malzeme 
kullanımına özen gösterdiklerinin altını 
çiziyor. Ve sadece görünen malzemelerde 
değil, kaba inşaatta kullanılan bütün mal-
zemelerde de aynı yaklaşımı sergiledikle-
rinin altını çiziyor. 

Fazıl Durmuş, en üst segment 
konut projesi olmasının tasarım, 
işçilik, banyo ve mutfakta 
kullanılan ankastre ürünleri ve 
yapı malzemesi gibi projenin 
bütün unsurlarına yansıdığını 
söylüyor. 

“Dalsan Alçı, kendini kanıtlamış 
bir marka. Ama bizim tercih 
sebeplerimizin başında insan 
kalitesi ve tedarik başta geliyor.”

Fazıl Durmuş
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Islak mahaller ve ana duvarlar hariç 
geri kalan her yer alçı levha. Panavia 
Residence projesinde; daire içi bölme 
duvarlarında alçı levha, asma tavan-
larda çift kat alçı levha, balkon ve teras-
ların saçak altında, dış cephelerde, sosyal 
tesislerin saçak altı ve ıslak hacimlerde 
BoardeX kullanılmış. Projede 5-6 bin met-
rekare civarında BoardeX kullanımı yapıl-
dığını söyleyen Durmuş, “İnce işçiliklerde 
kullanılan bütün sıvalarda Dalsan Alçı mal-
zemeleri kullandık” diyor.  

BoardeX ile inşaatlar hız kazandı
BoardeX’ten önce çok ağır, işçiliği zor, 

kesimi zor olan malzemelerle çalışmak 
durumunda kaldıklarını ifade eden Fazıl 
Durmuş, BoardeX ile birlikte çok büyük 
kolaylıklar yaşamaya başladıklarını vurgu-

luyor ve “BoardeX, çıktıktan sonra biz çok 
büyük bir hız kazandık” diyor. BoardeX ile 
ilk kez fuarda tanıştığını anlatıyor Durmuş 
ve başta temkinli yaklaşsa da BoardeX’i 
inşaat projelerinde ilk kullanan kişilerden 
biri olduğunu söylüyor: “BoardeX’in su 
geçirimsizliği, işçilik kolaylığı, kolay işlen-
mesi, maket bıçağıyla dahi kesilebilmesi, 
yüksek dayanımı, hava şartlarına karşı 
dayanıklı oluşu, yanmaz bir özellik göster-
mesi, fiyatının ağır malzemelere göre çok 
daha uygun oluşu ve arkasında Dalsan Alçı 
güvencesinin olması. Benim açımdan çok 
müthiş özellikler.” 

Dalsan Alçı ürünlerinin Panavia 
Residence projesine önemli katkılar sun-
duğunu anlatan Durmuş, BoardeX’in rek-
lamını en az Dalsan Alçı kadar yaptığını 

kusursuz işçilik, açılıp kapanabilen ve 
istendiğinde kış bahçesine dönüşebilen 
teraslar, özel ısı ve ses yalıtımı şeklinde ele 
alınmış bir proje. En üst segment konut 
projesi olmasının tasarım, işçilik, banyo ve 
mutfakta kullanılan ankastre ürünleri ve 
yapı malzemesi gibi projenin bütün unsur-
larına yansıdığını anlatıyor Fazıl Durmuş. 
Bu kalitedeki bir projenin gerçekleşmesi 
için kendisini kanıtlamış, referansı olan 
markaları projeye dahil etmeye gayret 
ettiklerinin altını çiziyor. 

Dalsan Alçı ismine güveniyoruz
‘Greenguard’, ‘safe4fire’ gibi serti-

fikalara sahip olan Dalsan Alçı marka-
sını tercih etmelerinin arkasında da, kali-
teye yönelik beklentileri olduğunun altını 
çiziyor ve “Dalsan Alçı’nın ismine güveni-
yoruz” diyor. Dalsan Alçı tercihini sadece 
ürün kalitesiyle gerçekleştirmediklerini 
belirten Durmuş, insan kalitesinin ve mal-
zeme temininin kolaylığının da bu tercihte 
önemli bir payı olduğunun altını çiziyor: 
“Dalsan Alçı, kendini kanıtlamış bir marka. 
Ama bizim tercih sebeplerimizin başında 
insan kalitesi ve tedarik başta geliyor. Satış 
temsilcilerinin cana yakınlığı ve bir tele-
fonla malzemeyi temin ediyor olmak çok 
önemli. Üretimde ve tedarikte  malının 
arkasında duran markaları tercih ediyoruz. 
Dalsan Alçı, bunu layığıyla yerine getiriyor. 
A plus kalitedeki bütün ihtiyaçlarımızı kar-
şılıyor. Mutlaka bir takım eksikler olabi-
liyor, ama bunlar çok kolaylıkla tolere edi-
lebiliyor.”

30 bin metrekare alçı ürünü 
Projede kullanılan Dalsan Alçı ürün-

lerine yönelik bilgi veren Durmuş, 30 bin 
metrekareye yakın standart ve su emme 
oranı azaltılmış alçı levha kullanımları 
olduğunu ifade ederken, “Bütün duvar-
larda, asma tavanlarda alçı levha kullandık. 
Çatı aralarında, dış cephe saçak aralarında 
ise BoardeX kullandık” diyor. 

“Üretimde ve tedarikte malının 
arkasında duran markaları tercih 
ediyoruz. Dalsan Alçı, bunu 
layığıyla yerine getiriyor. A plus 
kalitedeki bütün ihtiyaçlarımızı 
karşılıyor.”
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A plus bir kalite sunuyor” diyor.   
Genel manada alçı markaları terci-

hinde fiyatın dikkate alınan bir unsur oldu-
ğunu ifade eden Durmuş, her ne kadar 
fiyat önemli olsa da birkaç lira fark edecek 
diye daha önce çalışıp güzel sonuçlar elde 
ettikleri ürün ve markaları değiştirmekten 
imtina ettiklerini vurguluyor. 

Alçı uygulamasını daha önce birlikte 
çalıştıkları ustalarla birlikte yaptıklarını 
belirten Durmuş, Panavia projesinde 32 
kişilik alçı ustasıyla çalıştıklarını anlatıyor 
ve 10 yıldır aynı ekiple çalışmanın avan-
tajlar yarattığını söylüyor. Panavia proje-
sinde özel dekorasyona ihtiyaç duyuldu-
ğunu ifade ediyor ve zaman zaman bu 
konuda nitelikli personele ihtiyaç duy-
duklarını da itiraf ediyor. İşçilik kalitesi 
ve doğru uygulanabilirlik noktasında fir-
malardan denetim desteği aldıklarını 
belirten Durmuş, firmaların bu konuda 
destek veriyor olmalarının çok daha nite-
likli işlerin çıkmasını sağladığını sözlerine 
ekliyor. 

söylüyor: “Biz zamanla yarışıyoruz. Projeyi 
belli bir tarihte bitirme konusunda taah-
hütlerimiz var. Dalsan Alçı’nın tedarik hızı, 
bizim taahhüdümüz konusunda da bize 
çok büyük bir katkı sağlıyor. BoardeX, bu 
projemizde de bize yarıdan fazla zaman 
kazandırdı. Alçının uygulanmasının kolay-
lığı, kesiminin kolaylığı bize çok büyük 
zaman kazandırıyor. İşçilik hatalarını kapa-
tıyor. Belli bir hata yapılmışsa, bakım 
onarım konusunda da kolaylıklar sağ-
lıyor. Bu çok büyük bir konfor. Dekorasyon 
konusunda özgürlükler sunuyor.” 

Alçı levhalarla daha hafif binalar
Diğer yapı malzemeleriyle kıyaslan-

dığında alçı levhanın daha hafif binalar 
yarattığını ifade eden Durmuş, alçının 
inşaat projeleri için önemli kolaylıklar sağ-
ladığını belirtiyor ve “Bizim bütün odala-
rımız alçı levha. Ufak tefek çatlaklar olsa 
da kolay tolere edilebiliyor. Bunun yanı 
sıra yangına karşı geciktirici özelliğinin 
olması da alçının tercih edilmesini sağ-
lıyor. Tavanlarda gerek olmadığı halde ses 
geçirimsizliği için çift kat alçı levha kullanı-
yorum. Finish noktasında çok büyük kolay-
lıklar sağlıyor. Sonlandırmada çok temiz ve 

“Dalsan Alçı’ın tedarik hızı, bizim taahhüdümüz konusunda da bize çok 
büyük bir katkı sağlıyor. BoardeX, bu projemizde de bize yarıdan fazla 
zaman kazandırdı.”

Proje Künyesi

Proje Adı: Panavia Residence

Proje Türü: A plus konut

Proje Yeri: İstinye

Proje Alanı: 32.000 m2

Yatırımcı Firma: Panorama Grup

Yüklenici Firma: Panorama İnşaat

İş veren: Panorama Grup

Mimari Proje: Serdar Sipahioğlu ve 

Panorama İnşaat Mimari Ekibi

İç Mimari Proje: Koray Yavuzer 

ve Y. Mimar Serdar Sipahioğlu ve 

Panorama İnşaat Mimari Ekibi

Proje Müdürü: Fazıl Durmuş

Projede Kullanılan Dalsan Alçı 

Ürünleri: Dışarıda BoardeX, içeride 

ALLEV alçı levha kuru duvar sistemleri 

İşin Başlangıç Tarihi: Aralık 2012

İşin Bitiş Tarihi: Aralık 2013 
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Dalsan Alçı’nın Konya bayisi Artıpan 
İnşaat firma sahibi Necmettin Yılmaz, 
1959 Konya doğumlu. Üç evlat babası ve 
torunları var. Mühendislik fakültesinde 
eğitim görmüş, ancak 1979 yılında eğiti-
mini yarıda bırakmış ve özel sektörde çalış-
maya başlamış. İnşaat sektörüne girmesi 
ise bir inşaat firmasına girmesiyle olmuş. 
Sonrasında sektörde, satış müdürlüğü, 
bölge temsilciliği, bölge müdürlüğü gibi 
görevlerde bulunmuş. 

Dalsan Alçı ile bir inşaat firmasında 
çalışırken tanışmış. Yılmaz, “Bu inşaat fir-
masında 13 yıl kadar çalıştım, çalıştığım 
süre boyunca da Dalsan Alçı’nın malzeme-
leri kullanıldı” diyor. 

Artıpan’ı anlatmaya yer aldığı önemli 
projeleri sıralayarak başlıyor. Adliye bina-
sının, Makro Alışveriş Merkezlerinin ve 
Konya Şeker Fabrikası’nın kendileri için 
önemli projeler olduğunu belirtiyor ve “Bir 
proje ne kadar çok para kazandırırsa ya da 
ne kadar problemsiz ilerlerse o kadar keyif 
veriyor” diyor. 

Artıpan’ın büyük satış portföyü olan 
bir firma olmadığını, uygulama firması 
olduğunu ve kendi uygulamalarında 
Dalsan Alçı malzemelerini daha avantajlı 
bir şekilde kullanmak için bayi olduğunu 
söylüyor. Uygulama yapabilmek için proje-
leri çok iyi takip etmek gerektiğini anlatan 
Yılmaz, bunun için izledikleri yöntemin 
aslında çok da zor olmadığını söylüyor. 
“Proje başlangıcında ziyaret ediyor, tanı-
şıyoruz, önerilerimizi yapıyoruz, ihtiyaç 
oldukça bize dönüyorlar”.

Projelerinde alçı levhayı nasıl kullan-

dıklarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Alçı lev-
hayı hem tavan hem de duvar imalatla-
rında kullanıyoruz. Yangın koridorlarında 
ve ıslak hacimlerde standart alçı levhanın 
dışında, daha teknik  ürünler kulanmamız 
gerekiyor. Bu sebeple ALLEV yeşili ve 
ALLEV kırmızısını da projelerimizde sıklıkla 
tercih ediyoruz”. 

Yenilikçilik Dalsan Alçı’nın misyonu
Dalsan Alçı’nın her geçen gün daha 

yenilikçi bir marka haline geldiğini anlatan 
Yılmaz, “Ürün portföyü sürekli genişliyor. 
Her geçen gün satışların biraz daha art-
tığını görüyorum, çünkü sektörde artık 
eskisinden daha fazla rastlıyorum Dalsan 
Alçı ürünlerine. Yenilikçi bir firma, ürün-
leri kaliteli, doğru malzemeler ve doğru 
piyasa çözümleri sunuyor. Dört kenarı 
pahlı alçı levha çıkarması, sorunları incele-
diklerini ve ona göre çözümler üretmeye 

çalıştıklarını gösteriyor. BoardeX yine aynı 
şekilde.  Özellikle projelerde çok önemli 
bir ürün haline geldi” diyor. Bu ve bunun 
gibi nedenlerden dolayı da Dalsan Alçı 
bayisi olmaktan duyduğu mutluluğu da 
dile getiriyor. 

Alçı ve alçı levha sektöründeki 
gelişim…

Bu sektördeki gelişimi anlayabilmek 
için öncelikle alçı ve alçı levhanın sağladığı 
avantajları sıralamak isteyen Yılmaz, kolay 
uygulanması, inşaata kattığı hız, temiz 
görüntü, düzgün yüzey, hızdan kaynaklı 
maaliyet avantajlarını bir çırpıda payla-
şıyor. Sonrasında ise sözlerine şu şekilde 
devam ediyor: “Alçı ilk çıktığı yıllarda villa-
larda ya da lüks konutlarda kullanılıyordu. 
Fakat şimdi tüm konutlarda kullanılıyor. 
Bu, alçı üreticilerinin başarısı. Artık dağın 
başında bile alçı ve alçı levha kullanılıyor. 

Ne kadar kaliteli ürün üretilirse üretilsin bayi ağının ürünü doğru anlatmasının satıştaki etkisi üzerinde duran 
Necmettin Yılmaz, Dalsan Alçı’nın doğru bayilerle doğru işler yaptığını söylüyor.

Bayi Haber / Artıpan İnşaat

Zeynep Çalış

doğru bayi 
Dalsan Alçı 

ile yol alır

Necmettin Yılmaz
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Ürünler artık daha teknik, ALLEV yeşili, 
ALLEV kırmızısı, ALLEV bordosu ve ALLEV 
A1 var. İnşaat sektörü ülke ekonomisinin 
lokomatifi. TOKİ’ler yeterli mi bilemiyorum. 
Bir de yap-sat’ı da bozuyor ve küçük müte-
ahhiti ortadan kaldırıyor. Ayrıca TOKİ’lerde 
çok doğru, çok kaliteli malzemeler kul-
lanıldığını da düşünmüyorum”. Ayrıca 
Necmettin Yılmaz, bu gelişim sonucunda 
yeni üreticilerin sektöre girdiğini ve sek-
törde tutunmaya çalıştığını anlatıyor. “Yeni 
kurulan firmalar piyasaya girmek istiyor, 
biz  yıllardır çalışıyoruz ve para kazanmak 
istiyoruz. Kıran kırana bir mücadele oluyor. 

Sektörün en büyük ihtiyacı eğitim
Yılmaz, alçı grubunda çalışan insan-

ların eğitim düzeyinin çok düşük oldu-
ğunu söylüyor ve sözlerini şöyle açıklıyor: 
“Sektördeki insanların sektörle ilgili bilgi-
sinin de artırılması şart. Dalsan Alçı usta 
seminerleri ve BULUŞTUR buluşmaları 
yapıyor ve onlar gerçekten faydalı oluyor. 
Kendilerini muhatap alınmış hissettikleri, 
değerli hissettikleri için o ustalara Dalsan 
Alçı dışında hiçbir şey kullandıramazsınız. 
Usta sektörün kullandığı malzemeleri de 
yönlendiriyor. Usta hangi malzemeye alı-
şıksa onu uygulamak istiyor”. 

Bazen ustaların önyargılı da yaklaştık-
larını sözlerine ekliyor ve başına gelen bir 
olayı bizlerle paylaşıyor. “ Bir gün müte-
aahhit arkadaşım beni çağırdı. ALÇITEK 
ve SATENTEK vermiştik. Müteahhit arka-
daşım ustaların malzemeler için bozuk 
dediğini, kullanamıyoruz dediğini söy-
ledi. Gittim baktım, torbayı açmadan mal-
zemeye bozuk diyorlar. Tek bir torba bile 
açılmamış. “Biz bu malzemeyi kullanma-
yacağız” dediler. Ben de “siz bilirsiniz, kul-
lanan bir ekiple devam edelim o zaman” 
dedim. Ondan sonra kullanmaya baş-
ladılar. Şimdi de aynı ekip, “Biz Dalsan 
Alçı’dan başka kullanmayız” diyor”.

Bazen müteahhitlerin de yanlışlar 
yapabildiğini, alçıyı ne kadar uygulaya-
caklarını şaşırdıkları durumların olabildi-
ğini söyleyen Yılmaz, bu sebeple uygula-
maya yönelik sıkıntılar yaşadıklarını belir-
tiyor ve bu sıkıntılara örnekler veriyor. 

“Müteahhitler, alçıyı ne kadar kullanacak-
larını bilmiyorlar. Metrekarede minimum 
5 kg SIVATEK uygulaması gerektiğini bil-
miyor, sıyırma çekiyor. Sonra çatlamalar 
oluşuyor. Rüzgar sirkülasyonunun olduğu 
yerler daha çabuk kuruyor. 

Mesela başıma gelen ilginç bir örnek 
var. Binayı komple yapıyor müteahhit, dış 
cepheye gelen tuğlaların üzerine uygulan-
dığı alçıda çatlamalar meydana geliyor. İç 
mekandaki uygulananlarda bir problem 
yok. Böylece malzemeden olmadığını 
anladık ve sonunda sebebini bulduk. 
Dışarısı sıcak ve dolayısıyla tuğlalar çok 
fazla ısı çekmişler ve alçı karışımının içeri-
sindeki suyu emiyor. Suyu emdiği zaman 
da çabuk kuruyor ve tozumalar meydana 
geliyor. Uygulamadan önce dış duvarları 
ıslatarak bu sıkıntıyı çözmüş olduk”. 

Bazı şeylerin sadece tecrübe ile öğre-
nilebileceğini belirten Yılmaz, “Son zaman-
larda başımıza gelen bir olay daha var. 
Alçıyı karıştırıyoruz, bir bakıyoruz ki çok 
akıcı bir kıvama geliyor. Hemen Dalsan 
Alçı’nın teknik ekibinden yardım istedik. 
Kullanılan su ile ilgiliymiş. Su kuyu 
suyuymuş ve kuyu suyu ile karıldığı zaman 
alçı çok akıcı bir hale gelirmiş. Suyu değiş-
tirince hiçbir problem kalmadı” diyor. 

Doğru bayi ağı, doğru iş
Necmettin Yılmaz, kaliteli ürün üret-

menin ve satış sisteminin üreticiler için çok 
önemli olduğunun altını çiziyor. 

Ne kadar kaliteli ürün üretilirse üre-
tilsin bayi ağının ürünü doğru anlat-
masının satıştaki etkisi üzerinde duran 
Necmettin Yılmaz, Dalsan Alçı’nın doğru 
bayilerle doğru işler yaptığını söylüyor 
ve “bayi ağın ürünü doğru anlatamı-
yorsa satamazsın, dolayısıyla ürünü önce 
bayine satabilmen gerekiyor, Dalsan Alçı 
bu konuda çok başarılı” diyerek sözlerini 
tamamlıyor. 

“Her firmada olabileceği gibi her 
bayide de probemler yaşanabilir, ancak 
önemli olan problemlere doğru çözümler 
üretebilmektir” diyen Yılmaz, Dalsan 
Alçı’nın bayisini çok iyi dinlediğini; hem 
bayisinin hem de sektörün sorunlarına 
çözümler üretmeye çalıştığını ve ürettiği 
çözümlerin çok doğru sonuçlar verdiğini 
belirtiyor.

Alçıkart ustaların gönlünü kazandı
Dalsan Alçı’nın Alçıkart uygulamasını 

çok başarılı bulan Yılmaz, “Alçıkart uygu-
laması ustaların gönlünü kazandı” diyor. 
Yılmaz, ustanın zaten Dalsan Alçı malze-
melerini  kullandığını, Alçıkart için özel-
likle kullanmadığını anlatıyor.  “Alçıkart 
biz malzemeyi sattıktan sonra ustanın 
işine yarıyor. Ustayı mutlu ediyor ve usta 
hediyeleri almak için mücadele ediyor. 
Hediye alan çok fazla müşterilerimiz var. 
Hediyelerini gelip bizden alıyorlar. Telefon, 
televizyon, çeşitli beyaz eşyalar ve tulum 
alan bir sürü müşterimiz var”. Dalsan 
Alçı’nın Alçıkart sistemiyle ustalara ver-
diği önemi bir kere daha gösterdiğini ve 
onlara kendilerini muhattap alınmış, değer 
verilmiş hissettirdiğini söylüyor. 

DBS yeniliği
DBS’nin de Dalsan Alçı’nın bayilerinin 

sıkıntılarını çözmek için getirdiği başka 
bir sistem olduğunu söyleyen Yılmaz 
“Teminatı ikiye katladığı için bizim zaman 
zaman yaşadığımız risk sıkıntılarına çözüm 
oldu. Bu sistemi ilk başladığı günden beri 
kullanıyoruz. Dalsan Alçı’nın yaptığı bütün 
yeniliklere hızla adapte olmaya çalışıyoruz. 
Dalsan Alçı çok yenilikçi bir firma, böyle bir 
firmanın bayileri de aynı yenilikçi, takipçi 
yapıda olmalı. Biz kendi firmamız adına 
yeniliklere adapte olmak konusunda hiç 
sıkıntı çekmiyoruz, aksine lokomatif olmak 
bizim de hoşumuza gidiyor” diyerek sözle-
rini sonlandırıyor. 

“Ürün portföyü sürekli genişliyor. 
Her geçen gün satışların biraz 
daha arttığını görüyorum, çünkü 
sektörde artık eskisinden daha 
fazla rastlıyorum Dalsan Alçı 
ürünlerine. 

Necmettin Yılmaz ve ekibi
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Q Spa Resort, yaratıcı ve özgün 
Akdeniz yaşam tarzı konseptlerinin 
öncüsü Botam Qualitas tarafından 
Antalya’nın Manavgat bölgesinde gelişti-
rilen modern bir konut projesi.

Mimari projesi “Leisure Development” 
kategorisinde “European Property Awards” 
ödülünü alan Q Spa Resort, ödüllü 
mimarlar tarafından yenilikçi bir ruhla, 
konfor ve şıklığın buluştuğu, kalite arayı-
şında olan yerli ve yabancı müşterilerin 
talepleri göz önünde bulundurularak, 
çağdaş Akdeniz mimarisini yansıtan hari-
kulade detayları ile tasarlanmış.

8 dönüm araziye kurulan Q Spa, açık 
ve kapalı alanlar dahil 12.000 metreka-
reden oluşan bir yaşam alanına sahip. 96 
daireden oluşan Q Spa’daki daireler 3+1, 
2+1 ve 1+1 olarak tasarlanmış. Atrium’u, 

resepsiyonu, fitness salonu, hamamı, 
masaj odaları, buhar odası, tuz odası, sau-
nası, kapalı havuzu, jakuzisi, açık havuzu 
ve pool barı ile otel konseptinde bir rezi-
dans projesi… 

Proje ile ilgili bilgi almak için Proje 
Müdürü Volkan Öztürk, Uygulamacı Mimar 
Bekir Söylemez ve Mimar Ezgi Fitos’la 
konuşuyoruz. 

Volkan Öztürk, projeyi anlaya-
bilmek için öncelikle Botam Qualitas’ı 
tanımak gerektiğini vurguluyor. “Botam 
2004 yılında kurulan 5 ortaklı bir firma. 
Ortaklarının 2 tanesi ODTÜ İnşaat mühen-
disliği mezunu, bir tanesi de ODTÜ 
mimarlık mezunu. Ilk projeleri Başarı 
Koleji, sonrasında Sevgi Hastanesi ve alt-
yapı projeleri ile sektördeki büyümeleri 
devam etmiş. Sensimar Otel, Emirhan 

Otel ve daha başka otel projelerinde de 
yer alan Botam, 2000 yılında yeni ortak-
ları Ezgi Hanım ile tanıştı ve yabancıya 
yapsat projesine başladı. Bu ortaklığın ilk 
projesi Q Garden adında 28 villalı bir işti. 
Sonrasında da Q Spa Projesine başladık. 
Botam, teknik kadrosu ve iş kalitesiyle bu 
bölgeye kaliteli işler yapmayı ve buradaki 
sektöre bu kalite ile yön vermeyi misyon 
edinmiştir”. 

BoardeX’ten dolayı Dalsan Alçı ter-
cihi…

BoardeX’in muadili olmayan bir mal-
zeme olduğunu söyleyen Öztürk, iç 
mekanlardaki alçı levha kullanmalarının 
sebebini ise şu sözleriyle açıkladı: “Dışarıda 
BoardeX kullandığımız için içeride Dalsan 
Alçı, alçı levha kullandık. Tercih etmemiz-
deki tek sebep de bu değil. Bize bu tercihi 

Dalsan Alçı’nın alçı levha ve BoardeX ürünlerinin kullanıldığı Q Spa Resort projesi özgün mimarisi ve sunduğu konforla 
““Leisure Development” kategorisinde “European Property Awards” ödülünü almaya hak kazandı. 

Proje Haber / Q SPA Resort Antalya

Mahir Turan

pratik çözüm 
Alçı ve alçı levhalar proje detaylarında 

imkanları sunuyor
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yaptıran birkaç sabep daha var aslında. 
Hem satış temsilcilerine, hem teknik birim-
lerine telefonla erişim çok rahat ve gelme-
lerini rica ettiğimiz zaman, hemen geli-
yorlar. Bunun yanısıra bizi tercih eden 
insanların sağlığı da bizim için önemli, 
dolayısıyla karar aşamasında iç mekanda 
kullanılan ürünlerin Greenguard sertifikalı 
olması bizim için önemli bir etkendi.”

Q Spa Projesi’nin iç mekan ve dış 
cephe uygulamalarını yapan Bekir 
Söylemez de Dalsan Alçı’yı çabuk çözüm 
üretebilen ve gelen şikayetleri hızlı bir 
şekilde dikkate alan bir firma olarak tanım-
lıyor ve Q Spa projesinde yaşadıkları bir 
sıkıntıyı anlatıyor: “BoardeX için özel, 
Drillex vidalar kullanılıyor. Onlarda diş 
problemi yaşadık ve Dalsan Alçı’yı arayıp, 
teknik sorumluya ilettik. Bize teşekkür 
etti ve şimdiye kadar kimseden böyle bir 
şikayet almadıklarını söyledi. Bir de bu 
vidaların 3,5’luğu yoktu, bunu da talep 
ettik ve hemen üretici firma ile görüştüler 
ve bizim ihtiyacımızı karşılayan vidaları 
üretmeye başladılar. Bizi dinliyor ve cid-
diye alıyorlar”.

Alçı levha ile hız kazandık
Söylemez, Q Spa’nın diğer projelerden 

çok önemli bir farkı olduğunu ve bu fark 
sayesinde çok hızlı çözümlere ulaştıklarını 
belirtiyor. “Bu proje tamamen alçı levha. 
Projede hiçbir şekilde bims kullanılmadı. 
Dış cephe de BoardeX ile yapıldı. Bir tek 
çiçeklikler betonarme, geri kalan her yer 
BoardeX yapımı”. 

Volkan Öztürk, bundan birkaç sene 
öncesi ile alçı ve alçı sektörünü kıyasla-

dığı zaman ciddi bir artış gördüğünün 
altını çiziyor ve bu artışı alçı ve alçı lev-
hanın maharetlerine bağlıyor. Turizm böl-
gesinde, yapılacak her hangi bir projenin 
sezona yetiştirilmesi gerektiğini ve dolayı-
sıyla hızın çok önemli olduğunu söyleyen 
Öztürk, bu sebeplerden kaynaklı malze-
mede aradıkları özelliklerin farklılaştığını 
dile getiriyor. “İşlenebilme kolaylığı, işçilik 
kalitesi ve projeye kattığı hız göz önüne 
alındığında alçı levhalar her geçen gün 
değer kazanıyor”diyen Öztürk, dış cep-
hede de alçı levhaların bu avantajlarından 
yararlanmak istediklerini ve bu sebeple 
de BoardeX’i tercih ettiklerini sözlerine 
ekliyor. 

Alçı levhanın işçilik açısından çok 
sıkıntı yaşatmayacak bir malzeme oldu-
ğunu ise şu sözleriyle anlatıyor: “Alçı lev-
halar inşaatın işçiliğine çok değer katıyor. 
Daire içine baktığınızda göreceksiniz o 
kadar fazla köşeli yer var ve bunlar alçı 
levhalarla çok iyi çözülüyor. Aynı detay-
ları sıvalarla çözmeye çalıştığınız zaman, 
çok iyi bir ustalık da gerekiyor ve maalesef 
günümüzde, eskisi kadar iyi ustalar da yok. 
Çimento işine girmemek işçiliği inanılmaz 
düzgün bir hale getiriyor”. 

Bekir Söylemez ise alçı levhalarla 
mastar gönye terazi işlerinin ve su, elektrik 
gibi tesisat işlerinin yapımında zamandan 
kazandıklarını belirtiyor. Kırıp dökmeden, 
projenin başındayken pratik çözümler 
uygulayarak tesisat işlerini çok kolay hal-
lettiklerini ve bu yüzden de alçı levha kul-
lanımını çok önemli bulduklarını söylüyor. 
Volkan Öztürk’ün BoardeX için söyledikle-

rine ek olarak BoardeX ile önerilen sistemi 
kullanarak, ısı ve ses izolasyonu sağladık-
larını da  belirten Söylemez bu projenin 
BoardeX kullanımıyla ilgili örnek bir proje 
olduğunu belirtti. 

Söylemez, küçük bir gülümsemeyle, 
Botam’ın ve Volkan Bey’in biraz fazla titiz 
olduğunu belirtiyor. Söylemez, Pusula 
Grup olarak 5 mm’nin üzerinde olan hata-
ları sökme taahhütü vererek işe başla-
dıklarını ancak bunun bile Botam’ı ve 
Volkan Bey’i tatmin etmediğini belir-
tiyor. Botam’ın bu konudaki sınırlarının 
3 mm’lerde olduğunu belirtiyor. Projede 
cephelerin de, katların da aynı akslarda 
olduğunu, dolayısıyla birinin önde birinin 
arkada olması gibi bir durum yaşanama-
yacağını anlatan Söylemez, projenin dış 
cephesinde uygulanan rampa detayında 
0,5 cm hata olduğunu ve bu hatanın da 
rüzgarlı bir günde ip çektikleri için, ipin 
esneme payından kaynaklandığını anla-
tarak sözlerini tamamlıyor. Bu anlamda 
içeride ve dışarıda alçı levha kullanmanın 
Botam’ı çok rahatlattığını belirtiyor. 

BoardeX, sektörün en iyi malzemesi
Botam Qualitas, BoardeX’i Antalya’da 

ilk kullanan firma. BoardeX’i ilk, Q Spa 
projesinden önce yaptıkları Q Garden 
Projesi’nde kullanıyorlar. Kendilerinden 
sonra bölgede yaygın olarak kullanılmaya 
başladığını söyleyen Volkan Öztürk, genç 
ve dinamik bir ekip olduklarını, bu sebeple 
de çok cesaretli ve yeni malzemeleri dene-
meye açık bir ekip oldukları için BoardeX’i 
ilk kullanan olduklarını düşünüyor. 

Volkan Öztürk BoardeX yapma kara-
rını nasıl verdiklerini şu şekilde anlatıyor: 

Bizi tercih eden insanların sağlığı 
da bizim için önemli, dolayısıyla 
karar aşamasında iç mekanda 
kullanılan ürünlerin Greenguard 
sertikalı olması bizim için önemli 
bir etkendi.”

Volkan Öztürk ve Bekir Söylemez
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“Projeye başlarken bims ile yapacağımızı 
düşünüyorduk, sonra BoardeX olur mu 
ki diye düşündük ve Dalsan Alçı’yı aradık. 
Proje Hizmetleri Yöneticisi Ali Kanver geldi 
ve bize bir sunum yaptı. Birlikte ürün kar-
şılaştırması yaparak artıları ve eksileri 
kıyasladık, sonrasında şantiyedeki genel 
giderleri hesapladık ve BoardeX’in bize 
katacağı hızla şantiyenin ne kadar erken 
biteceği ve bu giderlerden ne kadar tas-
sarruf edileceğine baktık. Bims yapma-
dığımız için sıvadan da tasarruf edeceği-
mizi düşündük. Ayrıca yalıtım konusunda 
İZODER’in bilgisine başvurduk ve bizim 
için bir çalışma yaptılar. Bu çalışmadan 
çıkan sonuçta 30 cm BoardeX duvar yaptı-
ğımızda elde ettiğimiz ısı yalıtım değerini, 
ancak 105 cm bims duvarla elde edebili-
yorduk. Bimsin oluşturduğu bitiş yüzey-
lerinin, BoardeX’in bitiş noktalardaki 
detaylar ve bitiş yüzeyi oluşturma konu-
sundaki hünerinin yanına bile yaklaşa-
mayacağını daha önceki projelerimizden 
biliyorduk zaten. Ayrıca Antalya hem çok 
rutubetli, hem de çok şiddetli yağmurları 
olan bir il, dolayısıyla BoardeX’in su emme 
oranlarını da karşılaştırdık ve su emme 
oranı daha düşük başka bir malzeme bula-

madık piyasada. Bir de BoardeX’in A1 sınıfı 
yanmaz malzeme olduğunu öğrendik, 
bir taşla iki, üç hatta dört kuş vurduk. 
Dolayısıyla çıkan sonuçtan çok memnun 
kaldık. Çatlamalar olur mu diye endişe-
lendik ama hiç bir problem yaşamadık, 
çünkü önerilen sistemi detayıyla uygu-
ladık”.

BoardeX’i  sadece dış cephede kul-
lanmadıklarını söyleyen Bekir Söylemez, 
hamam, kapalı havuz, buhar odası gibi 
yoğun nem alan alanlarda da BoardeX 
kullanımına gittiklerini belirtiyor. 

Sektördeki yenilikleri, malzemeleri çok 
dikkatle takip ettiklerini ve kendilerince 
ürünleri test ettiklerini belirten Ezgi Fitos, 
BoardeX’i de kendi usullerince test ettikle-
rini anlatıyor. “BoardeX’i suya attık ve gün-
lerce beklettik. Suyu hiç bir şekilde bün-
yesine kabul etmedi, ayrışmadı ve sudan 
çıktıktan bir kaç saat sonra da kendini tek-
rardan topladı”. Yaptıkları testin sonuçlarını 
şaşırarak takip ettiklerini söyleyen Fitos, 
BoardeX’in şu ana kadar piyasada kullan-
dığı en iyi ürün olduğunu vurguluyor.

Hem içeride hem dışarıda alçı levha 
kullanımının kendilerine büyük avantajlar 
sağladığını belirten Ezgi Fitos, 15 Ocak’ta 
imalata başladıklarını ve 13 Nisan’da duvar 
imalatlarının tamamının bittiğini söy-
lüyor. Projedeki detaylara vurgu yapan 
Fitos, sözlerine şu şekilde devam ediyor: 
“Projede detay çok fazla ve bu kadar kısa 
bir sürede, bu kadar detayı çözebilmek 
müthiş bir avantaj. Alçı levha sayesinde 
dairenin içindeki monotonluktan kurtu-
labiliyorsunuz. Işık oyunları yapabiliyor-
sunuz. Dolayısıyla mimar için çok tatmin 

edici, projeyi nasıl tasarladıysa onu biti-
minde de görebiliyor”.

Q Spa, gece de ışıl ışıl görünen, şık 
bir tasarıma sahip. Dış cephede ışık 
oyunlarından oldukça fazla yararlanıldı-
ğını anlatan Bekir Söylemez, “Benim için 
binanın gece görünüşü çok önemli, çünkü 
ışık bütün hataları gösterir” diyerek firma-
sına ve kullandığı malzemelere olan güve-
nini belirtmiş oluyor. 

Mimari detaylar ve özgünlük önemli
Ezgi Fitos, firma olarak mimari 

anlamda kopyala yapıştır yapmaktan hoş-
lanmadıklarını ve özgün tasarımlar yap-
tıklarını belirtiyor. Her projenin kendi için-
deki şartlarının, arazi şartlarının proje tasa-
rımını yönlendirdiğini söylüyor, ancak bazı 
firmaların bunları pek umursamadan her 
yere patates baskısı gibi aynı şekil binalar 
yaptığını vurguluyor. Kendilerinin bu 
şekilde çalışmadığını ve arazi şartlarındaki 
farklılıkları yakalayarak tasarım yaptıklarını 
ve proje çiziminde bütün detayları teknik 
olarak çözdüklerini belirtiyor. “Uygulama 
yapan arkadaşlarımızla projeyi tasarlama 
aşamasında sürekli fikir alışverişinde bulu-
nuyoruz ve böylece doğabilecek teknik 
sıkıntıları da inşaata başlamadan çözmüş 
oluyoruz, bu da inşaatın kalitesini arttı-
rıyor”. 

Q Spa Rezidansları’nın, konut ve 
turizm kavramlarını birleştirerek, resep-
siyon ve temizlik hizmetleri de dahil olmak 
üzere, sakinlerine 5 yıldızlı bir tesis içeri-
sinde, ev konforunu ve sıcaklığını sunmayı 

Fitos, BoardeX’in şu ana kadar 
piyasada kullandığı en iyi ürün 
olduğunu vurguluyor.
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amaçlayarak tasarlandığını ve inşa edildi-
ğini söyleyen Fitos, projenin bu özelliği ile 
Londra’da “Leisure Development” katego-
risinde Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul 
yarışmalarından biri olan“European 
Property Awards” ödülünü aldığını gurur-
lanarak anlatıyor. 

Volkan Öztürk, Kasım ayında her türlü 
mimari detayı ile birlikte inşaatın bittiğini, 
şu anda dairelerin dizayn edildiğini belir-
tiyor ve bu konuda da hassas olduklarını, 
konut sahibinin rahatını düşündüklerini 
söylüyor. Yatakları, mobilyaları, mutfak 
eşyaları hatta havlularına kadar evin her 
türlü ihtiyacının tedarik edildiği projede, 
ev sahiplerine sadece bavullarını alıp 
gelmek kalıyor. 

Öztürk son olarak, işletmesi de Botam 
tarafından yapılacak 510 m2 alan üze-
rine inşa edilen Q Spa Club’un, sakinle-
rine ücretsiz sauna, buhar banyosu, hidro 
masaj jakuzi, tuz odası, Türk Hamamı, 
masaj odaları, şok duşakabin, kar çeşmesi, 
kapalı yüzme havuzu ve spor salonu ile 
hizmet sunmaya hazırlandığını sözlerine 
ekleyerek projedeki sosyal mekanlar hak-
kında da ipucu vermiş oluyor.

Çevre dostu bir proje
İç ve dış mekanlarda sürdürülen mini-

malist stil ile proje genelinde bir tasarım 
bütünlüğü oluşturmayı amaçlayan Ezgi 
Fitos, iç ve dış mekanlarda hoş bir gece 
ambiyansı oluşturmak amacı ile gizli led 
aydınlatma detayları oluşturmuş ve bun-
ların aynı zamanda düşük enerjili çevre 
dostu aydınlatma elemanları olmalarına 
özen göstermiştir.

İZODER’den de yardım alarak kapsamlı 
bir ısı yalıtım sistemi uyguladıklarını söz-
lerine ekleyen Fitos, BoardeX sayesinde 
uyguladığımız yalıtım sistemi ile ısınmak 
ya da serinlemek için ekstra bir enerji kay-
nağına gerek duyulmayacağını ve böylece 
karbon emisyonunun da düşük olacağını 
söylüyor. Kullanılan bu sistem sayesinde 
Q Spa Resort projesinin çevreci yönünü 
ön plana çıkarmakla birlikte ısıtma ve 
soğutma masraflarını en aza indirerek ev 
sahiplerine de büyük bir avantaj sağla-
maktadır. “Ayrıca daireler, spa ve hamam 
gibi ortak kullanım alanları da dahil olmak 
üzere, binanın neredeyse tüm sıcak su 
ihtiyacı blokların çatısında yer alan güneş 
kolektörleri aracılığıyla sağlanır. Bu düşük 
enerjili sistem de karbon emisyonunun 
minimize edilmesinin yanı sıra ev sahiple-
rinin elektrik tüketimlerinde de tasarrufa 
yardımcı olacaktır”.

Proje adı: Q Spa Resort
Proje türü: Rezidans
Proje yeri: Manavgat/Antalya
Proje alanı: 12000 metrekare
Yatırımcı firma: Botam Qualitas
Yüklenici firma: Botam Qualitas
Mimari proje: Metin Vurmaz, Volkan 
Öztürk, Ezgi Fitos
Uygulamacı firma: Pusula Grup / Bekir 
Söylemez
Proje müdürü: Volkan Öztürk
Kullanılan Dalsan Alçı Ürünleri: BoardeX, 
ALLEV beyazı, ALLEV yeşili, ALLEV kırmı-
zısı, Drillex hard vidalar, iç ve dış cephe 
profilleri ve yardımcı malzemeler.
İşin başlangıç tarihi: 1 Ekim 2012
İşin bitiş tarihi: 1 Kasım 2013

Volkan Öztürk, 1983’te Ankara’da 
doğdu. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 
yılında Botam Grubu ile tanıştı. Sensimar 
Otel inşaatında bir arada çalışmaya baş-
ladı. Yaklaşık 5 senedir Botam Grup’la çalış-
maya devam ediyor. 

Ezgi Fitos, 1980’de Ankara’da doğdu. 
ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun, 
mezun olur olmaz soluğu Antalya’da alan 
Fitos, denizli bir şehirde yaşayabilmek için 
Antalya’ya geldiğini belirtti. Yeni geldiği 
yıllarda başka bir inşaat firmasında çalıştı-
ğını, ama Botam’ın çok kaliteli işler yaptı-
ğını da bildiğini anlatan Ezgi, iki yıl önce-
sinde bir konut/villa projesinde Botam’la 
birlikte çalışmaya başladığını belirtti. 

Bekir Söylemez, 1977’de doğdu. Girne 
Amerikan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 
mezunu. Projede Pusula Grup firmasıyla 
taşeron olarak yer alıyor. 2004 yılından 
beri sadece alçı levha üzerine çalışıyor ve 
çözümler üretiyor. 2009’dan beri Botam’la 
çalışıyor: bölme duvar, asma tavan ve dış 
cephe ile ilgili çözüm ortakları… Daha 
önce Esenboğa Hava Limanı, Sensimar 
Otel, Blue Waters Otel, Seven Seas Otel 
gibi projelerde yer aldı. 

“Alçı levhalar inşaatın işçiliğine 
çok değer katıyor.

Bekir Söylemez, Ezgi Fitos ve Volkan Öztürk

Proje Künyesi
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Bu sayımızın usta söyleşisi için horozu 
ile ünlü kentimiz Denizli’nin yolunu 
tuttuk. Sözleştiğimiz gibi ustamız Hasan 
Hüseyin Akıncı ile Denizli tren garı 
önünde buluştuk. Selamlaşıp tanışma fas-
lını tamamlar tamamlamaz Hasan usta, 
emektar Lada’sı ile kıvrak zikzaklar çizerek 
kısa sürede bizi şehir trafiğinden kurtardı. 

‘Aklımda nereye gidiyoruz’ sorusu eşli-
ğinde sohbeti sürdürürken, Denizli’yi daha 
da yeşil bulduğumu fark ettim. Gayri ihti-
yari ‘Çamlık’ın ünü Türkiye’yi aştı. Harika 
parklarınız var’ dedim. Hasan Usta, gülüm-
seyerek “Birazdan Çamlık’ta olacağız” 
diyerek, aynı zamanda aklımdaki sorunun 
da cevabını verdi. Ciğerlerimizi Çamlık’ın o 
muhteşem havası ile doldurduktan sonra 
Hasan Usta ile masamızda fokurdayan 
semaverin huzurlu sesi eşliğinde söyleşi-
mize başladık. 1960 Niğde doğumlu olan 
Hasan Usta’nın yolu 40 yıl önce Denizli’ye 
düşmüş, bir daha da gitmemiş. Bir yakın-
larının alçı firmasının Denizli bayisi olarak 
sektörle tanışmış. Dalsan Alçı ile tanışması 
da bu sayede olmuş. 

O zamanın Ege Bölge Satış Müdürü 
Bülent Kanıyılmaz ile tanışıp Dalsan 
Alçı’dan ürün almaya başlayan Hasan Usta, 
daha sonra satış işini bırakıp, uygulamacı 
olarak iş almaya başlamış ama Dalsan 
Alçı’dan hiç kopmamış. 

Alçı ve alçı levha sistemleri bayi-
liği yaparken uygulama işini öğrendiğini 
anlatan Hasan Usta, “Benim asıl mesleğim 
mobilya imalatçılığıydı. Ancak bayilik yap-
tığım dönemde işin içine o kadar girmiştik 

ki, alçı ve alçı levha sistemleri uygulama-
sını da o dönemde öğrendim. Son 12 yıldır 
sadece uygulama işleri alıyorum. Aldığım 
projeye göre ekibimiz büyüyüp küçülebi-
liyor. İşin durumuna göre bazen 5, bazen 
20 kişi oluyoruz. Eleman sıkıntımız yok, 
aldığımız projeye göre kadroyu genişlete-
biliyoruz” diyor.

Tercihimiz Dalsan Alçı
Asma tavan, alçı sıva, bölme duvar, 

kartonpiyer ve boya işleri yaptıklarını 
belirten Hasan Usta, “Arada başka mar-
kalar da kullanmak durumunda kalıyoruz. 
Müteahhitler malzemeli iş yaptıracak 
olursa zaten kullanacağımız ürünleri biz 
seçiyoruz, ama işçilik olarak işi almışsak, 

Alçı levha sistemlerinin ustalara sağladığı esneklik, özellikle mimarların elini rahatlatmış. Artık diledikleri kadar uçuk 
tasarımlar yapabiliyorlar. Ustaların ise buna itirazı yok. Denizli’deki ustalarımızdan Hasan Hüseyin Akıncı, “Evin 
ferahlığını ve kullanımını kısıtlamadıktan sonra bizim yapamayacağımız tasarım yok, uçak çizsinler, onu da yaparız” 
diyor.  

Usta Haber / Hasan Hüseyin Akıncı

Mevlüt Dağdeviren

sınır yok
Alçı levha ile mimaride 

Müteahhit bize sorduğu zaman, 
biz tercih olarak “Dalsan Alçı al” 
diyoruz. Mesela Dalsan Alçı’nın 
saten alçısı muhteşem. Daha 
fazla metraj yapıyor, sorun 
çıkarmıyor” 

Hasan Hüseyin Akıncı
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müteahhit bize soruyor, sorduğu zaman 
biz tercih olarak diyoruz ki “Dalsan Alçı al. 
Mesela Dalsan Alçı’nın saten alçısı muh-
teşem. Daha fazla metraj yapıyor, sorun 
çıkarmıyor” şeklinde konuşuyor. 

Bu noktada alçı levha uygulayıcılarına 
da bir tüyo veren Hasan Usta, levhaları tek 
sıra halinde dizmemelerini istiyor. Hasan 
Usta, “Yeni yapılan binalarda çatlama mut-
laka olur, çünkü bina oturuyor. Bu konuda 
uygulamadan uygulamaya çok farklı-
lıklar var. Çoğu eleman alçı levha montaj 
işinden pek anlamaz, çünkü vidalamakla 
iş bitmiyor. Mesela herkes levhaları aynı 
seride döşer, ek yerleri aynı hizaya geldiği 
anda derz bandını çekip gider. İş çabuk 
bitsin diye… Oysa alçı levhalarının şaşırt-
malı gitmesi gerekiyor, o zaman çatlama 
olmuyor” diyor. 

Ustalar istedi Dalsan Alçı yaptı
Alçı levhaların uzun kenarlarının pahlı 

olduğunu, ancak kısa kenarlarda bu özel-
liğin bulunmadığını belirten Hasan Usta, 
Dalsan Alçı’nın uygulayıcıların tecrübele-
rine verdiği değeri şu örnekle anlatıyor: 
“Normalde alçı levhaların uzun kenarları 
pahlıdır ama uç kısımları pahlı değildir. 
Şimdi Dalsan Alçı bizler için uzun ve kısa 
kenarları pahlı üretmeye başladı. Çünkü 
levhanın iki ek yeri birleştiğinde, derz ban-
dını ve alçıyı çektiğiniz zaman normalde 
aynı seviyeye gelmesi lazım, ama zaten 
düz olan birleşme yerine derz bandı ve alçı 
çekildiği zaman bombelik yapıyor. Dalsan 

Alçı böylece biz uygulayıcıları bu dertten 
kurtardı.”

Asma Tavanda ‘yok’ yok
Alçı levha sistemlerinin ustalara 

önemli esneklikler sağladığını, asma 
tavanlarda diledikleri tasarımı uygulama 
şansı bulduklarını anlatan Hasan Usta, 
mimarların da artık eskisi gibi ışık bantları 
ile yetinmediğini söylüyor. Günümüzde 
asma tavanda ve iç mimaride alternatif-
lerin arttığını belirten Hasan Usta, şöyle 
devam ediyor: “Şimdi çok değişik alterna-
tifler var, alternatifler iç mimarların hayal-
leriyle sınırlı… Eskiden kartonpiyer vardı, 
şimdi onun da işi bitti. Şimdi asma tavan 
olayı var. Bir müşterimizin evine yaptık. 
Mimar çizmiş, inanır mısınız, plazma tv 
koymak için özel yer yapmış, sinema sis-
temi var, asma tavanda ve duvarlarda gizli 
ışıklar var. İnanılmaz bir tasarımı vardı, 
hepsini alçı levha sistemleri ile yaptık.  
Yine 112 Acil Komuta Merkezi’nin asma 
tavanlarını yaptık. Tavan yüksekliği 12 
metre, ilk kez ses geçirmeyecek akustik 
alçı levhalar kullandık. Çok kalın, 40x40 
kalınlığında profiller kullandık. Artık hiç 
sorun yok, mimar ne çizerse çizsin yapabi-
liyoruz. Ama bazen mimarlar estetik adına 
evin kullanımını kısıtlayan tasarımlar yapa-
biliyorlar. Biz bu durumlarda uyarmaya 
çalışıyoruz. Bazen çok uçuk tasarımlar 
karşımıza çıkıyor. Mimarları uyardığımız 
oluyor, çoğu zaman da sonunda bizim 
dediğimize geliyorlar. Ne çizerse çizsin, 

uçak çizse onu da yaparız, ama biz diyoruz 
ki yaptığınız tasarım hem estetik olsun 
hem de kullanım alanını sınırlamasın. 
Mekan ferah olsun, kullanışlı olsun.”

Eleman açığı var
Alçı ve alçı levha sistemlerinde iyi 

yetişmiş eleman bulmanın giderek zor-
laştığını da anlatan Hasan Usta, inşaat 
sektöründe çalışmak isteyenlere bu alanı 
önerdi. Eğitim sistemimizin çıraktan 
eleman yetiştirmeyi imkansız hale getirdi-
ğini belirten Hasan Usta, “Eleman sıkıntısı 
had safhada, eleman yetiştiremiyorsun. 
Zaten mecburi bir eğitim var, 15 yaşında 
ortaokulu bitiriyor, sonra liseyi bitiriyor, 
18 yaşına geliyor. 18 yaşındaki birine 
neyi öğretebilirsin ki… Meslek lisesinden 
gelenlerin de bakıyorsun işle alakası yok, 
elemanların çekirdekten yetişmesi lazım. 
Benim eleman bulma sıkıntım yok ama bu 
herkes için geçerli değil. İnsanlar büyük 
bir iş alırken, eleman bulabilecek miyim 
diye düşünüyor. Ya da bir iş aldığınızda 
‘hemen yarın başlarız’ diyemiyorsunuz. 
Elemanların elindeki diğer işleri bitirip, 
gelmelerini bekliyorsunuz. Ben genç-
lere bu işi öğrenmelerini tavsiye ederim. 
Çünkü bu işin önü açık… Bu alanda işsizlik 
diye bir dert yok” diyor. 

Bir anı...
“Oğlum lisede okurken hocası çağırdı. 

Dedi ki, ‘yan komşum yaşlı bir teyze var, 
hıçkırık sesinden çok rahatsız oluyoruz. 
Bunu nasıl çözeriz’. ‘Hallederiz, yüzde 80 
bu sesi keseriz’ dedim ama işin sonunda 
yüzde 100 başarı sağladık. Daireye içe-
riden izolasyon yaptırdık. Hatta müşte-
rimiz eşini yan daireye gönderdi, git orda 
gürültü yap, bakalım izolasyon başa-
rılı olmuş mu’ dedi. Yenge gitti 15 dakika 
geçti ses seda yok. Müşterimiz telefonla 
arayıp, “Hanım çeneyi bırak, seni bekli-
yoruz biraz gürültü yap” dedi. Eşi de “15 
dakikadan beri bağırıyorum, duymuyor 
musunuz?” deyince, ses izolasyonunu 
yüzde 100 başardığımızı anladık.

Ne çizerse çizsin, uçak çizse onu 
da yaparız, ama biz diyoruz ki 
yaptığınız tasarım hem estetik 
olsun hem de kullanım alanını 
sınırlamasın. 
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‘Benim sana ihtiyacım yok, senin bana ihtiyacın var’ anlayışının bütün dünyada çöktüğünü belirten Karakaya Alçı’nın 
sahibi Osman Karakaya,  müşteri odaklı bir anlayışın fabrika-bayi-alt bayi-usta zincirinde satışı artırdığı kanaatinde. 

Bayi Söyleşi / Karakaya Alçı

Yunus Argan

‘patron müşteri’ 
Dönem artık 

dönemi”

Osman Karakaya, Erzurum İspir’den 
göç eden bir ailenin ferdi.  Doğma 
büyüme İstanbullu. Eyüp Lisesi’ni bitir-
dikten sonra üniversiteye devam etmiyor 
ve iş hayatına 1987’de Okmeydanı’nda 
demir tüccarı olan babasının yanında 
profil demir ürünleri satarak başlıyor. 
1997’ye kadar babası ve amcasıyla bir-
likte demir ticareti yaptıktan sonra babası 
ve amcasının bıraktığı işi devralıyor ve işi 
büyütmek için profil demir ve köşebent 
satışlarını azaltıp, aynı bölgede alçı ve alçı 
levha ürünleri satmaya başlıyor. İlk alçı 
bayiliğini 1998-2002 arasında Dalsan Alçı 
ile gerçekleştiriyor. Uzun bir süre başka bir 
markanın bayiliğini yapıyor. Daha sonra 
2011’de yolları yeniden Dalsan Alçı  ile 
kesişiyor. Satış, sevkiyat, muhasebe olmak 
üzere 8 kişilik kadrosuyla yüzlerce alt bayi-

sine Dalsan Alçı ürünü satışı gerçekleştiren 
Karakaya Alçı’nın  hikayesini firma sahibi 
Osman Karakaya’ya soruyoruz…

Baba mesleği olan profil demir satı-
şının yanına 1997’de alçıyı koyuyorsunuz 
ve 1998’den sonra da Dalsan Alçı’nın 
bayisi oluyorsunuz. Sonraki süreç nasıl 
gelişiyor sizin için?

Dalsan Alçı bayiliğim  1998’de baş-
ladı ve 2002 yılına kadar devam etti. Sonra 
bir dönem kesintiye uğradı . Bunun da 
nedeni, Dalsan Alçı’nın o zamanlar üretimi 
azdı. Sadece Ankara’daki fabrikasından 
üretim yapıyordu. Sevkiyat noktasında 
bu bizi zorladığı için alternatif markalarla 
devam etme kararı almıştım. Uzun bir 
süre başka bir markayla çalıştım. 2011’de 
yaşadığımız bir takım sıkıntılar nedeniyle 
yeniden Dalsan Alçı ile çalışmaya baş-

ladım. Son 2 yıldır Dalsan Alçı’nın alçı ve 
alçı levha sistemlerini satıyoruz.

Dalsan Alçı’yı yeniden tercih etme-
nizdeki belirleyici etken neydi?

Dalsan Alçı ile zaten daha önce de çalı-
şıyordum. Herhangi bir sorun da yaşama-
mıştık önceki dönemde. Fakat o zaman 
sadece Ankara’da fabrikası vardı. Sonra 
Gebze’de de fabrika kurunca tekrar geri 
gelme ihtiyacı hissettik. Çünkü artık istek-
lerimize cevap verebilecekti. 

Siz mi Dalsan Alçı’yı aradınız, yoksa 
onlar mı buldu sizi? 

Ben tekrar bağlantı kurdum. Önceki 
bayiliğini yaptığım markayla bağları kes-
meyi kafaya koyunca geri dönüş yok 
benim için. Bende bir ilke vardır. Ben bir 
markanın bayisi oldum mu diğer hangi 
markadan gelirlerse gelsinler, ne fiyat 

Osman Karakaya ve çalışanlar
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verirse versinler, ne vade verirse ver-
sinler, ben orada sözleşme yapmışsam 
nikahlanmış gibi kabul ederim. Onu boz-
madıkça ben orayı bırakmam. Ne olursa 
olsun. Ta ki ben o markanın bayiliğini bıra-
kacak olursam çağırır söylerim. Derim ki 
“Ben bu şartlarda devam edemiyorum. 
Bayiliğinizi bırakıyorum. Sözleşmeyi fes 
ediyorum haberiniz olsun”. Ve sözleşmeyi 
fes edip yeni bir arayış içine girerim. Başka 
bir fabrika ile bağlantı kurduğum zaman 
ise, bana geri gelip, “Fiyatı düşürdüm, şart-
ları da düzelttim” deseler de benim için 
geçerli değildir artık. Çünkü orayla söz-
leşmemi yapmışım, sistemimi ve yolumu 
belirlemişim, devam eder giderim. Ve 
böyle de yaptım. Huzursuzluklar çık-
maya başlayınca Dalsan Alçı’yı aradım ve 
durumu anlatıp “Gelin görüşelim” dedim. 
Geldiler, görüşmelerimizi yaptık ve baş-
ladık. Onlar da bana gelip “Sekiz senedir 
seni bekliyoruz neredesin?” dediler ve 
Dalsan Alçı’nın bayiliği yeniden başladı 
bizim için. 

Dalsan Alçı’da değişiklikler var mıydı 
size göre?

Dalsan Alçı’da sistem değişikliği yaşan-
dığı aşikar. Vizyonu değişmiş. Bölge tem-
silcileri de değişmiş. Tamamen bayiye 
yönelik ve müşteri odaklı çalışmaya başla-
mışlar. Bu tekrar başlamamda önemli bir 
etkendir. 

Çalışma yaptığınız bölgenin potansi-
yelinden bahseder misiniz? 

Ben genelde bu bölgeye değil, alt 
bayilerime yönelik çalıştım. Silivri’den 
Gebze’ye kadar müşteri portföyüm var 
benim. Hepsi İstanbul’da olmak üzere aktif 

olarak çalıştığım bayi sayısı 50, ama pasif 
olarak çalıştığım bayi sayısı 75-80 civa-
rında. Burada fikir olarak da sistem olarak 
da sahipleniyorlar bizi. İlk üçe girmeye 
gerek yok. ‘Bayim kazansın kazanmasın 
beni ilgilendirmez’ anlayışı yok. Dalsan 
Alçı’daki mantık ‘bayiyi ayakta tutayım ki 
para kazansın’ veya ‘bayi var olsun ki benim 
malımı daha çok satsın’. Benim beklediğim 
yaklaşım buydu. ‘Benim sana ihtiyacım yok, 
senin bana ihtiyacın var’ anlayışı bütün 
dünyada çöktü. Artık parayı kim veriyorsa 
patron odur. Benim açımdan da bu değişti. 
Artık patron müşteridir bizim için. Beni 
yöneten de müşteridir. Ben sabah buraya 
geldiğim zaman nasıl hareket edeceğimi 
bilemem. Müşteri beni yönlendirir. “Bu 
malı istiyorum, şuraya gönder” der. Parayı 
veren müşteri benim patronumdur. Dalsan 
Alçı’da aynı sistemi belirlemiş. “Benim bayi-
lerim benim patronumdur. Çünkü onlar 
aracılığıyla ben malımı satıyorum, dev-
rediyorum. Onlar ayakta kalacak ki ben 
malımı satabileyim. Ben satılmayacak bir 
malı satılmayacak bir fiyatla, satılamayacak 
bir vade ile bayime verip de “Gerisine 
karışmam, ne yaparsan yap” demiyor. 
Dediği vakit o bayilik bitecek kendisi mal 
satamayacak. 

Alçı ve alçı levha sistemleri üzerinde 
nasıl bir değişim oldu son 20 yıl içinde?

Alçı her geçen gün kullanımı yaygın-
laşan bir malzeme. Hızlı, kaliteli,  güzel ve 
estetik olduğu için, alçı müteahhitlerin 
tercihinde ön sıralarda. Eskiden içeride 
alçı sıva yerine kara sıva kullanılır, sonra 
düzgün olması için üzerine bir daha saten 
alçı ve saten boya çekilirdi. Bu maliyeti 

çok artırıyordu. Dairenin fiyatını artırmak 
için kartonpiyer yapıp, alçı sıvayı ikinci 
plana bırakırdı. Ama şimdi kara sıvayı içe-
riden kaldırdı, tuğlanın üzerine bile direkt 
makine sıva alçısını, onun üzerine de saten 
boyayı çekerek daireyi daha da güzelleş-
tiriyor. Eskiden daireyi 100 liraya satarken, 
şimdi 120-130 liraya satıyor. Yani alçı kul-
lanımı ile dairenin fiyatında yüzde 20-30 
etkili oldu. Böyle olunca bütün müteah-
hitler alçıya yöneldi. 

Alçının ucuz ve kolay olmasının 
dışında başka ne gibi avantajı var? 

Değer artırıcı bir özelliği var. 
Müteahhidin tercih etmesinin birinci 
nedeni fiyatının ucuz olması ve dairenin 
değerini arttırması. Nefes alıp verdiği için 
insan sağlığı için daha faydalı. 

Gerçekleştirdiğiniz alçı satışları konu-
sunda bilgi verebilir misiniz? Alçı, alçı 
levha konusunda en çok hangi ürünler 
tercih ediliyor? 

Beyaz alçı levha bizim için lokomo-
tiftir. En çok beyaz alçı levha satarız. İkinci 
olarak yeşil alçı levha, üçüncü olarak 
BoardeX,  dördüncü sırada ise kırmızı alçı 
levha gelir. Ve ondan sonra da inşaatlara 
yönelik makine sıva alçısı ve perlitli sıva 
alçısı satarız. 

Peki BoardeX’in de çıkışıyla birlikte 
diğer alçı ürünlerinin satışı nasıl etki-
lendi?

Şu anda en fazla satılan ürün BoardeX. 
Burada bu ürünün fiyatının uygun olması 
ve iyi bir ürün olmasının etkisi çok fazla. 
Hem fiyatta hem esneklikte bunu denge-
ledi. Bu kısa bir süre içinde perakendeye 
de yayıldı. Usta da bunu kullanmaya baş-
layınca diğer ürünlerle olan farkı görmeye 
başladı. Normalde diğer ürünleri maket 
bıçağıyla kesemiyor. Jet taşı ile kesiyor. 
Ama BoardeX’i  maket bıçağıyla kesiyor 
ve vidayı kolaylıkla takıyor. İşlenmesi çok 
kolay olduğu için tercih ediliyor. 

Ürünün geri dönüşlerini de aldınız 
mı? Ürünle ilgili yaşanılan bir probleme 
rastladınız mı?

Kesinlikle. Hiçbir probleme rastla-
madım. Dalsan Alçı’da şöyle bir sistem var: 

“Dalsan Alçı’da ‘Bayim kazansın 
kazanmasın beni ilgilendirmez’ 
anlayışı yok.‘Bayiyi ayakta 
tutayım ki para kazansın’ veya 
‘Bayi var olsun ki benim malımı 
daha çok satsın’ anlayışı var.”

Osman Karakaya
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Ağırlıklı olarak satış mı yapıyorsunuz 
yoksa uygulamada var mı bünyenizde?

Yok. Sadece satış yapıyoruz, uygulama 
yapmıyoruz. Uygulama bilmediğim için de 
bilmediğim bir işe girmiyorum. Ancak bil-
diğim işi yaparım. 

Sadece alçı ürünleri mi var, onun 
dışında başka ürünler var mı? 

Alçı ve alçı levha ürünleri, profil ürün-
leri ve ayriyetten de demir profil satıyoruz. 
Babamdan kalan eski meslek. Yüzde 20 
civarında da profil satarız ama yüzde 80 
alçı üzerine. 

20 yıllık süre zarfında büyümenizin 
seyri nasıl oldu? 

Önceleri perakendeciydik. Sonraları 
bayilere yönelik satış yapmaya başladık. 
Dalsan Alçı bayiliğinden önceki 8 yıl içinde 
müşteri portföyümüzü genişlettik. Trend 
de sürekli yukarı yönlüydü. Böylece potan-
siyelimiz arttı, vizyonumuz genişledi. 
Dalsan Alçı’ya geçtikten sonra trend daha 
hızlı değil de teğet olarak, yıllık yüzde 
10-20 gibi bir büyüme şeklinde ilerliyor. O 
da piyasanın daralmasından ve pastadan 
pay alan yeni oyuncuların çıkmasından 
kaynaklanıyor.

Bu inşaat sektöründe yaşanan geliş-
melerin etkisiyle de oldu sanırım. 

Evet. Piyasaya yeni oyuncular da 

girdi. Rekabet arttı. Biz de tabi kendi alt 
bayilerimizi elimizde tutabilmek için 
direndik. Ama yine de büyümeyi sağ-
ladık. Normalde bir fabrikadan farklı bir 
fabrikaya geçerken mutlaka satışlarda 
da portföyde de düşüş olurdu. Fakat 
bizim olmadı. Biz satışlarımızı olduğu gibi 
koruduk. Bu şartlarda yatay bir seyirde 
gitmeyi sağlıklı buluyoruz. Çünkü piyasa 
da daraldı ve batanlar çoğalıyor. Kimseye 
güven kalmıyor. Çekler tam ödenmiyor. 
Güvenmediğimiz insana tanımadığımız 
insana, sıfırdan bir müşteri geldiği zaman 
zarar görebiliriz hesabıyla temkinli davra-
nıyoruz. Kendi müşterilerimiz üzerinden 
büyümeye çalışıyoruz. Yani onların satış-
larını arttırarak, onları geliştirerek. Yeni bir 
müşteri alalım da yeniden riske girelim 
bunu yapmıyoruz yani.

Kentsel dönüşüm sizlerin işinize 
somut olarak yansıdı mı? 

Çevremizde çok eski binalar olduğu 
için perakende satışımız biraz arttı. 
İnşaatlar yoktu, şimdi eski binalar yıkılıyor 
yerine yeniden inşaat yapılıyor. Yeniden 
inşaat yapılınca da perakende satışımız 
artmaya başladı. Genel manada bilemi-
yorum, ancak kentsel dönüşümün bizim 
işlerimize iyi yansıdığını söyleyebilirim. 

İstanbul’da bazı bölgelerde beledi-
yelerin öncülüğünde büyük projeler şek-
linde başlayan çalışmalar var. Bu bize pek 
yansımaz. Ama, vatandaş gecekondusunu 
yıkıyor, müteahhide veriyor. Yani ufak pro-
jeler perakende satışlarında bir gelişme 
olduğu zaman bize yansır. Büyük proje-
lere de zaten gidip de fiyat veren bayi çok 
oluyor. Fiyatı kıran çok oluyor. Onlardan 
para kazanan oluyor da, para kazana-
mayıp batanlar da oluyor. Biz böyle riskli 
işlere girmek istemiyoruz.

Dalsan Alçı’nın Greenguard ve 
Safe4Fire gibi bir takım sertifikaları var. 
Bütün bunları bir pazarlama argümanı 
olarak kullanabilme şansınız olabiliyor 
mu?

Malında bir sorun olduğu zaman “Yenisini 
verelim” diyorlar. Ama şu ana kadar aldığım 
bir şikayet olmadı. Sadece BoardeX için 
değil, alçısında da, alçı levhasında da. Ama 
önceki çalıştığım ürünlerde yaşadığım 
problemler oluyordu. Bütün malzeme-
lerde sürekli problem çıkıyordu kağıdı kal-
kıyordu. Dalsan Alçı’da böyle bir şeye hiç 
rastlamadık. Sıkıntı yaşanmıyor. BoardeX 
ilk çıktığı zaman “Bir sene geçsin ondan 
sonra sıkıntı yaşanır” deniyordu. Üç yıl 
geçti hiçbir sıkıntı olmadı. 

Bayilerinizin dışında, satış yaptığınız 
müşterileriniz de var mı? 

Özel müşterilere satış yapıyoruz ama 
biz genelde hep kendi müşteri portfö-
yümüz olan alt bayilere yönelik satış yapı-
yoruz. Bayilerimiz üzerinden müşterilere 
ulaşıyoruz. Fakat o müşteri bize gelirse 
biz ona malzeme vermiyoruz. Çünkü biz 
ilkeli bir ticaret anlayışı ile gittiğimiz için 
bizim alt bayiden alım yapmadan bize 
dönen müşteriye kesinlikle mal vermeyiz. 
Bu nedenle bizim alt bayimiz bize güvenir, 
bize sadıktır. Hatta o kadar sadıklar ki, 
Dalsan Alçı bayiliğine geçtiğimde 70 alt 
bayimin 68’i de benimle birlikte Dalsan Alçı 
ürünler kullanmaya başladı. İlkeli davran-
dığımız için de müşteri portföyümüz yük-
sektir. 

“İnşaat sektörü kentsel 
dönüşümle birlikte daha da 
canlandı. Eski binalar yıkılıp 
yeniden yapılıyor. Burada 
hükümet politikaları belirleyici. 
İnşaata karşı ters bir karar 
almadıkça inşaat sektörü 
durmaz.”

Osman Karakaya



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:13 29

Tabii ki var. Ve bu bizlerin satışlarına 
çok olumlu da yansıyor. 2011’dan sonra, 
BoardeX’i çıkartmasından bu yana Dalsan 
Alçı bir misyon üstlendi. Rakibinin ne üret-
tiğiyle, ne çıkarttığıyla ilgilenmeyip, kendisi 
yeni ürünler çıkartmaya başladı. Müşteri 
odaklı çalışmaya başladı. Alçıkart’ı, Hediye 
Puan’ı çıkarttı ve diğer fabrikalardan diğer 
markalardan bir adım öne geçti. BoardeX’i 
de çıkarmasıyla birlikte pazarda öne geçti. 
Başta BoardeX için “Hele bir yıl geçsin 
ondan sonra bakarız”, “Dökülecek, nem 
alacak, zarar görecek, çok tazminat öde-
yecek” şeklinde çamur atanlar da oldu. 
‘Greenguard’ için “Ne işe yarar ki?” gibi bir 
anlayışla yaklaşanlar, sonra Dalsan Alçı’nın 
çalışmalarını taklit etmeye başladılar. 
Dalsan Alçı, adımlarını atarken, yavaş, tem-
kinli ve fayda üzerinden gerçekleştiriyor. 

Son yıllarda sizlerde bir strateji deği-
şikliği oldu? Müşteri memnuniyeti yarat-
maya yönelik gerçekleştirdiğiniz yeni 
politikalar var mı?

Müşterilerinizi tanıdığınız zaman fark-
lılık yapabiliyorsunuz. 1987’den beri piya-
sanın içindeyim. Artık bize gelen bir müş-
terinin ne istediğini daha o istemeden anlı-
yorum. Şimdi bir müşteri bizden memnun 
kalmadığı zaman hareketleriyle, tavırla-
rıyla, malzeme alışıyla belli ediyor. Böyle 
olunca onun memnuniyeti için başka bir 
alternatif aramadan, ihtiyaçlarına göre 
hemen sunumumu yapıyorum. 

Toptancı bayi olmama rağmen, müş-
terilerimi yurtdışına seyahate götürdüm. 
Bunu normalde üreticiler yapar. Ama ben 
bunu üç sefer yaptım. Mısır’a 17,  Bosna 
Hersek’e de 25, bu yıl da Umre’ye 12 kişi 
götürdüm. Uzun vadeli bir iş ortaklığı için 
bu tip şeyler önemli. Geçmiş üç yılda müş-
teri sadakatini yaratmak için yaptığım bir 
stratejidir. Rakiplerim bu yöntemleri dener-
lerse, bu kez daha değişik bir stratejim 
var, o da benim sırrım. Farklılıklar olduğu 
zaman alttaki bayilerin güveni de, bağlılığı 
da artıyor. 

Alçıkart’ın önemli bir adım olduğunu 
söylediniz. Genel manada Alçıkart’a 
ilişkin düşüncenizi öğrenebilir miyiz? 
Müşterileriniz Alçıkart’a nasıl yaklaştılar?

Alçıkart’ı çok iyi buluyorum, çok iyi 
düşünülmüş. Müşteriler de güzel yaklaş-
tılar. Alt bayiler de, alçı ustaları da mem-
nunlar bundan. Tamamen ustaların ve 
insanların işine yarayan, ihtiyaçları gideren 
hediyeler veriyor. Belli bir hedef belirleniyor 
ve usta alt bayiden, alt bayi bayiden, bayi 

de fabrikadan mal alıyor. Bu, herkes için 
satışları artıran bir yöntem. Hedefe ulaşılıp 
eve buzdolabı, televizyon gibi hediyeler de 
gidince evdeki hanım da çocuklar da sevi-
niyor. 

Burada zincirleme bir motivasyon var 
sanırım… Aksayan noktaları var mı size 
göre?

Zaman zaman kampanya yapılarak, 
Alçıkartın puanı artırılabilir. Yazın satışlar 
zirvede olabilir. Ama satışların düşük 
olduğu kış ve yıl başlarında pazardan pay 
almak için puan artışları motive edici ola-
bilir. Denilebilir ki 2 ay 3 ay alışveriş yapana 
şu kadar daha artı puan ilave ediyorum. Ve 
artı puanı ilave ettiği zaman da şu kadar da 
puana ulaşana bir araba veya motosiklet. 
Büyük bir hedef konursa bu kez alt bayiler 
de ona yönelebilirler. Rutin satışlarda 6 
puan veriyorsa, orada 12 puan 14 puan 
vererek satışı artırabilir. Hedef de göste-
rildiğinde  iki üç ay gibi bir süre zarfında 
ustaların, satıcıların da daha çok hedefi 
olur. Ve inanıyorum ki o dönemde satışlar 
gerçekte çok artacaktır. 

Dalsan Alçı’nın sipariş modülü konu-
sunda neler söylersiniz? Ne tür kolaylıklar 
sağladı?

Eskiden sipariş sistemi çok çetin, 
karışık ve zordu. Kendi elemanımı prog-
ramı öğrenmesi için eğitimlere gönde-
rirdim. Ancak öğrendiği programı kendi-
sinden başka da kimse açamazdı. Dalsan 
Alçı’ya geçince aynı eğitimi alacağız diye 
düşündüm. Açıkçası bu beni biraz tedirgin 
de etti. Ama sonra Dalsan Alçı yetkilisi 
“Lüzum yok” dedi  ve bir dakika içinde sis-
temi anlattı. Bilgisayara kurulan Dalsan Alçı 

sipariş modülü, çok basit ve sade. Herkesin 
çok kolay anlayabileceği bir modül. Herkes 
çok büyük kolaylıkla sipariş açıp işini yürü-
tebilir yani.  

Dalsan Alçı’nın size sunduğu en 
büyük avantaj nedir?

Dalsan Alçı’nın bize en büyük avantajı 
yakınlığı. Yeri yakın olduğu için Gebze’den 
sevkiyatı çok kolay yapabiliyorsunuz. 
İkincisi de malzemenin diğer üreticilere 
göre daha kaliteli olması. Şikayetin az gel-
mesi. Çünkü malzemeden çok şikayet 
gelirse, yeni bir alternatif ürün üretmeniz 
lazım. Ayrıca, bayiye yönelik, müşteriye 
odaklı bir çalışma sistemi olduğu için 
katı, kuralcı, sert ve insanları ürkütücü bir 
satış şekli yok. Müşteri taleplerini dikkate 
alan bir sistemle çalışılıyor olması önemli 
bir avantaj bizim için. Bu satışlarımıza da 
olumlu yansıyor.  

“Başta BoardeX için ‘Dökülecek, 
nem alacak, zarar görecek’ 
şeklinde çamur atanlar, 
‘Greenguard’ için ‘Ne işe yarar 
ki?’ gibi bir anlayışla yaklaşanlar, 
sonra Dalsan Alçı’nın 
çalışmalarını taklit etmeye 
başladılar.”



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:1330

Uygarlığı, yaklaşık 1200 yıllık bir süreçte, 
krallık dönemi,  Antik Roma dönemi ve 
Roma İmparatorluğu dönemi olarak var 
olmuştur.

Bu dönemlerin her biri, mimarlık 
adına büyük adımların atıldığı süreçler 
olmuş ve bize önemli bir miras bırakmıştır. 
Günümüzde Roma,  halen bu mirasın 
yaşadığı bir kenttir.

ROMA UYGARLIĞI; 
MÖ 9. yüzyılda İtalya Yarımadası’nda 

kurulan Antik Roma, Roma şehir devle-
tinden doğarak tüm Akdeniz’e yayılan 
bir imparatorluğun başlangıcıdır. M.Ö. 
1. Yüzyılda ise Augustos liderliğinde 
Akdeniz’i çevreleyen büyük Roma 
İmparatorluğu kurulmuştur. İmparatorluk 
395 yılında Kavimler Göçü’ nün olumsuz 
etkileriyle, doğu ve batı olarak ikiye 

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne, 
bir yer edinme duygusu taşımıştır. İlk 
uygarlıklar bahsedilen “bir yere sahip 
olma, yerleşme, yaşamı idame, birliktelik” 
ihtiyacından doğmuştur.  Tarımsal düzene 
geçiş, insanlara yerleşik düzen olanağı 
sağlamış, böylelikle, bölgelere göre fark-
lılık gösteren bir mimari, mimarinin mey-
dana getirdiği kent ve kent olgusu geliş-
meye başlamıştır. Tarımsal düzen, M.S. 18’ 
inci yüzyıl ortalarına kadar evrensel uygar-
lığın ortak niteliği olmuştur. Beraberinde 
de mimarlık ve şehircilik tarihinde önemli 
yer tutan uygarlıkların oluşmasını sağla-
mıştır. 

Geçmişten günümüze hala ayakta 
duran mimari yapıtlarıyla, bu tarihe ışık 
tutan, en önemli ve büyük uygarlık-
lardan biri “Roma Uygarlığı” dır. Roma 

Dosya Araştırma

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

Kentler – ıı
Mimarinin yansıması

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

Eski Mısır

Roma, tarihin yaşam bulduğu, attığımız her adımda, üstüne bastığımız her taşta, geçmişe doğru yolculuk yaptığımız, 
yüzyılların kokusu sinmiş her sokağında farklı bir tat, her meydanında farklı bir hayat olan büyülü kent…

Antik Roma kalıntıları,Roma Forumu ve çevresi
Kaynak: José Ramón Polo López
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ayrılmış, Batı Roma 476 yılında, Doğu 
Roma (Bizans) ise 1453 yılında İstanbul’un 
fethi ile ortadan kalkmıştır. Bu büyük 
İmparatorluk, yaşamış olduğu tüm bu top-
raklarda, günümüze kadar ulaşmış olan 
birçok anıtsal yapı bırakmıştır.   

Roma, birçok konuda Batı dünya-
sının gelişimine büyük katkıda bulun-
muştur.  Romalılar, var oldukları uzun 
süreç boyunca mimarlık, malzeme ve 
kullanımı, şehir yapısı, kent kültürü gibi 
birçok yeniliğe, gelişime öncülük etmiş-
lerdir.  Mühendislik ve mimarlık alanındaki 
başarılarını gösteren,  birçoğu günümüze 
kadar ulaşmış yüzlerce yol, köprü, su yolu, 
hamam, tiyatro ve arena yapmışlardır.

Bu başarıların kentte uygulanışını 
görebileceğimiz örneklerden biri, Unesco 
Dünya Miras Listesi’ nde yer alan, İtalya’nın 
Campania Bölgesi, Napoli şehri yakınla-
rında bulunan Pompei şehri’ dir. Bu küçük 
kent, Antik Roma dönemi şehir yapısı ve 
mimari gelişimi açısından önemlidir. M.S. 
79 yılında Vezüv Yanardağı patlamış, vol-
kanik küller Pompei ve Herkulaneum 
şehirlerinin tamamen üstünü kapayarak, o 
kentlerdeki tüm yaşamın bir anda son bul-
masına sebep olmuştur. Küllerin koruyucu 
etki yaptığı bölgede, yapılar, yollar, günlük 
yaşam malzemeleri hatta insanlar dahi 
taşlaşarak bozulmadan günümüze kadar 
ulaşmıştır.  

 1748 yılında keşfedilen ve arkeo-
lojik kazılara başlanılan bu kent saye-
sinde, Antik Roma Dönemi mimari ve şehir 
yapısı, altyapı sistemi,  yaşam biçimi hak-
kında pek çok bilgi edinilmiştir. Şehrin 
genel yapısına baktığımızda, o dönemdeki 
yaşam kalitesinin, mimari gelişimin, kent 
yapısının ne kadar ileride olduğunu görü-
yoruz. 

 Roma Uygarlığı’nın kalbi olan yedi 
tepe üzerine kurulmuş, zamanının en kala-
balık şehirlerinden biri olan Roma ken-
tinde ise, tüm bileşenleriyle büyük şehir 
yapısını görürüz. Antik Dönem, Roma 
Klasikçiliği ve  Rönesans’ a kadar her bir 
dönemin özelliklerini bünyesinde bulun-
duran, kentsel, mimari ve yaşamsal deği-

şimlere-devinimlere sahne olan, her deği-
şimde, bugün dünya için önemli miras 
sayılan eserleri üreten Roma Kenti. 

Romalılar, inşaat alanında önemli tek-
nolojik gelişmelere öncü olmuşlardır. Hala 
ayakta duran birçok mimari anıt, zama-
nının inşaat teknolojisinin en ileri seviyede 
kullanıldığının kanıtıdır. Yüzlerce kilometre 
uzunluğundaki mühendislik harikası su 
yolları, çeşmeler, tiyatrolar, kütüphaneler, 
dükkanlar, hamamlar, arenalar ve evler, 
ustalıkla yapılmış eserler, bu teknolojinin 
ürünüdür.

Romalılar 1. yüzyılda mimari alanda 
birçok yenilik ve daha farklı tasarımlara 
imkân tanıyan betonu kullanmaya baş-
lamışlardır. Betonun kullanımı büyük bir 

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

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

Forum alanından Kolezyum’ a doğru uzanan “Via Sacra”, “Kutsal Yol”
Kaynak: Alexander Z.

Pompei Kent Görünümü

Pompei konut örneği
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devrim olmuştur. Nitekim Roma’ ya gelin-
ceye kadar mimaride üst üste yığma veya 
lento-sütun ilişkisine dayanan bir yapı 
sistemi görülmekteydi. İlk defa burada 
gerçek anlamda kemer, tonoz ve kubbe 
inşaatından üreyen bir mimari ile karşıla-
şırız. Romalıların tarihin ilk büyük inşaatçı-
ları oldukları, onlarla birlikte mimarlık tari-
hinin çok önemli bir devrim geçirdiği inkar 
olunamayacak bir gerçektir. M.S. 120-124 
yılları arasında Roma’da yapılan Panteon 
Tapınağı, dairesel bir planı örten 43.5 
metre açıklıklı muazzam kubbesi ile özel-
likle de strüktürel ve konstrüktif bakım-
lardan mimarlık tarihinin en önemli atılım-
larından birini oluşturur.  

Roma mimarlığı, kemer ve kubbeyi 
kullanarak daha büyük ölçekte yapılar 
yapma şansına sahip olmuştur. Bu yenilik 
sayesinde halen ayakta olan, arenalar 
gibi birçok karmaşık yapılı mekanlar inşa 
etmişlerdir. Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ 
ndan biri seçilmiş olan M.S. 80 yılında 
inşaatı tamamlanmış olan Kolezyum, 
Roma İmparatorluğu’ nun ikonik sembolü 
olarak görülür. Gladyatör dövüşlerinin, 
tiyatral gösterilerin yapıldığı bu arena, 
mimari yapısı ile bahsettiğimiz ileri inşaat 
tekniklerinin kullanımına iyi bir örnek 
olabilir. Büyük bir yapı olan oval planlı 
Kolezyum’ un dört katının her biri ayrı 
düzendedir. Dorik’le başlayan, İyonik ve 
Korent’ le devam eden ve karma düzenle 
son bulan, klasik düzendeki üç sütun 
çeşidini kullanmışlardır. Alt üç sırada ise, 
yarım sütunlar kemerlerle bağlanmıştır.   

Geçirdiği depremlerin etkisiyle yıpranmış 
olsa da, bahsettiğimiz tüm yapısal özel-
likleri ile Panteon gibi, mimarlık tarihine 
adını büyük harflerle yazdırmıştır.

 Panteon, Kolezyum gibi daha birçok 
anıtsal yapıya sahip olan Roma, geçmişte 
olduğu gibi günümüzün de en önemli 
şehirlerinden biridir. Geçmişin agorala-
rında, yüzyılların eskitemediği taşlı sokak-
larında dolaşırken, tüm zarifliğiyle uzanan 
sütunlar arasından, geçmişi bir tarih kitabı 
gibi okuduğumuz, sanatın kentidir. 

Roma, mimarinin yansıdığı en büyülü 
kentlerden biridir...

Marcellus Tiyatrosu, Roma
Kaynak: Alexander Z., January 7, 2005

Panteon Tapınağı iç mekan görünümü, Roma
Kaynak: James Fergusson [Public domain], via 
Wikimedia Commons

Panteon Tapınağı mimari kesit
Kaynak: James Ferguson, A History of 
Architecture in All Countries 3rd edition. 
Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893. 
Vol. I, p. 320

Kolezyum, Roma
Kaynak: “Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0”

Kolezyum iç mekan görünüş, Roma

Özer, B., “Kültür, Sanat, Mimarlık”, Yem Yayınları, 195
Melvin, J. , “İzmler, Mimarlığı Anlamak”, YEM Yayınları, 24

KAYNAK
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malzeme 
kullanımı

Güvenli ve standartlara 
uygun 

gerekiyor

80 yılı aşkın süredir ürettiği ürünler ile 
kullanıcıları buluşturan, müşteri ve teda-
rikçi memnuniyetini her zaman ön planda 
tutan Dalsan Alçı, her zaman daha iyiyi 
yapmayı ilke edinmiştir. Bu sebeple de yıl-
lardır sektörü daima ilkler ile buluşturmayı 
sağlayan firmamız, sahip olduğu AR-GE, 
bilgi birikimi ve üretimini yaptığı ürünleri 
ile sağlıklı ve özellikle son kullanıcıların 
güvenle yaşamlarını sürdürmelerini sağla-
yacak yaşam alanlarını oluşturmak gaye-
sindedir.

Bunun için firmamız üretimini yap-
tığı yapı alçıları ve alçı levhaları zorlu test-
lere tabi tutarak, bu ürünlerin kullanıl-
dığı ortamlardaki iç mekan hava kalite-
sine olan etkisini araştırmak için dünyaca 
saygın kuruluş olan GREENGUARD Çevre 
Enstitüsü’ne başvurmuş ve ürünlerinin 
içerdiği ( VOC ) uçucu kimyasal oranlarının 
tespitini yaptırarak belirlenen sınır değer-
lerin çok altındaki sonuçlar ile insan sağ-
lığı açısından herhangi bir zararı olmadı-
ğını sektöründe ilk olarak sertifikalandıran 
firma olmuştur.  

Üretimini yaptığımız alçı levhalar ve 
profilleri ile oluşturulan bölme duvarların 
yangın dayanım testlerini ülkemizde ilk 
olarak yaptıran Dalsan Alçı, sistemleri ile 
son kullanıcıların maruz kalabileceği bir 
yangın anında hayatlarını kurtarmak için 
yeterli zamanı sağlayacak farklı sistemle-
rini de Türkiye’deki ilk ve tek yangın oda-

sında test ettirmiştir. Bununla da yetin-
meyerek son kullanıcılara, tasarımcılara, 
yangın danışmalarına ve yapı işletmecile-
rine yaşadıkları, tasarladıkları veya işlettik-
leri yapının bölme duvarlarının ve sistem 
elemanlarının yangın güvenliği açısından 
onaylı kuruluş tarafından incelenen ve 
bu inceleme sonucunda ise safe4fire yani 
yangına karşı güvenliliğini gösteren sertifi-
kayı alan ilk firma olmuştur.

İnsan yaşamı ve sağlığı açısından 
önemli yaşanılan ortamlarda insan-
ların güvenle yaşamasını sağlayacak 
bu iki sertifika haricinde, Çevresel Ürün 
Beyanı (EPD) ile sektöründe karbon 
ayak izi beyanı yapan ilk firma olmuştur. 
Fabrikalarımızda üretim esnasında gös-
terdiğimiz itinayı yani bir başka deyişle 
doğaya olan saygımızı gönül rahatlığı ile 
yine onaylı kuruluş tarafından uzun süreli 
hesaplamalar ve incelemeler sonucunda 
ortaya çıkan tüm değerlerimizi de sizlerle 
ve inşaat sektörü ile paylaşacağız.

Dünyada küresel ısınmaya karşı; çevre 
dostu malzemeler gittikçe daha fazla 
tercih edilmeye başlamıştır. Gerek üretimi 
sırasında düşük CO2 salınımı gerekse mal-
zeme üretimindeki düşük enerji tüketimi 
ile çevre dostu olan malzemelerin seçimi 
önemli hale gelmiştir.

Prosedürlere uygun üretim yapmak 
için yatırım yapan firmaların ürettikleri 
ürünün, pazarda eş değer kalite stan-

dartlarına uymayan ürünlerle karşılaştırı-
lıyor olması durumunda haksız rekabete 
uğranmaktadır. Haksız rekabetin önüne 
geçmek için ürünlerdeki belgeler mal-
zeme tercihinde  önemli hale gelmektedir. 
Bu konuda güvenli ve çağdaş yapılar için 
belgeli inşaat malzemelerini değerlendirin 
ve risk almayın. 

Sahip olduğumuz bu belgelerden 
dolayı büyük projelerdeki malzeme seçi-
minde tercih sebebi olmaktayız ve bilinçli 
tüketiciler sayesinde satışlarımızda olumlu 
yönde etkisi olduğunu gözlemlemekteyiz.

Kendimize duyduğumuz bu özgüven 
ve çalışma azmi ile yakın gelecekte sek-
töre birçok yeniliği daha kazandırmak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şey 
gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanılabilir 
bir dünya bırakmak için.

Saygılarımla

Satış Pazarlama / Bülent Kanıyılmaz - Satış Müdürü 

Dalan Alçı insan yaşamı ve 
sağlığı açısından önemli 
yaşanılan ortamlarda insanların 
güvenle yaşamasını sağlayacak 
bu iki sertifika haricinde, 
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) 
ile sektöründe karbon ayak izi 
beyanı yapan ilk firma olmuştur. 
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Park Vera AVM’nin mimarı ve proje 
müdürü Ali Etoğlu: “BoardeX sayesinde 
dış cephede istediğimiz ışık oyunlarını 
yapabildik.

8000 metrekare civarında BoardeX kullanılan Park Vera AVM’nin mimarı ve proje müdürü Ali Etoğlu, BoardeX 
sayesinde dış cephede istedikleri ışık oyunlarını yapabildiklerini ifade ediyor.

Proje Söyleşi / Park Vera AVM

Mahir Turan

mimari tasarım 
BoardeX, dış cephede 

olanakları sunuyor

İnşaatına 2012 yılında başlanan Park 
Vera, dört kat ve 40 bin metrekare kira-
lanabilir alan üzerinde faaliyet göste-
recek olan yaklaşık 100 mağaza, yeme-
içme alanı, kafe/restoranlar ile 2 bin 500 
araç kapasiteli otoparktan oluşan ve yatı-
rımcısı Başkent Grup olan alışveriş mer-
kezinin 2014 yılı ilkbaharında kapılarını 
ziyaretçilerine açması planlanıyor. 

Park Vera AVM projesi ile ilgili bilgi 
almak için projenin mimarı Ali Etoğlu ile 
konuşuyoruz. 

Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir 
miyiz?

1974 Hollanda doğumluyum. Aslen 
Gaziantepliyim, 6 yıldır Ankara’dayım. 
Evliyim, 11 yaşında bir kızım var. 1999 
yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden 
mezun oldum.

Bu zamana kadar hangi projelerde 
yer aldınız?

Bundan önceki projesi Acity AVM idi. 
Park Vera projesini biraz tanıtabilir 

misiniz?
Park Vera Projesi, Batıkent ve İstanbul 

yolu üzerinde outlet mantığını taşı-
mayan, büyük metrekareli mağazaların 
oluşturduğu, sezon ürünlerinin satılması 
düşünülen ve bölge insanının yeni sezon 
ürünleri için başka bir yere gitmesine 
gerek kalmayacağı, ihtiyacını göreceği 
iddiası ile yola çıkan güzel bir yapıdır.

Taban alanı 12.000 m2, toplam alanı 
72.000 m2 dir. Takribi olarak 100 adet 
sezon mağazası öngörüldüğü, içerisinde 
mertekareleri büyük mağazaların tercih 
edildiği bu bölgenin eksiği olan üst seg-
ment bir Avm’dir.

Park Vera İstanbul Yolu üzerinde, 
merkeze 9. km’de. İstanbul Yolu AVM 
için uygun bir yol. İstanbul Yolu aslında 
Eskişehir yolundan daha aktif bir yol. 
Eryaman, Sincan, Keçiören hep bu yolu 
kullanıyor. 

Bu AVM’yi diğer AVM’lerden farklı 
kılan nedir? 

Aslında farkı olan bir proje diyemem, 
çünkü neticede arazinin size vermiş 
olduğu şartlar var. Belediyenin belirlemiş 
olduğu kıstaslar var. Dolayısıyla çok farklı 
hareket edebildiğimiz bir durum yok 
maalesef bu projede. 

Kimlik Mağazaları, İGS Mağazaları ve 
Samtoy Oyuncakçılık kurumsal mimar-
lığını ve uygulamalarını yapmaktayım. 
Ayrıca Kocaeli Ncity Avm ve Diyarbakır 
Ncity Avm projelendirme ve müşavirliğini 
yaptım. Acity Avm’nin ilk döneminde ince 
işlerde çalıştım. Daha sonra ek bina pro-
jelerini yaptım ve danışmanlığını yürüt-
mekteyim. Park Vera Avm projelendirme 
ve müşavirliğinin yürütümüne devam 
ediyorum.

Projenin yatırımcısı ve yüklenicisi 
Başkent Grup ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

Başkent Grup İnşaat, 1985’ten bu 
yana inşaat sektöründe faaliyet gös-
teren bir firma. Hidroelektrik santral-
leri, konut, liman, karayolları, gibi inşaat, 
kontrolluk ve projelendirme işleri yapıyor. 
Profesyonelliğe önem veren ve teknolojik 
gelişmeleri takip eden dinamik bir kad-
roya sahip ve başarılı işlere imza atıyor. 
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Sadece alçı levhada değil, alçı 
ve yardımcı malzemelerde de 
tercihimiz Dalsan Alçı’dan yana 
oluyor. 

AVM’lerde doğru bir yapı var, nedir bu 
yapı: mağaza, koridor, boşluk, mağaza, 
koridor. Herkes bu şablon üzerinde bir-
şeyler geliştirmeyi arzu eder. Bir de alış-
veriş yaparken insanların rahat rahat 
hangi katta ne olduğunu görebilmesi 
lazım ya da karşıdaki mağazanın görünür 
olması lazım. 

Mimari değerleri tabiki takip ettik 
ama çok da özel olarak bir form yarat-
maya çalışmadık. 

Park Vera Projesi’nin inşaatı ne 
zaman başladı?

Park Vera Projesi’nin başlangıç tari-
hine bakarsanız, iki yıldır süren bir proje. 
Aslında burada başka bir durum var. 
Planlama ve sonrasında yaşanan bazı 
olaylar projenin uzamasına sebep oldu. 

İlk başta planlamayı yaparken daha 
çok büyük mağazacılık niyetimiz vardı, o 
yüzden 28-30 büyük mağaza olarak plan-
landı. Dönem şartları itibariyle yatırımcı 
bir karar değişimi yapıp AVM konseptine 
dönüş yaptı. Şu andaki güncel halinde 
100 mağaza yer alacak. Şu anda inşaatı 
hemen hemen tamamlanmış durumda, 
pazarlama devam ediyor.  Pazarlama’yı 
Ece Grup yapıyor. Şu anki hedef 2014’ün 
ilk çeyreğine açmak. Ilk çalışmalar 2011’in 
ortalarında başladı. Az önce bahset-
tiğim karar değişikliği sebebiyle projede 
bir müddet durma oldu. Sonrasında da 
tekstil sektörü 2014’ün ilk yarısı için çok 
yeni yere girmediler, ülkede biraz kar-
maşa olunca insanlar yeni bir yatırıma 
çekindiler. Zaten 2013’ün ilk altı ayı için 
karar alan aldı, ama sonrasında karışıklık-
lardan dolayı yatırımcılar acaba beklesek 
mi 2014’te ne olacağı pek belli değil gibi 
endişelere kapıldılar. Bu sebeple proje de 
biraz ağırdan alındı.

Ne zamandan beri Dalsan Alçı ürün-
leri kullanıyorsunuz?

Yaklaşık 6 yıldır Dalsan Alçı ürünlerini 
kullanıyorum.

Neden Dalsan Alçı ve ne zaman 
Dalsan Alçı’yla tanıştınız?

Bayilerinizden AKM İnşaat’ın sahibi 
ve dostum olan Kadir Coşkunlu vasıta-
sıyla tanıştım. İlk olarak 2006 yılında Ncity 
Kimlik Mağazasında kullandık, getirdiği 
çözümler, yenilikler ve geniş bayi ağı ile 
bize güven veren bir yapısı vardı. Mağaza 
sahiplerinden de iyi tepkiler alınca kulla-
nıma devam ettik kendi projelerimizde. 
Şartname yoksa, ilk olarak Dalsan Alçı’yı 
tercih ediyorum.

Neden Dalsan Alçı ürünleri seçildi ve 
hangi ürünleri kullanıldı?

Ben zaten 6 yıldır hep Dalsan Alçı kul-
lanıyorum. Öncelikle müthiş bir ağı var. 
Bir de o dönemlerde çalıştığımız firma 
da Dalsan Alçı kullanıyordu. Biraz da o 
şekilde bir şartlanma, alışkanlık oluştu. 
Sadece alçı levhada değil, alçı ve yar-

dımcı malzemelerde de tercihimiz Dalsan 
Alçı’dan yana oluyor. Burada kullandı-
ğımız BoardeX’i ilk İGS inşaatında kullan-
mıştık. Ben o zamanlar malzemeyi çok 
tanımıyordum. Bizim uygulamacı arkada-
şımız BoardeX’in su emme, yangın gibi 
performansa dair değerlerinden bah-
setti ve o değerleri referans alarak malze-
meyi kullandık. Park Vera’da ise yatırımcı 
ilk başta kompozit ve cam düşünüyordu. 
Fakat ışık oyunları yapmak isteyince, 
bunu alüminyum ve camla sağlayama-
yacağını düşündü. Alüminyum ve camda 
pütürlü bir yüzey olmadığı için ışığı ver-
diğinizde istediğiniz efekti alamıyor-
sunuz, ışık kayıp gidiyor. Hal böyle olunca 
daha önce zaten kullandığımız bir mal-
zeme olan BoardeX’i kullanmayı uygun 
gördük. Aslında BoardeX, benim yapmak 
istediğim mimari detaylara çözüm oldu. 
Dış cephede değişik bir çalışma yapmayı 
arzu ederseniz, geleneksel malzemeleri 
kullanamıyorsunuz, malzemelerin yapısı 
buna uygun değil. Özellikle AVM gibi 7-8 
metre katları olan yapılarda tuğla ve bims 
biraz yapabileceklerinizi kısıtlıyor açık-
çası. OSB veya çimento esaslı levhaları 
da tercih etmedik, çünkü üzerine başka 
bir kaplama yapılması gereği doğacaktı. 
Bu sebeple 8000 metrekare civarında 
BoardeX kullandık.  

Ali Etoğlu
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Alçı levhayı nerelerde kullandınız? 
Mağazaların içlerinde, mağaza ara-

larında ve asma tavanlarda alçı levha 
kullandık. Tabi burada taşıyıcısını metal 
konstriksüyon yapıyoruz, alçı levhaları 
biz kaplıyoruz. Mağaza araları da bölme 
duvar. Mağaza sahibine bir şart sunu-
yoruz, mağaza aralarına yapılan bölme 
duvarlara bir taşıyıcı muamelesi yapma-
yacak. O duvara bağlı kalmadan, kendisi 
içeriden yeniden bir duvar yapacak. 

BoardeX’i nasıl buldunuz, size sağla-
dığı avantajlardan söz edebilir misiniz?

Mimar olarak bizim düşündüklerimizi 
uygulatamamak gibi bir sıkıntımız var. Bir 
de projeyi çizerken bu yapılabilir mi ya 
da yapılırken maaliyet çok şişer mi gibi 
sorunsallarımız oluyor. Açıkçası BoardeX, 
bizi bu anlamda dış cephede rahatlattı. 
Belki BoardeX gibi bir ürün olmasaydı 
piyasada, bims ya da başka geleneksel 
sistemlerle böyle bir cephe yapmak iste-
meyebilirdik. Led aydınlatma için pütürlü 
bir yüzey oluşması lazım, çünkü düz 
yüzeyde ışık kayıp gidiyor. Cam yüzeyde 
ve kompozit panelde pütürlü boyayla 
boyasanız bile bu pütürü sağlayamı-
yorsunuz. BoardeX bu konuda bizi çok 
rahatlattı. 

Dikkat ederseniz AVM’lerde genelde 
kompozit panel var, kompozitlerde de 
daima çerçeve ledler yapıyorlar binanın 
çevresine ya da yeni bir konstrüksi-
yonla birşeyler yapıyorlar. Eski binalarda 
görmüş olduğumuz bu köpük kaplamalı 
binalar ledlerin ihtişamından faydalana-
mıyorlar. AVM’ler genelde metal ve cam 
dış cephe. 

Aslında BoardeX kullanma fikri de 
buradan çıktı. Ileride bu binayı aydın-
latmak isteriz, o zaman cam ve kom-
pozit panel bizim için engel teşkil eder. 
Bu yüzeyi oluşturmak için BoardeX tercih 
ettik, iyi ki de öyle yapmışız, daha proje 
tamamlanmadan ışık oyunları yapma 
kararı aldık. 

BoardeX’in en önemli avantajı tabi ki 
hızdır. BoardeX sayesinde hızın en az iki 
katına çıktığını düşünüyorum. 

Total maaliyete baktığımızda ise, 
malzeme+işçilik olarak, BoardeX eko-
nomik bir ürün. Bunların yanı sıra ışık 
oyunları, eğimli yüzeyler oluşturabilme 
kolaylığı, tasarımda sağladığı rahatlık 
da BoardeX’in sağladığı avantajlar ara-
sında olabilir. Kompozit ya da geleneksel 
malzemeyle yapamayacağımız tasarımı 
burada yapabildik. Hız kazandırdı. Iyi 
sonuç verdi. 

Projede uygulama sırasında karşı-
laştığınız sıkıntılar var mıydı?

Taşyünü montajıyla ilgili sıkıntı 
yaşadık, ısı köprülerinin oluşmaması 
için çabaladık. Onu da köpük ile çözdük. 
Dalsan Alçı’nın önerdiğinden farklı olarak 
BoardeX arkasına taşyünü yerine köpük 
yalıtım malzemesi kullandık. Onun 
dışında da karşılaştığımız bir sorun ya da 
zorlandığımız bir şey olmadı. 7 yıldır alçı 
levha kullanıyoruz. Bu projede de hem 
içeride hem dışarıda alçı levha kullandık, 
dolayısıyla da karşılaştığımız her hangi 
bir sıkıntı olmadı. 

Dalsan Alçı’dan teknik destek aldınız 
mı?

Evet. Şantiyeyi ziyaret ettiler. 

Uygulamacı firma BoardeX’in kendi özel 
vidalarından kullanmamış, onu uyar-
dılar ve o şekilde inşaata devam edildi. 
Bu anlamda da Dalsan Alçı hem bayi-
sine hakim, hem de malzemeyi sattıktan 
sonra projenin peşini bırakmıyor, sürekli 
takip ediyor. Dalsan Alçı kendine getiri-
lebilecek eleştirileri önceden düşünüp 
cevaplarını kendi içinde verebilmiş bir 
firma, eleştiri için açık kapı bırakmıyor. Bir 
de bu tip işlerde istediğiniz her zaman 
genel merkeze ulaşamayabilirsiniz. 
Sağlam, doğru ve iyi eğitilmiş, müşte-
riyi doğru yönlendiren bayileriniz olmalı. 
Dalsan Alçı’nın bayisi için de aynı şeyi 
söyleyebilirim, kendine bayi seçme konu-
sunda da çok başarılı bir firma olduğunu 
düşünüyorum. 

Proje adı: Park Vera AVM
Proje türü: Alışveriş Merkezi
Proje yeri: Ankara
Proje alanı: 72.000 metrekare
Yatırımcı firma: Başkent Grup İnşaat
Yüklenici firma: Başkent Grup İnşaat
Mimari Proje: Ali Etoğlu
Proje Müdürü: Ali Etoğlu
Projede kullanılan Dalsan Alçı ürünleri: 
Alçı levha, BoardeX, iç mekan yardımcı 
malzemeler, dış cephe yardımcı malze-
meler, iç mekan profilleri, dış cephe pro-
filleri
Işin başlangıç tarihi: 2011
İşin bitiş tarihi: 2014’ün ilk çeyreği

Ali Etoğlu

Proje Künyesi



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:13 37

Murat Usta, 1971’de Ankara’da doğdu, 
ama aslen Yozgatlı. Evli ve iki çocuk 
babası. Alçı ve alçı levha işine 1984 yılında, 
Ankara’da, dökme tavan zamanlarında, 
asma tavan demir boyayarak başlamış. 
Alçı levha çıktığından beri de tavanlarda 
alçı levha kullanıyor.

Dalsan Alçı ile ne zaman tanıştınız?
Bu işe başladığımdan beri, 1984’ten 

beri, Dalsan Alçı malzemeleri kullanı-
yorum. Dalsan Alçı’nın ürünleri çok kaliteli 
ve hep özenliler. 1984’ten beri bu çizgileri 
hiç değişmedi. Ar-ge çalışmaları yapıyor 
ve sürekli yenilikler sunuyor. Dalsan 
Alçı’nın alçı levhası çok esnek, daha Dalsan 
Alçı’nınki kadar esnek alçı levha üretebilen 
görmedim. En azından ben daha esneğini 
kullanmadım, belki vardır. Dalsan Alçı’nın 
ürününü teker teker de sırtımızda taşıyabi-
liyoruz, başka alçı levhalar çatlayıveriyor. 

Dalsan Alçı’dan memnun musunuz?
Bazen başka malzemeler de kullanı-

yorum ve o zaman Dalsan Alçı’nın malze-
melerinin ne kadar kaliteli olduğunu daha 
da iyi anlıyorum. 

Ürünleri kullanırken benim için önemli 
olan şeyler, esneklik, kağıdın yüzeyden 
kolay ayrılmaması, maket bıçağı ile kesti-
ğiniz zaman başka malzemelerde kağıt da 
kavlayıp birlikte geliyor, Dalsan Alçı’da hiç 
böyle birşeyle karşılaşmadık. 

Dalsan Alçı sürekli yeni ürünler çıka-
rıyor. Dört tarafı pahlı bir alçı levhası var, 
o da gerçekten özellikle tavanlar için çok 
başarılı bir malzeme, eğer malzeme seçimi 
bana aitse tavanda 4x4’ten başka birşey 
kullanmıyorum. 

Bir de BoardeX diye yeni bir ürün çıkar-
dılar. Dış cephede uygulanıyor. Kesmesi 
rahat, uygulaması rahat, malzeme esnek 
sıcakta soğukta genleşip çatlamıyor. 
Ürünün rengi de çok güzel, uygulayınca 
turuncu turuncu oluyor. 

Dalsan Alçı’nın sadece alçı levha-
ları değil, alt yapı sistemleri de çok kali-
teli. Profilleri ve vidaları da gerçekten çok 
güzel. 

Biz bütün ürünleri Dalsan Alçı’nın tav-
siye ettiği şekilde, belirlediği standart-
lara uyarak kullanıyoruz. Mesela eskiden 
kutu profil kullanırdık ve kaynaklı alçı 
levha yapardık. Sorunlar çıkardı. Dalsan 
Alçı bir kaç kere bizi uyardı. Hatanın ken-
dilerinden kaynaklanmayacağını, çünkü 
demirin genleşebileceğini söylediler ve 
galvanizli profiller ile yapmamızı önerdiler. 
O gün bugün galvanizli profillerini kulla-
nıyoruz ve hiç bir sorun yaşamadık, ama 
yaşasaydık da Dalsan Alçı her zaman ürün-
lerinin arkasında olan bir firma. Bu yönüne 
çok güveniyorum. Dalsan Alçı’nın bize 
yaklaşımı sevgi saygı çerçevesinde çok 
samimi, bu da bizim hoşumuza gidiyor.

Ben Lafarge’yi bilmem, Dalsan’ı bilirim 
ve Dalsan’a, Muharrem Daloğlu’na güve-
nirim. Malzemenin kaliteli olması önemli 
tabi ki ama kişiler, yaklaşımlar ve sami-
miyet de önemli. 

Yaptığınız işin zorlukları var mı?
Eskiden yaptığımız iş zordu ama alçı 

levhadan sonra yaptığımız işin pek bir 
zorluğu kalmadı. Dökme tavan zama-
nında profil yoktu, T demirlerle yapıyorduk 
bu işi. Alçıyı karıp taslarla kalıpların üze-
rine döküyorduk. Şimdiki sistemlere bak-
tığımda çok zordu o zaman yaptığımız 
iş. Şimdi profil ve alçı levhalarla rahat bir 
şekilde herkes yapabiliyor. Şimdikilere 
usta demek biraz zor, ustalık eskidenmiş. 

Çalıştığınız şantiyelerde iş güvenliği 
açısından ne gibi önlemler alıyorsunuz?

İş güvenliği yasasında yazan her şeyi 
yapmak zorundayız. Biz içeride çalıştığımız 
için emniyet kemerine pek ihtiyaç duymu-
yoruz ama bunun dışında yasada yazan 
her şeyi yapıyoruz. 

Alçıkart kullanıyor musunuz? Nasıl 
buluyorsunuz?

İlk çıktığı günden beri Alçıkart kulla-
nıcısıyım. Şimdiye kadar hediye almadım, 
ama sürekli Dalsan Alçı malzemesi kullanı-
yorum,  malzemeyi aldığımız bayi sürekli 
yüklüyor. Dolayısıyla birikmiş çok puanım 
var. Şimdilik puanlar biriksin bakalım, 
gözüm yükseklerde.

Uygulama gayet güzel. Hediyeye kim 
itiraz edebilir ki? Zaten malzeme kaliteli ve 
malzemeyi kullanıyoruz. Malzeme güzel 
olmadıktan sonra hediye verseler ne olur, 
vermeseler ne olur.

İyi bir usta olmak için bir öneriniz var 
mı?

Önce saygı ve ahlak…
Son olarak eklemek istediğiniz bir 

şey var mı?
Dalsan Alçı’nın önceden Usta 

Sohbetleri vardı. Birlikte yemek yiyorduk 
ve dertlerimizi anlatıyorduk. Tekrar bu top-
lantılardan yapılmasını istiyorum. 

Usta Söyleşi / Murat Arslan

yükseklerde
Gözüm 

Zeynep Çalış

Murat Arslan
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Dükkânın bir köşesine 5-10 
torba alçı koydunuz mu 
yetiyordu. Şimdi Uşak’ta 1300 
metrekare depomuz var. 

Ünal Kale, sohbet sırasında o kadar içten bir cümle kullandı ki bizim haberin başlığı da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. 
Kale’ye göre Dalsan Alçı sadece bir ticari partner ya da çözüm ortağı değil, iyi günde ve kötü günde onlarla birlikte 
olan bir yol arkadaşı… 

Bayi Haber / Ünal Kale

Mevlüt Dağdeviren

yol arkadaşlığı
Bizimki bir 

Bayi söyleşisinin bu sayıdaki durakla-
rından biri de Uşak… Dalsan Alçı’nın Ege 
Bölgesi’ndeki başarılı bayilerinden biri 
olan Kale Dizayn Yapı firmasının ortakları 
iki kardeş; İbrahim Ümit Kale ve Ünal Kale 
ile röportaj yapıyoruz. Söyleşimize Ünal 
Kale ile başlıyoruz. Ünal Bey, girişimci kişi-
liği ve cesareti ile dikkat çekiyor. Bu giri-
şimcilik iştahı Gazi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü bir gecede bırakıp, kendi işini 
kurduracak kadar ileri düzeyde…

Aslen Ankara’lı olan ancak baba mes-
leği dolayısıyla Uşak’ta hayata gözlerini 
açan Ünal Kale, girişimciliğe olan heve-
sini ve üniversiteyi terk etme macera-
sını şöyle anlatıyor: “Gazi Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman 
Bölümü’nden terkim. Amcam o zamanlar 
mermerit işi yapıyor, ben de kafama 
koydum. Amcamın bayisi olarak kendi 
işimi kuracaktım. Sonradan cayıp geri dön-
meyeyim diye bir gecede okulu bırakmaya 

karar verdim ve kayıt dondurmadan gelip 
amcamın firmasının Uşak bayisi olarak 
imalathanemi kurdum. Askere gidene 
kadar da bu işi sürdürdüm. Sonra atölyeyi 
kapatıp askere gittim. Ben askerdeyken de 
Ümit Ağabeyim, alçı işi üzerine halen kul-
lanmakta olduğumuz bu dükkanı açmış ve 
ufaktan iş yapmaya başlamıştı. Ben 2001 
yılında askerden geldiğimde firmamız 
aslında kuruluydu. O zamanlar daha 
çok çelik kapı, duşa kabin satıyoruz. O 
zamanlar alçı çok fazla gitmiyordu. Bütün 
yerimiz bu dükkândan ibaretti. Dükkânın 

bir köşesine 5-10 torba alçı koydunuz mu 
yetiyordu. Şimdi Uşak’ta 1300 metrekare 
depomuz var. Alçı ve alçı levha sistemle-
rinin her şeyini bulunduruyoruz. Yılda bir 
tane satacak bir ürün dahi olsa, biz bulun-
dururuz. Bazen müşterilerimiz ‘bu da mı 
sizde vardı’ diyerek bu nedenle şaşkınlık 
dahi yaşıyor. Tabi o zamanlar öyle kam-
yonla, tırla malzeme çekmek yoktu. Biz 
o yıllarda Dalsan Alçı ile tanıştık. Dalsan 
Alçı bizim için gerçekten yol arkadaşlı-
ğıdır. Mesela başka firmalarla da çalıştık 
ama Dalsan Alçı aile gibidir. İyi günde kötü 
günde birbirimizi yalnız bırakmamışızdır. 
İş ilişkilerimiz kişisel dostluklara dönüştü 
ve halen devam ediyor. Bayilikten çok bir 
aile gibi ilişkilerimiz var.” 

Dalsan Alçı, iyi ürün ve dostluk üre-
tiyor

Önceki işi mermerit imalat ve mon-
tajından gelen bir sanatkarlığı olduğunu 
bu nedenle alçı ve alçı levha işine de kısa 

İbrahim Ümit Kale, Ünal Kale ve çalışanlar
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zamanda ısındığını anlatan Ünal Kale, 
yıllar içinde Dalsan Alçı’nın en iyi ciro 
yapan bayileri arasında yer alacak düzeye 
ulaştıklarını anlatıyor. Şu anda sabit per-
sonellerinin 35 kişinin altına inmediğini, 
aldıkları işe göre de ekibin bazen 100 kişiyi 
aştığını anlatan Ünal Kale, son zaman-
larda büyük iş yerine nitelikli işler yap-
mayı daha çok tercih ettiklerini söylüyor. 
Başarılarında Dalsan Alçı’nın büyük payı 
bulunduğuna dikkat çeken Kale, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Dalsan Alçı çok iyi ürün 
üretiyor ama dostluk da önemli… İlk yıl-
larda alçı sıva yoğun olarak çalışıyorduk. 
Alçı levhayı zaten biz tavsiye edersek müş-
terinin haberi oluyordu. Uşak’a gelişmeler 
İzmir, Antalya’ya göre biraz daha geç gelir. 
Bazen gelişmeler bir yıl sonra gelir. Uşak 
küçük yer olduğu için bir iş olduğu zaman 
‘kaç paraya yaparsın’ olayı ön plana çıkıyor. 
Örneğin Antalya’da bir iş olduğu zaman 
önce ‘bu işi en iyi kim yapar’ diye sorulur. 
Biz bu dezavantaja rağmen iyi işler yaptık. 
Dalsan Alçı’nın en iyi ciro yapan bayileri 
arasına girdik. 

Ürünün arkasında duran firma
Dalsan Alçı’ya duydukları sonsuz 

güvenin nedenini sorduğumuz Ünal Kale, 
“Ürünlerinde sıkıntı olursa, arkamızda 
olduklarını biliyoruz ki; bu defalarca ispat-
lanmıştır. Sorun ustada bile olsa hemen 
geliyorlar, ‘işte sorun şuradan kaynakla-
nıyor, böyle yapılırsa sorun çözülür’ der 
sorunun çözümüne yardımcı olurlar. Bizim 
en büyük rahatlığımız budur. Asma tavan 
sistemlerinde tavan sarkar, riskli iştir. Koca 
metrekareyi yaparsın, ya bir sarkarsa ne 
yaparsın? Bir de Uşak küçük yer, bir yer 
çatlasa buraya gelene kadar ‘yıkıldı’ olur. 

Bu konuda her zaman kendinizi güvende 
hissetmeniz lazım. O yüzden ben vidasına, 
maket bıçağına kadar Dalsan Alçı’dan alı-
yorum. Bazı ürünlerde fiyat yüksek olabilir 
ama ben onu görmüyorum. Çünkü ürünün 
arkasında olduklarını biliyorum. Bunca 
yıllık ticaret hayatımızda piyasa ürün-
leri sattığımız zamanlar da oldu, ama hep 
sıkıntı yarattı. Ama Dalsan Alçı hep arka-
mızda oldu. Bir üründe sıkıntı olsa dahi 
Ar-Ge’si var, laboratuvarı var. Başka firma 
olsa, gelmez bile… Telefonda ‘şundandır, 
yok bundandır’ diye akıl verir” cevabını 
veriyor.

Hedefte alçı levha sistemleri marketi 
var

Kale Dizayn’ın gelecekle ilgili hedefle-
rini de Alçım okuyucuları ile paylaşan Ünal 
Kale, “Allah nasip ederse Denizli yolu üze-
rinde bir arsamız var. Önümüzdeki dönem 
için hedefimiz; alçı levha sistemleri ile ilgili 
bir yapı marketi kurmak. Belki tam karşı-
lığı yapı marketi olmayabilir. Ama bizim 
bu konularla ilgili alçı, alçı levha ve sis-
temleri konusunda, müşteri aracı ile içe-
riye girecek, ihtiyacı olan her şeyi gözü 
ile görüp, satın alıp aracına yükleyip öyle 
çıkacak. Bu proje bizim maliyetlerimizi de 
düşürecek, bazı gereksiz masraflar kısı-
lacak” bilgisini verdi. 

İyi ürün, iyi usta ile bir araya gelmeli
Kaliteli ürünün, iyi ustaların elinde 

sanata dönüştüğünü söyleyen firma ortağı 
İbrahim Ümit Kale ise iyi ekiplerin yetişme-
mesinden şikayet ediyor. “Alttan yetişen 
eleman yok. Bu sadece Uşak’ın değil, 
Türkiye’nin sorunu… Ekip sayısı sınırlı, nor-
malde piyasaya çıktığınızda herkes ‘ben 
ustayım’ diyor ama gerçek bu değil. Gerçek 

anlamda alçı ve alçı levha ustası, bu işleri 
hakkıyla yapan ekip sayısı sınırlıdır. Bizim 
bayi olduğumuz zamandan bugüne hala 
aynı ustalar var, yeni ustalar yetişmiyor. 
Burada da ekip sıkıntısı oluyor. Çok iyi 
usta yetiştiği zaman da Uşak’ta durmuyor. 
Çünkü Ünal Bey’in de söylediği gibi Uşak’ta 
‘kaç paraya yaparsın’ diye soruluyor, ‘bu işi 
hangi usta iyi yapar’ denilmiyor. O yüzden 
iyi ustalar, İzmir’in Antalya’nın yolunu 
tutuyor. Burada firma olarak bizim avanta-
jımız, Kale Dizayn olarak bizim bir itibarı-
mızın olması. Biz bir iş aldığımızda ustalar 
bize öncelik verirler. Bizim burada levhayı 
yapan da sıvayı yapan da aynı ekip, ama 
bazen İzmir’den ekip getirttiğimiz oluyor. 
İzmir’den gelen ekiplerde levha yapan 
ayrıdır, alçı sıva yapan ayrıdır” diyen Ümit 
Kale, sektörde kalifiye eleman sıkıntısına 
dikkat çekiyor.  

Uşak’ta inşaat hareketlendi
Uşak’ta inşaat sektörünün genel yapısı 

hakkında da bilgi veren İbrahim Ümit Kale, 
Uşak Üniversitesi’nin kurulması ile kentte 
bir hareketlilik başladığını söyledi. Uşak’ta 
klasik dairelerin yanı sıra son yıllarda 1+1 
– 2 + 1 gibi küçük metrajlı yada 250 metre 
karelik, Uşak ölçeğine göre büyük met-
rajlı dairelerin yapılmaya başlandığını 
anlatan Kale, “Konutta böyle bir hareketlilik 
var. Ancak burada yanlış olan parası olan 
herkes inşaat yapıyor. Mobilyacısı yapıyor, 
manavı da yapıyor, dericisi de yapıyor” 
diyor. 

Kaliteli ürünün, iyi ustaların 
elinde sanata dönüştüğünü 
söyleyen firma ortağı İbrahim 
Ümit Kale ise iyi ekiplerin 
yetişmemesinden şikayet ediyor. 

Ünal Kale ve İbrahim Ümit Kale

Ünal Kale
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1931’de Haftalık Resimli Ay 
Dergisi’nde yayımlanan ‘Kadın Telakkisi’ 
adlı şiirinde böyle tanımlıyor kadını. 
Sadece ‘kadın’ algısında değil ters düz 
ettiği... Yaptığı birçok iş için de ezberi 
bozuyor Nail Vahdeti Çakırhan. Şiiri 
gençlik yıllarında şair, ilerlemiş yaşlarında 
ise mimar olarak yansıtmayı başarmış bir 
isim olarak anılıyor.  

Kimi der ki kadın;
Uzun kış gecelerinde,
Serip bir döşek gibi yatmak içindir.
Kimi der ki kadın;
Yeşil bir harman yerinde,
Dokuz zilli bir köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki, hamur yoğurur.
Kimi der ki, çocuk doğurur.
Her ağızdan bir söz:
Kimi der ki, ilk göz ağrım.
Kimi der ki, onunla dolu bağrım.
Kimi der ki, bunca yıldır 
yaşıyorum ayalimdir.
Kimi der ki, boynumda taşıyorum 
vebalimdir.
Ne bu, ne şu.
Ne öyle, ne böyle. 
Ne döşek, ne köçek.
Ne ayal, ne vebal…
O benim kollarım, bacaklarım, 
dudaklarım ve başımdır..
Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, 
kavga yoldaşımdır.

Nail V. Çakırhan (1931)

Çevreden merkeze yayılmayı başardığı Akyaka Evleri ile doğayı mimarinin merkezine oturtmayı başarmış efsane isim 
Nail Çakırhan, sadece Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü almakla kalmıyor, Gökova’yı günümüzün kaçınılmaz hale 
gelen betonlaşma baskısından kurtararak, bölgeye mimari bir kimlik de kazandırıyor. 

Portre Mimar / Nail Çakırhan

Yunus Argan

mimarlığın şairi, 
Akyaka’dan dünyaya 

Nail Çakırhan...

Nail Çakırhan
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1910’da Ula’da başlayıp 2008’de 
Muğla’da biten 98 yıllık hayatına şairliği, 
gazeteciliği, tekstil işçiliğini, kitapçılığı, 
muhasebeciliği, mimarlığı ve restoratör-
lüğü sığdırmış. Çakırhan’ın hayatı siyasi 
kimliğiyle öne çıkmış bir yaşanmışlık 
esasında. Burada siyasetin de yansıdığı 
mimari kimliği üzerinden ele almış ola-
cağız Nail Çakırhan’ı. 

Çakırhan’ın hikayesi 1910’da nüfusu 
3 bin civarında olan Ula’da başlıyor. Ula, 
kişiliğinin, düşünce yapısının, yaratıcı-
lığının tohumlarının atıldığı yer. Geniş 
bahçeler içindeki beyaz badanalı evleri, 
büyük ağaçların gölgelediği çarşısı; 
neşeli, sakin, sevecen insanlar ile dolu 
Ula’daki mutlu çocukluğu 1914’te Birinci 
Dünya Savaşı’nın patlamasıyla gölgelenir. 
Çakırhan, bir anısında 4 yaşında olduğu o 
dönemi, “Hatırladığım ilk günlerde gece 
ocak başında yan yana oturmuş büyükler 
var. Herkes ağladı ağlayacak durumda. 
Koleradan, kireç kuyularından bahse-
diyorlar. Harp ne demek henüz bilmi-
yorum ama anlatılanları can kulağı ile 
dinliyorum...” şeklinde anlatıyor. Savaş, 
önce babasını alır. Çocukluğu Kafkas 
Cephesi’nde savaşan baba özlemiyle 
geçer… 

Çakırhan, ilköğrenimini birincilikle, 
orta öğrenimini ise daha 11 yaşındayken 
Ula dışına çıktığı Muğla İdadisi’nde 
tamamlar, ardından Konya Lisesi’ne yatılı 
öğrenci olarak girer. Daha 12 yaşındayken 
şiirler yazmaya başlıyor ve ilk el yazması 
gazetesini 13 yaşındayken çıkarır. Lisede  
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saadettin Nüzhet 
Ergun’den ders alan Çakırhan’ın edebi 
kişiliği bu yıllarda daha da anlam kaza-
nıyor. Yazdığı şiirleri henüz 17 yaşında 
iken Konya’da çıkardığı ‘Kervan’ adlı der-
gide de paylaşıyor. Nazım Hikmet ile 
tanışmasına vesile olur. Şiirlerini beğenen 
Hikmet, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencileri tarafından yayın-
lanan ‘Hareket’ dergisinde Çakırhan’ın 
şiirlerinin yayınlanmasını sağlar. 

Liseyi başarıyla tamamlayıp parasız 
yatılı olarak yüksek öğrenim yapma hakkı 
kazanan Çakırhan, yüksek öğrenimine 
ilk olarak İstanbul Tıp Fakültesi’nde baş-

lıyor. Ancak eğitimini yarıda kesip Hukuk 
Fakültesi’ne giriyor. Bu bölümü de biti-
remeden Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nde eğitimine devam ediyor 
Çakırhan. Bir yandan Nazım Hikmet’in 
yayınladığı ‘Resimli Ay’ dergisinde çalı-
şıyor, bir yandan da gazetede tasih yapıp, 
şiirler yazmaya devam ediyor. 1930’da 
Nazım Hikmet ile birlikte ‘1+1=Bir’ adlı 
ortak bir şiir kitabı çıkarıyor. Bir süre 
Nazım’ın babasının evinde birlikte 
yaşarlar. 

Moskova’da çalıştığı bir tekstil fabri-
kasında bir Rus kızı (Taisa) ile tanışır ve ilk 
evliliğini yapar. 1937 yılında yaklaşmakta 
olan dünya savaşı tehlikesinden ötürü 
SSCB yönetiminin öğrencilerin ülkelerine 
dönmesi talimatı üzerine, 8 aylık hamile 
eşinden boşanıp yurda dönmek zorunda 
kalır. Taisa’dan olan oğlunu ise ancak 42 
yıl sonra görebilir. 

Yurda döndükten sonra kitapçılık, 
muhasebecilik, gazetecilik gibi çeşitli işler 
yapar. Tan Gazetesi’nde çalışmaya başla-
dığı 1938 yılında, gelecekte mimaride ün 
salmasına vesile olacak arkeolog Halet 
Çambel ile tanışır ve ailelerinin karşı çık-
masına rağmen evlenirler. 

1946’da Sabiha Sertel ve Zekeriya 
Sertel tarafından çıkarılan ‘Görüşler’ der-
gisinin sekreterliğini yapar. İlk sayısından 
sonra kapatılan bu dergi süreci sonunda 
1946-1950 dönemini hapiste geçirir. 
Sonraki birbuçuk yıl boyunca Halet 
Çambel ile birlikte İtalya, Fransa, İsviçre, 
Avusturya’da kalırlar.

Mimarlığa ilk adım
Nail Çakırhan, mimarlık kariyerine ilk 

adımını, yine Halet Çambel’in 1951’de 
profesör Bossert ile birlikte kazılarını 
yürütmekte olduğu Adana Karatepe-
Aslantaş’ta atar. Kazıda çıkan arkeolojik 
buluntuların restorasyonu, korunması ve 
sergilenmesi için geniş bir alanın saçak-
lıkla örtülmesi gerekmektedir. İşe baş-
layan müteahhit bırakıp gitmiş, yerine 
yenisi bulunamamıştır. Avan projesini 
mimar Turgut Cansever’in yaptığı işi, 
daha önce bir çivi dahi çakmayan Nail 
Çakırhan üstlenir. Projedeki yapı işle-
rini alır. Karatepe Çıplak Beton Açık Hava 

Müzesi’ni, kazı evini ve diğer binaları inşa 
eder. Türkiye’nin ilk açık hava müzesi 
ve ilk geniş saçaklı ‘çıplak beton’ uygu-
lamasıdır bu. Kazı yerindeki koruyucu 
saçakları, ilkokul, lojman ve atölye inşa-
atlarını yönetir. İş bu kadarla da kalmaz. 
Kazı evi, karakol, orman bölge şefliği 
binaları, bölge yatılı okullarının inşaatı 
gelir ardından. 1963’te Ankara’da, pro-
jesi Turgut Cansever’e ait Türk Tarih 
Kurumu binasının inşaatını gerçekleştirir. 
Almanya Büyükelçiliği’ne bağlı Alman 
Lisesi’nin yapımını üstlenir. Prof. Dr. Halet 
Çambel’in Chicago Üniversitesi ile işbir-
liği içinde kazılara başladığı Ergani’de bir 
kazı evi yapar.

Akyaka Evleri ile mimarlıkta yeni 
ekol

Çakırhan, 1970 yılında sağlık sorun-
ları nedeniyle ‘cumhuriyetin arkeloğu’ 
olarak tanımlanan eşi Prof. Dr. Halet 
Çambel ile birlikte Akyaka’ya yerleşir. 
Akyaka’da kaldığı yıllarda kendisine ulus-
lararası mimarlık ödülü getirecek gele-
neksel Ula evini yapar. Geleneksel mimari 
özelliklerini günümüz şartlarıyla buluş-
turan, çevre ve doğayla bütünleştiren bir 

“Geleneksel mimariyi bir yaşam kaynağı, bir esin kaynağı, bu 
toprakların uygarlık değerleri olarak yeni yapılarda da yaşatmaya 
başladığımız zaman, yenilikçiliğimiz başlıyor demektir...”
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ev inşaatı gerçekleştirir. Ardından benzer 
evler yapması için birçok teklifler alır ve 
mimarlık alanında ‘Akyaka Evleri’ diye 
bilinen bir ekol yaratır. 

Sevecen, güleryüzlü, yaşam dolu 
yapısına ek olarak Çakırhan, işinde 
çok titiz ve çalışkan bir özellik gös-
terir. Meslektaşı Oktay Ekinci, tanıştığı 
dönemde 70 yaşlarında olan Çakırhan’ı 
‘Gökova’da Çakırhan Müzesi’ adlı yazı-
sında; “Biz henüz 30 bile değildik. O, 
Akyaka’daki geleneksel yöntemle yap-
tığı evlerin inşaatlarında güneşin doğu-
şundan akşamın geç saatlerine dek usta-
larla birlikte ‘ayakta’ çalışırken; bizler daha 
onu seyrederken yorulurduk...” şeklinde 
anlatıyor. 

Çakırhan, bugünün çok konuşulan 
‘doğa’, ‘ekoloji’, ‘çevre’ gibi kavramları; yıllar 
önce doğaya olan aşkla yaptığı mimari 
eserlerine yansıtarak kendi mimari tar-
zını ‘Çakırhan evleri’ olarak yaratmayı 
başarabilmiş bir isim. Modern mimarinin 
aksine geleneksel mimari çizgide iler-
leme yolunu seçmiş. İnşa ettiği yapılarla 
güneybatı Anadolu geneline ve özel-
likle de Akyaka mimarisine damgasını 
vurmuş. Çakırhan, ‘Yapı Sanatında Yarım 
Yüzyıl: Geleneksel Mimarinin Şiiri’ kita-
bında, geleneksel mimariye yönelik tutu-
munu şöyle gerekçelendirir: “...Geleneksel 
mimariyi korumak yetmez, yaşatmak 
gerek, sürekli kılmak gerek... Çünkü gele-
neksel mimariyi tek örnek olarak sakla-
dığınız zaman, insanoğlunu ve toplumu 
tutuculuğa götürür. İlerlemeye götürmez. 
Ancak geleneksel mimariyi bir yaşam 
kaynağı, bir esin kaynağı, bu toprakların 
uygarlık değerleri olarak yeni yapılarda 
da yaşatmaya başladığımız zaman, yeni-
likçiliğimiz başlıyor demektir...”

Doğayla uyum
Ekinci, doğayla bütünleşen Çakırhan 

mimarisine yönelik “Akyaka’nın diğer 
kıyı beldelerimizden ‘farkını’ görenler, 
bu ‘mucizevi’ güzelliği yaratan ‘doğa ve 
mimarlık uyumunun’ tümüyle ‘Çakırhan’ın 
eseri’ olduğunu bilmeseler bile sezebi-
lirler...” diyerek Çakırhan’ın yaptığı işin 
anlamını pekiştiriyor. İlhan Selçuk ise, 
betonlaşmaya karşı duruş sergilemeyi 
başarmış.

Çakırhan’ın mimarlık tarihinde en 
çok bilinen özellikleri, mimarlık eğitimi 
almaksızın gerçekleştirdiği yapıların 
kendi ismiyle anılır olması. Akyaka’da 
geleneksel mimariye örnek olarak gös-
terilen, çevre ve doğa ile bütünleşen 
eski Ula ev örneği ile sadece ‘Ağa Han 
Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü almakla 
kalmamış, Gökova’yı günümüzün kaçı-
nılmaz hale gelen betonlaşma baskı-
sından kurtarmış ve bölgedeki yapılaşma 
onun temelini attığı yapı üzerinden şekil-
lenerek kimlik kazanmış. 

Yaptığı yaklaşık 20 kadar ev 
Akyaka’daki binaların çok küçük bir kıs-
mını oluştursa da, yeni yapılan binaların 
da ‘Çakırhan evi’ gibi durduğu gözlem-
lerini paylaşıyor Ekinci ve Çakırhan’ın 
yaptıklarında gözlenen özen, ustalık ve 
yerel kültürün incelikleri aynı düzeyde ve 
aynı olgunlukta olmasa da, ‘onlara ben-
zeme’ çabasının Akyaka’da oluşan özgün 
mimari kimlik üzerinde doğrudan etki 
yaptığını söylüyor. 

Alaylı-mektepli, geleneksel-çağdaş 
ikilemi 

Beton yerine ahşap evler inşa ederek 
çevreye saygılı mimariye öncülük etmesi 
Çakırhan’a 1983’te dünyanın en saygın 
mimarlık ödüllerinden ‘Ağa Han Mimarlık 

Ödülü’nü getiriyor. Bu ödül, onu mimar-
lığını kabullenmek istemeyenlere yanıt 
oluyor. Ödülle birlikte mimarlık dün-
yasında alaylı-mektepli, geleneksel-
çağdaş tartışmasının da başlamasına 
vesile oluyor. Can Yücel, Çakırhan’ın alaylı 
mimarlığı için ‘’Yüksek mimardan geçil-
meyen bu ülkede yüksek olmayan mimar 
bir tek Mimar Sinan var diyordum. Bir 
ikincisi var yüksek olmayan mimar, Nail...’’ 
yorumunda bulunmuştu. Yine Oktay 
Ekinci, bu tartışmalara dahil oluyor ve 
Çakırhan’ın yöresel mimari konusunda 
büyük bir titizlik ve kararlılıkla ‘insana ve 
çevreye’ saygının timsali olarak ortaya 
koyduğu güzellikler karşısında: “Kimileri; 
‘bu binalar eski yapıların taklididir, 
çağdaş yorum taşımıyor’ diye eleştirseler 
bile, diplomalı birçok mimarın ‘çağdaş 
yorumlarıyla (!)’ kıyı kentlerinin ne hale 
geldiğini görebilenler, elbetteki bu tür 
eleştirileri pek de geçerli sayamıyorlar. 
Hele yine Çakırhan’ın ‘mimarlık eğitimi 
bile almadan’, sadece yapı bilgisi ve kül-
türel duyarlılığıyla Akyaka’ya böylesi bir 
‘özgün kimlik’ kazandırdığı da anımsan-
dığı zaman...” diyor. 

Akyaka’ya kültürel ve sanatsal 
kimlik 

Çakırhan, Muğla ve Ula yöresinin 
geleneksel değerlerini ve sanat zen-
ginliklerini gelecek kuşaklara da akta-
rabilmek için, 88 yaşındayken yeni bir 
hizmete daha girişiyor. Ödülden sağ-
ladığı kaynakla hemen evinin yanı 
başında bulunan Konakaltı Hanı’nı ‘Kültür 
Evi’ olarak restore ediyor. Ödül evinin 
bahçesinde ve aynı yöresellikte inşa 
etmeye başladığı küçük bina, aslında bir 
‘Çakırhan Müzesi’ olacak ama kendi deyi-
miyle Akyaka’nın ‘Kültür ve Sanat Evi’ işle-
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viyle yaşayacak. Ona ödül getiren Akyaka 
Evini ise 1998 yılında kültür ve sanat mer-
kezi olarak hizmete açıyor. Kendine ait 
bahçede ve ‘kendi olanaklarıyla’ yaptığı 
müzenin giriş binası, ormanları ve SİT’leri 
korumayı amaçlayan Gökova – Akyaka’yı 
Sevenler Derneği’ne veriyor.

Akyaka Belediye Meclisi’nin yıllar 
önce beldedeki evine ulaşan sokağa ‘Nail 
Çakırhan Sokağı’ adını vermesini say-
mazsak; ölümünden sonra verilen ‘Muğla 
Valiliği Hizmet Ödülü’, memleketinin 
‘gecikmiş vefa’ borcunu simgeliyor. 

Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın çocuk-
larda farkındalık yaratmak için yayınladığı 
‘Nail Çakırhan Evleri Boyama Kitabı’nın 
‘Bir Rüya Gibi’ başlıklı sunum yazısında 
Çakırhan’ın Akkaya’da yarattığı mimari 
kimliğe ve 1983’te aldığı ödüle şöyle 
atıfta bulunuluyor: “Eğer rüyanızda mas-
mavi denizin, masmavi gökyüzüyle bir-
likte yemyeşil ormanlarla kucaklaştığı 
bir ‘cennet’i görürseniz, orası Gökova 
Körfezi’dir... Eğer aynı güzellik içinde 
dünyanın en güzel evlerini, bahçelerini, 
çiçeklerini ve şırıl şırıl akan berrak sularını, 
denize dik kavuşan dağların eteğinde 
görürseniz, orası da Akyaka köyüdür.

Akyaka, işte o ‘cennet’ kimliğini yaşa-
tıyor... Hiçbir kıyı yerleşmemizde göre-
mediğimiz bu büyük başarının öncüsü ve 
emektarı, şair ve mimar Nail Çakırhan’dı... 
Önce ‘kendi evi’ni, doğal çevre içinde 
adeta alçakgönüllü ve gösterişsiz bir 
‘orman çiçeği’ gibi tasarladı... Gökova’nın 
tüm güzellikleriyle mükemmel bir uyum 
gösterdiği için de 1983’te Ağa Han 
Mimarlık Ödülü’nü aldı...”

Çakırhan, insanı ve doğayı dikkate 
alan mimarisindeki incelikleri, yapı inşaa 
ederken hangi mentaliteyle hareket etti-
ğini şöyle açıklar: “...Bir mimara kafamdan 
canlandırdığım bir evi anlatıyorum, o 
çizimleri yapıyor ve ben evi inşa edi-
yorum.(...) Ne yapmak istediğimi bildi-
ğimden plan önemsiz kalıyor. Para ve 
kazancın öne çıkması düşündürücü. 
Her zaman cana yakın evler yapmaya 
çalıştım. Her ne kadar para ihtiyacım olsa 
da, para hiç bir zaman ön planda olmadı. 
Yalnız para kazanmak amacıyla yapılan 
bir inşaatta mutlak huzurlu yaşam hesabı 
tam yapılmamıştır. Bir kaç süslü tahtayı 
tavana çakmak böyle bir zihniyette pek 
bir şey kazandırmaz. ( ...)”

Gülüşünde çocuk ışıltıları dolaşan 
Ulalı bir halk adamı... Evrensel bir aydın... 

Hayalleri, yaratma gücü, üretme arzusu 
hiç tükenmeyen; güzelliğe açık, herkese 
pay dağıtan bir şair mimar... Can Dündar, 
üç kez söyleşi yapma şansı bulduğu 
Çakırhan’ı, ölümünden sonra kaleme 
aldığı yazısında son dönemlerinde dahi 
enerjisini kaybetmediğini anlatıyor ve  
“Giderek ilerleyen yaşına, zor gören göz-
lerine, artık işitmekte zorlanan kulakla-
rına rağmen akıl almaz bir bellek ve parıl-
dayan bir beyinle yorulmaksızın anlatmış, 
anlatmış, anlatmıştı” şeklinde aktarıyor.   

Sade, alçakgönüllü, halk adamı bir 
insan Nail Çakırhan. Akyaka, Dalyan, 
Bodrum, Muğla, Datça, Fethiye gibi 
yörede çeşitli evler, oteller, tatil köy-
leri inşa ederek; geçmişin değerlerini 
günümüze ve geleceğe bağlayan bir 
efsanedir. O, Enis Rıza’ya bir söyleşi-
sinde söylediği “Kültür kuşaktan kuşağa 
yaratılır; kuşaktan kuşağa sahiplenerek 
geliştirilir...” cümlesinin arkasında yaşa-
mayı becerebilmiş bir isim. 2008 yılında 
Muğla’da hayatını kaybettiğinde, siyasi 
kişiliğinin yanı sıra geride şiir, mimarlık 
adına önem arzeden bir biyografi bıraktı. 
Deniz İncedayı’ya göre “Onun tarihe ve 
mimarlık kültürüne katkısı 100 yılla da 
sınırlı değildir, sonsuzdur...”. Can Dündar 
bir yazısında, Çakırhan’ın 98 yıllık hikaye-
sini “Hiçbir yazının sınırlarına sığmayacak 
bir öykü” olarak tanımlıyor. Biz de adı ülke 
sınırlarını aşmış Çakırhan’ı edebiyat ve 
mimarlık tarihine yaptığı katkılarla yad 
ediyoruz. 
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Beton yerine ahşap evler inşa 
ederek çevreye saygılı mimariye 
öncülük etmesi Çakırhan’a 
1983’te dünyanın en saygın 
mimarlık ödüllerinden ‘Ağa Han 
Mimarlık Ödülü’nü getiriyor.
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İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük met-
ropolü. Yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun 
ve dar bir körfezin başında yer alan bir 
liman kenti. Batısında denizi, plajları ve 
termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası 
uzanır. Tüm İyonya kültürünün zengin-
liklerini bünyesinde barındırması, ona 
‘Güzel İzmir’, ‘Eski İzmir’ ve ‘İyonya’nın 
İncisi’ adını vermişti. Tarihi boyunca cazi-
beli bir bölgede yer alması nedeniyle 
birçok kez saldırılara maruz kaldı, kentsel 
özelliklerini yitirerek köy haline geldi, 
ancak her defasında yeniden canlanmayı 
başardı.

İlk çağlarda Smyrna
Eski İyon lehçesinde ‘Smyrne’, Atina 

lehçesinde ise ‘Smyrna’ diye bilinen 
adının, Hellenler’in kentin adını Zmirni 
biçiminde telaffuz etmesiyle günümüze 
kadar ‘İzmir’ şeklini aldığı yönünde. Ege 
Bölgesi’ndeki birçok yerleşim adı gibi 
Anadolu kökenlidir. ‘Ana tanrıça’ veya ‘Ana 
Tanrıça Gölcüğü’ anlamına geldiği iddia 
ediliyor. ‘Smyrna’dan ‘İzmir’e dönüşüm, 
bir bakıma da olsa  kuruluşundan İyon, 
Roma ve Bizans devirlerinde sürdürdüğü 
kültürel yapı ve Osmanlı kültür ortamına 
geçişi de temsil ediyor. ‘İzmir’e dönüşüm 

İyonya’nın İncisi, Roma’nın seçkini, Bizans’ın dini merkezi, Osmanlı’nın dünyaya açılan limanı, cumhuriyetin kuruluş 
simgesi, kurtuluş savaşının kazanıldığı kent İzmir. Büyük cazibesiyle tarih boyunca farklı imparatorlukların ele 
geçirmeye çalıştığı ve bazılarının ele geçirerek bugüne taşıdığı bir kent oldu. 

Kent Estetiği / İzmir

Oya Kotan

İyonya’nın incisi, 
Yeniden yeniden yeniden doğan kent

nihayet 1426’da Osmanlı egemenliğine 
geçmesiyle kesinleşir. 

İzmir’in kuruluş tarihi ve yeri konu-
sunda bilgiler tartışmalı. Bugün Bayraklı 
semtinde yer alan ve Tepekule olarak 
tanınan ören yerinin, eski İzmir’in kuruluş 
yeri olduğu kabul ediliyor. Bayraklı’da 
yapılan kazılarda elde edilen buluntular, 
Smyrna’nın kuruluşunun M.Ö. 3000 yıl-
larına kadar indiğini gösteriyor. Ege 
Üniversitesi’nce Yeşilova Höyüğü’nde 
yürütülen yakın dönem kazıları ise 
İzmir’de ilk yerleşimin 8 bin yıl önce ger-
çekleştiğine ilişkin buluntular ortaya 
çıkarıyor..

Bir görüşe göre İzmir’in ilk kuru-
cuları Amazonlar’dır. Bir başka görüşe 
göre efsanevi Frigya kralı Tantalos’tur. 
Bir diğer görüşe göre de kentin kuru-
cusu Lelegler’dir. Smyrna, İÖ. 800’lü yıl-
lara gelindiğinde, kent kriterleri taşıyan 
bir yerleşme olarak bugünkü Bayraklı 
semtinde, Tepekule olarak tanınan ören 
yerinde kendini göstermeye başlar. 
Kuruluş yeri, hem deniz ticareti hem 
de tarımsal olanaklara sahip bir nok-
tada bulunuyordu. Yarımada üze-
rinde bulunuşu, kente doğal bir liman 
imkanı sağladığından, deniz ticaretine 
uygun bir ortam hazırlar. MÖ 5. yüzyıl 
boyunca küçük ancak zengin bir yerleş-
menin yer aldığı Bayraklı Höyüğü, bu 
dönem  sonunda yoğun bir iskâna sahne 
olmuştur. Küçük bir tepeciğin üzerinde 
kurulmuş olan eski İzmir kentinin duvar-
larının içinde yalnız birkaç bin kişi yaşaya-

İzmir…
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İyonya’nın incisi, 
Yeniden yeniden yeniden doğan kent

Devleti’nin İzmir hakimiyeti ise 1398’de 
olur. Ancak  Ankara Savaşı’nı kazanan 
Timur’un Moğol ordusu, 1403’te kenti 
istila edip, St. Peter Kalesi’ni yerle bir eder. 
Daha sonra 1422 yılında II. Murad kenti 
zapt eder ve İzmir bundan sonra Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir parçası olur.

Osmanlı egemenliğine girdiği 
dönemde küçük bir kasaba konumunda 
olan İzmir’de 1528-1529 yıllarında Türkler, 
tepedeki yerleşim yerlerinden limana 
doğru yönelerek, Yukarı Kale ile Liman 
Kalesi arasında kesintisiz bir Türk yerleşim 
kuşağı oluşturmuşlardır.

İzmir’in ticaret merkezi olarak yükse-
lişinin ardında, Doğu Akdeniz ticaretinde 
egemen olan Fransa ve Venedik ile reka-
bete girişen İngilizlerin Yakın Doğu’da 
yayılma çabalarının etkisi büyüktür. 1610 
ile 1630 yılları arasında Hollandalılar da 
İzmir’e gelerek, Batı Anadolu’daki tica-
reti yeniden biçimlendirmeye başladılar. 
Böylece İzmir, Doğu Akdeniz’in en önemi 
liman kentlerinden biri haline geldi. 

1838 yılında Osmanlı Devleti ile 
İngiltere arasında imzalanan serbest 
ticaret antlaşmasıyla, İmparatorlukta 
yabancılara ticaret yapma hakkının tanın-
masıyla, Sakız Adası’nda ticaretle uğra-
şanlar İzmir’e gelip, yerleşmeye başla-
dılar. Böylece İzmir, Batılı devletlerle olan 
ticari hacmine paralel olarak büyük bir 
gelişim ve dönüşüm içine girer. 1850’li 
yıllardan itibaren hız kazanan bu değişim, 
I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılına 
kadar aralıksız devam eder.

1.Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin 
ardından 15 Mayıs 1919’da başta İzmir 
olmak üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan 
işgali altına girer ve bölgede yeni bir 
yapılanma başlar. İzmir’in işgaliyle bir-
likte, Ege’de işgalci Yunanlılar’a karşı Türk 
ulusal direniş hareketi başlar. İzmir’de 
Gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılan 
ilk kurşun Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın baş-
langıcını simgeler. 9 Eylül 1922’de Türk 
Ordusu’nun İzmir’e girmesi ile Yunan 
işgali sona erer. Ancak, İzmir 13 Eylül 
sabahı tarihinin en büyük felaketlerinden 

XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
İzmir için Bizans ve Türkler arasında çekiş-
meli bir dönem yaşanır. Bu dönemde 
Venedik ve Ceneviz tüccarları, sık sık 
İzmir’e uğramaya başlamışlardır. 1261 
yılında imzalanan Nif (Kemalpaşa) 
anlaşması, Cenevizliler’e İzmir’de yer-
leşme ve ticaret yapma olanağı veri-
yordu. Kendilerine mahalle, kilise, fırın 
ve hamam kurma ayrıcalıkları tanınan 
Cenevizliler’e bir süre sonra Venedikliler 
de katılır. Bu dönemde oluşan ticari gele-
nekler, miras olarak Osmanlı İzmir’ine de 
kalmıştır. 

14. yüzyıl ortalarında St. Peter Kalesi 
ve aşağı kent bu kez Rodos Şövalyeleri 
tarafından yeniden ele geçirilir. Osmanlı 

biliyordu. MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısında 
büyük nüfus artışı yüzünden bugünkü 
Kadifekale (Pagos) eteklerine taşındı.

Eski İzmir’in çöküşü
Pers ordularının Anadolu’yu isti-

lası sonucu, İ.Ö. 545 yılında İzmir tahrip 
edildi. Bu tahribattan sonra, Bayraklı’daki 
yerleşim alanında bir daha kent düze-
ninde bir yerleşim oluşamadı. İzmir’in bu 
ilk döneminden geriye kalan en önemli 
miras, kentin kendisidir. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda kentin ızgara planlı, 
(birbirini dik kesen sokaklarla örülü bir 
yapıda) olduğu anlaşılmıştır.

İzmir’in yeniden doğuşu 
Büyük İskender , İran sefe-

rinin başlarında, İ.Ö. 334 yılında Pers 
İmparatorluğu’nun Anadolu’daki ordu-
sunu yendikten sonra, ordularıyla Efes 
üzerine ilerlemişti. Bu harekat sırasında 
İzmir yöresine geldiğinde, söylenceye 
göre şimdiki Kadifekale (Pagos Dağı) 
civarında gördüğü bir rüya üzerine yeni 
İzmir’in Pagos Dağı’nda kurulmasını 
emreder. 

İncil’de sözü edilen ‘Yedi Kilise’den 
bir tanesinin bulunduğu Smyrna, 
Hristiyanlığın gelişmesinde önemli bir rol 
oynar. 395 yılında Roma İmparatorluğu 
ikiye bölününce, İzmir, ‘Bizans 
İmparatorluğu’ olarak tanınacak Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olur. 
Daha sonra Araplar, 672 yılında kenti 
denizden zapt edip İstanbul’a yaptıkları 
akınlarda bir üs olarak kullanır. Türkler 
İzmir’i ilk kez 1081’de Selçuklu akıncıla-
rından ve zamanla ilk Türk denizcisi olan 
Çaka Bey’in komutasında ele geçirirler. 
Çaka Bey’in ölümünden sonra Bizanslılar 
kenti 1098’de geri alırlar ve şehrin kıyı 
tarafı 1204 yılında Rodos Şövalyeleri’nin 
eline geçer. 1310’da Aydınoğlu 
Kadifekale’yi, 1344’te Cenevizliler kentin 
kıyısını ele geçirirler. Bu dönemde 
kent, yukarıda Müslüman İzmir, aşa-
ğıda Hıristiyan İzmir olmak üzere ikiye 
bölünmüştür. ‘Gavur İzmir’ deyimi bu 
dönemden kalmadır. 

Bir görüşe göre İzmir’in ilk 
kurucuları Amazonlar’dır. Bir 
başka görüşe göre efsanevi 
Frigya kralı Tantalos’tur. Bir 
diğer görüşe göre de kentin 
kurucusu Lelegler’dir. 



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:1346

lamak, düzenli bir ulaşım sistemi geliş-
tirmek çalışmaları olmuştur. Kente, yeşil 
alanların, parkların kazandırılmasına çok 
önem verilmiş, bataklıklar kurutularak ya 
da eski mezarlıklar kaldırılarak bu hedefe 
ulaşılmıştır. 

İzmir 1950’li yıllardan beri, 
Türkiye’deki diğer kentler gibi hızlı bir 
göç alan bir şehir. Mersin’den sonra 
Türkiye’nin en büyük limanına sahip bir 
kent. Türkiye’nin birçok metropolü gibi 
kozmopolit bir özellik gösteriyor. 

1990’lı yıllardan itibaren kentsel 
tarih bilinci yeniden kazanılmaya baş-
lanmış, bazı alanların yeniden düzenle-
nerek tarihsel geçmişine geri döndürül-
mesi çabaları ön plana çıkmıştır. Konak 
ve Cumhuriyet Meydanı’nda, kentin geç-
mişine gönderme yapan düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi, canlı kent alanlarının 
ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Forbes Köşkü, Murat Köşkü, Peterson 
Köşkü ve Yahya Paşa Köşkü gibi kent 
kimliğinde önemli yer tutan yapıların, 
korunarak yaşatılabilmeleri adına, çalış-
malar yapılmaktadır. Erken Cumhuriyet 
Dönemi’ne ait kamusal yapıların ilk 
örneklerinden olan, Eski İtfaiye Binası, 
Kent Arşivi ve Müzesi olarak kente kazan-
dırılmıştır.

birini yaşar. Basmane semtinde başlayan 
yangın, 2.600.000 metrekarelik bir alanda 
20 binden fazla ev ve işyerini yok eder. 

Cumhuriyet’ten sonra kentsel 
gelişim

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile 
birlikte İzmir yaşadığı büyük yangının 
izlerini silmek için büyük bir çabanın içine 
girer. 1923-1933 yılları arasında İzmir, 
Türk özelliklerini yansıtan yapılarla dona-
tılmış, çağdaş bir kent yaratılmaya çalı-
şılmıştır. Bu süreçte, ‘Milli Kütüphane ve 
Milli Sinema’ (Elhamra Sineması) bina-
larının inşaatlarına başlanmış, Konak 
Meydanı’nda bulunan ‘Yalı Camii’ ona-
rılarak kullanıma açılmış, Basmane ile 
Gümrük arasındaki bulvar tamamlanmış, 
‘Bahribaba Parkı’nın düzenlenmesi çalış-
malarına başlanılmıştır. Bu dönemin 
bir başka mimarlık ürünü, 1925 yılında 
inşa edilen ve günümüzde İzmir Devlet 
Tiyatrosu olarak kullanılan ‘Türk Ocağı 
Binası’dır. 1932 yılında Cumhuriyet 
Meydanı düzenlendi ve Meydan’a Gazi 
Heykeli konuldu. 

1940’lı yıllara kadar, İzmir’e çağdaş 
bir görünüm vermek için yapılan temel 
uygulamalar; düzenli yollar, bulvarlar 
açmak, meydanlar, geniş yeşil alanlar 
oluşturmak, kentin aydınlatılmasını sağ-

İzmir’in ekonomisi
İzmir, sanayisi, fuarı, ve ihracat 

limanı ile Ege Bölgesi’nin en büyük ve 
en gelişmiş kenti. Kentte, tarıma dayalı 
sanayi kolları oldukça gelişkin. Tekstil, 
konfeksiyon, gıda, içki, bira, tütün yem 
sanayi en önemli işkolları arasında. 
Bunların dışında, demir-çelik, petro 
kimya, otomotiv, çimento, ayakkabı, 
gübre, tarım makineleri ve seramik sanayi 
iç ve dış pazara yönelik olarak üretim 
yapıyor. İzmir; inşaat malzemeleri imalatı 
ve inşaat yapımı alanlarında Türkiye’nin 
en gelişmiş kentlerinden birisi.

Aliağa Petrol Rafinerisi’nin de bulun-
duğu kent, Türkiye’nin en büyük ihracat 
limanına sahip. Bu da İzmir’i bölgenin 
ticaret merkezi konumuna getirmiş 
durumda. 

İzmir Enternasyonal Fuarı
Kurtuluş sonrası kentin uluslara-

rası ticari kimliğinin yeniden canlandı-
rılması, ürünlerinin dış pazarlara tanı-
tılması amacıyla 17 Şubat 1923’te ger-
çekleştirilen İzmir İktisat Kongresi sıra-
sında düzenlenen Yerli Malları Sergisi ile 
Uluslararası İzmir Fuarı’nın temeli atıldı. 
1931’de uluslararası statüye kavuşan 
İzmir Fuarı, 1936’dan itibaren, yangın 
yerlerini imar etmek amacıyla yapılan 
Kültürpark’ta düzenlenmeye başladı. 
2013 yılında 82’nci kez düzenlenen İzmir 
Enternasyonal Fuarı, Türkiye’nin en köklü, 
en tanınmış ve en kapsamlı fuarı olarak 
nitelendiriliyor. 

Kültürpark
1936 yılında tamamlanan Kültürpark, 

bu döneme kadar ülkemizde gerçek-
leştirilen en önemli yeşil alan çalışması 
olmuştur. Kültürpark, içinde bulunan 
Hayvanat Bahçesi, Paraşüt Kulesi, 
Lunapark, Açıkhava Tiyatrosu, Resim 
Heykel Müzesi ve kültür sanat merkezle-
riyle kentin en önemli rekreasyon alanla-
rından biridir. 

İzmir’de müzeler
Kentin binlerce yıllık tarihi farklı kül-

terel değerleri içinde barındıran çok 

Roma, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinde kurulan semtleri 
ve mahalleleri günümüzde de 
yaşamaya devam ediyor. 
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sayıda müzeyi de beraberinde getirmiş. 
Bugün Arkas Deniz Tarihi Merkezi 
Müzesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 
İzmir Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, 
Efes Müzesi, Efes-Selçuk Meryem Ana Evi, 
Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, İzmir 
Tarih ve Sanat Müzesi, İzmir Ticaret Tarihi 
Müzesi, Tabiat Tarihi Müzesi, TCDD Selçuk 
Çamlık Açıkhava Buharlı Lokomotif 
Müzesi kentin belleğini simgeleyen 
müzeler içinde yer alıyor.    

Dünyanın en eski mimarlık eseri 
Kazılarda ortaya çıkarılan Athena 

Tapınağı (MÖ 640-580), Doğu Helen dün-
yasının en eski mimarlık eseridir. Helen 
dünyasının çok odalı ev tipinin en eski 
örneği Eski İzmir’de bulunmuştur. MÖ 7. 
yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan iki 
katlı, beş odalı, ön avlulu çifte ‘megaron’, 
Helenler’in bugün için bilinen, bir çatı 
altındaki en eski çok odalı evdir. Ondan 
önceki Yunan evleri yan yana dizilmiş 
megaronlardan oluşuyordu. 

En eski İzmir evi
Demir Çağı boyunca Eski İzmir’de 

bugünkü Yunanistan bölgesinden göç 

Agora
İzmir’in Roma İmparatorluğu döne-

minden getirdiği Namazgah-Tilkilik mev-
kiinde bulunan en önemli izlerden biridir 
Agora. Roma dönemi yapıları içinde 
en dikkat çekici olanıdır. M.S. 178’deki 
deprem sonrasında tamir edilmiş şeklini 
yansıtan agoranın bir bölümü de, kazı 
çalışması yapılmadığı için toprak altın-
dadır. 

Konak Meydanı
XVIII. yüzyılda başlayan, Osmanlı 

Devleti’nin modernleşme sürecinin kent-
lere yansıması, XIX. yüzyıl başlarına denk 
gelmiş ve bu dönüşüm, İzmir’in fiziksel 
yapısında yeni bir kentsel dokunun 
ortaya çıkmasına zemin oluşturmuş. 
İzmir’de kamusal bir merkezin olu-
şumu, devletin modern bir monarşi olma 
yoluna girmesine bağlı olarak ortaya 
çıkabilmiştir. 

Katipoğlu Konağı
Konak çevresindeki kamusal mekanın 

başlangıcı İzmir’in ünlü ayan ailesi 
Katipoğulları’na uzanıyor. Konak meydanı 
olarak bilinen meydana adını veren yapı, 
Katipoğlu ailesinin konağıdır. Bu konağın 
dış avlusunu çevreleyen duvarların daha 
doğrusu cümle kapısının önündeki küçük 
boş alan, İzmir’in ilk Konak meydanıdır. 
II. Mahmut döneminde devletleştirilen 
konak, İzmir mutasarrıflarının ikametgahı 
ve aynı zamanda İzmir sancağının idari 
binası olarak hizmet verdi. 

eden, Aioller ve İyonlar yaşıyordu. Demir 
Çağı boyunca İzmir evleri, büyüklü 
küçüklü tek odalı yapılardan oluş-
makta idi. Gün yüzüne çıkarılan en eski 
ev MÖ 925 ile MÖ 900’e tarihleniyor. 
İyi korunmuş halde ortaya çıkarılan bu 
tek odalı evin (2,45 x 4 m) duvarları ker-
piçten, damı ise sazdan yapılmıştı. 

Tepekule Höyüğü (Bayraklı)
Bayraklı semtinde yer alan ve 

Tepekule olarak bilinen ören yeri, eski 
İzmir’in ilk kuruluş yeri olarak biliniyor. 
Bayraklı’da yapılan kazılarda elde edilen 
buluntular, İzmir’in kuruluşunun İÖ. 
3000 yıllarına kadar indiğini gösteriyor. 
İzmir’in bu ilk döneminden geriye kalan 
en önemli miras, şehrin kendisidir. Kentin 
ızgara planlı, yani birbirini dik kesen 
sokaklarla örülü bir yapıda olduğu anla-
şılmıştır. Kente ilişkin önemli bulgular 
arasında iki tapınak, şehrin surları, sivil 
mimari örnekleri, cadde, sokak ve çeş-
meler sayılabilir. 

Kadifekale
Tepekule’deki eski İzmir (Smyrna) 

dışında, kentin Pagos’ta (Kadife Dağı) 
yeniden kurulduğu alandır. İÖ. 4. YY’da 
kurulan kentten bugüne değin varlık-
larını sürdüren Hellen, Roma, Bizans ve 
Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulu-
nuyor. İzmir’in ve körfezin kuşbaşı seyir 
noktası olan Kadifekale, şehrin güne-
yinde 186 metre yükseklikteki bir tepe 
üzerindedir. Büyük İskender’in generalle-
rinden Lysmachos tarafından yaptırılan 
kalede halen bu döneme ait kalıntılara 
rastlanmakta, Bizans dönemine ait sar-
nıçlar bulunuyor. 

1940’lı yıllara kadar, İzmir’e 
çağdaş bir görünüm vermek 
için yapılan temel uygulamalar; 
düzenli yollar, bulvarlar 
açmak, meydanlar, geniş yeşil 
alanlar oluşturmak, kentin 
aydınlatılmasını sağlamak, 
düzenli bir ulaşım sistemi 
geliştirmek çalışmaları olmuştur. 
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İdadi/Adliye
Temmuz 1886’da İzmir İdadisi olarak 

eğitim faaliyetlerine başlar. İşgal döne-
minde işgal komiserliği tarafından mah-
keme olarak kullanılır ve bu işlevini 
1922’den sonra 1970’de yanıncaya kadar 
sürdürür. 

Saat Kulesi 
Batılaşmanın bir simgesi olarak 

ortaya çıkan ve mimari çizimleri Arap 
mimarisi üslubunda Raymond Pere tara-
fından yapılan Çeşmeli Saat kulesi, konak 
önü veya kışla meydanı olarak bilinen 
alanın ortasına yakın bir yerde, dönemin 
valisi Kamil Paşa ve Belediye Reisi Eşref 
Paşa’nın gayretleriyle yapıldı. Osmanlı 
Sultanı II. Abdülhamit’in 25. cülus (tahta 
çıkış) kutlamaları çerçevesinde 1 Eylül 
1901’de törenler ve şenliklerle açıldı. 
81 metrekare taban üzerine sekizgen 
şekilde ve dört basamaklı haç biçimde 
mermer bir platform üzerine yapılan 
Saat Kulesi, 25 metre yüksekliğinde ve 
dört katlıdır. Sarı Kışla, Hükümet Konağı, 
Hapishane, Hastane ve en son eklenen 
Saat Kulesi ile Osmanlı Devleti’nin 
İzmir’de modernleşme çizgisindeki 
kamusal meydanı tamamlanmış oluyor

Asansör
İzmir’in Karataş semtinde, Mithatpaşa 

Caddesi’nden yaklaşık 40 metre yüksek-
likteki Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne çıkmak 
için, 1907’de İzmir tüccarlarından Nesim 
Levi tarafından yaptırıldı. 1942’de işadamı 
Şerif Remzi Reyent’e devredilen asansör, 
1977’de belediyeye bağışlandı. 

Kordon
1867’de J. Charnaud, A. Baker ve G. 

Guerracino adlı İngiliz tüccarların kura-

yapılan Çatalkaya Hanı (Vakıflar Bankası 
Binası), 1926’da Mimar M. Mongeri’nin 
yaptığı Osmanlı Bankası İzmir Şubesi; 
Gazi Bulvarı’nda ise 1930’da art deco 
stilinde yapılmış Ziraat Bankası ve 
Türkiye’nin ilk ticaret borsası olarak 
1891’de açılan 1928’de ise bugünkü 
yerinde Mimar Tahsin Bey tarafından 
inşa edilen İzmir Ticaret Borsası, günü-
müze kadar varlığını sürdüren erken 
Cumhuriyet döneminin 1. Milli Mimari 
akımını temsil eden binalardır. 

Tarih, kültür, doğa ve deniz İzmir’i 
sağlık, kültür, din, fuar turizminin önemli 
bir merkezi yapıyor. Bir gün yolunuz 
İzmir’e düşerse, sadece kıyıları ve mut-
fağıyla yetinmeyin… Kadifekale’si, Saat 
Kulesi, Efes’i, asansörü ve onlarca müze-
siyle kentin önemli yerlerini alıcı gözle 
gezin, sizi İyonya, Büyük İskender, Roma 
İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, 
Osmanlı imparatorluğu, Erken 
Cumhuriyet Türkiyesi  ile tanıştıracak ve 
size tarihsel bir yolculuk yaptıracaktır… 

cakları kumpanyaya rıhtım inşaatının 
imtiyazı verildi. 1876 yılında tamamla-
narak hizmete açıldı. Birinci Kordon’a 
döşenen tramvay hatları ile gündüz-
leri yolcular taşınırken, geceleri tramvay 
hattında çalışan tren katarları, Alsancak 
Garı’na gelen malları Birinci Kordon’dan 
geçirerek İzmir Limanına taşıyarak, gemi-
lere yüklenmesine yardımcı olmaktaydı. 

Alsancak Garı
1856 yılında İzmir-Aydın demir-

yolu hattının yapılması için imtiyaz,önce  
İngiliz girişimci Wilkin ve dört arkadaşına, 
ardından  1857’de  “İzmir’den Aydın’a 
Osmanlı Demiryolu” kumpanyasına dev-
redildi.  Alsancak Garı’ndan başlayan 133 
kilometrelik İzmir-Aydın demiryolu hattı, 
1866 yılında hizmete açıldı. 

Kızlarağası Hanı
XVIII. yüzyıldan itibaren denize yakın 

ticaret bölgesinde Osmanlı-Türk çehresini 
yansıtan hanlar inşa edilmeye başlandı. 
Bu binalardan günümüze kalan örnek-
lerden biri olan Kızlarağası Hanı, 1744’te 
Sultan I. Mahmut’un Kızlarağası Hacı 
Beşir Ağa tarafından yaptırılmış, iki katlı, 
dört kapılı bir handır. 

Hisar Camii
Hisar Camii adını, yapıldığı dönemde 

yanı başında bulunan Hisar’dan alır. 
Cami, 1597 yılında Yakup Bey tarafından 
İzmir’in tarihsel iş merkezinde yaptırıl-
mıştır. 

Saint Polycarpe Kilisesi
Katolik inancına göre İzmir’in koru-

yucu azizi olarak kabul edilen Saint 
Polycarp’ın hatırası için 1625’te deniz 
kenarında yapılmış, günümüzde ise Gazi 
Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 
katolik kilisesidir. Bir çok tadilat geçir-
dikten sonra 1898’de kiliseye son şek-
lini veren mimar, İzmir Saat Kulesi’nin de 
mimarı olan Raymond Pere’dir. 

Beth İsrael Sinagogu
Mithat Paşa Caddesi üzerinde 

bulunan bu Sinagog, Kamil Paşa’nın 
Aydın Vilayeti Valiliği döneminde 
(1895-1907), Karataş civarında yaşayan 
Museviler’in ibadetlerini yapabilme-
leri için inşa edilmiş kentin en büyük ve 
seçkin havrasıdır. 

Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari 
Örnekleri

1922’deki  yangın felaketi, İzmir’de 
görkemli yapılarla Erken Cumhuriyet 
Dönemi Mimarisi oluşturulmasına fırsat 
tanımıştır. Fevzi Paşa Bulvarı’nda Mimar 
Kemal Bey tarafından art deco stiliyle 

KAYNAKÇA
www.izmir.gov.tr
http://www.izmir.bel.tr/
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr
http://tr.wikipedia.org/
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Abdülselam Usta, alçı levha ustası, 31 
yaşında, evli ve iki çocuk babası. 10 kar-
deşler ve 7 kardeş birlikte çalışıyorlar. 
Diğer üç kardeşinin ikisi şu an okuyor, 
bir diğeri ise askerde. Onların da okulu 
ve askerliği bitince birlikte çalışacaklarını 
mutlulukla anlatıyor. Abdülselam Usta’nın 
memleketi Mardin, ama Mersin’de büyüdü 
ve şu an Aksaray’da çalışıyor. İnşaat işine 
1996 yılında kartonpiyer ustası olarak baş-
lıyor. 1999’da ise Dalsan Alçı ile tanışıyor. 
O gün bugündür Dalsan Alçı’dan başka 
bir malzeme kullanmayan vefalı bir usta 
Abdülselam Gül.  

Abdülselam usta bizi Aksaray’da 
devam eden işinin şantiyesinde konuk 
ediyor. 

Dalsan Alçı ile nasıl tanıştınız ve 
neden tercih ettiniz?

Dalsan Alçı ile tanıştığım dönemlerde 
alçı levha gibi teknolojik ürünler yoktu. O 
zamanlar alçı işi dökme olarak yapılıyordu. 
O zamanlar Dalsan Alçı’yı tercih etme 
sebebimiz dökümde daha iyi olmasıydı. 
Daha doğrusu Dalsan Alçı, hem dökümde 
iyiydi, hem montajı daha kolaydı, hem de 
çürüme yapmıyordu. Ürünleri kaliteliydi. 
Şimdi de aynı şekilde alçı levhaları çok 
kaliteli. 

Kaliteli olduğunu nasıl anlıyorsunuz, 
nedir sizin için kalite kıstası? 

Dalsan Alçı’nın alçı levhaları istediği 
kadar esneme yapsın, taşırken kırılmıyor. 
Ürünler temiz geliyor. Maket bıçağıyla 

kestiğin zaman hiçbir yerinde çapak kal-
mıyor, dümdüz çıkıyor. Bir de marka ismi 
vermek istemiyorum ama bazı alçı levhalar 
tavanda çok çabuk bombe veriyor, Dalsan 
Alçı’nın ürünlerinde hiç böyle bir sıkın-
tıyla karşılaşmadık. Fiyat olarak Dalsan Alçı 
her zaman diğerlerinden daha pahalı ama 
verdiğin farka değiyor. Sonucu görünce 
yaptığın işten zevk alıyorsun. Yaptığımız 
iş temiz çıksın daha kaliteli olsun, hiç bir 
tereddüt bırakmasın arkasında istiyoruz. 
Bir de mesela Dalsan Alçı’nın alçı levha-
sına vida attığınızda vida başı içine gitmez, 
diğer markalarda naylona sokuyormuş-
sunuz gibi içine kaçıyor vidalar. 

Yaptığınız işin zorlukları var mı?
Aksaray 6 ay boyunca soğuk. Onun 

dışında alçı levha uygulamalarından kay-
naklanan bir zorluk çekmiyoruz. Detaylı 
işler zor oluyor diye düşünülür ama iş 
ne kadar detaylı ise o kadar keyif veriyor 
bana. Düz bir işi bütün alçı levha usta-
ları yapabiliyor ama detay olduğu zaman 
iş değişiyor. O zaman ustalık giriyor işin 
içine. Onu herkesin yapamadığını bildiğin 
için aldığın haz da başka oluyor. 

Bir zorluğu da fiyatlar tabii. Beş sene 
önce ile aynı fiyata çalışıyoruz hala. 

Alçı ürünlerini sağlık açısından 
değerlendirebilir misiniz?

Dalsan Alçı ürünleri hem kaliteli hem 
de sağlıklı. Zaten sadece keserken elimiz 
alçı ile temas ediyor, onun dışında kağıt ile 
temas halindeyiz sürekli. Alçı zaten doğal 

bir malzeme, ne gibi bir zararı olabilir. 
Yeni ustalar yetiştiriyor musunuz?
Şu anda yetiştirmiyorum ama kendi 

kardeşlerimi yetiştirdim. Onlara işi 
öğrettim. Birbirimizi sürekli destekliyoruz. 
Böylece bütün aile alçı levha ustası oldu. 
Bunun dışında da şu andaki ekibimizde 
yer alan 4-5 ustayı yetiştirdim. Yeni usta-
lara bazı tavsiyelerde bulunabilirim. 

Iyi bir usta olmanın ilk şartı kaliteli mal-
zeme kullanmak. Kaliteli malzemeden hiç 
bir zaman vazgeçmesinler. Malzemeden 
ödün vermediği gibi işçiliğinden de ödün 
vermesin. İşten kaçmasınlar. Çalışkan 
olsunlar, soğuktan kaçmasın, yılmasın, 
işini severek yapsın, çalışsın çalışsın ve 
çalışsın…

Alçıkart’ı kullanıyor musunuz, nasıl 
buluyorsunuz?

Alçıkart’ı ilk çıktığı zamandan beri 
kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Bizi de 
düşünmüşler ve böyle bir yenilik yap-
mışlar. Kendine verilen hediyeye kim hayır 
diyebilir ki? Tek yaptığımız şey Dalsan Alçı 
ürünlerini kullanmak. Önceden de kulla-
nıyorduk ama şimdi buna ek olarak kul-
landığımız için hediye de alıyoruz. Sadece 
bizim yararımızı düşünen bir sistem. 
Dalsan Alçı’nın kasasına giren para aynı, 
değişmedi ama benim haneme hediye 
giriyor. Kazancını bizimle paylaşması, 
bizi ne kadar önemsediğinin göstergesi 
aslında. Bu da bize mutluluk veriyor. 

Şimdiye kadar 5800 puanım birikti. 
Henüz bir şey alamadım, çünkü biriktirip 
matkap ve vidalama tabancası almak isti-
yorum. Dalsan Alçı’nın bizimle paylaştı-
ğını yine işimize yatıracağız, çünkü bu 
işte çalışan 7 kardeşiz, aksi halde hediyeyi 
kim alsa, diğerine haksızlık olacak. Hem 
işimiz ile ilgili bir şey aldığımızda işimizi 
de kolaylaştıracak. Dalsan Alçı’ya Alçıkart 
uygulamasından dolayı teşekkür edi-
yorum. 

Usta Söyleşi / Abdülselam Gül

bizimle paylaşıyor
Dalsan Alçı kazandığını 

Mahir Turan

Abdülselam  Gül, kardeşleri ve çalışma arkadaşları
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Yaşamın ayrıntılarına dair sürekli fizibilite içinde olan araştırmacı, detaycı ve bilimsel bir yaklaşım. Sadece iş hayatında 
değil; özel yaşamlarında da doğaya saygılı çevre hassasiyetlerini içselleştirmiş bir aile, Ayla ailesi… 

Arta Kalan Zaman / Vedat Ayla

Yunus Argan

içselleştirmiş
Çevreyi merkeze alıp 

yaşamlar

Evin beyefendisi Vedat Ayla,  hanı-
mefendisi Gülay Ayla, oğulları Mert Can 
ve ailenin görünmez iki ferdi Doğu ve 
Duygu… Başlarından geçen talihsiz 
olaya karşın birlikte mücadele etmeyi 
başarmış bir aile. ‘Arta Kalan Zaman’ için 
Ayla ailesine konuk oluyoruz… 

Vedat Ayla, Aslen Mardinli, ancak 
babasının banka memuru olduğu 
Erzincan’da hastane olmadığı için annesi 
onu 1960’ta Diyarbakır’da doğurmuş. 
Erzincan’da büyüdüğü yılları dönemin 
şartlarına kıyasladığında hayranlıkla anla-
tıyor Ayla. 1960’lı yıllarda Erzincan’da 
içinde buzdolabı, çamaşır makinası olan 
kaloriferli bir evde büyüdüğünü ve ana-
okuluna araba ile gittiğini anlatıyor. 6 
yaşına kadar Erzincan’da yaşadıktan 
sonra babasının tayini Ankara’ya çıkınca 
ilkokulun üçüncü sınıfına kadar burada 
okumuş. Sonra babasının yeni tayin yeri 

görünce ya da hastalıktan bahsedilince 
tansiyonum düşer, bayılırım” şeklinde 
açıklıyor.  

Vedat Bey, daha sonra aynı üni-
versitenin Gümüşsuyu’nda bulunan 
Konstrüksiyon Bölümü’nde master yap-
tıktan sonra 1984’te mezun oluyor. 
Mezuniyet sonrası askerliği beklediği 
o dönemde hem master yapıp, hem 
Goethe Enstitüsü’nün kütüphanesinde iki 
saat çalışma karşılığında Almanca dil kur-
susuna gitmesini, hem Nuh Çimento’nun 
Hereke şantiyesinde toz kömür işinde 
çalışıp, hem de hafta sonları öğrencilere 
ders vermesini gençliğinin verdiği ener-
jiye bağlıyor. 

Master yapmasını o dönem çok 
gerekli görmese de, hem Balıkesir’de 
yedek subay olarak yaptığı ve hayatının 
en zor üç ayını geçirdiği askerlik döne-
minde, hem de sonraki iş yaşantısında 
çok büyük faydalar getirdiğini anlatıyor. 
“Hayatımın en zor üç ayını geçirdim” şek-
linde ifade ettiği askerliğin yine de rahat 
geçtiğini anlatıyor ve askerlik sonrasında 
profesyonel olarak iş hayatına atılıyor. 
Aslında lise döneminde de bir iş hayatı 
olmuş. Yazın üç buçuk ay boyunca sadece 
bir pantolon satın almak için çalıştığı 
dönemler olduğunu söylüyor. 

Vedat Bey’in en büyük tutkusu oto-
mobiller. Hatta makine bölümünü seçme-
sini de otomotiv mühendisi olma hayal-
leri nedeniyle tercih etmiş. Askerden 
geldikten sonra 1986’da İstanbul 
Bahçelievler’de bulunan Otokar’da 
işi başlıyor. Her gün Bostancı’dan 
Bahçelieveler’e gidip gelmek onu zorla-

nedeniyle 1968 yılında İstanbul’a temelli 
yerleşiyorlar. Mecidiyeköy’de geçirdikleri 
üç yılın ardından babasının Bostancı’da 
ev satın almasıyla, kendisi için de 
Fenerbahçe Lisesi yılları başlamış oluyor. 
Lisenin ilk yılları çok parlak olmasa da 
çok sevdiği matematik hocasının da des-
tekleriyle önce Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nün 5 yıllık 
ikinci öğrenimini kazanıyor. Ardından 
sosyal yaşamını da engellediği gerek-
çesiyle, akşam saat 5’ten sonra okula 
gitmenin kendisine uygun olmadığını 
düşünüp yeniden sınava hazırlanıyor ve 
heyecan duymadan girdiği sınav soru-
larını çok rahat cevaplayarak, puan-
ları Tıp Fakültesi ile yarışan 4 yıllık İTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü’nü kaza-
nıyor. Ayla, Tıp Fakültesi’ni tercih etme-
mesini “Aslında ben ikinci imtihanda Tıp 
Fakültesini kazanabiliyordum ama kan 

Vedat ve Gülay Ayla
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dığı için 1988’de Arçelik’e transfer oluyor. 
Ve kendisi için 20 yıl sürecek Arçelik yıl-
ları başlamış oluyor. Arçelik’in AR-GE 
bölümünde ürün geliştirme işleri ile baş-
lıyor. O dönemde üretilen birçok çamaşır 
makinesinin birçok parçasında kendisinin 
imzası olduğunu söylüyor. İlk yıllarda 
yurtdışından gelen resimlere göre parça 
ürettiklerini, ancak kendisiyle birlikte 
bunun değişmeye başladığını ve artık 
parçaları kendilerinin çizmeye başladı-
ğını ve testlerini de kendilerinin yapmaya 
başladığını anlatıyor. Arçelik’in ilk yerli 
plastik enjeksiyon kalıplarında kendisinin 
büyük katkısı olmuş. Arçelik’te çalıştığı 
son yıllarda kurutma makinası projesinde 
de görev aldığını söylüyor. İhracat yapılan 
İngiltere’deki sorunların giderilmesi 
için bir süreliğine yurtdışında sorum-
luluk alıyor. Ancak sonrasında yaşanan 
krizin de etkisiyle Arçelik’teki görevinden 
emekli olup kendi işini yapmak için adım 
atıyor. 

Vedat Bey, hava filtresi konusunda 
ünlü Amerikan Donaldson firmasının 
Türkiye temsilciliğini yaptığı sırada, 20 
yıl önce askerde tanıştığı ve Ankara’ya 
yolu düştüğünde görüştüğü Bahattin 
Daloğlu’ndan kendisine bir telefon 
geliyor. 2010 yılında doğum gününde 
tesadüfen arayan Dalsan Alçı’nın Genel 
Müdürü Bahattin Daloğlu, birlikte çalış-
mayı teklifi ediyor. Bu Vedat bey için 
güzel bir doğum günü hediyesi oluyor. 

Önceki yaptığı çalışmalardan farklı 
olduğu için başta biraz düşünüyor. Ancak 
sonrasında fabrikayı da gördüğünde, 
modern mimarisine, temizliğine hayran 
kalıyor. Fabrikanın her bir ayrıntısının 
Bahattin ve Timuçin Bey’in vizyonuna, 
tasarım fikirlerine, zeki ve mücadeleci 
yapılarına uygun olmasını takdirle karşı-
lıyor ve yapılan tekliften dolayı kendisini 
çok şanslı hissediyor. Dalsan Alçı Gebze 

Fabrikası’nın müdürü Ayla, yurtdışından 
fabrikayı ziyarete gelen yabancı konuk-
ların, modern, full otomasyona sahip fab-
rikaya duydukları hayranlık karşısında ne 
kadar doğru bir tercih yaptığına vurgu 
yapıyor. 

Vedat Bey, araştırmacı bir kişiliğe 
sahip. Yeni fikirler üzerinden düşünmek 
ve düşündüklerini  hayata geçirmekten 
hoşlanıyor. Daha önce çalıştığı iş yerle-
rinde birçok patent alan tasarımları oldu-
ğunu anlatıyor. Timuçin Bey’in kendisini 
tercih etmesinde bu özelliklerinin öne 
çıktığını düşünüyor. Vedat Bey, görev 
yaptığı Gebze Fabrikası’nda sadece fab-
rika müdürü olarak değil; öncelikle iş 
güvenliği ve müşteri memnuniyetini 
dikkate alarak daha düşük enerji, uzun 
ömürlü motorlar, yüksek verimlilik konu-
larına fokuslanarak bir çeşit AR-GE çalış-
ması içinde olduğunu da anlatıyor. 
Yaptıkları çalışmalar neticesinde Gebze 
Fabrikası’nın çevre izni alan ilk fabrika 
olmasından duyduğu gururu paylaşıyor. 

Ayla, enerji konusundaki hassasiye-
tini ve çevreci yaklaşımlarını sadece iş 
hayatında değil, özel yaşamında da çöp-
leri ayrıştırarak, ışıkları söndürerek, su 
tasarrufu yaparak  uygulamaya çalışıyor. 
Vedat Bey’in eşi Gülay Hanım, aslında 
uzun zamandır atık yağlar ve atık piller 
konusunda hassas davrandıklarını söy-
leyerek sohbete dahil oluyor. Gülay 
Hanım, İstanbul Anadolu Yakası’nda 
doğmuş büyümüş.  17 yıldır çalıştığı 
Bimeks’te Pazarlama Direktörü olarak 
görev yapıyor. Vedat Bey ile tanışması 
hentbol oynayan bir arkadaş topluluğu 
sayesinde oluyor. 1991 yılında Bostancı 
Gösteri Merkezi’ndeki Sezen Aksu kon-
seri her ikisinin de ortak buluşma nokta-
ları oluyor ve 1992’de hayatlarını birleş-
tirmelerindeki romantik bir ayrıntı olarak 
hatıralarında yer ediniyor. Evlendikten 
6 yıl sonra oğulları Mert Can dünyaya 
geliyor. Mert Can bugün 16 yaşında ve 
Bostancı Doğa Koleji’nde lise ikinci sını-
fında Türkçe- Matematik kolunda eğitim 
görüyor. Gülay Hanım,  Mert Can’ın ders-
lerle arasının çok iyi olduğunu söylese de, 
kendisi ortalamasını yükseltme peşinde 
olduğu için ‘orta’ diyor ders performansı 
için. Hayali ‘endüstri mühendisi’ olmak. 
Ama bunun için öncelikli olarak fen bilim-
lerine yoğunlaşması gerektiği konusunda 
farkındalık sahibi. Ama her ihtimale karşı 
“Başka bir meslek de seçebilirim” diyerek 
bir ‘B Planı’ olduğunu da ekliyor. Gülay 

Hanım,  Mert Can’ın babasıyla birlikte 
Fenerbahçe maçlarını seyretmekten hoş-
lansa da 7 yıldır oynadığı basketbolda 
kabiliyetli ve istekli olduğu bilgisini pay-
laşıyor. 

Ayla Ailesi hafta içi akşamları bir-
likte vakit geçiriyorlar. Birçok geleneksel 
ailede olduğu gibi birlikte sofraya otur-
maya özen gösteriyorlar. Sonrasında Mert 
Can’ın derslerine yardım ediliyor. Zaman 
kalırsa biraz da televizyon izleniyor. En 
çok da spor kanalları tercih ediliyor. Gülay 
Hanım’ın spora olan ilgisini soruyoruz, 
‘Galatasaraylıyım’ diyerek yanıtlıyor. Evde 
Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesi çok 
da yaşanmıyor. Sağduyu her zaman galip 
geliyor. Vedat Bey, aslında Fenerbahçe 
Lisesi’nde okumasına rağmen 2000 yılına 
kadar futbolla hiç ilgilenmemiş. Ancak 
futbolu iş yaşantısında sosyal olabil-
menin ve kariyerini devam ettirmenin, 
iletişimi geliştirmenin bir aracı olarak 
keşfediyor. Daha önce ‘11 kişi koşuyor 11 
bin kişi seyrediyor’ şeklinde değerlen-
dirdiği futbol ile daha fazla ilgilenmeye 
başlıyor. Galatasaray 2000 yılında UEFA 
şampiyonu olduğunda, herkes gibi o da 
dönemin yarattığı atmosferle Bağdat 
Caddesi’ndeki kutlamalara katılmış. 
Ondan sonraki süreçte Vedat Bey, başta 
çalışanlar olmak üzere herkese futbol ile 

Vedat Bey, aslında Fenerbahçe 
Lisesi’nde okumasına rağmen 
2000 yılına kadar futbolla hiç 
ilgilenmemiş. Ancak futbolu iş 
yaşantısında sosyal olabilmenin 
ve iletişimi geliştirmenin bir 
aracı olarak keşfediyor.

Vedat Ayla

Vedat ve Mert Can Ayla
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ilgilenmelerini tavsiye ediyor. Futbolun 
sosyal olmayı sağladığını ve bunun da iş 
motivasyonunu artırdığına inanıyor. 

Ayla Ailesi için talihsiz yıllar
Ayla ailesinin hafta sonları yoğun-

luklu olarak aile ziyaretiyle geçiyor. 2001 
yılında çok talihsiz bir olay yaşanmış 
Ayla ailesi için. Vedat Ayla, önce yen-
gesini, kısa bir süre sonra da abisini bir 
trafik kazasında kaybediyor. Geride 4 
ve 5 yaşlarında iki yetim çocuk kalıyor. 
Duygu’ya babanesi, Doğu’ya da ananesi 
bakmak durumunda kalıyor. Sonra bir 
talihsiz olay daha yaşanıyor. Hem baba-
nesi, hem de ananesi arka arkaya vefat 
edince, çocukları Vedat Bey ve kardeşi 
sahipleniyor. Çok küçük yaşlarda yaşadık-
ları bu kayıplar çocuklarda travma yara-
tıyor ve bir süre psikolojik destek görmek 
zorunda kalıyorlar.

Ayla ailesi, yaşanan bu üzücü 
durumun etkisini halen yaşıyor ve en az 
hasarla atlatmaya çalışıyor. Çocukların 
psikolojik destek görmesinde ve yaşam-
larını devam ettirmesinde maddi 
manevi büyük destek oluyorlar. Bugün 
Doğu 17 yaşında ve yatılı olarak oku-
duğu Darüşşafaka’da lise üçüncü sınıfta. 
Duygu  ise 18 yaşında ve Haydarpaşa 
Teknik Lisesi’nde  web tasarımı bölümü 
son sınıfta okuyor. Babaannelerinin 
evinde yaşasalar da Ayla ailesiyle birlikte 
hareket ederek aile olmayı başarıyorlar. 
Hafta sonlarında mutlaka birlikte vakit 
geçirmeye özen gösteriyorlar. Vedat Bey, 
zamanlarını çocuklara göre planladıkla-
rını söylerken, “Bir yere gideceğim zaman 
onları da yanıma alıyorum. Mert Can’a 
ayırdığım zamandan fazlasını onlara ayır-
maya çalışıyorum” diyor. Gülay Hanım, 
çocukların Mert Can ile kardeş gibi büyü-
düklerini söylüyor ve ellerinden geldi-
ğince birlikte olmalarına özen gösterdik-

lerini söylüyor zaman buldukça konser ve 
tiyatroya birlikte gittiklerini anlatıyor. 

Pazarda terapi
Vedat Bey’in en büyük zevklerinden 

biri pazar günleri oturdukları semtte 
kurulan pazarı gezmek, mevsimsel ürün-
leri görmek, fiyatları karşılaştırmak. Pazar 
alışverişini hızlı olması ve açık havada 
alışveriş yapmanın keyifli olması nede-
niyle de tercih ettiğini anlatıyor ve 
ekliyor: “Bana terapi gibi geliyor aslında.” 

Pazar alışverişlerini, pazarcıların 
bağırış çağırışlarını, pazarın kokusunu 
AVM’lere veya marketlerdeki soğuk ambi-
yansa tercih ettiklerini söylüyor Gülay 
Hanım. Türkiye’de organik ve doğal yiye-
cekler konusunda kontrolün çok da 
mümkün olmadığını dile getiriyor Vedat 
Bey. Sağlıklı beslenme konusunda yapa-
bildikleri tek şeyin yağlı ve tuzlu yemek-
lerden kaçınmak olduğunu dile getiriyor. 

Vedat Bey, herhangi bir müzik aleti 
çalmıyor. Ama içinde kalan gitar çalma 
özlemini oğluna aldığı gitar ile gider-
meye çalışıyor. Gençler için müzik ve  
spor ile ilgilenmenin önemli olduğunu 
söylüyor.  Ayla, Türkiye’deki eğitim siste-
minde spora ve müziğe yeterince önem 
verilmemesini eleştiriyor . Sporun veya 
müziğin çok önemli bir aktivite oldu-
ğuna vurgu yapıyor ve “Senelerce hafta 
sonları Mert Can’ı, Doğu’yu ve Duygu’yu 
spor aktivitelerine götürüp getirdim. Her 
aileye de buna benzer bir aktiviteyi öneri-
yorum” diyor. 

Mesleğine aşık olan Vedat Bey, oto-
mobillere duyduğu merak nedeniyle oto-
mobil teknolojisine gösterdiği ilgiyi tek 
hobisi olarak dile getiriyor. Piyasadaki 
araba modellerini inceler, ikinci el fiyat-
larına bakar. Otomobillere duyduğu ilgi, 
Dalsan Alçı’daki araba tercihine de yan-
sımış. Şirketin araba arayışında kendisinin 

önerdiği marka ve modelin tercih edil-
diğini söylüyor. Güncel otomotiv tekno-
lojisini, üye olduğu birkaç Almanca ve 
İngilizce siteden takip ediyor. Yerli oto-
mobil projesine ilişkin fikrini de tek bir 
cümleyle açıklıyor: “Türkiye’nin daha tek-
nolojik araştırmalara yönelmesi ve katma 
değeri yüksek konularda üretim yapması 
lazım.” 

Ayla, günlük haberleri, spor haberle-
rini de web üzerinden yabancı kaynak-
lardan da takip etmeye gayret ediyor. 
Bunun daha farklı bir perspektif verdi-
ğinin altını çiziyor.   

Gülay Hanım, eşi için çok detaycı 
olduğunu, bir işi yapmadan önce ince 
eleyip sık dokuduktan sonra o işe onay 
verdiğini söylüyor. Vedat Bey de bu tes-
piti doğruluyor. Ve bunu bilimselliğe olan 
inancına bağlıyor. Hiçbir zaman fevri 
kararlar almadığını, doğru karar vermek 
adına her ayrıntının fizibilitesini yaptığını 
söylüyor ve bunu avantaj olarak görüyor. 

Gülay Hanım, eşinin yön kabiliyetinin 
müthiş olduğunu söylüyor ve “Güneş 
olsun yeter. Vedat bizi her yere götü-
rebilir” derken, Vedat Bey, “Ay da olsa 
yeter” diyerek yön bilgisini bir adım öteye 
taşıyor. Gülay Hanım, Amerika’ya iş seya-
hati için gittikleri bir dönemde, adres bil-
meden gidecekleri noktaya götürmesine 
arkadaşlarının çok şaşırdığını anlatıyor. 
Vedat Bey, 1993’te çamaşır makinesi fab-
rikası yatırımına yönelik yapılacak fizibi-
lite çalışmaları için gittiği Hindistan’da 
şehirlerarası uçaklarda yapılan grev 
nedeniyle gideceği şehre karayolu ile 
gitmek durumunda kaldığı bir anısını 
bizlerle paylaşıyor: “Karayoluyla gidece-
ğimiz mesafe 700 kilometre. Şehirden 
uzaklaştıkça yol kötüleşti. Yön levhaları 
İngilizce. Bizim şoför ters yöne girince 
onu uyardım. Bir benzinlikte durduk ve 
şoförden adresi sormasını istedim. Gitti 
sordu tabi yanlış yol. Geri döndük. Öğlen 
2’de çıktık yola, sabaha karşı 3-4 gibi 
Haydarabad’dan Pun’a geldik. Pun’la da 

Gülay Hanım, eşinin çok detaycı 
olduğunu, bir işi yapmadan 
önce ince eleyip sık dokuduktan 
sonra o işe onay verdiğini 
söylüyor. Vedat Bey de bu tespiti 
doğruluyor. Ve bunu bilimselliğe 
olan inancına bağlıyor. 

Vedat, Gülay, Mert Can  Ayla
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havaalanı 60-80 kilometre. Sabahın erken 
saatleri olduğu için bir otele gittik, karnı-
mızı doyurduk. Tekrar yola çıktık. Yol kam-
yonlarla dolu. Herkes Mombay’a gitmeye 
çalışıyor. Kamyonlardan öğlen bire hava-
alanına zorla yetiştik. Havaalanına bir 
gittik. Bir uçak var. Uçak listesine adımızı 
yazdırmamız lazım ki Dubai’ye gidelim. 
Adımızı yazdırmak için saatlerce yolcu 
listesinin hazırlandığı ofiste bekledim. 
Kavga dövüş adımızı ancak Business 
Class’a yazdırdık. Dünyanın en lüks uçak-
larından biriydi. Önce Dubai’ye, oradan 
da İstanbul’a uçtuk.”   

‘Dünyanın neresine gidersem aç 
kalmam’

Vedat Bey’in yemek seçmese de 
en çok et yemekleri tercih ettiğini söy-
lüyor Gülay Hanım. “Dünyanın nere-
sine gidersem gideyim aç kalmam” diyor 
Vedat Bey ve yemek konusunda bir 
‘gurme’ kadar bilgiye sahip olduğunu 
anlatıyor. Arçelik’teki görevi sırasında 
Avrupa’nın tamamını, ABD’yi ise ken-
disi gezmiş Ayla. Bunun da farklı ülke-
lerin yemek kültürleri konusunda kendi-
sini bilgi sahibi yaptığını söylüyor. Hangi 
yemekle neyin gittiğini ‘Vedat Milor’ 
kadar iyi bildiğini belirtiyor eşi. Vedat Bey 
ise, “Vedat Milor gibi olmak istemem. O 
önce tatlı yiyor sonra tuzlu yiyor. Asla onu 
yapamam. İkisini birbirine karıştırmam” 
diyor. 

‘Lezzetli olan her şeyi yerim’ diyor 
Vedat Ayla, ama bildiği bir yer olması 
kaydıyla. Haftanın en az bir günü menü-
lerinde balık vardır Ayla ailesinin. En 
çok levrek ve lüferden hoşlanır. Mardinli 
olması nedeniyle Mardin’in yemeklerine 
de düşkündür. Ama annesi vefat ettikten 
sonra kendisi için Mardin yemekleri 
yapan kimse olmadığını söylüyor. Gülay 
Hanım, eşinin çok güzel kahvaltılar hazır-

ladığını, çok güzel makarna sosları, çok 
lezzetli sandviçler yaptığını söylüyor.  

Okulların kapanmasıyla ya yurtdışına 
ya da annesinin kaldığı Bodrum’daki yaz-
lıklarına her yıl mutlaka gittiklerini anla-
tıyor Gülay Hanım. Bu yıl Mert Can’ı tatil 
boyunca Bodrum’da bıraktıklarını, orada 
yelken kursuna giderek lisans aldığını, 
devamı  için İstanbul’da da bir araştırma 
yaptıklarını söylüyor. Yelken sporunun 
çocukların disipline olmasında, sorum-
luluk sahibi olmasında artıları olduğunu 
anlatıyor. 

Vedat Bey’in kitap tercihleri bilim 
kurgu ve Alacakaranlık serisi. Bu ilgisi 
seyrettiği filmlere de yansıyor. Yüzüklerin 
Efendisi, Matrix, Terminatör, Transformers 
en sevdiği filmler. Bunların dışında 
romantik ve gençlik filmlerine de Flash 
Dans’ı örnek veriyor ve filmdeki kızın 
içtenliğinden çok etkilendiğini anlatıyor.  

Zorunlu bir iki seyahat dışında Mert 
Can’dan pek de ayrı kalmamış Ayla ailesi. 
Vedat Bey, Mert’in de biraz daha serbest 
olmasını istiyor, ancak bu konuda yete-
rince serbestlik tanımadıkları için Mert 
Can’ın da dışarıya çıkmaya, sinemaya 
gitmeye çok fazla da istek duymadığını 
söylüyorlar. Vedat Bey’in Mert Can’dan 
en büyük beklentisi liseyi bitirdiğinde 
İngilizce’yi çok iyi öğrenmiş olması. Bu 
şekilde oğlunun hayatının daha da kolay-
laşacağına inanıyor. 

Vedat Bey, evde hiçbir zaman boş 
durmuyor, elinde mutlaka onu meşgul 
eden birşeyler oluyor. Gülay Hanım, 
bunun bir kitap, bir gazete veya bugünün 
dünyasında iPad olduğunu söylüyor. Boş 
kaldığı andan itibaren de evde oturmayı 
istemez. Mutlaka ‘hadi çıkalım, bir yere 
gidelim’ dediğini dile getiriyor ve en kötü 
ihtimalle oturdukları sitede veya dışarıda 
yürüyüş yaptıklarını anlatıyor. Bu konuda 

Vedat Bey’in huyunun kendisine de geç-
tiğini söylüyor. Genelde birlikte vakit 
geçirmekten hoşlanıyor Ayla ailesi. Vedat 
Bey’in bir tek maçları seyretmek için tek 
başına dışarıya çıktığını söylüyor Gülay 
Hanım. Vedat Bey’in en sevdiği huyunu 
ise ‘beni kırmaması’ şeklinde açıklıyor. 

Vedat Bey, kolay kolay sinirlenmese 
de Mert Can’ın ders çalışmamasına, daha 
doğrusu kendisini kandırmaya çalışma-
sına bazen kızdığını itiraf ediyor: “Aslında 
çok ilgilenmiyorum aldığı sonuçlarla. 
Motive etmeye çalışıyorum, kendisinin 
yolunu bulmasını istiyorum. Kendi ken-
dine ders çalışmasını, zayıf not alırsa yük-
seltmesini kendisinin başarmasını isti-
yorum ama beni kandırmaya çalışırsa 
kızarım” diyor. 

Hedefler 
Vedat Ayla, İnsanların sevdikleri işi 

yapıyor olmaları ve çalışkan olmala-
rının başarılarında çok önemli bir paya 
sahip olduğuna inanıyor. Mert Can’ın, 
Doğu’nun ve Duygu’nun da sevdikleri bir 
mesleği tercih etmeleri ve iyi bir üniver-
site kazanmalarını hedeflerinin ön sırala-
rında tutuyor. 

Dalsan Alçı’da da 2007’de kurulan 
fabrikayla ilgili daha mükemmel ve daha 
verimli bir fabrika için bir takım projeler 
üzerinde çalıştıklarından, önemli hedef-
lerinden birinin de bunu gerçekleş-
tirmek olduğundan söz ediyor Ayla. Bir 
başka hedefinin de ‘enerji’ olduğunu söy-
lüyor ve gelecekte çok daha önemli hale 
gelecek  ‘enerji’ konusunda kendini daha 
fazla geliştirmeyi hedeflediğini sözlerine 
ekliyor. 

VEDAT AYLA İLE KISA KISA

Hobileriniz: Bilim kurgu romanları, otomobil ve 
futbol 
Hayattaki en önemli kıstaslarınız: Dürüstlük, sami-
miyet ve huzur.
Yapmaktan hoşlandıklarınız: Tatil yapmak, otomobil 
kullanmak, F1 pistinde araç kullanmak. 
Sevmediğiniz şeyler: Yalan ve samimiyetsizlik
Yaşamınızı geçirdiği mekanlar: Ev ve işyeri
En büyük korkunuz: Sevdiklerimi kaybetmek. 
En sevdiğiniz müzik tarzı: Emek verilmiş her türlü 
müzik 
En sevdiğiniz yemek: Dolma, mercimekli köfte, kıy-
malı yumurtalı çiğ köfte
Hayatınızda aldığınız en özel en anlamlı hediye: 
Eşimin ‘evet’ cevabı.
Keşke yapmasaydım dediğiniz: Keşke ciddiye 
alsaydım dediğim şeyler var. 
Hayatınızda yakaladığınız en büyük fırsat: Dalsan 
Alçı’daki görevim
En büyük başarınız nedir: İstanbul Teknik 
Üniversitesini kazanmak, bitirmek ve sevdiği işi 
yapmak.
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1963 yılından beri dönemin şartla-
rına ve tercihlerine uygun konut proje-
leri üreten Dumankaya İnşaat, 90’lı yıl-
lardan itibaren hem kent içi hem kent 
çevresinde gelişmekte olan yeni yer-
leşim birimlerinde önemli projelere imza 
atmış. 1990’lı yıllardan İstanbul’un çeşitli 
bölgelerinde her biri farklı bir mimari 
anlayışa sahip, her biri yeni bir yaşam 
biçimi sunan projeleri hayata geçirmiş. 
Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Dumankaya, Türkiye’de 
cirosunu en çok artıran üçüncü firma 
olmalarında, insanı merkeze alan, fark-
lılaşan konut ihtiyacını dikkate alan 
bir yaklaşım olduğu mesajını veriyor. 
Dumankaya, talebin gerisinde seyreden 
konut ihtiyacının, üçüncü havalimanı, 
üçüncü köprü ve Kanal İstanbul gibi pro-

jelerin hayata geçmesi neticesinde geniş-
leyeceği ve hem Anadolu, hem de dün-
yaya açılım noktasında önemli bir rol üst-
leneceği öngörüsünde bulunuyor. 

İstanbul’da var olan yapıların yarı-
sından fazlasının niteliksiz olduğunun 
altını çizen Dumankaya, deprem gerçe-
ğiyle karşı karşıya olan kent için bu tab-
loyu ‘saatli bombanın üzerinde yaşamak’ 
şeklinde nitelendiriyor ve bu noktada 
kentsel dönüşümün önemli bir çözüm 
olduğu kanısını paylaşıyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen 
5 yaşam alanı geliştiricisi olan 
Dumankaya’nın yapı alanındaki rolünü ve 
Türkiye yapı sektöründeki perspektifini 
Uğur Dumankaya ile konuştuk. 

Dumankaya hakkında bilgi verir 
misiniz? Gayrimenkul alanındaki üstlen-

diği rol konusunda neler söylersiniz?
Kurulduğu 1963 yılından beri 

dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun 
konut projeleri üreten Dumankaya, 90’lı 
yıllardan itibaren hem kent içi hem kent 
çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim 
birimlerinde önemli projelere imza atmış.

Yarım asırlık tecrübesiyle, 1990’lı yıl-
lardan itibaren ‘kent insanının doğal 
hayata uyumlu bölgelerde yaşama iste-
ğini’ göz önüne alarak İstanbul’un çeşitli 
bölgelerinde her biri farklı bir mimari 
anlayışa sahip, her biri yeni bir yaşam 
biçimi sunan projeleri hayata geçirmiş.

Türkiye’nin en çok tercih edilen 5 
yaşam alanı geliştirici şirketinden biri 
olma başarısını yakalayan Dumankaya, 
istikrarlı bir grafik üzerinde seyreden, şef-
faflık ve modern kurumsal yönetim ilke-
leri doğrultusunda hazırlanan finansal 
bilgileri ile Capital 500 Türkiye listesinde 
cirosunu en çok artıran 25 firma arasında 
üçüncü sırada yer alıyor. 

Yine aynı yıl verileri ile Fortune 500 
Türkiye listesinde en hızlı yükselen 
beşinci firma unvanını alan Dumankaya, 
GFK Türkiye tarafından düzenli olarak 
yapılan ‘Marka Bilinirliği Araştırması’nın 
2012 yılı sonuçlarına göre de bilinirlikte 
ve marka cazibesinde akla gelen ilk 2 
markadan biri olmuştur. 

Dumankaya, bugün inşaat başta 

Nüfus artışı, kentleşme, mütekabiliyet yasası, kentsel dönüşüm gibi bir takım gelişmelere paralel olarak Türkiye’de 
konut ihtiyacı artarken; Dumankaya, kent planlamasına uygun, yaşam kalitesini yükselten, çevreyi de dikkate alan 
nitelikli projeler üreterek, kente kimlik katan yaşam alanları geliştirme misyonuyla hareket ediyor. 

İnşaat Dünyası / Dumankaya İnşaat

kimlik kazanmış 
Dumankaya’da hedef, 

kent

Ugur Dumankaya

Zeynep Çalış

“Artık demiri bükmek değil, 
insanların hayatlarına dokunacak 
teknolojiler sunmak gerekiyor.”
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olmak üzere otomotiv, filo kiralama, 
sigorta ve PVC kapı pencere üretimi ala-
nında hizmet veren bir şirketler toplulu-
ğuna dönüşmüştür.  

Dumankaya’da büyüme eğrisi, sek-
törün gelişimine paralel mi ilerliyor?

Yukarıda da bahsettiğim gibi 
Türkiye’nin en çok tercih edilen 5 yaşam 
alanı geliştirici şirketinden biri olma başa-
rısını yakalayan Dumankaya, istikrarlı bir 
grafik üzerinde Türkiye ve sektörün büyü-
mesine doğru orantılı bir büyüme eğrisi 
çiziyor. 2013 yılının ilk beş ayında yüzde 
38’e yakın büyüme gerçekleştirdik.

Dumankaya, köklü geçmişinden 
aldığı güç ile odaklanma, farklılaşma, 
yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelleri 
üzerine kurduğu çalışma anlayışını koru-
yarak yeni projeler üretmeye ve yeni 
başarı hikâyeleri yazmaya devam ede-
cektir.

Tüketicinin ihtiyaçları her geçen gün 
değişim içinde. Gayrimenkul alanında 
arz eden firmalardan biri olarak bu yön-
deki değişimi nasıl okuyorsunuz? Ve 
buna nasıl karşılık veriyorsunuz?

Dumankaya olarak bilişim teknolojisi 
temelli çözümlerin kentli vatandaşların 
yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliğini 
artıracağını öngördük. Bugünkü gelişen 
çağda konut anlayışının aynı yapıda kal-
ması mümkün değil. Gayrimenkul gelişti-
riciler olarak çağın gelişen teknolojisiyle 
birlikte maskülenden feminene doğru 
geçiyoruz. Artık demiri bükmek değil, 
insanların hayatlarına dokunacak tekno-
lojiler sunmak gerekiyor. Bilişim temelli 
çözümler ile yönetilen ev, mahalle, ilçe, il 
gibi birimlerde kaynakların kişi başı tüke-
timi azalırken yaşam çevresindeki bozul-
manın düşürülebileceği inancındayız. 

Bu doğrultuda, daire sakinlerinin 
hayatlarına katma değer kazandırma ve 
konfor oluşturma amacıyla 4 yıl önce 
Dumankaya IQ sistemini oluşturarak her 
türlü hizmeti içinde barındıran akıllı evler 
kurgusunu oluşturduk. Geliştirdiğimiz 
akıllı ev sistemleri sayesinde, bir yandan 
daire sakinlerine çağdaş yaşamın gerek-
tirdiği tüm konforu sunuyor, bir yandan 
da binalarımızı en üst standartta güvenlik 
sistemleri ile donatıyoruz. Konut geliştir-
menin yanı sıra sunulan hizmetlerde de 
farklılaşmanın ve bunu uygularken çağın 
gerektirdiği yenilikleri uygulamanın öne-
mine inanıyoruz. 

Akıllı evler, kullanıcılara konforlu, 
tasarruflu, çevreye saygılı ve güvenli bir 

yaşam sunuyor. Geleceğin akıllı şehir-
lerine giden yol, akıllı ev konseptinden 
geçiyor. Akıllı ev çözümleri kapsamında 
sunulacak iletişim ve destek hizmetleri, 
eğlence, alışveriş ve sağlık çözümleri, 
çeşitli uygulamalar için altyapı sunacak 
ileri teknoloji altyapısı ve engelsiz yaşam 
için sunduğu kolaylıklarla büyük bir 
potansiyel barındırıyor. Dumankaya IQ 
projesindeki uygulamamızda tüm bu ola-
naklar kullanıcılar tarafından son derece 
kolay bir ara yüzle her türlü akıllı cihazlar 
üzerinden yönetilebiliyor. 

Günümüzde firmalar müşterile-
rine verdikleri değer kadar var olabili-
yorlar ve kendi markalarına da o ölçüde 
değer katabiliyorlar. Daha doğrusu artık 
müşterinin kalbine giden yol sundu-
ğunuz hizmetin niteliğinden geçiyor. 
Biz de Dumankaya olarak sektördeki 
bu değişim ve müşteri beklentilerin-
deki farklılaşmayı önceden görerek 
Dumankaya Pusula Ayrıcalıklı Hizmetler 
dünyasını oluşturduk. Dumankaya 
Pusula, daire satın alan ya da kirala-
yanlar için özel olarak geliştirilen “avan-
tajlar, kolaylıklar ve hizmetler paketi”dir. 
Dumankaya Pusula avantajlarıyla satıştan 
teslimata, tapudan satış sonrası hiz-
metlere, evi kiralamadan dayayıp döşe-
meye, yaşama alanlarındaki ortak sorum-
luluklardan bireysel yükümlülüklere, 
vergi ödemelerinden lobi hizmetlerine, 
asistan ve rezidans servislerinden alış-
verişe kadar uzanan büyük bir enfor-
masyon ağı, Dumankayalıları donatıyor. 
Dumankaya Pusula, Dumankayalılar’ın 
hayatına A’dan Z’ye düşünülmüş kolay-
lıklar zinciriyle geliyor, konfor ve ayrı-
calık sunuyor. Asistan Hizmetleri, Aktivite 

Hizmetleri, Konut Destek Hizmetleri, 3D 
Dumankaya Dizayn Destek, Gayrimenkul 
Değerlendirme Hizmetleri, İletişim ve 
E-Dairem gibi hizmetler hayatın her ala-
nında, Dumankayalılar’ın her an desteği 
ve güvencesi.

Dumankaya’nın geliştirdiği pro-
jelerde hayati önem taşıyan unsurlar 
neler olmaya başladı?

Konut geliştiricisi olarak Dumankaya, 
hayatın sadece ürün tasarlamak ve üret-
mekten ibaret olmadığının bilincinde. 
Ve bu doğrultuda adımlarını atıyor. 
Teknolojinin her geçen gün hayatımıza 
bıraktığı olumlu izlerin ve insan hayatına 
sağladığı kolaylıkların farkında olarak tek-
noloji merkezli hizmet kurgusunu odağı-
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mıza aldık. Bu bağlamda, sunduğumuz 
hizmetleri olabildiğince teknoloji odaklı 
tasarlıyoruz ve daire sahiplerimizin inşa 
ettiğimiz projelere teknoloji ile entegre 
olmasına önem veriyoruz.

Teknolojinin yanı sıra tasarladığımız 
projelerde daire sahiplerine dört duvar 
arası, kapalı bir daireden ziyade sosyal 
donatıları, lokasyon avantajları, tasa-
rımı ve diğer çeşitli hizmetleri ile bir 
yaşam stili sunmaya gayret ediyoruz. 
Tabi projelerimizi geliştirirken önem ver-
diğimiz unsurlar arasına kente kimlik 
katan yaşam alanları geliştirme misyonu-
muzdan yola çıkarak, projelerimize hayat 
verdiğimiz kent olan İstanbul’un kentsel 
kimliğine uygun yapılar yükseltmeyi de 
koyabiliriz. 

Bu unsurlar dışında, post modern 
mimari akımına uygun, gösterişten uzak 
ve sadeliği barındırma gibi unsurlar da 
projelerimizin karakteristik özelliklerini ve 
bizim için önem arz eden diğer hassasi-
yetleri barındırıyor.

Türkiye’nin yapı alanı üzerine nasıl 
bir değerlendirme yapılabilir? 

Türkiye’de konut üretimi halen 
talebin gerisinde seyrediyor. Nüfus artışı, 
kentleşme oranı, mevcut konutların yeni-
lenme ihtiyacı faktörlerine bağlı olarak 
Türkiye’nin konut ihtiyacı gün geçtikçe 
artıyor. Üçüncü havalimanı, üçüncü 
köprü ve Kanal İstanbul gibi mega pro-
jelerin de hayata geçirilmesiyle özellikle 
İstanbul’da yapı alanının hızla genişleye-
ceği aşikâr.

Yapı alanının önemli unsurlarından 
konut yenileme ihtiyacına gelecek 
olursak, başta İstanbul olmak üzere 
tüm şehirlerimiz dünyanın deprem riski 
en yüksek kentleri arasında yer almak-

tadır. Bu sebeple depremlerden en az 
hasarla çıkabilmek için toplumun her 
kesimine büyük sorumluluklar düşüyor. 
İstanbul’daki binaların yüzde 50’si 30 
yaşını aşmış. Nitelikli konut çok az. Var 
olan konutların 4/3’ü ise niteliksiz ve dep-
reme dayanıklı değil. Bu tablo bize adeta 
bir saatli bombanın üzerinde yaşadığı-
mızı gösteriyor. Kötü yapı stoğunun deği-
şiminde süreç kentsel dönüşümle birlikte 
başladı, bundan sonra da hızla ilerleme-
lidir. 

O halde siz kentsel dönüşümü bu 
koşullarda çözüm noktasında kaçı-
nılmaz olarak görüyorsunuz…

Hızla büyüyen ve büyümek isteyen 
bir şehrin geçmişten kalma sorunla-
rının çözümü ve taşıdığı deprem riskini 
ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak en 
iyi çalışma kentsel dönüşümdür. 

Bugün İstanbul’da bu büyük değişim 
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan Deprem Master Planı 
çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. 

Bizim misyonumuz kente kimlik 
katan yaşam alanları geliştirmek. Bu çer-
çevede kentsel dönüşüm çalışmaları kap-
samında şehre kimlik katan yeni pro-
jeler geliştirmek amacıyla Dumankaya 
çatısı altında Dumankaya Kentsel isimli 
yeni bir yapılanma oluşturduk. İlgili arka-
daşlar kentsel dönüşüm alanlarında yeni 
projelerin geliştirilmesi ve uygulanma-
sına yönelik projeleri hayata geçirecekler.  
Çizgimizden ödün vermeden ama bir 
yandan da kendini tekrar etmeden ya da 
farklılaşarak tüketilmeyecek yeni projeleri 
hayata geçireceğiz.  

İstanbul’un şehri yeniden dizayn 
edecek yeni projelere ihtiyacı var. Kanal 
İstanbul’da bunlar için güzel bir başlangıç 
olacaktır. Bu proje ayağı yere basan ve 
Türk ekonomisine katkı sağlayacak bir 
proje. Projenin hayata geçmesi ile birlikte 
yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gele-
ceğini düşünüyorum. Kuşkusuz proje 
Cumhuriyet tarihimizin önemli projele-
rinde biri olacak. 

Proje ile birlikte Anadolu ve Avrupa 
Yakası’nda iki yeni şehir kurulacak. 
Türkiye’nin sağlık üssü olarak konum-
lanacak ve Küçükçekmece, Başakşehir, 
Avcılar ilçelerini kapsayacak Avrupa 
Yakası’ndaki projeye karşılık Anadolu 
Yakası’nda Tuzla Orhanlı’da yeni kuru-
lacak şehir de bilim, teknoloji ve kongre 

“Üçüncü havalimanı, üçüncü 
köprü ve Kanal İstanbul gibi 
mega projelerin de hayata 
geçirilmesiyle özellikle 
İstanbul’da yapı alanının hızla 
genişleyeceği aşikâr.”
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üssü olacak. 
Yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef-

leyen bu yeni projeler ile birlikte 
Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda 
Anadolu’ya ve dünyaya açılan gelişmiş 
ülke konumuna sahip olacak. 

Sizlerin bu alana yönelik üstlendiği 
veya üstlenmeyi planladığı bir rol var 
mı?

Kentsel planlama, artık sadece mer-
kezi veya yerel yönetimlerin sorunu ve 
sorumluluğunda değildir. Sivil toplum 
ve iş dünyası da aynı sorumluluğu pay-
laşmalıdır. Artık tüm paydaşların uzun 
vadeli çıkarlarını gözeten bir kent planla-
ması anlayışının yerleşmesi bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
gelecek kuşakların refah ve mutluluk 
içinde yaşayabilecekleri kentler yaratma 
doğrultusunda, katılımcılığı teşvik eden 
planlama ve yatırım modellerini hayata 
geçirmeliyiz. Bu anlamda özel sek-
törün üstüne düşen yükümlülükleri 
olduğunu düşünüyor ve Dumankaya 
olarak bunları şu şekilde tarif ediyoruz: 
Paydaşlarla kurduğumuz ilişkiler, yasa-
lara, insana, topluma ve doğal çevreye 
saygı... ‘Sürdürülebilir kalkınmaya’ kat-
kıda bulunan, yani bugün için olduğu 
kadar gelecek için, gelecek nesiller için 
de çalışmak...

Yarım asırlık bir kurum ve bir marka 
olan Dumankaya’da, bizler işte böyle bir 
anlayışla iş yapmayı hedefliyoruz. Varlık 
sebebimizi, yani misyonumuzu, “kente 
kimlik katan yaşam alanları kazandırmak” 
olarak tarif ediyoruz. Bir başka deyişle, 
kenti yenileştirip güzelleştirirken; kentin 
kendi kimliğine katkıda bulunarak, tarihi 
ve kültürel değerlere sahip çıkarak ve 
elbette doğal çevreyi koruyarak faaliyet 
gösteriyoruz.

Son 10 yıldır yapı alanındaki hareket 
ve bunun karşılanma oranı konusun-
daki değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Arz talep arasındaki ilişkiyi nasıl değer-
lendirirsiniz?

Ülkemizin süreklilik arz eden ve 
tutarlı mali politikaları sayesinde Türkiye 
güvenle büyüyor. Bu büyüme sanayinin 
gelişmesinden tutun da enflasyona, kişi 
başına düşen gayri safi milli hâsılanın 
artmasına, hayat kalitesinin yükselme-
sine kadar birçok alanda kendini hisset-
tiriyor. Hâkim olan güven havası içinde 
toplumun her kesiminden vatandaşımız 
güvenle yatırımını gerçekleştiriyor.

Bu yatırımlardan yadsınamaz bir 

bölümü de sektörümüze oluyor. Bu 
yüzden de Türkiye’de konut üretimi halen 
talebin gerisinde seyrediyor. Yukarıdaki 
unsurlara nüfus artışı, kentleşme oranı, 
Mütekabiliyet Yasası gibi hususları da 
ekleyince yapı alanındaki hareketliliğin 
çerçevesi çizilmiş oluyor. Bu hareketlilik 
göze alındığında ise ülkemizin konut ihti-
yacının azaldığını söylemek imkânsız bir 
hâl alıyor. 

Türkiye’nin yapı alanına ilişkin kısa, 
orta ve uzun vadeli perspektifinizi nasıl 
ortaya koyarsınız? 

Türkiye’nin konuta olan ihtiyacı, orta 
ve uzun vadede toplumun tüm kat-
manlarına yayılarak devam edecektir. 
Belirleyici yönleriyle konut yatırımcıla-
rının beğenisine sunulan kimlikli kon-
sept projeler, çok amaçlı sosyal ve ticari 
donatıları ile fark yaratan karma projeler 
ve farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip 
insanlara hitap eden projeler ile yapı ala-
nında hissedilen hareketlilik önümüzdeki 

dönemlerde de devam edecektir.
Dumankaya bu perspektif ışığında 

kendini geleceğe nasıl hazırlıyor?
Dumankaya olarak, İstanbul’un 

dünya nezdinde bir değer olduğunu 
düşünüyoruz. Bu anlamda konut sek-
törü için ayırıcı nitelikte olan konsept ve 
karma projelerimizi kısa vadede sadece 
bu kent içinde yapmayı planlıyoruz. Fakat 
dünyanın herhangi bir yerinden gelebi-
lecek proje ve yaşam alanı inşa etmek 
açısından projeleri tamamlayan hizmetler 
zinciri tekliflerine açığız. 

Son yıllarda artan tüketici talebi, 
sizce neyi ortaya koyuyor?

Öncelikli olarak tüketicinin talebi 
toplumdaki gelir yapısı ve aile yapısı ile 
doğrudan ilişkili. Ülkemizdeki alım gücü 
arttıkça bu sektörümüze de yansıyor. 
İnsanlar önceden sadece oturmak ama-
cıyla konut alırken yatırım amacıyla da 
konut almaya başladı. Bu sektörümüz 
açısından da ülke ekonomimize duyulan 
güveni göstermesi açısından da güzel bir 
gelişme.

Diğer yandan evlenme ve boşan-
malarda yaşanan artış da bu talebin 
bir başka göstergesi. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan der-
lemeye göre, evlenen çiftlerin sayısı 
2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
1,9 artarak 603 bin 751’e yükselmiştir. Bu 
durum talebi doğrudan etkilemektedir. 
Boşanma rakamlarına bakacak olursak da 
son 10 yılda toplam 1 milyon 43 bin 97 
çift evini ayırdı. 2003 yılında 92 bin 627 
olan boşanma sayısı 2004’te 91 bin 22, 
2005’te 95 bin 895, 2006’da 93 bin 489, 
2007’de 94 bin 219, 2008’de 99 bin 663 
oldu. Boşanma rakamları 2012’de ise 123 
bin 325’e kadar yükseldi. Klasik büyük 
aileler, yerini metrekare olarak küçük 
konutlarda yaşama bıraktı. 

Talebi belirleyen hususların arasına 
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genç nüfus, ortalama yaşam süresinin 
uzaması gibi ülkemizin demografik özel-
liklerini de eklemek gerekir. Örneğin, 
TÜİK verilerine göre, 2012 sonu itibariyle 
75 milyon 627 bin 384 olan Türkiye nüfu-
sunun yüzde 16,6’sını (12 milyon 591 bin 
641 kişi) gençler oluşturuyor. Nüfusta 
gençlerle oluşan ülke içindeki hareketlilik 
sektöre de haliyle yansıyor. Diğer yandan 
Birleşmiş Milletler’e göre, dünyanın gene-
linde insan ömrünün uzamasının günü-
müzün en büyük sosyal, ekonomik ve 
siyasi dönüşümlerinden biri ve bu dönü-
şümden sektörümüz de etkileniyor. 
Tüketici taleplerini de bu ekonomik ve 
demografik eksenlerde değerlendirmek 
gerekir. 

Son yıllarda birçok alanda olduğu 
gibi yapı alanında da çevre ve sürdürü-
lebilirlik konuları önem arzetmeye baş-
ladı. Öncelikle yeşil bina konusuna nasıl 
yaklaşıyorsunuz? Bu ve benzeri yak-
laşımlar Dumankaya projelerine nasıl 
yansıyor?

Sürdürülebilirlik, son yıllarda önemini 
giderek artıran bir kavram. Bu sebeple 
gelecek için iş dünyası hızla faaliyetlerinin 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini 
ölçen, inovasyonu teşvik ederek değer 
yaratabilecek, ölçebilecek, yönetebilecek, 
21.yüzyılda tüm paydaşlar için güçlü mali 
yapı getiren sürdürülebilir iş modelle-
rine geçiyor. Örneğin, yeni yönetmelikler, 
uymak zorunda olunan her prosedür son 
zamanlarda bu esaslara göre hazırlanıyor. 
Biz de Dumankaya olarak bu doğrultuda 
şirketimizi sürdürülebilirlik ekseninde 

varlık gösteren bir yapı haline getirmeyi 
planlıyoruz. 

Doğal kaynakları koruyan, enerji 
tüketiminde maksimum tasarruf sağlayan 
ekolojik bir iş ve yaşam merkezi pro-
jemiz Dumankaya Kurtköy Flex’i hayata 
geçirdik. Sunduğu geniş sosyal imkânlar 
ve yüksek teknolojilerle ev ve iş haya-
tının standartlarını kökten değiştirecek 
projede toplamda 376 adet home office 
bulunuyor. 

Dumankaya Flex Kurtköy proje-
sinde, uluslararası normlarda çevreyi ve 
doğal kaynakları koruyup gözeten anla-
yışla yeşil bir dünyayı selamlayan yeni 
bir yaşamı hedefledik. Flex her türlü alt 
yapısı ve mimari özellikleriyle Leed serti-
fikasına aday bir proje olarak farklılaşıyor. 
Bu özelliği ile Dumankaya Flex Kurtköy’de 
müşterilerimize ısı ve ses yalıtımıyla daha 
az maliyet, daha az karbon salınımı, yeşil 
çatı uygulamasıyla yağmur suyundan 
yararlanma, atık sisteminin yükünü hafif-
letme, bölge florasından oluşturulan yeşil 
katmanlarla oksijen üretimi ve sera etkisi 
oluşturan yansımaları en aza indirgeme 
gibi birçok konuda çevreye daha duyarlı 
bir yaşam alanı sunuyoruz. 

Yeşil bina yaklaşımının en önemli 
unsuru nedir sizce? 

Yeşil bina yaklaşımında en önemli 
unsur, yer seçimi... Özellikle şehir mer-
kezlerine, toplu taşımaya yakın, altya-
pısı hazır araziler diğerlerine göre daha 
uygun. Binanın tarım alanlarına yapılma-
ması, sulak alanlardan belirli bir mesa-
fede olması, mümkün olduğu kadar 

mevcut bina alanlarında yapılması ve 
bakir alanların bozulmaması istenir. 
Binanın yatayda kapladığı alanın küçük, 
kapalı alanın ise daha fazla olması tercih 
nedeni, bu nedenle yüksek binaların 
yapılması teşvik edilmektedir.

Yeşil binanın üretiminde kullanılan 
yapı malzemelerinin buradaki rolü 
nedir, nasıl olmalı? 

Yeşil binalarda su, enerji, malzeme 
tüketiminin ve emisyonun en aza indir-
genmesinin yanı sıra atıkların gerek 
inşaat safhasında gerekse binanın kulla-
nımı sırasında en aza indirgenmesi hedef-
lenmektedir. Ayrıca binanın çevresel 
etkilerinin en aza indirgenmesi, fakat iç 
ortam kalitesinin maksimize edilmesi de 
yeşil bina için hedeflenen kriterler ara-
sındadır. 

Binaya kurulacak sistemlerin enerji 
ve su tüketimini azaltacak şekilde seçil-
mesi, inşaat aşamasında kullanılacak mal-
zemelerin sistemin elverdiği ölçüde geri 
dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir 
olması, yapının ve malzemelerinin üre-
timi aşamasında ortaya çıkacak atıkların 
çevreye zararların minimumda tutulması 
da, son derece önemlidir.

Dumankaya’nın gerçekleştirdiği 
projeler içinde alçı ve alçı sistemleri 
nasıl bir öneme sahip? 

İnşaatlarımızda genel olarak; duvar-
lardaki ve tavanlardaki imalatlarda alçı ve 
alçı sistem ürünlerini kullanmaktayız.  

Burada yapı malzemelerinin -alçı 
ürünleri dahil- yeşil bina üretiminde 
beklentinize uygun rolü yeterince oyna-
dıkları söylenebilir mi?

Üretilen malzemelerin yeşil binalar 
için aranan kriterler doğrultusunda 
da test edilmesi ve sertifikalandırıl-
ması gereklidir. Ayrıca ürünlerin fiyatsal 
anlamda diğer ürünlerle rekabet edebilir 
olması son derece önemlidir.  

İnşaatlarımızda genel olarak; 
duvarlardaki ve tavanlardaki 
imalatlarda alçı ve alçı sistem 
ürünlerini kullanmaktayız.  
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Türk Sineması´nın uluslararası 
platforma açılmasına zemin 
hazırlamayı amaçlayan bir 
misyonla ortaya çıkan ilk 
festivale ilgi gerçekten çok 
büyük olmuştur.

Türk sinemasının gelişiminde ve dünyaya açılmasında büyük pay sahibi olan ve bu yıl 50’nci yılını kutlayan Antalya 
Altın Portakal Film Festivali, polemikleriyle adından en çok söz ettiren Türkiye’nin en eski, en önemli ve en uzun 
soluklu film festivali olarak hafızalarda yer alıyor.  

Hayata Dair

Oya Kotan

altın portakal
Yarım asırlık 

Sadece turizm açısından değil, kültür 
ve sanat açısından da Türkiye’nin dün-
yaya açılmasındaki önemli şehirlerden 
biri Antalya. Şehirde yıllar boyu düzen-
lenen konser, tiyatro gibi  pek çok kül-
türel etkinliğin temeli, esasında 1950’de 
Antalya’nın Serik ilçesinin Belkıs köyünde 
bulunan Roma Dönemi’ne ait Aspendos 
Tiyatrosu’nda atılır. Halkın yoğun ilgi 
gösterdiği ve her yıl yaz aylarında 
yapılan gösteriler, zamanla gelenek-
selleşir ve 60´lı yılların başına kadar bir 

öğeler ve Venüs heykeliyle bütünleştirir. 
Portakal sadece amblemin içine girmekle 
kalmaz, film festivalinin de ismi olur. 
 1964 yılında güç koşullarla gerçekleş-
tirilen ve Türk sinema sektörünü maddi 
manevi desteklemek, Türk film yapım-
cısını nitelikli yapıtlar üretmeye teşvik 
ederek; Türk Sineması´nın uluslararası 
platforma açılmasına zemin hazırlamayı 
amaçlayan bir misyonla ortaya çıkan 
ilk festivale ilgi gerçekten çok büyük 
olmuştur.  
 İlk ödül ‘Gurbet Kuşları’nın 
İlk Altın Portakal’ın sahibi Halit Refiğ’in 
toplumsal olaylara olan hassasiyetleri 
ortaya koyan filmi  ‘Gurbet Kuşları’nda  
Kahramanmaraş’tan İstanbul’a göç eden 
bir ailenin büyük kentte tutunma müca-
delesidir filme konu olan. 1967’ye gelin-
diğinde kategorilere dram, tarih ve 
komedi de eklenir. Bu durum ‘herkesin 
gönlünü alma çabası’ şeklinde nitelen-
dirilir. 
 1970’lerde Çirkin Kral’ın ‘Bir Çirkin 
Adam’ filmi ödül alır. 1972’de evrensel 
bir festivale yönelme eğilimi gös-
teren Antalya Belediyesi, Yunanistan ve 
İsrail’den de  artist çağırarak uluslararası 
olma yolundaki ilk adımı atar. 
 1964 -1973 yılları arasında belli bir 
çizgide devam eden Altın Portakal Film 

şenlik havasında süregelir. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali´nin ise temel taşı 
yine Aspendos’tur. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nde uzun yıllar Belediye Tabibi 
olarak görev yapan Dr. Avni Tolunay´ın 
1963’te Belediye Başkanı olmasının 
ardından, düzenlenen kültürel etkin-
likler sinemayı da içine alır ve ‘Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’ ortaya çıkar. 
Dr. Avni Tolunay önce Antalya için bir 
amblem arayışı içinde olur ve yörenin 
simgesi olan portakalı, deniz, tarihsel 
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Festivali, 1973’te Belediye Başkanlığı´na 
seçilen Selahattin Tonguç tarafından da 
devam ettirilir. Yerel seçimler sonucu 
işbaşına gelen Tonguç’un damgasını 
vurduğu Altın Portakal, Prodüktörler 
Birliği ile yollarını ayırır; Türkiye Yazarlar 
Sendikası, Türkiye Film Emekçileri 
Sendikası ve Sinematek işbirliği ile 
yeniden şekillenir. 1975’te Antalya Sanat 
Şenliği Plastik Sanatlar Sempozyumu’nun 
temelleri, Kuzgun Acar’ın ünlü El Heykeli 
ile birlikte bu yıl atılır. Fakir Baykurt, Asım 
Bezirci, Adnan Binyazar, Erdal Öz ve 
Sadun Tanju’dan oluşan Seçiciler Kurulu, 
Genç yazar Orhan Pamuk ‘un üçüncü 
olduğu 170 eserlik öykü yarışmasını 
sonuçlandırır.
 1976 yılında Ödül Heykeli değişti-
rilir, resim ve heykel çalışmaları artarak 
devam eder. 1977’de Danıştay’ın kararıyla 

yarışmaya dahil olan ‘Gelin’, o yılın en iyi 
filmi olur.  Yine aynı yıl, sempozyum ulus-
lararası hale gelir, eserler büyük tablo-
lara yapılır. Sinematek ise tüm varlığıyla 
Altın Portakal’ın yanında yer alır. 1978’de 
film yarışması Bulgaristan, Filistin, Fransa, 
Romanya, Macaristan, Polonya, SSCB’nin 
de katılımıyla ilk kez uluslararası olur. 
 Altın Portakal’a 80 darbesi 
 1980 darbesi, Altın Portakal’ı ikinci 
kez kesintiye uğratır. İki yıl sonra az 
sayıda filmin katıldığı Portakal’da En İyi 
Film ödülünü ‘Çirkinler de Sever’ filmiyle 
yönetmen Sinan Çetin alır. 1983’te ise 
ödül dönemin ekonomik politikalarının 
da anlatıldığı Zeki Ökten filmi olan ‘Faize 
Hücum’a verilir. 1984’te konserler ve 
müzikaller de festivalin çerçevesindedir 
artık. 
 1985 yılına kadar Antalya Belediyesi 
önderliğinde gerçekleşen festival, o yıl, 
dönemin Belediye Başkanı Yener Ulusoy 
öncülüğünde kurulan Antalya Kültür 
Sanat Turizm Vakfı tarafından organize 
edilmeye başlar. 1985 yılında Festival´e 
üç yıl sürecek ‘Akdeniz Akdeniz’ adlı 
Uluslararası Müzik Yarışması’nı da ekle-
yerek yeni bir boyut katan Yener Ulusoy, 
Akdeniz ülkelerini kapsayan bu yarışmayı 
1985 – 1988 yılları arasında Altın Portakal 
Film Festivali ile birlikte gerçekleştirir ve 
Antalya,  pop müziğin uluslararası yıldız-
larına ev sahipliği yapar.
 1989’da AKSAV, borçlar yüzünden 
kapatılır ve festival, Yürütme Kurulu ile 
yoluna devam eder. Sinemaya yeniden 

ağırlık verilirken; 12 Eylül’le hesaplaşmayı 
da anlatan ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ en iyi 
film ödülünü alır. 
1993’te çoğu defa polemiklere konu olan 
ön jüri uygulamasına son verilir ve orga-
nizasyonun merkezine ‘sinema’ oturur. 
1995’e gelindiğinde ise ikinci AKSAV 
kurulur ve Uluslararası Kısa Film ve Video 
Festivali, Altın Portakal’a eklenir ve fes-
tival sansasyonel konulardan çok başarılı 
etkinlikleriyle öne çıkmaya başlar. 
 Festivalde barış teması
 Barışın tema olarak seçildiği 2000 
yılında, Türk ve Yunan milletvekilleri ortak 
etkinlikler düzenler.2001’de ise dünya 
festivali olma yolunda adımlar atılır; 
Akdeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerin Görsel – 
İşitsel Etkileşim Platformu’na (OCCAM) 
üye olunur. Sonraki yıl film üretme sayı-
sındaki düşüş, Altın Portakal’da ‘başka 
festivallere katılmama şartı’nın gözden 
geçirilmesine neden olur. Festivalin 
40’ıncı yılında 2. Türk Sinema Kurultayı 
düzenlenir, sorunlar masaya yatırılır. 2004 
yılında Menderes Türel’in başkanlığındaki 
68 kişilik jüri üyesi, 41. Altın Portakal’ın en 
iyilerini seçer ve Uğur Yücel’in ‘Yazı Tura’sı 
en iyi film seçilir.     
 2005 yılında  festival için yeni bir işbir-
liği başladı ve AKSAV ve TÜRSAK ile işbir-
liği çerçevesinde 1. Uluslararası Avrasya 
Film Festivali düzenlenmeye başlanır. 
2008’de Altın Portakal tarihinde bir ilk 
yaşanır ve Ben Hopkins’in yönetmenli-
ğindeki ‘Pazar: Bir Ticaret Masalı’ filmi en 
iyi film seçilerek, yabancı bir yönetmenin 
kazandığı ilk ödül olur. 
 Antalya Altın Portakal Film Festivali 
çerçevesinde, ‘Ulusal ve Uluslararası 
Yarışma´nın yanı sıra, ‘Ulusal Belgesel Film 
Yarışması’ ve ‘Ulusal Kısa Film Yarışması’ 
da yer alır. Festivalde ayrıca, başta Asya 
ve Avrupa sineması olmak üzere, dünya 
sinemasının önemli ve saygın isimlerinin 
filmleri de sinemaseverlerle buluşur. 
 Altın Portakal Heykelciği
 Altın Portakal Festivali düzen-
lenmeye günler kala Antalya’nın pek 
çok yerine festival ödülü olan Venüs 
Heykeli’nin daha büyük bir şekli yerleşti-

Uluslararası Antalya Altın 
Portakal Film Festivali, 
Türkiye’nin en eski, en önemli ve 
en uzun soluklu film festivalidir.
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rilir. Altın Portakal Heykelciği ya da Venüs 
Heykeli 2005 yılına kadar Altın Portakal 
ödülü olarak verilmiş. 2005-2008 yılla-
rında ödülün şekli değiştirilmiş. Antalya 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın’la birlikte ‘Venüs Heykeli’, 
2009’da yeniden ödül olarak belirlenir. 
Altın renginde olan heykelcik sol elinde 
portakal tutan bir kadın biçiminde tasar-
lanmış. Avrasya ve TÜRSAK dönemi sona 
erer. Çoğunluğu ilk filmlerden oluşan 
yarışma filmleri arasından ilk kez iki filme, 
‘Bornova Bornova’ ve ‘Kosmos’a ödül pay-
laştırılır. Yine İlk kez Kürtçe bir film ‘Min 
Dit’ de festivalde yarışan filmler arasın-
daki yerini alır. 

 ‘Geç Gelen Ödüller’
 1979 yılında sansür, 1980 yılında 
darbe nedeniyle yapılamayan 17. ve 
18. Altın Portakal Film Festivalleri 2011 
yılında, Prof. Dr. Akaydın’ın Büyükşehir 
Belediyesi ve AKSAV Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu dönemde yapılır ve 
‘Geç Gelen Ödüller’ adıyla 30 – 31 yıl 
sonra sahiplerine verilir. 1979 için Yavuz 
Özkan’ın ‘Demiryol’, Ömer Kavur’un ‘Yusuf 
ile Kenan’; 1980 için de Zeki Ökten’in 
‘Sürü’ filmleri en iyi film olarak seçilirler. 
 Bu yıl ise 50’nci yılını dolduran fes-
tivale 68 yapım gibi rekor bir başvuru 
yapılır ve bunlardan sadece 10’u yarışma 
filmi olarak seçilir. Yeşilçam’ın Sultanı 
Türkan Şoray’ın jüri başkanlığı yaptığı 
bu yılki festivalde: ‘En İyi Film’ ödülünü 
‘Cennetten Kovulmak’ ve ‘Kusursuzlar’ 
filmleri paylaşırken; Zeynep Çamcı ‘En İyi 
Kadın’, Hakan Yufkacıgil ise ‘En İyi Erkek 
Oyuncu’ seçildi.
 Antalya’da 1964 yılından bu yana 
düzenlenen Avrupa ve Asya’nın en köklü 
film festivallerinden biri olan Uluslararası 
Antalya Altın Portakal Film Festivali, 
Türkiye’nin en eski, en önemli ve en uzun 
soluklu film festivalidir. Ulusalda elde 
ettiği deneyim ve başarıyı, 2005 yılından 
itibaren uluslararası platforma taşıyarak 
büyük bir sinema etkinliği haline gelen 
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film 
Festivali, Antalya´yı ve Türk sinemasını 
kucaklarken, dünya sinema platformunda 
iddialı bir film festivali olma yolunda 
sağlam adımlarla ilerliyor. 

1964-2013 En İyi Altın Portakal Filmleri

1964 Gurbet Kuşları
1965 Aşk ve Kin
1966 Bozuk Düzen
1967 Hudutların Kanunu
1968 İnce Cumali
1969 -
1970 Bir Çirkin Adam
1971 Ankara Ekspresi
1972 Zulüm
1973 Hayat mı Bu?
1974 Düğün
1975 Endişe
1976 Deli Yusuf
1977 Kara Çarşaflı Gelin
1978 Çöpçüler Kralı
1979 Demiryol - Yusuf ile Kenan (2011’de 
düzenlenen festivalde ‘Geç gelen ödüller’ olarak 
verildi)  
1980 Sürü (2011’de düzenlenen festivalde 
‘Geç gelen ödüller’ olarak verildi)  
1981 -
1982 Çirkinler de Sever
1983 Faize Hücum
1984 Bir Yudum Sevgi
1985 Dul Bir Kadın
1986 Aaahh Belinda
1987 Muhsin Bey
1988 Gece Yolculuğu
1989 Uçurtmayı Vurmasınlar
1990 Karılar Koğuşu
1991 Gizli Yüz
1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
1993 Mavi Sürgün
1994 Yengeç Sepeti
1995 Böcek
1996 Tabutta Rövaşata
1997 Hamam
1998 Yara
1999 Salkım Hanımın Taneleri 
2000 Güle Güle
2001 Büyük Adam Küçük Aşk
2002 Uzak
2003 Karşılaşma
2004 Yazı Tura
2005 Türev
2006 Kader
2007 Yumurta
2008 Pazar-Bir Ticaret Masalı
2009 Bornova Bornova&Kosmos
2010 Çoğunluk
2011 Güzel Günler Göreceğiz
2012 Güzelliğin On Par’etmez
2013 Cennetten Kovulmak - Kusursuzlar

Kaynak: 
www.altınportakal.org.tr
www.sinemaloji.com
tr.wikipedia.org
www.sadibey.com
www.tursak.org.tr
http://farm3.staticflickr.com 
Tuncer Çetinkaya’nın 9 Ekim 2013’te kaleme 
aldığı yazı
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“İzmir ne yaparsa yapsın, denizle olan ilişkisini hem korumak hem de geliştirmek zorundadır. Dolayısıyla turizme, 
yapılaşmaya, kent yaşamına bakarken de denizden bakması gerekiyor. Bu bize İzmir’de deniz ve kıyı odaklı bir kentsel 
gelişme modelini benimsememiz gerektiğini anlatıyor.”

Mimarlar Odası / İzmir

Mevlüt Dağdeviren
imtihanı
İzmir’in kentsel dönüşümle 

çizgisi izlemiş, bunu bugün de görü-
yoruz. Aslında bizim Mimarlar Odası 
olarak tüm karar vericilere düzenli olarak 
söylediğimiz şöyle bir şey var; dünyanın 
bütün kentleri belleklerde sahip olduk-
ları mimarlıkları ile yer alırlar. Kentsel 
mekanlar belleklerde kalırlar. Bu nedenle 
mimarlık niteliklerine gerekli önemi ver-
meyen kentler, geleceklerini doğrusu 
çok sağlıklı kurgulayamazlar diye düşü-
nüyorum. Bu nedenle de İzmir’de gerek 
merkezi idareden, gerek yerel idareden 
ve kuşkusuz özel sektörden talebimiz var. 
Çünkü arazi kullanılıyor, imar parselleri 
kullanılıyor, yapı malzemesi kullanılıyor, 
yapı teknoloji uygulanıyor, bir bütçe har-
canıyor. Bütün mesele tam da bu nok-
tada kentsel gelişmeyi de gözeterek, 
kuşkusuz kentin planlı gelişmesini göze-
terek, bütün bu harcanan kaynakları bir 
mimari endişe ile bir tasarım endişesi ile 
buluşturabilmek gibi bir beklenti ve tale-
bimiz var.

İşte bunu yaratamadığımız sürece 
doğrusu ne turizm kenti olmak mümkün, 

ne de dünyada kentler arasında eğer 
varsa bir yarış ki, olduğu söylenir. O 
zaman bu yarışta yer alabilmek için 
İzmir’in ve İzmir’in karar vericilerinin 
Dubai, Miami olma özlemlerini bir tarafa 
bırakıp yaratıcı, yenilikçi ve günümüz 
mimarlık anlayışına uygun bir şekilde, 
ama başta söylemeye çalıştığım, tarihsel, 
kültürel ve mimarlık mirasına barışık bir 
gelişmeyi başarmamız gerekiyor. Aksi 
takdirde; çok güzel bir gelecekten bah-
setmek mümkün değil.

Dubai’yi yeniden kurabilirsiniz, İzmir’i 
asla

İzmir’in kent kimliğini siz nasıl 
tanımlıyorsunuz, gelişmeler İzmir’in 
kent kimliğini hangi yöne doğru sürük-
lüyor?  

Tabi ki her kentin bir kimliği vardır. 
Algıda, bellekte kentlerin yer alma-
sını sağlayan. Ama şunu da söylemek 
mümkün, aslında metropolleşmiş bir 
kent için bir tek kimlikten belki söz etmek 
de çok kolay değil. Çünkü kimlik sosyal 
alandan başlamak üzere yaşayanların, 

İzmir, 8 bin 500 yıllık geçmişi ve her 
dönem burayı mesken tutan mede-
niyetlerden arta kalan tarihi mirası ile 
benzersiz bir kent… Ancak kentleşme 
politikaları, ulaşım alt yapısı, körfeziyle 
ve sahip olduğu tarihi mirasla olan iliş-
kisi ile her zaman tartışmaların gün-
demi oldu. Şimdi de uzun ve yorucu bir 
kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımlarını 
atıyor. Böylesi önemli bir geçiş sürecinde 
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan 
Topal’a kentin mimari hassasiyetlerini 
sorduk. İzmir’i bu kentsel yenilenme ve 
dönüşüm sürecinde hangi tehlikeler bek-
liyor? Kentin mimari fotoğrafı neler anla-
tıyor? Başkan Topal, öncelikle bir müjde 
vererek röportaja başlıyor. Türkiye’de ilk 
kez bir kentte mimarlık merkezi kuru-
luyor. İzmir’deki bu merkezin yakında hiz-
mete gireceğini belirten Başkan Hasan 
Topal, sadece İzmirlileri değil, yolu İzmir’e 
düşen herkesi bu merkezi görmeye, 
burada mimari ile, kültür ve sanatla 
buluşmaya davet ediyor. İşte Mimarlar 
Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal’ın 
söylemleri ile İzmir’in mimari portresi…

İzmir’e bir mimar olarak nasıl bakı-
yorsunuz, İzmir’in mimari fotoğrafı sizin 
için ne ifade ediyor?

İzmir aslında sahip olduğu coğ-
rafi konumu, doğal, kültürel, tarihsel ve 
mimari mirası, dünya ölçeğinde ayırt 
edici özellikleri olan çok güzel bir kent… 
Ancak ilave etmeliyim ki İzmir’in kentsel 
gelişmesi bu sahip olduğu değerlerle çok 
barışık olmamış.

Hatta zaman zaman sahip olduğu 
mimari, kültürel ve tarihi mirası ile 
çatışan, onları tüketen bir kentsel gelişme 

Hasan Topal
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yapılı çevrenin, tek tek mimarlıkların ve 
kentsel mekanların bir bütün olarak oluş-
turdukları bir kavram diye düşünmek 
lazım. Ama İzmir’in kimliğini şöyle tarif 
etmek lazım; Anadolu’nun batısında, Ege 
denizinde, adını aldığı körfezin çevre-
sinde gelişmiş ve gerçekten dünyadaki ilk 
kentsel yerleşmelerden birisidir. Sürekli 
olarak da iskan edilmiş bir kent olduğunu 
düşündüğümüzde o zaman İzmir, bir 
tarihi bir kent; iki muazzam coğrafyaya 
sahip bir kent, körfez çevresinde şekil-
lenmiş olması nedeniyle, üç bulunduğu 
coğrafyanın hemen arkasında insanlık 
ve uygarlık tarihinin 3 önemli havza-
sını barındırır. İşte kuzeyinde Bakırçay 
ve Gediz havzası, doğusunda Nif hav-
zası, güneyinde Küçük Menderes havzası 
gibi ve bu havzalarda da yine uygarlık 
tarihinin en büyük kentsel yerleşme-
leri vardır. Kuzeyde Bakırçay havzasında 
Bergama gibi, daha biraz merkezde 
eski Smyrna, daha sonra kurulduğu 
Kadifekale çevresindeki İzmir gibi, daha 
güneyde Küçük Menderes havzasında 
Efes gibi… Bunlar hem tarihin liman 
kentleridir hem de gerçekten uygarlık 
merkezleridir.

İşte İzmir’in kimliğini bunlardan 
kopartarak bir başka tarif yapmak bana 
göre çok doğru da değil. Buradan da 
kimlik derken, bir karakterden, bir karak-
teristikten bahsetmenin de ötesinde, 
aslında bugün için belki de kuşkusuz 
kimliği de duyarlılıkla gözeten ama bir 
genel mimari nitelikten bahsetmemiz 
gerekiyor. Yani nostalji olarak, geçmişe 
öykünmenin de ötesine geçip yaratıcı ve 
yenilikçi mimari ve modernist anlayışın 
günümüz kentleşmesine egemen kılına-
bildiği bir perspektif benim için bir kim-
liktir aslında…

Deminki eleştirimle de bütünleş-
tirmek isterim; bugün bir Miami, bir 
Dubai meselesi… Bunları herhangi bir 
coğrafyada yaratabilirsiniz ama hiçbir 

coğrafyada, hiçbir ortamda, hiçbir eko-
nomik yapıda bir Efes’i bir Agora ve çev-
resini, İzmir’in geleneksel ticaret merkezi 
Kemeraltı Çarşısı’nı ya da bir Bergama’yı 
yaratma şansınız yok. Bu nedenle bunlar 
gelişme akslarımızda duyarlılıkla bak-
mamız gereken ama onların çağlarındaki 
kadar mimarlığa önem vererek günü-
müzde kentleşmeyi yönetmemiz gere-
kiyor.

İyi bir kent tasarımı nasıl olmalı, bu 
açıdan İzmir’i değerlendirebilir misiniz?

Genellikle bu süreci aslında şöyle bir 
tarif edersek, planlı ve tasarımlı gelişmesi 
gerekli kentleri tanımlarsak; kuşkusuz iyi 
bir iktisadi yapı ile bütünleşmiş, ne yazık 
ki tüm kentlerimiz için geçerli olarak söy-
leyeceğim, bir planlı gelişmeden söz ede-
miyoruz. Dolayısıyla plansız bir gelişme 
sürecinde bir de bu tasarımsızlıkla bütün-
leştiğinde bugünkü hepimizin yakındığı 
sağlıksız, güvensiz, biraz kaotik, biraz 
böyle spontane gelişen, biraz sermayenin 
fazla regüle ettiği bir kentsel yapı ortaya 
çıkıyor.

O halde bu tespiti yaptığınızda olması 
gerekeni şöyle tanımlamak mümkün; 
bir kere planlı kentleşme politikalarını 
benimsemek zorundayız. Aksi takdirde 
böyle nüfusu 3 - 5 milyona ulaşmış kent-
leri odak alanlarla, zonlarla geliştirmek 
pek kolay değil. Ben projeci gelişme anla-
yışını da çok red etmeden bunu yan-
sıtıyorum. Makro perspektife, bir viz-
yona ihtiyaç var. Bu anlamda bir kentsel 
plan anlayışına tabii olmaksızın, sadece 
yapılar ve yapı grupları ile kentin, çok 
nitelikli, kimlikli gelişmesini sağlamak 
çok mümkün değil. Ama ne yazık ki bizim 
ülkemizde bugün en az olan şey de bu 
benim bahsettiğim, talep ettiğim ve 
önerdiğim bu şeydir.

Bugün İzmir’e ve diğer kentlere bak-
tığınızda kentin ana kararlarını, planlarını 
sürekli farklı gerekçelerle ama öznelerinin 
tamamını rantın oluşturduğu bir gelişme 

eğrisi izleriz. Yani kent planı örneğin yeşil 
alan tarif ederken, farklı bir planlama oto-
ritesi gelip orada pekâlâ bir alışveriş mer-
kezi veya bir rezidans grubunu veya daha 
farklı işlevdeki bir yapı kompleksini yer-
leştirebiliyor. Bu anlayışların terk edilmesi 
gerekiyor. Kentlerde çok farklı planlama 
otoritelerinin söz ve karar sahibi olmasını 
doğrusu ret etmek gerekiyor. Aksi tak-
dirde söylemeye çalıştığım, planlı geliş-
meyi yönetebilmek ve sürdürebilmek 
kanımca mümkün değil.

Hedef: Yaşayanların mutlu olduğu 
bir İzmir

Bir de şöyle bir temel politikayı galiba 
söylememiz gerekiyor. Bugün iyi bir kent 
nasıl olmalı diye sorduğumuzda herhalde 
şöyle bir sonuç çıkacak: Üreten, kuş-
kusuz üretimle birlikte istihdamı yaratan 
ve tabi ki mekânsal organizasyonları ile 
mimarisi, yapılı çevresi ile yaşayanların 
mutlu olduğu bir kent olarak tarif ederim. 
Şimdi bakın bu sürecin içerisinde biz 
giderek hepsinden uzaklaşmış bir kentsel 
gelişme sergiliyoruz. Kentlerde üretim 
bitmiş durumda tamamen alışveriş mer-
kezi gibi daha çok tüketime yönelik 
olarak örgütlenen bir model üzerinden 
kentsel gelişme Türkiye’ye dayatılıyor ve 
onu izliyoruz. Rezidanslar, AVM’ler vb. 
türler. Bu arkasından istihdam olanak-
ları da yaratmıyor, geçici istihdamlar söz 
konusu oluyor. Bununla bütünleşik olarak 
da mimarlıksız bir gelişme olduğunu da 
söyleyebileceğim. Bu süreçteki tespit-
leri ortadan kaldıracak bir kent ve ülke 
yönetimi anlayışına sahip olamadığımız 
sürece de doğrusu, yaşayanların mutlu 
olduğu bir kent kavramına erişmemiz çok 
kolay olmuyor. Çünkü bahsettiğimiz bu 
odak projeler, kentin diğer alt yapısına, 
teknik ve sosyal alt yapısına olan etki-

Herhangi bir yere proje 
yapılırken kent ulaşım 
planlarına, ulaşım şemasına 
nasıl bir etki yapacağının hesabı 
yapılmaksızın yapılıyor
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leri hiç düşünülmeden, ortaya konuyor. 
Yani herhangi bir yere proje yapılırken 
kent ulaşım planlarına, ulaşım şemasına 
nasıl bir etki yapacağının hesabı yapıl-
maksızın yapılıyor. Birden bire bakıyor-
sunuz, işte İzmir özelinde konuşuyoruz, 
örneğin Alsancak limanına 100 bin met-
rekarelik devasa bir AVM kararı geliyor. 
Tüm kent içi ulaşım sistemlerini, tüm kent 
içi teknik alt yapıyı negatif etkileyen bir 
proje… Oysa şunu biliyoruz tabi ki plan 
kavramı, zonların ve odak alanların proje-
leri olmaksızın yaşama geçirilemez. Plan 
soyut bir belgedir, ne zaman somutlaşır, 
faaliyet başladığında, yapılaşma başla-
dığında somutlaşır. Bizim kentlerimizde, 
İzmir’de bu bahsettiğim gerilim doğrusu 
biraz fazla boyutlarda…

İzmir’in önünde ciddi bir kentsel 
dönüşüm ve kentsel sağlıklaştırma 
süreci var. Bu süreç nasıl yürüyor, sizin 
bu konuda önerileriniz neler?

Bu konuda da aslında çok farklı açı-
lımlar olmakla birlikte, özellikle deprem 
afetinden yola çıkarak, ülkemiz 1999 
Marmara depremine kadar pek büyük 
kent depremi yaşamadı. Daha çok kırsal 
alanları etkileyen, küçük nüfusları etki-
leyen, ya da bir başka ifade ile ekonomik 
kayıpları çok fazla olmayan deprem-
lerdi. Ne zaman ki Marmara depremi ger-
çekten, belki de son yüz yılların en büyük 
felaketi ve yıkımı oldu. Her açıdan hem 
can kayıpları hem ekonomik kayıplar 
açısından, bir kere şu ortaya çıktı ki, 
hep birlikte yerleşme kararlarımızdaki 
problemleri bir analiz etmemiz gerekir. 
Planlamadan başlamak üzere, yer seçi-

minden başlamak üzere, yapı teknolo-
jimizi, yapı bilgimizi, mimarlık bilgimizi 
bir test etme, bir gözden geçirme zorun-
luluğumuz ortaya çıktı. Çok acıdır, yak-
laşık fiziki alanlarının yüzde 50’si yasa-
dışı gelişmiş ve zaman içinde imar afları 
ile ıslah planları ile bir anlamda kitabına 
uydurulmuş kentsel dokular olarak karşı-
mıza çıktı.

İzmir’e özelleştirirsek, yaklaşık 10 bin 
hektarlık bir yapılaşmış alanda, 5 bin hek-
tarlık bir alan bu nitelikte; yenilenmeye, 
sağlıklaştırmaya, dönüşüme ihtiyacı olan 
bir alan olarak tarif ediliyor. Fiziki alanının 
kentin yaklaşık yüzde 50’si, yapı stokunun 
da yaklaşık yüzde 35’i kadarı, mutlaka 
dönüşmeye, değişmeye, sağlıklaşmaya 
ihtiyaç duyuyor. Bunun yanında bir de 
geçmişte göreli olarak imar yönetmelik-
lerine, deprem yönetmeliklerine uygun 
olarak yapıldığı farz edilen veya yapıl-
dığı sayılan, ancak zamanla yıpranması 
nedeni ile de risk altında bulunan yapı-
ların da olduğu bir gerçek.

Böyle bakıldığında aslında haki-
katen ekonomik, sosyal eleştirisi yapı-
labilecek bir meseledir. Bir kere Türkiye 
kentlerinin önümüzdeki 100 yıl boyunca 
belki de kentsel dönüşüm, kentsel yeni-
leme, kentsel sağlıklaştırma, adına ne 
diyeceksek, önünde bir mesele olarak 
durmaktadır. Normalde Türkiye’deki 
yaygın kanı kentsel dönüşüm değil, 
bir yapıyı yıkıp mevcut bir konut yapısı 
yerine yine konut yapısı yapıyorsanız bu 
dönüşüm değil, yenilemedir, sağlıklaş-
tırmadır. Kentsel dönüşüm işlev değişik-
liği gerektirir. Mesela eski liman alanları, 

eski sanayi alanları kent içinde işlevini 
tamamlamış, başka yer seçmiş, taşınmış 
alanlara yeni bir planlama işlevi ile bir-
likte konuta, turizme açılmasıdır. İşte 
İzmir örneğinde Turan Bölgesi, Salhane 
gibi alanlarda daha çok kentsel dönü-
şümden söz edebiliriz.

Aynı yapıyı yıkıp yeniden yapmak 
dönüşümden başka bir şeydir. Bu kav-
ramlar konusunda toplumda ve karar 
vericilerde bir karışıklık var. Bu kavramlar 
anlamları bilinmeden kullanılıyor.

Bu konu ile ilgili Mimarlar Odası 
olarak bizim yine karar vericilere ve tüm 
topluma kuşkusuz meslek insanlarına da 
olmak üzere, bir kere çok duyarlı olun-
ması gerektiğine ilişkin çok temel bir 
uyarımız var. Şu anlamda söylüyorum; 
birincisi bu süreçte kesinlikle kentlerde 
sosyal ayrışmayı tetikleyecek, yani kentin 
varsıl kesimleri ile yoksul kesimlerini katı 
olarak ayıracak, uygulamalardan vazge-
çilmesi gerekiyor. Ve böyle bir şeyin red-
dedilmesi gerekiyor. Çünkü toplum bir 
biriyle, varsıl kesimler, yoksul kesimler, 
dar gelirliler, daha zenginler bir pota içe-
risinde olmak zorunda… Bu nedenle biz 
sosyal ayrışmayı, depremden daha büyük 
bir afet olarak görüyoruz. Kentsel gelecek 
açısından… Çünkü yapıyı bir gün güvenli 
hale getirebilirsiniz ama ayrışmış bir top-
lumu barışık hale getirebilmek daha 
çok ekonomi, daha çok zaman ve süreç 
gerektirir.

Bu nedenle sosyal ayrışmaya yol açıl-
maması yani yaşayanların yerinden edil-
memesi gerektiğini, bu sürecin bir ara-
zinin el değiştirmesi süreci olarak olma-
ması gerektiğini, tam aksine üretilecek bu 
tür alanlarda dar gelirlilerin, evsizlerin de 
barınmasını sağlayacak araçların gelişti-
rilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dünyada 
bunun modelleri var.  Mesela bu tür 
dönüşüme tabi tuttukları alanlarda, 

Biz sosyal ayrışmayı, depremden 
daha büyük bir afet olarak 
görüyoruz
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örneğin mülkiyetlerin tamamını satmı-
yorlar. Bazı kentlerde yüzde 40 civarında 
bir oranı, yerel yönetim ya da kamunun 
mülkiyetinde kalıyor. Onları sübvanse 
edilmiş kiralarla, daha düşük gelirlilere, 
gençlere, çok farklı toplumsal kesimlere 
sunuyorlar. Bu şunu getiriyor. Aynı böl-
gede mülk almış varsıl kesimlerle birlikte, 
daha kıt kaynakları olan yoksul kesimler 
de yaşayabiliyor. İşte öğrenciler, sanat-
çılar, bilim insanları, bu da o toplumsal 
barışı, o birlikteliği sağlayan modellerden 
bir tanesidir. Bunu bir örnek olarak pay-
laştım. Bu birincisi… İkincisi; mutlaka 
bu dönüşüm süreçlerinde kentlerimizde 
bulunan bugün yaşanan, mekânsal eşit-
sizliklerin giderilmesine yönelik ciddi bir 
politika izlenmek zorunda… Şu anda 
yakındığımız şey nedir? Bu gecekon-
dudan dönüşmüş bölgelerde insanlar, 
her türlü şehirsel teknik alt yapıdan, 
sosyal alt yapıdan yoksunlar… Parkları, 
yeşil alanları, eğitim alanları yok, kültürel 
ve sosyal alanları yok. Yani kent kültürü 
edinebilecekleri ortak alanlardan yoksun 
bölgeler. Oysa merkezlere baktığınızda 
göreli olarak bunlar daha düzgün olarak 
sunuluyor. Bu nedenle dönüşüm alanları 
mutlaka kentlerin gereksinimi olan bu 
tür mekânsal eşitsizlikleri giderecek öner-
melerde bulunmak zorundadır. Bir üçün-
cüsü; mutlaka bu alanlarda üretilecek 
rantın, çünkü kente yapılacak her müda-
hale bir rant yaratacak; doğaldır bu kaçı-
nılmaz bir sonuçtur, sorun rantın yara-
tılması değildir, bölüşülmesi sorunudur. 
Dolayısıyla bu rant paylaştırılırken özenli 
davranılması ve rantın daha çok kamuya 
dönük olarak yaygınlaştırılması ve payla-
şımını bu aksta sağlanmasının özenle ve 
titizlikle sürdürülmesi gerektiğini söylü-
yoruz.

Bir dördüncüsü: mutlaka ve mutlaka 
ilk başta söylediğim cümlelere paralel 
olarak dönüşüm, yenileme ve sağlıklaş-
tırma alanlarında daha yüksek nitelikte 
bir mimarlığın hedeflenmesi gerektiğini 
söylüyoruz. Çünkü bir kez daha vurgu-
layacağım, mimarlıklarına, mimarlıkla-
rının niteliğine önem vermeyen hiçbir 
kent sağlıklı ve güvenli kent değildir. O 
anlamda bu alanlarda yüksek nitelikte bir 
mimarlığı hedeflemek zorundasınız.

Beşincisi; yine bu süreçte dönüşüm, 
yenileme alanlarında yüksek standartlı 
bir yapılaşmayı benimsemek zorun-
dayız. Yani kastım şu; yangınla, afetle 

ilgili yönetmeliklere, engellilerle ilgili 
norm ve standartlara, enerji verimliliği 
ile ilgili norm ve standartlara, büyük bir 
özen göstererek yapılaşma sürdürül-
meli… Altıncısını da şöyle tarif edebi-
lirim: Mutlaka kentin ulaşım sistemlerine 
entegre bu dönüşüm alanlarında yüksek 
nitelikte ve konforlu bir ulaşım sistemi ile 
kentin ana ulaşım sistemlerine eklenmesi 
sağlanmalı… Bu bölgelerde yaşayan 
insanların da merkezle, yani kentle 
diyalog ve ilişkilerinin güçlendirilerek 
hem kültürel boyutta, hem de kentlile-
şebilme sürecini destekleyecek kararlar 
alınmalıdır…

Tüm bunların ışığında sizin hayali-
nizdeki İzmir’in resmini çizer misiniz? 
Nasıl bir İzmir canlanıyor hayalinizde?

Hasan Topal’ın hayalindeki İzmir
Kıyılarından denize girilebilen bir 

körfez kenti… Özellikleri ile barışık ve 
uyumlu, günümüzün tasarım anlayış-
ları ile geliştirilmiş bir mimari dokuya 
sahip bir İzmir… Böyle bir hayal kurabi-
lirim. Zaten bir çok şey bunların içinde 
kendini ifade ediyor. Mesela bu kentin 
mutlaka gelecekte çözmesi gereken bir 
süreçtir diye düşünüyorum, körfezin 
mutlaka kent yaşamına katılması gere-
kiyor. Hem deniz araçları ile geliştirilerek 
hem denizle suyla insanların direk ilişki 
kurabildiği bir işlevin mutlaka kazandı-
rılması gerekiyor. Yani Körfezin temizlen-

mesi gerekiyor. Hem de bir tasarım kay-
gısı ile ele alınarak tüm bu meseleleri, 
nitelikli tasarımlarla topluma iyi olanı, 
güzel olanı sunma gibi temel bir mis-
yonun sürekli kılınması gerektiğini düşü-
nüyorum. Benim hayalim bunlar. Bunları 
söylerken tabi ki ulaşım alt yapısı tamam-
lanmış, bununla ilgili sahip olduğu diğer 
doğal peyzajı, yaşam destek sistemleri 
diye tanımladığımız ormanlarının, kıyıla-
rının, doğal sit alanlarının da korunarak 
kent yaşamına katıldığı bir İzmir’den söz 
ediyorum.

İzmir ne yaparsa yapsın denizle olan 
ilişkisini hem koruması hem de geliştir-
mesi gerekiyor. Turizme, yapılaşmaya, 
kent yaşamına bakarken de denizden 
bakması gerekiyor. Bu şunu getiriyor 
deniz ve kıyı odaklı bir kentsel gelişme 
modelini bizim benimsememiz lazım. 
Kıyıya ulaşımı kolaylaştıran plan kararları, 
bütün kentlinin kıyıya kolayca erişmesini 
sağlayacak diğer politikaların buna eşlik 
etmesi gerekiyor.

Şu anda Kordon’dan denize baksak, 
birkaç körfez vapuru dışında körfez üze-
rinde deniz aracı göremezsiniz. Ne bir 
sürü tekne, yat, ne de kayık görürsünüz. 
Oysa binlerce deniz aracının Körfez’de 
olması gerekirdi. O açıdan kentin denizle 
ilişkisini güçlendirme programlarını çok 
desteklediğimizi söyleyebilirim. 

Hasan Topal
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Aktüel Söyleşi

kim geliyor? 
Bale deyince aklınıza 

boşluklar yakalanır ve sonunda da merak 
edilen her zaman hüsranla sonuçlanabilir.  

İmajınıza uygun olarak baleyi halkla 
buluşturan bir proje içinde olduğunuzu 
görüyoruz. Bu sizin için ne anlam ifade 
ediyor? 

Bir sanatçının görevi, kendi sana-
tını yaptığı kadar, kendi sanatını da 
tanıtmakla yükümlüdür diye düşünü-
yorum. Bu sadece sanatla ilgili değil, 

televizyonla ilgili herşeyde, bir nefes 
alma, kendi mesleğimden kaçış anları 
olarak gördüm ve yaptım. Onun dışın-
daki bale ve dans benim aslında dönüp 
dolaşıp tekrar yuvama girmek gibiydi. 
Böyle olunca ve heyecanımdan dolayı 
da insanlar beni daha fazla tanıdılar ve 
güvenmeye başladılar. Güven oluştukça 
simgeleşme durumu daha fazla olmuş 
olabilir. Çünkü aşağı yukarı 15 yıldır ne 
söylediysem, yine o izi takip ediyorum ve 
insanlar da zannediyorum ki bunun far-
kındalar.  

Bundan hoşlanıyor musunuz? Böyle 
bir imaj üzerinden anılmak hayal etti-
ğiniz bir durum muydu?

Sürekli bu durumdan hoşlandığımı 
söyleyemem. Bir dönem bundan çok 
çok hoşlanmıştım. Çünkü özel bir durum 
yaratıyordu. Yani dizi, sinema, reklam, 
seslendirme veya sunucu olmaktan değil 
de mesleğinizden dolayı tanınmak hak-
katen zor. Dünyada da aslında bale mes-
leğiyle tanınan çok az insan var. O yüzden 
geriye dönüp baktığımda tabiki bunun 
çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama 
bundan hoşlanıyorum ve bununla yatıp 
kalkıyorum diyemem.  

Bu bale adına şanssızlık mı peki? 
Yoksa tam tersi bale alanına hizmet 
eden bir yönü mü var?

Şansızlık olduğunu söylemek 
imkansız. Çünkü balenin duyul-
ması, balenin sevilmesini getirebilir. 
Duyulmayan olaydan da sevgi doğmaz. 
Mümkün olduğu kadar baleyi duyurmak 
lazım. Ama alt metnin çok sağlam olması 
için çok çalışmak gerektiğini düşünü-
yorum. Alt metin sağlam değilse, içindeki 

Türkiye’de balenin ilk akla gelen ismi 
Tan Sağtürk. Balenin ne anlama geldi-
ğini bilmeyen kesimlere dahi bale konu-
sunda bir farkındalık yaratmış sanatçıla-
rımızdan. Severek yaptığı işi başkalarına 
da sevdirmiş. Ve duyarlılığıyla kafasın-
daki anarşik ruh halini eninde sonunda 
mesleğine yansıtmayı başarabilmiş bir 
kişi o. Baleyi geniş kitlelere sevdiren 
isim olarak bilinen Sağtürk, ilk tohum-
larını yıllar önce Teşvikiye’de attığı Tan 
Sağtürk Akademi’yi İstanbul’un Yeşilyurt, 
Altunizade, Çekmeköy, Bahçeşehir, 
Göktürk ve Bağdat Caddesi’nin dışında;  
İzmir-Üçkuyular ve Karşıyaka, Trabzon, 
Ankara, İzmit, Adapazarı, Samsun, 
Gaziantep, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, 
Kıbrıs, Kahramanmaraş ve Elbistan’a da 
taşımış. 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş 
dansçısıyken bile toplumsal mesele-
lere ilgi duymuş ve bununla ilgili ‘nor-
malleşme’ projesinin de bir parçası 
olma misyonuna uygun olarak kur-
duğu Akademi’yi Türkiye’de bazılarının 
aklına gelmeyen yerlere bile götürmeyi 
başarmış olan Sağtürk ile 33 yıllık mesleği 
olan dansı, kurduğu akademiyi ve baleyi 
Türkiye’de yayma fikri üzerine konuştuk. 

Üne kavuşmuş olan birçok insanı o 
alanın bir parçası olarak görürüz. Ancak 
Tan Sağtürk’ü, o alanın şöhret kazanmış 
ismi olmasından ziyade,  balenin simge 
ismi olarak tanıyoruz. Bu imaj kendili-
ğinden mi geldi?

Ben de tam bilmiyorum aslında. 
Sadece fikslendiğim ve odaklandığım tek 
bir mesele oldu hayatımda. O da kendi 
mesleğimle ilgili. Onun dışında yaptığım 

Türkiye’de sinema, müzik, tiyatro, resim alanının herbirinde adı sanı duyulmuş, yetenekli ve saygın birçok isim aklımıza 
gelir. Sinema deyince ilk olarak aklımıza Cüneyt Arkın gelmeyebilir ya da müzik deyince Türkiye’nin en yetenekli 
sanatçısı olsa da Sezen Aksu değildir herkesin aklına gelen. Peki ya bale deyince?
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hemen hemen her meslek için sözko-
nusu. Eğer tanınmamış ve gönlünüzü 
koyduğunuz bir mesele varsa; bunu ilk 
önce tanıtmakla yükümlüsünüz. Çünkü 
Türkiye, önemli bir Ortadoğu ülkesi. Ve 
bu Ortadoğu ülkesinde de bu mese-
lenin tanıtılması, aynı zamanda Mısır 
gibi, bazen Yunanistan gibi ülkelerde de 
tanınmasına sebep olabiliyor. O yüzden 
bazen bazı konularda da lider olabilmek 
de gerekli. Başkalarının lider olmasına 
alışmış bir ülkeyiz biz. Bu konuda da lider-
liğin bizde olmasını sağlamak için bizden 
de çıkış noktası alınabilsin isterdim.  

Mardin’de baleyi tercih eden kitle, 
İstanbul’da baleyi tercih eden kitleden 
farksız mı? 

Farklı bence. Ortak nokta, zannedi-
yorum ki kişiye olan güven. Yani şöyle 
bir şey söyleyeyim. ‘Dün gece Kuğu Gölü 
Balesi’ne gittim ve Kuğu Gölü Balesi 
seyrettim’ demek ile ‘ Tan Sağtürk’ü 
seyrettim’ demeyi tercih eden veya 
‘Rahmaninov’u dinledim’ yerine ‘Fazıl 
Say’ı dinledim’  demeyi tercih eden çok 
insan var. Genel olarak duygu ve düşünce 
hemen hemen aynı. Ama diğer taraftan 
da elbette ki Diyarbakır veya Mardin’de 
yaşamış bir insanla İstanbul’da yaşamış 
insanlar arasında bir enerji farkı var. 
Dolayısıyla fark da var.  

Baleyi Türkiye’de yaygınlaştırma fikri 
nasıl gelişti? İstediğiniz şekilde ilerliyor 
mu? Bu projede nihai noktada mısınız? 
Projeyi nereye taşımayı planlıyorsunuz? 

İstanbul Devlet ve Opera Balesi baş-
dansçılığım sırasında dünyanın bizim 
haberimizde olduğunu sanıp, aslında 
kimsenin de haberinin olmadığını farket-
tiğimde ve  olağanüstü hal zamanında 
Diyarbakır’a gidip bunu yapacağımı söy-
lediğimde, yakın çevremin “Herhalde saç-
malıyorsun, otur oturduğun yerde, dan-
sını yap, operada başdansçısın” dediğine 
şahit oldum. Birazcık anarşik yapısı varsa 
sanatçının, aslında hiç aklında olmayan 
bir şeyi söylediğinde bile; aklına bunları 
getirebilir ve gidip orada okul açmamı 
sağlayabilirdi. Nitekim de öyle oldu.

Tan Sağtürk Akademi hakkında 

neler söylersiniz. Kaç eğitimcisi var, kaç 
öğrenci var akademinize kayıtlı? Temel 
misyonu ne akademinin? Hedefin nere-
sindesiniz?

Kaç eğitimci kadromuz olduğu konu-
sunda şu anda aklımda yok. Ama çok 
yüksek bir idari kadromuz var. 20’yi aşkın 
birimdeyiz. Binlerce de dansçı yetişiyor. 
Tan Sağtürk Akademi konusunda da söy-
leyebileceğim, geçenlerde bulduğum ve 
bize yakıştırdığım iki kelime var: Sevgi 
ve disiplin. Bunların her ikisinin de birbi-
rinden altta kalmasını istemiyorum. Yine 
yüksek disipline karşı olan bazı veli kit-
lesine rağmen, her ikisinin de yukarıda 
olmasını istiyoruz. 

Tan Sağtürk Akademi’deki prati-
ğinizi de dikkate alırsanız, Türkiye’de 
dansa yönelik bakışta bir farklılaşma 
tespit ettiniz mi? Olduysa bunu neye 
bağlıyorsunuz?

Diğer okulları bilmiyorum ama, bizim 
okullarımıza rağbetin olması bir takım 
şeylerin eskiye nazaran elbette ki değiş-
tiğini gösteriyor. Ama ne kadar sanatçı 
duruşunda olursanız olun, devlet politi-
kasının da bunu desteklemesi gerekiyor. 
Tamamen devlet politikasında, Kültür 
Bakanlığı politikasında bir revizyonun 
gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü bu 
tek başına yapılabilecek bir olay değil. 

Çocuklarla buluşmalar düzenliyor-
sunuz. Bu buluşmalardaki temel gaye 
ne? Ne mesaj veriyorsunuz çoğunlukla?

Refleks, kondüsyon gibi çok 
değişik testler yapıyoruz çocukları-
mıza. Yaptığımız test sonuçlarına bak-

tığımızda bilhassa kondüsyon testin-
deki sonuçlar çocuklarımız adına çok 
üzücü.  Çocuklarımızın kondüsyonları 
son derece düşük. Ama yaptıkları sporla 
da çok fazla gelişmediğinin farkındayım. 
Kondüsyonun baleye gelen çocuklarda, 
seviye olarak yükseldiğini farkediyoruz. 
Herkese de bu mesleği yapmasını, en 
azından bunun antrenmanlarına katılma-
larını salık veriyoruz.  

‘Bale Stüdyosu’, ‘Ada Bale 
Gösterisi’nde serisi için ‘Fındıkkıran’ ve 
‘Uyuyan Güzel’ kitaplarını çocuklarla 
buluşturdunuz. Tepkiler nasıl?

Doğan Egmont grubuyla birlikte 
yaptığımız çalışmalardı. Bu çalışmaların 
satış grafiğine baktığımızda, tahmin etti-
ğimden çok daha iyi bir performans yaka-
ladığımızı görüyorum. Ve birçok çocuğun 
da bu kitaplara sarılarak uyuyor olduğu 
haberlerini almak, son derece mutluluk 
verici.

Son dönemlerde Radikal’de ünlü-
lerle biraraya gelip söyleşiler yapıyor-
sunuz... Bu proje nasıl ve neden baş-
ladı? Neyi hedeflediniz?

Açıkçası yıllardır baleden bahset-
mekten ve kendimi fazla anlatmaktan 
belki de sıkıldım. O yüzden insanları din-
lemenin de arzusu içindeydim. Bu vesile 
oldu. Radikal ile bir anlaşma yaptık. Uzun 
süredir beraber çalışıyoruz. 

Tan Sağtürk’ün günlük programı 
nasıl ilerliyor? Eşiniz ve kızınız günlük 
temponuz içinde nerede durur? 

Tamamen günlük çalışmaya göre 
planlıyorum kendimi. Çok erken kalkı-
yorum. Evde pek perdeye ihtiyaç duy-
mayan birisi olarak sabah ışığıyla uya-
nıyorum. Akşam hava karardığında ise 
erken uyumaya özen gösteriyorum. Kızım 
da sabah 8’de okula başlıyor. Onu okula 
götürme işini üstlenmek istiyorum.

Çalışma arkadaşlarınızdan en çok ne 
beklersiniz?

Çalışmayı, eğlenmeyi, dinlenmeyi, 
uykusuz geceleri hep beraber yaşayabil-
meyi arzu ederim.

Tan Sağtürk’ün hayatında sadece 
dans yok. Peki sizi başka platformlarda 
görmemiz içinizde bir ‘yazar’, ‘girişimci’,  
‘gazeteci’, ‘oyuncu’ olma gibi isteklerin 
de olduğu anlamını mı taşıyor? 

2015’te otuzbeşinci sanat yılımı kut-
luyor olacağım. 35 yıl boyunca kendi 
mesleğinde olan bir insan için, farklı alan-
lara dokunmak çok da yadırganacak bir 
olay değil. 

“Aşağı yukarı 15 yıldır ne 
söylediysem, yine o izi 
takip ediyorum ve insanlar 
da zannediyorum ki bunun 
farkındalar.”
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Alçım Kampüs / Söyleşi

yenileşmenin 
1773’ten bugüne 

simgesi

Teknik Üniversitesi’ne dönüştü. İlk yılla-
rında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik 
Fakülteleri’nden oluşan İTÜ’de; zaman 
içinde Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-
Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, 
Denizcilik gibi fakülteler kuruldu. 

Bugün, İTÜ mimarlık alanında ve 
mühendisliğin tüm dallarında Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı 
zamanda uluslararası düzeyde yetkin 
olabilecek meslek adamları yetiştiriyor. 
İTÜ’nün rektörlük yönetim binaları ile 
İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-
Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri İTÜ 
Maslak Kampüsü’nde; Mimarlık, Makina, 
İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
ise Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka bina-
larında bulunuyor. Mimarlık Fakültesi; 
içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi 
bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi 

yetişmesi konusunda eğitim verdi. 
Cumhuriyetin kuruluşu ile mühen-

dislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzen-
lendi. 1929 yılında yol, demiryolu, su 
işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kap-
sayacak şekilde eğitim veren okulun 
mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi 
de eklenerek mimarlık alanında eği-
time başlandı. İlk mezunlarını 1931 
yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi, 
Cumhuriyet Türkiyesi’nin bayındırlık 
işleri için gerekli teknik elemanları yetiş-
tirdi. 1940’larda Almanya ve İsviçre’yi 
terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile 
güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis 
Mektebi, Türkiye’nin teknik öğretim ala-
nında önde giden bir eğitim kuruluşu 
oldu.  Önce Gümüşsuyu’ndaki eski kış-
lada konumlanan mektep, daha sonra 
Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının 
da verilmesiyle büyüdü. 1944’te İstanbul 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Türkiye’nin en eski üniversitelerinden. 
Geçmişi, Osmanlı dönemine, Sultan III. 
Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uza-
nıyor. Osmanlı Devleti’nde ilk kez Batılı 
anlamda mühendislik eğitimi vermek 
üzere Macar soylusu Baron de Tott tara-
fından 1773 yılında Haliç Tersanesi’nde 
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 
(İmparatorluk Deniz Mühendishanesi) 
olarak kuruldu. O dönemde gemi 
inşaatı ve deniz haritalarının yapılması 
konusunda uzman personel yetiştiri-
yordu. 1795’te, III. Selim döneminde 
topçu subayı yetiştirmek için Hasköy’de 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun 
(İmparatorluk Kara Mühendishanesi) 
kurularak dört yıllık eğitim vermeye baş-
ladı. III. Selim, mühendishaneye Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi’nden kitap gönde-
rerek, okula bağlı bir matbaanın kurul-
masını sağlayarak, gözlem ve ölçüm alet-
leri bağışlayarak okulun gelişimine katkı 
sağladı. 

İstihkam, top dökümcülüğü, top-
çuluk, astronomi gibi konularda eğitim 
veren okulun kuruluş ve gelişim süre-
cinde Fransız öğretim üyeleri ve mühen-
dislerinin etkisi büyük. 1847 yılında 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un müf-
redatına mimarlık alanında da dersler 
konularak batı usullerine göre mimarlık 
bilgileri verilmeye başlandı. 1883’te 
Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen okul, 
1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi 
adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin 

Yunus Argan

Türkiye’nin yapılanmasına katkıda bulunan mimarları yetiştirmiş ve Türkiye’de mimarlık mesleğinin gelişimine de 
önemli katkılarda bulunan İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Türkiye’deki pek çok mimarlık kurumuna da öncülük 
ediyor. 
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verecek şekilde dallanarak dünyadaki 
çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme 
gösteriyor. 

İTÜ, Türkiye’de adı sanı duyulmuş 
birçok mimarın mühendisin yetişme-
sinde öne çıkan üniversitelerden biri. 
İTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Zerrin Yılmaz, bölüm başkan yardım-
cıları Yrd. Doç. Dr. İkbal Çetiner ve Yrd. 
Doç. Dr. Dilek Yıldız ile Türkiye’nin en 
önemli mimarlık okullarından biri olan 
İTÜ Mimarlık Bölümü’nü Türkiye’deki 
mimarlık alanındaki önemi ve yapı ala-
nıyla ilişkileri çerçevesinde konuştuk. 

İTÜ Mimarlık Bölümü hakkında bilgi 
verir misiniz? 

İTÜ Mimarlık Bölümü, 1944 yılına 
kadar uzanan bir eğitim geleneğini 
günümüz mimarlık mesleğinin olanak-
ları bağlamında çağdaş eğitim orta-
mına taşıyan, toplumsal farkındalık, çev-
resel duyarlılık ve etik sorumluluk sahibi 
mimarların yetiştirildiği bir kurumdur. 
Mimarlık eğitiminde mimari tasarım 
stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı 
fiziği, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, 
mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri 
bütüncül bir bakış açısı ile verilmektedir. 
Tüm akademik kadro toplam 125 kişiden 
oluşmaktadır. Bu kadronun 30’u profesör,  
24’ü doçent, 21’i yardımcı doçent doktor, 
13’ü öğretim görevlisi veya öğretim 
görevlisi doktor ve 37’si ise araştırma 
görevlisi olarak görev yapmaktadır. Şu 
anda Türkiye’de ve hatta dünyada böyle-
sine geniş ve çeşitli alanlarda uzmanlığı 
olan başka bir mimarlık okulu yoktur.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nde yüzde 30 ve yüzde 100 
İngilizce olmak üzere iki ayrı program 
yürütülmektedir. Mimarlık Bölümü 2013-
2014 Güz yarıyılında yüzde 30 İngilizce 
Programına 108 adet, yüzde 100 İngilizce 

programına ise 57 adet öğrenci almıştır. 
Şu anda yüzde 30 İngilizce Programı’nda 
hazırlık dahil 899 (129’u hazırlık) ve yüzde 
100 ingilizce programında ise 227 (44’ü 
hazırlık) aktif lisans öğrencimiz bulun-
maktadır. Dolayısıyla her iki programda 
hazırlık öğrencileri hariç toplam 953 adet 
lisans öğrencimiz vardır. Hazırlık öğren-
cileri ile birlikte bu rakam bin 126’ya çık-
maktadır.

Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans 
eğitimi sonrasında mimarlık progra-
mını tamamlayan mezunlara, ilgili alan-
larda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora 
eğitimi sağlamaktadır. Mimari Tasarım, 
Mimarlık (Tezsiz), Çevre Kontrolü ve 
Yapı Teknolojileri, Mimarlık Tarihi, Proje 
ve Yapım Yönetimi, Restorasyon  ve 
Restorasyon (Tezsiz) Programları Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim 
Dalı’na bağlı lisansüstü programlarıdır. Şu 
anda bu programlarda eğitim alan 676 
adet yüksek lisans ve 242 adet doktora 
öğrencimiz bulunmaktadır. 

Mimarlık eğitimini diğer bölüm-
lerden ayıran en belirgin farklılıklar 
neler? Diğer tasarım disiplinlerinden 
farklı olarak mimarlık eğitimindeki 
temel kaygılar nasıl ortaya konulabilir?

Uluslararası düzeyde bir eğitim stra-
tejini benimseyen Mimarlık Bölümü’nde 
hedef, her ortamda bilgiye ulaşma yol-
larını keşfedebilen, esnek düşünebilen, 
sorgulayan, ilişki kurabilen, bilgiyi dönüş-
türebilen, öğrenmeyi öğrenen yetkin 
mimarlar yetiştirmektir. Mimarlık Bölümü 
Lisans Programı, Mimarlık Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı ile birlikte American 
National Architectural Accrediting Board 
(NAAB) tarafından 2007 yılında 6 yıllık 
süre için Uluslararası Eşdeğerlilik (subs-
tantial equivalency) almaya hak kazan-
mıştır. Mimarlık Bölümü’nde verilen 

egitim ve öğretim faaliyetlerinin kalite-
sini onaylayan bu eşdeğerlilik, mimarlık 
alanında Amerika dışında ilk kez İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne 
verilmiştir. 

Bir başka önemli farkımız, içinde 
eğitim verdiğimiz tarihi Taşkışla bina-
mızdır. Yurt dışından gelen misafirleri-
mizin hayranlıkla içinde dolaştığı bu bina 
özellikle Mimarlık eğitimi için bir labora-
tuvar gibidir. Bu binada ışık, gölge, ritim, 
ölçek, renk, kontrast vb. pek çok tasarım 
ilkesi kolaylıkla deneyimlenebilir. Birinci 
sınıf öğrencilerinden mutlaka istenen 
çalımalardan biri Taşkışla eskizleri ve 
yorumlarıdır. Mekanın kendisi öğrenciler 
için başlı başına bir eğitmendir. Özellikle 
Erasmus ile Avrupa’ya giden öğrencileri-
mizin döndüklerinde bu farkı sıklıkla dile 
getirdiklerine tanık olunmaktadır. 

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nün mimarlık eğitimine yönelik 
bakışını özetler misiniz? Bölümün eği-
timdeki temel hedefi nedir? Eğitim 
anlayışının olmazsa olmazı nedir?  

Eğitimimizin en önemli kriterlerden 
biri öğrencilere “yaşam boyu öğrenmeyi” 
öğretmektir. Amaç verileni alan değil; 
ama okuyan, eleştiren, düşünen, her 
öğrendiğini kendi mantık süzgecinden 
geçiren, kendi tarihinin, kültürünün 
değerini bilen, yeniliklere açık, sadece iyi 
mimar değil etik değerlerle donatılmış 
iyi bir meslek adamını ülkeye kazandır-
maktır.

Eğitimde bir başka önemli konu 
disiplinlerarası etkileşimdir. Düzenlenen 
yaz okulu, çalıştaylar, teknik geziler ve 
yarışmalar öğrencilerin bu anlamda 
farklı deneyimler kazanmasına olanak 
tanımaktadır. Jüri üyesi ya da konuş-
macı olarak davet edilen mimarlar ve 
mezunlar uygulama alanlarındaki dene-
yimlerini öğrencilerle paylaşmaktadır. 
Bölümümüzde araştırmacılara ve öğren-
cilere uygulama alanında deneyim kazan-
dırmak ve sektörle ilişkileri güçlendirmek 
üzere öğrencilerin de dahil olduğu araş-
tırma ve uygulama projeleri yürütülmek-
tedir. Ayrıca derslerde de sektör firmaları 
ile ortak yürütülen uygulama çalışmaları 
(duvar, çatı, doğrama, iç bölme sistemi 
uygulamaları gibi) yapılmaktadır. 

İşlevsel binalar, estetik binalar, eko-
lojik binalar, ihtiyaçlar doğrultusunda 
tasarlanan efektif binalar vs. günü-
müzün temel ihtiyaçları ve temel kay-
gıları... İTÜ’de mimarlar hangi kriterlere 
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göre yetişiyor? Bu konuda hangi hassa-
siyetler, hangi kıstaslar üzerinde oluşan 
bir eğitimden söz edilebilir?

Bilindiği üzere mimarlık pek çok farklı 
disiplinle arekesiti olan, çok farklı alan-
lardan, sanattan, psikolojiden, toplum 
bilimlerinden, sosyolojiden, pozitif blim-
lerden, tarihten veri alan bir alan olarak 
eğitimde tüm bu arakesitleri gözeten bir 
yaklaşımı gerektirmektedir. Dolayısıyla 
her şeyden önce öğrencilerimizin çok 
yönlü yetiştirilmeleri önemlidir.  Sanattan, 
tiyatrodan, edebiyattan, tarihten, şiirden, 
resimden anlayan ve bu alandaki veriyi 
mimarlık ile ilişkilendirebilen, işlevin, 
estetiğin, ekolojinin, temel insan gerek-
sinmelerinin mimarlık içindeki rolünü 
kavrayan mimarlar yetiştirmek eğitimi-
mizin temel kıstasları olarak özetlenebilir. 
Zaten bu doğrultuda Taşkışla sadece ders 
verilen bir bina olmanın ötesinde, kori-
dorlarında her gün faklı bir serginin, kon-
ferans salonlarında her ay ve her hafta 
farklı konularda seminerlerin ve kongre-
lerin, farklı temalarda fuarların vb. farklı 
etkinliklerin öğrencilerle paylaşıldığı 
interaktif bir mekan olarak öğrencilere 
bu çok yönlülüğü tanıtmamıza yardımcı 
olmaktadır.

Son dönemlerde çevre, ekoloji, sür-
dürülebilirlik kavramları farklı disiplin-
lerde olduğu gibi mimarlık alanınında 
da sıklıkla vurgulanmaya başlandı. Bu 
tür yaklaşımların mimarlık eğitimine 
olan tezahürü konusunda neler söyle-
nebilir?

Mimarlık Bölümü Türkiye’de “bina 
enerji sertifikasyonu” “ısı yalıtımı yönet-
meliği” ve “deprem yönetmeliği” vb. 
konularda standartların oluşmasına, 
ulusal hesap yöntemlerinin geliştirilme-
sine  katkıda bulunmaktadır. Bu yönet-
meliklerin oluşumuna katkıda bulunan 
bölümümüz öğrencilerin projelerinde de 
bu yönetmeliklerin gözetilmesini teşvik 

etmektedir. Özellikle çevre, ekoloji ve sür-
dürülebilirlik konuları hem seçmeli ders-
lerde hem de zorunlu derslerde farklı 
düzeylerde ve farklı yöntemlerle ele alın-
maktadır. Amacımız bu konularda bilinçli 
mimarlar yetiştirmektir.

Sanırım İTÜ Mimarlık Bölümü de 
diğer üniversitelerde olduğu gibi değişim 
programlarıyla öğrenci kabul ediyor. Bu 
tür bir sürecin Türkiye mimarlık alanına 
yaptığı en önemli katkı nedir sizce?

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü, İTÜ içindeki en fazla değişim 
öğrencisi kabul eden bölümlerden biridir. 
Şu anda Mimarlık Bölümü’nün Avrupa’nın 
en önemli 51 eğitim kurumuyla ikili 
Erasmus anlaşmaları olup, bu çerçe-
vede öğrenci kabul edip, kendi öğren-
cilerini de bu kurumlarda belli sürelerle 
eğitim için göndermektedir. Örneğin, 
2012-13 Güz Yarıyılı’nda sadece lisans 
düzeyinde 54 adet Erasmus öğrencisi 
Avrupa’daki mimarlık okullarından bölü-
mümüze gelmiştir. Bölümümüz Erasmus 
ikili anlaşmalarının yanısıra dünyadaki 
diğer üniversitelerden söz konusu üni-
versite ile exchange anlaşması yapılarak  
“değişim öğrencisi” de kabul etmek-
tedir. Lisansüstü programı düzeyinde ise 
öğrenciye özgü olarak çeşitli yurtdışı üni-
versiteleri ile imzalanan protokoller çer-
çevesinde öğrencinin diplomasının hem 
İTÜ hem de protokol yapılan üniversite 
tarafından tanınması sağlanmaktadır.

İTÜ mimarlık eğitiminde teori ile 
pratik nasıl formülize ediliyor? Teori 
ile pratiği destekleyecek ne tür enstrü-
manlar kullanılıyor?

Mimarlık pratiğinde piyasada çalış-
makta olan mimarlar, gerek mimari 
proje stüdyolarına ve bitirme jürilerine, 
gerekse diğer kuramsal derslere davet 
ediliyor. Kimi zaman dönemlik ders veri-
yorlar, kimi zaman misafir konuşmacı 
olarak deneyimlerini öğrencilerimizle 

paylaşıyorlar. Kimi zaman da sektörden 
malzeme üreten firmalar öğrencilerimizi 
fabrikalarında ağırlayarak ürettikleri mal-
zemeleri tanıtıyorlar ya da Taşkışla’da 
öğrencilerle birlikte uygulama çalışması 
yapıyorlar. Bunların yanı sıra yarışmalar 
ve atölye çalışmaları da öğrencilerimizin 
zaten yaygın olarak katıldıkları ve farklı 
seviyelerde teori ve pratik arasındaki ara-
kesiti deneyimledikleri araçlardır.

Sizlere göre mimarlık eğitiminin en 
temel sorunları neler? Sizlerin bu sorun-
lara yönelik çözümleri neler? 

Mimarlık eğitimindeki en temel 
sorunlardan biri, farklı uzmanlık alanları 
arasındaki bilginin birbiriyle etkileşimli 
bir şekilde tasarımda kullanılmasının yol-
larını öğrenciye aktarmaktır. Bu ise disip-
linlerarası etkileşimin farklı yollarla des-
teklenmesi ile aşılabilir. Bir diğer sorun, 
özellikle mimarlık eğitiminde yaratıcılığın 
teşvik edilmesidir. Kimi zaman çok yüksek 
puanlarla gelen öğrencilerde yaratıcılığın 
su yüzüne çıkmasında problemler yaşa-
nabilmektedir. Buradaki en önemli husus, 
öğrencinin kendisindeki potansiyeli far-
ketmesine ve bunu dışsallaştırmasına 
yardımcı olabilmektir. Eğitim sistemizde 
öğretim üyelerimiz bu konulara yönelik 
olarak derslerinde ve stüdyolarında farklı 
metodları ve süreçleri denemekte ve her 
zaman daha iyi olanın arayışını sürdür-
mektedirler.

Son olarak proje ve yarışmaların 
mimarlık eğitimindeki yeri nedir? 
Bunların öğrenciler için katkısını nasıl 
görüyorsunuz? 

Mimarlık Eğitimi Derneği (MiMED) 
ve Prosteel gibi her yıl düzenlenen ve 
geleneksel hale gelmiş öğrenci yarışma-
larının yan ısıra ‘Dünya Barınma Günü’ 
etkinlikleri gibi dönemlik düzenlenen 
yarışmalara da  (örneğin: ‘Temporary 
Shelter & Urban Mobility / Geçici Barınma 
ve Kentsel Hareketlilik’ Öğrenci Poster 
Yarışması) öğrencilerimiz yaygın bir 
şekilde katılmakta ve ödüller kazanmak-
tadırlar. Bu yarışmalar öğrencilerimizin 
mezun olduktan sonra karşılaşacakları 
ortamı deneyimlemelerini sağlayarak 
meslek yaşamlarına daha hızlı bir şekilde 
hazırlanmalarına katkıda bulunmak-
tadır.  Bu yarışmalarda yaşanan deneyim, 
öğrencilerin bir ekip olarak çalışmanın 
önemini, bir işi vaktinde teslim etmenin 
anlamını ve farklı disiplinlerin projenin 
gelişimine katkılarını anlamalarına yar-
dımcı olmaktadır.
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Sağlık

hastalıklar
Viral

ve korunma yolları
Viral enfeksiyon terimi, geçirilen 

enfeksiyona bir virüsün sebep olduğu 
durumlar için kullanılır. Etken olan virüse 
göre bir çok hastalığa sebep olabilir. En 
yaygını griptir. Ayrıca aids, hepatit, kaba-
kulak, su çiçeği, çocuk felci gibi hasta-
lıklar  virus kaynaklı hastalıklardır.

Sonbahar ve kış aylarında en sık 
görülen viral hastalıklar soğuk algın-
lığı (nezle) ve grip (influenza)’dır. Soğuk 
algınlığı çeşitli virüsler tarafından oluşan 
ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgu 
ve belirtileri ile seyreden bir hastalık tab-
losudur. 200’e yakın virüs çeşidi tara-
fından oluşabilir. Soğuk hava, virüslerın 
burun mukazasında üremesini kolaylaş-
tırır ve infekte olmasına katkıda bulunur. 
Bulaşmada  solunum yolu , kirli eller ve 
ortak  kullanılan  bardak,  mendil,  havlu  
gibi  malzemeler   önemlidir. Virüsler 
öpüşme, tokalaşma gibi yakın temas ile 
rahatlıkla bulaşabilmektedir.  Virüs, kon-
tamine yüzeylerde saatlerce kalabilmek-
tedir ve bu yüzeylere temastan sonra 
da virüsler rahatlıkla buruna ve gözlere 
transfer olabilir. Soğuk algınlığı hafif 
seyirlidir, 2-4 gün kadar sürer. Belirtileri: 
Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda 
yanma, gözlerde sulanma, kulaklarda 
basınç hissi, halsizlik, bebeklerde ve yaş-
lılarda hafif ateştir. Yaşlılarda, çocuklarda 
ve kronik hastalığı olanlarda ağır sey-
redebilir. Soğuk algınlığının kesin teda-
visi yoktur. Uygulanan tedaviler bulgu-
lara yöneliktir. En iyi tedavi evde istirahat 
ve bol sıvı alımıdır. Aşırı giyinmekten 
kaçınmak, sigara dumanından uzak 
durmak gerekir. Burun tıkanıklığını ve 
akıntısını azaltıcı ilaçlar, burun damlaları, 
tuzlu su spreyleri, nemlendiriciler bazı 
hastalarda yarar sağlayabilir. Yüksek ateş 
ve boğaz ağrısı için ateş düşürücü ilaçlar 
kullanılabilir. Tedavide antibiyotik kullan-
manın hiçbir yararı yoktur. 

Grip, öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve 
kas ağrısı ile seyreden akut viral bir enfek-
siyondur. Epidemi  veya pandemi  gibi 
geniş çapta salgınlar yapabilmesi ve akci-
ğerle ilgili komplikasyonlarının özellikle 
bazı hasta gruplarında öldürücü olması 
nedeniyle, diğer akut solunum sistemi 
enfeksiyonlarından ayrılır. Kuluçka süresi 
etkenin konağa yerleşen dozuna bağlı 
olarak 18-72 saattir. Bulaşma soğuk algın-
lığınde olduğu gibidir. Hastalık 10 gün 
kadar sürer. Virüs, vücuda girdikten yak-
laşık 2 gün sonra belirtileri ortaya çıkar. 
Aşırı derecede halsizlik, yüksek ateş ve 
titreme görülür. Bunlara baş ve karın 
ağrısı eşlik edebilir. Şikayetler hastanın 
günlük işlerini etkileyecek düzeydedir. 
Kuru öksürük, eklem ve boğaz ağrıları, 
iştahsızlık, burun akıntısı, hapşurma, baş 
dönmesi de grip hastalığında görülebilir. 
Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal 
eşlik edebilir. 

Domuz Gribi,  A(H1N1) tipi virüsten 
kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol 
açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez 
Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha 
sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse 
“ domuz gribi” denmesinin sebebi, 
domuzlar arasında görülen grip virüsle-
rine çok benzediğinin gösterilmiş olma-
sıdır. Domuz gribi virüsü bulaşıcıdır ve 
insandan insana geçmektedir. Belirtileri, 
insanlarda görülen grip belirtilerine ben-
zerdir. Domuz gribinin tedavisi veya bu 
hastalıktan korunmak için doktor kontro-
lünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur.

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma 
Yolları: Korunmada en başta gelen  
yöntem kişisel hijyene özen gösterilme-
sidir. Kişisel hijyen bireyin sağlığını sür-
dürmek için yaptığı özbakım uygulama-
larını içerir. Bu uygulamalar; Vücut bakımı 
ve temizliği, yüz bakımı ve temizliği, 
el-ayak temizliği, kulak-saç temizliği, ağız 

diş bakımı, beslenme, giyinme ve tuvalet 
temizliğini içerir.

Tüm enfeksiyon hastalıklarında 
olduğu gibi, bulaşmayı önlemek için 
yapılması gereken ilk savunma önlemi 
el hijyenine dikkat etmektir. Bunun için 
eller sık sık su ve sabun ile yıkanmalı 
veya alkol bazlı temizleyicilerle temizlen-
melidir. Toplu yerlerde mümkünse sıvı 
sabun kullanılmalı veya sabunluklar süz-
geçli olmalı. Aksi halde sulu bir ortamda 
bekleyen yumuşamış bir sabun temiz-
leyici özelliğini kaybettiği gibi mikrop 
yuvası olur. Toplu yerlerdeki sabunla iki 
kere sabunlamakta yarar vardır, sabunu 
sabunluğa koymadan önce suyun 
altına tutarak köpüğü akıtmak gerekir. 
Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez 
ve çoğalamazlar. Bu nedenle eller yıkan-
dıktan sonra iyice kurulanmalıdır.

Bir hastadan, damlacık enfeksiyonu 
yolu ile bulaşmayı önlemek amacıyla  
maske takılabilir. Ancak, bu her hasta-
lıkta korucu olamaz. Maskeyi çıkarttıktan 
sonra eller yıkanmalıdır. Hasta ile yakın 
temastan kaçınılmalı, çatal, kaşık ve havlu 
gibi ortak malzeme kullanımından sakı-
nılmalıdır.

Her türlü öksürük, aksırık esnasında 
ağız kapatılmalı, mutlaka kağıt mendil 
kullanılmalı ve sonrasında eller temiz su 
ve sabun ile yıkanmalıdır. Yerlere tükürül-
memeli, kullanılmış mendillerin en yakın 
çöp kutusuna  atması sağlanmalıdır.

Hava  yolu  ile  bulaşan  hastalık-
ların  çoğundan  aşı  ile  korunmak müm-
kündür. Özellikle risk grubunda olanlar 
için aşılama önemlidir. Astım, diyabet, 
kalp hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik 
ya da nöromuskuler hastalıkları olanlar  
ile aynı evde yaşayan diğer kişiler risk 
grubunda olmasa bile mutlaka aşılanma-
lıdır. 

  

Uzm.Dr. Meral Türkmen 
Koru Hastanesi Dahiliye Bölümü



Shangri-La Hotel-Bosphorus İstanbul’un 
tavan ve duvarlarında  hiçbir zaman küf 
oluşmayacak.
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Merkezi Hong Kong’da bulunan Asya-Pasifik bölgesinin en önemli otel zinciri Shangri-La Türkiye’deki 
ilk, dünyadaki 78. otelini Beşiktaş sahilindeki eski tütün deposu binası yerine gerçekleştirdi. 7 yıldızlı otel 
konseptine göre planlanan Shangri-La İstanbul’un tercihi başta boardeX olmak üzere Lafarge Dalsan 
ürünleri oldu.
Yedi katı denizin altında olmak üzere 14 katı bulunuyor! 
7 yıldızlı Shangri-La İstanbul, Mülkiyeti Tanrıverdi Holding’e ait olan ve 2008 yılında inşasına başlanan, 
Beşiktaş sahilindeki eski tütün deposu binası yerine yapılmıştır. 250 milyon dolara mal olan otelin yedi 
katı denizin altında  olmak üzere 14 katı bulunuyor. 200 odalı otel, Dolmabahçe Sarayı’ndan sonra 
sahilde yer alan ikinci yüksek bina konumunda. Otelin inşaat alanının yaklaşık 19 bin 500 metrekaresi 
bina olarak yer üstünde, 27 bin 500 metrekaresi denizin altında inşa edildi.
Boğaza sıfır konumunda inşa edilen otelin yeraltında 30 metreye kadar inmesi, yeraltındaki tüm 
kaplanacak perde beton duvarların ve betonarme döşeme tavanlarının neme karşı dirençli ve 
küflenmeyen bir ürünle kaplanma zorunluluğunu doğurdu. Bununla beraber projenin gerek yeraltında 
gerek ise denize sıfır konumda bulunmasından kaynaklı yer üstündeki kuru duvar malzemeleri ile 
gerçekleştirilecek bölme duvar ve asma tavanların küf oluşturmaması önemliydi. Bu şartları sağlayan 
ve bağımsız kuruluşlar tarafınca ASTM D 3273’e göre test edildiğinde, panel skoru olarak en yüksek not 
olan 10 puanı alarak küf oluşturmadığını belgelendiren boardeX kullanıldı.
Küf ve boardeX 
Küfün oluşması için havasız ve hava sirkülasyonun olmadığı, karanlık,  bununla beraber sıcaklık 
farklılıklarının yüksek olduğu nemli ortamlar gereklidir. Bu şartlar doğanın getirdiği olağan şartlar 
olduğundan, bu oluşuma müdahale edebilmek pek de mümkün değildir. Yani tüm bu şartların olduğu 
bir ortamda bakterilerin üreyip çoğalarak küfe sebep olmaları için besin kaynağına gereksinimleri vardır. 
BoardeX de ise besin kaynağı yoktur. Çünkü boardeX’in imalatında kullanılan kaplama malzemesinin 
inorganik olması, bünyesinde besin kaynağının olmaması sağlamaktadır. Çimentolu yonga levhalar ve 
bazı elyaf takviyeli levhalar ile tamamı veya kısmi olarak ahşap içeren levhalar bünyelerinde bakterilerin 
üremesi ve çoğalmasına sebep olan besin kaynağı bulundururlar. BoardeX’in ise tamamen inorganik 
olması bakterilerin oluşmamasına sebep olarak küfe karşı direnç göstermesini sağlamaktadır. Sıcaklık 
değişiminin ve nemin fazla olduğu Shangri-La projesinde boardeX, geliştirilmiş özel çekirdeği sayesinde 
küf oluşumuna engel olmakla beraber kuru duvar sistemlerinin de kullanılabilirlik süresini uzatmaktadır.

Yer: Beşiktaş/ İstanbul
Yatırımcı:  Tanrıverdi Holding 

İşletmeci: Shangri- La
Müteahhit: Ege Yapı Group A.Ş.

Proje Müdürü: Levent Nazlı
Teknik Ofis Şefi: Berkay Dikicier

Mimari Proje: Piramit
Mimarlık Şehircilik İnşaat

Mimar: Y.Mimar Turgut Toydemir
Uygulanma Tarihi: 2012



Shangri-La Hotel-Bosphorus İstanbul’un 
tavan ve duvarlarında  hiçbir zaman küf 
oluşmayacak.

Va
ka

 A
na

liz
i  

 2
01

2.
13

02
w

w
w

.b
oa

rd
ex

.c
om

.tr

Merkezi Hong Kong’da bulunan Asya-Pasifik bölgesinin en önemli otel zinciri Shangri-La Türkiye’deki 
ilk, dünyadaki 78. otelini Beşiktaş sahilindeki eski tütün deposu binası yerine gerçekleştirdi. 7 yıldızlı otel 
konseptine göre planlanan Shangri-La İstanbul’un tercihi başta boardeX olmak üzere Lafarge Dalsan 
ürünleri oldu.
Yedi katı denizin altında olmak üzere 14 katı bulunuyor! 
7 yıldızlı Shangri-La İstanbul, Mülkiyeti Tanrıverdi Holding’e ait olan ve 2008 yılında inşasına başlanan, 
Beşiktaş sahilindeki eski tütün deposu binası yerine yapılmıştır. 250 milyon dolara mal olan otelin yedi 
katı denizin altında  olmak üzere 14 katı bulunuyor. 200 odalı otel, Dolmabahçe Sarayı’ndan sonra 
sahilde yer alan ikinci yüksek bina konumunda. Otelin inşaat alanının yaklaşık 19 bin 500 metrekaresi 
bina olarak yer üstünde, 27 bin 500 metrekaresi denizin altında inşa edildi.
Boğaza sıfır konumunda inşa edilen otelin yeraltında 30 metreye kadar inmesi, yeraltındaki tüm 
kaplanacak perde beton duvarların ve betonarme döşeme tavanlarının neme karşı dirençli ve 
küflenmeyen bir ürünle kaplanma zorunluluğunu doğurdu. Bununla beraber projenin gerek yeraltında 
gerek ise denize sıfır konumda bulunmasından kaynaklı yer üstündeki kuru duvar malzemeleri ile 
gerçekleştirilecek bölme duvar ve asma tavanların küf oluşturmaması önemliydi. Bu şartları sağlayan 
ve bağımsız kuruluşlar tarafınca ASTM D 3273’e göre test edildiğinde, panel skoru olarak en yüksek not 
olan 10 puanı alarak küf oluşturmadığını belgelendiren boardeX kullanıldı.
Küf ve boardeX 
Küfün oluşması için havasız ve hava sirkülasyonun olmadığı, karanlık,  bununla beraber sıcaklık 
farklılıklarının yüksek olduğu nemli ortamlar gereklidir. Bu şartlar doğanın getirdiği olağan şartlar 
olduğundan, bu oluşuma müdahale edebilmek pek de mümkün değildir. Yani tüm bu şartların olduğu 
bir ortamda bakterilerin üreyip çoğalarak küfe sebep olmaları için besin kaynağına gereksinimleri vardır. 
BoardeX de ise besin kaynağı yoktur. Çünkü boardeX’in imalatında kullanılan kaplama malzemesinin 
inorganik olması, bünyesinde besin kaynağının olmaması sağlamaktadır. Çimentolu yonga levhalar ve 
bazı elyaf takviyeli levhalar ile tamamı veya kısmi olarak ahşap içeren levhalar bünyelerinde bakterilerin 
üremesi ve çoğalmasına sebep olan besin kaynağı bulundururlar. BoardeX’in ise tamamen inorganik 
olması bakterilerin oluşmamasına sebep olarak küfe karşı direnç göstermesini sağlamaktadır. Sıcaklık 
değişiminin ve nemin fazla olduğu Shangri-La projesinde boardeX, geliştirilmiş özel çekirdeği sayesinde 
küf oluşumuna engel olmakla beraber kuru duvar sistemlerinin de kullanılabilirlik süresini uzatmaktadır.

Yer: Beşiktaş/ İstanbul
Yatırımcı:  Tanrıverdi Holding 

İşletmeci: Shangri- La
Müteahhit: Ege Yapı Group A.Ş.

Proje Müdürü: Levent Nazlı
Teknik Ofis Şefi: Berkay Dikicier

Mimari Proje: Piramit
Mimarlık Şehircilik İnşaat

Mimar: Y.Mimar Turgut Toydemir
Uygulanma Tarihi: 2012

7 yıldızlı Shangri-La Hotel Projesi
Peki, niçin bu projede küf bu kadar önemliydi?
Shangri-La gibi 7 yıldız konseptinde yapılan bir otelde insan sağlığı en önde düşünülen ve önem 
verilen konuların başında gelmesinden kaynaklanmaktadır. Otelde konaklayacak konukların küften 
dolayı insanlarda oluşacak sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için önlem alma zorunluluğu ile 
beraber, duvar ve tavanların küflenerek ortamın kötü kokmasının da önlenmesi gerekliliğinden 
doğmaktadır. Böylece kuru duvar elemanları ile oluşturulmuş küflenmeyen duvar ve tavanların 
kullanım ömrünün de uzatılması hedeflenmekteydi. Projenin denize sıfır olması ile beraber deniz 
seviyesinin altına da inmesi nem ortamının devamlı yüksek olmasına, dolayısıyla küfün oluşacağı 
ortama uygun zemin hazırlamaktaydı. Küf oluşumuna bu kadar uygun ortamda küfe karşı dirençli 
ürün kullanılması zorunluluğunu kaçınılmaz kılmaktaydı.
Dünyanın önde gelen zincir otellerinden biri olan Shangri-La’nın 7 yıldızlı İstanbul otelinde tüm bölme 
duvar, giydirme duvar ve asma tavanlarda boardeX kullanılarak zaman geçse de  küflenmeyecek ve 
uzun ömürlü olacaktır.

“Shangri-La Bosphorus gibi denize sıfır bir projede küf önemli bir sorundur.. BoardeX’in  küfe 
karşı dayanıklılığı, bu ürünü  seçmemizde önemli bir faktördür... “                                                      
Levent Nazlı / Shangri-La Bosphorus Proje Müdürü (Ege Yapı Group A.Ş)

“BoardeX, deniz kotunun altında yer alan boğaza sıfır bir projede küfe karşı direnç gösteren muadili 
ürünlere göre fiyat performans kıyaslaması bakımından çok iyi… “                          
Berkay Dikicier / Shangri-La Bosphorus Teknik Ofis Şefi (Ege Yapı Group A.Ş)
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 Projeye öncelikle Beyoğlu - Galata 
bölgesini analiz edip güçlü ve zayıf yön-
leri, olanakları ve tehdit edici unsurları 
belirlenerek başlandı. Arsanın pek çok 
bağlantı imkanı taşıyan çok geçişli bir 
alan olması ve ışık alımının çevre doku-
sunun sık ve dar durumundan dolayı 
sıkıntılı olması, hacimdeki doluluk, boş-
luklara karar verilmesinde ve arsada yer-
leşilecek alanların belirlenmesinde etkili 
oldu. Eş zamanlı olarak bölgenin sosyal 
ihtiyaçları da düşünülerek öğrencilere 
yönelik bir ‘Amatör Üretim Merkezi’ yapı-
mına karar verildi. 

 Bölgede toplanma alanları, kullanı-
labilir açık alan ve kamusal alan eksikliği 
tespit edildiği için proje, bölgedeki bu 
eksiklikleri gidermek üzere kurgulanmış 
ve yapıda meydanlaşma yaratacak geniş 
açık alanlar kurgulanmıştır. Bu kararlar ışı-
ğında ilerleyen proje kapsamında çeşitli 
olanaklar sağlayan atölyeler, sergi alanları, 
konferans salonları, kütüphane ve öğren-
ciler için konaklama alanları çözülmüş, bu 
fonksiyonların birbirleriyle ilişkileri, bağlı 
olma durumları özel alan- genel alan 
ayrımı doğrultusunda gelişmiştir. Genel 
alan kapsamında bulunan atölye, sergi 
alanı, konferans salonu, cafe gibi fonk-
siyonlar olabildiğince birbiriyle ve açık 
alanlarla, dolayısıyla kamuyla ilişkiliyken, 
özel alanlar üst katlarda ve daha kopuk 
bir şekilde planlanmıştır. Bu şekilde hem 
üretim yapan ve konaklayan öğrenci-
lerin rahat edebileceği hem de bölgedeki 
insanların kullanıp, verim alabileceği bir 
yapı tasarımı ortaya çıktı.

İTÜ Mimarlık Bölümü
Proje adı: Amatör Üretim Merkezi
Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Elmira Ayşe Gür 
Öğrenci: Ece Bahar Elmacı
Proje Yılı: 2012-2013 Bahar Dönemi

Alçım Kampüs - Öğrenci proje I



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:13 75



ALÇIM DERGİSİ / yıl:5 sayı:1376

Proje bölgesi olan Galata, insan ilişkile-
rinin yoğun dinamik, ticaretin gelişmiş 
olduğu, tarihi dokusu sokaklarında his-
sedilen, turistler tarafından yoğun ilgi 
duyulan, sanatın gelişmiş ve hala da geliş-
mekte olduğu bir bölge. Proje, ünlü moda 
tasarımcılarının butiklerinin bulunduğu, 
konut, ticaret, kafe, restoran, dans atöl-
yesi, tiyatro, ofis vs. gibi çeşitli fonksiyon-
larda yapılara sahip, karakterini çeşitlili-
ğinden alan ve tarih kokan Serdar-ı Ekrem 
Caddesi’ne açılan bir noktada, Doğan 
Apartmanı’nın hemen yanında konum-
lanmıştır. 
Amaç, büyük ölçekte bakıldığında, 
isminden de anlaşılabileceği gibi moda ve 
moda eğitimi. Buna ek olarak Galata’nın 
sahip olduğu çeşitlilik, ‘modakademi’ye 
de  yansıyarak, çok fonksiyonlu bir bina 
haline getirmiştir. Galata Moda Festivali, 
İstanbul Fashion Week gibi önemli moda 
festivallerine ev sahipliği yapabilmesi için 
‘defile salonu’, bölgedeki sanat potansiyeli 
ile daha iyi ilişki kurabilmek ve akademide 
üretilenlerin gösterilebilmesi için  ‘sergi 
mekanları’, bölgenin tarihine ışık tutması 
amacıyla ve öğrencilerin araştırma yapa-
bilecekleri, süreli yayın takip edebile-
cekleri bir ‘kütüphane’, çeşitli ülkelerden 
buraya kısa süreli moda tasarım eğitimi 
almaya gelecek öğrencilere veya pro-
fesyonellere hizmet verecek ‘konaklama 
birimleri’, hem modakademi bünyesin-
deki kişilerin hem de dışarıdan insanların 
gidebilecekleri ‘yemekhane ve restoran’ 
mekanları da birer alt fonksiyon olarak 
eklemlenmiştir.

İTÜ Mimarlık Bölümü
Proje adı: Moda Akademi
Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Elmira Ayşe Gür 
Öğrenci: Selman Gürsoy 
Proje Yılı: 2012-2013 Bahar Dönemi
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Alçım Kampüs - Öğrenci proje IV

 Kuşadası Güvercin Kalesi’ne doğru 
giderken kıyı şeridi üzerinde bulunan 
yamaç kendi içerisinde tutarlı ölçeksiz-
liği ile beni çok heyecanlandırdı. Projemi 
yaparken esinlediğim üç temel veri şunlar 
oldu; Yamacın organik yapısı, konumunun 
yaratmış olduğu potansiyel  ve yamacın 
özgün dinamizmi. Yaptığım pek çok ana-
lizden sonra alanın karşılaşılabilirliği, 
denizle olan yakın ilişkisi, yeşili içerisinde 
barındırması, limana yakınlığı, yakın çev-
resindeki mimari doku ve sahip olduğu 
büyüleyici manzarısını da verilerimle bir-
leştirerek buraya butik bir otel yapmaya 
karar verdim.
 Büyük kütlelerin ve geometrik form-
ların oranın mevcut dokusu ve ruhuyla 
örtüşmeyeceğini düşünerek organik 
formlara yöneldim. Birçok form dene-
memden sonra optimum derece her bir 
birimin manzaradan faydalanabileceği, 
ışık alırlığı maximum düzeyde olan, met-
rekaresinden en verimli şekilde yararla-
nabileceğim birim formlarını ve kullanıcı 
profiline göre bu formların varyasyonla-
rını belirledim. Bu birimleri birbirleri ile 
ilişkilendirip, otelin dışarıdan okunabilen 
servis ve sirkülasyon çekirdekleri ile bir-
likte, yer yer yamacın kendisini izleye-
bildiğimiz boşluklu bir dinamizm içeri-
sinde konumlandırdım. Konumlandırmayı 
yaparken birinin çatısını diğerinin terası 
olacak şekilde kullanıp insanları kapalı 
alanlardan kurtarıp doğa içerisine taşı-
mayı hedefledim. Çekirdeklerim ve 
birimlerimi araziye yerleştirdikten sonra, 
yatayda denizle ilişki kuran, insanları 
yamaçtan  alıp doğrudan kıyıya taşıyan, 
seyir ve yürüme olağını sağlayan köprü-
lerle yatayda uzanan bir sirkülasyon hattı 
oluşturdum. Malzeme seçimlerimi yine 
alanın  dokusuna uygun gördüğüm doğal 
taş kaplama ve ahşap olarak belirledim. 

Buraya dair oluşturmak istediğim algı, ara-
ziye yapılmış büyük yapılar değil, orada 
kendiliğinden oluşmuş hissi veren, doğal 
dokuya uygun konaklanılabilir ‘birşey’ler 
yaratmaktı. Konaklayan insanlara otel 
odasında kaldığı hissini uyandırmamak, 
içselleştirebilecekleri ve daha keyifli 
vakit geçirebilecekleri farklı otel dene-
yimi sunan bir butik otel yaratmak pro-
jeyi oluştururken ulaşmak istediğim temel 
hedefimdi.

İTÜ Mimarlık Bölümü
Proje Adı: Yamaç/Uyum/Otel Kuşadası-İzmir 
Yürütücü: Y.Doç.Dr. Dilek Yıldız 
Öğrenci: Ceren Dündar
Proje Yılı:2012-13 Bahar Yarıyılı
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Bayi Listesi
BOY PANEL YAPI SİS.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ERTUĞRUL SAÇ İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YİĞİTER BOYA KİM. DEK.TİC. LTD. ŞTİ.
ÖTKEN TİCARET - İBRAHİM ÖTKEN
ARMA HIRDAVAT MÜT.İNŞ.DEK.İZOL.LTD.ŞTİ.
ACARTAY VOLKAN ACATAY İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
ACC YALITIM İMLT.İNŞ.GD.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
ALMET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTİKYAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.
ARSAN GRUP DEM.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYDEN YAPI END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLKİM BOYA İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
BÜYÜKKAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.
C.COŞKUN İNŞ.MÜH.SAN.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
FAHRETTİN ARAS İNŞ.DEK.TİC.LTD.ŞTİ.
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KANYON YAPI END.ve TİC.LTD.ŞTİ.
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NAKİ DEMİR İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OFİS NAK. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
OSKO YAPI END. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
PRESTİJ KONG.SEM.NİK.DAV.ORG.YAPI TUR.EĞT.LTD.ŞTİ.
TAŞYAPI MARKET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UĞURLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
UMDE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIRIMER İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
YILDIZ ŞAHİN İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DEMİRTAN İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ÖZFAY YAPI İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.
VARDAR BOYA SAN LTD.ŞTİ
VEFA DEMİR ÇİMENTO ve NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
ACASA İNŞ. MALZ. İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
UÇAR İNŞ.TİC.TUR.LTD.ŞTİ.
AYKUT TİC. İNŞ. MALZ. TAAH. LTD. ŞTİ.
ÇAMLICA İNŞ.ORM.ÜR.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
FANSA AMS. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
GÖRGÜLÜ TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KOZ MİMARLIK MÜH.İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SARILAR YAPI MALZ.KİM.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
SOMART YAPI PROJE MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
TEKNİKELLER YAPI MALZ.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YILDIZ İNŞ. MALZ.NAK.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
RAY MÜH.YAL.İNŞ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRÜN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAVUZ DEMİR İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ALEV HALULU - KOÇ MÜHENDİSLİK
BALIKESİR UĞUR YAPI MAR. TİC.LTD.ŞTİ.
BORÇİM İNŞ. TUR. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
IŞIK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KÜLCÜ PROJE İNŞ.EML.ORM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SEFER DOST-DOST ALÇI DEKORASYON
ŞELALE HAFRİYAT LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UYTUNLAR MOTORLU ARAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EROĞLU ENERJİ TAR. TUR. NAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
YILTİC YILDIRIM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
HAS İZOLASYON YAL.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMET İZOLASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MUSTAFA ÜNAL İNŞ.MALZ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
KUBİLAY ALPASLAN-AS ALPASLAN İNŞ. MALZ.
MARATON ÇATI CEPHE YAL.ve İNŞ.TİC.A.Ş.
REAL İNŞ.MALZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEYHAN İÇ DEKORASYON MUHARREM EMİNOĞLU 
ŞAHİN TOPÇU İNŞ.ve YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT DOĞU İNŞ.VE YAPI MALZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZÜCAN YAPI MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İLHAN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NAMLI İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
AS ALÇI DEKORASYON LTD.ŞTİ
BAHÇECİLER İNŞ. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EDİP AKTEPE - AKPETEK TİCARET 
AYSAL İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTÜRK BOYA TİC.LTD.ŞTİ
SERDAR DEMİR - DEMİR İNŞ.
MUTLU YAPI MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SAÇSAN ÇELİK KER.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZÜMRÜT YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKAL TİCARET-HASAN AKAL
AKIN İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
AYDINLAR GIDA İNŞ.NAK.TİC. ve SAN.LTD.ŞTİ.
ÖRNEK HIR. VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİNDAĞ METAL İNŞ.TİC.SAN.A.Ş.
MEDEKA İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ. 
SEDAT AKYAZICI-SERHAT İNŞ.VE YAPI MALZEMELERİ
YARAMANLAR İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MAHMUT SAMİ ARICA 
EMRAH DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AÇIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADEO MAYA YAPI MARKETLERİ A.Ş.
AHMET YILMAZ - ARİFOĞLU İNŞ. ve YAPI MALZ.
AKYILDIZLAR KERESTECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYHAN ÇELİK - AYT MÜHENDİSLİK
BARIŞ İNŞ.İZOL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİRLİK ALÇIPAN DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DİDİM YAPI SİS.TİC.LTD.ŞTİ.
ERSÖZ YAPI SİS.DEK.ve İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GİMSA İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GMA YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
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ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

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