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Lafarge Dalsan’dan
Firesini De¤erlendiren

“‹lk” Tesis

Yüksek Kalite ve Konforda

“Selenium Twins”

Mavi ve Yeﬂilin
Kesiﬂti¤i Nokta

“Carpe Diem”

Dr. Niyazi Erdo¤an:

Alç›n›n

”Güvenilir Olmak
Muhteﬂem
Bizim ‹çin Önemlidir” Dönüﬂü

Baﬂyaz›

Bahattin Dalo¤lu
Genel Müdür

Lider Olmak
Sorumluluk ‹ster…

Cumhuriyetimizle yaﬂıt
olan iﬂletmemiz sektörün
lideri olmaktan gurur
duymaktadır ve bu
liderli¤ini sürekli ve köklü
ilkelerine borçludur.

De¤erli Okuyucular,
Bu kez ALÇIM aracılı¤ı ile size seslenmenin gurur ve mutlulu¤unu yaﬂıyorum.
Lafarge Dalsan’ın yayını olan ALÇIM’ın
dört ayda bir yayınlanmasını, bizden,
sizden ve hayattan kesitlerle aramızdaki
iletiﬂimi güçlendirmesini hedefliyoruz.
Neredeyse Cumhuriyetimizle yaﬂıt olan
iﬂletmemiz sektörün lideri olmaktan gurur
duymaktadır ve bu liderli¤ini sürekli ve
köklü ilkelerine borçludur. Lider olmak,
öncelikle vizyon sahibi olmayı gerektirir.
Sa¤lam vizyonu sayesinde, iﬂletmemiz
hedeflerini ve hedeflerine ulaﬂmak için
gerekli olan yol haritasını belirlemektedir.
Lider olmak için gerekli olan di¤er
özellikler ise güven, katılım, ö¤renme,
çeﬂitlilik, yaratıcılık, dürüstlük ve sorumluluktur. Lafarge Dalsan tüm bu özellikleri
benimsemeyi temel koﬂul olarak kabul
etmiﬂtir.
Lafarge Dalsan’ın sorumluluk alanları
hem çok boyutlu hem de kapsamlıdır.
Üretti¤imiz her çıktının sorumlulu¤unu
taﬂımak iﬂletmemizin en önemli ilkelerinden biridir. Tüketiciye do¤ru ve kaliteli
ürün ulaﬂtırmayı hedefleyen Lafarge
Dalsan, pazar payını kaliteli üretim ve
dürüstlükle büyüttü¤ünün farkındadır.
Yaratıcılık ilkesi de Lafarge Dalsan’ı
lider yapan özelliklerden biridir. Sektörde

yenilikçi ve önder olmak, üretimden
pazarlamaya her aﬂamada yaratıcı
çözümlerimiz ve yaklaﬂımlarımız sayesindedir. ‹ﬂletmemiz, yaratıcılı¤ı günlük
yaﬂamın vazgeçilmez bir parçası haline
getirmeyi baﬂarmıﬂtır.
Sektörün e¤ilimlerini, beklentilerini ve
farklı algılarını önemseyen ve izleyen
Lafarge Dalsan, sürekli ö¤renen bir
iﬂletme olmayı baﬂarmıﬂtır. Ö¤renmeye
verilen önem, ürün yelpazesinin çeﬂitli
olmasına ve tüketici taleplerinin etkin
ﬂekilde karﬂılanmasına zemin hazırlamıﬂtır. Sürekli ö¤renme ortamlarının
sa¤lanması, hem kurumun ve çalıﬂanlarımızın yaratıcılı¤ının geliﬂmesine, hem
de bilgi ve beceri birikimine olanak
sa¤lamıﬂtır.
Dergimizin bu ilk sayısında Lafarge
Dalsan’ın liderlik olgusundan ve Lafarge
Dalsan’ı lider yapan özelliklerin bir
kaçından bahsetmek istedim. Etkin ve
özgün bir dergiyi yayın hayatına kazandırmak da taﬂıdı¤ımız liderlik sorumlulu¤unun bir örne¤idir. Umarım dergimizi
be¤enir, bundan sonraki sayıları da ilgiyle
takip edersiniz.
‹yi dileklerimle,
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Editör’den / Turgay Türker

Farklı Olmak…
Arﬂivimde, küpürünü kesti¤im Fortuna
Dergisi’nin ﬂirket saygınlı¤ı ile ilgili yıllık
soruﬂturmasını konu alan 1994 tarihli bir
inceleme vardı. Habere göre, çalıﬂanlarla
ilgili uygulamalarından ötürü saygı gören
firmalar›n ürün kalitesi ve yenilik getirme
yetene¤i bakımından da son derece saygın
oldukları ifade ediliyor. Ve bu ﬂirketlerin
uzun vadeli ﬂirket performansı konusunda
da en yüksek baﬂarıyı elde ettikleri
yazıyor.
Bu haberi sizlerle paylaﬂmamın sebebi,
saygın bir ﬂirket olan Lafarge Dalsan’ın
yayın hayatına baﬂlayan ALÇIM Dergisi
ile bundan sonra farklı bir kulvarda daha
kendini gösterece¤ini vurgulamak içindir.
ALÇIM Dergisi, Lafarge Dalsan’ın yayın
organı olarak dört ayda bir karﬂınızda
olacak. ‹çerdi¤i konuları ve bu konuları
ele alıﬂ biçimiyle, aile paylaﬂımını en yo¤un
hissedece¤iniz bir dergi olacak.
Dergi yapmak hem keyifli, hem zor bir
iﬂ. Güncel olmayacaksınız; ama güncel
geliﬂmelerin içinde var olacaksınız.
Konuları, farklı bir perspektif ve yazı

kurgusuyla okuyucuya sunacaksınız.
Maalesef bizde yapılan tüm sektör
dergileri tek mamul üretim gibi okuyucuya
sunulur. Oysa konunun ele alınıﬂ biçimi,
sa¤lam bir ba¤ yaratabilir. Onun için biz
mesafe koyarak de¤il, ba¤ımızı güçlendirmek için ALÇIM ’ı aramızdaki köprü
olarak görece¤iz.
Lafarge Dalsan, sektörde saygınlı¤ını
kazanmıﬂ lider bir firma. Dolayısıyla
ALÇIM Dergisi’ni yayına hazırlarken,
mükemmel bir dergi yapmalıydık. Yazı
iﬂleri olarak gündem toplantımız, konu ve
konuk seçimimiz, hayli fırtınalı geçti. Zira,
ülkemizin dinamik yapısı herkesi kucaklamamızı gerektiriyordu.
Her ﬂeyi tek dergiye sı¤dırmaktansa
aylara, yıllara yayalım ki, derginin de
görsel ve yazı zenginli¤i böylece ortaya
çıksın dedik.
Derginin ilk sayısına gelince… Mimar
Sinan portresini ve alçının tarihini zevkle
okuyaca¤ınızı düﬂünüyoruz.
Aktüel söyleﬂi de gönül ve sanat kapısını
bize açan tiyatro sanatçısı Nevra Serezli

ED‹TÖR
Turgay Türker
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ile usta Kemal Özmen’nin hayat öyküsü
var.
Baﬂarılı bayii Dört Teknik ‹zalasyon’un
keyifli sohbeti, Selenium Twins Projesi ve
Carpe Diem Oteli’nin detaylar›na iliﬂkin
bilgiler ile sektörden günceli sunuyoruz.
Yo¤un çalıﬂma temposu arasında bize
zaman ayıran Güriﬂ ‹nﬂaat ve Mühendislik
A.ﬁ.’nin Yönetim Kurulu Baﬂkanı Dr. Niyazi
Erdo¤an ile Güriﬂ ‹nﬂaat ve sektörün
gelece¤i üzerine uzun bir söyleﬂi yaptık.
Kent mimarisinde serhat ﬂehri Kütahya
yer al›yor. Dosya haberde, çevreci kimli¤i
ön plana çıkan Lafarge Dalsan’ın iﬂletmeye yeni aldı¤ı Gebze Tesisleri’nin baﬂarı
öyküsü var.
Daha iyi bir dergi için eleﬂtiri ve önerilerinizi bekliyoruz. Unutmayalım ki yayın
yolculu¤u uzun ve meﬂakkatli bir süreçtir.
Bu sürece sizleri katabilirsek, bu meﬂakkatli yolculuk keyfe dönüﬂecektir.
Sizlerden alaca¤ımız güçle yolumuza
devam edece¤imize inanıyorum.
Görüﬂmek dile¤iyle,

HABER MERKEZ‹
Onur Türk, N. Zeynep Güngör,
Serap ﬁimﬂek, Elif Ada Deniz,
Mehmet Avc› - ‹ST
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ALÇIM Dergisi yaygın süreli bir yayındır. ALÇIM Dergisi’nde yayımlanan haber, yazı, resim ve foto¤raflar izin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
ALÇIM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiﬂtir.
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Bizden

Haberler
Lafarge Dalsan’›n
“Usta Sohbet Toplant›lar›”
Sürüyor

8

Alçı ve alçı levha ustaları, bu yıl da
Balıkesir ve Gürcistan’da, yeniliklerle
buluﬂtu.
Lafarge Dalsan, yeni ürünler ve uygulama
detayları hakkında bilgilendirmek amacıyla,
alçı ve alçı levha ustalarını, ‘Usta Sohbet
Toplantısı’nda bir araya getiriyor ve ustaların
bilgi ve tecrübelerini firma yetkilileri ile
paylaﬂmalarını sa¤lıyor.
Bu yıl Balıkesir ve Gürcistan’da
düzenlenen toplantılarda, önce Lafarge

Dalsan tarihçesi hakkında bilgi verildi.
Ardından da alçı, alçı levha, profil ve
yardımcı malzemelerin kullanımına iliﬂkin
teorik ve pratik bilgiler, katılımcı ustalara
aktarıldı.
Usta Sohbet Toplantısı’nda, alçı ve alçı
levha sistemlerinin uygulamacılara sa¤ladı¤ı
üstünlüklerin ele alındı¤ı ‘Faydalar’ bölümü
ilgiyle takip edildi. Yapı alçılarının sürüm ve
uygulama kolaylı¤ı ile alçı levhaların taﬂıma
ve nakliye avantajları gibi konuların

Lafarge Dalsan
Bayilerini
Bilgilendiriyor

irdelendi¤i bu bölümde hem uygulamacıları
hem de son kullanıcıları ilgilendiren yenilikler
anlatıldı.
Uzun ve keyifli sohbetler eﬂli¤inde yenen
yemeklerle son bulan Usta Sohbet
Toplantıları, aynı zamanda sorunların çözüm
platformu niteli¤i taﬂıyor; ayrıca ustalar ve
firma yetkilileri karﬂılaﬂtıkları sorunlara ortak
çözüm bulma imkanın› da buluyor.

Lafarge Dalsan’da
Zaman Kayıplı Kaza
Olmadı
Geçti¤imiz yıl Lafarge Dalsan’da zaman
kayıplı kaza olmadı. Kaza olmadı¤ı için
personelini ödüllendiren Lafarge Dalsan,
konulan tüm güvenlik kurallarına uyarak
çalıﬂmasından dolayı çalıﬂanlarına teﬂekkür
etti.
Lafarge Dalsan, çalıﬂanların› ödüllendirirken kurallara mutlaka uyulması
prensibini tekrar aktard›.

Biliﬂim ça¤ında “bilginin”
öneminin farkında olan
Lafarge Dalsan, “bilgisini”
bayileriyle paylaﬂıyor.
Bayilerin kullandı¤ı sipariﬂ modülleri ile web sitesi ve sistem
analizi gibi teknik yenilikler, detaylı bir ﬂekilde anlatıl›yor.

Yine bir ilke imza atarak Mayıs ayında
Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen
‘Bayi Bilgilendirme Toplantıları’nda; alçı,
alçı levha, profil ve yardımcı malzemelerin
kullanımına iliﬂkin teorik ve pratik bilgiler,
katılımcı bayi çalıﬂanlarına aktarıldı.
Gerçekleﬂtirilen sunumlarda, Lafarge
Dalsan’ın tarihçesi hakkında bilgi de
verilirken, alçı ve alçı levha sistemlerinin
uygulamacılara sa¤ladı¤ı üstünlüklerin ele
alındı¤ı ‘Faydalar’ bölümü büyük ilgi çekti.
Yapı alçılarının sürüm ve uygulama kolaylı¤ı
ile alçı levhaların taﬂıma ve nakliye
avantajları gibi konuların aktarıldı¤ı bu
bölümde, hem uygulamacıları hem de son
kullanıcıları ilgilendiren önemli bilgiler verildi.
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Bayilerin kullandı¤ı sipariﬂ modülleri ile
web sitesi ve sistem analizi gibi teknik
yeniliklerin de detaylı bir ﬂekilde anlatıldı¤ı
toplantılar, çalıﬂanların bilgi ve tecrübelerini,
karﬂılaﬂtıkları zorlukları ve ürettikleri
çözümleri paylaﬂtıkları, uzun ve keyifli
sohbetler eﬂli¤inde yenen yemekle son
buldu.

Zaman Kayıplı Kaza Nedir?
‹ﬂ kazalarının ölümlü ve ölümsüz
(yaralanma ile sonuçlanan) kazalar diye
sınıflandırılmasından sonra, ölümle
sonuçlanmayan kazalar da iﬂ günü kaybı
(en az bir gün ile sonuçlanan) ve iﬂ günü
kaybı olmayan (ayakta tedavi ile giderilebilen) kazalara deniyor.

Geleneksel Yaza
“Merhaba” Pikni¤i
Yap›ld›
Lafarge Dalsan, yaza geleneksel
pikni¤iyle “merhaba” dedi.
2009 Geleneksel Pikni¤i’ni 21 Haziran
2009 Pazar günü, do¤ayla iç içe bir mekan
olan Bolu Koru Otel’de gerçekleﬂtiren
Lafarge Dalsan Ailesi, sadece iﬂ yo¤unlu¤unu
de¤il, e¤lenceyi de paylaﬂabildi¤ini gösterdi.
Lafarge Dalsan Genel Müdürü Bahattin
Dalo¤lu’nun açılıﬂ konuﬂması ile baﬂlayan
piknikte, Lafarge Dalsan çalıﬂanlarına uzun
yıllar birlikte, baﬂarılı, mutlu ve huzurlu bir
birliktelik temennisinde bulundu. Dalo¤lu,
tüm çalıﬂanlarla tek tek ilgilendi.
Çocuklar için animasyonlar da unutulmamıﬂtı; çocuklar animasyonlar eﬂli¤inde
e¤lenip, karne hediyeleriyle mutlu olurken,
yetiﬂkinler de turnuvalarla gün boyu keyifli
saatler geçirdiler ve çekiliﬂlerle heyecan
yaﬂadılar. Lafarge Dalsan inceli¤i ile
hazırlanan piknik, caz ve pop müzik eﬂli¤inde
sona erdi.
Çalıﬂanlarına verdi¤i de¤erle daima farklı
bir noktada durdu¤unu kanıtlayan Lafarge

Lafarge Dalsan
Liderli¤i Bırakmıyor

Dalsan, büyük ailesiyle bir kez daha “yaza
merhaba” demenin mutlulu¤unu yaﬂadı.

Kaliteden ödün vermeden müﬂteri
memnuniyetini göz önünde tutan, yapılan
üretimlerle hedeflenen performansı dört
yıldır üst üste zirvede kapatan Lafarge
Dalsan’a Fransa’dan bir ödül daha geldi.
Dört y›ld›r “Verimlilik Yılı” baﬂarısını
kutlayan Lafarge Dalsan, bu y›l› da dünya
birincisi olarak kapatt›. ‘Lafarge Alçı
Bölümü’nde yer alan tüm fabrikalar veritabanınından veri giriﬂlerini gerçekleﬂtiriyor.
Ödül için önemli bir de¤erlendirme kıstası
olan veriler, tesislerin performansını
etkileyen en önemli iki unsur olan makine
randımanı ve satılabilir levha oranının
çarpımı sonucu elde ediliyor.
Lafarge Dalsan Kalebo¤azı Alçı Levha
Tesisi, de¤erlendirilen alçı levha fabrikaları
arasında dört y›ld›r en verimli tesis seçilirken,
‘En Verimli Tesis’ plaketi ve sertifikasın›,
tesislerine kazandırmanın haklı gururunu
yaﬂayan tesis çalıﬂanları, ödülü gelecek yıl
da almak için daha etkin ve verimli çalıﬂacaklarını belirterek: “‹ddialıyız” diyorlar.

Lafarge Dalsan Yenilikleriyle ﬁaﬂ›rt›yor
Lafarge Dalsan ile ilgili en güncel
haberlere, en yeni ürünlere, alçı
uygulamalarına, alçı levha sistemlerine,
teknik dokümanlara, belgelere, ürünlere
www.dalsan.com.tr adresinden rahatl›kla
ulaﬂ›labilirsiniz.
Alçı levha sistemlerinde, sistem seçimiyle
performans belirlemek artık çok kolay!
Sektörün ihtiyaçlarını takip eden ve daima
kullanıcılarına iyi hizmet vermeyi amaçlayan
Lafarge Dalsan, web sitesini yeniledi ve
Türkiye’de bir ilki gerçekleﬂtirdi.
Lafarge Dalsan, teknik kullanıcıların, alçı
levha teknik sistemlerin performanslarına,
detaylı sistem bilgilerine ve sarfiyat
hesaplamalar›na kolayca ulaﬂmalarını
sa¤layan www.dalsan.com.tr adresindeki
“alçı levha sistemler” menüsü altına eklenen
“sistem seçimi” sayfası sayesinde, internet
üzerinden büyük bir olanak sunuyor.
www.dalsan.com.tr adresine girip, “sistem
seçimi” sayfasından bölme duvar, giydirme
duvar ve asma tavan sistemlerinde, istenilen
performansa göre seçim yapabiliyorsunuz.
Örne¤in bir projede kullanılacak herhangi
bir bölme duvar performansı için, bölme
duvar geniﬂli¤ine, bölme duvar yüksekli¤ine,
ses yalıtım de¤erine göre ayrı ayrı veya

bütün olarak seçim yapıp, ardından bir
“tık”la sonuca ulaﬂabiliyorsunuz.
Akabinde sisteme ait özellikler, performans
bilgileri, kesit ve malzeme analizleri, iﬂin
teknik ﬂartnamesi ve sisteme iliﬂkin autocad
çizimler ve ihtiyac›n›z olan sarfiyat
hesaplamalar› elinizde...
Lafarge Dalsan ile ilgili en güncel haberlere, en yeni ürünlere, alçı uygulamalarına,
alçı levha sistemlerine, teknik dokümanlara,
belgelere, ürünlere, bayilerin iletiﬂim
bilgilerine rahatlıkla eriﬂilebilen web
sayfasındaki bu yenilikle, artık, sektörde
üretim yapmak çok daha kolay...
Aynı zamanda her türlü bilgi arayıﬂının
da kolayca yapılabildi¤i web sitesi, ilgilenen
herkesi internet ortamında a¤ırlıyor...

Lafarge Dalsan Suyun
Hikayesine Sponsor oldu
Lafarge Dalsan’ın sponsor oldu¤u Suyun
Hikayesi, 5’inci Dünya Su Forumu’nda
konuklara da¤ıtılarak Anadolu Su Kültürü
anlatıldı…
16-21 Mart 2009 tarihleri arasında
‹stanbul’da gerçekleﬂen 5’inci Dünya Su
Forumu’nda katılımcılara da¤ıtılan Suyun
Hikayesi, “A Tale Of Water” adlı eserle bir
ilk yaﬂandı.
Lafarge Dalsan’ın sponsor olarak destek
verdi¤i A Tale Of Water adlı eserin
editörlü¤ünü gazeteci-yazar Turgay Türker
yaptı. 8 ayı aﬂan bir araﬂtırma sürecinde,
kaleme alınan bu dev eser, 5’inci Dünya Su
Forumu’na katılan devlet baﬂkanlarına,
baﬂbakanlara, bakanlara ve forumu takip
eden yerli ve yabancı medya mensuplarına
da¤ıtıldı.
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Dosya Haber

Lafarge Dalsan’dan Firesini De¤erlendiren “‹lk” Tesis

“Öncelik
çevreye sayg›”

Lafarge Dalsan ilkeleri
uyar›nca, üretim s›ras›nda
çevreye olumsuz etkileri en
aza indiren önleyici sistemler
geliﬂtiriyor ve bu sistemleri
uyguluyor.

Bir damla ya¤mur bile boﬂa gitmesin!...

Alçı ve alçı levha sistemlerinin
güvenilir ve uzman kuruluﬂu Lafarge
Dalsan, üretimde çevreye dost bir
yöntem izleyerek, farklı bir yaklaﬂım
sergiliyor. Çevreye saygıyı ilke edinen
Lafarge Dalsan, 2009 yılında faaliyete
giren Gebze Tesisi’nde su ihtiyacının
bir bölümünü ya¤mur suları ile
karﬂılıyor.
Lafarge Dalsan Genel Müdür
Yardımcısı Timuçin Dalo¤lu, “su
kazanım teknolojisi”nin uygulandı¤ı
Gebze Tesisi’ni tasarlarken, dünya
üzerinde azalan su kaynaklarını
korumayı ön plana alarak hareket
ettiklerini söylüyor.
Onur Türk
Çevre kirlili¤iyle mücadele etmek için
büyük çaba gösterenler, sadece devlet
kurumları veya sivil toplum kuruluﬂları
de¤il. Yaptı¤ı üretimin bütün dünyayı
etkiledi¤inin farkında olan ve çevreyi
korumak için bilinçli adımlar atan firmalar
da var.
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Çevre duyarlılı¤ı ile hareket eden bu
firmalardan biri, Lafarge Dalsan... Alçı ve
alçı levha sistemlerinin güvenilir ve uzman
kuruluﬂu Lafarge Dalsan, üretimde
çevreye dost bir yöntem izleyerek, birçok
firmaya örnek olacak bir yaklaﬂım
sergiliyor.
Dalsan Alçı, Anadolu’da M.Ö. 9000’li
yıllardan bu yana bireysel olarak

kullanılan, sa¤lıklı ve dayanıklı yapı
malzemesi alçının, ülkemizde endüstriyel
düzeyde üretimini baﬂlatan köklü bir
kuruluﬂ. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
sanayi atılımında yerini alan firma, 1932
yılında Kayseri’de, mahallenin ekmek
fırınını kullanarak baﬂladı¤ı alçı üretimini,
sonraki yıllarda ilk imalathanesini kurarak
geliﬂtiriyor. Dalsan Alçı, 1955 yılında

Kayseri’den Ankara’ya taﬂınırken, yavaﬂ
ama emin adımlarla büyüyor ve 1998
tarihinde yabancı ortaklık ile yurt dıﬂına
açılıyor.
Dalsan Yatırım A.ﬁ. ile Lafarge Gypsum
International S.A.S. evlili¤i ile dünya
rekabetine açılan Dalsan Alçı, “küresel
ısınmanın korkuttu¤u” 2009 yılına
gelindi¤inde çevreyi ve suyu koruma
duyarlılı¤ıyla dünyanın sayılı kuruluﬂları
arasına giriyor.
Alçı sektöründe bugün ulaﬂtıkları
noktada, bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin yanı sıra, yarıﬂ içinde olmanın da
kendilerine yarar sa¤ladı¤ını vurgulayan
Lafarge Dalsan Genel Müdür Yardımcısı
Timuçin Dalo¤lu, çevreye duyarlılık
bilinciyle hareket etmenin uluslararası
rekabetin önemli bir parçası sayılması
gerekti¤ini düﬂünüyor. Dalo¤lu, Lafarge
Dalsan olarak, gelece¤i, bu yarıﬂmacı ruh
ile tasarladıklarını söylüyor.
“Lafarge Dalsan’ın gelecek için öncelikli
hedefleri, her alanda sürekli geliﬂim
sa¤layabilmek, dünya alçı ve alçı levha
üretimindeki teknolojik yarıﬂta yer alarak
sürekli de¤er yaratmaktır” diyen Dalo¤lu,
“Lafarge Dalsan; çevre, yüksek performanslı çalıﬂma, teknolojik geliﬂme ve her

türlü do¤al kayna¤ı optimum kullanma
gibi bütün alanlarda, bu yarıﬂmacı ruhu
prensip edinmiﬂtir. 2009 yılında faaliyete
baﬂlayan Gebze Tesisi ile, Türkiye’de
endüstriyel yapılarda pek alıﬂık olunmayan
ve sık rastlanmayan bir estetik anlayıﬂı
sergiledi ve bu kulvarda da yarıﬂmak
istedi¤ini gösterdi. Bundan sonra
yapılacak her iﬂte esteti¤i maksimum
faydayla
buluﬂturmayı
hedefliyoruz”
ifadesi ile
firmanın ulaﬂtı¤ı
bilinci ortaya
koyuyor.
Rekabetçi bir
sektörün içinde
olan Lafarge
Dalsan, rekabet
konusunda
rakiplerinden farklı bir yerde duruyor;
sektördeki firmalar, rekabeti, ürün
fiyatlandırmaya odaklamıﬂken, Lafarge
Dalsan’ın rekabeti, estetik ve çevre
duyarlılı¤ı perspektifinden algılaması ve
sahip oldu¤u “know-how” ile teknoloji
üretmesi, dünya ölçe¤inde bir ﬂirket
olarak dikkat çekmesini sa¤lıyor.

Kaliteden taviz vermeyen Lafarge
Dalsan, Genel Müdür Bahattin Dalo¤lu’nun
imzasıyla duyurdu¤u Çevre Politikası
ilkelerine harfiyen uyarak yaﬂanabilir bir
dünya yaratmaya önemli ölçüde katkıda
bulunuyor. Bu ilkeler uyarınca, üretim
sırasında, çevreye olumsuz etkileri en aza
indiren önleyici sistemler geliﬂtiriyor ve
bu sistemleri uyguluyor. Enerjiyi ve do¤al
kaynakları etkin
ve verimli
kullanıyor,
atıkları kontrol
altında bulunduruyor, tekrar
kazanım ve geri
kullanım olanaklarını sonuna
kadar de¤erlendiriyor.
Personelini
ve taﬂeronlarını da faaliyetlerinin çevre
ile iliﬂkisi ve olası sonuçları hakkında
bilgilendiriyor, bireysel sorumluluklarının
farkına varmalarını sa¤lıyor. Çevre
standardının devamı ve yükseltilmesi için
gerekli kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
yapıyor. Bu konuda çıkan yasaları ve
sektör kararlarını uyguluyor. Çevre ile

Lafarge Dalsan’ın
gelecek için öncelikli
hedefleri, her alanda
sürekli geliﬂim
sa¤layabilmek,
dünya alçı ve alçı
levha üretimindeki
teknolojik yarıﬂta
yer alarak sürekli
de¤er yaratmak.
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Gebze tesisini
tasarlarken, dünya
üzerinde azalan su
kaynaklarını
korumayı ön plana
alarak hareket
ettiklerini söylüyor.

iliﬂkisini bu ilkelerle bilinçli ve kontrollü
ayrıﬂtırılmakta ve belli tedarikçilere
biçimde sürdüren Lafarge Dalsan, bütün gönderilerek üretim sürecine geri
tesislerinde atık yönetim planını baﬂarıyla kazandırılmaktadır.
uyguluyor.
Lafarge Dalsan, üretimini yaptı¤ı tüm
Lafarge Dalsan’ın, tehlikeli atıkların
alçı levha çeﬂitlerinde %100 geri
kontrolsüz bir ﬂekilde do¤aya terk
dönüﬂümlü ka¤ıt kullanmaktadır. Örne¤in;
edilmesini ve çevrenin
temiz ka¤ıtlar ayrılarak,
zarar görmesini
ka¤ıt firmasına geri
2009 yılında faaliyete giren
maksimum düzeyde
döngüsü sa¤lanmaktadır.
Gebze Tesisi, en küçük
engelledi¤ine iﬂaret
Alçıyla bulaﬂmıﬂ ka¤ıtlar
ayrıntının bile çevre
eden Genel Müdür
ve di¤er tehlikeli
duyarlılı¤ıyla
Yardımcısı Timuçin
ambalajlar toparlanıp
Dalo¤lu, “Atık yönetim
anlaﬂmalı tedarikçiler
tasarlanabilece¤ini
planı gere¤i tüm
sayesinde tekrar yakıt
gösteren, örnek bir tesis.
malzemeler (tehlikeli
olarak kazanılmak üzere
olmayan ambalaj
fabrikalara gönderilmekatıkları, ka¤ıtlar, tehlikeli atıklar sınıfında tedir. Sistem bu ﬂekilde kontrol altına
yer alan piller, kartuﬂlar, tonerler,
alınmakta ve Çevre Bakanlı¤ı tarafından
bigbagler, ya¤ tenekeleri, kimyasallara
anlaﬂmalı kuruluﬂlar sayesinde tekrar
ait ambalajlar, toz-ya¤-mazot filtreleri, iﬂ üretime geri kazandırılmaktadır” diye
kıyafetleri, ya¤lı bezler, atık ya¤lar ve
anlatıyor.
füerosanlar gibi), öncelikle tiplerine göre
Ankara Kalebo¤azı Tesisi, dört yıldır
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Lafarge Alç› Bölümü içinde en verimli alçı
levha tesisi olma özelli¤ini taﬂırken,
Lafarge Dalsan bu kez de Gebze
Tesisleri’nde yeni bir sistem geliﬂtirdi ve
“su kazanım teknolojisi” ile dünyaya örnek
oldu.
Ya¤mur, Fabrikanın Su ‹htiyacını
Karﬂılıyor... Çevreye saygıyı ilke edinen
Lafarge Dalsan’ın 2009 yılında faaliyete
giren Gebze Tesisi, en küçük ayrıntının
bile çevre duyarlılı¤ıyla tasarlanabilece¤ini
gösteren örnek bir tesis olarak görülüyor.
Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Dalo¤lu,
Gebze Tesisi’ni tasarlarken, dünya
üzerinde azalan su kaynaklarını korumayı
ön plana alarak hareket ettiklerini
söylüyor.
Çevre duyarlılı¤ı ile hareket eden
Lafarge Dalsan, su kaynaklarının her gün
biraz daha azaldı¤ını ve bu konuda bir
ﬂeyler yapmak gerekti¤ini düﬂünerek,
Gebze Tesisi’nde kullanılan su kazanım
teknolojisini yarattı. Gebze Tesisi’nin
mimari biçimi, suyun geri kazanımını
sa¤layacak teknolojiyle tasarlandı.
Gebze Tesisi’nde uygulanan sistemi
“Suyun tamamını yeraltından elde etmek
yerine, ya¤murdan yararlanmak istedik.
Bu amaçla tesisin çatısı, ya¤mur suyunu
toplayacak biçimde içe e¤imli olarak
tasarlandı. 33.200 metrekarelik çatı

yüzeyi, her 24 metrede bir ya¤mur
gereksinimini ya¤mur sularından
suyunun toplanmasını sa¤layan derelerle karﬂılayabildi¤i görülmüﬂtür. Alçı levha
donatıldı. Böylece çatıdan toplanan suyun, kurutma fırınından ve bacadan geri
sifonik sistem ile yeraltında organize
kazanılan sular da üretim sırasında su
edilen 5.000 metreküplük depolara
kullanımını büyük ölçüde azaltıyor.
indirilmesi sa¤landı” ifadeleri ile anlatan
Lafarge Dalsan, her yeni faaliyetine
Dalo¤lu, tesiste,
teknolojik olarak daha
ya¤mur sularının çatıda
ileride baﬂlamayı ilke
toplanarak de¤erlenedinmiﬂ bir firma.
Alçı, aynen altın gibi,
dirilmesinin yanı sıra
Tesislerinde kullandı¤ı
özelli¤ini kaybetmeden sonsuz
kurutma fırınlarında
teknoloji, tamamen yerli
döngüye sahip olan bir
buharlaﬂan suyun geri
ve yan kuruluﬂu olan
malzemedir ve bu döngü
dönüﬂümünün de
Damsan Makine
sürekli olarak
sa¤landı¤ını söylüyor.
tarafından projelendevam etmektedir.
Dalo¤lu: “Su
diriliyor ve üretiliyor.
kazanımının sa¤landı¤ı
Dolayısıyla Gebze’de inﬂa
di¤er bir kaynak ise alçı
edilen yeni tesiste,
levha kurutma fırınıdır. Yine Lafarge
Türkiye’de daha önce hiç kullanılmamıﬂ
Dalsan’ın geliﬂtirdi¤i bir teknoloji ile, alçı teknolojiler kullanılıyor. Bunlar arasında
levha üretimi sırasında, harcın akıcılı¤ını Türkiye’de bir ilk olan çevreyle ilgili su
sa¤lamak amacıyla karıﬂıma kendi
kullanımı ve fire geri dönüﬂümü
ihtiyacının ötesinde eklenen su, kurutma teknolojileri. Genel Müdür Yardımcısı
fırınında buharlaﬂtırılarak alınmakta ve
Timuçin Dalo¤lu, Lafarge Dalsan Gebze
dünyada ilk kez Gebze Tesisi’nde
uygulanan özel bir fırın teknolojisiyle
yo¤uﬂturularak su depolarında tekrar
kullanılmak üzere biriktirilmektedir.
Buharlaﬂtırılan suyun bir kısmı da baca
yoluyla atmosfere bırakılmadan önce, bir
kez daha yo¤uﬂturulmak suretiyle su
depolarına gönderilmektedir. ﬁu anda
atmosfere bir miktar su bırakılıyor; ancak
bu konuda önümüzdeki yıllarda daha ileri
düzeyde yo¤uﬂturma sa¤layabilecek ve
atmosfere bırakılan suyu mümkün oldu¤u
kadar kazandıracak özel bir teknoloji için
çalıﬂmalar devam ediyor. Gebze Tesisi’nde
ﬂu an var olan sistem, daha ileri teknolojinin altyapısını oluﬂturuyor” diyor.
Lafarge Dalsan Gebze Tesisi’nde;
ya¤mur suları ile alçı levha kurutma
fırınından ve bacadan gelen sular, yeraltı
depolarında toplanıyor. Bu üç kaynaktan
gelen sular, filtrasyon ile üretime uygun
hale getirildikten sonra, alçı üretim
sürecinde kullanılıyor. Devlet Meteoroloji
Enstitüsü’nün, Gebze Bölgesi’ne ait
verileri incelendi¤inde, Gebze Tesisi’nin
2009 yılı içinde, 60 ilâ 85 günlük su

Tesisi’nin Türkiye’deki alçı levha tesisleri
içinde, firesini yeniden üretime kazandıran
ilk tesis oldu¤unun altını çiziyor.
Dalo¤lu: “Her alçı levha tesisinin üretim
sürecinde ortaya, kuru ve yaﬂ fireler çıkar.
Yaﬂ fireler fabrika ilk devreye alınırken,
ka¤ıt çekilirken, verilen firelerdir. Kuru
fireler ise daha sonra kurutma iﬂlemi
sürecindeki problemlerden kaynaklanan
malzemelerdir. Gebze Tesisi’nde kuru ve
yaﬂ fireler karıﬂtırılmakta, de¤irmenden
geçirilerek parçalanmakta ve hammaddenin içine dozlanarak tekrar üretim
sürecinin baﬂına getirilmektedir. Alçı,
aynen altın gibi, özelli¤ini kaybetmeden
sonsuz döngüye sahip olan bir malzemedir ve bu döngü sürekli olarak devam
etmektedir. Gebze Tesisi kuruluﬂundan
itibaren, bu ﬂekilde iﬂleyen, firesini
de¤erlendiren ilk tesistir” ﬂeklinde
konuﬂuyor.
Gerek ya¤mur sularını ve kendi atı¤ı
olan suları de¤erlendirmesi, gerekse
firesini yeniden üretime kazandırması
bakımından ülkemizde ilklere imza atan
Lafarge Dalsan’ın Gebze Tesisi, farklı
mimarisiyle de göze çarpıyor. Üretim
yaparken çevreye saygıya öncelik veren
Lafarge Dalsan, tesisin biçiminde ve
konumlanıﬂında içinde bulundu¤u ortama
güzellik katmaya da büyük önem veriyor.
Ülkemizde ve birçok ülkede, endüstriyel
tesisler, ço¤u zaman estetik ve mimari
biçim göz önünde bulundurulmadan,
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sadece üretim düﬂünülerek inﬂa ediliyor.
Buna karﬂılık, “Lafarge Dalsan Tesisleri’nin
özel bir duruﬂu olması ve bulundu¤u
bölgenin içerisinde kendini gösterebilmesi
gerekti¤ini” düﬂündüklerini dile getiren
Dalo¤lu: “Gebze Tesisi, kendisinden sonra
yapılacak yapıları bir ayna gibi yansıtacak,
böylece kendilerine çekidüzen vermelerini
sa¤layacak biçimde yapıldı.” diyor.
Timuçin Dalo¤lu, yapının Mimar Adnan
Aksu tarafından tasarlandı¤ını ve tesisin
ayna görevi üstlenerek bir sosyal sorumlulu¤u da yerine getirdi¤ini ifade ediyor
ve ekliyor: “Ayna vazifesi görerek çevreye
bir miktar katkı sa¤lasın, bu katkıyı
sa¤larken de kendi biçimiyle bir öykünme
gibi de¤il de tıpkı ayna karﬂısında duran
bir insanın baktı¤ı zaman sa¤ını solunu
düzeltmesi gibi bir etki yaratsın istedik.
Bu yapıyı gördüklerinde böyle de olabiliyormuﬂ dedirtmeyi ve Lafarge Dalsan’la
birlikte sosyal bir sorumlulu¤u yerine
getirmeyi amaçladık.”
Tesis, çatı ve cephe ayrımı yapılmadan
bir bütün olarak düﬂünülmüﬂ ve hem çatı
hem de cephe aynı malzemeyle yapılmıﬂ.
Binanın her yerden aynı görünmesi, arka
planda olan ve fazla görülmeyen yerlerin
de idari binalar ve ön cephe ile aynı estetik
biçime sahip olması sa¤lanmıﬂ.
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Tesisin iç mekanı, çalıﬂanlar düﬂünülerek düzenlenmiﬂ durumda. Alıﬂılmıﬂın
aksine, hiyerarﬂi göz önünde bulundurulmadan, bütün çalıﬂanların konforu gözetiliyor. Fabrika ve ofis çalıﬂanı arasındaki
ayrıﬂmayı ortadan kaldırmak amacıyla
ofisler, fabrika içinde yer alıyor. Böylece
herkesin, aynı üretimin bir parçası
oldu¤unu hissederek çalıﬂması sa¤lanıyor.
Binanın içinde, bir de iç bahçe var.
Çalıﬂanlar mevsimlerin de¤iﬂti¤ini, ya¤mur
ya da kar ya¤dı¤ını, güneﬂin açtı¤ını,
bahçede gezinerek izleme olana¤ına
kavuﬂuyorlar.
Alçı; döﬂendi¤i mekanın nefes almasını
sa¤layan, nem dengesini koruyan,
havadaki zararlı parçacıkları filtre eden,
ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sa¤layan,
barındırdı¤ı yüzde 20 oranındaki su ile
yangınların geciktirilmesini sa¤layan,
gerek üretimi, gerek uygulaması, gerekse
kullanım süresi boyunca insan sa¤lı¤ını
ve çevreyi tehdit etmeyen bir yapı
malzemesi.
Lafarge Dalsan, bu malzemeyi yaﬂantımıza kazandırarak çevre sa¤lı¤ının
korunması konusunda zaten önemli
katkıda bulunan bir firmayken, tesislerinde
su kullanımını azaltması, ya¤mur suyunu
de¤erlendirmesi, firesini yeniden üretimde

kullanması gibi, Türkiye’de ilk kez
uygulanan çevreci teknolojiler yaratarak
da do¤ayı koruma konusunda öncülük
ediyor. Bu duyarlılık ve bilince endüstriyel
üretim yapan bütün firmaların kavuﬂması;
Lafarge Dalsan gibi, çevreye saygılı ve
bilinçli politikalar yürütmesi, ülkemizde
çevre kirlili¤iyle mücadelede önemli
adımlar atılmasını sa¤layacak.

Bayii Söyleﬂi

Dört Teknik ‹zolasyon ‹ddialı:

Herkesi Mutlu Etmeyi Amaçlıyoruz
ALÇIM’ın ilk sayısındaki bayii konu¤u
Dört Teknik ‹zolasyon. 2005 yılından
beri Lafarge Dalsan ile birlikte çalıﬂan
Harun Aksoy ve Yalçın Kıratlı’nın ortak
oldu¤u Dört Teknik, satıﬂ ve pazarlama
stratejilerini hız, kalite ve mutluluk
üzerine kuruyorlar. Kıratlı, Dört Teknik
‹zolasyon’un Lafarge Dalsan ile birlikteli¤ini üretilen ürünlerin kalitesine
ba¤larken, Harun Aksoy ise kimsenin
göstermedi¤i ilgiyi Lafarge Dalsan’ın
kendilerine gösterdi¤ini söylüyor.

Harun Aksoy ve Yalçın Kıratlı mesle¤inde
baﬂarılı ve idealist iki ortak. Harun Aksoy
36 yaﬂında inﬂaat mühendisi ve evli, iki
çocuk babası. Yalçın Kıratlı ise, 35 yaﬂında
evli ve üç çocuk babası. Röportaj öncesi
koyu bir sohbete dalıyoruz, içilen çaylar
eﬂli¤inde sektördeki geliﬂmelerden
tutunda Türkiye’nin bu sektörde yapması
gerekenlere kadar bir çok konuya
de¤iniyoruz...
Bizleri Çetin Emeç’teki ofislerinde
a¤ırlayan Harun Aksoy ve Yalçın Kıratlı,
ALÇIM’ın sektördeki önemli bir eksikli¤i
kapattı¤ı düﬂüncesindeler. ‹ﬂ yo¤unlu¤u
nedeniyle Yalçın Kıratlı, röportajın bir
bölümünü orta¤ı Harun Aksoy’a bırakıyor.
Fırsat buldukça da yanımıza gelerek
sorularımıza yanıt vermeye çalıﬂıyor.
Kaç yıldır inﬂaat sektöründesiniz? Kaç
yıldır Lafarge Dalsan Bayiisisiniz?
Aksoy: 1996 yılında inﬂaat sektörüne
dahil olduk. 13 yıldır sektördeyiz, 2005
yılından beri de Lafarge Dalsan bayiisiyiz.
Lafarge Dalsan’ı tercih etmenizdeki
nedenleri bize anlatır mısınız?
Aksoy: 2005 yılında Uluda¤’da Koço¤lu
Otel ﬂantiyesinde alçı levha imalatlarıyla
ilgili tüm iﬂleri firmamız üstlendi. Bu alanla
ilk defa tanıﬂıyorduk; dolayısıyla da bir
bayili¤imiz yoktu. Bu iﬂi yapan üreticilerle
görüﬂürken bizlere en yakın ilgi ve alakayı
Lafarge Dalsan gösterdi. Di¤er firmalar
bayileri aracılı¤ıyla bize ulaﬂırken, Lafarge
Dalsan bize satıﬂ temsilcileriyle ulaﬂtı.
Sektöre girdi¤iniz günden bugüne alçı

Foto¤raflar: Püren Türker

Onur Dedeo¤lu

ve alçı levha sektöründeki geliﬂimi nasıl sektörün geliﬂmesi de¤il geniﬂlemesidir.
buluyorsunuz? Alçı ve alçı levhayı tercih
Di¤er sorunuza gelecek olursak: Alçı ve
ederken geleneksel yöntemlere göre
alçı levha tercih edilirken geleneksel
hangi avantajları oldu¤u için tercih
yöntemlere göre avantajlar ﬂöyle
ediyorsunuz?
özetlenebilir; bir kere çok hızlı ve seri bir
Aksoy: Sektöre girdi¤imiz günden beri uygulama, artı bana göre çok ekonomik.
alçı levha büyük bir
Çünkü geleneksel
de¤iﬂiklik yaﬂamadı,
yöntem ile alçı levhayı
sadece ürünler kendini
kıyasladı¤ınız zaman
Lafarge Dalsan ile
biraz yeniledi. Ürünler
birebir metrekare
çalıﬂmamızın sebebi,
daha esnek bir yap›ya
maliyetlerinde alçı levha
ürünlerin performansı ve
kavuﬂtu. Sektörde de
ile yapılan duvarların
dayanıklılı¤ının daha fazla
ciddi bir rekabet var.
daha pahalı oldu¤unu
olmasıdır. Ucuza kaçmadan
Herkes en iyisini
görürüz. Ama imalat
kaliteli ürünler üretiyorlar.
üretmeye çalıﬂıyor. Bu
hızını ve bu imalat
da uygulamaya, çok
hızından kaynaklı geri
fazla olmamakla
dönüﬂlerin çok az olması,
beraber yansıdı. Sektördeki geliﬂimi
imalatların çok daha düzenli ve net
aslında ﬂöyle ifade edebiliriz: “Ürünlerin
çıkması maliyeti açısından alçı levhayı
kullanım alanı geniﬂledi”. Örne¤in
daha ekonomik daha hale getiriyor.
konutlarda çok fazla kullanılmazdı; fakat
Bizim iﬂlerimizde geri dönüﬂler mali
günümüzde rezidanslarda ve daha birçok açıdan zararlı oluyor. Alçı levhada ise geri
alanda kullanılmakta. Bana göre bu
dönüﬂler fazla maliyet gerektirmiyor.
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‹nﬂaat sektöründe hatalı yerleri alçı levha ne geç baﬂlatacak ne de geç bitirtecek
detaylandırılan duvar tiplerimiz var. Daha
kullandıysanız düzeltmeniz kolay ve ucuz bir konumda olmamalıyız. ﬁantiye iﬂ
önce söyledi¤imiz gibi konutlarda alçı
oluyor. Bugün Çayyolu’nda yaptı¤ımız üst programını dikkate alarak kendimize aylık levha duvar tipleri fazla kullanılmıyor.
seviyedeki konut projesinde alçı levha
hedefler koyuyoruz. Bu aylık hedef her
Daha çok hastane, alıﬂ-veriﬂ merkezleri
kullanarak maliyet, emek ve zaman
gün kontrol ediliyor, ekiplerimizle
gibi geniﬂ alanlarda kullanılıyor. Buralarda
tasarrufu sa¤ladık.Tabi alçı levhaların
de¤erlendirip gerekti¤inde aylık hedefi
da duvarlar yüksek oluyor bu yüzden
bugün üretimlerini düﬂünürsek suya,
yakalamak için ekip sayımızı arttırıyoruz. duvar detayları önemli hale geliyor. Yanlıﬂ
yangına dayanıklı ürünleri var. Bu
ﬁimdiye kadar bitirdi¤iniz önemli
duvar detaylarından dolayı imalatta
performansları sıradan ürünlerle
projeler hangileridir? Bunların içinde en sorunlar yaﬂayabiliyoruz. Sorunların
yapamazsınız, içine
keyif alarak yaptı¤ınız, giderilmesi için gerekli çalıﬂmaları da
mutlaka ekstra bir ﬂeyler
bu benim göz bebe¤im yapmaktayız.
koymalısınız. Piyasa, bu
dedi¤iniz proje var mı?
Alçı bazlı ürünlerin yangın dayanımı
Yapt›¤› çalıﬂmalarla çok
gerçe¤i bildi¤i için
Aksoy: ﬁimdiye kadar gibi performansa dayalı özelliklerini
esnek malzemeler üretmeye
uygulamalarında proje
yapmıﬂ oldu¤umuz
kullanıcılarla paylaﬂıyor musunuz?
baﬂladı. ﬁunu iddia
sistemini önemsemeye
referans olarak
Aksoy: Tabi ki paylaﬂıyoruz. Zira,
edebilirim ki; Türkiye’nin en
baﬂladı. Çünkü nitelikli
gösterebilece¤im
ürünlerin performansı uygulanaca¤ı alan
esnek alçı malzemelerini
olması alçı levhanın
projeler; Bursa’da
olarak çok önemli. Yangına ve rutubete
Lafarge Dalsan üretiyor…
kullanımını arttırıyor. Bu
Uluda¤ Karina Otel,
dayanıklılı¤ına göre alçı levhalar kullanılır.
da bize fayda sa¤lıyor.
Konya Numune
Müﬂteri bunların içeri¤ini ve özelliklerini
Uygulamada hangi
Hastanesi, Nevﬂehir
bilmedi¤i için gerekli bilgilendirmeyi
sorunlarla karﬂılaﬂıyorsunuz, bunları
Asos Otel, Kayseri Erciyes Üniversitesi
yapıyoruz.
nasıl çözüyorsunuz?
Spor Salonu, ‹stanbul ve Ankara
Kıratlı: Özellikle Lafarge Dalsan ile
Aksoy: Uygulamalarda bizden kaynaklı Finansbank ﬁubeleri, Ankara Batıkent
çalıﬂmamızın sebebi bu ürünlerin perforsorunlar olmuyor. Genelde sorunları proje Bilgi Hastanesi, Ankara Büyükﬂehir
mansının ve dayanıklılı¤ının fazla olması.
aﬂamasında yaﬂıyoruz. Bir kere hiçbir
Belediye Baﬂkanlık Makamı, Mo¤olistan
Ucuza kaçmadan kaliteli ürünler üretiprojede uygulanacak duvar tipi belli de¤il. Büyükelçilik ve Lojman Binası’dır. Benim yorlar. Alçı levha üretiminde alçı
Uygulamalarda detayların net olarak
en keyif aldı¤ım çalıﬂma
karıﬂımından ka¤ıdına
bilinmemesi bizleri de zor duruma
ise, 2009 yılı sonunda
kadar kullanılan bütün
düﬂürüyor; ama bizim için önemli olan
bitecek olan Samsun
malzemeler kalite için
imalatın kaliteli olması. ‹nﬂaat sırasında
400 Yataklı E¤itim ve
çok önemli. Kalitesiz
Türkiye’nin en esnek alçı
uygulanan alçı levha bir ﬂekilde zarar
Araﬂtırma Hastanesi’dir.
ürünlerin, yani kalitesiz
malzemelerini Lafarge
görürse yeniden düzenlenmesi bize yük
Projelerinizde sıklıkla
kâ¤ıt ve alçı karıﬂımının
Dalsan üretiyor, bu da
oluyor. Sorunlar bizden kaynaklanmasa
kullandı¤ınız alçı ve
kullanımı zamanla hata
bize çok büyük yarar
da zarar gören biz oluyoruz. ‹nﬂaatın
levha duvar tipleri
verir, çatlamalar ve
sa¤lıyor.
tesisat çalıﬂmaları esnasında yaptı¤ımız
hangileridir?
kırılmalar olur. Bundan
iﬂin zarar görmesinin nedeni biz de¤iliz.
Aksoy: Projelerde
ötürü müﬂteriler
ﬁantiyelerin iyi denetlenmesi ve bina
sıklıkla kullanılan duvar
ma¤dur oluyor. Bu
tesisatının bizden önce yapılması daha
tipleri derken aslında çok belirli bir duvar sebeple Lafarge Dalsan’ın kalitesi bizim
faydalı olabilir.
tipi yok. Fakat projeler yapılırken eksik
için çok önemli bir unsur.
Bir projeye baﬂlarken izledi¤iniz
yöntem nedir, planlamanızı yaparken
nelere dikkat ediyorsunuz?
Aksoy: Projeye baﬂlarken öncelikle
projemizde yapaca¤ımız uygulamalarla
ilgili bir çeliﬂki varsa; o çeliﬂkileri tespit
eder ve düzeltiriz. Her zaman olmuyor
ama iﬂimizin kaliteli olması için dikkat
etmemiz gerekli. Daha sonraki aﬂamada
metrajları çıkarır ve bu metrajlara göre
kullanılması gereken malzemeleri
hesaplar bir bütçe çalıﬂması yapar, aylık
da¤ılımları belirler, gerekiyorsa bunlarla
alakalı ba¤lantılarımızı yapar; gerekli ekip
sayısını da bu metrajlara göre belirleyerek
iﬂe baﬂlarız. ‹malat planlamasını yaparken,
ﬂantiyenin bizden istedi¤i bir takım iﬂ
programı olacaktır ve do¤al olarak bunları
dikkate alıyoruz. Çünkü bizden önce ve
sonra onların bildi¤i bizim bilemeyece¤imiz uygulamalar olacaktır. Biz bunları
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Firmanızın satıﬂ stratejisi hangi olgular teknik bilgileri bir araya getirerek,
sektörün bu yöndeki ihtiyacını karﬂıüzerine kuruldu?
Aksoy: Biz bir uygulama firmasıyız. Satıﬂ lamak için “Alçı Levha Teknik Kitabı”nı
sektöre kazandırdı. Bu tip çalıﬂmaların
stratejisi olmayan sadece uygulama
yararlı oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
stratejisi olan bir firmayız. Ben insanları
Aksoy: Evet. Web sayfasında yer alan
mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok sevisistem analizi iﬂimize çok
yorum. Çünkü mutlu
yaradı. Bize soruldu¤u
insanların sorunu da
zaman, bayilerin bazı
olmaz. Benim
Lafarge Dalsan’ın web
sorulara farklı cevaplar
çalıﬂanım, benim üst
sitesindeki ayrıntılı bilgiler
verdi¤ini görüyorduk.
yüklenicim mutluysa
önemli. Çünkü müﬂteri
Ortada bir netlik
zaten hiçbir sorun
resmi web sayfasındaki
olmayınca her bayi bilgi
yoktur. Fazlada geniﬂ
bilgileri daha çok dikkate
ve tecrübelerine
bir strateji
alıyor.
dayanarak farklı cevaplar
istemiyorum. Mutlu
veriyordu, bundan ötürü
etmek için ne gerekide müﬂterinin kafası
yorsa yaparım. Para
kazanmayaca¤ım bir iﬂte olmam. Sonunda karıﬂıyordu. Farklı detaylarda önemli,
çünkü bu gibi durumlarda müﬂterinin en
para kazanamayaca¤ım için mutsuz
çok önem verdi¤i ekonomik detay oluyor.
olurum. Aldı¤ım her iﬂte bunu dikkate
Bu gibi durumlarda Lafarge Dalsan’ın
alıyorum. Sonuçta mutlu olabilmem için
web sitesindeki ayrıntılı bilgiler daha
para kazanmam gerekiyor. Ben
önemli oluyor. Çünkü müﬂteri resmi web
kazanırken kalite ve hızımı yeterli
seviyeye getirip, çalıﬂan ekiplerimi hiçbir sayfasındaki bilgileri daha çok dikkate
alıyor. Kitap projesi de bence bu noktada
ﬂekilde ma¤dur etmemeye çalıﬂıyorum.
çok önemli. Belki web sitesini
Arada bir aksaklıklar olsa da bizimle
çalıﬂan insanlar iyi niyetimizi bildikleri için kullanamayan insanlar olabilir; onlara
kitabın kullanımı daha kolay gelebilir. Kitap
büyük sorunlar yaﬂanmıyor. Kısacası
stratejimiz bizim ve herkesin mutlu olması. do¤ru yerlere sa¤lıklı bir ﬂekilde
ulaﬂtırılırsa herkesin elinin altında bir
Lafarge Dalsan web sayfasında yer
çözüm kitabı olarak kullanılabilir. Hatta
alan ve tüm müﬂterilerin kullanımına
açık olan sistem analizi sizin için ne gibi bu kitap üniversitelerdeki e¤itimde de
kullanılmalı, yapı elemanları dersinde de
kolaylıklar sa¤ladı? Öte yandan yakın
tarihte Lafarge Dalsan alçı levha ile ilgili mutlaka okutulmalı. Çünkü gelece¤in

mimarları o sıralarda oturuyor. Bunlara
hazırlıklı olarak sektöre giriﬂ yapmalıdırlar.
Bu bilgileri do¤ru hazırlanmıﬂ bir kitaptan
ö¤renmeleri sektörde ö¤renmelerinden
daha avantajlı. Çünkü okul bitip sektörde
çalıﬂmaya baﬂladıklarında daha nitelikli
olacakları için faydaları da artacaktır.
ﬁantiyelerde mutlaka ilginç olaylarla
karﬂılaﬂıyorsunuzdur. Bizimle paylaﬂabilece¤iniz bir anınız var mı?
Aksoy: Evet, karﬂılaﬂıyoruz. Nevﬂehir’de
otel inﬂaatı yapılırken ﬂantiye ﬂefi,proje
müdürü, firma sahipleri bir iﬂ programı
çıkardılar. Bu iﬂ programı sırasında otel
inﬂaatının iki günde bitmesini istediler.
Biz her ne kadar bu iﬂin iki günde bitmeyece¤ini belirtsek de iki günlük bir iﬂ
programı çıkardılar. Sonuçta üç ay sonunda iﬂimizi bitirdik. Burada biz elimizden
geleni yaptık ama karﬂı tarafın bilgi
eksikli¤i yüzünden böyle bir sonuç çıktı.
Kıratlı: Bundan birkaç yıl önce alçı
levhaların nakliyesi sırasında kırılmalar
yaﬂanıyordu. Bu kırılmalardan dolayı,
bizim mali yapımız olumsuz etkileniyordu.
Lafarge Dalsan bu soruna çözüm buldu.
Yaptı¤ı çalıﬂmalarla çok esnek malzemeler
üretmeye baﬂladı. Diyebilirim ki;
Türkiye’nin en esnek alçı malzemelerini
Lafarge Dalsan üretiyor, bu da bize çok
büyük yarar sa¤lıyor. ﬁu anda uygulama
ve taﬂıma gibi durumlarda malzemeler
zarar görmemeye baﬂladı. Eskiden iki
kiﬂinin taﬂıdı¤ı malzemeleri ﬂimdi bir kiﬂi
taﬂıyabiliyor.
Sipariﬂ modülü sizin için ne gibi
kolaylıklar sa¤lıyor?
Aksoy: Sipariﬂ modülü olmadan önce
faks yoluyla sipariﬂlerimizi iletiyorduk.
Faksla iletilirken fabrikadaki kamyon
tiplerini göremedi¤imiz için kafamızda
ayarlayamıyorduk. Dolayısıyla yanlıﬂ
yazılan sipariﬂler oluyor, yanlıﬂ malzemeler geliyordu. Türkiye genelinde uygulamalar yaptı¤ımız için çok uzun mesafeli
ﬂantiyelerde benzer hatalar olunca yüksek
maliyetler olarak karﬂımıza çıkıyordu.
Yanlıﬂ malzemenin de¤iﬂimi konusunda
da zaman kaybı yaﬂıyorduk. ﬁimdi bu
modül ile birlikte böyle sorunlar yaﬂamıyoruz. Bu modül programı bilgisayarlarımızda mevcut. Bu sayede firma ile
sa¤lıklı iletiﬂim kurabiliyoruz ve hata
yapma olasılı¤ımız oldukça düﬂüyor.
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Proje Söyleﬂi

Yüksek kalite ve konforda …

“Selenium Twins”

Sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı bir
yaﬂam sunan Selenium Twins,
dairelerde kullanılan çift kat alç› levha
bölme duvar, Türkiye’de bir “ilk” olma
özelli¤ini taﬂıyor.
Mehmet Avcı
Aﬂçıo¤lu ‹nﬂaat tarafından “üst düzey
yaﬂam” kriterlerine göre tasarlanan
Selenium Twins, Fulya’da ‹stanbul’un tam
merkezinde yaﬂamın ayrıcalı¤ını sunan
konsept bir proje. Fulya’da Aﬂçıo¤lu ‹nﬂaat
tarafından inﬂa edilen BJK Süleyman Seba
Tesisleri içerisinde yer alan Selenium
Twins kompleksi; 34 katlı 240 daireli 2
blok rezidans, 20 katlı iﬂ merkezi, 16 bin
metrekare süpermarket, 14 katlı hastane
ve 1 kültür merkezinden oluﬂuyor.
Helikopter pisti de bulunan projede,
rezidans kulelerinden birinin en üst iki
katında sadece Selenium Twins sakinlerine hizmet veren, ‹stanbul’un her
noktasının görülebildi¤i bir restoran
bulunuyor. ‹kinci rezidans kulesinin en
üst katında ise Bo¤az manzaralı bir fitness
center bulunuyor.
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800 metrekarelik lobisiyle de farklılı¤ını
ortaya koyan projede, yaﬂam alanları,
kullanıcıları için her olana¤ı sa¤layacak
ﬂekilde tasarlanmıﬂ. Geniﬂ bahçe, çocuk
oyun alanları, kreﬂ, çok amaçlı tenis kortu,
basketbol ve voleybol sahaları, açık-kapalı
yüzme havuzu, güneﬂlenme terası, çok
amaçlı fitness/aerobik salonu, sauna,
masaj ve dinlenme bölümleri, bilardo ve
masa tenisi salonları, ortak alanlarda özel
müzik sistemi, dairelere servis olana¤ı
sunabilecek restoran, cafe, bar, business
center, kuru temizleme ve kat temizli¤i
servisi ile vale servisli kapalı otopark gibi..
Selenium Twins Projesi Neler Sunuyor?
Sosyal Alanlar
- Tenis kortu
- Basketbol sahası
- Açık-kapalı yüzme havuzu ve
güneﬂlenme terası
- Bo¤az manzaralı spor salonu
- Çocuk oyun parkı ve geniﬂ bahçe
- Yürüyüﬂ parkuru
- SPA
- Roof katta teraslı cafe-bar

- Squash
- Vale servisi
- Kapalı otopark ve misafir otoparkı
- Kuru temizleme ve kat temizli¤i servisi
- Business Center-Concierge hizmet
Konforlu Yaﬂam
- Selenium için özel tasarlanmıﬂ Dada
mutfak
- Tüm odalarda ses izolasyonlu lamine
parke
- Birinci sınıf seramik seçenekleri
- Duvarlarda birinci sınıf saten boya
- Gaggenau ankastre beyaz eﬂya seti
- Merkezi sistem ısıtma ve sıcak su
Güvenlik
- Merkezi güvenlik sistemi
- E¤itimli güvenlik görevlileri
- 24 saat tam güvenlik
- CCTV kamera sistemi
- Deprem yönetmeli¤ine uygun
tasarlanmıﬂ yapı
- Yangın söndürme sistemi
- Yangına karﬂı basınçlandırılmıﬂ asansör
holü ve merdivenler
- Ortak hacimlerde acil anons sistemi

Altyapı
- Isı izolasyonlu fibrobetor dıﬂ cephe
kaplaması
- Temelde bohçalama ve drenaj sistemi
ile su yalıtımı
- Kablo tv, uydu ba¤lantısına uygun altyapı
sistemi
- Güvenlik sistemiyle ba¤lantılı CCTV
devresi
- Teras ve balkonlarda su ve ısı yalıtım
- Yeterli hacimde su deposu
- Daire baﬂına 1 adet depo
Sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı bir yaﬂam
sunan Selenium Twins, dairelerde
kullanılan aksesuar markaları ile de
Türkiye’de bir ilk olma özelli¤ini taﬂıyor.
Mimarisinde kubbe kavramını önde tutan
Selenium Twins, bunu sadece ‹slamiyet’e
de¤il, di¤er semavi dinlere de ba¤lıyor.
Kubbe anlayıﬂı ile yeni bir açılımda
bulunan Aﬂçıo¤lu ‹nﬂaat, ferahlı¤ı ve
huzuru sa¤layabilmek için buna özen
gösterdi. Minimalist bir çizgide projelendirilen Selenium Twins, müﬂterinin
isteklerine cevap veren bir proje olarak
gösteriliyor.

Foto¤raf:Mehmet Avc›

‹cra ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk
Aﬂçıo¤lu ALÇIM’›n sorular›na ﬂöyle yan›t
verdi.
Cenk Bey biraz kendinizden ve
Aﬂçıo¤lu Grubu’ndaki pozisyonunuzdan
söz eder misiniz?
Ben Aﬂçıo¤lu ‹nﬂaat’ta hem ‹cra Kurulu
Üyesi, hem de Yönetim Kurulu Üyesiyim.
26 yaﬂındayım. Grupta 6 yıldır, yani 20
yaﬂımdan beri görev alıyorum. ‹ﬂi en iyi
ﬂekilde ö¤renmek için, grupta en alt
kademelerden baﬂladım. ‹ﬂleri adım adım
ö¤renerek bugünkü konuma geldim.
Grupta a¤ırlıklı olarak gayrimenkul
yönetimi ve danıﬂmanlı¤ı ile ilgili olan
ﬂirketimiz ile ilgileniyorum. Yurt dıﬂında
da projelerimiz var. Bunlar, daha çok yol
ve altyapı a¤ırlıklı projeler. Bu projelerle
birebir ben ilgileniyorum.

Selenium Twins projesinde, sektörde
ilk olabilecek uygulamalarınız var mı?
Bu projeye “prestij projemiz” olarak
baktı¤ımız için, genel anlamda bugüne
kadar hiç kullanılmamıﬂ ürünleri tercih
ettik. Beyaz eﬂyasından vitrifiyelere kadar
A Plus markaların en yeni modellerini
kullandık.
Özetle projemizde en iyiyi yakalamaya
çalıﬂtık, bunun için de ne gerekiyorsa
yaptık. Projemizde en yenileri ve en iyileri
kullanmaya gösterdi¤imiz özeni, alçı
levhalarda da gösterdik ve çift kat alçı
levha kullandık.
Selenium Twins projesinin isim babası
kim?
Projenin isim babası babam Yaﬂar

yalıtım faktörleri olarak taﬂ yünü kullanılması, hatta çok tesisat ve kapı organizasyonları imkanı verdi¤i için çelik
konstrüksiyon üzerinde kullanılabilmesi
önemli oldu. Zaman zaman sevdi¤im
kavisli hareketlerde, ki bu binada yer yer
odak noktalarında kullanıldı. Lafarge
Dalsan’›n bunlara imkan veren daha ince
levhalar üretmiﬂ olması projeye alan
kazand›rd›. Öte yandan bina hareketlerinde, duvar hareketlerinde alçı levha
birleﬂimlerinde de birtakım uygulama
know-how’ları, yani birtakım profillerin
uygulanmasına imkan vermesi önemliydi.
Dümdüz bir beyazlık efekti verebilmemizde güçlü bir malzeme, hafifli¤i
açısından, teknolojik uygulamalar

Aﬂçıo¤lu diyebilirim. Bize gelen isim
önerileri arasından, babam “Twins” ismini
daha sıcak buldu¤u için, bu isimde karar
kıldık.
Bu anlattıklarınıza bakarsak,
projenizde para kazanmaktan çok, ilklere
imza atma arzusunun öne çıktı¤ını
görüyoruz do¤ru mu?
Evet, do¤ru düﬂünüyorsunuz. Bu
projemizde ego, ön plana çıktı. “En iyiyi
yapma”, “ilk olma” duygusu ve hedefi
vardı. Bu projede çok ekonomik oldu¤umuzu söyleyemem. Detaya çok indik. Bu
projeyi evladımız gibi gördü¤ümüz için,
müteahhit gözüyle de¤il de mimar gözüyle
baktık.
Bu projede yo¤un bir ﬂekilde alçı ve
alçı levha kullan›ld›. Bu malzemeyi
projenizde a¤ırlıklı olarak kullanmanızın
nedeni neydi?
Birincisi, bunun gelenekçilikle alakası
yok. Bu, teknolojinin bize verdi¤i özel bir
imkan. ‹kincisi, yüksek yapılardaki yükler
açısından önemli bir kullanım malzemesi.
Ancak bunda da ekonomik davranmad›k.
Çift kat uygulaması, her odada ses ve ısı

açısından farklı bir malzeme oldu. Bir de
bu kadar iyi malzemede, biraz da mimari
estetik ve onlarla ilgili iyi uygulama
detaylarına özen gösterdi¤inizde iyi
ürünler ve iyi mekanlar elde edebilirsiniz.
ﬁantiyenizde, hangi alanlarda alçı ve
alçı levhayı tercih ettiniz?
ﬁantiyemizin ço¤unda, özellikle bu
komplekste, duvarlarda ve tavanlarda
kullandık. Kat hollerindeki yangın güvenlik
kapaklarında bile, standartlara uygun ve
itfaiyenin de kabul etti¤i bir alçı kullandık.
Alçı levha size ne gibi avantajlar
sa¤lıyor?
Alçı levha, artık eskisi gibi pahalı bir
malzeme de¤il. O nedenle maliyet açısından büyük avantajı var. Alçı levhan›n
teknolojisi çok geliﬂti, bu da uygulama
kolaylı¤ı getiriyor ve iﬂlerin hızlanmasını
sa¤lıyor. Yani, alçı levha hem maliyet hem
de hız yönünden büyük avantajlar sa¤lıyor. Binaya yük bindirme açısından da
alçı levha çok avantajlı. Tu¤laya göre çok
hafif oldu¤undan, binaya bindirilen yük
de önemli ölçüde azalıyor. Özellikle,
rezidans bölümümüzde ses ve ısı
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yalıtımına çok özen gösterdik. Bu nedenle
çift kat alçı levhanın arasında izolasyon
yaptık. Tabanda hiçbir projede kullanılmayan, parke altına mantar kullandık.
Böylece özellikle, ses yalıtımını en üst
düzeyde sa¤ladık. Teknolojisi çok geliﬂti¤i
için, alçı levhayı iste¤iniz ﬂekilde uygulayabiliyorsunuz. Mimari olarak da alçı
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levhayı istedi¤iniz ﬂekilde kullanabiliyorsunuz. Bu projemizin içerisinde yer alan
hastane binası ve kültür merkezi binasında, alçı levhayı çok farklı ﬂekillerde
kullandık. Özellikle, kültür merkezi
binasında resmen alçı mimarisi yaptık.
Mimarımız, kültür merkezinde alçı levhayı
çok iyi kullandı. Bu binada çok güzel alçı
oyunları yapıldı . Gizli aydınlatmalarla alçı
levhada çok farklı bir kullanım gerçekleﬂtirdik. Yine kat hollerinde de alçı
levhalar kullandık. Burada ıﬂık oyunları
yaparak farklı bir hava yarattık.
Bu projede, alçı levha daha çok hangi
uygulamalarda tercih edildi? Özel bir
sistem kullan›ld› mı? Varsa neden bu
sistem tercih edildi?
Burada farklı sistem olarak kullandı¤ımız, çok tipik uygulamalar vardı; ancak
standart C profillerle uyguladı¤ımız
alanlar oldu. Birincisi, biz alçı levhaları bu
projede çift kat kullandık. ‹kincisi, herhangi
bir duvar, hem yal›t›m gereklerini yerine
getirmek hem de dıﬂ kabu¤u ikinci bir
yal›t›m katmanı açısından, iç mekanın
hemen hemen tamamında ve tavanlarında
alçı levhalar kullandık. Hastane ve konser
salonunda ise hem akustik kavisler hem

de akustik levhalar kullanıldı. Islak hacimler ve kapı gibi bir takım küçük ve hareketli
yüzeylerde a¤ırlıklı olarak demir konstrüksiyon uygulamaları kullanıldı.
Bölme duvarlarda kullandı¤ınız duvar
tipi nedir?
Bölme duvarlarda çift kat, her iki yönde
tamamen taﬂ yünü izolasyonlu, ses ve ısı
yalıtımı tamamen sa¤lanmıﬂ bir ﬂekilde
uygulama yaptık. Tavanlarda tek kat,
genellikle C profil üzerine astık. Bazı kavisli
uygulamalarda, alç› levhaların 6 mm, 8
mm gibi ince katmanların› da kullandık.
Islak hacimlerde yeﬂil alç› levha, yangın
zonlarında kırmızı alç› levha kullandık.
Di¤er yerlerde de standart üretimleri
kullandık, bizim için büyük kolaylık oldu.
Müﬂterilerinize, kulland›¤›n›z malzemelerin yangın performansı oldu¤unu
söylüyor musunuz? Ya da müﬂterileriniz
bu bilgileri sizden talep ediyor mu?
Bunları, satıﬂ tekni¤i olarak kullanıyor
musunuz?
Evet, müﬂterilerimize bunu söylüyoruz.
Onlara yangın güvenli¤imizi, yangına karﬂı
aldı¤ımız önlemleri, yaptı¤ımız uygulamaları anlatıyoruz. Ama bunu, özellikle
satıﬂ politikamızda belirtmiyoruz.
Müﬂterilerinizden alçı levha kullanımı
ile ilgili talepler veya sorular geliyor mu?
Direkt bize olmasa da projemizdeki alt
birimlerimize, proje müdürlü¤üne bu tip
sorular ve talepler geliyor.
Alç› levha, binalarınızı bir an önce
satıﬂa dönüﬂtürmede avantaj sa¤lıyor
mu?

baﬂladı; ama biz de sektördeki duraklamaya yakalandık. O duraklama süreci de
bizi oldukça yordu.
Bu projenizi ne kadar zamanda
tamamladınız?
Bu projemiz 180 bin metrekare alan
üzerinde inﬂa edilen bir kompleks. Projeyi
3.5 yılda tamamladık.
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Tabii ki avantaj sa¤lıyor. Alçı levhanın
uygulanması pratik ve hızlı oldu¤u için,
bize hem zaman, hem de hız avantajı
sa¤lıyor. Ayrıca uygulanması da temiz
oldu¤undan üzerinden bir boya geçirerek
hızlı bir ﬂekilde bitirebiliyoruz. Hatta
boyanmasa bile ﬂık ve etkileyici bir
görüntü ortaya çıkıyor. ‹nsanlar da
bundan çok etkileniyor.
Duvarlarda alçı levha kullanımı, geleneksel sisteme göre ne kadar zaman
kazandırıyor?
Bu aslında projeye ve projenin büyüklü¤üne göre de¤iﬂebilir. Ama fikir vermesi
açısından ﬂöyle bir örnek verebilirim:
Geleneksel sistemle 12 ayda bitirebilece¤iniz bir iﬂi, alçı levha sayesinde 6 ayda
bitirebiliyorsunuz. Hemen hemen yarı
yarıya bir süre söz konusu.
Projenizin mimarisinde öne çıkarabilece¤iniz en önemli özellik veya özellikler
neler?
Projemizde özellikle sadeli¤e önem
verdik. Dıﬂarıdan bakıldı¤ında beyaz, sade
ama ﬂık bir görüntü var. Sade bir mimariyi
tercih ettik. Mimarımız da projenin dıﬂ
sadeli¤ine uyumu, kullandı¤ı alçı levhalarla
sa¤ladı. Mimarımız, dıﬂarıdaki beyazlı¤ı
ve ferahlı¤ı, içeride alçı levhaları
kullanarak sa¤ladı.
Projenizin sade bir mimariye sahip
olmasına siz mi karar verdiniz?
Mimarınızdan bunu mu istediniz?
Evet, mimarımızdan sade bir görünümü
olan proje istedik. Sadeli¤e çok önem
verdik. Özellikle iç mekanların ve ortak
alanların sade olmasına çok dikkat ettik.
Çünkü bir binanın giriﬂi, lobisinin insan
üzerinde bıraktı¤ı ilk izlenim, çok önemli.
Biz, buna da çok dikkat ettik. Proje,
dıﬂarıdan böyle sade oluﬂunca, içeride de
alçı levhalarla buna uyumu sa¤lamak
zorunda kaldık. Alçı levha kullanımı
yo¤unlu¤u ve kullanım ﬂekliyle projemiz,
çok ﬂık ve farklı bir mimariye sahip oldu.
Selenium Twins, alçı levhaların bölme
duvarlarda kullanımının arttı¤ı ve
yo¤unlaﬂtı¤ı ilk projelerden biri . ﬁu anda
en volümlü alçı levha kullanımı, bu projede
gerçekleﬂti. Aﬂçıo¤lu ‹nﬂaat, bu yüksek
volümlü kullanımı ile alçı levha kullanımında di¤er müteahhitlere de bir bakıma
yol gösterici oldu.
Sektörü nasıl görüyorsunuz?
Sektör ciddi bir darbe yedi ve ﬂu anda
o darbenin ardından toparlanmaya
çalıﬂıyor. Bu toparlanmanın da 2010 yılının
sonunu bulaca¤ını düﬂünüyorum.
Selenium Twins projemiz iyi bir zamanda,
gayrimenkul rüzgarının esti¤i bir dönemde

Selenium Twins Projesinin ﬁantiye
Sorumlusu- ‹nﬂaat Mühendisi Alp Koray
Korkmaz, inﬂaat süresince alç› levhan›n
birçok avantajlar›n› gördüklerini söyledi.
Korkmaz projeye iliﬂkin ALÇIM’›n
sorular›n› ﬂöyle yan›tlad›.
Projede uygulama sırasında karﬂılaﬂtı¤ınız problemler, sıkıntılar neler?
Bunları nasıl çözdünüz?
Projeyi uygularken karﬂılaﬂtı¤ımız
problemleri: 1-Hava ﬂartları, 2- Süresel
problemler, 3- Firmaların birbirleriyle olan
iliﬂkilerinden kaynaklanan problemler,
4- Sahada uygulama aﬂamasında

karﬂılaﬂılan hatalar, 5- Projenin öngörülen
maliyetinin yükselmesi, diye
sıralayabilirim. Bunların dıﬂında bazı idari,
iﬂ güvenli¤i ve projeye özgü özel spesifik
problemler yaﬂad›k. Lojistik, ﬂehir içinde
çevreye zarar vermeden iﬂ yapmak,
gürültü gibi kolay de¤il.
Alçı levha ile istedi¤iniz çözümlere,
sonuçlara ulaﬂabiliyor musunuz? Alçı
levhanın ne gibi avantajları var?
Alçı levha kullanımı hızla yaygınlaﬂıyor.
5 sene önce biz Selenium Rezidans’ı
yaparken; alçı levha, ytong ve tu¤ladan
hangisini kullanalım diye çalıﬂma yapıyorduk. Bu projede ise hiçbir ön çalıﬂmaya
girmeden alçı levhayı tercih ettik. Alçı
levha, artık yeni teknolojide çok sık
kullanılmaya baﬂlanan bir ürün haline
geldi. Alçı levhanın birçok avantajı var;
kolaylı¤ı, prefabrik olması, temizli¤i, hızı,
bir sürü tesisata müsait olması, modüler
olması, hafifli¤i nedeniyle binaya yük
getirmemesi ve revizyon ile tadilata uygun
olması.
Bu projede kaç metrekare alçı levha
kullanıldı?
Bu projede, 400-450 bin metrekarelik
alçı levha kullanımı söz konusu.
Projenin ilerlemesinde alçı levha süre
olarak nasıl bir avantaj kazandırdı?
Alçı levha kullanıldı¤ında hem iﬂin bitme
süresi, hem de imalat maliyeti düﬂüyor.
Örne¤in; bir imalatın, iﬂin 5 ayda bitmesi
öngörülmüﬂse, siz geleneksel duvar
yapımında 150 iﬂçi kullanacakken, alçı
levhada 50-60 kiﬂi kullanmanız yetebiliyor. Alçı levha revizyona ve tadilata
uygun bir malzeme oldu¤u için, bir

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:1

19

tu¤lanın tadilatta çıkaraca¤ı iﬂçilik baﬂka,
alçı levhanın çıkaraca¤ı iﬂçilik baﬂka.
Projedeki alçı levhaları nerelerde
kullandınız?
Alçı levhaları kullanırken de¤iﬂik
sistemler kullandık. Tek bir sisteme ba¤lı
kalmadık. Mesela hastane blo¤unda çelik
konstrüksiyon üzerine alçı levha kullanırken, rezidans bölümünde duvarlarda çift
kat alçı levha kullandık. Bazı özel duvarlarda çift konstrüksiyon çift kat alçı levha
kullandık. Tavanların yüzde 97’sinde alçı
levha kullandık. Alçı levha maliyet olarak
yukarıda gibi gözükse de geri dönüﬂü artı
olarak gerçekleﬂiyor. Alçı levhanın özelliklerini bilerek kullandı¤ınızda artıları daha
fazla oluyor. Biz de bu bilinçle hareket
ederek alçı levhaları en iyi ﬂekilde kullandık. Örne¤in taﬂıyıcı duvarları önceden
tespit ederek, buralara çelik konstrüksiyon
duvar yaptık. Alçı levhanın hangi durumda
ne ﬂekilde davranabilece¤ini, kabiliyetini
do¤ru tespit edip ﬂantiyenizi de buna göre
organize ederseniz avantajları daha da
artıyor.
Alçı levha ile çalıﬂırken tek tip ustayla
ama geleneksel yöntemlerle duvar inﬂa
ederken hem duvar ustaları, hem sıva,
hem de boya ustaları ile ayrı ayrı
çalıﬂmak zorundasınız. Bu açıdan alçı
levhanın pratik ve iﬂçilik maliyetini
azaltan bir ürün oldu¤unu söyleyebilir
miyiz?
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Geleneksel duvar inﬂaatında hem iﬂçi
maliyetleri, hem hız hem de kirlilik dezavantajları var. Alçı levhada ise bunların
hepsi avantaja dönüﬂüyor. Ayrıca bir di¤er
önemli konu da, tu¤la ile binaya yükledi¤iniz yük ile alçı levha kullanarak
yükledi¤iniz yük arasında büyük fark var.
Yangına dayanıklı alçı levhaları
nerelerde kullandınız?

Özellikle yangın zonu olan duvarlarda
kullandık. Kültür merkezinde a¤ırlıklı
olarak kullandık. Kültür merkezinin salon
duvarlarında, sahne duvarlarında hep
Lafarge Dalsan’›n yangına dayanıklı alçı
levhalar› kullanıldı. Hastane binasında da
özellikle ﬂaftlarda kullandık.
Müﬂterilerinizin alçı levha kullanımı ile
ilgili talepleri oluyor mu?
Bizim müﬂterilerimiz farklı. Talepleri
olan, araﬂtıran, verdi¤ini isteyen bir
müﬂteri profilimiz var. Müﬂterilerimizin
yaklaﬂık yüzde 10’u yangın güvenli¤i gibi
özellikleri soruyor. Yüzde 30-40’ı ise
yapılan iﬂin farkında. Olaya sadece oda
büyüklü¤ü, kullanılan seramik olarak
bakmıyor, teknik altyapısına da bakıyor.
Geriye kalan yüzde 60’lık bölüm ise daha
görsel ﬂeylerle ilgileniyor. Duvarda çift
katlı alçı levha kullandı¤ımızı söyledi¤imizde ancak duvarların alçı levha oldu¤unun farkına varabiliyorlar.
Son olarak eklemek istedi¤iniz bir ﬂey
var mı?
Alçı levha üreticileri; müteahhitlere,
mimarlara teknik olarak sistem konusunda
destek verebilmeliler. Piyasanın buna
ihtiyacı var. Firmaların ürettikleri alçı
levhanın, hangi ﬂartlarda hangi sistemde
nasıl kullanılabilece¤i konusunda destek
vermeleri gerekiyor ki Lafarge Dalsan
teknik yay›nlar› ile yap›yor. ﬁu anda bunu
herkes kendi kafasına göre yapıyor. Alçı
levha artık özel bir malzeme olmayı aﬂtı
yaygınlaﬂmaya baﬂladı. Standart bir ürün
haline geldi.

Proje Haber

Mavi ile Yeﬂilin Kesiﬂti¤i Nokta...

“Carpe Diem”
Yapı Market Grup tarafından Ege’de
yeﬂil ile mavinin birlikte oluﬂturdu¤u,
‹zmir / Özdere’nin en güzel koyunda 93
bin metrekare üzerine kurulan denize
sıfır 5 yıldızlı Carpe Diem Claros Resort
& Spa Hotel, 504 oda ve 1500 yatak
kapasitesiyle turizm sektörüne hizmet
vermeye baﬂladı.
Mimar Nihal Güven, Lafarge Dalsan’ın
üretti¤i alçı ve alçı levha sistemlerinin
kullanıldı¤ı Carpe Diem’de, son derece
rahat çalıﬂtıklarını söylüyor. Mimar Nihal
Güven: “Aslında sadece bu projede de¤il,
birçok projede Lafarge Dalsan’›n alçı ve
alçı levha sistemlerini kulandık. Zaman
açısından ve uygulanabilirli¤i açısından
bu sistemlerin yararlarını çok gördüm.
Ve uygulamacı arkadaﬂlarla beraber bu
sistemleri kullanmanın en uygun
olaca¤ında uzlaﬂtık” diyor.

8

Foto¤raflar:Mevlüt Da¤deviren

N. Zeynep Güngör
Kısa adı YMG olan Yapı Market Grup
tarafından turizm sektörüne kazandırılan
5 yıldızlı Carpe Diem Claros Resort & Spa
Hotel, yeﬂil ile mavinin buluﬂtu¤u bir do¤a
cenneti olan Ege’nin ﬂirin beldesi
Özdere’de, toplam 93 bin metre kare
üzerine kurulan denize sıfır ﬂık bir otel.
‹zmir’e 60 km, Adnan Menderes
Havalimanı’na 40 km mesafedeki Carpe
Diem Claros Resort & Spa Hotel’de; 170
deluxe oda, 12 suit daire, 2 kral dairesi ve
özellikle çocuklu aileler düﬂünülerek
yap›lm›ﬂ villalardan oluﬂturulmuﬂtur.
Carpe Diem Otel; iki ayrı yatak odalı
208 aile odası, 104 çift kiﬂilik odanın yanı
sıra, Ege manzarasına sahip iki katlı,
bahçeli, özel yüzme havuzlu, buhar
banyolu, 3 yatak odalı, 24 saat servisli
çok özel villalarıyla dikkat çekiyor.
Spa, Aquapark, Çocuk Kulübü’nün yanı
sıra dünya mutfaklarından özel tadları ile
altı farklı alacart restoran›, açık-kapalı
yüzme havuzları, bowling, elektronik
oyunlar, tenis, su sporları, dalıﬂ okulu,
alıﬂveriﬂ merkezi ve tam donanımlı dört
toplantı salonuna sahip Carpe Diem Claros
Resort & Spa Hotel’in en büyük salonu
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450 m2 büyüklü¤ünde ve 350-400 kiﬂilik
bir toplantıya ev sahipli¤i yapabilecek
kapasitede. Carpe Diem Claros Resort’ta
bulunan bütün odalar canlı renklerle ve
zevkle dekore edilerek ça¤daﬂ bir hava
yaratılmıﬂ.
1996 yılında iki ortakla yola çıkan Yapı
Market Grup, girdi¤i inﬂaat sektöründe
elde etti¤i baﬂarılarla bugün, pek çok otel
yap›mını portföyünde barındıran yedi
ortaklı bir yapıya dönüﬂmüﬂ. Çalıﬂanlarına
hisse vermesiyle tanınan YMG’nin ortaklarından ve projenin mimarı Nihal Güven,
Yapı Market Grup olarak iﬂletmecili¤i de
yarı yarıya üstlenilen ilk yatırımın Carpe
Diem Claros Resort & Spa Hotel oldu¤unu
söylüyor.
Bugüne kadar ço¤unlukla Antalya’da,
tatil köyü ve otel gibi projeleri gerçekleﬂtirdi¤ini anlatan Güven: “Ayrıca baﬂka
mimarlar tarafından taslakları yapılmıﬂ
olan projelerin tasarlanması veya uygulanması anlamında da birçok projede yer
aldım.” ifadesini kullanarak, bu tarz
projelere imza attı¤ına dikkat çekiyor.
Mimar Güven: “Daha önce birçok
projeye imza attık. Antalya bölgesinde,
konutlar, alıﬂveriﬂ merkezleri ve oteller
yaptık. Sonrasında ‹stanbul’da da birçok
projeye imza attık. Ardından da
Romanya’da çok ciddi projeler gerçekleﬂtirdik. ‹ﬂlerimiz, hep inﬂaatla ilgiliydi. Daha
öncesinde birçok kuruluﬂa otel yapmıﬂtık.
Neden bizim de bir otelimiz olmasın
düﬂüncesinden hareketle kendimize ait
bir otel yaptık. Otelimizin ismi konusunda
ise Carpe Diem’de uzlaﬂtık. Yani ‘Gününü
gün et’ anlamına geliyor. Tatil konsepti
için uygun bir isim oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Bu otelin yapımına baﬂlanması, ﬂantiye
aﬂaması ve isim bulunması gibi tüm bu
süreçler bizim için çok heyecan vericiydi.”
diyor.
Adnan Menderes Havalimanı’na yarım
saat uzaklıkta olan otelin, özellikle ‹zmir
Bölgesi için çok avantajlar sundu¤unu
hatırlatıyor Güven. “ ‹zmir’de yaﬂayan
insanlar için hafta sonu programları
düﬂünüyoruz. Çünkü o bölgede yaﬂayan
insanlar böyle bir tesise ihtiyaç duymaktalar.”
Müﬂterilerine de¤iﬂik seçenekler
sunduklarını vurgulayan Proje Mimarı
Nihal Güven:“ Otelimizde zen bahçeleri,
V‹P masaj odaları, kapalı yüzme havuzumuz ve çok ﬂık bir hamamımız var. Güzel
ve sa¤lıklı bir ortam oluﬂturduk ve bu da
yo¤un bir talep görüyor. Özellikle yabancı
turist talebi çok fazla. Bu bizi çok memnun
etti. Çünkü otelimizin bulundu¤u Özdere
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Bölgesi bilinmiyordu. Yatırım açısından
riskli bir bölgeydi. Bundan dolayı bu
talepler bizi rahatlattı. ﬁunu da belirtmek
isterim ki, bizim gelmemizle birlikte, bu
bölgenin güzel koylarını, pırıl pırıl denizini
misafirlerimize sunma fırsatını yakalarken
bu bölgeye olan ilginin artmasına da katkı
sa¤lamıﬂ olduk.” diyor.
Proje mimar› olarak alçı ve alçı levha
sistemlerini tercih etme sebeplerini
anlatırken, sadece bu projede de¤il, birçok
projede alçı ve alçı levha sistemlerini
kullandıklarını söylüyor. Mimar Güven:
“Zaman açısından ve uygulanabilirli¤i
açısından bu sistemlerin yararlarını çok

gördüm. Ve uygulamacı arkadaﬂlarla
beraber de bu sistemleri kullanmanın
uygun olaca¤ında uzlaﬂtık” diye anlatıyor.
Alçı ve alçı levha kullanırken performans de¤erlerini göz önüne alırken nelere
dikkat ettiklerini ise ﬂöyle aktarıyor:
“Kullanım yeri ve fonksiyonuna göre
inceledi¤imiz ve irdeledi¤imiz birçok yönü
oldu. Birinci önceli¤in fonksiyonelli¤i
oldu¤unu ifade edebilirim. Bunun ardından
da, ekonomik nedenler zaman ve uygulama kolaylıkları da en fazla dikkat etti¤imiz
hususlardır diyebilirim.’’
Proje çizilirken mutlaka dikkat edilmesi
gereken noktaları ise büyük bir titizlikle
seçtiklerini hatırlatarak, konuﬂmasına
ﬂöyle devam ediyor: “Yatak potansiyeli,
müﬂteri portföyüne uygun olan oda tipi
bilinci ve arazinin yapısını dikkate alarak
çizimleri gerçekleﬂtirmeye çalıﬂtık. Ne
istedi¤imizi biliyorduk, geçmiﬂten gelen
deneyimlerimiz sayesinde de detayların
nasıl çözülmesi gerekti¤ini, çıkan problemleri ve üretilen çözümlerin neler oldu¤unu
bilmemiz bize çok katkı sa¤ladı. Bu projede
sadeli¤i çok önemsemekle birlikte, farklı

mimari ö¤eleri de bir arada kullanmaya
çalıﬂtım.”
‘’Projelerinizde alçı levhayı en çok hangi
uygulamalarınızda ve neden tercih
ediyorsunuz?’’ sorusuna ise Güven, ﬂöyle
yanıt vermeyi tercih ediyor: “Açıkçası
pratik olmasını istedi¤im her yerde
kullanıyorum. Örne¤in; tavanda, gizli ıﬂık
detaylarında alçı levha kullanmak vazgeçmedi¤im ö¤elerden birisi. Ço¤u kez bölme
duvar olarak da kullanıyorum. Süre,
uygulanabilirlik ve modüler olması nedeniyle bana çok avantaj sa¤ladı¤ını düﬂünüyorum.”
YMG’nin kurucu ortaklarından Bülent
A¤açc›o¤lu, malzeme alımı ve di¤er
süreçlerde bir sıkıntı yaﬂamadıklarını
söylüyor. “Daha öncesinde endüstriyel
yapı malzemeleri pazarlamasında çalıﬂtı¤ımız için, malzeme bilgisi anlamında
donanımlı oldu¤umuzdan ve projeyi yapan
grup kendi içimizden oldu¤undan çok
fazla sıkıntıyla karﬂılaﬂma durumumuz
olmadı.” diyor. Yaﬂanan ekonomik krizin
inﬂaatı biraz olsun etkiledi¤ini de
vurguluyor.
Projede alçı levhayla istenilen çözüm
ve sonuçlara kesinlikle ulaﬂtıklarını
belirterek, bundan mutluluk duydu¤unu
dile getiriyor.
Alçı levha kullanıldı¤ında iﬂçili¤e
duyulan ihtiyaçta azalma ve pratik yönde
faydaları hakkında ne düﬂündüklerini
sordu¤umuzda ise Bülent A¤açc›o¤lu:
”Alçı levhaların avantajı var; fakat
Türkiye’de alçı levhayı iﬂleyen ustaların
kalifiyeli¤inde belirli düzeyde problem
var. Alçı levhanın kullanımının projeden

çözümünün yapılabilmesinde de eksiklikler mevcut. Proje aﬂamasında alçı levha
kriterleri iyi hesaplanırsa istenilen pozitif
etkilerinden yararlanılabilir. Aksi takdirde
istenilen fayda alınamayabilir”ﬂeklinde
yanıtlıyor.
Maksimum fayda amacıyla neler yapılabilir sorusuna ise: “Projenin iyi hesaplanması, projeye riayet edilmesi ve projenin
do¤ru uygulatılabilmesi sa¤lanmalıdır.
Uygulamacıya, uygulama mühendisi veya
teknisyenine de herhangi bir yorum ﬂansı
tanımayan projeler geliﬂtirilmelidir.
Kısacası bu iﬂleri bilen sayısının
artırılması gerekir” yanıtıyla görüﬂlerini
açıklıyor.

‹nﬂ. Müh. Bülent A¤açc›o¤lu Kimdir?
1970 Aydın do¤umlu. Yıldız Teknik
Üniversitesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü’nden
mezun olan Bülent Bey, 1992-1994 yılı arasında
Alanya’da proje taﬂeronlu¤u yapmıﬂ. 1994
tarihinde bir mühendislik proje ofisi kurarak iﬂ
hayatını devam ettirirken, 1996 yılında Yunus
Alan ile birlikte YMG’nin temellerini atıyor.
Hedefleri ise Türkiye’nin sanat yapılarına talip
olmak.

Mimar Nihal Güven Kimdir?
1977 Konya do¤umlu. Konya Selçuk
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
mezunu olan Güven, okul hayatının ardından
bir tatil köyünün inﬂaatı projesinde yer alarak
meslek hayatına baﬂladı. Ondan sonra da
ço¤unlu¤u turizm kompleksleri olmak üzere
pek çok projede yer alan Güven, baﬂlangıçta
YMG’nin bir çalıﬂanı olarak iﬂe baﬂlamıﬂ. Belirli
bir süre sonra da YMG’nin orta¤ı olarak yoluna
devam eden Mimar Nihal Hanım, YMG’nin yer
aldı¤ı tüm projelerde proje mühendisli¤i,
tasarımcı, uygulamacı, ﬂantiyelerde bire bir
takip ve yatırım ortakçılı¤ı gibi görevleri
yürütüyor.
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Usta Söyleﬂi

‹ﬂimi Ellerime Borçluyum
Kemal Özmen, hayatını iﬂine adayarak
ustalaﬂanlardan. Yaklaﬂık 30 yıldır inﬂaat
sektöründe. ‹ﬂinin belki de tek olumsuz
tarafı sosyal yaﬂantısını kısıtlaması, bunu
da belirtmekten çekinmiyor. “Ailem ve
iﬂim dıﬂında pek bir ﬂey yok” diyor Kemal
Usta. ‹ﬂe ilk baﬂlayanlardan biri oldu¤unu
anlatan Kemal Usta, “200’den fazla çırak
yetiﬂtirdim ama yanımda üç ay bulunan
çıraklar kendini usta sayıyor” diyor.

8

Güneﬂli; fakat so¤uk bir günde alç› ve
alç› levha ustası Kemal Özcan ile söyleﬂi
için bir araya geliyoruz. Kemal Usta 45
yaﬂında ve evli, Sivaslı Kemal Usta, genç
yaﬂta hayat serüvenine koyulmuﬂ.
Zorluklar yaﬂamıﬂ, ama aynı zamanda
baﬂarılarda. “Bütün hayatımı iﬂime
adadım” diyor ve ekliyor Kemal Usta:
”Bizim sektörde kendinize fazla zaman
ayıramıyorsunuz. Boﬂ zamanımda da
ailemle vakit geçiriyorum.”
Meslek hayatında birçok olay ve insan
görmüﬂ Kemal Usta’nın hayatından. Biz
sorumuzu sormadan cevaplıyor.
“Hayatımda çok iyi dostlarım oldu, çelme
takanlar da oldu. Ben kendi adıma çok
güzel iﬂler çıkardı¤ımı düﬂünüyorum.
Yaptı¤ım iﬂi övenler de oluyor. Bir de
yetiﬂtirdi¤im çıraklar yaptı¤ımız iﬂin
zevkini köreltiyor. ‹ﬂ makinelerimiz ucuz.
Yanımızda iﬂi ö¤renen çıraklar bu makineleri temin edip ucuz iﬂ güçleriyle bizim
iﬂimizi alıyorlar. Bu durum da can sıkıcı
oluyor. Ankara’da çok iyi biliniyor ve
seviliyorum. Türkiye’nin birçok yerinde
ve yurtdıﬂında 14 ülkede çalıﬂtım”.
Kemal Usta, Türkiye dıﬂında ülkeler
deyince dikkatimizi çekiyor. Bunu fark
eden Kemal Usta yanıt olarak, “Daha çok
eski Sovyet ülkelerine gidip çalıﬂtım”
diyor.
Kemal Usta ile sohbet derinleﬂince,
çalıﬂmanın sa¤lık açısından riskleri var
mı? Sorusunu yöneltiyoruz. Kemal Usta
ciddileﬂiyor ve ﬂöyle yanıtlıyor. “ Öncelikle
iﬂ güvenli¤i önlemleri alınmalı. Baret,
ayakkabılar ve kullanılacak di¤er aletler
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Onur Dedeo¤lu

dikkatlice kullanılmalı… Bu iﬂte yaralananları da, ölenleri de gördüm. ‹ﬂ güvenli¤i
bizim elimizde. Bazı usta arkadaﬂlar
güvenlik konularına uymuyor”.
Özellikle alçı levha ürünü olarak kullandı¤ınız bir marka var mı diye sordu¤umuzda Kemal Usta hemen cevap veriyor:
“Ben alçı levha ürünleri olarak Lafarge
Dalsan kullanıyorum; çünkü dayanıklı,
kaliteli ürünler yapıyorlar. ‹ﬂimi yaparken
bu ürünleri kullandı¤ımda fazla sorun
yaﬂamıyorum.”
Düzgün iﬂ arkadaﬂınız ve çalıﬂtı¤ınız
firmalar varsa hem yaptı¤ınız iﬂten haz
alırsınız hem de eme¤inizin karﬂılı¤ını
alırsınız diyen Kemal Usta kendisi açısından belki de en anlamlı sözü söylüyor: “
Ben yaptı¤ım iﬂi çocu¤um gibi seviyorum.
Gerçek bir sanat iﬂi yapıyoruz. Bir çocu¤u
büyütmek gibi geliyor bana. Hele yaptı¤ım
iﬂi sonra gördü¤ümde ise çok güzel
duygular hissediyorum.”
Kemal Usta, kamuoyunun alçıyı daha
çok tercih etmeye baﬂladı¤ını söylüyor.
Alçının sa¤lıklı bir madde oldu¤una dikkat
çekerek, “Hava alma ve içerdeki sirkülasyon özelli¤i çok fazla oldu¤u için alçı

kullanmayı tercih ediyorum” diyor.
Sohbetimizin derinleﬂen bölümünde
Kemal Usta, bir de anısını paylaﬂıyor: “
Kazakistan’da çalıﬂırken Çin malı malzeme
getirdiler bize. Malzemeyi vurduk. Akﬂam
so¤uktu, gece iﬂi bitirdik. Sabah geldi¤imizde hepsi bükülmüﬂ ve ﬂiﬂmiﬂti. Onları
sökmemiz bir haftamızı aldı.”
Kemal Usta ile söyleﬂimizin sonlarına
do¤ru, bir ayrıntıya daha de¤iniyor ve
Lafarge Dalsan’ı neden tercih etti¤ini
ﬂöyle anlatıyor: “ Lafarge Dalsan ürününü,
yılın her mevsiminde kullanabiliyorsunuz.
Yılın on iki ayında, ister sıcak ister so¤uk
havada kullanın esneme yapmıyor.
Lafarge Dalsan ürünleri ile çalıﬂırken
zevk alıyorum. Ürünler kaliteli oldu¤u için
daha güzel ve kaliteli iﬂler çıkarıyorum.
Profili olsun, levhası olsun çok iyi. Bu da
bizim gibi ustalara yardımcı oluyor. Montaj
olayı çok iyi, pah yerleri birbirine uyumlu,
rahat oturuyor. Ürünler esnek oldu¤u için
iﬂ sahasında malzemeler zarar görmüyor
bu da çalıﬂtı¤ımız firmalara ve üretim
sürecine zarar vermiyor.”

Makale - Sat›ﬂ Pazarlama

ﬁerafettin Turan
Lafarge Dalsan
Sat›ﬂ Pazarlama Müdürü

sa¤lar.
Alçının ısı iletkenli¤i düﬂük oldu¤undan
yüzeylerin terlemesini geciktirir ve azaltır.
Kıﬂın sobanızı ya da kaloriferinizi yaktı¤ınızda alçı ürünleri bünyesindeki nemi
Makaleme baﬂlamadan önce ALÇIM
ortama vererek ortamın yeterli derecede
aracılı¤ı ile sizlere “merhaba” diyor ve
nemli kalmasını sa¤lar.
ALÇIM’a da yayın hayatında baﬂarılar
Alçının ısı iletkenlik de¤eri, do¤al malzediliyorum. ‹lk sayıda yayınlanacak metnin
giriﬂ niteli¤inde olmasına özen gösterdim. meler arasında ahﬂaba çok yakındır ve
di¤er do¤al malzemelere göre daha az ısı
Bu sebeple alçı ve alçı levhanın avantajlarını anlatan bir yazı ile sizlerle buluﬂ- iletir. Dolayısıyla, alçı sıva, geleneksel
sıvalara göre birkaç kat fazla yalıtım yapmak istedim.
tı¤ından yakıt tasarrufu sa¤lar.
Alçı ile ilgili
Aynı zamanbilinmesi gereken
da
alçı,
gözenekli
Kıﬂın sobanızı ya da
en temel özellik;
yapısı sayesinde, sesi
kaloriferinizi yaktı¤ınızda alçı
kullanım süresi
emer ve sesin yanürünleri
bünyesindeki
nemi
boyunca insan
sımasını di¤er sıvaortama
vererek
ortamın
yeterli
sa¤lı¤ı için çok
lara göre daha fazla
derecede
nemli
kalmasını
önemli bir malzeme
sa¤lar.
engelleyerek
oluﬂudur. Öyle ki;
gürültüyü azaltır.
zararlı olabilecek
Alçı
ürünleri,
yaﬂadı¤ınız
mekanda
madde içermedi¤inden siz ve sevdikleriniz
yangın çıkması durumunda, yaﬂamınızı
için sa¤lıklı mekanların oluﬂturulmasını
kurtarmaya yetecek zamanı size sa¤lar.
sa¤lar.
Yangın henüz baﬂlamıﬂken, yaklaﬂık 100
Alçı nefes alır bir madde oldu¤undan,
santigrat derece sıcaklıkta, alçının içinde
odalar aﬂırı nemliyken nemi bünyesine
bulunan su açı¤a çıkarak yangını sönümçekerek, odadaki havanın kurumasıyla
lendirir ve böylece yayılmasını geciktirir.
bünyesindeki nemi geri verir. Kısacası,
Geleneksel bir yapı malzemesi olan alçı,
alçı ve alçı levha yaﬂadı¤ınız mekanların
nem dengesini sa¤layarak sizin için sa¤lıklı ısı yalıtımı ve di¤er olumlu özellikleri
bir ortam oluﬂturur. Hatırlatmakta fayda nedeniyle günümüzdeki yapıların duvar
var; düﬂük nem oranı ile oluﬂan kuru hava, konstrüksiyonlarının estetik, konfor ve
insan sa¤lı¤ı açısından standardını
so¤uk algınlı¤ı, astım, baﬂ a¤rısı ve halyükseltecek niteliktedir.
sizlik gibi hastalıklara yol açar.
‹nﬂaat sektöründe, do¤adan kolayca
Alçı, odalarınızdaki nemle birlikte haelde
edilip iﬂlenebilen alçı malzeme
vada asılı sigara dumanı gibi zararlı
kullanımının artması ile minimum enerji
parçacıkları da emme görevi görür. Bir
baﬂka deyiﬂle, filtre eder ve temiz havayı sarfiyatı sayesinde, binalardaki ısı kaybını
da azaltmaktadır.
ortama iade ederek do¤al klima iﬂlevi
Alçı malzemesi do¤ru ve uygun yerlerde
görür.
kullanıldı¤ında, mimariye çok geniﬂ
Alçı ürünlerinin gözenekli yapısından
dolayı, ortam ısıtıldı¤ında duvarların hızla imkanlar tanıyan ve yüzyıllarca bozulmadan kalan bir malzemedir.
ısınmasını ve sıcak bir kıﬂ geçirmenizi
Bir de alçı levhaların yararlarına,
sa¤lar. Aynı özellik klima çalıﬂtırılan yaz
ayları boyunca odalarınızın serin olmasını avantajlarına göz atalım dedi¤imizde

Alçı ve Alçı Levha
Avantajları…

karﬂımıza çıkan temel bilgiler ise ﬂöyledir:
ALLEV alçı levha sistemleri, hafif
oldu¤undan, inﬂaatta kullanılacak yapı
malzemesi miktarını azaltır. Bu da ister
istemez ﬂu kolaylıkları beraberinde getirir:
•‹nﬂaatta kullanılacak yapı malzemesi
miktarının azalması, nakliyeleri ekonomik
hale getirir.
•Alçı levha uygulama hızını arttırır.
Yapılar hızla bitirilir.
•Birçok imalat aynı ekip tarafından
yapılır.
•ALLEV alçı levha uygulama
boﬂluklarından her türlü tesisat
geçirilebilir, tesisat iﬂlerini kolaylaﬂtırır.
ALLEV alçı levha sistemlerinin
sabitleme ve sökümü son derece kolaydır.
‹ﬂlev ve mekan de¤iﬂikli¤ine ise çok
elveriﬂlidir. Metal iskeletin oluﬂturdu¤u
yapısal boﬂlu¤a mineral yünler
yerleﬂtirilebildi¤inden ses yalıtım
performansı ciddi biçimde artar.
‹ﬂte alçı böyle bir güç. Size çok ﬂey
kattı¤ı gibi uygulanan mekanlara da
estetiklik kazandırdı¤ı bir gerçek. Bu
gerçe¤i, Alçı ve Alçı Levhanın Avantajları
olarak algılamamız ürünün gücünü
görmemize yeterli olur.
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Dosya Araﬂt›rma / Alç›n›n Tarihçesi I

Alç›n›n

Muhteﬂem Dönüﬂü

Antik dönemin harç malzemesi alçı,
zamana meydan okuyor...

Yangına dayanıklılı¤ı ve ses geçirmezli¤i ile günümüzün en çok tercih edilen
inﬂaat malzemesi haline gelen alçının
oluﬂumu, 20-30 milyon yıl öncesine
dayanıyor. Antik dönemde, Horasan
Harcının bulundu¤u ile görkemli ﬂehirler
ve yapılar inﬂa edilmeye baﬂlandı¤ında
harç malzemesi olarak kullanılan alçı,
Mısır Piramitleri’ni de var etti.
Dünyanın en eski yerleﬂim merkezlerinden Çatalhöyük’ten günümüze ulaﬂanlar sayesinde, sadece harç malzemesi
olmadı¤ı anlaﬂılan alçı aslında, duvar
kabartmaları, süs eﬂyaları ve heykelciklerle, duyguların ifade biçimlerinin ana
malzemelerinden biriydi. M.Ö. 8500
civarında yerleﬂik hayata geçen insano¤lunun yol arkadaﬂlarındandı.
Serap ﬁimﬂek
20-30 Milyon Yıl Önce, Sular Çekildi¤inde... Deniz, 20-30 milyon yıl önce
Anadolu’dan çekildi¤inde, ardında,
uygarlıkları besleyen bereketli topraklar
bıraktı. ‹ﬂte alçı taﬂı da bu dönemde, suyun
içinde erimiﬂ halde bulunan maddelerin
çökelmesiyle oluﬂmuﬂtu.
Medeniyetlerin do¤up büyüdü¤ü,
insanlık tarihinin en hareketli toprakları
Anadolu, dünyanın en zengin alçı yataklarından birine de sahip.
ile görkemli ﬂehirler ve yapılar inﬂa
Baﬂta ‹ç Anadolu olmak üzere, insanedilmeye baﬂlanmıﬂtı. Horasan harç ve
o¤lunun ilk kentlerine evsahipli¤i yapan
sıvaları, ö¤ütülmüﬂ tu¤la ve kiremit gibi
Fırat ve Dicle nehirlerinin kıyıları alçı
piﬂirilmiﬂ seramik malzemelerin kireç ile
yatakları açısından son derece zengin
karıﬂtırılmasından
oldu¤undan, alçı
elde ediliyordu.
taﬂının iﬂlenmesi de
Tu¤lalar düﬂük
binlerce yıl
Yakın Do¤u’nun en büyük Neolitik
sıcaklıklarda piﬂiriöncesine
yerleﬂmesi olarak kabul edilen
liyor, üretimlerinde
dayanıyor.
Çatalhöyük’te, alçıdan duvar
kil miktarları yüksek
‹nsano¤lunun
kaplama ve süsleme malzemesi
ve düﬂük oranda
yerleﬂik hayata
olarak yararlanılmıﬂtı.
demir oksit içeren
geçti¤i M.Ö.
ham madde
8500’lerden beri,
kaynakları kullanıiﬂlenme kolaylı¤ı nedeniyle, bu zengin
lıyor
ve
günümüz
tu¤lalarından
çok daha
do¤a minerali evlerin inﬂasında kullanıldı.
gözenekli
bir
yapı
hazırlanıyordu.
Harç Malzemesi Alçı... ‹nsano¤lunun
ilk kullanılıﬂlı harç malzemesi horasandı. Harçların hazırlanmasında kullanılan
Antik dönemde horasan harcının bulunuﬂu ba¤layıcı malzemelerden biri ise alçıydı
(CaSO4. 2 H2O)...
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Zaten ilk ça¤larda inﬂaat teknolojisinin
en büyük sorunu, ba¤layıcı madde olmuﬂtu. Aslında do¤al taﬂ, kerpiç ve tu¤la
duvarların ilk ba¤layıcı harcı, çamurdu.
Ancak çamuru, ba¤layıcı olarak nitelemek
çok da do¤ru bulunmuyor.1

Prehistorik devirde yani yazının bulunuﬂu
ve tarihin baﬂlangıcına dek geçen sürede,
alçı, bitüm ve kireç, harç malzemesi olarak
denendi. Alçı dıﬂındaki di¤er buluﬂların
oldukça kısır kaldı¤ı anlaﬂılıyor. Zira
yakılan ateﬂler 400°C ~ 800°C’ın üstüne
çıkamadı¤ından ve alçıtaﬂından alçı elde
etmek için sadece 190°C sıcaklık gerekti¤inden, alçının yaygınlaﬂması son derece
do¤aldı.2
Anadolu’nun Bereketli Topraklarında
Uygarlı¤ın ‹lk ‹zi, Çatalhöyük. Konya
Ovası’nın verimli topraklarında yerleﬂik
hayatın ilk medeniyetini oluﬂturan insano¤lu, Çatalhöyük’te, taﬂ temeller üzerine
kerpiçten, tek katlı ve düz damlı evler inﬂa
etti. Evler arasında büyük avlular vardı
Kapısı ve penceresi bulunmayan evlere
dam üzerindeki bir açıklıktan giriliyordu
bir ﬂekilde kullan›ldı¤ı anlaﬂıldı.4
ki, bu açıklık aynı zamanda baca görevini
Üzerinde oyulmuﬂ spiral meander motifi
de görüyordu. Evlerin içlerinde ocak, fırın, olan ve alçıdan yapılmıﬂ bir ﬂömine
küçük depolar ve oturma yatma gibi
bulundu¤unda ise alçının yeni bir kullanım
iﬂlevleri olan sekiler vardı.
alanı daha keﬂfedilmiﬂ oldu; insano¤lu,
M.Ö. 6250ısınmak ve yemek piﬂir5400 yıllarına
mek için de alçıdan
tarihlenen,
yardım almıﬂtı.
Günümüzden 4.500 yıl önce
6000 kiﬂilik
Mısır Piramitlerinin
Mısırlılar, piramitleri, yaklaﬂık
nüfusu ve
Dolgu Malzemesi, Alçı...
2 ile 45 ton arasında de¤iﬂen
binden fazla
MÖ. 3050 yılları civarıntaﬂ bloklar ve alçı harcı
konutu ile Yakın
da kurulan Antik Mısır
Do¤u’nun en
kullanarak inﬂa etmiﬂlerdi.
(Khemet, Egypt), Antik
büyük Neolitik
Ça¤’daki en büyük meyerleﬂmesi
deniyetlerdendi.
olarak kabul edilen Çatalhöyük’te, alçıdan Dünyanın yedi harikasından biri olan
duvar kaplama ve süsleme malzemesi
piramitleri, insanlı¤a kazandıran Mısırlılar,
olarak yararlanılmıﬂtı.3 Çatalhöyük’te,
piramitlerde, firavunlarının mumyası ile
binlerce yıl öncesinden bugüne bozulma- hepsi birbirinden de¤erli eﬂsiz nitelikteki
dan kalmıﬂ alçıdan yapılmıﬂ dikili bir sütun sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens
ile yine alçıdan üretilmiﬂ bir sandık bulu- heykellerini saklıyordu.
nunca hem neolitik, hem de kalkolitik
Piramitlerde saklanarak günümüze
ça¤lardaki bazı toplumlarda alçının yo¤un ulaﬂan, çok sayıda alçıdan yapılma heykel
bulunuyor.
Aynı zamanda alçı harcı da eski Mısır’ın
Sakkara ve Keops piramitlerinin derzlerinde dolgu maddesi gibi kullanılmıﬂtı.
Günümüzden 4.500 yıl önce Mısırlılar,
piramitleri, yaklaﬂık 2 ile 45 ton arasında
de¤iﬂen taﬂ bloklar ve alçı harcı kullanarak
inﬂa etmiﬂlerdi. Ancak alçı harcının buradaki fonksiyonu ba¤layıcılık de¤ildi; taﬂ
blokların düzgün yerleﬂmesinde sürtünmeyi azaltmaya yaramıﬂtı.
Alçıtaﬂı 600°C’ın üzerinde ısıtıldı¤ında
elde edilen anhidrit alçı, ba¤layıcı niteli¤i
yüksek, dıﬂ etkenlere dayanıklı bir malzeme haline geliyor. Günümüzden 3400 yıl
1

Hasan Böke, Sedat Akkurt, Baﬂak ‹peko¤lu, “Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harcı ve Sıva Özellikleri”, Yapı, S. 269, Nisan 2004.
Süheyl Akman, Yapı Malzemelerinin Tarihsel Geliﬂimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, S.426, 2003/4, s. 30-36.
Joann Lyon & Jeremy Taylor, Çatalhöyük Kazı Raporları, 2003.
4
Ina M. St. George, Çatalhöyük kazı raporları, Destek Takımı Raporu; Wall Plaster and Pigments, 2005.
2
3
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örneklerindendir.6
kadar önce Mısır firavunu Amenhotep
Alçıdan Çanak-Çömlekler...
II’nin inﬂa etti¤i Karnak Tapına¤ı’nın taﬂları
Anadolu’nun birçok yerinde yapılan
anhidrit alçı ile yerleﬂtirilmiﬂti.5
arkeolojik çalıﬂmalarda ortaya çıkan
Knossos Sarayı’nda Alçı... Mısır’da
Karnak Tapına¤ı anhidrit alçı kullanılarak kapların ana malzemesi de alçıydı. Böylece
yükselirken, aynı yıllarda Girit’te de yine insano¤lunun ilk yuvalarını sa¤lamlaﬂtıran
anhidrit alçı kullanılarak Knossos Sarayı alçının yeni bir yönü daha ortaya çıkmıﬂ
oldu.
inﬂa ediliyordu.
Kuzey Mezopotamya’daki Nemrik
‹nsanlı¤a Knossos Sarayı’nı arma¤an
yerleﬂkesinde;
eden Girit Uygarlı¤ı
beyaz mermerden,
ya da Minos
pembe kumtaﬂın‹lk
idari
sistemlerin
M.Ö.
7
binli
Uygarlı¤ı, Tunç
dan ve kireçtaﬂınyıllara uzandı¤ını gösteren
Ça¤ı’nda bugün
dan yapılma, kalın
kanıtlar olarak kabul edilen
Yunanistan’a ba¤lı
duvarlı, oldukça iyi
mühürler arasında alçıtaﬂı
olan, Ege Denizi
cilalanmıﬂ kâseler
olanlar da var.
içindeki Girit
bulunurken, Tell
Adası’nda, M.Ö.
Magzalia’da da bir
yaklaﬂık 3500’lerde
bölümü alçıdan
do¤muﬂtu.
yapılmıﬂ çok büyük, düz dipli taﬂ kap ve
Birbirine benzemeyen ve çok katlı
kâseler bulundu. Ayrıca alçının, seramiklerin kırılan yerlerinin tamiri için de kullasaraylar inﬂaa eden Giritliler, mimarlık
nıldı¤ı anlaﬂıldı.7 Çanak ve Çömleksiz
tarihine eﬂsiz yapılar kazandırmıﬂtı. Ve
saraylarda Girit’e özgü bir taﬂ olan alçı
taﬂı kullanıyorlardı. Üst bölümleri altlarından daha geniﬂ olacak biçimde tasarlanmıﬂ büyük kolon ve sütunlarla desteklenen sarayların duvarları da kesme
taﬂ ile ince iﬂlenmiﬂ desenlerle süslüydü.
Duvar süslemelerinden yansıyan Girit
resim sanatı, ço¤u yerlerde kabarık
biçimde görülen stucco (Alçı ya da sıva
ile bir duvar üzerinde oluﬂturulan her tür
bezeli yüzey) tekni¤i ile iç içe geçmiﬂ bir
fresk tekni¤inde gerçekleﬂiyordu.
Knossos Sarayı’nın do¤u kanadındaki
duvar süslemelerinde, alçı taﬂı da kullanılarak yapılmıﬂ bo¤a oyunları tasviri,
günümüze dek ulaﬂmıﬂ eﬂsiz süsleme
5
6
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Neolitik döneme ait her iki yerleﬂme de
M.Ö. 10 ile 6 bin yılları arasına tarihleniyor.
Alçıdan Mühürler... ‹lk idari sistemlerin
M.Ö. 7 binli yıllara uzandı¤ını gösteren
kanıtlar olarak kabul edilen mühürler
arasında alçıtaﬂı olanlar da var.
Yakındo¤u’da M.Ö. 7 ve 6 bin yıllar›na
tarihlenen Neolitik Ça¤ yerleﬂmelerinden
Biblos, Tell Ramad, Ras Shamra,
Çatalhöyük ve Hacılar’da taﬂ ya da piﬂmiﬂ
topraktan geometrik desenli mühürler
bulundu. Bu buluﬂ ile kapları mühürleme
sisteminin çok erken tarihlere gitti¤ini
düﬂünülürken mühürlerin içinde alçıtaﬂı
olanlar da vardı.
Tell Bukras’ta bulunan alçıtaﬂı mühür
baskısı ve bugünkü Türkiye-Suriye
sınırının hemen güneyinde Balık Nehri
üzerindeki Sabi Abyad yerleﬂmesinde
yüzlerce mühür baskısı ortaya çıkarıldı.

‹nsano¤lunun Estetik Kaygıları...
Eski yerleﬂim yerlerinden biri olan
Çatalhöyük’te, ön ve arka ayakları yukarı
do¤ru kalkmıﬂ olan bir hayvanı betimleyen
bir de mühür bulundu. ‹ﬂte, baﬂı ve
pençeleri net bir ﬂekilde seçilebilen ve ayı

Çatalhöyük evlerinin oturma sekileri aslında,
o evde yaﬂayan aile üyelerinin öldüklerinde
gömüldükleri yerdi. Burada da alçı kullanılıyordu.

oldu¤u düﬂünülen bu mühürdekine
benzeyen figürlerle süslü, alçıdan yapılmıﬂ
duvar kabartmaları, Çatalhöyük evlerinin
zengin süslemesiydi.
Bu alçı kabartmalar, ço¤u zaman ‘ana
tanrıça’ figürleri olarak yorumlanırken
kabartmalardaki figürlerin baﬂ ve elleri
zarar gördü¤ünden, figürlerin insan olup
olmadıkları anlaﬂılamıyor. Dolayısıyla
mührün varlı¤ı, hayvan
oldu¤u varsayımını
kuvvetlendiriyor.7
‹nancın Alçıyla
Yansıması... Alçı,
duvarlarda sadece
süsleme için
kullanılmamıﬂtı. Aynı
zamanda inancın da
yansımasıydı.
Anadolu’da yaﬂayan Eskiça¤
medeniyetlerinin inanç ö¤elerinden biri,
do¤a ile olan yakın ba¤lardan dolayı,
bereketi ve do¤urganlı¤ı ifade eden bo¤a
kültüydü. ‹nancının dıﬂa vurumunda da
7

alçıdan yararlanan insano¤lu, evlerinin
duvarlarına ya da tapınaklarına astı¤ı
protom denilen hayvan baﬂlarını alçıyla
kaplıyordu. Boynuzları bereketi simgeleyen bo¤anın baﬂı, boynuzlarıyla birlikte
alınıyor ve baﬂka malzemelerin yanında
alçı ile kaplanıp, duvarlara asılıyordu.8
Çatalhöyük evlerinin oturma sekileri
aslında, o evde yaﬂayan aile üyelerinin
öldüklerinde
gömüldükleri yerdi.
Burada da alçı
kullanılıyordu. Evlerin
içinde, ölüler cenin
duruﬂunda
defnediliyor; üzerleri
taﬂ ve alçı ile
kapatılıyor ve böylece
oturma sekileri
oluﬂuyordu.
Suya dayanıklı olmaması nedeniyle
alçıdan yapılmıﬂ olan pek çok eserin
günümüze ulaﬂamadı¤ı tahmin edilirken
alçının izine rastlanan antik bulgular,

alçının insano¤lu için son derece önemli
bir destekçi oldu¤unu gösteriyor.
Anlaﬂılan alçı, insano¤lunun en vefalı yol
arkadaﬂlarından biri.

‹ncifer Banu Do¤an, Tarihöncesi Dönemde Ticaretin Göstergeleri ve De¤iﬂ-Tokuﬂ Modelleri, ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Prehistorya
Anabilimdalı, Yayımlanmamıﬂ Yüksek Lisans tezi, ‹stanbul 2006.
‹an Hodder, Çatalhöyük kazı raporları, 2005.
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‹nﬂaat Dünyas›
GÜR‹ﬁ ‹nﬂaat ve Mühendislik A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkanı
Dr. Niyazi Erdo¤an:

“Güvenilir olmak
bizim için önemlidir”

8

Turgay Türker
Yer Çankaya… Piyade Sok. No: 19…
Güriﬂ’in ﬂehirdeki irtibat ofisi… Cumartesi,
tatil olmasına ra¤men Güriﬂ’in kurucusu
ve YKB ‹dris Yamantürk erken saatte
büroda… ‹lerleyen yaﬂına ra¤men, cumartesi günü erken saatte ofise gelen
Yamantürk, her zamanki naif ve zarif
duruﬂuyla karﬂısındakini kendine hayran
bırak›yor. Hâl hatırdan sonra, gençlik
yıllarına ait birkaç anısını bizlerle paylaﬂıyor. Paylaﬂırken de, manidar olarak
elimizdekilerin de¤erini bilmemizi istiyor.
Bu sohbet üzerine Dr. Niyazi Erdo¤an,
Yamantürk’e anılarını mutlaka kaleme
alması konusunda tavsiyede bulunuyor.
Erdo¤an: “Anılar gelece¤e ıﬂık tutacaktır”
diyor.
Otantik yaﬂamayı seven Dr. Niyazi
Erdo¤an, mütevazi olan ev yaﬂamında,
kilimin üzerinde oturmayı çok sevdi¤ini
ifade ediyor. “Abartıyı asla sevmiyorum.
Çubuk’ta küçük bir bahçem var. Mimarisi
eski Anadolu’yu gösterir” diyerek ahﬂap
ve beyazın kendisi için çok önemli yer
tuttu¤unu söylüyor. Eﬂinin mimar oldu¤unu hatırlatan Erdo¤an:“Ruh ikizimdir”
diyor.
Erdo¤an, Güriﬂ; inﬂaat, sektör ve gelecek üzerine ALÇIM’ın sorularını yanıtladı:
Güriﬂ’i daha yakından tanıyabilir miyiz?
Kaç personel istihdam ediyor,
bünyesinde bulundurdu¤u ﬂirket sayısı,
ciro ve di¤er ayrıntılar nelerdir?
Erdo¤an: Holding olarak 7000’e yakın
direkt bir istihdamımız var. Onun altında
da bulunan taﬂeronlarla bu sayı 10 binin
üzerine çıkıyor. ‹nﬂaat, grubun Amiral
Gemisidir. Elimizdeki iﬂlerin toplamı 2
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Foto¤raf:Onur Küçükkeçe

Temelleri 1952 yılında ‹dris Yamantürk
tarafından atılan Güriﬂ ‹nﬂaat, yarım asrı
aﬂan bilgi birikimi ile sektörün adeta
a¤abeyi. Grup, 7 bin çalıﬂanı ve 3 milyar
dolara varan taahhüt iﬂiyle önemli bir
yerde duruyor. Güriﬂ ‹nﬂaat ve Mühendislik A.ﬁ.’nin Yönetim Kurulu Baﬂkanı
Dr. Niyazi Erdo¤an: “Her ﬂeyden önce
güvenilir bir grubuz” diyor.

milyar dolar civarında görünüyor. Güriﬂ yapıldı. ‹nsanımız; parayı buldu mu, hemen
‹nﬂaat ve Mühendislik A.ﬁ.’nin 3 milyar
harcamaya bakıyor, yarını düﬂünmüyor.
dolara yakın bir bilanço büyüklü¤ü var.
Devlet olarak da öyleyiz. Sonra ﬂirketler
Grubun toplam cirosu 4.5 milyar dolar
teminat mektubu konusunda zorluk
civarındadır. 40’a yakın ﬂirket, holdingin yaﬂamaya baﬂladı. Özellikle yurtdıﬂına
bünyesinde bulunmaktadır. Ama Amiral
gidenlerde bu zorluk çok daha belirgin
Gemi ifade etti¤im gibi inﬂaat ve mühen- görülmektedir. Çünkü Türk bankalarının
dislik ﬂirketidir. Suudi Arabistan, Almanya, verdi¤i teminat mektupları da kabul
Libya, Rusya, B.A.E.
görmüyor. Öyle ki;
Suriye ve Romanya’da
yurtdıﬂı deneyimleri
temsilciliklerimiz ve
olmayan firmalarımız
Eﬂinin mimar
iﬂlerimiz var.
yurtdıﬂında yaﬂadıkları
‹nﬂaat sektörünün
sorunları artık devlet
oldu¤unu hatırlatan
ana sorunları nelerdir?
sorunu haline getirerek
Erdo¤an:“Ruh
Erdo¤an:
çözüm aramaya baﬂladı.
Türkiye’deki müteBakınız; KEK (Karma
ikizimdir” diyor.
ahhitli¤in tarifi tam
Ekonomik Kurulu)
yapılmadı¤ı için herkes
toplantıları böyle
bir müteahhittir. Buna
baﬂladı.
yapsatçıdan tutun da, yurtdıﬂında iﬂ
Bundan sonra süreç nasıl geliﬂecek?
yapana kadar... Oysa; müteahhitler
Erdo¤an: Yurtdıﬂına ilk açıldıktan sonra
taahhüt eder, iﬂlerini yapar ve kâr ederler. verilen mektuplar ödenmedi. Dolayısıyla
Türkiye, 80’li ve 90’lı yıllarda çok iﬂ
yurtdıﬂı mektuplar konusunda daha
çıkardı. Firmalar kazandıkları paralarla
hassas davranmaya baﬂlandı. Firma
sanayi yatırımı, otel yatırımı gibi alanlara kabiliyetli olsa bile, mektup bulamayan
yönelerek ciddi iﬂler yaptı. Otoyollar,
firmalar ciddi zorluklar çekti. Bu sorunu
köprüler bunlardan biridir. Zamanla
aﬂamayan firmalar; mayınlı bölge dedidevletin öncelikleri de¤iﬂti. Ve do¤rusu
¤imiz Afrika, Afganistan gibi savaﬂ ve
da Türkiye’de aﬂırı sayılacak çok ﬂey
zorlukların yo¤un oldu¤u bölgelere

yıllık ﬂehir, halen bin yıl önce açılan
otoyolu, Karadeniz çevre yolunun inﬂaatında varız. Arıtma, altyapı, üst yapı,
yollarda otobüsler, trenler, alttan üstten
baraj gibi önemli iﬂler için çok ciddi bir
geçiyor. 1700’lü yıllarda metro yapılmıﬂ.
birikimimiz var. Bu arada enerji yatırımın- Bütün gazı, kabloyu her ﬂeyi yerin altına
da da varız. Biri jeotermal olmak üzere,
almıﬂ, altyapısını tamamlamıﬂ bir ﬂehir
rüzgar santralimiz ve Karadeniz’de
görüyoruz. Londra, Prag, Viyana, Roma
tünelden su düﬂürmek
öyle. Rönesans’ı
yöntemiyle HES’imiz
yaﬂamıﬂ reform yapmıﬂ
olacak. Ayrıca ﬂu anda
insanlar... Türkiye’de
Sözüne sadık
HES ve RES üzerinde
güzel bir yer olan Türk
taahhüdünü zararına
çalıﬂtı¤ımız projeler var.
karakterini yansıtan
dahi olsa zamanında
Bundan sonra güneﬂ
Safranbolu, Beypazarı,
enerji sistemleri olmak
yerine getiren bir ﬂirket
ﬁirince bozulmadan
üzere yenilenebilir
korunmuﬂ günümüze
olarak biliniyoruz.
enerjiyi, bizim de içinde
gelmiﬂ. Fransa’dan Nice
olaca¤ımız alanlar
do¤ru gitti¤inizde,
olarak görüyoruz.
bütün çatılar somon rengi kiremit, evlerin
Finans sektöründe üst düzey çalıﬂırken,
ise daha açık somon rengi kiremitle
oradan ayrılıp inﬂaat dünyasına geçiﬂ
örüldü¤ünü görüyorsunuz. Yani ormanın,
yapıyorsunuz. ‹nﬂaatları estetik buluyor
tabiatın içindeki evler rozet gibi duruyor.
musunuz?
‹ﬂte bu, bir estetik anlayıﬂtır. Bizde ise
Erdo¤an: Türkiye’deki ﬂehirleﬂme, bir
öyle bir ﬂey yok. Bakınız, Ankara’da
anlayıﬂ meselesi içinde yapılmıﬂtır. Ben,
hemen hemen modern ülkeleri gezmiﬂ ve yapılan ﬂehir içindeki Köro¤lu’da, bir Türk
yaﬂamıﬂ bir insan olarak her döndü¤üm- mimari esteti¤ini görüyor musunuz?
de, do¤rusu üzülüyorum. Paris; bin küsur ‹stanbul’a gitti¤inizde gözünüze çarpan
çok güzel yapılar var, bir bakıyorsunuz
onlar da Osmanlı zamanında yapılmıﬂ.
Ben, yapıları hiç be¤enmiyorum. Tabi bu
yapının inﬂaatında bizim yapabilece¤imiz
bir ﬂey olmuyor. Çünkü; mimar çizmiﬂ,
iﬂveren size bunu getirerek” yapın” diyor.
Üzerinde seçim hakkınız olmuyor. Ama,
Türkiye’de son zamanlarda yapılan çok
güzel modern binalar var.

Do¤um Yeri ve Yılı: Elazı¤ - 1947
Burcunuz: Balık
Medeni Durumunuz: Evli,iki çocuk
babasıy›m.
En Son Okudu¤unuz Kitap: Türkiye’nin
Siyasi Tarihi-Kemal Karpat
Tuttu¤unuz Takım: Fenerbahçe( fanatik)
En Çok Sevdi¤iniz Müzik: Türk Halk
Müzi¤i-ba¤lama, piyano, gitar ve ud
çalıyorum, beste yapıyorum.
Eve Usta Gelecek, Ne Hissedersiniz?:
Foto¤raf:Onur Küçükkeçe

giderek iﬂ almaya çalıﬂtılar. Bunlara yanlıﬂ
filan demiyorum; sadece ﬂartlar bunu
getirdi.
Sektörde birleﬂme olur mu?
Erdo¤an: Sektörde birleﬂmelerin
olabilece¤ini, masanın her iki tarafında
bulunmuﬂ bir insan olarak çok mümkün
görmüyorum. Çünkü bizim müteahhitlerimiz: “ Niye onunla birleﬂeyim ben zaten
kendi baﬂıma güçlüyüm” diyor. Bir gün
kapatırsam da: “ﬁu kadar varlı¤ım var”
diyerek kendini garanti altına alıyor. Oysa
ﬂunun farkına varmak lazım, eskiden iﬂler
çok daha rahat kontrol ediliyordu, ﬂimdi
iﬂler kontrolden çıkmıﬂ bir durumda.
Kendimizden örnek vereyim; bizim
Libya’dan, Arabistan’a, Suriye’ye,
Moskova’ya da¤ılmıﬂ bir alanda iﬂ yürüten
bir yapımız var. Bugün bize Cezayir’den
ﬂu kadar büyüklükte bir iﬂ gelse:“ Hayır
gidemeyiz, yönetemeyiz.” diyoruz.
Güriﬂ, yönetimin profesyonelleﬂmesine
nasıl bakıyor ve kararlar nasıl alınıyor?
Erdo¤an: Ben profesyonel olarak
ﬂirketin yönetim kurulu baﬂkanıyım. Bir
baﬂka arkadaﬂımız var, o da di¤er ﬂirketin
YKB, yani aileden de¤il.
Di¤er firmalara baktı¤ımızda, maalesef bu
durumu görmüyoruz.
Oysa olmalı, olmak
zorunda. Ben, fikirlerimi
en açık ﬂekilde söylüyorum. Bizim yönetimimizde
kararlar ortak akıl içinde
alınır.
Güriﬂ, sektörde saygın
kabul edilen ve sözüne
itibar edilen bir ﬂirket.
Hangi yatırımlar a¤ırlık
kazanacak?
Erdo¤an: Evet, sektörde
Güriﬂ kabul gören bir
ﬂirket. Sözüne sadık, taahhüdünü zararına dahi olsa
zamanında yerine getiren
bir ﬂirket olarak biliniyoruz. Güriﬂ’in öncelikli
hedefleri arasında, büyümek yer alır. Bunu yaparken mutlak surette güvenilirli¤imizi yitirmeden
yapmak zorundayız. ‹zin
verirseniz ﬂöyle biraz eskilere gitmek istiyorum.
80’li yıllarda iﬂlerin en bol
oldu¤u zamanlarda ve
özellikle otoyollar yapılırken, Güriﬂ pek fazla iﬂ
alamadı. Bugün ise Bursa

Çıldırırım. Eve girmek istemem.
Yabanci Dil: Fransızca-‹ngilizce
En Son ‹zledi¤iniz Sinema Filmi:
Hatırlamıyorum.
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Potre - Mimar

Osmanlı’nın Mimarideki ‹zi:

Koca Sinan

* Ornela Bonjaku Gökdemir

Osmanlı ‹mparatorlu¤u’nun en görkemli döneminin izini, anıtsal yapıtlarıyla
günümüze taﬂıyan kiﬂiydi Mimar Sinan.
Küçük bir köyde baﬂladı¤ı yaﬂamını,
döneminin en güçlü imparatorlu¤unun
Baﬂmimarı, bir anlamda Bayındırlık
Bakanı olarak noktaladı.
Arkasında yüzlerce mimarlık ve
mühendislik harikası, birçok iyi yetiﬂmiﬂ
ö¤renci, düzenli bir bayındırlık örgütü,
sa¤lamlı¤ı ve esteti¤i bir arada bulunduran bir mimari anlayıﬂ bıraktı.
Elif Ada Deniz
Küçük Bir Köyden Baﬂmimarlı¤a...
Mimar Sinan, 15. yüzyılın sonlarında
Karaman vilayetine ba¤lı Kayseriyya
sanca¤ının A¤ırnas adlı Hristiyan köyünde
do¤du. Osmanlı’nın devﬂirme gelene¤inde,
becerikli ve zeki Hristiyan çocuklar
Yeniçeri Oca¤ı’na alınır, burada imparatorlu¤un asker ve yönetici sınıfına
katılmaları için, özel olarak e¤itilirlerdi.
Sinan da küçük yaﬂta köyünden alınıp
Yeniçeri Oca¤ı’nda yetiﬂtirilmek üzere
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‹stanbul’a götürüldü. Acemio¤lanı iken,
marangozluk alanında çalıﬂmak istedi. Eli
de yatkın oldu¤u için ö¤renimini a¤ırlıklı
olarak bu alanda sürdürdü. Ardından, üst
düzey devlet görevlisi olarak yetiﬂtirilmek
üzere Enderun’a alındı.
Ö¤renimi sırasında, Padiﬂah Yavuz
Sultan Selim’in Çaldıran, ‹ran ve Mısır
seferlerine katıldı. Ordunun teknik iﬂlerini
gören bölümünde yer aldı. Seferler
sırasında, küçük palangalardan ahﬂap
köprülere, hatta kârgir kalelere kadar
çeﬂitli mekanizmalar ve yapılar tasarladı,
inﬂa etti. Böylece almıﬂ oldu¤u e¤itimi
uygulamayla pekiﬂtirme olana¤ı buldu .
Sinan’ın mimarideki ve mühendislikteki
baﬂarısının kanıtlanması ve iﬂinde yükselmesi ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde oldu. Sultan Süleyman 1520’de
tahta çıktı¤ı sırada Sinan da Enderun’u
henüz bitirmiﬂ, yeniçeri olmuﬂtu.
Kanuni’nin Rodos, Belgrad, Mohaç,
Ba¤dat ve ‹ran seferlerine katıldı. Mohaç
Seferi’nden sonra ordunun zemberekçibaﬂı, yani baﬂteknisyeniydi artık.

‹ran seferindeki baﬂarısı ise Sinan’ın
meslek yaﬂamının dönüm noktalarından
biriydi. Van Kalesi’nin sadece karadan
kuﬂatılarak ele geçirilemeyece¤i anlaﬂılmıﬂtı. Gölden de saldırmak gerekiyordu;
ama Osmanlı donanmasındaki gemilerin,
karadan taﬂınarak Van Gölü’ne kadar
getirilmesi mümkün de¤ildi. Gemiler,
hemen oracıkta inﬂa edilmeliydi. Sinan,
marangozluk e¤itiminin baﬂından bu yana
gemilere meraklıydı. Kısa sürede üç
kadırga inﬂa etti gölün kıyısında. Yarattı¤ı
bu üç hızlı ve sa¤lam kadırganın kaptan-ı
deryalı¤ını da kendi üstlendi. Sinan sayesinde Van Kalesi Osmanlı’nın elindeydi
artık. Sultan Süleyman, seferi kazanmalarında önemli rol oynamıﬂ bu yeniçeriyi,
Haseki rütbesiyle onurlandırdı. Sinan;
denizcilik konusunda padiﬂahın güvenini
kazanmıﬂtı, ‹talya seferi için donanmayı
hazırlamakla da, o görevlendirildi.
1538’deki Karabu¤dan Seferi sırasında,
Sinan’ı mesle¤inin doru¤una çıkaran olay
yaﬂandı. Tuna Nehri’nin kollarından biri
olan Prut Nehri, ordunun önünü kesmiﬂti.
Bataklık olan bu arazide bir köprü yapmak
gerekiyordu. Köprünün bütün orduyu
taﬂıyacak kadar sa¤lam olması, ordunun
hızını kesmeyecek kadar çabuk yapılması
gerekiyordu.
Zemberekçibaﬂı Sinan, mevcut koﬂullara
göre oldukça kısa sürede, 13 günde dayanıklı bir seyyar köprü inﬂa etti; orduyu,
nehrin öte yakasına güven içinde geçirdi.
Kısa süre sonra, imparatorlu¤un baﬂmimarı öldü¤ünde yerine geçecek kiﬂi
belliydi artık. Sinan, ara rütbeleri atlayarak
zemberekçibaﬂılıktan hassa mimarbaﬂılı¤a, yani saray baﬂmimarlı¤ına yükseldi.
Bu, Osmanlı’da bir mimarın ulaﬂabilece¤i
en üst aﬂamaydı. Üç kıtaya yayılan imparatorlu¤un bütün bayındırlık iﬂlerinden o
sorumluydu artık.

Sinan, 1538’den
baﬂlayarak elli yıl
boyunca
baﬂmimarlık yaptı.
Üç padiﬂaha; Kanuni
Sultan Süleyman, II.
Selim ve III. Murat’a
hizmet etti.

Reis-i Mimaran-ı Dergah-Âli Sinan…
Osmanlı’da bayındırlık hizmetleri dahil
bütün hizmetler, vakıflar eliyle yürütülüyordu. Gücü yeten herkes, yaﬂadı¤ı yere
hizmet götürecek bir vakıf kurardı.
Vakıflar sahip oldukları han, hamam, çarﬂı,
kervansaray, de¤irmen, boyahane gibi
kaynaklardan gelir elde ederdi. Bu geliri
ise e¤itim, sa¤lık, bayındırlık, altyapı,
ulaﬂım, sosyal yardım, din gibi hizmetlerde
kullanırdı. Bu hizmetlerin görülmesini
sa¤layan yapıları da vakıflar inﬂa ettirir
ve bakımını onarımını yürütürdü. Küçük
vakıfların baﬂa çıkamayaca¤ı büyük iﬂleri,
padiﬂahların vakfetti¤i selâtin vakıfları
üstlenirdi.
Baﬂmimar, iﬂte bu kamusal yapılarla
ilgilenirdi. Yapıların teknik uygunlu¤unu,
nasıl inﬂa edilece¤ini ve onarılaca¤ını
denetleyen fenni heyetin baﬂında bulunurdu.
Sinan, 1538’den baﬂlayarak elli yıl
boyunca baﬂmimarlık yaptı. Üç padiﬂaha;
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III.
Murat’a hizmet etti. Yaﬂamının son yıllarında, yakın arkadaﬂı ﬂair ve nakkaﬂ Sai
Mustafa Çelebi’nin yardımıyla yaﬂam
öyküsünü yazdı. Manzum biçimde kaleme

alınmıﬂ Tezkiret-ül-Bünyan adlı bu eser
sayesinde, Mimar Sinan’ın yarattı¤ı 350
kadar yapının öyküsünü, kendi a¤zından
ö¤renme ﬂansımız oldu. Tezkiret-ülBünyan’da, kendinden Reis-i Mimaran-ı
Dergah-Âli (Saray Baﬂmimarı) olarak söz
eden Sinan; “Manzuru ehli hüner olacak
binalar bünyân etmek nâsib oldu” diyor,

böylece padiﬂahın hizmetinde usta bir
teknisyen oldu¤unu gösteren yapılar inﬂa
etti¤ini, kıvanç duyarak dile getiriyordu.
Yüzlerce yapıt inﬂa etmekle yetinmedi
Sinan. ‹mparatorlukta inﬂa edilen ve
edilecek bütün yapılar, ondan soruluyordu. ‹ﬂlerin düzgün yürümesi, iyi e¤itimli
mimarlara ba¤lıydı.
Enderun’un e¤itim sistemini; teori ile
uygulamayı birleﬂtirerek güçlendirdi.
Baﬂarılı yapıtlar vererek bilgisini kanıtlamıﬂ mimarlar, Enderun’da ders veriyordu artık. Böylece genç mimarlar, ustaların
deneyiminden yararlanabiliyordu. Ders
verenler arasında kendisi de vardı.
Onun döneminde, hepsi de sonradan
hassa mimarı olan Hayrettin, Davut,
Süleyman ve Çelebi gibi birçok de¤erli
mimar yetiﬂti. Yetiﬂtirdi¤i ve matematik
düﬂünce tarzını aﬂıladı¤ı ö¤rencileri
arasında ﬂehzadeler II. Selim, III. Murat
ve III. Mehmed de bulunuyordu.
Geliﬂtirdi¤i bu e¤itim sistemi sayesinde
yetiﬂen mimarlardan, güvenilir bir ekip
kurdu. Bir kısmı merkezde kaldı, di¤erlerini
ise farklı bölgelerde hassa mimarı olarak
görevlendirdi. Böylece geniﬂ topraklara
yayılmıﬂ imparatorlukta, aynı anda birden
çok büyük proje yürütülmesini sa¤ladı.
16. yüzyılda Osmanlı ‹mparatorlu¤u,
sadece askeri olarak de¤il, ülke çapında
giriﬂti¤i bayındırlık hareketiyle de gücüne
güç katıyordu. Bu hareketin projelerini,
merkezde Baﬂmimar Sinan ve ekibi
hazırlıyor, bölgelere gönderdi¤i hassa
mimarları da onun belirledi¤i ilkeler ve
yönergeleri do¤rultusunda inﬂa ediyorlardı. Kurdu¤u bu sistem, ölümünden yüz
yıl sonra bile düzenli biçimde çalıﬂacaktı.
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Tüm mülkünü, kurdu¤u Sinan Vakfı ile
halka vakfetti. Vakfiyesinde e¤itim
konusuna önemli yer ayırmıﬂtı. Kendi
evinin okul yapılmasını, hocalarına da
günde altı akçe maaﬂ verilmesini vasiyet
etti.

Mimar Sinan’ın e¤itime ne kadar önem
verdi¤i, kurdu¤u vakıftan da anlaﬂılıyordu.
Baﬂmimar olduktan sonra Sinan’a gelir
kayna¤ı olarak, Vize Sanca¤ı verilmiﬂti.
Elde etti¤i bu gelirle, do¤du¤u köy
A¤ırnas’a güzel bir çeﬂme arma¤an etmiﬂ;
‹stanbul’da da evler, dükkanlar, hamamlar
ve medreseler yaptırmıﬂtı. Tüm mülkünü,
kurdu¤u Sinan Vakfı ile halka vakfetti.
Vakfiyesinde e¤itim konusuna önemli yer
ayırmıﬂtı. Kendi evinin okul yapılmasını,
hocalarına da günde altı akçe maaﬂ
verilmesini vasiyet etti. Yetim ve dul
çocuklarına elbiseler verilmesini, okullara
odun ve kömür alınmasını istedi. Çeﬂme,
yol ve kaldırım yapılması için de ödenek
ayırdı. Vakıf gelirlerinden çok az bir
bölümünü ise karısına ve kızlarına bıraktı.
En önemli mirası ise geliﬂtirdi¤i yepyeni

mimari anlayıﬂıydı.
Geçmiﬂten Günümüze Bir Sentez:
Sinan’ın Mimarlı¤ı… Mimar Sinan, hemen
her türden yapılar inﬂa etti; camiler,
saraylar, konaklar, kervansaraylar,
bedestenler, çarﬂılar, yollar, köprüler,
türbeler, hamamlar, mektepler, medreseler, darüﬂﬂifalar, aﬂevleri, suyolları, su
kemerleri, bendler, çeﬂmeler, parklar
yaptı. Donanmalar kurdu. Kendinden önce
yapılmıﬂ birçok binayı onararak yok
olmaktan kurtardı. Bunlardan biri de kendi
deyiﬂiyle “dünyada eﬂi bulunmayan bir
imareti” olan Ayasofya’ydı.
Mimar Sinan’ın dehasının yansımasını,
en küçük inﬂasından devasa projelerine
kadar görmek mümkündü. Bu deha,
Süleymaniye Külliyesi ﬂadırvanındaki
suyu, havadaki oksijenle temizlenebilmesi

** Y.Mimar Ali Saim Ülgen
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için tavana fıﬂkırtarak havuza döküyordu.
Aynı yaratıcılık, ‹stanbul Bo¤azına
alternatif bir su taﬂımacılı¤ı projesi
tasarlıyordu. Karadeniz ve Marmara
Denizi’ni Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri
aracılı¤ıyla birleﬂtirecek ve su yolu
taﬂımacılı¤ında çı¤ır açacak bir projeydi
bu. Mimar Sinan’ın dehasını yaratan ise
kendinden önceki mimari örneklerini
sentezleyip daha önce var olmayan
yepyeni bir form ortaya koymasıydı.
Osmanlı, binlerce yıl birçok büyük
uygarlı¤a ev sahipli¤i yapmıﬂ toprakların
üzerinde yükseliyordu. Sinan, baﬂmimar
olmadan önce katıldı¤ı seferlerde imparatorlu¤u bir uçtan di¤er uca görme ﬂansını
bulmuﬂtu. Gitti¤i her yerde, yapıları
dikkatlice gözlemlemiﬂ; farklı co¤rafya ve
iklim koﬂullarında, farklı ça¤larda sorunlara getirilen mimari çözümleri incelemiﬂti.
Kendi deyiﬂiyle: “Her saray kubbesinin
tepesinden ve her harabe köﬂesinden bir
ﬂeyler kaparak…” üç kıtaya uzanan
toprakların mimari birikimini sentezlemiﬂti.
Bu sentezin sonucunda, rasyonelli¤i ön
planda tutan bir mimari anlayıﬂ geliﬂtirdi.
Yapıtları iﬂlevsel, dayanıklı, sade ve zarifti.
Sadece yapıtları de¤il, onları inﬂa ediﬂ
biçimi de akılcıydı. Her ﬂeyi en ince
ayrıntısına kadar planlardı. ‹lk olarak
araziyi incelerdi. Böylece binanın temelinin ve taﬂıyıcı unsurlarının en sa¤lam
nasıl yapılaca¤ını tasarlardı. Birden çok
bina yapacaksa, hangilerinin yan yana
yapılaca¤ını, iﬂlevlerine göre en dengeli
biçimde hesaplardı. Daha sonra inﬂaatın
nasıl yapılaca¤ını, verimli ve ekonomik
biçimde örgütlerdi. ‹nﬂaat bittikten sonra
ise bakımını düzenli biçimde yaptırır,
böylece kaynakların korunmasını sa¤lardı.
Sinan; mimarideki klasik kalıpları yıktı,
ardından gelen kuﬂakları etkileyecek
yenilikler yarattı. Bu yeniliklerin en
önemlisi, kubbeli mekanları kendinden
öncekilerden çok daha büyük inﬂa edebilmesiydi. Bu yenili¤i yapmasına yol açan
ise camilerde mümkün oldu¤unca çok
kiﬂinin aynı mekanda bir arada bulunması
gere¤iydi. Sinan, kubbelere çift çeper

Foto¤raf:Çekül Vakf›

(cidar) sistemini uygulayarak onları,
olabildi¤ince büyüttü. Bunu, kemerpayanda sistemiyle kubbelerin yükünün
do¤rudan duvarlara binmeden, aﬂama
aﬂama yere inmesini sa¤layarak baﬂardı.
Böylece hem sütunlara, bölmelere gerek
duymayan kesintisiz ve geniﬂ bir alan
yaratmıﬂ oldu hem de duvarlara bol bol
pencere açarak aydınlatmayı arttırma
olana¤ı buldu. ﬁehzade Camii’nde
baﬂlangıç aﬂamasında olan bu yenilik,
baﬂyapıtı olan Edirne Selimiye Camii’nde
son noktasına ulaﬂmıﬂtı. Kubbeli yapılarda
mükemmel dengeyi bulan Sinan’ın yaptı¤ı
en aydınlık camii ise Mihriman Sultan
Camii’ydi. Burada uyguladı¤ı kubbe
sistemini, Sinan’dan sonraki mimarlar iki
yüz yıl daha denemeye cesaret edemeyecekti.
Binaları, araziye uygun biçimde inﬂa
etme konusunda da yeni biçimler geliﬂtirdi
Mimar Sinan. Bu konudaki dehasının en
güzel örne¤i, ‹stanbul Kadırga’daki dik
e¤imli araziye kurdu¤u Sokollu
Külliyesi’ydi.
ﬁehir planlaması konusunda da yenilikler ortaya koyan. Mimar Sinan, izinin en
yo¤un biçimde görüldü¤ü yer, ‹stanbul’du.
Baﬂkentin önemli kısmını inﬂa ederken
binaları birbirleriyle ve ﬂehirde yaﬂayanlarla kuraca¤ı iliﬂkiyi hesaplayarak
tasarladı.
Mimar Sinan, 16’›nc› yüzyıl Osmanlısının
gücünü ve görkemini gözle görülür hale
getirdi ve günümüze taﬂıdı. Dehasının
yarattı¤ı yepyeni mimari anlayıﬂ, kendinden sonraki kuﬂakları da etkileyerek
yaﬂadı¤ımız toprakları ﬂekillendirdi.

** Y.Mimar Ali Saim Ülgen

Kubbeli yapılarda mükemmel dengeyi
bulan Sinan’ın yaptı¤ı en aydınlık camii ise,
Mihrimah Sultan Camii’ydi.

Görsel Kaynakça:
*A Tale of Water, Unicon Dan›ﬂmanl›k
** www.mimarsinaneserleri.com
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Aktüel Sohbet

Tiyatro’nun Diva’sı Nevra Serezli:

“‹nsanlar yaﬂadı¤ı mekâna
özen göstermiyor”
Tiyatro sanatçısı Nevra Serezli,
mimari esteti¤e özellikle de renklere çok
önem verdi¤ini söylüyor. Bunun için dergi
karıﬂtırıp hiç sıkılmadan fuar gezdi¤ini
anlatıyor. “Bütçem el verdi¤i ölçüde
dekorasyona önem vermeye ve uygulamaya çalıﬂırım. Ama ben evimin dekorasyonunu daha çok ailemden, büyüklerimden kalan de¤erli eﬂyaları ön plana
çıkaracak ﬂekilde yaparım. Yani bu
de¤erli eﬂyalara uygun bir dekorasyonu
tercih ediyorum” diyen Serezli’nin en
büyük destekçisi mimar o¤lu…

8

Mehmet Avcı
‹stanbul, ya¤murlu ve so¤uk…
Sokaktaki ‹stanbullu, ısınmak için kalabalık
mekânları tercih ediyor. Bu mekânlardan
biri de ﬁiﬂli’de bulunan ‹stanbul Tiyatrosu...
Ve bu tiyatroda sahnelenen “Çetin Ceviz”
gelenlerin içini ısıtıyor. Tiyatro grubunun
kıdemli üyesi Nevra Serezli, ALÇIM’ın bu
say›daki sanatçı konu¤u...
Serezli ile yaﬂam, iﬂ, sanat üzerinde
sohbet ederken, o¤lunun mimar oldu¤unu
ö¤reniyoruz. Dekorasyona meraklı bir
sanatçı olarak zaman buldukça fuarlara
gitti¤ini hat›rlat›yor. Yaﬂadı¤ı hayatı,
yuttu¤u sahne tozunu anlatırken, kendi
gibi sanatçı olan eﬂi Metin Serezli’nin de
baﬂka bir oyunda ve sahnede iﬂini yaptı¤ını ifade ediyor.
Gülen yüzüyle, sanatçı kimli¤inden çok,
ﬂefkatli bir anne sıcaklı¤ıyla söyleﬂimizi
yapt›k. ‹nsanlarımızın yaﬂadı¤ı veya
çalıﬂtı¤ı mekanlara yeterince özen göstermedi¤ini anlatan Serezli, “Oysa huzur
yaﬂanılan mekanlardad›r” diyor.
Bize sanatçı Nevra Serezli’yi anlatır
mısınız?
Amerikan Koleji’nde okurken tiyatro ile
ilgilenmeye baﬂladım. O dönemde bir
tiyatro kursuna gitmiﬂtim, o kursta Haldun
Dormen beni keﬂfetti ve böylece profesyonel tiyatroya adım attım. Daha sonra
müzikaller geldi: “Devekuﬂu Kabare” ,
Tiyatro ‹stanbul, Kastelli Bank ile oynadı¤ımız müzikaller, Çevre Tiyatrosu ve
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Egemen Bostancı ile yaptı¤ımız “Hisseli
Harikalar Kumpanyası”, “ﬁen Sazın
Bülbülleri” müzikalleri… ‹ﬂte 42 senedir
tiyatronun içindeyim. Halen de devam
ediyorum.
Yo¤un çalıﬂmanızı gerektiren bir
mesle¤iniz var. Hedeflerinize ulaﬂtınız
mı? Kariyeriniz için çok mu çalıﬂmanız
gerekir?
Evet oldukça yo¤un çalıﬂma gerektiren
bir mesle¤imiz var. Kariyer olarak hedeflerime ulaﬂtım. Çünkü ben sadece oynamak istiyordum, oyunculuk yapmak
istiyordum. Bunu da gerçekleﬂtirdim.
Tiyatroda olsun, sinemada olsun, TV
dizilerinde olsun oyunculu¤umu keyifle
yaptım. Mesle¤imi keyif alarak yaptım,

halen de keyif alarak yapıyorum. Benim
çok büyük beklentilerim yoktu. Tek
hedefim ve arzum, sadece oyunculuk
yapmaktı. Bunu da istedi¤im ve sevdi¤im
rolleri oynayarak gerçekleﬂtirdim, büyük
de keyif aldım. Hâlâ aynı keyifle oyunculu¤umu yapıyorum.
Bugüne kadar kaç tiyatro oyununda
rol aldınız? Bu oyunlar arasında en çok
hangi oyundan etkilendiniz?
Tam sayısını hatırlamıyorum; ama
Metin’le de bir gün oturup bu oyun sayısını
çıkaralım diye konuﬂtuk. Ama aﬂa¤ı yukarı
40 senelik sanat yaﬂamımda herhalde
25-30 oyunda rol almıﬂımdır. Etkilendi¤im
oyuna gelince, ben, her zaman en son
oyundan etkilenirim. Her zaman en son

oynadı¤ım oyun beni en çok etkileyendir.
ﬁimdi de halen sahneledi¤imiz “Altı
Haftada Altı Dans Dersi” beni en çok
etkileyen oyun. Geçmiﬂte de çok etkilenerek oynadı¤ım oyunlar, zevk alarak
oynadı¤ım oyunlar olmuﬂtur. Ama hep en
son oynadı¤ım oyun beni daha heyecanlandırır ve etkiler.
“Altı Haftada Altı Dans Dersi” oyunu
hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Geçen seneden beri oynadı¤ımız “Altı
Haftada Altı Dans Dersi” adl› oyun,
Amerikalı yazar Richard Alfieri’nin yazdı¤ı
iki kiﬂilik bir oyun. 28 ülkede oynanmıﬂ
ve oynanıyor. Cihan Ünal ile oynadı¤ımız
oyunda dans var, komedi var, dram var,
iki kiﬂinin yalnızlı¤ı var, her ﬂey iç içe
hayattan bir kesit. Herkesin kendinden
bir ﬂey bulabilece¤i bir oyun.
Sinema ve TV dizilerinde de rol
aldı¤ınız projeler oldu. Sinema ve TV’de
yeni projeleriniz var mı?
Geçen sene en son TV’de yayımlanan
“Altın Kızlar” dizisinde oynamıﬂtım,
“Sevgili Dünürüm”de rol almıﬂtım. Ondan
önce 5 sene süren “Sihirli Annem”
dizisinde oynamıﬂtım. Ama ben TV
dizilerini pek saymıyorum; çünkü genellikle gelip geçici. Tiyatro gibi de¤il. Kimi
zaman geliyor diziye baﬂlıyorsunuz, 3
bölüm oynuyorsunuz, ondan sonra
yayından kaldırılıyor. Kimi zama da tutarsa
3 - 5 yıl devam edebiliyor. TV dizilerinde
aldı¤ınız rol geçici oldu¤u için, dizi bittikten
sonra kimse o diziyi pek hatırlamıyor.
Ama tiyatroda öyle de¤il. 15 yıl önce
oynadı¤ınız bir oyun hatırlanabiliyor. O
nedenle sinema ve TV’de yakın zamanda
projem yok ﬂu anda.
Özel hayatında Nevra Serezli nasıl
biridir?
Aynı sanatçı kiﬂili¤indeki gibiyimdir.
Sanatçı kiﬂili¤imde oldu¤u gibi özel
hayatımda da; çok titiz, çok dürüst, çok
istedi¤ini yapan, çok disiplinli, ailesine
düﬂkün, çok dakik, çok sevecen, prensipleri olan, vatanını milletini seven, düzgün
yaﬂayan ve rol model olmaya özen
gösteren, gençlere iyi örnek olmanın
bilincinde olan biriyimdir.
Gün içindeki tüm zamanınız tiyatro
veya setlerde geçiyor. Dinlenmek için
neler yapıyorsunuz, boﬂ zamanlarınızı
nasıl de¤erlendiriyorsunuz?
Yemek yaparım, televizyon seyrederim,
sinemaya giderim, dergi-kitap okurum,
yürüyüﬂ yaparım, arkadaﬂlarımla buluﬂurum. Kısaca dünyayla her dakika ilgilenirim, politika hariç. Politika canımı çok
sıktı¤ı için, ondan uzak dururum. Politika

ile kafası bizden daha iyi çalıﬂan insanların
ilgilenmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Boﬂ
zamanlarımda da sanatsal faaliyetlerden
uzak kalmamaya çalıﬂırım. Tiyatro galası
olabilir, sinema galası olabilir mutlaka
giderim…
Çekimler veya turne için evinizden
uzakta kaldı¤ınız zamanlar oluyor, mutlaka evinizi özlüyorsunuzdur. Evinizin
en çok neyini ve hangi köﬂesini özlüyorsunuz?
En çok mutfa¤ımı ve televizyon karﬂısını
özlerim. En lüks otel odasında bile huzuru
bulamayabilirsiniz. Mutlu bir yuvamız ve
ortamımız oldu¤u için, ailecek özleriz
evimizi. Evimden uzak kalmaktan pek
hoﬂlanmam. Takıntılarım var; aynı koltuk,
aynı yer gibi… Mesela Gölköy’de yazlı¤ımız
var, her sene oraya gitmekten bıkmam.
Aman hep aynı yere mi gidece¤iz demem.
Alıﬂkanlıklarımdan kolay kolay vazgeçmem.
Evinizde mimari esteti¤e önem veriyor
musunuz? Bunun için özel bir çabanız
var mı?
Evet, mimari esteti¤e özellikle de
renklere çok önem veririm. Bunun için
çok dergi karıﬂtırırım, bununla ilgili
fuarlara gitmeye çalıﬂırım. Bütçem el
verdi¤i ölçüde dekorasyona önem vermeye ve uygulamaya çalıﬂırım. Ama ben,
evimin dekorasyonunu daha çok ailemden, büyüklerimden kalan de¤erli eﬂyaları
ön plana çıkaracak ﬂekilde yaparım. Yani
bu de¤erli eﬂyalara uygun bir dekorasyonu tercih ediyorum. Evimin tertipli
olmasına çok özen gösteririm. Bunun için
çocuklar büyürken bu tertibi sa¤lamakta
zorlanırdım. Ama ﬂimdi çocuklar büyüyüp
evden ayrılınca artık evin tertibini iste¤im
gibi yapmakta daha rahat davranıyorum.
Evinizi boyarken veya inﬂaat iﬂlerine
giriﬂirken, ustalarla sorun yaﬂadınız mı?
Hayır, yaﬂamadım, yaﬂamam da. Çünkü
onlara eﬂit muamele yaparım; onlara çaykahve ikram ederim, onların fikirlerini
sorarım. Onlara iyi davrandı¤ım, dost gibi
yaklaﬂtı¤ım için de iﬂçi-patron münasebeti
olmaz aramızda. Onlar da sıcak ve candan
davranır, iﬂlerini ona göre yaparlar. Ben
yapı olarak hep insanlara de¤er veren,
onları küçük görmeyen biriyim. Hiç
kimseyi benim aﬂa¤ımda görüp ona göre
muamele etmem. Onun için onlar da bana
önce Nevra, Nevra kardeﬂ, Nevra Teyze
ﬂimdi de Nevra Anne diye yaklaﬂırlar.
De¤iﬂik oyunlarınızın gösterimi olsun
veya tatil amaçlı seyahatler olsun farklı
ﬂehirlere ve ülkelere gidiyorsunuz...
Dikkatinizi çeken mimari yapılanma var

mı? Sizi çok etkileyen yapı ve mekanlar
oldu mu?
Evet, de¤iﬂik amaçlarla çok seyahatlerimiz oldu, oluyor da. Ancak benim en
büyük sorunum uça¤a binememek. O
yüzden arabayla veya gemiyle seyahat
ediyorum. Daha önce gemiyle gitti¤im
Yunan adaları ile arabayla gitti¤imiz
Venedik beni çok etkilemiﬂti. Venedik’e
çok hayran kalmıﬂtım, hiç unutamam…
Restoranların veya otellerin iç dizaynı
sizin için önemli midir? Etkilenir misiniz?
Elbetteki önemli. Yemek yiyece¤iniz bir
restoranın ambiyansı veya kalaca¤ınız
otel odasının iç dizaynı, dekoru önemli
tabii ki. Ancak ben bunu lüks veya pahalı
ﬂeylere ba¤lamıyorum. Kimi zaman
gitti¤iniz çok lüks bir restoranda veya
kaldı¤ınız çok lüks bir otel odasında
bekledi¤iniz huzuru, ambiyansı bulamazken, çok basit eﬂyalarla dekore edilmiﬂ,
sade ama etkileyici bir köy evinde
aradı¤ınızı bulabilirsiniz, etkilenebilirsiniz.
Çünkü bu tür ortamlarda küçük ayrıntılar
bile bazen çok önemli olabiliyor.
Sizce insanlarımız yaﬂadı¤ı mekana
ne kadar özen gösteriyor?
Ben insanlarımızın yaﬂadı¤ı veya
çalıﬂtı¤ı mekanlara yeterince özen
göstermedi¤ini düﬂünüyorum. Bu tabi
sadece maddiyatla ilgili bir ﬂey de¤il. Kimi
maddi durumu çok iyi olmasına ra¤men,
yaﬂadı¤ı mekana gerekli özeni göstermez,
kimisi de maddi olanakları çerçevesinde
kendi yaratıcılı¤ını da kullanarak yaﬂadı¤ı
mekanı cennete çevirir.
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Mimari Estetik

Eski ve Yeninin Bar›ﬂ›k Durdu¤u Kent...

‹lklerin ﬁehri

“Kütahya”
Ülke toprakları, nice uygarlıklara ev
sahipli¤i yaparak nice sultanlar ve
imparatorlar gördü. Bu topraklar üzerinde binlerce, on binlerce yıldan bu yana
ne varsa hem sahiplik hem emanetçilik
yapıyoruz. Tarih önünde borcumuz,
bunların de¤erini bilerek ve bunları
kullanarak gelecek on bin yıllara taﬂımayı
baﬂarmaktır.
Kütahya gibi pek az ﬂehir kendini
korumuﬂ; insanı, medeniyeti ve engin
dokusu ile günümüzde yaﬂamayı sürdürmüﬂtür. Kütahya, eski ve yeninin bar›ﬂ›k
oldu¤u bir kenttir.

8

Akın Kocamaz
‹nsanlı¤ın tarihsel geliﬂimine katkı
sa¤lamıﬂ, medeniyetlere ev sahipli¤i
yapmıﬂ sayılı kentler vardır. Pek az kent,
tarihin sıkıntısını yaﬂamıﬂtır, öte yandan
yine pek az kent, kısa zamanda tarihin
biçimlenmesinde rol almıﬂtır.
‹ﬂte 7000 yıllık geçmiﬂe sahip Kütahya,
önemli sayılacak uygarlıklara ev sahipli¤i
yapmıﬂtır. Hitit, Assuva Konfederasyonu,
Frig, Lidya, Persler, Makedonya Krallı¤ı,
Bergama Krallı¤ı, Roma, Bizans, Selçuklu,
Germiyano¤ulları ve Osmanlı ‹mparatorlu¤u gibi… Kütahya, eski ve yeninin
barıﬂık durdu¤u bir kenttir.
‹lklerin ﬂehri Kütahya, Aizanoi antik
kentiyle dünyanın bilinen ilk borsasını
barındırır. Bölgede yapılan kazılarda takas
yoluyla yapılan ticaretin kanıtları bulunmuﬂtur. Örne¤in; güçlü bir köle iki eﬂek
de¤erindeyken, bir at üç köleyle de¤iﬂtiriliyordu. Ayrıca bu antik kentte, yeryüzünün en iyi korunan Zeus Tapına¤ı’nı da
görmek mümkün.
Her dönemin izlerini barındıran bu eski
ﬂehrin dokusuna, Selçuklu ve Osmanlı
silinmez izler bırakmıﬂlar. Kenti en iyi
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Dünyanın birçok müzesinde sergilenen çinilerin ezici bir
kısmı Kütahya çinisidir. Çininin ana malzemesi kil, tebeﬂir
taﬂı, çakmak taﬂı ve alçıdır.

Her dönemin izlerini
barındıran bu eski
ﬂehrin dokusuna,
Selçuklu ve Osmanlı
silinmez izler
bırakmıﬂlar.

gören nokta olan Kütahya Kalesi, aynı
zamanda ilk yerleﬂim bölgesidir. Kütahyalı
olan Evliya Çelebi ünlü Seyahatnamesi’nde,
kalenin 70 burçtan oluﬂtu¤unu söyler.
Kullanılan malzemenin de¤iﬂikli¤i ve
bunların döﬂeniﬂ ﬂekli, kalenin farklı
dönemlerde ekler ve onarımlar gördü¤ünün kanıtıdır.
Selçukluların ilk dönemindeki yerleﬂimler
kalenin içinde gerçekleﬂmiﬂtir. Zamanla
nüfusun artmasıyla yapılar sur dıﬂına
çıkmıﬂ ve kalenin çevresine yayılmıﬂtır.
Selçuklu ve Osmanlı kent dokusunun
di¤er unsurları olan hamamlara ve
bedestenlere burada da rastlarsınız. Halen
ﬂehirde 8 tarihi hamam bulunmaktadır.
Bunların en dikkat çekenleri ﬁengül
Hamamı, Kemer Hamamı ve Tarihi Yoncalı
Hamamı’dır. Kentin Eski Çarﬂı bölgesinde
yer alan tarihi Büyük ve Küçük Bedestenler, restore edilerek günümüzde de
kullanılmaktadır. Büyük Bedesten; el
sanatı ürünlerinin satıldı¤ı bir çarﬂı, Küçük
Bedesten ise sarraflar ve kuyumcular
çarﬂısı olarak düzenlenmiﬂtir.
Kütahya’yı anlatırken çiniye yer vermemek olmaz. Çini, bir yüzü sırlanarak renkli
motif ve dekorlarla nakıﬂlanmıﬂ bir kaplama malzemesidir. Çini süslemesinde
turkuaz, mavi, yeﬂil, kırmızı, açık lacivert,
beyaz, siyah gibi renkler kullanılır.
Frigler’den bu yana yapılan çinicilik,
14’ncü yüzyıldan sonra daha da canlanmıﬂtır. Uzun süre ‹znik çinileri ile yarıﬂan

Kütahya çinileri, 18.yüzyıldan sonra bu
rekabette yalnız kalmıﬂtır.
Dünyanın birçok müzesinde sergilenen
çinilerin ezici bir kısmı, Kütahya çinisidir.
Çininin ana malzemesi kil, tebeﬂir taﬂı,
çakmak taﬂı ve alçıdır. Oldukça zahmetli
bir süreçten geçen alçı yüzeyler, hünerli
çini ustalarının önüne gelir ve onların
ellerinde serami¤e ve porselene dönüﬂür.
Her fırça darbesi usta-çırak gelene¤inden
gelen motiflere can verir. Bugün Kütahya
halkı, bu ürüne hak etti¤i önemi vermekte
ve kentin birçok bölgesinde çini atölyeleri

çalıﬂmaya devam etmektedir.
Kentin tarihi dokusunu oluﬂturan ve
Kütahya’ya özgün bir hava kazandıran
tarihi evleri anlatmadan geçmek olmaz.
Merkeze ba¤lı Pirler Mahallesi Germiyan
Sokak’ta bulunan tarihi evler; Arnavut
kaldırımları, cumbalı evleri ile sizi alıp iki
yüz yıl öncesine götürür. Genelde iki veya
üç kattan oluﬂan ahﬂap evlerin, payandalarla desteklenmiﬂ çıkmaları, çift kanatlı
ahﬂap kapıları ve ahﬂap örme kafesli
pencereleri bulunur.
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17. ve 18. yüzyıllarda yapılan evler, açık
sofalıdır. Sofalar odalar arasındaki geçiﬂi
sa¤lar. Seki ya da köﬂk denilen bölümler,
konukların dinlenmesi amacıyla yapılmıﬂtır. Evlerin ön kapıları soka¤a açılırken
arka kapıları iç bahçeye açılır. Taﬂlık da
denilen giriﬂ katta kiler, samanlık, depo
ve ahır bulunur. Birinci katta ev sakinlerinin kullandı¤ı mutfak, oturma odası ve
yatak odası bulunur. Yatak odasında yine
ahﬂaptan yapılmıﬂ bir yüklük bulunur. Bu
yüklü¤e, yere serilen yer yatakları ve
yorganlar konur. Ayrıca yüklü¤ün en
soluna veya sa¤ına yapılmıﬂ bölmesinde
banyo bulunur. Bir dolabın içinde
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yıkanmak size garip gelse de Ege’nin bazı
köylerinde bu alıﬂkanlık günümüze kadar
ulaﬂmıﬂtır. ‹kinci katta ise misafir odaları
ve gelin odası bulunur. Bu dönemin
evlerinde içeride yer alan yüklükler, tavan
göbekleri, dolaplar, kapılar ve pervazlar;
kabartmalar, oymalarla süslüdür. 19. ve
20. yüzyılda yapılan evlerde ise içeriden
çok dıﬂarıda bulunan saçaklar, payandalar
ve pervazların süslenmesine a¤ırlık
verilmiﬂtir. Bu dönemin evlerinde sofa
kapalı yapılmıﬂtır.
Kütahya evlerinin en büyük özelliklerinden biri de mevsime göre odaların
bulunmasıdır. Kıﬂın kullanılan odalar, daha
kolay ısınması için orta katta yer almıﬂ
ve basık tavanlı yapılmıﬂtır. Yazın kullanılanlar ise daha az güneﬂ ıﬂı¤ı alan, yüksek
tavanlı odalardır. Dar bir soka¤ın etrafına
dizili olan evlerin soka¤a açılan penceresi
cumbalar olmuﬂtur. Soka¤a do¤ru çıkıntı
veren cumbalardan komﬂu kadınlar günün
geliﬂmelerinden birbirlerini haberdar eder,
sohbet ederlermiﬂ.
Evlerin kat sayısı, büyüklü¤ü, kabartmaları aynı zamanda hane sahibinin sosyal
statüsünü de gösterirdi. Germiyan
Sokak’ta bulunan Ispartalılar Kona¤ı,
Yılmazlar Kona¤ı ve Germiyan Kona¤ı
büyüklükleri ve ahﬂap süslemeleri ile bu
duruma örnek gösterilebilir.
Germiyan Beyli¤i’ne 130 yıl baﬂkentlik,
Osmanlı ‹mparatorlu¤u’na ise 400 yıl,
Anadolu Beylerbeyli¤i merkezli¤i yapan
Kütahya’nın tarihi kent dokusunda
mimarimizden ve kültürümüzden derin
izler taﬂıd›¤›n› görmek mümkün.

Konuk Yazar

Özlem Do¤aner
Ekonomi Muhabirleri Derne¤i Baﬂkanı

2010’a
girerken
‹nﬂaat sektörü dinamonun en önemli
diﬂlisi aslında…
Ekonomide toparlanma oldu¤unda
inﬂaat sektöründe de hareketlilik yaﬂanıyor. ‹nﬂaat sektörü hareketlenince
onlarca sektöre can geliyor. Bu da
istihdamın artması anlamını taﬂıyor. Bu
yüzden inﬂaat sektörünü izlerken ekonominin genel durumundan ba¤ımsız
davranmak mümkün de¤il.
Tüm dünyanın sordu¤u soru: “Kriz ne
zaman sona erecek ve büyümeye
geçilecek?”
Sorunun cevabı üzerine yüzlerce farklı
yorum okuyabilirsiniz. ‹yimser tahminlere
bakıldı¤ında ise krizin ana üssü ABD’nin
en erken bu yılın sonunda, muhtemelen
de 2010 yılı baﬂında toparlanmaya baﬂlaması bekleniyor. Avrupa’daki toparlanmanın ise daha uzun bir zaman alaca¤ı
öngörülüyor.
Türkiye’nin hesapları ise 2009’un son
çeyre¤inde hareketin baﬂlaması, 2010
yılından itibaren de büyümenin görülmesi
üzerine. Türkiye’yi elbette, küresel çarkın
dıﬂında göremiyoruz. Bu ihracat ve
yurtdıﬂı müteahhitlikteki potansiyelimiz
ve hedef pazarlarımız dikkate alındı¤ında
bu imkansızd›r. Bu yüzden inﬂaat sektörünün 2010 foto¤rafını çekerken tek baﬂına
Türkiye’ye bakmak, bizim için hiçbir ﬂey
ifade etmez.
Krizin “mortgage” maskesiyle yüzünü
göstermesi ve art arda batan bankalar
nedeniyle inﬂaat sektörü, bu krizin en
ma¤dur sektörlerinden birisi oldu. Türk
inﬂaat sektörünun 2008 yılında küçülme
oranı yüzde 7,6 idi. 2009’un ilk çeyre¤inde
ülke ekonomisi yüzde 13,8 daralırken,
inﬂaat sektörü de yüzde 18,9 oranında
küçüldü.

Türkiye’deki genel iﬂleyiﬂe bakıldı¤ında
inﬂaat sektöründe bir canlanma yaﬂanması için, kamu yatırımlarının arttırılması
gerekiyor. Türkiye 2010 bütçesinde kamu
yatırımlarına 18.9 milyar TL ayırıyor.
Mahalli idarelere ise 22.1 milyar TL
aktarılacak. Bu iki bütçe kaleminden de
inﬂaat sektörüne iﬂ imkanı çıkacaktır.
Ayrıca IMF ile bir anlaﬂma yapılması
halinde ki; hükümet hala bu anlaﬂmaya
sıcak bakıyor, buradan gelecek kaynak
da ekonomiyi canlandıracak, daha fazla
istihdam sa¤layacak, büyük altyapı
yatırımlarına kaydırılacak.
‹nﬂaat sektörü için önemli bir baﬂka
alan ise yurtdıﬂı müteahhitlik elbette. Türk
müteahhitlerin yıllık yeni iﬂ tutarı, 2008
yılında 23,6 milyar dolara ulaﬂtı. 70 ülkede
bugüne kadar ulaﬂılan toplam iﬂ hacmi
ise 130 milyar doları buldu.
Orta vadede Güney Afrika’da 760
milyar, Suudi Arabistan ve Hindistan’da
500’er milyar dolarlık altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu

pazarların Türk inﬂaat sektörüne büyük
iﬂ hacmi sa¤layaca¤ını tahmin etmek,
hayal olmaz. Ancak bu pazarların yanısıra
yakın zamanda Türkiye’nin olumlu diplomatik iliﬂkilerini ekonomide de iﬂbirli¤ine
çevirdi¤i ‹ran, Irak gibi komﬂu ülkelerde
yeni yatırımlar da Türk müteahhitlerin
yüzünü güldürebilir.
Bu foto¤rafa bakıldı¤ında, yeni yıl yeni
umutlarla geliyor diyebiliriz. Ama her
zaman oldu¤u gibi sadece beklemek
yerine kolları sıvayanların daha avantajlı
olaca¤ı muhakkak.
Çehov’un ﬂu sözü akıldan çıkarmamalıd›r: “Bizi çalıﬂmak kurtarır”
Yeni yılın umut ve bol kazanç getirmesi
dile¤iyle…

Türkiye’deki genel
iﬂleyiﬂe
bakıldı¤ında inﬂaat
sektöründe bir
canlanma
yaﬂanması için,
kamu
yatırımlarının
arttırılması
gerekiyor.
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Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje I
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu: Güven Arif Sargın + Zeynep Mennan + ‹lhan Kural
Ö¤renciler: Selin Baﬂtu¤ + Nazlı Güngen + Olsi Kafeja + Dicle Uzunyayla + Nurgül Yardım
Proje Ad›: Berlin Tempelhof Havalimanının Dönüﬂümü
Bir Kentsel Alan: Berlin...“Kentsel
Ölçekte Tasarım” baﬂlıklı mimari tasarım
stüdyosu, tanımlı bir amaç ve strateji
içermekte ve bu anlamda, “program
tasarımı” süreç ve yöntemleri üzerine
yo¤unlaﬂmaktadır. Her yıl mezuniyet
stüdyosu, farklı nedenlerle sorunlu ve
karmaﬂık çevreleri barındıran Avrupa
kentlerinde yürütülmekte; farklı ba¤lamlarda sürdürülen “kentsel mimarlık”
temrinleri, bu anlamda, özgün ve yenilikçi
yüzleﬂmeleri, çatıﬂma ve tartıﬂmaları
göreve ça¤ıran, alıﬂık olmadı¤ımız bir
deney ortamı olarak de¤erlendirilmektedir.
Bir Tema: Anımsama ve Amnezya
Tarihsel bir perspektifle bakıldı¤ında,
kentsel çevreler siyasetin kaçınılmaz
araçlarıdır ve bu ba¤lamda, donanımlı bir
aktör olarak devlet, meﬂruiyet, ideolojik
temsiliyet, sosyal mühendislik ve ütopyacı
programlara kadar uzanan farklı amaçlar
u¤runa gücün kullanımındaki asal
unsurdur. Bu kapsamda, mimarın rolü
önemlidir; ideolojiler somut mimarlık
dünyasında meﬂru bir zemin edinirler ve
bu süreç, kollektif anımsama ve amnezya
temalarıyla da do¤rudan ilintilidir.
Bir Sorun: Berlin Tempelhof
Havalimanının Dönüﬂümü 1927 yılında
özgün biçimiyle inﬂaa edilen ve 1934
yılında Alpert Speer’in Berlin’in inﬂaası
kapsamında, Alman Mimar Ernst Sagebiel
tarafından yenidentasarlanan Tempelhof
Havalimanı, salt ça¤daﬂ havalimanı
programının öncül yorumlarından birisi
olmanın ötesinde, siyasi bir irade ve
programın mimari anlamda temsil edildi¤i
önemli bir yapı olması nedeniyle de çok
önemlidir. ‹nﬂaasından bu yana farklı
nedenlerle eleﬂtirilen yapı ve kapladı¤ı
kentsel alan, bir tasarım sorunu olarak
yeniden de¤erlendirilmeyi beklemektedir.
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Ö¤rencilerin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Kır ve kentin baﬂarılı bir bileﬂimi olarak Superburbia, yeni bir sosyal örüntü modeli önererek Tempelhof’u düzenlemekte; ziraat
alanları, parklar ve koruluklar arasına da¤ılmıﬂ kule-yapıların sistemli düzene¤i ile Berlin’i baskılayan fütüristik bir görsellik ise
tüm bu geliﬂimin mimarisini üretmektedir. Bu ba¤lamda proje, her anlamda çözülen post-endüstriyel kentlerin içinde var olabilecek
gelecekçi senaryolara iyi bir örnek olarak de¤erlendirilmelidir. Kentsel tekdüzelikten uzak, renkli, yeni yaﬂam görüntüleri sunan
öneri gerçekte, kent içinde yeni kentlerin kurulabilece¤ini bize ustalıkla sunması açısından önemlidir.
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Ö¤renci Proje II
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu: Abdi Güzer + Lale Özgenel + Yeﬂim Hatırlı
Ö¤renci: Amine Alkan
Proje Ad›: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü - Mimarlık ve Güzel Sanatlar Binası
‹kinci dönem tasarım stüdyosu kapsamında bir e¤itim yapısının yorumlanması
ve tasarlanması tartıﬂmaya açılmıﬂ,
stüdyo tartıﬂmaları; üniversite kampüslerinin e¤itim, rekreasyon, sosyal, kültürel
ve mimari ba¤lamları üzerine yo¤unlaﬂmıﬂtır. ODTÜ KKK’nde, artan e¤itim
vizyonu ve ö¤renci nüfusunun yerleﬂkenin, sosyal ve kültürel altyapı ve akademik
bina ve araﬂtırma merkezi gibi e¤itim
yapıları bakımından geliﬂmesini ister
istemez zorunlu kılması ve bu anlamda
mimari geliﬂim için uygun bir ortam
sunması nedeniyle proje alanı olarak
seçilmiﬂtir.
ODTÜ KKK’nde e¤itim sisteminin
akademik direktörlerin koordine etti¤i
programlar olarak örgütlenmiﬂ olması,
ODTÜ Ankara kampüsünden farklı olarak
bu programların ayrı fakülte binaları
içinde de¤il ortak kullanılan akademik,
araﬂtırma ve laboratuvar binaları içinde
e¤itim vermesini getirmiﬂtir. Bu kapsamda
ö¤rencilere iki farklı konumda arsa
önerilmiﬂ ve verilen çekirdek ihtiyaç
programını bireysel de¤erlendirmelerine
göre geliﬂtirmeleri beklenmiﬂtir.
Yaklaﬂık 15.000 m2 büyüklü¤e sahip
olan bina içinde mimarlık, resim, heykel
ve seramik programlarının yanısıra
kültürel ve sosyal kullanımlı mekanlar,
“Ça¤daﬂ Mimarlık Müzesi”, “Konferans
Salonu” ve Akdeniz Çalıﬂmaları Araﬂtırma
Merkezi” nin de yer alması öngörülmüﬂtür.
Ö¤rencilerden, fakülte binalarının tasarımında kullanılan geleneksel mimari
çözümlere ve progamlara alternatif
yorumlar getirmeleri beklenmiﬂtir.
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Ö¤rencilerin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Arazi kısıtlarının yönlendirici oldu¤u projede, yaya aksına açılan bir rekreasyon alanını iki yönde çevreleyen ve tanımlayan bir
kütle kompozisyonu ile kompakt bir plan çözümü önerilmiﬂtir. Mevcut e¤im de¤erlendirilmiﬂ, kamusal mekanlar zemin altı kotlara
yerleﬂtirilmiﬂ ve önerilen korunaklı açık alan yapının açıldı¤ı yaya aksı ile ilerde yapılması planlanan rekreasyon parkı arasında
geçiﬂi sa¤layan geçirgen bir avlu olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu süreklili¤i vurgulamak üzere yapı yerden kopartılmıﬂ ve e¤itim
iﬂlevli mekanlar üst katlara yerleﬂtirilmiﬂtir.

Ö¤renci Proje III
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu: Y›ld›r›m Yavuz + Fuat Gökçe + Yi¤it Acar
Ö¤renci: Müge Kruﬂa
Proje Ad›: Ankara’da Ulusal Müze ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve
Tarih Araﬂtırmaları Merkezi

Grubumuz 2009 yılı bahar döneminde,
eski hipodrom alanı olarak da bilinen, bir
numaralı AKM alanını çalıﬂmıﬂtır. AKM
alanları Ankara Ulus’ta yer alan beﬂ
bölgeden oluﬂan büyük bir komplekstir.
Bölge Birinci ve ‹kinci Meclis yapıları,
Ankara Palas ve Opera binaları gibi önemli
yapıları ve Gençlik Parkı, 19 Mayıs
Stadyumu, Eski Hipodrom alanı (ünlü 10.
Yıl nutkunun okundu¤u alan) gibi önemli
kentsel açık alanları bünyesinde barındırır.
Alanın sınırları 1980 yılında 2302 sayılı
kanun ile belirlenmiﬂ olup, alan ile ilgili
herhangi bir kararda söz hakkı yine aynı
kanunla tanımlanmıﬂ olan Milli Komite’ye
verilmiﬂtir.
Tüm bu tarihi ve yönetsel karmaﬂıklı¤ının yanında arazi, Ankara ﬂehrinin

gelece¤i açısından çok önemli bir potansiyel barındırmakta ve yıllardır süren
tartıﬂmaların ve çok azı gerçekleﬂen bir
dizi projenin de oda¤ı konumundadır.
Bu kadar tartıﬂmalı bir arazinin
seçimindeki temel sebep ö¤rencilerde
cumhuriyet kültürüne, baﬂkent fikrine ve
Ankara ﬂehrinin kentsel mekan ihtiyaçlarına dair bir bilinç uyandırmak olmuﬂtur.
Bu kapsamda proje programı, kültür ve
araﬂtırma faaliyetleri eﬂli¤inde bir Ulusal
Cumhuriyet Kültürü Müzesi olarak
tasarlanmıﬂtır. Süreç boyunca büyük
ölçekli bir kentsel dü¤üm noktası
oluﬂturmanın yolları ve mimarinin
temsiliyet potansiyelleri gibi konular
üzerine çalıﬂılmıﬂtır.
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Ö¤rencilerin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Yapıyı zemin altında konumlandırma fikri, arazinin tarihine ve kent siluetine duyulan saygıdan ve mevcut bulunan piramit yapının
güçlü geometrisine tezat bir mütevazilik sonucu üretilmiﬂtir. Zemin üstüne bina inﬂa etmeyerek, yer altındaki bina tarafından
organize edilen geniﬂ bir açık alan elde edilmiﬂtir.

46

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:1

‹stek Formu
Ad›, Soyad›:......................................................................................................................................................................................
Telefon:....................................................................GSM:..................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................................
Posta Kodu:......................................................................................................................................................................................
Web Sitesi:.............................................................................e-posta:...................................................................................

Alç›m Dergisi ‹stek Servisi
1 Cad. Sincap Sok. No:12
Büyüksanayi 06060-Ankara
T:90 312 303 49 49 F:90 312 341 25 69
www.dalsan.com.tr e-posta:alcim@dalsan.com.tr

Okuyucu Mektuplar›
De¤erli ALÇIM okuyucuları, her dört ayda bir
yayınlanacak dergimizde Lafarge Dalsan ailesinden,
sizden ve sektörden okuyaca¤ınız haberlerle bilgi
sahibi olacaksınız.
Bu sayfayı, siz de¤erli okuyucularımızın görüﬂüne
açarak bir ilke imza atıyoruz. Sektör dergisi olarak
Lafarge Dalsan ailesine ait dergiye faks, e-mail
veya mektupla sizden gelecek eleﬂtiri ve önerileri
imkânlarımız ölçüsünde yer vererek
okuyucularımızla paylaﬂaca¤ız.
Aﬂa¤ıda yer alan adres, faks ve e-mail adresine
gönderece¤iniz yorumlar bir sonraki sayıda yer
alacaktır.
Alçım Dergisi Okuyucu Servisi
1 Cad. Sincap Sok. No:12
Büyüksanayi 06060-Ankara
T:90 312 303 49 49 F:90 312 341 25 69
www.dalsan.com.tr e-posta:alcim@dalsan.com.tr
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Bayii Listesi
BULGAN ‹Nﬁ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
BOY PANEL YAPI S‹S. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ERTU⁄RUL SAÇ ‹Nﬁ.TAAH.NAK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÖTKEN T‹CARET - ‹BRAH‹M ÖTKEN
DA⁄DAﬁLAR EM‹N YAPI SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
VARDAR BOYA SAN LTD.ﬁT‹
DEM‹RTAN ‹Nﬁ.T‹C.SAN.LTD.ﬁT‹.
KORU ‹NﬁAAT
AYDEN YAPI END. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ﬁENER ‹NﬁAAT MAD.TURZ.T‹C ve SAN.A.ﬁ.
‹N-SA ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ANT‹K YAPI ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
MYM YAPI MALZ.T‹C.LTD.ﬁT‹.
U⁄URLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.ﬁT‹.
AHMET KAVAS ‹Nﬁ.TAAH.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹
KAD‹R COﬁKUNLU-B‹RCAN T‹CARET
YILDIRIMER ‹Nﬁ.MALZ.T‹C.VE SAN.A.ﬁ.
OSKO YAPI ENDÜSTR‹S‹ SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
BALBAY YAPI SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
OF‹S NAK. ‹Nﬁ. TAAH. LTD. ﬁT‹.
DÖRT TEKN‹K ‹ZOL.‹Nﬁ.TAAH.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ALMET ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÇALUKO⁄ULLARI YAPI LTD.ﬁT‹.
GÜLSÜNLER ‹Nﬁ.GIDA NAK.TAAH.SAN.T‹C.LTD.ﬁ
DETAﬁ GRUP ‹Nﬁ. SAN. T‹C. A.ﬁ.
TAﬁYAPI MARKET ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ACARTAY VOLKAN ACATAY ‹Nﬁ.VE YAP.MALZ.LTD.ﬁT‹.
GÜRAY A⁄BABA YAPI MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹
NAK‹ DEM‹R ‹Nﬁ. MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BÜYÜKKAPI ‹Nﬁ.MALZ.TAAH.T‹C.LTD.ﬁT‹.
C.COﬁKUN ‹Nﬁ. TAAH. SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
F‹L‹Z ‹Nﬁ. HARF. SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ORJ‹N YAPI ‹Nﬁ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
ACASA YAPI DEKOR SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
Ç‹MPA ‹Nﬁ.TAAH.T‹C.TUR.REKLAM A.ﬁ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹
SOM MAK‹NA ‹TH.‹HR.DIﬁ MÜM.LTD.ﬁT‹.
A.T.ﬁ HIRDAVAT TUR. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ORG YAPI ‹Nﬁ.TAAH.T‹C.LTD. ﬁT‹.
SOMART YAPI PROJE M‹M. MÜH. SAN. T‹C. A.ﬁ.
ER-SA HAZIR KART. S‹S. ‹TH. ‹HR. SAN.T‹C. LTD. ﬁT‹
AYKUT T‹C. ‹Nﬁ. MALZ. TAAH. LTD. ﬁT‹.
BITIRAKO⁄LU T‹CARET SAN.A.ﬁ.
ÜRÜN ‹Nﬁ. TAAH. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
YAVUZ DEM‹R ‹Nﬁ.MALZ.T‹C.SAN.LTD.ﬁT‹.
DEMSAN ‹Nﬁ.T‹C.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AKÇA⁄LAR TUR.‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
IﬁIK ORMAN ÜRÜNLER‹ SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
BALIKESIR U⁄UR YAPI MAR.T‹C.LTD.ﬁT‹.
YILDIRIM T‹CARET-OKAN YILDIRIM
SEYHAN ‹Ç DEKORASYON MUHARREM EM‹NO⁄LU
REAL ‹Nﬁ.MALZ.MAK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
D‹LEK ‹ZOL.‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
D.M.C KIRAÇLAR DEK. ‹Nﬁ.BOYA SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
‹ZOMET ‹ZOLASYON ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AKRE YAPI M‹M. ‹Nﬁ. TAAH. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
SEZG‹N BOYA ‹Nﬁ. TAAH. T‹C. SAN. LTD. ﬁT‹.
ALSAN ALÇI DEKOR-ALPASLAN ‹NAN
YEN‹ LEVENT ‹ZOL.‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
UMUT DO⁄U ‹Nﬁ.VE YAPI MALZ.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
‹D‹L ‹Nﬁ. TUR‹ZM T‹C. LTD. ﬁT‹.
HAKEL ‹Nﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹
‹LHAN ‹Nﬁ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
NAMLI ‹Nﬁ.MALZ.LTD.ﬁT‹.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹
AS ALÇI DEKORASYON LTD.ﬁT‹
BAHÇEC‹LER ‹Nﬁ. ELEK. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
AKPETEK T‹CARET
ÖZTÜRK BOYA T‹C.LTD.ﬁT‹
SERDAR DEM‹R - DEM‹R ‹Nﬁ.
AYSAL ‹Nﬁ.MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ZÜMRÜT YAPI SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
E.D.YAPI YALITIM ‹Nﬁ.ÜRET‹M PAZ.LTD.ﬁT‹.
AKAL T‹CARET-HASAN AKAL
AKGÜN ‹Nﬁ.TAAH.LTD.ﬁT‹.
ÖRNEK HIR. VE ‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AKIN ‹Nﬁ. TAAH. LTD. ﬁT‹.
ZENC‹RC‹ ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
SEDAT AKYAZICI-SERHAT ‹Nﬁ.VE YAPI MALZEMELER‹
MEDEKA ‹Nﬁ.DEK.LTD.ﬁT‹.
YARAMANLAR ‹Nﬁ.NAK.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
OMZE ‹Nﬁ.TAAH.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
EMRAH DEM‹R SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
KARDALSAN LTD.ﬁT‹
AHMET YILMAZ - AR‹FO⁄LU ‹Nﬁ. ve YAPI MALZ.
GAMA YAPI PROJE ve UYG. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
PAﬁA ALÇI ‹Nﬁ. GIDA SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
YILKAR YAPI ÜRÜN.SAN. U⁄UR KARADUMAN
ALDEK ‹Nﬁ.DEK.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
ARGET TASARIM VE MÜH.LTD.ﬁT‹.
KOBAL DEK.YAPI ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
TURALPAN ALÇI DEK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
TOKAL ‹Nﬁ. YAPI MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
G‹MSA ‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
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ANTALYA
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ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
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AYDIN
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BALIKES‹R
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
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ÇORUM
DEN‹ZL‹
DEN‹ZL‹
DEN‹ZL‹
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
ED‹RNE
ELAZI⁄
ERZURUM
ERZURUM
ESK‹ﬁEH‹R
ESK‹ﬁEH‹R
GAZ‹ANTEP
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GAZ‹ANTEP
G‹RESUN
HATAY
ISPARTA
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(322) 248 53 75
(322) 346 15 91
(322) 346 80 15
(272) 212 36 75
(382) 212 84 39
(358) 514 37 90
(358) 218 83 83
(312) 217 45 10
(312) 479 66 33
(312) 395 95 60
(312) 309 50 36
(312) 309 49 60
(312) 336 46 13
(312) 353 59 25
(312) 331 62 22
(312) 285 01 65
(312) 350 23 03
(312) 385 16 50
(312) 641 65 94
(312) 472 98 45
(312) 479 71 72
(312) 230 75 17
(312) 384 20 18
(312) 814 40 11
(312) 386 06 66
(312) 482 96 02
(312) 351 22 55
(312) 385 20 46
(312) 354 96 80
(312) 354 10 20
(312) 385 52 78
(312) 386 15 38
(242) 326 66 78
(242) 515 25 25
(242) 221 08 70
(242) 346 47 57
(242) 312 69 15
(242) 344 42 43
(242) 312 81 55
(242) 312 69 15
(242) 325 11 51
(242) 778 16 00
(242) 346 43 44
(256) 212 19 44
(256) 622 09 05
(256) 231 09 52
(266) 373 55 65
(266) 762 00 01
(266) 244 78 07
(374) 215 73 95
(224) 715 20 37
(224) 453 11 88
(224) 368 91 00
(224) 249 76 35
(224) 272 32 27
(224) 453 11 88
(224) 452 81 59
(224) 514 28 87
(224) 256 87 63
(286) 212 87 29
(286) 263 02 91
(364) 225 19 79
(258) 268 89 99
(258) 213 63 04
(258) 241 32 85
(412) 233 38 27
(412) 251 00 06
(412) 238 26 18
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(380) 523 21 93
(284) 235 62 95
(424) 248 32 94
(442) 213 36 84
(442) 242 02 21
(222) 220 55 00
(222) 250 15 15
(342) 321 98 81
(342) 322 13 77
(342) 323 02 75
(454) 216 16 54
(326) 214 01 00
(246) 227 87 00
(212) 534 62 05
(212) 665 98 29
(212) 854 00 67
(216) 420 74 89
(216) 661 21 31
(212) 240 31 04
(216) 680 37 50
(216) 472 83 07
(212) 652 24 28
(212) 668 77 19
(216) 576 06 70

(322) 248 50 29
(322) 346 29 20
(322) 346 80 18
(272) 214 55 70
(382) 212 84 49
(358) 514 37 91
(358) 212 25 05
(312) 217 45 15
(312) 479 98 16
(312) 395 95 59
(312) 309 50 31
(312) 310 41 56
(312) 345 75 38
(312) 348 77 84
(312) 331 62 47
(312) 286 72 21
(312) 350 93 20
(312) 354 86 50
(312) 641 65 94
(312) 472 98 47
(312) 479 74 00
(312) 230 76 64
(312) 384 20 56
(312) 814 44 87
(312) 386 25 21
(312) 482 96 12
(312) 350 81 81
(312) 386 19 16
(312) 354 96 82
(312) 354 63 14
(312) 385 90 14
(312) 386 15 32
(242) 325 06 70
(242) 515 25 26
(242) 221 18 21
(242) 346 47 12
(242) 312 69 16
(242) 344 42 62
(242) 312 81 66
(242) 312 69 16
(242) 325 48 51
(242) 778 16 04
(242) 346 43 19
(256) 212 04 57
(256) 622 08 35
(256) 231 09 58
(266) 374 11 15
(266) 762 05 30
(266) 245 46 91
(374) 213 67 06
(224) 715 15 52
(224) 452 52 26
(224) 368 04 43
(224) 247 61 72
(224) 272 32 28
(224) 452 52 26
(224) 452 79 33
(224) 514 52 23
(224) 254 26 23
(286) 213 02 97
(286) 263 54 01
(364) 224 16 46
(258) 268 09 53
(258) 213 07 38
(258) 241 96 08
(412) 234 90 44
(412) 251 00 07
(412) 238 26 18
(380) 551 28 11
(380) 524 98 38
(380) 523 69 87
(284) 235 62 95
(424) 233 02 50
(442) 213 40 07
(442) 242 02 23
(222) 220 73 33
(222) 250 17 17
(342) 321 97 51
(342) 322 13 80
(342) 326 27 73
(454) 214 19 33
(326) 216 12 35
(246) 228 20 17
(212) 523 79 76
(212) 558 16 24
(212) 854 00 71
(216) 415 44 24
(216) 661 21 39
(212) 224 55 90
(216) 680 37 52
(216) 472 83 10
(212) 652 55 63
(212) 619 71 31
(216) 577 48 60

bulgan@bayi.dalsan.net
boypanel@bayi.dalsan.net
ertugrul@bayi.dalsan.net
otken@bayi.dalsan.net
dagdaslar@bayi.dalsan.net
vardar@bayi.dalsan.net
demirtan@bayi.dalsan.net
koru@bayi.dalsan.net
ayden@bayi.dalsan.net
sener@bayi.dalsan.net
insa@bayi.dalsan.net
antikyapi@bayi.dalsan.net
mym@bayi.dalsan.net
ugurlu@bayi.dalsan.net
ahmetkavas@bayi.dalsan.net
kadircoskunlu@bayi.dalsan.net
yildirimer@bayi.dalsan.net
oskoyapi@bayi.dalsan.net
balbay@bayi.dalsan.net
ofis@bayi.dalsan.net
dortteknik@bayi.dalsan.net
almet@bayi.dalsan.net
calukogullari@bayi.dalsan.net
gulsunler@bayi.dalsan.net
detas@bayi.dalsan.net
tasyapi@bayi.dalsan.net
acartay@bayi.dalsan.net
guray@bayi.dalsan.net
nakidemir@bayi.dalsan.net
buyukkapi@bayi.dalsan.net
ccoskun@bayi.dalsan.net
filiz@bayi.dalsan.net
orjinyapi@bayi.dalsan.net
acasa@bayi.dalsan.net
cimpa@bayi.dalsan.net
sarilaralci@bayi.dalsan.net
sommakina@bayi.dalsan.net
ats@bayi.dalsan.net
org@bayi.dalsan.net
somart@bayi.dalsan.net
er-sa@bayi.dalsan.net
aykut@bayi.dalsan.net
bitirakoglu@bayi.dalsan.net
urun@bayi.dalsan.net
yavuzdemir@bayi.dalsan.net
demsan@bayi.dalsan.net
akcaglar@bayi.dalsan.net
isik@bayi.dalsan.net
uguryapi@bayi.dalsan.net
yildirim@bayi.dalsan.net
seyhan@bayi.dalsan.net
real@bayi.dalsan.net
dilekizolasyon@bayi.dalsan.net
dmckiraclar@bayi.dalsan.net
izomet@bayi.dalsan.net
akre@bayi.dalsan.net
sezginboya@bayi.dalsan.net
alsan@bayi.dalsan.net
yenilevent@bayi.dalsan.net
umutdogu@bayi.dalsan.net
idil@bayi.dalsan.net
hakel@bayi.dalsan.net
ilhan@bayi.dalsan.net
namli@bayi.dalsan.net
acarcati@bayi.dalsan.net
asalci@bayi.dalsan.net
bahceciler@bayi.dalsan.net
akpetek@bayi.dalsan.net
ozturk@bayi.dalsan.net
demir@bayi.dalsan.net
aysal@bayi.dalsan.net
zumrutyapi@bayi.dalsan.net
edyapi@bayi.dalsan.net
akal@bayi.dalsan.net
akgun@bayi.dalsan.net
ornek@bayi.dalsan.net
akin@bayi.dalsan.net
zencirci@bayi.dalsan.net
serhatinsaat@bayi.dalsan.net
medeka@bayi.dalsan.net
yaramanlar@bayi.dalsan.net
omze@bayi.dalsan.net
emrahdemir@bayi.dalsan.net
kardalsan@bayi.dalsan.net
arifoglu@bayi.dalsan.net
gamayapi@bayi.dalsan.net
pasaalci@bayi.dalsan.net
yilkar@bayi.dalsan.net
aldek@bayi.dalsan.net
argettasarim@bayi.dalsan.net
kobal@bayi.dalsan.net
turalpan@bayi.dalsan.net
tokal@bayi.dalsan.net
gimsa@bayi.dalsan.net

YEﬁ‹LYURT ORM.ÜRN.YP.MALZ.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÖZCAN ‹Nﬁ.‹ZOLASYON TAAH.T‹C.LTD.ﬁT‹.
N‹L YAPI MALZ.‹Nﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AL‹ YILMAZ YAPI MALZ. T‹C. A.ﬁ.
MAKSEM YAPI ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
TEKYILDIZ ‹Nﬁ. DEK. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ÜÇ YILDIZ ‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AÇIK ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
STM RUMEL‹ YAPI ‹Nﬁ. ve DIﬁ. T‹C. LTD. ﬁT‹.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ. ‹Nﬁ. TES. SAN. T‹C. A.ﬁ.
NUHO⁄LU ‹Nﬁ.MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ME‹T YAPI ELEM.‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
SEYY‹DO⁄LU ‹Nﬁ.DEK.TEKS.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
EFOR Ç‹MENTO YAPI ‹Nﬁ. T‹C. LTD. ﬁT‹.
KAPLAN ALÇI DEK. VE ‹Nﬁ.MALZ.MEVLÜT KAPLAN
KUM YAPI S‹STEMLER‹ SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
SO⁄ANCIO⁄LU ‹Nﬁ.DEK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
MD YAPI ‹Nﬁ.S‹S.-MEHMET ÜM‹T
FAVOR‹ ‹Nﬁ. DEK. MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
GLOBAL YAPI ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BARIS INS. IZOL. SAN. TIC. LTD. STI.
B‹LSAN ‹Nﬁ.TAAH.TUR.OTOM.GIDA SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
STOK‹ST YAPI MALZ.A.ﬁ
GÜRAL YAPI GRUBU ‹Nﬁ. LTD. ﬁT‹.
EV YAPI ‹Nﬁ. ORM. ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
YAPISAN ‹Nﬁ. MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
AS D‹ZAYN ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
AKYILDIZLAR KERESTEC‹L‹K SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
PAN TAVAN VE DUVAR S‹S.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÖMER ERDEM‹R-ERDEM‹R ALÇI DEK.
YEKSAN ‹Nﬁ.SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
DO⁄Uﬁ ‹ZOL. BOYA VE YAPI MALZ.LTD.ﬁT‹.
BATURLAR NAKL‹YAT ‹NﬁAAT YAPI MALZEMELER‹ A.ﬁ
FAZ‹LET ALÇI DEK.‹Nﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹.
DEK‹M PAZ.YAPI SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÖZTAÇ PAZ. DEK. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
AKDEK LTD.ﬁT‹.
MEPAﬁ YAPI TAAH.PAZ.SAN.VE T‹C.Aﬁ.
DO⁄ASAN TEK. YAL. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BÜYÜKDA⁄LAR ‹Nﬁ.TAAH.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
KÖﬁEGEN ‹Nﬁ. PROJE DEK. SAN. T‹C.LTD.ﬁT‹
TAﬁDELEN DEKORASYON ‹Nﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ASKAYA MÜH. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
GÜRAY GÜRER-GÜRSU T‹CARET ve PAZARLAMA
METESAN DEM‹R T‹C.SAN.LTD.ﬁT‹.
ESEN T‹C. ‹Nﬁ. KUM OCAK TAAH. NAK. SAN. T‹C. LTD.
HUZURO⁄LU NAK.‹Nﬁ.MAL.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
FAVOR‹ YAPI T‹C.LTD.ﬁT‹.
HATEK YALITIM ‹Nﬁ.MALZ.SAN.LTD.ﬁT‹.
BÜLBÜLLER TARIM ‹Nﬁ.‹TH.‹HR.LTD.ﬁT‹.
YURTSEVEN ‹Nﬁ. TAAH. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
DULKAD‹RO⁄LU ‹Nﬁ.VE MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÖZYAPITEK YALITIM ÜRÜN. ‹MAL. ‹Nﬁ. T‹C. LTD. ﬁT‹.
TUNÇSOY ‹Nﬁ.MALZEMELER‹-SEFURE TUNÇ
SEDEFO⁄LU YAPI MALZ. ‹Nﬁ. MAK. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
YAPI TEKN‹K ‹Nﬁ.MAK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ABHAZ ‹Nﬁ. DEK. T‹C. LTD. ﬁT‹.
RESUL ‹Nﬁ.GIDA HAYVANCILIK SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
AL‹ OSMAN SA⁄LAM ‹Nﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
FAT‹H ‹Nﬁ.T‹C.A.ﬁ.
HAL‹L ‹BRAH‹M SAYAR LTD.ﬁT‹.
LÜTF‹ TAKAVCI ‹Nﬁ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
ﬁERAFETT‹N AKGÜL NAK.‹NS.MAD.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÜNAL TEKNIK UYG. SAN.T‹C. A.ﬁ.
ÖZO⁄ULLARI YAPI ‹Nﬁ. T‹C. LTD.ﬁT‹.
ADIBELL‹ ‹Nﬁ. K‹M.MAD.MAK.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
ÇA⁄ DEKORASYON ‹Nﬁ.TAAH.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
O.D.T DEKOR.-AL‹ ÖZTORUN
OTÇUO⁄LU ‹Nﬁ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
YAPINET ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
TOPKAYALAR ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
PARLAKLAR PAZ.TAﬁ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
‹ZOYAPI ‹ZOLASYON LTD.ﬁT‹.
‹ZYAPI ‹ZOLASYON VE YAPI MALZ.‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
‹SMET YURTER‹ ‹Nﬁ. PROJE T‹C. SAN. LTD. ﬁT‹.
BYKS BODRUM YAPI K‹MYASALLARI ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
LABRANDA TUR.T‹C.‹Nﬁ.SAN.LTD.ﬁT‹.
ÖNCÜL YAPI MALZ.LTD.ﬁT‹.
KONUT ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹
TOSUNLAR T‹CARET -HAL‹L TOSUN
TEVERLER YAPI MALZ.A.ﬁ.
SARILAR ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
ALPKAN YAPI MALZ.LTD.ﬁT‹.
AKKAﬁLAR LTD.ﬁT‹.
AZ‹Z TÜRKMENO⁄LU-TÜRKMENO⁄LU T‹CARET
AL‹ GÜNDO⁄DU-GÜNDO⁄DU T‹CARET
KIRIMLIO⁄LU T‹C.-NUR‹-ﬁAK‹R KIRIMLIO⁄LU AD‹ ORT.
GÜVEN DEKORASYON-EYÜP BAYGÜVEN
HAKTAN T‹CARET-MEHMET ATMACA
KALE D‹ZAYN YAPI MALZ. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
EYÜPO⁄LU PAZ. ‹Nﬁ. AKAR. NAK. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
GÜLSENA ELEKTR‹K ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
BALCI ‹NﬁAAT PAZ.VE ORG.LTD.ﬁT‹.
EKﬁ‹O⁄LU ‹Nﬁ.NAK.MAD.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
CELAL KAPLAN - ÖZEN DEKORASYON
ECE YAPI MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
KAHRAMANMARAﬁ
KARABÜK
KASTAMONU
KAYSER‹
KAYSER‹
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRﬁEH‹R
KOCAEL‹
KOCAEL‹
KOCAEL‹
KOCAEL‹
KOCAEL‹
KOCAEL‹
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MAN‹SA
MAN‹SA
MAN‹SA
MARD‹N
MERS‹N
MERS‹N
MERS‹N
MU⁄LA
MU⁄LA
NEVﬁEH‹R
ORDU
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN
SAMSUN
S‹VAS
ﬁANLIURFA
TOKAT
TRABZON
TRABZON
TRABZON
UﬁAK
VAN
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

(216) 364 69 53
(216) 414 11 30
(216) 420 74 94
(212) 567 25 00
(212) 320 92 90
(212) 555 60 68
(216) 473 45 88
(216) 452 31 64
(212) 418 13 52
(216) 335 65 32
(216) 576 76 02
(216) 360 88 15
(216) 620 88 38
(212) 625 63 81
(212) 279 26 71
(216) 465 25 55
(212) 424 28 28
(212) 689 11 99
(216) 365 11 12
(212) 416 64 28
(212) 438 29 00
(216) 499 07 01
(212) 346 44 40
(216) 688 29 32
(216) 680 37 47
(216) 393 20 00
(212) 416 83 30
(216) 332 07 85
(212) 255 85 68
(212) 654 18 36
(212) 854 26 71
(232) 459 48 88
(232) 227 64 91
(232) 365 16 75
(232) 458 94 41
(232) 469 99 78
(232) 382 94 55
(232) 433 60 70
(232) 458 55 58
(232) 479 57 69
(232) 420 90 60
(232) 272 14 44
(232) 247 47 46
(232) 458 64 10
(344) 235 19 10
(370) 424 21 10
(366) 214 75 75
(352) 330 55 21
(352) 231 78 21
(318) 224 24 34
(318) 224 63 06
(386) 212 21 74
(262) 311 05 06
(262) 311 68 24
(262) 643 04 15
(262) 658 08 80
(262) 335 60 53
(262) 642 78 05
(332) 351 87 34
(332) 236 58 05
(332) 251 56 00
(332) 512 24 73
(332) 245 25 24
(332) 233 39 05
(338) 213 65 47
(332) 355 16 35
(274) 223 81 83
(422) 325 73 54
(236) 231 52 73
(236) 233 73 44
(236) 714 24 40
(482) 462 20 02
(324) 323 17 50
(324) 321 73 70
(324) 322 44 08
(252) 313 03 46
(252) 613 46 63
(384) 213 18 91
(452) 233 43 73
(264) 281 37 03
(264) 281 18 20
(362) 447 30 91
(362) 431 91 90
(346) 225 21 52
(414) 315 56 83
(356) 214 19 82
(462) 325 13 16
(462) 326 92 26
(462) 230 57 77
(276) 227 45 24
(432) 223 49 74
(226) 811 24 83
(372) 322 21 11
(372) 251 54 82
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90

(216) 313 04 83
(216) 418 19 92
(216) 313 21 70
(212) 567 36 05
(212) 320 92 91
(212) 502 20 76
(216) 473 45 90
(216) 309 17 44
(212) 418 13 72
(216) 335 11 60
(216) 576 98 10
(216) 360 88 93
(216) 620 88 37
(212) 625 63 81
(212) 264 78 53
(216) 465 05 04
(212) 592 66 26
(212) 689 15 35
(216) 364 98 30
(212) 416 64 29
(212) 438 31 60
(216) 499 08 14
(212) 346 44 41
(216) 688 29 34
(216) 680 37 49
(216) 393 68 65
(212) 546 21 69
(216) 332 90 72
(212) 255 85 70
(212) 639 28 30
(212) 854 26 72
(232) 459 37 50
(232) 227 31 68
(232) 365 40 86
(232) 433 88 56
(232) 469 82 72
(232) 365 24 24
(232) 457 73 66
(232) 458 12 83
(232) 479 10 90
(232) 440 68 33
(232) 272 14 47
(232) 248 45 44
(232) 449 58 02
(344) 235 02 22
(370) 415 76 60
(366) 214 89 83
(352) 320 05 02
(352) 231 78 24
(318) 218 12 02
(318) 224 08 29
(386) 214 03 59
(262) 311 49 11
(262) 311 68 24
(262) 643 04 16
(262) 658 01 50
(262) 335 60 56
(262) 642 78 90
(332) 351 17 49
(332) 237 75 35
(332) 248 29 18
(332) 512 77 27
(332) 246 40 79
(332) 233 70 21
(338) 214 75 12
(332) 355 36 50
(274) 223 71 26
(422) 325 61 79
(236) 231 52 73
(236) 233 98 62
(236) 714 79 66
(482) 467 17 83
(324) 323 17 53
(324) 321 73 74
(324) 322 44 09
(252) 316 72 32
(252) 613 28 86
(384) 213 88 32
(452) 233 59 85
(264) 281 37 09
(264) 281 18 20
(362) 447 30 87
(362) 431 48 55
(346) 223 67 91
(414) 314 20 35
(356) 214 63 48
(462) 325 73 79
(462) 326 41 27
(462) 230 57 77
(276) 224 53 33
(432) 223 62 59
(226) 814 63 94
(372) 323 05 22
(372) 252 26 49
(372) 556 06 51
(372) 615 31 26

yesilyurt@bayi.dalsan.net
ozcan@bayi.dalsan.net
nilyapi@bayi.dalsan.net
aliyilmaz@bayi.dalsan.net
maksem@bayi.dalsan.net
tekyildiz@bayi.dalsan.net
ucyildiz@bayi.dalsan.net
acik@bayi.dalsan.net
stmrumeli@bayi.dalsan.net
ozyanginci@bayi.dalsan.net
nuhoglu@bayi.dalsan.net
meit@bayi.dalsan.net
seyyidoglu@bayi.dalsan.net
efor@bayi.dalsan.net
kaplanalci@bayi.dalsan.net
kumyapi@bayi.dalsan.net
sogancioglu@bayi.dalsan.net
mdyapi@bayi.dalsan.net
favoriistanbul@bayi.dalsan.net
global@bayi.dalsan.net
baris@bayi.dalsan.net
bilsan@bayi.dalsan.net
stokist@bayi.dalsan.net
guralyapi@bayi.dalsan.net
evyapi@bayi.dalsan.net
yapisan@bayi.dalsan.net
asdizayn@bayi.dalsan.net
akyildizlar@bayi.dalsan.net
pantavan@bayi.dalsan.net
erdemiralci@bayi.dalsan.net
yeksan@bayi.dalsan.net
dogus@bayi.dalsan.net
baturlar@bayi.dalsan.net
fazilet@bayi.dalsan.net
dekim@bayi.dalsan.net
oztac@bayi.dalsan.net
akdek@bayi.dalsan.net
mepas@bayi.dalsan.net
dogasan@bayi.dalsan.net
buyukdaglar@bayi.dalsan.net
kosegen@bayi.dalsan.net
tasdelen@bayi.dalsan.net
askaya@bayi.dalsan.net
gursu@bayi.dalsan.net
metesan@bayi.dalsan.net
esen@bayi.dalsan.net
huzuroglu@bayi.dalsan.net
favori@bayi.dalsan.net
hatek@bayi.dalsan.net
bulbuller@bayi.dalsan.net
yurtseven@bayi.dalsan.net
dulkadiroglu@bayi.dalsan.net
ozyapitek@bayi.dalsan.net
tuncsoy@bayi.dalsan.net
sedefoglu@bayi.dalsan.net
yapiteknik@bayi.dalsan.net
abhaz@bayi.dalsan.net
resul@bayi.dalsan.net
aliosmansaglam@bayi.dalsan.net
fatih@bayi.dalsan.net
halilibrahimsayar@bayi.dalsan.net
lutfitakavci@bayi.dalsan.net
serafettinakgul@bayi.dalsan.net
unalteknik@bayi.dalsan.net
ozogullari@bayi.dalsan.net
adibelli@bayi.dalsan.net
cagdekorasyon@bayi.dalsan.net
odtdekor@bayi.dalsan.net
otcuoglu@bayi.dalsan.net
yapinet@bayi.dalsan.net
topkayalar@bayi.dalsan.net
parlaklar@bayi.dalsan.net
izoyapi@bayi.dalsan.net
izyapi@bayi.dalsan.net
ismetyurteri@bayi.dalsan.net
byksbodrumyapi@bayi.dalsan.net
labranda@bayi.dalsan.net
onculyapi@bayi.dalsan.net
konut@bayi.dalsan.net
tosunlar@bayi.dalsan.net
teverler@bayi.dalsan.net
sarilar@bayi.dalsan.net
alpkan@bayi.dalsan.net
akkaslar@bayi.dalsan.net
turkmenoglu@bayi.dalsan.net
gundogdu@bayi.dalsan.net
kirimlioglu@bayi.dalsan.net
guven@bayi.dalsan.net
haktan@bayi.dalsan.net
kaledizayn@bayi.dalsan.net
eyupoglu@bayi.dalsan.net
gulsena@bayi.dalsan.net
balci@bayi.dalsan.net
eksioglu@bayi.dalsan.net
ozendekor@bayi.dalsan.net
ece@bayi.dalsan.net
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2002 y›l›nda
ilk do¤um günümü kutlad›m.
Henüz birbirimizi tan›m›yorduk.

Olgunlaﬂt›m...
Sektörün taleplerini karﬂ›lar oldum.
Ben sizi sevdim, siz beni sevdiniz.
Ama kimse ad›m› bilmiyordu.

Büyüdüm...
Sektör beni tan›d›,
ben sektörü tan›d›m.

Art›k benim de bir ad›m var

Beni yaratan, yetiﬂtiren, sizlerle buluﬂmam›
sa¤layan ve bugünlere taﬂ›yan herkese

teﬂekkür ederim.

