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ALLEV beyazı 4x4 Ustalar›n Be¤enisini Toplad›
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Çimento sektöründe faaliyette bulun-
mak üzere 120 yıl önce kurulan Lafarge,
yıllar içinde gerçeklefltirdi¤i baflarılarla
dünya çapında kabul gören bir flirket
haline gelmifltir. Lafarge günümüzde,
çimento imalatında dünya ülkeleri ara-
sında birinci, beton ile agrega imalatında
dünya ikincisi ve alçı ürünleri imalatında
ise dünya üçüncüsü konumundadır.

Bunları ifade etmemin sebebi Türk
orta¤ımız Dalsan ile kurdu¤umuz baflarılı
ortaklı¤ın önemli bir altyapıya sahip oldu-
¤unu vurgulamam gereklili¤idir. Zira
Lafarge grubu olarak, 78 bin çalıflanı, 2
bin üretim alan› ve 16 milyar Euro’yu aflan
cirosu ile sektöre önemli bir katma de¤er
yaratmaktay›z.

‹nflaat malzemeleri konusunda dünya-
nın ilk arafltırma merkezine sahip olan
Lafarge, kalıcı inflaatın ve mimari yaratıcı-
lı¤ın hizmetinde yenili¤i sürekli birinci ilke
olarak kabul etmifltir.

Türk orta¤ımız Dalsan ile yaratılan
baflarılı ortaklı¤a imza atan selefim Bruno
de La Monneraye’e,  ALÇIM okuyucuları
aracılı¤ıyla teflekkür etmek isterim. Çünkü
ortak giriflimin bafllatılması aflamasında
rehberlik ederek yarattı¤ı katkı ortaklı¤ı-
mızın on yıldan fazla bir süredir baflarıyla
ve güvenle devam etmesini sa¤lamıfltır.

Dalsan’la gerçeklefltirilen ortaklıkla,
Lafarge Türk pazarına bir kez daha

Baflyaz›

Nicolas de Magnienville
Genel Müdür Yardımcısı

girerken, alçı konusundaki “teknik bilgi”
ile  “teknik mükemmeliyet zevkini” müfl-
terilerin tekrar yaflamasına olanak sa¤lan-
mıfltır.

Dalsan’ın alçı ve alçı levha konusundaki
imalat teknikleri ile Lafarge Dalsan, çok
iyi kalitede üretim yapma olanaklarına
sahip bir flirket haline gelmifltir. Lafarge
ve Dalsan birlikteli¤i, alçı levha pazarına
girifli güçlendirdi¤i gibi pazar payını da
üst seviyelere taflımıfltır. Türk alçı pazarı
di¤er Avrupa ülkelerinin tüketim düzeyine
ulaflmakta biraz geç kalmıfl olsa da, bu
durum zamanla aflılacaktır. Lafarge
Dalsan’›n bugün biri yeni olmak üzere, üç
alçı levha fabrikasındaki üretimler ve
gerçeklefltirilen AR-GE çalıflmaları Türki-
ye’de alçı levha sektörünün geliflmesine
katkı sa¤lamaktadır.

Lafarge Dalsan’ın Türkiye’deki iki alçı
levha fabrikasının üretim performansları,
Lafarge’ın branflındaki en iyi 80 fabrika
arasında bulunmaktadır, hatta ilk sıra-
lardadır.

Köklü bir aile flirketi olan Dalsan oldukça
faklı bir vizyon ve kültüre sahiptir. Lafarge
ise, uluslararası bir flirket olmanın yarat-
tı¤ı kendine özgü bir kültürü olan büyük
bir mali gruptur.  Bu iki flirketin ufukları
çok farklı olmasına ra¤men, yarattıkları
baflarılı iflbirli¤i imrenilecek bir noktadır.

Bu bafları için benim hissetti¤im ortak
nokta,  iki flirkette de var olan “insani
de¤erler”dir.  Her iki taraftaki bu yaklaflım,
ortak giriflimin baflarıya do¤ru ilerlemesini
sa¤lamıfltır.

Alanında lider ve uzman iki flirketin
gerçeklefltirdi¤i baflarılı ortaklık, teknik
bilgi ve becerinin paylaflılmasına olanak
vermifl, 1+1=3 sinerjini oluflturmufltur.
Ayrıca, iki orta¤ın çok sayıda üstün
niteliklere sahip olması sektöre güven
aflılarken, lider olmanın da haklı gururunu
bizlere yaflatmaktadır.

Sevgilerimle,

Baflarının
Gücü
‹nsani
De¤erlere
Sahip Olmak…

“Bu bafları için benim
hissetti¤im ortak nokta,  iki
flirkette de var olan “insani

de¤erler”dir.  Her iki
taraftaki bu yaklaflım, ortak
giriflimin baflarıya do¤ru
ilerlemesini sa¤lamıfltır.”



ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:34

‹çindekiler

Baflyazı: Baflar›n›n Gücü ‹nsani De¤erlere

Sahip Olmak...

Bizden: Lafarge Dalsan’dan K›sa Haberler

Kapak Haber: ALLEV beyaz› 4x4

Ustalar›n Be¤enisini Toplad›

Bayii Söylefli: Mepafl,

Alç› Levhan›n Duayenlerinden

Usta Haber: Recep Yavuz

Lafarge Dalsan ‹flimizi Kolaylaflt›rd›.

Bayii Söylefli: Meit Yap›, Mekanlarda

Yaflam Kalitesi ve Konforu Yükseltiyor

Makale: Bülent Kan›y›lmaz

4x4 Al›flkanl›k Yarat›yor

Usta Söylefli: Alç› Ustas› Faz›l Kocabey

Proje Söylefli: Soyak Siesta,

Ayr›cal›kl› Bir Yaflam

Dosya Arafltırma:

Gümrük Mühürü Alç›land›

Proje Haber:

U¤ur ‹nflaat: Yaflam Biçimi Kuruyor

3

6

8

14

17

18

21

22

24

28

30

6
Bayii Haber: Serhat Yap›, Ustalara

Lafarge Dalsan’› Tavsiye Ediyor

Proje Söylefli: Düzlem Yap›’dan

Patatya’ya ‹kinci Kardefl

‹nflaat Dünyası: Yenigün ‹nflaat,

Cesaret, H›zl› ‹fl Yapmak, Kaliteli

Çal›flmak, Güvenilirlik

Aktüel Sohbet: Özlem Gürses,

Ekran›n Sevimli Yüzü

Kent Esteti¤i:

Dinlerin, Dillerin Kenti Hatay

Sohbet Odas›: Mehmet Yaflar Coflkun:

Çevreye Uyumlu Yap›laflma ve fiart

Portre Mimar: Vedat Dalokay,

Ankara’n›n Unutamad›¤› Bir Efsane

Konuk Yazar: Ferit B. Parlak:

Son Arzu ve Küçük Ad›mlar

Alçım Kampüs Söylefli: KTÜ Mimarl›k

Dekan›, Prof. Dr. Ayfle Sa¤söz

Alçım Kampüs: Ö¤renci Projeleri

32

34

38

40

44

46

48

51

52

55

248 30

34 40 44 48

Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay›n›d›r.

Y›l:1 Say›:3  Eylül-Ekim-Kas›m-Aral›k 2010



ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:3 5

Mevsim normallerinin üstünde seyreden
sıcaklar,  Ramazan ayı derken zaman su gibi
akıp geçmifl… Geçen bu sürede sayfalarını
arttırdı¤ımız ALÇIM Dergisi ile tekrar
karflınızdayız…

Dergiyi yayına hazırlarken ekip olarak
yurdun dört bir yanına da¤ıldık. Ben de
birçok kifliyle sohbet etme olana¤ı yaka-
ladım. ‹nsanımızın ne kadar candan ve
misafirperver oldu¤una bir kez daha tanık
olduk. Okuyucularımızın ALÇIM’a olan sev-
gilerini, Lafarge Dalsan’a olan ba¤lılıklarını
gözlemleme fırsatı yakaladık.

“Ustaların Gözüyle” kapak haberini ha-
zırlayan muhabir arkadaflım, sektörün
emekçileri ile yaptı¤ı sohbette, Lafarge
Dalsan ve ustalar arasında sıkı sıkıya oluflan
güven ve sevgi ba¤ına flahit oldu. Ustalar,
içten ve samimi söylemleriyle,  Lafarge
Dalsan’nın kaliteden taviz vermeyen üre-
timini anlattılar ve Lafarge Dalsan’dan baflka
bir adreslerinin olmayaca¤ını dile getirdiler.

Do¤rusu biz de, aradaki sevgi ba¤ının nasıl
olufltu¤u konusunda tartıflmadık de¤il.
Herkes kendince bir yorum yaparken,
Nikolas de Magnienville baflyazısında bize
bunun ipucunu verdi. Magnienville, baflya-
zısında Lafarge ve Dalsan’ın ortak insani
de¤erlere sahip oldu¤unu ifade ediyordu.
Yani, bu sevgi selinin arkasındaki güç “‹nsani
De¤erlere Sahip Olmak...”

Baflarıda önemli bir kıstas olmasına ra¤-
men, maalesef birçok flirket ve kifli bundan
yoksun.  Lafarge Dalsan’ı sektörün lideri
yapan, ilklere imza atarak farklı kılan da bu
anlayıflı olmufltur.

ALÇIM’ı daha önce, 3 forma, 52 sayfa
olarak okuyordunuz. Derginin sayfaları
yetmedi… Bir forma daha ekleyerek 68
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ilgili merak etti¤iniz her fleyi bu söyleflide
bulacaksınız.

Lafarge Dalsan ürünlerini kullanan U¤ur
‹nflaat’ın Çamlıca, Reyhan ve Zambak Evleri
projelerindeki baflarısı ile ‹zmir’de Soyak
‹nflaat’ın Siesta Projesi ve ‹stanbul’da Kiler
imzasını taflıyan Sapphire projeleri bu ayki
sayımızda.

Beyefendi kiflili¤iyle gönülleri kazanan,
yurtdıflında inflaatın tan›t›m elçisi olarak
bilinen Yenigün ‹nflaat’ın Yönetim Kurulu
Baflkanı Mithat Yenigün, ‹nflaat Dünyası’nın
konu¤u…

Dinlerin, dillerin kenti Hatay’ı da anlat-
tı¤ımız bu sayıda, günümüzün müzelerini
süsleyen mozaikler ve flehrin kent esteti¤i
yer alıyor.  Ayrıca, Mimarlar Odası Hatay
fiube Baflkanı Mehmet Yaflar Coflkun’un
genç mimarlara tavsiyelerini bulacaksınız.

Önceki sayılarımızda be¤eniyle takip
edilen ALÇIM Kampüs, bu kez Karadeniz
Teknik Üniversitesi Mimarlıkta… Ö¤rencilerin
proje ve yorumlarına yer verdi¤imiz bu
sayfaları be¤eniyle okuyaca¤ınızı düflü-
nüyoruz.

Tanımaktan mutluluk duydu¤umuz, ö¤-
rencilerine bir anne, bir abla flefkati ve
titizli¤iyle e¤itim veren Karadeniz Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ayfle Sa¤söz ile yaptı¤ımız röportaj
yer alıyor.

Haber kofluflturması derken yine bir sayıyı
daha bitirivermifliz.  Bir sonraki sayının ha-
zırlıklarına flimdiden bafllarken,  kavurucu
sıcaklarda gerçeklefltirilen tüm söyleflilerden,
yayınlanacak haberlerle ilgili yaptı¤ımız
arafltırma ve görüflmelerden flunu gördük
ki,  ALÇIM’ın yarattı¤ı güç ve ö¤reti, ara-
mızdaki ba¤ı gittikçe daha da güçlenerek
büyütmektedir.

Bir sonraki sayıda görüflmek üzere,
sevgiyle kalın…

sayfaya çıktık.  Sektörün lider kuruluflu
Lafarge Dalsan’a be¤enilen ve okunabilir
bir dergi hazırlamak bize büyük keyif veriyor.
Bu keyfi okuyucularımızın da yakaladı¤ını
bizlere gelen telefon, fax, mektup  ve e-
maillerden ö¤renmenin mutlulu¤unu
yaflıyoruz.

Artan sayfalarıyla ALÇIM’ın bu ayki sa-
yısının içeri¤ine gelince… Kapak haberi,
ALLEV beyazı 4x4’ü kullanan ustalara
ayırdık. Onların gözüyle 4x4’e not istedik.
Ustalar, ALLEV beyazı 4x4’e tam not
verirken, arkadafllarına da mutlaka 4x4’i
kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Tüm
ayrıntılarını heyecanla ve be¤enerek oku-
yaca¤ınıza inandı¤ım kapak haberinde bir
kez daha ürünün kalitesini ve bu konuda
ustaların görüfllerini okuma fırsatı yakalamıfl
olacaksınız.

Lafarga Dalsan’ı Gaziantep’te gururla
temsil eden Serhat Yapı’nın sahibi Sedat
Akyazıcı’yla yapılan keyifli röportaj yer
alırken, ‹zmir’den Mepafl Yapı’nın Genel
Müdürü Metin Ümit Ural ve ‹stanbul’dan
Meit Yapı’nın patronu A.Halim Erol ile
yapılmıfl söyleflileri dergide bulabilirsiniz.

Aidiyet duygusu içinde her zaman mimar-
larına sahip çıkan sorumlu bir yayın anlayıflı
sergileyen ALÇIM, Ankara’nın unutamadı¤ı
efsane isim Vedat Dalokay’ın hayatını Beh-
ruz Çinici ve Cengiz Bektafl’ın görüflleri ile
okumanıza sunuyoruz.

4 bin yıl önce, kervanlara yüklenen
eflyaları küplere koyarak taflıyan, küplerin
a¤ızlarını ise alçı, piflmifl toprak gibi malze-
melerle mühürleyip kapatan insano¤lunun
alçı ile yolculu¤una Prof. Dr. Aykut Çınar-
o¤lu’nun yorumlarıyla Alçının Tarihçesi’nde
tanık olacaksınız.

Ekranlar›n sevimli yüzü, en gergin saat-
lerde bile gülümsemeyi yüzünden esirge-
meyen mimar ve gazeteci Özlem Gürses,
evinin kapılarını ALÇIM’a açtı.  Kendisiyle
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SORUMLU YAZI ‹fiLER‹
MÜDÜRÜ

‹çten Say›n

y a y › n c › l › k

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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Haberler

LafargeDalsan’ın, bulufllarını anlatan ve
bu buluflları kullanıcılarla buluflturmayı
amaçlayan uygulama aracı BULUfiTUR
Türkiye’yi turlamaya baflladı.

Alçı ve alçı levha sistemlerinin, üretim
teknolojisi tüm dünyada patentli, yepyeni
bir bulufl olan ALLEV beyazı 4x4’ün ve
ALLEV M0, A1 sınıfı yanmaz alçı levhanın
tanıtıldı¤ı BULUfiTUR, Haziran ayından iti-
baren Türkiye’yi turlamaya baflladı. Uygula-
macılar, yapılan ALLEV beyazı 4x4 uygu-
lamalarında, ortaya çıkan mükemmel
sonuçları görme flansı buldu.

BULUfiTUR Uygulama Aracı, ‹stanbul’da
Zeytinburnu Demirciler Sitesi ile  Ümraniye
Carrefour’da, Adapazarı Kent Meydanı’nda,
Düzce Konsopa Oteli, Bolu Belediye Mey-
danı,Bursa Carrefour ile Ankara Acity
Alıverifl Merkezi’nde uygulamacılarla bir

araya geldi.

BULUfiTUR
Türkiye Turunda!

BULUfiTUR’un bundan sonraki progra-
mında ise Konya, ‹zmir, Manisa, Denizli ve
Antalya yer alacak. Bu illerdeki ustalar da
ALLEV beyazı 4x4  ve ALLEV M0, A1 sınıfı
yanmaz alçı levha ile tanıflma fırsatı
bulacaklar.

Bizden



Lafarge Dalsan, sektörün ihtiyaçlarına
cevap vermeye devam ediyor. 49 mm, 35
mm kanat yüksekliklerine sahip DC  profil-
lerini ürün yelpazesinde bulunduran Lafarge
Dalsan, sektöre alternatif olması amacı ile
artık DC50 ve DC75 profillerin de kanat
yüksekli¤ini 42mm olarak üretmeye baflladı.
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Sürekli yenilikler yaparak sektörün
dinamik yapılarından biri olan Lafarge
Dalsan, sizlerin ve sektörün ihtiyaçlarına
cevap verebilmek açısından ürün yelpazesini
geniflletmeye devam etmektedir.

Sıva kullanımının çok önemli bir elemanı
haline gelen Sıva Makineleri artık Lafarge
Dalsan aracılı¤ıyla satıfla sunulabilecek. 

Yaygın teknik servisiyle, flantiyede yerinde
çözüm sunabilme olanaklarıyla, sektörünün

PUTZMEISTER MP 25 MIXIT Artık Lafarge Dalsan’da!

devi olan Putzmeister ile Lafarge Dalsan,

sıva makinesi konusunda ifl ortaklı¤ına girdi.

Bu anlamda kullanıcılar, Putzmeister MP 25

MIXIT Sıva Makinelerini ve her türlü yedek

parçasını Lafarge Dalsan’dan temin

edebilecekler; bunun yanı sıra her türlü

teknik servis ve kurulum hizmeti

Putzmeister tarafından gerçeklefltirilecektir.

‹lklere imza atarak, sektörde yarattı¤ı
farklılıklarla adından söz ettiren Lafarge
Dalsan’ı bu kez 77’nci yılını geride bırakan
prestijli referans dergisi Arkitekt sayfalarına
taflıdı. ALÇIM’ın yayın hayatına baflladı¤ını
sayfalarına taflıyarak haberlefltiren  Arkitekt
Dergisi, ALÇIM Dergisi’nin sektöre yeni bir
soluk getirdi¤ini yazdı. Alçı sektörünün önde
gelen kurulufllarından Lafarge Dalsan’ın
yayın organı olan ALÇIM Dergisi ‘nin içe-
ri¤ine yer veren Arkitekt, Bahattin
Dalo¤lu’nun “Lider Olmak Sorumluluk ‹ster”
adlı makalesinin bafllı¤ını vererek
okuyucularına dergiyi duyurdu.

Bulufllarıyla fark yaratan Lafarge Dalsan,
uygulama aracı BULUfiTUR’u 2010 Ulus-
lararası ‹stanbul Yapı Fuarı’nda ilk kez
ziyarete açarak , fuarın ilgi oda¤ı oldu.
Alçı ve alçı levha sistemlerinin, üretim
teknolojisi tüm dünyada patentli, yepyeni
bir bulufl olan ALLEV beyazı 4x4’ün ve
ALLEV M0, alev almaz alçı levhanın tanıtıl-
dı¤ı BULUfiTUR; katılımcılarla yapılan ALLEV
beyazı 4x4 uygulamalarında, ortaya çıkan
mükemmel sonuçları görme flansı sa¤ladı.

Lafarge Dalsan, bulufllarıyla yarattı¤ı
farklılı¤ı takip ettikleri ve fark ettikleri için
2010 Uluslararası ‹stanbul Yapı Fuarı katılım-
cılarına teflekkür ederek, yeniliklerin adresi
oldu¤u mesajını verdi.

Lafarge Dalsan
‹stanbul Yapı Fuarı’nda
Fark Yarattı!

Referans Dergisi
ARK‹TEKT ALÇIM’ı
Yazdı!

Artık 42mm Kanat
Yüksekli¤ine Sahip
DC Profilleri de Var!
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ALLEV beyazı 4x4

ALLEV beyazı 4x4, dört kenarı pahlı
alçı levhayı sektöre kazandıran Lafarge
Dalsan, ustaların kurtarıcısı oldu. ALLEV
beyazı 4x4 için ustalar, kendi tabirleriyle
“fliflkinlik / potluk /sırt / bombe artık bitti”
diyor.

3 aydır ALLEV beyazı 4x4’ü kullanan
alçı ustası Abdulhabib fieker,  “Eskiden
sadece iki uzun kenar›nda pah vardı. fiimdi
hem uzun kenarlarında hem de kısa kenar-
larındaki pahlar sayesinde bu potluk ve
fliflkinlik ortadan kalktı” derken, di¤er bir
usta Davut Kıfl ise, “Tüm ustalara tavsiye
ederim” diyor. ALÇIM, ustalara ALLEV
beyazı 4x4’ü sordu…

Gökhan Gözü

1932 yılında alçı sektörüne adım atan
Dalsan Alçı, bugün inflaat malzemeleri
sektöründe dünya devi olan Lafarge ortak
giriflimi ile Türkiye’nin en büyük alçı ve
alçı levha üreticilerinden.

Bilgi birikimini AR-GE faaliyetleri ile
birlefltiren Lafarge Dalsan, yeni ürün
gamıyla sektörün adeta kurtarıcısı. Gele-
cek için sürekli geliflim sa¤lamayı ve de¤er
yaratmayı kendine ilke edinen Lafarge
Dalsan, ALLEV beyazı 4x4, dört kenarı
pahlı alçı levhayı, Gebze Tesisleri’nde
üreterek büyük bir buluflun önemli saç
aya¤ı oldu.

78 yıllık deneyimini, Türkiye’nin hiz-
metine sunan Lafarge Dalsan, büyük bulufl
olarak kabul edilen dört kenarı pahlı alçı
levha ile ustalardan tam not aldı.

Alçının kullanıldı¤ı günden bu yana, tek
ifllemle aynı üretim hat üzerinde üretile-
meyen, dört kenarı pahlı alçı levha, Lafar-
ge Dalsan tarafından üretilerek piyasaya
sunuldu. ALÇIM’ın geçen sayıdaki kapak
konusu olan ALLEV beyazı 4x4, ustalar-
dan aldı¤ı övgüyle yine kapak konusu
oldu.

Türkiye’de üretilen ve satıfla sunulan
ürün için ustalar vize verirken, birbirlerine
de kullanmaları için tavsiyede bulunu-
yorlar. Zira, ustalar hayallerini, izsiz
birleflim yerleri olan düz bir tavanı ALLEV
beyazı 4x4 ile sa¤layabilecekler. fianti-
yelere giderek kapısını
çaldı¤ımız ustaların
ALLEV beyazı 4x4’e
verdikleri ilk tepkiler,
ürünün gelecek vaat
etti¤iydi.

Yüzyılın buluflu olan
ALLEV beyazı 4x4’teki
esas bulufl, alçı levha-
ların pahsız olan kısa
kenarlarında pah
olması. Oysa flu anda üretilen bütün alçı
levhaların ön yüzündeki uzun kenarlarda
gözle görünür pahlar bulunuyor.

Tüm dünyada patentli olan ALLEV
beyazı 4x4’ün üretimi ileri teknoloji
kullanılarak gerçeklefltirilmifltir. ALLEV
beyazı 4x4, dört kenarı pahlı alçı levhayı
Türkiye’de üreterek bir hayali gerçek-
lefltiren Lafarge Dalsan’ın yeniden bir ilke

imza attı¤ını dile getiri-
yorlar. Ustalar a¤ız birli¤i
ederek, Lafarge Dalsan’ı
kaliteli ürünün ve yenilik-
lerin adresi olarak göste-
riyorlar…

ALLEV beyazı 4x4’ü
kullanan Alçı Levha
Ustası Davut Kıfl, eskiden
alçı levhaların 120 cm
kenarları ile çok u¤rafla-

rak zaman kaybettiklerini söylüyor. Davut
Usta, “Derz dolgu ve pah açma ifllerinde
çok zaman kaybediyorduk. ALLEV beyazı

Kapak Haber

Ustalar›n Be¤enisini Toplad›

“Derz dolgu ve pah açma
ifllerinde çok zaman

kaybediyorduk. ALLEV
beyazı 4x4 ile fazla
u¤raflmadan montajı
gerçeklefltiriyoruz”
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4x4 ile fazla u¤raflmadan montajı gerçek-
lefltiriyoruz” diyor.

Özellikle asma tavanlarda, yüzeye ıflık
geldi¤inde, genellikle kısa kenarların göze
çarptı¤ını anlatıyor. “Bu durum asma
tavanların bazı bölümlerinde, hofl olmayan
görünüme sebep oluyordu. ALLEV beyazı
4x4’ün kısa kenarlarındaki pah sayesinde
derz dolgu iflleminden sonra yüzeyde
fliflkinlik/potluk oluflmuyor. Tabi bu durum
düzgün pürüzsüz yüzeyler elde etmemizi
sa¤lıyor. “

ALLEV beyazı 4x4’ün hem uzun kenar-
larında, hem de kısa kenarlarındaki pahlar
sayesinde güzel bir ürün oldu¤unu söy-
leyen Davut Kıfl, “Özellikle genifl alanlar
için vazgeçilmeyecek bir ürün olacak”
fleklinde görüflünü belirtiyor. Ürünü yeni
kullandı¤ı halde çok memnun oldu¤unu
ifade eden Davut Usta, “‹leriye dönük
bunu bırakmam artık. Bunu da Lafarge
Dalsan baflardı¤ı için teflekkür ediyoruz”
diyor.
Ustalara Kolaylık…
Ürünün piyasaya
sunuldu¤u günden bu
yana ALLEV beyazı
4x4’ü kullanan bir
di¤er alçı ustası da
Yusuf Eker. Eker, ürün
için kapısını ilk
çaldı¤ımızda çok
heyecanlıydı… 4x4’ten
önce ustaların sıkıntısı
potluk ve fliflkinlikti… Eker, 4x4 ile bunun
ortadan kalktı¤ını söylüyor.

Yusuf Usta, “Gayet güzel, fliflme ve
potluk olmuyor. Kenarlarında azda olsa
çatlaklıklar olmasına ra¤men alçı çekil-
dikten sonra ıflık tutsanız dahi potlu¤u
görünmüyor. Ustalar olarak biz bundan
çok memnunuz. Çünkü daha önce baflımız
belaya giriyordu. Çatlamalar ve potluklar
var diye. Oysa flimdi öyle bir fley söz
konusu de¤il. Uygulama olarak gayet
güzel, hiçbir sıkıntı yaflamıyoruz, es-
kisinden daha iyi durumdayız” diyerek
memnuniyetini ifade ediyor.

fiiflkinlik ve potlukların oluflmamasının
bir usta için önem arz etti¤ini anlatan
Yusuf Eker,”Ekleme yaptı¤ımız yerlerde
çatlama yapmıyor” diyerek bu konuya
dikkat çekiyor. Ürünün kendisinden pahlı
olmasının ise, ustalara artı bir zaman
kazandırdı¤ını belirtiyor. ALLEV beyazı
4x4’ü kullanmadan önce, iskeleden afla¤ı
inerek pah açmak zorunda kaldıklarını
ifade ediyor. “fiu an pah açmayarak
kazandı¤ımız zamanı yüzde 10-15 olarak
görüyoruz. Tabi bu hem iflveren açısından,

hem de müflteri açısından iflin erken
teslimi demek… Bu durum tarafları

memnun ediyor.“
Yusuf Eker, 4x4 kul-

landıktan sonra pürüzsüz
bir ifl çıkarmanın keyfi ile
“Artık referansımız güç-
lenecek. ALLEV beyazı
4x4’ü tüm ustaların kullan-
masını tavsiye ediyorum”
diyerek, bundan sonrası
için ALLEV beyazı 4x4’ten
vazgeçmeyi düflünmüyor.

“Herhangi bir sorun yaflamadım” diyerek,
kullanım kılavuzuna göre hareket etti¤ini

“fiu an pah açmayarak
kazandı¤ımız zamanı yüzde
10-15 olarak görüyoruz. Tabi
bu hem iflveren açısından,
hem de müflteri açısından
iflin erken teslimi demek…

Bu durum tarafları memnun
ediyor.“

belirtiyor. 60cm’lik aks aral›kl› uygula-
malardaki ek parçalar için flantiyede fire
olarak çıkan profilleri kullanarak, faydaya
dönüflen fireler için memnun olan Yusuf
Usta, “Uzun parçaları çıkarıp baflka yer-
lerde kullanıyoruz. Firenin faydaya bu
flekilde dönüflmesi uygulayıcı için çok iyi
bir durum” diyerek, Ustanın ifline yaraya-
cak çözümleri Lafarge Dalsan yarattı¤ı
için kendisine teflekkür ediyor.

Alçı levha Ustası Yusuf Eker,  ALLEV
beyazı 4x4’ü ilk kez Ankara Eskiflehir
yolunda bulunan üç katlı bir villanın hem
tavanında, hem de duvarında kullandı¤ını
söylüyor. ‹lk kullanımından dolayı yafladı¤ı

Avrupa Müzik ‹fl Merkezi - ‹stanbul
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memnuniyet nedeniyle yine Ankara’nın
Sincan ilçesinde yapımı süren bir ifl mer-
kezinde uyguladı¤ını belirterek, “26 metre
yüksekli¤i olan bu alanda da kullandım”
fleklinde memnuniyetini anlatıyor.

Alçı Ustası Abdulhabib fieker, eskiden
sadece iki uzun tarafında pah olması
sonucunda potluk veya fliflkinli¤in oldu-
¤una iflaret ediyor. “ fiimdi uzun kenarla-
rında ve kısa kenarlarındaki pahlar saye-
sinde bu potluk ve fliflkinlik ortadan kalktı.
Eskiden alçı levha, derz ve alçıyı yiyince
mutlaka potluk oluyordu. Tabi ki ürünü
kullanmakla beraber bu sorun da ortadan
kalktı. Bir usta için iflinin güzelli¤ini
göstermek adına çok önemli bir ürün
olarak görüyorum” diyor.

Tavanda fliflkinlik sorunlarının ortadan
kalktı¤ını söyleyen Abdulhabib Usta, “‹lk
kullandı¤ımızda yafladı¤ımız tecrübe ve
kalitesinden memnunuz. 3 aydır ürünü
kullandı¤ım halde flu ana kadar herhangi
bir sorun yaflamadım. Zaten Lafarge
Dalsan, mutlaka kalitesini artırarak bu
üretimi devam ettirecektir. fiimdi de öyle
ve gelecek için de bu ürünü sürekli tercih
edece¤imiz anlamına gelir” fleklinde
görüflünü yansıtıyor.

Abdulhabib Usta, ALLEV beyazı 4x4 ile
kısa kenarlarında uyguladı¤ı derz dolgu
ile fliflkinlik veya bombenin olmadı¤ını
söylüyor. ‹fl bitiminde sorunsuz yer teslimi
yaptıklarını anlatan fieker, “ticari olarak
referanslarımızı güçlendirecek bir ürün
olarak görüyorum ve usta arkadafllarıma

tavsiye ediyorum” fleklinde konufluyor.
‹stanbul’da alçı levha ustası olarak çalıflan
Abdulhabib fieker, ALLEV beyazı 4x4’ü,
Mangal Reklam, Arzum Ev Aletleri fiir-
ketinin Genel Merkezi ve YKM ‹fl Merke-
zinde kullanmıfl. ALLEV beyazı 4x4’ü
yaklaflık üç projede toplam 5.000 m2
alanda kullandı¤ını belirten Abdulhabib
Usta, “YKM’nin ‹stanbul’daki bir alıflverifl
ma¤azasında kullandım. Bugüne kadar
5.000 m2 alanda 4x4’ü kullandım. Alçı
ustası, alçı levha ustaları da ALLEV beyazı
4x4 ile sütun gibi pürüzsüz ifl çıkartıyor”
diyor.

Pah açmanın ustalara zaman kaybettir-
di¤ini Yusuf Usta gibi dile getiren Adul-
habib fieker, “Pah açmamak bize zaman
kazandırıyor.  Daha önce pah açmak için,
bütün ustalar gibi iskeleden afla¤ıya
inmemiz gerekiyordu. fiimdi buna gerek
olmadı¤ı gibi yüzde 10‘luk bir zaman
kazancımız oldu. Bu arada ifli teslim
edece¤imiz zaman da alçı içinde patla-
malar olabiliyordu. Bunların tümü ortadan
kalktı. ALLEV beyazı 4x4, biz ustalar için
artık olmazsa olmaz bir üründür” diyor.
‹nflaat teknik ö¤retmeni olan Halil ‹brahim
Erdem, büyük tabakaların küçük alanlarda
kullanımının zor oldu¤unu söylüyor. 

“ALLEV beyazı 4x4’ü büyük alanlarda
rahat kullanılacak bir malzeme. Tavanı
küçük alanlarda ise zorluyor. Firesinin
faydaya ek olarak dönüfltürülmesi de,
ustalar için önemli” diyerek alçı ustalarının
ALLEV beyazı 4x4’ü kullanarak rahat-
layaca¤ını vurgulamadan da geçmiyor.

Halil ‹brahim Erdem, ALLEV beyazı
4x4’ü ‹zmir’de Bayraklı’da bulunan ‹nce

“3 aydır ürünü kullandı¤ım halde
flu ana kadar herhangi bir sorun
yaflamadım. Zaten Lafarge Dalsan,
mutlaka kalitesini artırarak bu
üretimi devam ettirecektir.”

Do¤tafl Mobilya - Ankara



profilleri 60 cm aks aralı¤ı ile dizdi¤ini
anlatan Sabahattin Usta, profilleri 5
yerinden sabitleyerek pah etkisisin elde
eti¤ini söylüyor.

Lafarge Dalsan’ın uyguluma tavsi-
yelerini dikkate alarak tavanda 60 cm aks

aral›¤›yla yapt›¤› uygula-
malarda ek koymak zo-
runda kaldı¤ını anlatan
alçı ustası Refik Müderris-
o¤lu, “Eskiden iflçilik
düzgün olsun diye pah
açıyorduk. fiimdi buna
gerek kalmadı. Temiz bir
ifl çıkarmanın keyfini
yaflıyoruz. 1000 m2’lik bir
tavanı pürüzsüz çıkarmak

bir usta için gurur vericidir. Lafarge
Dalsan, bu ürünü adeta ustaları düflünerek
çıkardı” diyor.

Alçı levha ustası olan Müderriso¤lu,
Sabahattin Usta gibi ‹zmir ‹nci Plaza ve
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Plaza’da 10.000 m2 varan bir alanda
kullandıklarını belirterek, sorunsuz bir ifl
çıkardıklarını anlatıyor. 4x4’ün alçı levha
ustalarından çok, alçı ustalarının ifllerini
kolaylafltırdı¤ını belirten Erdem, “ALLEV
beyazı 4x4, alçı levha ustalarından çok
alçı ustalarının ifline
yarıyor. Derz yer-
lerinde çıkıntı
yapmadı¤ı gibi, 4x4 ile
temiz sorunsuz bir iflin
teslimi yapılıyor” diyor.

Kenarlarında pah
olması nedeniyle
pürüzsüz bir ifl
çıkardı¤ını söyleyen
‹zmirli alçı ustası
Sabahattin Bilge, pahlı bir ürünü
kullanmanın kendisi için avantajlı oldu-
¤unu söylüyor. Ürünün esnekli¤ine dikkat
çeken Sabahattin Usta, “Alçı levha uygu-
lamalarında en sık karflılafltı¤ımız prob-
lemler kısa kenarlarda ortaya çıkan
potlardı. Bu da bizim için büyük bir dertti.
Alçı levha uygulamalarında özellikle asma
tavanlarda, bunu yaflıyorduk. fiimdi ise
sorunsuz ifl yapmaya baflladık. Fakat
küçük alanlarda biraz zorlanıyoruz”
diyerek ürüne iliflkin görüflünü yansıtıyor.

Sabahattin Usta, ‹zmir Bayraklı ‹nce
Plaza’da ilk kez ALLEV beyazı 4x4’ü
kullanarak denedi¤ini söylüyor. Rahatlı¤ı
ve pürüzsüz bir ifl çıkarmanın sonucunda,
hemen Manisa’da bulunan bir fabrika
flantiyesinde uygulaya baflladıklarını
aktarıyor. ‹nci Plaza’da, ALLEV beyazı
4x4’ü bölme duvar uygulamalarında,

“Ticari olarak
referanslarımızı

güçlendirecek bir ürün
olarak görüyorum ve usta

arkadafllarıma tavsiye
ediyorum.”

Manisa Makpa’da ALLEV beyazı 4x4’ü
denemifl. Refik Usta, alçı levha ve alçı
ustaları için ALLEV beyazı 4x4’ün harika
bir malzeme oldu¤unu belirterek, her iki
projede de sorunsuz bir ifl çıkardı¤ını
söylüyor. Refik Usta, ALLEV beyazı 4x4
için metre karesi düflük alanlarda kısmen
zorlandı¤ını ifade ediyor. “ Alçı ustası
olarak, tüm ustalara tavsiye edece¤im bir
ürün” diyerek, piyasada satılan di¤er alçı

“Eskiden iflçilik düzgün olsun diye
pah açıyorduk. fiimdi buna gerek
kalmadı. Temiz bir ifl çıkarmanın
keyfini yaflıyoruz. 1000 m2’lik bir
tavanı pürüzsüz çıkarmak bir usta
için gurur vericidir.”

Flat Ofis - ‹stanbul

‹nce Plaza - ‹zmir
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bir ürün ile karflılafltıklarını söylüyor. 
OST‹M’de bir araya geldi¤imiz Vedat

Yeflilyurt, “ALLEV beyazı 4x4 için, uygu-
lama olarak yıllardır özlemini çekti¤imiz
bir ürün ile karflılafltık. Kısa kenarlarda
pah açmak, flantiyelerde en çok zorlan-
dı¤ımız konulardan biriydi. Çünkü bu ifl
düflündü¤ünüzün ötesinde bir zaman
kaybı demekti. Oysa, ALLEV beyazı 4x4
ile bu durum ortadan kalktı” diyerek, ço¤u
ustanın pah açarak zaman kaybetti¤ini
belirtiyor. “‹ster istemez bunun karflılı-
¤ında çok büyük sıkıntılar yaflıyorduk.
Alçılar çekildikten sonra bu kez potluk ve
fliflkinlik oluyordu.”

Uygulamacı olarak Ankara’nın Çayyolu
Semti’nde bulunan Do¤tafl Mobilya’ya ait
show-roomda kullandı¤ı 2.500 m2’yi
anlatıyor. “Do¤dafl Mobilya’ya 2.500 m2
alanda uyguladık. Bu iflten dolayı hem
müteahhitten, hem de iflin sahibinden çok
güzel elefltiriler aldık. Dolayısıyla müte-
ahhit ve bizler çok memnunduk. Ustalar
da kenarlarına pah yeri açmadılar, flanti-
yede pislik olmadı. Tertemiz bir yer
bırakarak çıktık. Ve ifl bitiminde tavanda
pürüzsüz bir ifl çıkardı¤ımız gibi ne iz, ne
potluk ne de fliflkinlik vardı. Dikkatinizi
çekmek isterim. 1.250 m2 tek mekanda
böylesine kitap gibi bir ifl çıkarmak ustalık
kadar ürün kalitesini de gösteriyor.”

Eskiden böylesi bir büyüklükte issiz bir
ifli yapmanın mümkün olamayaca¤ını vur-
gulayan Yeflilyurt, “Normalde bu metre-
karede bir alanı çizgisiz çıkarmak mümkün
de¤ildir. Ama biz ALLEV beyazı 4x4 ile
bunu yakaladık. Kısa kenarlarında pah
olması iflimizi kolaylafltırdı” diyor. ALLEV
beyazı 4x4’ü mükemmel bir malzeme
olarak gördü¤ünü söyleyen Vedat Yeflil-
yurt, o günden beri hem ürünü kullanıyor,
hem de tavsiye ediyor.

Lafarge Dalsan’ın, bu mükemmeliyette
bir ifl çıkararak, piyasaya sunmasından
dolayı teflekkür ediyor. “Bu ürünü gelifl-
tirerek piyasaya sunmasından dolayı
Lafarge Dalsan’a teflekkür ederiz. Bundan
sonra tavsiye edece¤imiz tek ürün ALLEV
beyazı 4x4 olacaktır.”

Ürünü kullandıkları Do¤tafl’ta yafladı¤ı
bir anı bizlerle paylaflan Vedat Yeflilyurt,

Uygulamacı olarak kapısını
çaldı¤ımız Arhan Yapı’dan Vedat
Yeflilyurt, ALLEV beyazı 4x4 için
yıllardır özlemini çektikleri bir ürün
ile karflılafltıklarını söylüyor.

ve alç› levha ürünlerinin Lafarge Dalsan
kalitesinde olmadı¤ına dikkat çekiyor.

Refik Usta, kısa kenarına pah açmaya-
rak zamandan tasarruf sa¤ladı¤ını söy-
lüyor. Daha önce iskeleden inerek zaman
kaybına u¤radı¤ına dikkat çeken Refik
Usta, “ALLEV beyazı 4x4’ün bize sa¤ladı¤ı
önemli faydalardan biri de, kısa kenar-
larına pah açmaya gerek kalmamas›. Bu
bize hem zamandan tasarruf sa¤lıyor,
hem de ifl yükümüzü azaltıyor” diyor.

Uygulamacı olarak kapısını çaldı¤ımız
Arhan Yapı’dan Vedat Yeflilyurt, ALLEV
beyazı 4x4 için yıllardır özlemini çektikler

‹nce Plaza - ‹zmir

Fiat Ofis - ‹stanbul
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“4x4 çıkmadan önce Do¤tafl’ın mekan
olarak baflka yerlerinde di¤er ürünleri
çalıflmıfltık. ALLEV beyazı 4x4’ü çalıfl-
tıktan sonra farkı kendisi de gördü. Ve
alçıdan dolayı do¤an sıkıntılar vardı,
boyacılara firmanın sahibi dedi ki, ”Alçı
levhadan dolayı bir sıkıntı yok; var olan
bir sıkıntı varsa bunu siz düzelteceksiniz”.
Ürün kullanıldıktan sonra isteseniz de
istemezseniz de kendini fark ettiriyor”
diyor.

Pah açmamanın ustalara ve uygulayıcı
olarak kendilerine hatırı sayılır bir zaman
kazandırdı¤ını anlatan Vedat Yeflilyurt,
“Ürün bize zaman kazandırdı. Ustalara
yapaca¤ımız iflte pah açılacak dedi¤imizde
ifl yükü artaca¤ı için ister istemez hoflnut-
suzluk oluyordu” diyerek, maket bıça¤ı
ile açılan pahlarda da firenin fazlalı¤ına
iflaret ediyor.

“Maket bıça¤ı ile pah yeri açmak ger-
çekten zor oluyordu. Ayrıca, pah açarken
levha istenildi¤inden fazla kesiliyor, firesi
fazla oluyordu. Oysa flimdi hem zamandan
tasarruf sa¤lıyoruz, hem de firesiz ifl
çıkarıyoruz. Aynı zamanda yaptı¤ımız ifl
resmen bizim referansımızı güçlendirdi.
Bundan dolayı, bana göre en güzel hizmet,
devam eden hizmettir” diyen Yeflilyurt,
kalitesini artırarak üretime devam eden
Lafarge Dalsan’ı sektörün güçlü firması
olarak görüyor.

Lafarge Dalsan tarafından yüzyılın
buluflu olarak gösterilen ALLEV beyazı
4x4, flantiyelerde ustaların vazgeçilmez
ürünü olarak adını yazdırdı. Ustalardan,
ürün ile ilgili aldı¤ımız görüfl memnuniyeti
ifade ederken, ürüne karflı kısa zamanda
alıflmaları, 4x4’ün Türkiye’de bundan
sonra her yerde olaca¤ının göstergesi
oldu.

“Eskiden iflçilik düzgün olsun diye
pah açıyorduk. fiimdi buna gerek
kalmadı. Temiz bir ifl çıkarmanın
keyfini yaflıyoruz. 1000 m2’lik bir
tavanı pürüzsüz çıkarmak bir usta
için gurur vericidir.”

fianl› mobilya - ‹stanbul

Avrupa Müzik ‹fl Merkezi - ‹stanbul

Loft Residence- ‹stanbul



Bayii Söylefli

Lafarge Dalsan’ın ‹zmir’deki uygulayıcı
bayilerinden biri olan Mepafl Yapı, aynı
zamanda alçı levha sistemlerinin duayen-
lerinden... Mepafl için ‘‹zmir’i alçı levha
kavramı ile tanıfltıran firma’ demek abartı
olmasa gerek...

Mepafl Yapı’nın Genel Müdürü Metin
Ümit Ural, Lafarge Dalsan’a iliflkin, en
ufak bir flantiye ya da kullanıcı flikaye-
tinde konunun iyi de¤erlendirildi¤ini
söylüyor. “Ankara’dan anında ekipler
gelip, hatalı ürünü tespit ediyor. Bu
bazen ürünlerden, o anki hava flart-
larından, flantiye flartlarından olabiliyor.
Biz Lafarge Dalsan’ın bu süreçte hep
çözüm odaklı oldu¤unu gördük” diyen
Ural, “Biz ise yıllardan beri tüm bayi-
liklerimizde, kısa süreli ifller yapmadık.
Hep uzun soluklu bayiliklerimiz oldu.
Ba¤lılık yemini yok belki aramızda ama
dürüst davranıp, sıcak davranıp, ikili
iliflkilerle daha sıcak ticari iliflkiler gelifl-
tirmifl durumdayız. Lafarge Dalsan ile
2001 yılında bafllayan bayili¤imiz bu
flekilde devam ediyor” diyor.

Yazı ve Foto¤raf: Mevlüt Da¤deviren

Mepafl Yapı, Lafarge Dalsan’ın ‹zmir’de-
ki uygulayıcı bayilerinden biri… fiirketin
baflında Metin Ümit Ural var… ‹zmir’de bu
iflin duayeni olarak biliniyor. Zaten Ural’›n
yafladıklarını anlatması yetiyor. .

Genel Müdür Metin Ümit Ural’›n, Me-
pafl’ın alçı levha sistemlerinin hem ‹z-
mir’de hem de Türkiye’de tanıtımında
büyük emekleri olmufl. Örne¤in bundan
yıllar önce alçı levha sistemlerinin kulla-
nılaca¤ı bir projeye ‹zmir’den sadece iki

firmanın teklif verebildi¤ini ve bunlardan
bir tanesinin Mepafl oldu¤unu ö¤reniyo-
ruz. Hikayenin daha da ilginç bir yanı var.
O da; projeye teklif veren her iki rakip
firmanın da aynı kalfa ve ekibiyle çalıflmak
durumunda oldu¤u gerçe¤i… Çünkü o
yıllarda ‹zmir’de alçı levha sistemlerinden
anlayan sadece bir tane ekip var. Gerisini
sorularımıza yanıt veren Metin Ümit
Ural’dan dinliyoruz…

Metin Bey, yıllarını bu ifle vermifl bir
isim olarak bize anlataca¤ınız çok fley
oldu¤unu biliyoruz, ama önce sizi biraz
tanıyabilir miyiz?
 Aslen Çanakkaleliyim. Çanakkale’nin
Yenice ilçesinde do¤dum. Liseyi Yenice’de
bitirdim. ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹nflaat Mühendisli¤i Fakültesi’ne girdim.
‹TÜ’yü herkes 5-6 yılda bitirirken ben 3,5
yılda bitirdim. Tabi bunun esprisi var. Biz
siyasi dönemde okuduk. 80 yılı ö¤rencile-
rindenim. ‹TÜ’ye 78 giriflliyim, 80 olay-
larını aktif olarak
yafladık. Ancak
okulumuz 2 Ocak
1979’da açılabildi.
Ben de 1978 yılında
üniversiteye girmifl
bir ö¤renci olarak,
3,5 yıl sonra ha-
ziranda mezun
oldum. O yüzden
kendimi ‹TÜ’yü 3,5
yılda bitirmifl biri olarak görebiliyorum.

Peki, o hareketli yıllarda ifl hayatına
geçifliniz nasıl oldu?

Üniversitedeyken Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi Genel Direktörlü¤ü’nden burs
almıfltım. Bunun karflılı¤ında da üniversite

bitti¤inde gidip orada çalıflmam gereki-
yordu. Mezun olunca oturup düflündüm;
gidip devlette görev alır mıyım, almaz
mıyım? Onun düflüncesindeyken ‹flletme
‹ktisadı Enstitüsü var, oraya gitmeye karar
verdim. Mecburi hizmetim olmasına
ra¤men, Ankara’ya gidip göreve baflladım,
hemen ardından onları ikna ederek, bir
yıl izin aldım. O bir yılda da ‹stanbul
Üniversitesi’nde ‹flletme ‹ktisadı Enstitü-
sü’nde ‹flletmecilik ve Yöneticilik e¤itimi
aldım.

Tabi ardından yine Ankara’ya dönmem
gerekiyordu. Döndüm ve Elektrik ‹flleri’nde
göreve baflladım. Bir aylık bir çalıflmadan
sonra Elektrik ‹flleri Etüt Dairesi’nde benim
gelece¤imde ne olur, ne olmaz; merak
etmeye baflladım. Ben bir bürokrat olabilir
miyim, yoksa orda mühendislik yapıla-
biliyor mu ya da ne yapabilirim. Sonunda
gelgitlerle ikinci ayın sonunda istifa edip,
kuruma burstan do¤an borçlarımı ödedim

ve ayrıldım. Oradan ayrıl-
dıktan sonra ‹zmir’e gel-
meye karar verdim. ‹stanbul
büyük bir flehirdi, o siyasi
dönemde yafladıklarımız
beni ‹stanbul’dan biraz
ürküttü. Kısa süren devlet
memurlu¤unda Ankara’ya
da ısınamadım. Resmi bir
kentti. Do¤ru yerin ‹zmir
olaca¤ını düflünmeye bafl-

ladım. ‹zmir’de bir flirkette konut ifllerinde
çalıflmaya baflladım. Derken, yine bir
gazete ilanı ile yine bir sanayi kurulufluna
inflaat koordinatörü olarak girdim ‹fl
biterken yine sorunlarla bitiyor. Çünkü
ifle bafllarken bafllangıç sorunları var,

“Lafarge Dalsan bayisi
olmayı memnuniyetle kabul
ettik. Hem satıfl olarak, hem
de uygulamalı taahhüt iflleri

üstlenicisi olarak bütün
prestijli projelerde yer

alıyoruz.”

Mepafl,

Alçı
Levhanın
Duayenlerinden
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biterken de bitifl sorunları var. Teslim
edemiyorsunuz, iflveren para ödememek
için bahaneler uydurma¤a çalıflıyor gibi
fleyler…

Bir de sürekli gezici haldesiniz, bugün
flantiye Manisa’da yarın o firma Mu¤la’da
bir ifl alıyor. O sürelerde aile düzeni, ço-
cu¤un okulu nasıl olacak, bir yerlerde
kalıcı olmak gerekiyor. Sonrasında Mepafl
ile tanıfltım. Tanıflmam ilginçti, yine ne
yapmam lazım, nasıl bir düzen kurmam
lazım derken, gazetede bir ilan gördüm...
‹landa “Genç,
dinamik, oto ehliyeti
sahibi, seyahat
engeli olmayan, çatı
cephe, asma tavan,
bölme duvar konu-
larında yetifltirilmek
üzere mühendis ya
da mimar aranıyor”
diye yazıyordu. Bu
ilan için müracaat
ettim; derken Mepafl ile yani flimdiki
orta¤ım Ünal Kardefl ile tanıflmıfl oldum.

O günün gazete ilanı ile ifl buldu¤unuz
firmanın bugün orta¤ı ve genel müdürü-
sünüz. Bu ilginç süreç nasıl geliflti?

Mepafl’la tanıflmamızda ücret anlafl-
masında direk konu fluydu; benim mec-
buri, zorunlu ihtiyaçlarım var, flu flu gi-
derlerimi karflılamam gerekiyor, bunları
karflılayacak ücreti almam gerekiyor de-
mifltim. Kendisi de ‘elbette’ demiflti. Dola-
yısıyla o ücretle ifle bafllayıp daha birinci
senesinde pirim olarak para talep edebi-
lece¤imi ama bunu da patronun takdir
etmesinin daha do¤ru olaca¤ını söylemifl-
tim. 3’ncü yıl sonrasında benim flirkette
yüzde 10 oranında kar ortaklı¤ım baflladı.
5. yılda bu resmi ortaklık haline geldi.
Daha sonraki geliflmelerde Türkiye’ye alçı
levhanın gelmesiyle birlikte, mal alıp, bu
malı asma tavan ve bölme duvar olarak
kullanır hale geldik.

Uzun yıllar Lafarge Dalsan’ın bayisi
olarak çok iyi bir partnerlik iliflkisi içinde
gidiyorsunuz. Alçı levha flirketi
kurduktan sonra mı Lafarge Dalsan ile
tanıfltınız?

Bu kurdu¤umuz yeni firma ile alçı levha
sistemleri konusunda çalıflmalarımızı
sürdürürken, Dalsan firması Lafarge ile
ortaklı¤ının ardından bizimle ilgilenmeye
baflladı. O dönemde ‹zmir’de alçı levha
konusunda önemli bir flirket haline gel-
mifltik. Taahhüt iflleri yapan bir firmaydık
aynı zamanda... Bayi olmamız yönünde
bir teklifleri oldu. Biz de Lafarge Dalsan
bayisi olmayı memnuniyetle kabul ettik.

O gün bugündür hem satıfl olarak, hem
de uygulamalı taahhüt iflleri üstlenicisi
olarak küçük büyük bütün projelerde;
prestijli projelerde yer alıyoruz. Bu ifllerde
de Lafarge Dalsan’ın çok büyük deste¤ini
görüyoruz.

Lafarge Dalsan’la bayili¤inizden çok
memnun oldu¤unuzu söylemifltiniz, bu
ifl iliflkisindeki artılar neler?

Öncelikle bu tip bayilik sistemlerinde
firmaların karflılıklı birbirlerine yakın ve
birbirilerinin ifl orta¤ı oldu¤unu hisset-

mesi lazım. Bir üretici firma,
ciddi bir bayisini kendisine
yakın ve ifl orta¤ı olarak
görmezse, o bayi ifli usulü
için yapar. Biz ise yıllardan
beri hiçbir bayili¤imizde, kısa
süreli ifller yapmadık. Hep
uzun soluklu bayiliklerimiz
oldu. Ba¤lılık yemini yok
belki aramızda ama dürüst
davranıp, sıcak davranıp, ikili

iliflkilerle daha sıcak ticari iliflkiler gelifl-
tirmifl durumdayız. Lafarge Dalsan ile
2001 yılında bafllayan bayili¤imiz bu
flekilde devam ediyor.

Lafarge Dalsan bayisi olmanız size ne
tür avantajlar sa¤ladı?

Lafarge Dalsan ilk baflladı¤ımızda,
yabancı ortaklı bir firma olmasının marka
avantajlarını kullandık. Ancak Lafarge
Dalsan ürünleri Türkiye’de üretilmekte;
ancak ülkemizdeki yabancı hayranlı¤ı bu
anlamda iflimize yaradı. Lafarge Dalsan’ın
birinci hedefi kaliteli ürün yapmak; bizim
ise kaliteli ürün satmak ve kaliteli ifl çı-
karmaktı. Kaliteli ürünün yanı sıra çözüm
odaklı ürünleri vardı ve en önemlisi hiçbir
zaman elefltiriye kapalı de¤illerdi. Profilde
bir hata oldu¤unda ve bu kendilerine
söylendi¤inde bunu giderebiliyorlardı.
Zaten önce fason olarak dıflarıda ürettik-
leri profili, kalite kontrolünü kendi bünye-
lerine almak için kendileri üretmeye
baflladılar. Ürünü gelifltirmeleri sürekli
oldu. En ufak bir flantiye ya da kullanıcı
flikayetinde, konuyu iyi de¤erlendiriyor-
lardı. Ankara’dan anında ekipler gelip,
hatalı ürün tespit edebiliyordu. Bu bazen
ürünlerden olabiliyor, o anki hava flart-
larından, flantiye flartlarından olabiliyor.
Lafarge Dalsan’ın bu süreçte hep çözüm
odaklı oldu¤unu gördük.

Alçı levha ile yolculu¤unuzun biraz
detaylarına inelim. Biliyoruz ki, alçı levha
sistemleri bundan 20 yıl önce de bu
kadar yaygın de¤ildi, hatta çok az
biliniyordu. Siz bu yolculukta neler
yafladınız?

   Alçı levhanın, inflaat sektörü içinde en
hızlı geliflen ürün oldu¤unu söyleyebilirim.
Alçı levhalarla, asma tavan ve bölme
duvar yapmaya baflladı¤ımız ilk yıllarda
usta e¤itimleri vardı ve yıllarca birlikte
çalıfltı¤ımız iki arkadaflımızın oluflturdu¤u
4-5 kiflilik iflçi grubu ile çalıflmak durumun-
daydık. Çünkü ifli kimse bilmiyordu. O
yıllarda bir banka, Alsancak’ta bir flube
yapacaktı; bu ifli bizim yaptı¤ımızı bildikleri
için bizi aradılar. Böyle bir iflleri oldu¤unu
söylediler, gittik. ‹stanbul’dan gelmifl bir
mimar ile tanıfltık. Teklif verdik, bu ifli
alaca¤ız diye ortaya çıktık. Ardından yine
o dönemde ‹zmir’de rakiplerimizden olan
bir tane firma vardı, o firma da aynı ifle
teklif vermifl. Ama biliyorduk ki bu projede
iki tane tafleron firma alçı levha ifllerini
yapacaktı. Her iki tafleron firmanın da ifli
yaptıraca¤ı ekip aynı ekipti. Ben o ekibi
karflıma çıkardı¤ımda çocuklar bana flunu
söylemifllerdi, “Abi bizim anlamadı¤ımız
bir fley var. Biz yarın orada ifl baflı yapa-
ca¤ız, ama hala bu ifli kimin aldı¤ını, sizin
mi di¤er firmanın mı aldı¤ını bilemiyoruz.
Siz, ‘biz aldık’ diyorsunuz, di¤er firma ‘biz
aldık’ diyor. Yarın iflbaflı yapaca¤ımız için
ya siz ya da onlar alçı levhalarını yarın
oraya getirtecek. Biz takımları indiriyoruz,
‘kimsiniz diye’ sorarlarsa, ‘biz alçı levha
ifllerini yapmak için geldik’ diyerek bafl-
layaca¤ız” dedi. Bu çok ilginç bir anıydı,
çünkü o dönemde bu ifli yapmasını bilen
kimse yoktu.
 Koca ‹zmir’de tek ekibin bu ifli bildi¤i
bir dönemden bugüne nasıl gelindi, bugün
artık alçı levhanın girmedi¤i inflaat
kalmadı de¤il mi?

“Alç›, bildi¤iniz gibi nefes
alan bir ürün ve çimento
esasl› ürünlere göre daha

sa¤l›kl›... Binan›n da a¤›rl›k
yükünü azalt›yor. Dekoratif

anlamda da uygulamas›
daha kolay…”



Daha sonra oluflturdu¤umuz bir sürü
ekip, üreticilerin verdi¤i destek, e¤itimler
derken bir çok usta bu iflleri ö¤rendi.
Ekipler olufltu, yine gururla söyleye-
bilece¤im bir konu var; bizim yetifltirdi-
¤imiz iki ya da üç tane ekip sonra kendileri
firma oldular. Alçı levha satıcısı ve uygu-
layıcısı birer firma haline geldiler, birer
bayiye dönüfltüler. Aynı zamanda pro-
jelerde bazen karflı karflıya da geliyoruz.
Ama hala bana hürmet ederler, bazen
gelip ‘abi biz de teklif verdik ama bu sizin
çapınızda bir ifl, bizi rakip olarak
görmeyin’, dedikleri de
oluyor.

Çünkü biz hem
sektörde çok eskiyiz,
hem de çok ciddi
projelerde yer aldık.
fiöyle bir çevremize
baktı¤ımızda Swiss
Otel’de ciddi miktarda
alçı levha ifli yaptık,
Lafarge Dalsan da bu
projede bize çok destek oldu. Ondan sonra
Mövenpic Otel, Çeflme Ilıca Otel, yıllar
öncesinde Marmaris’te yaptı¤ımız ifller,
Çeflme Altınyunus’ta yaptı¤ımız ifller,
bunun yanında Adnan Saygun Sanat
Merkezi gibi çok prestijli ifller yaptık.
Tansafl ve Kipa’nın birçok ma¤azasının
ifllerini yaptık.

Mepafl, bundan 28 yıl önce kurulmufl
bir firma, o günden beri sektörde… Ben
alçıyı Türkiye’de ilk gördü¤ümde, ‹zmirli
bir inflaat müteahhidi ithal etmiflti, biz de
uygulamasını yapmıfltık.

 Alçı levha sistemlerinin tavan ve bölme
duvarlarda kullanımının bu kadar hızlı
yayılmasının altında mutlaka önemli
nedenler var. Nedir alçı levha sistemlerini
bu kadar ön plana çıkaran?
 Alçı levha sistemlerinin inflaata sa¤ladı¤ı
en büyük avantaj bir kere kuru malzeme
olması, ıslak bir malzeme de¤il. Etrafı
kirletmiyorsunuz, siz de kirlenmiyorsunuz.
Etrafı ka¤ıtlarla kaplanmıfl çok a¤ır olma-
yan, hafif malzemeyi taflıyorsunuz, do¤ru
bir iskelete vidalıyorsunuz. Mobilya monte
eder gibi... Eskiden en büyük sorun çok

katlı binalarda, levhaların
yüksek katlara taflın-
masıydı.  Eskiden bina-
ların tadilatlarında görev
alıyorduk, daracık bir
asansör kullanamı-
yorsunuz,  daracık bir
merdiven malzemeyi
taflıyamıyorsunuz.  Çok
iyi hatırlıyorum; bir bina
tadilatında, kamyonet-

ten malları vinçle alıp balkondan içeriye
bıraktı¤ımızı... Ancak flimdiki binalarda
bütün bunlar iflin baflında planlandı¤ı için
sorun yaflamıyorsunuz.

Malzemenin iyi tarafı nerede derseniz?
Bir tu¤layı ifllerken darbelerle kırmanız

gerekiyor, Ba¤layıcılarla ba¤lamanız
gerekiyor. A¤ır malzeme oldu¤undan tek
tek düflme tehlikesi var. Alçı levhada öyle
de¤il; malzemeyi bir falçata ile keserek
istedi¤in flekli oluflturabiliyorsun. Ama
tabi ki ustalık çok önemli… Bir de tabi
firmalar açısından ürün gelifltirebilmek

çok önemli, kolay kesilebilen, kolay
ifllenebilen, ek yerleri iyi tamir edilebilen
olmalı.

Bu konuya de¤inmiflken aklıma
Lafarge Dalsan’ın yeni ürünü ALLEV
beyazı 4x4 geldi. Bu noktada sizin
beklentilerinizi karflılıyor mu?

Evet, Lafarge Dalsan’ın bu en son
gelifltirdi¤i ALLEV beyazı 4x4, bunlara
ayrı bir destek veriyor. Güzel ve olumlu
bir malzeme… Ama ustalara bunu kabul
ettirmek çok kolay olmuyor.

Peki uygulayıcı bayi olarak, flantiyede,
yani iflin uygulamasında en çok kar-
flılafltı¤ınız sorunlar neler?

En büyük sıkıntı, ek yerlerinde problem
yaflanması… Alçı levhayı yan yana getir-
di¤inizde, ek yerlerinde kullandı¤ınız derz
dolgu malzemesinin çok kaliteli olması
gerekiyor.

Alçı levha sistemlerini müflterinize
tavsiye ederken, onları ikna etmekte
güçlük yaflıyor musunuz? Alçı levhanın
hangi özelliklerini ön plana çıkarıyor-
sunuz?

Bu malzeme ile tanıfltı¤ımız günden beri
bildi¤imiz bir konu vardır;  malzeme
standart alçı levha, su emme oranı azal-
tılmıfl alçı levha ve yangın dayanımı art-
tırılmıfl alçı levha olarak üçe ayrılır.  Alçı
levha üretimi yapan ciddi firmaların
hepsinde bu ayrımlar vardır. ALLEV
beyazı standart alçı levha, ALLEV yeflili
su emme oranı azaltılmıfl alçı levha ve
ALLEV kırmızısı da yangın dayanımı
arttırılmıfl alçı levhadır. Bunu anlatıyoruz.

“Lafarge Dalsan’ın bu en
son gelifltirdi¤i ALLEV

beyazı 4x4, bunlara ayrı bir
destek veriyor. Güzel ve
olumlu bir malzeme...”
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Usta Haber

1997 yılından beri Lafarge Dalsan
ürünlerini kullandı¤ını belirten Recep
Yavuz, sa¤lık açısından her hangi bir yan
etkisini görmedi¤ini, yanında çalıflan-
lardan da böyle bir flikâyet almadı¤ına
iflaret ediyor. Lafarge Dalsan ürünlerini
gönül rahatlı¤ı ile kullanan Yavuz, kullan-
maya da devam edece¤ini dile getiriyor.
Bütün ustalara Lafarge Dalsan kullan-
mayı tavsiye eden Yavuz, firmanın bütün
ürünlerinin de kaliteli oldu¤unu anlatıyor.

Adem Yaflar

Dergimizin bu sayısında Gaziantep’in
ilk alçı ustalarından Recep Yavuz ile
konufltuk. Yavuz’un alçı ustalı¤ına bafl-
lamasını, alçı ifliyle u¤raflmasını ve Lafarge
Dalsan’ı tercih etmesindeki nedenleri
dinledik.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya
gelen Recep Yavuz, evli ve 5 çocuk babası.
3 erkek 2 kız babası olan Yavuz, ortaokul
mezunu. Lise e¤itimini yarıda bırakarak
hayata atılan Recep Yavuz, ustaların
ustası olarak tanınıyor. Yaptı¤ı temiz ifl
ve dürüstlü¤ü ile nam salan Yavuz,
Gaziantep’in büyük inflaat flirketleri ile
çalıflıyor.

Recep Yavuz’un 7 kardefli var. Bir
kardefli imam, di¤erleri kendisi gibi alçı
ve boya ustası. Kardeflleri ile birlikte
Yavuz Kardefller Dekorasyon flirketini
iflleten tecrübeli usta, kardefllerini bir bir
yanına toplamıfl. Yaptı¤ı baflarılı çalıfl-
maları ortak akla ba¤layan Recep Yavuz,
kardefllerinin her birinin de¤erli ustalar
oldu¤una dikkat çekiyor.

Yavuz, inflaat ifline 1990 yılında ya¤lı
boya ustası olarak bafllamıfl. O yıllarda,
alçı ve kartonpiyere Gaziantep’te çok
ra¤bet edilmedi¤ini anlatan Yavuz,

sonraki yıllarda alçı ve kartonpiyere daha
sıcak baktıklarını, kardeflleri ile birlikte
alçı ve kartonpiyer ifline girdiklerini ifade
ediyor.

Alçı ve kartonpiyeri Gaziantep’e tanıt-
tıklarını aktaran Recep Yavuz, ilk yıllarda
kimsenin alçı ve kartonpiyeri bilmedi¤ini
anımsatıyor. ‹lk yıllar oldu¤u için asma
tavan dökümünü kendilerinin yaptı¤ını
anlatan Yavuz, 1996 yılına kadar dökme
kalıplarla çalıfltıklarını dile getiriyor. Dö-
kümlerin kendilerini çok yordu¤unu
vurgulayan Yavuz, alçı levhaların çıkma-
sıyla çok rahatladıklarına vurgu yapıyor.

‹fllerinin hızlanmasının yanı sıra iflçi
sıkıntısı da yaflamadıklarını belirten Yavuz,
14 yıldan beri hazır kalıplarla ifllerin daha
temiz ve daha hızlı yapıldı¤ı bilgisini
veriyor. ‹flin piri olunca birçok ustaya da
ifl ö¤reten Recep Yavuz, yaklaflık 20 ustayı
bu iflle tanıfltırmıfl. Kimisi Gaziantep’te,
kimisi Kıbrıs’ta, kimisi Kilis’te, kimisi
Nizip’te önemli ifller yapan ustalar, usta-
larını da arada bir arayıp ihmal etmiyor.

alçısı gibi ürünlerin Lafarge Dalsan’ın ürün
çeflitlerinden oldu¤una vurgu yapıyor.
Saydı¤ı ürünlerin hepsini kullandıklarını
kaydeden Yavuz, kullandı¤ı ürünlerin de
kendini mahcup etmedi¤inin altını çiziyor.

1997 yılından beri Lafarge Dalsan
ürünlerini kullandı¤ını hatırlatan Yavuz,
sa¤lık açısından her hangi bir yan etkisini
görmedi¤ine, yanında çalıflanlardan da
böyle bir flikâyet almadı¤ına iflaret ediyor.
Lafarge Dalsan ürünlerini gönül rahatlı¤ı
ile kullanan Yavuz, kullanmaya da devam
edece¤ini dile getiriyor. Bütün ustalara
Lafarge Dalsan kullanmayı tavsiye eden
Yavuz, firmanın bütün ürünlerinin de
kaliteli oldu¤unu anlatıyor.

‹nflaatta çalıflırken en çok insan sa¤lı-
¤ına ve rutubete dikkat etti¤ini söyleyen
Yavuz, malzemeyi de dikkatli kullanmaya
gayret gösterdi¤ini dile getiriyor.  Lafarge
Dalsan’ı daha kaliteli oldu¤u için bütün
ustalara tavsiye eden Yavuz, Lafarge
Dalsan’ın ustalarını, müflterilerine karflı
mahcup etmedi¤ini vurguluyor. Ürün

esnekli¤inin kendilerini
de rahatlattı¤ını
aktaran Yavuz, “‹flimizi
hızlandırıyor, rahat
çalıflıyoruz. Ustalara
büyük kolaylık sa¤-
lıyor” diyor.
  Lafarge Dalsan’ın
ustalara yönelik e¤itim
programlarını güzel
buldu¤unu kaydeden
Yavuz, e¤itimlerde alçı
ve alçı levha hakkında
detaylı bilgiler aldı-
klarını hatırlatıyor. Bil-
gilendirme ve e¤itim-
lerin sık sık olmasını

isteyen Yavuz, ustaların sorunlarının
dinlenmesini talep ediyor.

Yıllardan beri ürünlerini kullandıkları
Lafarge Dalsan’ın yılda birkaç kez, usta-
larla bir araya gelmesini isteyen Yavuz,
bu bir araya gelmelerin ustalardan çok
Lafarge Dalsan’a yarayaca¤ını düflünü-
yor. Lafarge Dalsan’dan bir istekte daha
bulunan Yavuz, yeni ürünlerin CD ve kata-
logların›n yanı sıra anında tanıtımının
yapılmasını talep ediyor. Yavuz, “Biz
Lafarge Dalsan’ın yeni ürünlerini CD ve
kataloglardan takip ediyoruz. Çıkarılan
ürününün hemen tanıtılmasını; ürünün
faydasını, getirisi nedir? Neye dayanıklı,
nasıl kullanılmalı?, gibi sorularımız cevap
bulmalı. Bunun için de flirketin e¤itimleri
dikkatte alması gerekiyor” ifadelerine yer
veriyor.

Gaziantep’in
‹lk Alçı
Ustalarından
Recep Yavuz:

Lafarge Dalsan
‹flimizi
Kolaylafltırdı

Yavuz, inflaatta çalıflırken dikkat etti¤i
konulara da de¤iniyor. Güvenli¤in ilk flart
oldu¤unu kaydeden Yavuz, tedbiri elden
bırakmamaya çalıfltıklarını anlatıyor. Bu
flekilde daha rahat çalıfltıklarını belirten
tecrübeli usta, çalıflmalarında Lafarge
Dalsan kullanmaya da özen gösterdi¤ini
kaydediyor.

Lafarge Dalsan ürünlerinin di¤er
ürünlere göre daha çok çeflitli oldu¤unu
söyleyen Yavuz, çeflitlili¤in fazla olmasının
da ustaları rahatlattı¤ını dile getiriyor.
Yavuz, Lafarge Dalsan ürünlerinin di¤er
ürünlere göre, daha esnek oldu¤unu
belirtiyor. Lafarge Dalsan’ın inflaatta
kendilerine fayda sa¤layan bütün ürün-
lerinin mevcut oldu¤unu anlatan Yavuz,
suya ve yangına dayanıklı alçı levha, profil
malzemeleri, derz bandı, kartonpiyer, sıva



Bayii Söylefli

Sektörde, gelece¤in alçı ürün grubunda
olaca¤ını öngören Meit Yapı, 22 yıllık
birikimi ile emin adımlarla zirveye tır-
manıyor.  A.Halim Erol, “Alçı levha ko-
nusu çok basite alınıyor ama bizce çok
basite alınacak bir konu de¤il, aksine
mekanik ve elektrikle beraber yürüyen
ince yapının bel kemi¤i olan bir uygula-
ma, dolayısıyla teknik bilgiyi de fazlasıyla
içerisinde barındırıyor. Bu nedenle uy-
gulama konusunu  teknik olarak ele
aldı¤ımız ve bunu bir mühendislik olayı
olarak kabul etti¤imiz için Lafarge Dal-
san’ın nezdinde de ön plana çıkmıfl
olduk”diyor.

Yazı ve Foto¤raf: Mehmet Avcı

ALÇIM’ın bu sayısındaki bayii konu¤u
‹stanbul’dan Meit Yapı Elemanları ‹nflaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti…‹nflaat sektö-
ründe 22 yıllık geçmifle sahip Yıldız Teknik
Üniversitesi mezunu inflaat mühendisi
A.Halim  Erol’un 2003 yılında kurdu¤u
genç ama dinamik firma, ince yapı eleman-
ları konusunda faaliyet gösteriyor.

Meit Yapı, e¤itimli ve uzman teknik
kadrosu ile verdi¤i hizmetlerle her geçen
gün referanslarına bir yenisini ekliyor ve
kaliteli ürün ilkesinden hareketle, konu-
sunda dünya devi flirketlerle çalıflıyor.
Lafarge Dalsan’ın uygulayıcı bayisi olan
Meit Yapı, hızla geliflen ve de¤iflen sek-
törde kalıcı ve öncü firma olma felsefe-
siyle hizmet vermeyi amaçlıyor.

‹stanbul’da hissedilen sıcaklıkların 45
derecelere vardı¤ı kavurucu bir günün
sabahında, Sahrayıcedit’deki ofisinde
samimi ve serin bir ortamda görüfltü-
¤ümüz Halim Bey’le ve zaman zaman
Proje Satıfl Müdürü ‹ç Mimar Gökçe
Hanım’ın da katılımıyla hofl bir sohbet
gerçeklefltirdik…

Öncelikle firmanızı tanıtır mısınız?
Kurulufl öyküsü, faaliyet alanları neler?
Lafarge Dalsan’la yollarınız nasıl kesiflti?

Firmamız 2003 yılında kuruldu.  fiirketi
ince yapı sektöründe yer almak için kur-
duk. ‹nce yapı derken;  zemin kaplama-
ları, tavan kaplamaları, duvarlar, bölme
duvarlar v.b. Yani, inflaatın kabası bittikten
sonra aklınıza gelebilecek her türlü imalatı
içeriyor ince yapı. Sadece seramik, tafl
imalatına girmedik. Seramik, granit ve
mermerin dıflında afla¤ı yukarı tüm ça¤dafl
yapı malzemeleri var bizde. Alçı levhalar,
bölme duvarlar, asma tavanlar, boya,
metal asma tavanlar, lamel asma tavanlar,
karo halı, pvc yer kaplaması var, aynı
zamanda Henkel’in bayisiyiz.

2005’ten itibaren alçı ve alçı levha
üzerine çalıflmaya ve bu malzemeye
a¤ırlık vermeye baflladık. O zaman bayi
de¤ildik, ama birçok uygulama projesinde
yer aldık. 2006’da ‹zmir Efes Oteli’nin alçı

levha, alçı ve boya ifllerini aldık, bunu üç
firma ortak olarak yaptık. Daha sonrada
‹stanbul’daki Palladium Alıflverifl Merke-
zi’nin iflini üstlenince, resmi bayilik aldık.
O günden bugüne de Lafarge Dalsan’ın
uygulamacı bayisi olarak hizmete devam
ediyoruz.  Lafarge Dalsan’ın satıfla yönelik
ve uygulamacı olmak üzere iki tür bayili¤i
var. Ayrıca her iki hizmeti de birlikte veren
bayiler var. Biz de her iki hizmeti birden
veriyoruz. Ancak daha çok  kendimizi
uygulamacı bayi olarak görüyoruz.

Siz yer döflemeleri konusunda uzun
yıllar çalıflmıfl bir mühendissiniz. Alçı
levha üreticisi Lafarge Dalsan bayii
olmaya nasıl karar verdiniz?

fiimdi ben niçin alçı levha ifline girdim,
bu sektörü seçtim? Kullanımı hızla yaygın-
laflan alçı levha grubunun genifl bir yel-
pazesi var.  Sektörde gelece¤in bu ürün
grubunda olaca¤ını öngördü¤üm için bu
ifle girdim.  Bu ürüne oynamanın bizim
açımızdan do¤ru olaca¤ını düflündük. Bir
di¤er sebep de, teknik kadromuzla yap-
tı¤ımız toplantılarda bu malzemenin
uygulanması aflamasında yaflanan büyük
eksikli¤i görmemizdi. Böyle olunca eki-
bimizle birlikte bu ifli farklılık yaratarak,
mühendislik ve mimarlık bilgimizi de iflin
içine katarak hizmet vermenin daha do¤ru
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Kaliteli ürün ve hizmet anlayıflını
ilke edinen Meit Yapı;

Mekanlarda

ve konforu
yükseltiyor

yaflam
kalitesi
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olaca¤ına karar verdik.   Zaman içerisinde
de, 2005-2006 yıllarından itibaren eki-
bimize mühendisler katmaya baflladık.

Katıldı¤ım bayi toplantılarında, alçı
levha üreticilerinin çok sayıda bayileri
oldu¤unu, ancak bu bayilerde alçı levhanın
nasıl uygulanaca¤ı ile ilgili çok tecrübeli
mühendisler, mimarlar olmadı¤ını gördük.
Bu tespitten sonra biz iflin bu noktasına
yo¤unlaflmaya baflladık ve daha teknik
kadro kurmaya karar verdik. Alçı levha
konusu çok basite alınıyor ama bizce çok
basite alınacak bir konu de¤il, aksine
mekanik ve elektrikle
beraber yürüyen ince
yapının bel kemi¤i
olan bir uygulama,
dolayısıyla teknik
bilgiyi de fazlasıyla
içerisinde barındı-
rıyor. Bu nedenle
uygulama konusunu
teknik olarak ele
aldı¤ımız ve bunu bir mühendislik olayı
olarak kabul etti¤imiz için Lafarge
Dalsan’ın nezdinde de ön plana çıkmıfl
olduk. Teknik  kadromuzda  flu anda 5
mühendis ve 1 iç mimar arkadaflımız var.
Ayrıca uygulama, formenlik konusunda
da eskiden beri bu ifli yapan usta bafl-
larımızı çok iyi yetifltirdik. Bu arkadafl-
larımıza belirli zamanlarda hem uygulama
hem de ifl güvenli¤i konusunda e¤itimler
verdik. Tüm bu özelliklerimiz sayesinde
3-4 yıllık bayili¤imiz süresinde çok sayıda
uygulamaya baflarıyla imza attık. Bizi ön
plana çıkartan da ifle bakıfl açımız ve
hizmeti veren ekibimizin kalifiye ve e¤i-
timli olması. Çünkü büyük projelerde artık
sadece ustalı¤ın iyi olmasıyla ifl almanız,
ifl yapmanız mümkün de¤il. Artık hak
ediflleri düzgün verebilme, imalatlarını,
teknik çizimlerini yeterli derecede yapa-
bilme, özellikle büyük projelerde isteniyor.
Kısaca, alçı levha uygulama bayili¤i ve
uygulamacılı¤ı artık eskisi kadar kolay bir
ifl de¤il.  Özellikle büyük projlerde yer
almak istiyorsanız, yukarıda söz etti¤im
alt yapıyı oluflturmak zorundasınız. Biz
bunu gördük ve oluflturduk. Onun için de
büyük projelerde tercih edilen firma haline
geldik. Büyük projelerden nerdeyse davet
geliyor bize veya yeterlili¤imizi rahatlıkla
alabilecek düzeydeyiz.

Alçı ve alçı levha sektörünün
gelifliminden söz eder misiniz?

Eskiden alçı ve alçı levha daha çok
otellerde estetik amaçlı ve daha çok tavan
ve estetik bölme duvar oluflturmak ama-
cıyla kullanılan bir üründü. Ancak özellikle

ve elektrik uygulayıcısı da alçı levha
uygulayıcısının çok iyi olmasını önemser
hale geldi. Bu bizim için de öyle. Bir flan-
tiyeye girdi¤imizde mekanik ve elektrik
uygulayıcılarının çok iyi olması bizim
ifllerimizin düzgün yürümesini sa¤lar.
Bunlar birbirini tetikleyen fleyler, birinin
ifli düzgün ve zamanında yapması di¤er-
inin de iflini zamanında yapmasını ve
baflarısını etkiliyor.

Bir projeye bafllarken nasıl bir
planlama yapıyorsunuz?

Projeye teklif vermeye hazırlanırken,
öncelikle projeyi gözden geçiriyoruz,
sonra kesitlerden, duvar tiplerinden, tavan
tiplerine yapılabilecek imalatların pozlarını
ayırıyoruz, daha sonra da bunların imalat
türüne göre metrekare veya metre tül
olarak sarfiyat miktarlarını çıkarıyoruz.
Bu sarfiyatlara göre bir fiyat belirleyip
teklif veriyoruz. ‹fli aldı¤ımızda da yap-
tı¤ımız ilk fley, mobilizasyonumuzu
flantiyenin büyüklü¤üne göre gerçek-
lefltiriyoruz. fiantiye büyükse gerekirse
bir konteynır indirerek orada bir hatta iki
mühendis arkadaflımızı görevlendiriyoruz.
Bu mühendis arkadafllarımızdan birini
mutlaka ifl güvenlikçi olarak atıyoruz.
Daha sonra iflin büyüklü¤üne göre ya
kendi bünyemizdeki ekiplerle ya da
yıllardır birlikte ifl yaptı¤ımız ekiplerle ifle
bafllıyoruz.

‹fle bafllarken iflin geneline bakarak, tüm
sarfiyatlarımızı sanki ifl bitmifl gibi hesap-
layıp, iflçilik maliyetlerimizi de gözden
geçirip neredeyse iflin baflındayken iflin
sonunu, bitmifl halini görmeye çalıflıyoruz.
Aldı¤ımız tüm projelerde bunu yapıyoruz.

depremden sonra hafif bir malzeme ol-
ması nedeniyle kullanımı konutlarda da
yo¤unlaflmaya baflladı,tu¤la ve gaz be-
tonun yerini almaya baflladı. Çok hafif bir
malzeme, hızlı yapılıyor, hızlı müdahale
flansınız var. Dolayısıyla bu özellikler sek-
törün önünü daha da açacaktır. Yakın
gelecekte alçı levha sarfiyatının bugün-
künün 3-4 katını bulaca¤ına inanıyorum.

Uygulayıcı bir firma olarak alçı
levhanın size getirdi¤i avantajlar ve
dezavantajlar neler?

Erol: Alçı levha tercih edilen bir ürün.
Hem tüketici, ifl-
veren tarafından
hem de uygulayıcı
tarafından. Uygu-
layıcı bir firma
olarak bize sa¤la-
dı¤ı avantajlar çok.
Hafif malzeme
olması, hızlı uygu-
lanabilmesi, müda-

hale edilebilmesi, maliyetli olmaması,
demontajının kolay olması, ıslak ze-
minlerde uygulanması ile zaman kazan-
dırması gibi önemli avantajları var alçı
levhanın.

Uygulamada karflılafltı¤ınız sorunlar
var mı? Bunlar neler?

Eskiden alçı levha tafleronları, mekanik
ve elektrik tafleronları veya di¤er tafle-
ronlar tarafından pek önemsenmezdi.
Çünkü o gelir bir tavan bir ufak duvar
yapar giderdi. fiimdi ise alçı levha ince
yapının esasını teflkil eder hale geldi,
önemi arttı. Çok kritik bir rolü var alçı
levha uygulamasının. Bu nedenle mekanik

“Alçı levha uygulama bayili¤i ve
uygulamacılı¤ı artık eskisi kadar
kolay bir ifl de¤il.  Özellikle büyük
projlerde yer almak istiyorsanız,
yukarıda söz etti¤im alt yapıyı

oluflturmak zorundasınız.”



fiimdiye kadar bitirdi¤iniz önemli
projeler neler? Bunlardan biraz söz eder
misiniz?

En önemli projelerimiz 350 bin metre-
kare ile ‹zmir Efes Oteli (flimdi Swissotel
oldu) ve 250 bin metrekare ile Palladium
Alıflverifl Merkezi ve rezidans… Bunun
dıflında uygulama yaptı¤ımız Sultanbeyli
Kültür Merkezi, Bo¤aziçi Üniversitesi
derslik binaları, Kandilli Rasathanesi’ndeki
deprem enstitüsünün ana binası, arala-
rında 3M Migros, Tansafl, Carrefour,
Electroworld’ün de oldu¤u çok sayıda
zincir ma¤aza yaptık. fiu anda Marmara
Forum AVM’de ‹stanbul’un en büyük Ba-
uhaus’unu ve Gebze Taysad’da Areva’yı
yapıyoruz. Bu arada tedarikçi oldu¤umuz
yerler de var, Kütahya Hilton, Ankara
Marriott Oteli, Acıbadem Akasya konutları
gibi.

Projelerinizde a¤ırlıklı olarak
kullandı¤ınız alçı levha türleri neler?

A¤ırlıklı olarak standart alçı levha kul-
lanıyoruz. Ama yavafl yavafl kullanım yeflil
ve kırmızı alçı levhaya da kaymaya baflladı.
Mesela yakında bafllayaca¤ımız bir proje
var, orada sadece yeflil alçı levha kulla-
naca¤ız. Eskiden beyaz tercih ediliyordu,
ama flimdi beyaz ile yeflil levha  fiyat farkı
çok azaldı¤ı için, çok küçük yerlerde bile
yeflil levha, kırmızı levha tercih edilmeye
bafllandı. Eskiden kullanılan alçı levhaların
yüzde 70-80’ni beyaz levha iken bu oran
flimdi yüzde 50’lere düfltü.

Bir projeye teklif verirken Lafarge
Dalsan’ın hangi özelliklerini öne
çıkarıyorsunuz?

Bir projeye teklif verirken sisteme önem
veriyor ve bunu ön plana çıkarıyoruz.  Bir
uygulamaya girdi¤imizde vidasına, dübe-
line kadar Lafarge Dalsan olması gerek-
ti¤ini ve ancak o flekilde sistem garantisi
verilece¤ini söylüyoruz. Garanti  için,
sadece alçı levha de¤il, alçı levha üzerin-
deki derz bandı, derz alçısı, saten alçısı,
profilleri, dübeli, vidası, aksesuarları ile
tüm malzemeler Lafarge Dalsan ürünleri
olması gerekti¤ini söylüyoruz. Öte yandan
büyük projelerde artık, marka zorunlulu¤u
oldu¤u için teklifte bir markayı verdikten
sonra oraya baflka bir markayı sokmanız
mümkün olmuyor. Bunun bizim için flu
avantajı var: Bir üründe problem oldu-
¤unda biliyoruz ki Lafarge Dalsan, sorunu
çözecek ve arkamızda duracak. Bu da
bize güven veriyor.

Sektördeki rekabeti nasıl görüyor-
sunuz?

Alçı levha sektörü büyüyor. Bence bu
sektörde bayilik sistemine de belirli
kriterler getirilmeli. Birinin parası var,
finansal yapısı iyi diye bayi yapılmasın-
dansa hem satıfl hem de uygulama açı-
sından standartlar getirecek bir düzen-
leme yapılması gerekti¤ini düflünüyorum.
Ben birçok bayi biliyorum, sattı¤ı ürünü
tanımıyor, özelliklerini bilmiyor. Sadece
fiyatını ve iskontosunu biliyor. Mühendis,
mimar kadrosu olmadan ifli sadece usta-
larla götüren ve fiyat düflüren bayiler var.
Bu da bizim gibi altyapısı, teknik kadrosu
olan firmaları haksız rekabetle karflı
karflıya bırakıyor. Bu aynı zamanda

yapılan ifl kalitesinin düflüklü¤ü sebebi ile,
marka için de kötü reklam oluyor.

Söyleflimize sonradan katılan Meit
Yapı’nın Proje Satıfl Müdürü ‹ç Mimar
Gökçe Güngör, Lafarge Dalsan’ın Gebze
Tesisleri’nin önemini vurguluyor. ” 

Lafarge Dalsan’ın Gebze Tesisleri’nden
de söz etmek istiyorum” diyerek söze
giren Gökçe Hanım flunları söylüyor:  “Bu
tesis bizim açımızdan büyük bir avantaj.
Bu tesis olmadan Lafarge Dalsan’ın
fabrikası Ankara’da oldu¤u için büyük
nakliye sıkıntısı yaflıyorduk. Bugün ver-
di¤imiz bir siparifli ertesi gün çıkarmakta
büyük zorluklar ve sıkıntılar yaflıyorduk.
Gebze Tesisi ile hem ürünümüz hızlı
çıkıyor, nakliye maliyetleri azaldı, hem de
gerekti¤inde biz de aracımızı gönderip
ürünümüzü alabiliyoruz. Gebze Tesisi ile
rakibimizin bir adım önüne geçmifl olduk.
Alçı levhada Ankara ile Gebze arasında
fiyat farkı yok, fark nakliye. Toz grubunda
ise ton baflına 25 liralık bir fark var.  Gele-
cekte alçı grubunu da Gebze’den fiyat
farkı olmadan satın alabilsek rekabet
gücümüz daha da artar.

Lafarge Dalsan’ın siparifl modülü ve
sistem analizini kullanıyor musunuz?

Evet kullanıyoruz ve çok memnunuz,
bize büyük avantaj sa¤lıyor. Bu sistem
sayesinde, bütün ulaflılabilecek noktalara
ulaflabiliyoruz, kamyonun tonajını, kam-
yona kaç ton yüklendi¤ini, kamyonda
boflluk kalıp kalmadı¤ını bile görebiliyoruz.

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:320



ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:3 21

Sektörün lideri olan Lafarge Dalsan’ın
sektöre yeni bir soluk getiren ALÇIM
Dergisi, sizlerle bizim aramızda önemli
bir köprü görevi görüyor. Yazıma baflla-
madan önce yeni bir marka haline gelen
ALÇIM Dergisi’ni yayına hazırlayan ve
eme¤i geçen herkesi gönülden kutlu-
yorum.

Bu yazıyı kaleme alırken, yeni ürünümüz
olan ALLEV beyazı 4x4’ün Ege Bölge-
si’ndeki yansımalarını sizlerle paylaflmak
istedim. Alçı ve alçı levhayı Türkiye’de ilk
tanıyan ve uygulayan bölgelerin baflında
gelen Ege Bölgesi’nde, ALLEV beyazı
4x4’ün nasıl karflılandı¤ı da büyük önem
arz ediyor.

ALLEV beyazı 4x4’ü bir kez uygulayan
ustanın, bir daha baflka ürün kullanmak
istemedi¤ine tanık olduk.

Özellikle uygulayıcılar için çok iyi bir
ürün olan ALLEV beyazı 4x4’ün, Türki-
ye’de ve sadece Lafarge Dalsan’da olması,
do¤rusunu söylemek gerekirse bize
önemli avantajlar sa¤lıyor. Zira ALLEV
beyazı 4x4’ün kısa kenarında da pah
olması ve bunu kullanan ustanın görmesi,
ustaya önemli bir avantaj sa¤lıyor. Bu
nedenle ürünü çok iyi karflılıyor ve bek-
lentilerine cevap veriyor.

Ürünü kullanan tanıyan kifliler, potluk
ve fliflkinlik sorunu yaflamayınca, ürüne
bakıfl açısı hızla de¤ifliyor. Zira ben de
gitti¤im yerlerde, özellikle otellerde,
asman tavanlara bakarak incelemelerde
bulunuyorum. Alçı levhaların çatlaklı¤ı,
ondan sonra alçı levhaların tek tek sa-
yılması, potluklar oluflması canımı sıkardı.
Bunun içindir ki; piyasaya sundu¤umuz
yeni ürün bu tür sorunları ortadan kaldır-
dı¤ı gibi, ustanın pürüzsüz bir ifl çıkarma-
sına imkan sa¤lıyor.

Ege Bölgesi’nde ürünü ilk kez verdi¤imiz
yere, ürünle birlikte giderek, ALLEV
beyazı 4x4’ün nasıl kullanılaca¤ını uygu-
lamalı olarak gösteriyoruz.  Çünkü ALLEV
beyazı 4x4, Türkiye’deki muhtelif uygu-
lama flekilleri düflünülerek, de¤iflik uygu-
lama metotları ile çalıflılabilecek flekilde
tasarlanmıfltır. Bütün bu uygulama çe-
flitlerini anlatarak kararı kullanıcılara
bırakıyoruz. Nitekim her türlü uygula-
mada aynı sonucun elde edilebilece¤ini
biliyoruz.

Örne¤in Bornova’da bulunan ‹nci Plaza
adlı bir flantiyemiz var… Ürünle beraber
giderek, ustalara nasıl uygulandı¤ını
yerinde gösterdik. ‹zmir’in bir di¤er pres-
tijli projelerinden olan  Soyak Siesta’da
ürün kullanılmadan önce giderek uygula-
ma gösterildi. Özellikle, Ankara’dan gelen
Mehmet Ustamız, bu anlamda ciddi kat-
kılar sa¤ladı.

Tabi flu ana kadar sizlerle paylafltı¤ım
deneyimlerden sonra aklınıza flöyle bir
soru gelebilir… ‘4x4 müflterinin beklen-
tilerini karflılıyor mu?’Yanıtımız kısa…
Kuflkusuz, evet karflılıyor.

Ürünün kısa kenarlarında pah olmaması
ço¤u zaman ustaya sıkıntı yaratıyordu.
Özellikle, bazı ustalar kenarlara pah
açmayarak durumu kurtarıyordu. Oysa
bu durum en çok rastlanan  potluk fleklini
gösteriyordu. Çünkü, usta pah açmadı¤ı
yere alçı çekti¤inde kabarıklık yapıyordu.
ALLEV beyazı 4x4 beklentileri karflıladı¤ı
gibi alanların ve kullananların memnun
oldu¤unu görüyoruz.

Bu arada ALLEV beyazı 4x4 ile ilgili
yafladı¤ım güzel bir anıyı da siz de¤erli
ALÇIM okuyucuları ile paylaflmak isterim.
 Ürün ilk piyasaya çıktı¤ında Didim’de
bir otel projesine numune olarak bir palet
ALLEV beyazı 4x4, bir palet de standart
alçı levhadan gönderdik. 5 otel odası
numune olarak yapılacaktı, ondan sonra
alım için karar verilecekti.  Bir gün proje
müdüründen telefon geldi… Ürünle ilgili
bir sıkıntı var… Hemen flantiyeye giderek
durumu yerinde incelemek istedik. Elle-
rinde kumpaslar, kalınlıkları ölçüyorlar.

Me¤er usta ürünleri karıfltırmıfl bir stan-

dart alçı levhadan, bir ALLEV beyazı

4x4’ten kullanmıfl. Hâlbuki nasıl kullana-

ca¤ı ile ilgili CD’leri, tanıtım broflürünü

daha önceden göndererek, kullanımına

iliflkin telefonda da bilgi aktarmıfltık.

Usta ürünü kullanmayı bilmedi¤i için,

iki ürünü kafa kafaya denk getirdi¤inde

birisinde kısa kenarında pah var, di¤erinde

yok. Dolayısıyla ürünler birbirinden farklı

görünüyor.  ALLEV beyazı 4x4 sıkıntılı,

arızalı, yanlıfl üretildi diye bize tepki

duyulmaya bafllandı.

Oysa yaptı¤ımız incelemede gördük ki;

standart alçı levha ile ALLEV beyazı 4x4

karıfltırılarak kullanılmıfl… Yapılan montajı

söktürdük. ‹ki tane ALLEV beyazı 4x4’ü

kafa kafaya getirerek pah’ın ortaya

çıkmasını sa¤ladık. Bunları gören usta,

çok flaflırdı.

Tabi ilk gitti¤imizde usta çok tepkiliydi…

Yıllardır bu ifli yaptı¤ı için, ifli çok iyi

bildi¤ini düflünüyor ve ürünün hatalı

oldu¤una karar veriyordu.  Bu durum bir

ürün flikâyeti gibi döndü … Do¤ru kullan-

maya bafllayınca çok mutlu oldu; teflekkür

ederek, bundan sonra sürekli ALLEV

beyazı 4x4’ü kullanaca¤ını söyledi.

Aslında, Türkiye’de yeni bir ürün çıktı-

¤ında zor kabul ediliyor. Zira ustalarımızın

alıflkanlıkları var, kullanmak istemiyorlar.

Hâlbuki kullandıktan, avantajlarını ve

kolaylı¤ını gördükten sonra da vazgeçe-

miyorlar. Daha önce inflaata bafllayıp

malzemesini almıfl bazı müflterilerimizin

ALLEV beyazı 4x4’ü gördüklerinde ‘keflke

bu malzeme daha önce çıkmıfl olsaydı da

bu malzemeden kullanmıfl olsaydık’

dedi¤ine tanık olduk.

ALLEV beyazı 4x4’ün, Ege’de talep

edilen bir malzeme haline gelece¤inin

sinyallerini böylece almıfl olduk. Bunun

içinde Lafarge Dalsan’a ve bunu üreten

tüm çalıflma arkadafllarımıza flükran

borçluyuz.

4x4
Al›flkanl›k
Yarat›yor

Makale - Sat›fl Pazarlama

Bülent Kan›y›lmaz

Ege Bölgesi Sat›fl Müdürü



Usta Söylefli

Fazıl Kocabey, Türkiye’de alçı uygu-
laması yapan ilk ekiplerden birinde
meslek hayatına çırak olarak atılmıfl,
mesle¤inde çekirdekten yetiflmifl e¤itimli
ve kalifiye bir usta…

Ustalar için kullanılan malzemenin
kalitesinin ve uyumunun, iflleri büyük
ölçüde kolaylafltırdı¤ını ve hızlandırdı¤ını
dile getiren Fazıl ustaya, mesle¤ini en
iyi flekilde icra etmesinde Lafarge Dalsan
ürünlerinin rolünü sordu¤umuzda,
tereddüt etmeden “Lafarge Dalsan
ürünlerini be¤eniyor ve güveniyorum”
diyor.

Yazı ve Foto¤raf: Mehmet Avcı

Fazıl Kocabey 39 yaflında mesle¤inde
çekirdekten yetiflmifl e¤itimli ve kalifiye
bir usta…

Fazıl usta; bir alçı ustasında olması
gereken disiplin, iflini sevme ve sabırlı
olma gibi özelliklere sahip, geliflime ve
de¤iflime açık, alçıya hayat veren usta
ellerden… Fazıl ustayla söylefli için, ku-
ruldu¤undan beri bünyesinde bulundu¤u
Meit Yapı’nın ofisinde bir araya geldik.

Söyleflimize kendisini tanıtarak baflla-
yan Fazıl Kocabey, 1971 A¤rı Eleflkirt
do¤umlu. Mesle¤e 1990’lı yıllarda, hala
çocuklarının yanında çıraklıkla bafllayan
Kocabey, bugün aranılan ve sevilen bir
usta.  Meit Yapı kurulmadan önce de bu
firmanın kurucusu Halim Bey’le birlikte
çalıflan Fazıl usta, firmasında da sevilen,
sayılan biri… Firmasıyla karflılıklı olufltur-
dukları sinerji ile önemli projelere birlikte
imza atmıfllar.

Söyleflimizde, mesle¤e baflladı¤ı günlere
dönen Fazıl usta, “Mesle¤e ilk baflladı-
¤ımda alçı ustası ve uygulamacı sayısı
çok azdı. O nedenle o zamanlar çok
aranan bir meslek grubuyduk. Alçı kulla-
nımının yaygınlaflmasıyla birlikte bu
alanda hizmet veren uygulayıcı sayısı da
artmaya baflladı. Bizim meslekte de re-
kabet, ço¤u zaman da haksız rekabet
oluflmaya baflladı” diyerek mesle¤inin
zaman içindeki geliflimine dikkat çekiyor.

Mesleklerinde e¤itimin öneminin
bilincinde olan Fazıl Usta, üniversite
e¤itimini çeflitli nedenlerle yarıda bırak-
mıfl. E¤itimli usta olmanın hem uygulayıcı
hem de iflveren açısından büyük avan-
tajları oldu¤una dikkat çeken Fazıl Usta,
bu konuda görüfllerini flöyle açıklıyor:
“Ben iflverenin verdi¤i projeyi okuyarak
hem iflleri daha hızlı yürütebiliyorum hem
de iflverenin projede istedi¤i fleyleri daha
rahat uygulayabiliyorum. Kalifiye eleman
olup disiplinli çalıfltı¤ınızda, iflveren ta-
rafından da tercih sebebi olabiliyorsunuz.
Örnek verecek olursam, birlikte çalıfltı¤ım
Meit Yapı, bazı iflleri benim sayemde al-
mıfltır diyebilirim. Çünkü, iflveren firma
tarafından teklif verildi¤inde, benim ustalı-
¤ımdan memnun oldu¤u ve bana güven-
di¤i için, benim iflin baflında olmamı flart
koflabiliyor. Bu da bir usta için gurur verici
bir durum.”

Mesle¤in incelikleri ve baflarılı ifllere
imza atmanın koflullarını sordu¤umuzda
Fazıl usta hemen “iflini severek yapmak”

diye baflladı¤ı sözlerini flöyle sürdürüyor:
“Ben iflimi severek yapıyorum. Bu nedenle
flu anda aranılan, tercih edilen bir usta,
bir teknik eleman oldum.  Proje bazında
çalıflıyorum. Firma bize projeyi verdi¤inde,
hemen bu projeye uygun bir çalıflma
sistemi belirliyor, bu iflte görev alacak
kalifiye eleman sayısı, çırak sayısını sap-
tıyor ve ifli ne kadar  sürede teslim ede-
bilece¤imizi hesaplayarak ifle koyulu-
yoruz. Ço¤u meslekte oldu¤u gibi bizim
meslekte de iyi ve kaliteli ifl çıkarmanın
olmazsa olmaz koflulu “iflini severek
yapmak”tan geçiyor. Bu koflul bizim iflimizi
büyük ölçüde kolaylafltırıyor.

Mesle¤imizin en önemli inceli¤i, iflini ve
malzemeyi en iyi flekilde nasıl kullana-
bilece¤ini bilmektir, herhangi bir sorunla
karflılafltı¤ında bunu en basit ve en hızlı
flekilde çözümleyebilmekten geçiyor.
Bizim iflimizde önemli bir di¤er ayrıntı da
sa¤lam bir hafızaya sahip olmak. Karflı-
lafltı¤ınız bir detayı hemen hatırlayıp ona

Kaliteli iflin yolu,

do¤ru ekipman ve do¤ru insanlarla
                                                          çalıflmaktan geçer
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Alçı Ustası  Fazıl Kocabey:
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göre hızlı davranmanız gerkiyor. ‹fli iyi ve
kaliteli yapmada teknik bilgi ve kullanılan
ekipman da büyük önem arz ediyor. Do¤ru
ekipman ve do¤ru insanlarla çalıflmak her
zaman ortaya kalifiye ifl çıkarır.”

Alçı  ve alçı levha sektörünün kısa
sürede çok geliflti¤ini ve de¤iflti¤ini vur-
gulayan Fazıl Usta, bu de¤iflimin kendile-
rini nasıl etkiledi¤ini, ne gibi avantajları
ve sıkıntıları oldu¤unu , biraz da dert
yanarak flu sözlerle ifade ediyor: “Alçı ve
alçı levha kullanımı günümüzde hızla
yaygınlaflıyor. Eskiden fabrikaların, büyük
firmaların idari bölümleri, ma¤azaların
girifllerinde ve otellerde kullanılan alçı ve
alçı levha, günümüzde artık en orta halli
konutta bile kullanılır hale geldi. Geçmiflle
kıyasladı¤ımızda günümüzde çok önemli
farklılıklar var. Ekipmanlar çok geliflti,
ürünler çok de¤iflti ve geliflti, iflin içine
teknoloji girdi. Eskiden bu iflte lazer kul-
lanılmazdı. fiimdi ise lazer çok önemli bir
ekipman oldu. Kullandı¤ımız malzemeler
daha pratik hale geldi. Bu geliflimle birlikte,
bu iflle u¤raflan eleman sayısını do¤al
olarak artırdı. Ancak burada flöyle bir
sıkıntı var; eline ekipman alan herkes usta,
alçı levha uygulayıcısı olarak ortaya
çıkmaya baflladı. Bu da mesle¤imize büyük
zarar veriyor. Çünkü ortaya çıkarılan ifller
düzgün olmuyor, sorunlu oluyor bu da
mesle¤imizin imajına zarar veriyor. Bizim
yaptı¤ımız ifllerde böyle bir sıkıntı olmadı,
çünkü biz do¤ru elemanlarla birlikte
çalıflıyoruz. Ben, ustayım diye ortalıkta
gezinen kiflilerin yaptı¤ı birçok ifli düzelt-
mem için ça¤rıldı¤ımı bilirim.”

Çalıflma koflulları ve ifl güvenli¤i konu-
sunda da düflüncelerini
sordu¤umuz Fazıl Usta,
birlikte çalıfltı¤ı ekibine toz
kondurmayarak, “Ekibimiz
gerçekten kalifiye ve
e¤itimli insanlardan
olufluyor. Çalıfltı¤ımız
flantiyelerde ifl güvenli¤ine
büyük önem veriyoruz.
Ekibimize dönem dönem
çalıflma sistemleri hak-
kında e¤itim verirken, ifl güvenli¤i ko-
nusunda da e¤itimler veriyor ve onlara
bu konuda sertifika veriyoruz. Bu nedenle
birlikte çalıfltı¤ımız arkadafllar nerede
hangi malzemeyi nasıl kullanaca¤ını, ifl
güvenli¤ini nasıl sa¤layaca¤ını çok iyi
bilir” diyor.

Ustalar için kullanılan malzemenin
kalitesi ve uyumunun, iflleri büyük ölçüde
kolaylafltırdı¤ını ve hızlandırdı¤ını dile
getiren Fazıl Usta’ya, mesleklerini en iyi

flekilde icra etmelerinde
Lafarge Dalsan ürünle-
rinin rolünü sordu¤u-
muzda, tereddüt etme-
den “Lafarge Dalsan
ürünlerini be¤eniyor ve
güveniyorum” diyor.
Lafarge Dalsan ürünle-
rinin uyumu, pratik ve
rahat uygulanabilirli¤inin
altını çizen Fazıl Usta’nın
bu konudaki düflünleri
flöyle: “Kimi zaman di¤er
usta arkadafllarımdan
malzeme ile ilgili flikayet-
ler duyuyorum. Aynı fir-
manın ürünü olmasına
ra¤men biri di¤erine
uymuyor, bu da uygulamada sıkıntı ve
zaman kaybına neden oluyor. Ben bugüne
kadar Lafarge Dalsan ürünlerinde böyle
bir sıkıntı yaflamadım, çok memnunum.
Kaliteli bir malzeme oldu¤u için, uygulan-
dı¤ında estetik bir görünüm sa¤lıyor, ifl
bitti¤inde bu görüntü beni keyiflendiriyor.
 Sonrasında da kolay kolay sorun çıkarmı-
yor. Bazı firmaların üretti¤i malzemeler
uygulandıktan sonra zamanla deforme
olabiliyor. Bu da hem uygulayıcı hem de
projeyi alan firma için, baflka projelere
teklif aflamasında sıkıntı yaratabiliyor.
Lafarge Dalsan’ın ürünlerinde flimdiye
kadar böyle bir sıkıntı yaflamadık. Bir
ustanın kullandı¤ı malzemeye inanması
ve güvenmesi çok önemli. Bu açıdan ben
Lafarge Dalsan’ın ürünlerine güveni-
yorum.”

Lafarge Dalsan’ın ürün grubu ve çeflit-
li¤ine de¤inen Fazıl
Usta, “Eskiden yapılan
ifllerde yangına, ıslak
zemine göre malzeme
kullanımına önem
verilmiyordu. Günü-
müzde ise, yangına
dayanıklı ürünler, ıslak
zemin ürünleri, gerek-
sinim duyulan ve kul-
lanılması gereken

yerlerde kullanılıyor.  Islak zeminlerde
yeflil alçı levha kullanılırken, yangın ge-
çifllerinde ise Lafarge Dalsan’ın yangına
dayanıklı alçı levha ürünlerini kullanıyoruz.
Burada Lafarge Dalsan’ın yangına daya-
nıklı alçı levhasının çok kaliteli ve özellikli
oldu¤unu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani
gerçekten yangına karflı koruyucu özelli¤i
olan, ifllevini yerine getiren bir malzeme”
fleklinde sektörde yaflanan geliflimi
anlatıyor.

Buraya kadar mesle¤i ve sektörün

geliflimi konusunda sorularımızı yanıtlayan

Fazıl Usta, söyleflimizin son bölümünde,

Lafarge Dalsan’dan beklentilerini ve

önerilerini dile getiriyor.  “Bu iflin uygu-

lamasını yapan, ince iflçili¤ini, düzgün

imalatını yaparak iflverene sevdiren

kalifiye elemanların unutulmaması lazım”

diyerek söze bafllayan Fazıl Usta, öneri

ve beklentilerini flöyle sıralıyor:

“ Bu iflin uygulamasını yapan, ince

iflçili¤ini yapıp, düzgün imalatını yaparak

iflverene sevdiren kalifiye elemanların

unutulmaması lazım. Bu noktada Lafarge

Dalsan’dan beklentim ve iste¤im,  ürünü

sevdiren ve ön plana çıkaran bu kalifiye

elemanları belirli dönemlerde bölge bölge

bir araya getirerek kaynafltırması, çalıflma

sistemlerinde  bir standart oluflturması.

Bir di¤er önerim de flu; alçı levha uygu-

layıcıları kullandıkları ürünleri ancak

flantiyede görebiliyor. Lafarge Dalsan’ın

belirli dönemlerde bölgeler ya da gruplar

halinde bu uygulayıcıları tesislerine

götürerek, ürünün üretiminde ne gibi

aflamalardan geçti¤ini, nasıl üretildi¤ini

gösterirse, uygulayıcılar ürünü daha

yakından tanıyaca¤ı için daha rahat ve

mantıklı bir uygulama yapabilir. Alçı levha

önümüze geliyor, profil önümüze geliyor

kullanıyoruz, ama nasıl üretildi¤ini hangi

aflamalardan geçti¤ini bilmiyoruz. Son

olarak, Lafarge Dalsan’ın, ürünü iflverene

ve tüketiciye sevdiren, be¤endiren iflin

uygulayıcısı kalifiye elemanlara yönelik

çeflitli etkinlikler, e¤itimler vermesini,

kısaca bu elemanlara “de¤erli olduklarını”

hissettirmesini istiyorum.”

“Bugüne kadar Lafarge
Dalsan ürünlerinde bir
sıkıntı yaflamadım, çok
memnunum. Kaliteli bir
malzeme oldu¤u için,

uygulandı¤ında estetik bir
görünüm sa¤lıyor, ifl

bitti¤inde bu görüntü beni
keyiflendiriyor.”
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Bugüne kadar yurt içinde ve dıflında
hayata geçirdi¤i prestijli projelerle dikkat
çeken Soyak, yaflam alanları konusun-
daki deneyimini Soyak Siesta ile taçlan-
dırıyor. Soyak Yapı Genel Müdürü Sertaç
Kıyıcı, alçı levha uygulamalarının hızlı
ve kolay montaj edilmesinin inflaat
sürecine ciddi katkı sa¤ladı¤ını söylüyor.

Yazı ve Foto¤raf: Mevlüt Da¤deviren

1961 yılından bu yana inflaat sektöründe
faaliyet gösteren ve bugün artık bu alanda
Türkiye’nin öncü marka isimleri arasında
yer alan Soyak Yapı’nın imzasını taflıyan
Soyak Siesta Projesi, ‹zmir’e ayrıcalıklı ve
çok özel bir yaflam alanı kazandırmayı
hedefliyor.

Bugüne kadar yurt içinde ve dıflında
hayata geçirdi¤i prestijli projelerle dikkat
çeken Soyak, yaflam alanları konusundaki
deneyimini Soyak Siesta ile taçlandırıyor.
Soyak Siesta denilince tabii olarak akla
ilk gelen konfor oluyor. Konforlu, rahat
ve kaliteli bir yaflam tarzı için gerekli tüm
olanaklara sahip olan Siesta, aynı za-
manda spor alanları, yüzme havuzları,

çocuk oyun alanları, sosyal tesisler ile bu
imkânları daha da geniflletiyor.

‹zmir Körfezi manzarasından maksi-
mum derecede yararlanabilecek flekilde
konumlandırılan Siesta, çevre yoluna
direkt ba¤lantı ve alıflverifl merkezlerine
yakınlık gibi ayrıcalıklara da sahip... Özetle
Siesta’da fonksiyonel ve modern yaflam
için gerekli tüm ö¤eler var.

Sadece Siesta ile de¤il, bugüne kadar
hayata geçirdi¤i her projesi ile konuflulan,
Türkiye’yi yeni yaflam trendleriyle
tanıfltıran Soyak Yapı’nın Genel Müdürü
Sertaç Kıyıcı, ALÇIM’ın sorularını yanıtladı:

Sayın Kıyıcı, okuyucularımızın
öncelikle sizi tanımalarını isteriz, bize
biraz kendinizden söz eder misiniz?

‹zmir do¤umluyum, Bornova Anadolu
Lisesi’nden sonra Üniversite’yi Bo¤aziçi
Üniversitesi, ‹nflaat Mühendisli¤i Bölü-
mü’nde okudum. Texas Rice Üniversite-
si’nde ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nde
Yüksek Lisans yaptım. Amerika, Mısır’da
çeflitli görevlerdeki çalıflma hayatımın
sonrasında 2008 yılından beri Soyak
Yapı’da Genel Müdür olarak görev
yapıyorum.

Soyak, prestijli projelerle adını duyurdu
ve yine ‹zmir’e çok özel bir yaflam alanı
kazandırmak için Soyak Siesta’yı
projelendirdi.  Soyak Siesta’yı di¤er
projelerden ayıran özellik nedir?

Fonksiyonel ve modern tasarımıyla öne
çıkan Soyak Siesta’da, sosyalleflmeyi ve
dinlenmeyi ana unsurlar olarak belirledik.
Konforlu ve huzurlu bir yaflam alanı
yaratmak için peyzaja; sosyalleflmeyi
sa¤lamak amacıyla da sosyal tesislere,
spor alanlarına, yüzme havuzlarına ve
çocuk oyun alanlarına yer verdik. Tasa-
rımda Akdeniz mimarisinin etkisini vur-
gulamak amacıyla beyaz ve açık pastel
renkler kullanıldı. Soyak Siesta yamaçta
konumlanması itibariyle, sakinlerini flehir
içindeki sıkıflıklık hissinden kurtarırken
‹zmir’in manzarasından maksimum
derecede yararlanabilmelerini sa¤lıyor.
Soyak’ın benimsedi¤i çevreci yaklaflımın
yansımalarını Soyak Siesta’da da görmek
mümkün. Sürdürülebilir yaflam anlayıflının
benimsendi¤i projenin tüm daireleri ve
ortak alanları, su ve enerji tasarrufu
sa¤layacak flekilde tasarlandı. Projenin
inflaatında da aynı yaklaflım göz önünde

Proje Söylefli

Ayrıcalıklı bir yaflam için
‹zmir Körfez’i manzarasından maksimum
derecede yararlanabilecek flekilde konum-
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Projede çalıfltı¤ımız Tago Mimarlık
firmasıdır. Öncelikle firmanın iki orta¤ın-
dan birinin Türk di¤erinin Japon oldu¤u
ve Türkiye’de kayıtlı bir firma oldu¤unu
söylemeliyim. Firmadan Akdeniz peyzajı
ve mimarisine uygun tasarımlar bekledi-
¤imizi söyleyebilirim. ‹zmir yaflam tarzına
uygun, sosyal yaflam alanları olan yeflil
alanları ve suyu bir arada kullandı¤ımız
bir tarzı benimsedik.

Bölme duvarlarda da yine tercihiniz
alçı levha sistemi mi oldu? Bölme duvar-
larda ne tür bir sistem kullanıyorsunuz,
alçı levhanın bölme duvarda tercih edil-
mesinin nedenleri neler?

Alçı levha bölme duvarların yer kaybına
yol açmaması, tasarımda ve uygulamada
esneklik sa¤laması sebebiyle projeleri-
mizde tercih sebebi olmaktadır. Ayrıca
alçı levha duvarların hızlı ve kolay montaj
edilmesi sayesinde iflçilikten ve zamandan
tasarruf edilmektedir. Bunların dıflında,
ortalama 10 cm
kalınlı¤ındaki alçı
levha duvarın
uygulama sonrasında
bile toplam a¤ırlı¤ın
di¤er uygulamalara
göre daha hafif
olması, binaya
getirece¤i yükler
açısından bir avantaj
sa¤lamaktadır. Bu özelli¤i sayesinde
binanın depremden daha az etkilenmesini
de sa¤lamıfl olduk.

Söz konusu Siesta ise, burada estetik
kaygısının çok üst düzeyde oldu¤unu
tahmin edebiliyoruz, bu kaygılarınızı nasıl
giderdiniz? Özellikle iç mimarideki
esteti¤i sa¤lamada alçı ve alçı levha
sistemlerinin size avantajları oldu mu?

Siesta projesinin iç mekânında kulla-
nılan alçı levha duvarlar, estetik özellik-
lerinin yanı sıra bölünebilir obje olarak da
kullanılmakta ve iç mekânlarda fonksiyo-
nellik sa¤lamaktadır. ‹ç mekânlarda
oluflturulan nifller hem fonksiyonel hem
de estetik olarak müflterilerimize niflin
altını radyatör, üstünün de raf olarak
kullanabilmesi, dekoratif ürünlerinin
sergilenmesinin ve bu sayede keyifli bir
görüntü alabilme imkânını sa¤lamaktadır.
Klasik kartonpiyer anlayıflıyla, modern bir
çizgi yakalamak için alçı levhalardan
oluflturulmufl perdelik kullanılmıfl, evlerin
içindeki do¤algaz boruların estetik görü-
nebilmesi için alçı levhalardan oluflturul-
mufl kanallar tasarlanmıfltır. 1+1 dairelerin
salonlarında, alçı levhalardan olufltu-
rulmufl kombi dolabı bofllu¤u yaratılmıfl
ve duvar renginde boyanmıfltır. ‹ç mekan
mutfaklarda; mutfak dolabı üstündeki

kombi çıkıflı ve aspirator
çıkıflının görünmemesi
amacıyla yapılan alçı levha
uygulaması yapıya estetik
bir hava katmıfltır.      
  Banyolarda asma tavan
yapılması için kullanılan alçı
levha ve banyonun asma
tavanında aydınlatma için
müdahale kapa¤ı uygulaması
yapılmıfltır. Müdahale kapa¤ı

hem foksiyonel hem de estetik yönden
müflterilerimize avantaj sa¤lamaktadırlar.

Alçı levha ile çalıflırken tek ekip kul-
lanılıyor, ancak geleneksel yöntemlerle
duvar infla ederken duvar ustaları, sıva
ustaları gibi ayrı ayrı ekipler gerekiyor.
Bu anlamda alçı levhanın iflçilik maliyeti-
ne, inflaat süresine en ölçüde yansımaları
oluyor?

Alçı levha uygulamalarının hızlı ve kolay
montaj edilmesi inflaat süresine ciddi katkı
sa¤lamaktadır. Di¤er duvar uygulama-
larında malzemenin istiflenmesi, katlara
taflınması, harç malzemelerinin olufltu-
rulması ve duvar imalatının uygulanması
iflçilik ve zaman olarak uzun bir süreci
gerektirmektedir. Fakat alçı levha uygula-
malarında geçen zaman ve iflçilik di¤er
uygulamalara göre daha ekonomik
olmaktadır.

Bitmifl yüzeyin hızlı elde edilmesi,
binalarınızı bir an önce satıfla dönüfltür-
mek için avantaj sa¤lıyor mu?

Soyak 50 yıllık tecrübesiyle güvenilir
bir marka olmasının avantajı ile üretim
baflladı¤ında satıfllarını tamamlamıfl
oluyor.
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bulunduruluyor. Böylelikle, daire sahip-
lerinin hem çevreye saygılı, hem de
tasarruflu bir yaflama adım atmaları
hedefleniyor.

Siesta projesinde alçı ve alçı levha
sistemlerinin tercih nedenini açıkçası
merak ediyoruz. Bu konuda okuyucu-
larımıza neler söyleyebilirsiniz?

Proje tasarımında öngörülen konfor ve
estetik koflullarını sa¤laması ve uygul-
amasının daha kolay olmasından dolayı
alçı sıva uygulamaları tercih sebebi olmak-
tadır. Ayrıca,  çevre kirlili¤i yaratmaması
da di¤er bir tercih sebebimizdir. Alçı levha
uygulamalarında ise malzemenin kolay-
lıkla ifllenebilir olması büyük avantajdır.
Bu özellik, tasarımda ve yapımda esneklik
sa¤lar. Dolayısıyla zaman içinde ortaya
çıkabilecek kullanıcının de¤ifltirme istek
ve gereksinmeleri kolaylıkla karflılanabilir.

‹kinci sorumuzda da söyledi¤imiz gibi
Siesta çok özel bir proje ve çok ünlü
isimlerin imzasını taflıyor. Bu projede
alçı ve alçı levhanın hangi özelliklerinden
yararlandınız? Örne¤in yangın dayanımı,
mekanik ya da akustik özelliklerinin
projeye yansımaları nasıl oldu?

Alçı, inorganik bir madde oldu¤undan
yapı gereçlerinin yanıcılık açısından sınıf-
landırılmasında “A1 sınıfı yanmaz” bir
malzeme olarak gruplandırılır. Bir yangın
anında alevle karflılaflan alçı, bofllukların-
daki nem ile bünyesindeki kristal suyu
ayrıfltırmak için ısı enerjisinin büyük bir
bölümünü absorbe eder. Bundan dolayı
da projelerimizde yapılan bölme duvar
imalatlarında alçı levha önem arz etmek-
tedir.

Proje için yabancı bir mimar tercih
etti¤inizi biliyorum. Bu tercihte amaç
neydi, nasıl bir yaflam alanı çizmesini
istiyordunuz? Mimardan neler istediniz?

Proje tasarımında
öngörülen konfor ve estetik

koflullarını sa¤laması ve
uygulamasının daha kolay
olmasından dolayı alçı sıva
uygulamaları tercih sebebi

olmaktadır.



Soyak, bu kadar önemli bir projeyi de
sıradan bir müteahhitlik firmasına teslim
etmemifl. Özellikle TOK‹’nin gözdesi fir-
malar arasında yer alan, bugüne kadar
gerçeklefltirdi¤i binlerce konutu sözleflme
tarihinden çok önce geçici kabullerini
yaptırarak, teslim eden Fuat Çelik ‹nflaat,
Soyak Siesta’nın müteahhitli¤ini üstlen-
mifl.

Fuat Çelik ‹nflaat’ın daha orta okul
yıllarında inflaat tozları yutarak, hem
e¤itimi tamamlamıfl hem de genç yaflta
önemli bir deneyim sahibi olmufl Genel
Müdürü Enes Çelik ile önce kendi firmasını,
sonra da inflaatını sürdürdükleri Soyak
Siesta’yı konufltuk. Elbette söyleflimizde
alçı levha sistemlerinin bu denli özel bir
projeye neler katabildi¤ini, “ben bundan
sonra inflaatlarımda alçı levha dıflında
duvar malzemesi kullanmayaca¤ım”
diyecek kadar bu ifle sevdalı bir profesyo-
nelden ö¤renme imkanı da bulduk. Fuat
Çelik ‹nflaat’ın 3’üncü kuflak yöneticisi,
Genel Müdür Enes Çelik, sorularımıza flu
yanıtları verdi:

40 yılı aflan Fuat Çelik ‹nflaat’ı biraz
tanıyarak bafllayalım. Fuat Çelik’in kısaca
öyküsü nedir?

Fuat Çelik, 1968 yılından bu yana sürekli
inflaat sektöründe faaliyet gösteren bir
firma... fiu anda 3. nesil olarak bayra¤ı
biz devraldık. Özellikle konut alanında,
inflaat sektöründe devam etmekteyiz.
1998 yılına kadar flirketimiz ‹zmir’de konut
sektöründe var oldu. 1998’den sonra ise
flirket merkezimizi Ankara’ya taflıdık. Fuat
Çelik, 4 ortaklı bir aile flirketi, gerek
TOK‹’ye gerekse özel sektöre a¤ırlıklı
olarak toplu konut imalatı yapmaktadır.
Bugün ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara’da devam
eden ifllerimizle sektörde faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.

Enes Çelik’i biraz tanımak isteriz. Enes
Çelik, kimdir ve inflaat sektöründeki
kariyer yolculu¤u nasıl baflladı?

1974 do¤umluyum. Ortaokul, lise ve
üniversitede dâhil olmak üzere e¤itimini
‹zmir’de tamamladım. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi ‹flletme Bölümü mezunuyum. Sek-
töre giriflim ise ortaokul
yıllarına denk geliyor.
Ortaokul yıllarında 13
yafllarında, yaz aylarında
baba ile birlikte inflaata
‘git gel’lerle baflladı. Lise
ve üniversite ça¤larında
da yaz tatillerinde
patron babanın hem
floförlü¤ünü hem de
flantiyelerde yardım-
cılı¤ını üstlendim. Yani bir anlamda sek-
töre girmedim, içinde do¤dum.

Soyak Siesta’ya gelelim isterseniz.
Öncelikle Soyak Siesta nasıl bir proje,
biraz anlatır mısınız?

Soyak Siesta, A’dan Z’ye kadar projesi
bafltan hazırlanmıfl, anahtar teslim yap-
tı¤ımız bir ifl. Soyak Siesta’nın özelli¤i, bir
nevi kifliye özel daire yapmak... Her ne
kadar 761 konut olsa da, buradaki satın
alımlarda daire sahibinin kullandı¤ı mut-
fakların her biri, birbirinden farklıdır.
Genelde 5-10 daireli yapsat projelerde
böyle bir imkan olur, ama bu tür mono-
tonlu ifllerde genelde bu olmaz. Böyle 761
konutta; 6 adet seramik seçene¤i, 12 adet
mutfak dolabı kapa¤ı seçene¤i, yine 6
adet parke seçene¤i gibi seçenekler bu-
lunması, Soyak Siesta’ya ait bir özellik...
Bu yüzden Siesta’nın yapımının bafllangı-
cından bugüne kadar, buradaki çalıflan
tüm personelin hepsi; iflçisinden mühen-
disine kadar, olabildi¤ince profesyonel
insanlarla çalıflmak istedik, en profesyonel
malzemeleri kullanmak istedik ve bunda
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da baflarılı olduk. Her detayı ayrıntısına
kadar, kullanaca¤ımız malzemelerin adı
soyadı, iflin baflında belirlenmiflti. Siesta
projesinin farkındalık yaratan bir özelli¤i
de, Türkiye’de konut sektöründe alçı levha
bölme duvarın ifle katmıfl oldu¤u de¤eri
ilk kez burada görmüfl olduk.

Türkiye’de benim bildi¤im kadarıyla bu
tür montanl› bir konut projesinde, bu
kadar metrekare tutan alçı levha imalatı
daha yapılmadı. Türkiye’de henüz yok.
‹flin süratle götürülmesi adına olsun, iflin
yapım metodolojisi adına olsun, iflin eko-
nomiklik boyutunu da düflündü¤ünüz
zaman, binaya yük anlamında, depreme
dayanıklılı¤ı anlamında ciddi bir faydası
var. Statik anlamında da ekonomiye ciddi
bir faydası var. Bugün alçı levha duvar
tercih etti¤iniz 8 katlı bir binada kulla-
naca¤ınız demir miktarı ile tu¤la duvar
veya herhangi bir duvar malzemesi
kullandı¤ınız benzer bir binada kullana-
ca¤ınız demir miktarı, yüzdesini söyle-
miyim ezbere olur ama; ciddi bir fark var.

Tabi alçı levha bölme
duvarların ifle vermifl
oldu¤u hız, ifle vermifl
oldu¤u serili¤in bizim için
pahası yok.

Sizde az önce
söylediniz bir konut
projesinde bu kadar
hacimli alçı levha bölme
duvar belki de ilk kez
kullanılıyor. Burada ak-

lımıza flu iki soru geliyor. Birincisi bu
kadar kullanıfllı ve avantajlı bir malzeme
yeterince tanınıyor ve kullanılıyor mu,
ikincisi de buradaki iflin hacmi dolayısıyla
kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı
yafladınız mı?

Sırf alçı levha sistemi ile ilgili de¤il,
bugün inflaatla ilgili pek çok alanda üre-
tilen yeni malzemelerin birço¤undan
ülkemizdeki müteahhitler haberdar de¤il.
Klasikleflmifl bir takım ürünler var, her-
kesin ezbere sattı¤ı; herkes ezbere bildi¤i
ürünü, bakkaldan alırcasına alıyor. Burada
müteahhidin arafltırmacılı¤ı devreye
giriyor. Artık insanlar bir üretim yaparken,
fabrikalar bir fleyi üretirken, daha hızlı ve
ekonomik kazanımları dikkate alarak
üretimi gerçeklefltiriyor. Buna paralel
olarak iflçilik anlamında ciddi sıkıntı çeki-
yoruz. Yeteri kadar kalifiye ve e¤itimli
iflçi bulamamanın sıkıntısını çekiyoruz.
Böyle büyük, kısa süreli projede yaklaflık
35 bin metrekare alçı levha bölme duvar
iflinde, tavanlar hariç, onlarla birlikte 50
bin metrekareyi geçiyor. Biz ekipmanlarda

Siesta projesinin farkındalık
yaratan bir özelli¤i de,

Türkiye’de konut
sektöründe alçı levha bölme
duvarın ifle katmıfl oldu¤u

de¤eri ilk kez burada
görmüfl olduk.



sıkıntı çektik. Ülkemizde en çok alçı lev-
hanın uygulandı¤ı oteller bölgesi Antal-
ya’dan, Lafarge Dalsan’ın deste¤i ile
ekipler bularak, buradaki sıkıntıyı afltık.

Peki baflta hiç endiflelenmediniz mi,
bu kadar özel bir projede alçı levha bölme
duvar kullanmayı riskli görmediniz mi?

Bununla ilgili kafamızda çok soru ifla-
retleri vardı. Düflünebiliyor musunuz,
bugün ıslak zeminlerde serami¤i alçı
levhanın üzerine yapıfltırabiliyoruz. Bunu
yaparken de birçok kez soru iflaretleri
vardı ve bunun testini bizzat kendimiz
yaptık. Ama artık biliyoruz ki bugün ıslak
hacimde alçı levha kullanacak teknolojiye
sahibiz. Islak zeminlerde alçı levha üzerine
vitrifiye malzemelerimizi montaj edebi-
liyoruz. Bunu seramik fayansın üzerine
monte edebiliyoruz. Geri kalan ses izo-
lasyonu olsun, bina odalarını birbirinden
ayırma olsun, bugün bizim için alçı levha
ve alçının katma de¤erlerinden ziyade
bizi harçlı imalatlardan kurtarmasının
pahası yok. Çünkü harçlı imalat bugün bir
inflaata gitti¤iniz zaman, harçlı imalatın
bırakın uygulaması, yapımı bile flantiyede
bize zarar veriyor. Uygulamasını bırakın,
onu orda yerde karmak bile bize sıkıntı
yaratıyor. Bugün ülkemizde olan alçı
fabrikalarının portföyü bu kadar genifl
olmasaydı, flimdi tüm dere yataklarını
mantar gibi kum ocakları saracaktı ve
çevreye çok büyük zararları olacaktı.

Hem devlete ifl yapıyorsunuz hem de
özel sektöre ifller yapıyorsunuz, sahip
oldu¤unuz bu deneyimden sonra ben
artık inflaatlarımda alçı levha dıflında
bölme duvar malzemesi kullanmam
diyebiliyor musunuz?

Yakında Bursa’da bin yüz elli  konutluk
bir yapsat projesine bafllayaca¤ız. Bura-
daki projemde ve bundan sonraki tüm
projelerimde alçı levha bölme duvar
kullanaca¤ım. Alçı levha bölme duvar
uygulamasının artılarıyla eksilerini yan
yana koydu¤unuz zaman, mukayese
etmeye bile gerek yok. ‹nsanlar emek
verip bu malzemeleri ürettiyse, mutlaka
artı bir faydası oldu¤u için üretmifllerdir.

Avrupa’da artık insanlar yeni konut
yapmıyor, eski konutlar yenileniyor. Alçı
levha Avrupa’da çok yaygın. Önümüzdeki
5 yılda mahalle arası diye niteledi¤imiz
3-5 katlı yapılarda bile alçı levha bölme
duvar kullanımının yaygınlaflaca¤ı
görüflündeyim.

Lafarge Dalsan, alçı levhada yine
sektörüne öncülük yaparak dört kenarı
pahlı alçı levhayı üretti. Bu ürünün size
neler kattı¤ını, bu konuda neler
deneyimledi¤inizi bize anlatır mısınız?

Lafarge Dalsan’nı çıkarmıfl oldu¤u bu

üründen önce, özellikle birleflim noktala-

rında sıkıntılar yaflanıyordu. Bu sıkıntılar

iflçili¤e yönelik sıkıntılardı. Bu çıkan ürünle

sadece derzle kullanılarak daha sorunsuz

ve pürüzsüz bir yüzey elde edece¤imizi

düflünüyorum.

fiunu söylemek istiyorum ki; bizim bu

ifle bafllamadan önce özellikle de alçı levha

bölme duvar ile ilgili ve yapım metodolojisi

ile alakalı eksikliklerimiz vardı. Bu konuda

Lafarge Dalsan’ın ‹zmir Bölge’deki temsil-

cilerinden yeterli teknik deste¤i aldı¤ımızı

düflünüyorum. Burada imalatı yapan arka-

dafllardan ve kontrolörlü¤ünü yapan tüm

mühendis ve teknik elemanlara kadar,

ortaklafla e¤itim verdik. Kafalarımızdaki

soru iflaretlerini de mahalde yapılan uygu-

lamalarla çözdük. Alçı levhanın içerisine

vitrifiye malzemeyi monte ederken içine

koyaca¤ımız alçıya kadar beraber karar

verdik. Her anlamda yeterli deste¤i aldı-

¤ımız için Lafarge Dalsan’ı tercih ettik.

Bu tercihimizden de oldukça memnunuz.
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Künye

Projenin Adı: Soyak Siesta

Proje Tipi: Konut

Proje Yatırımcı ve Gelifltirici: SOYAK

Proje Adresi: Çi¤li Anadolu Cad. Eski

Tansafl yanı 6659 Sokak No:5

Karflıyaka, ‹zmir

Projelendirme Bafllangıç Tarihi:

Kasım 2007

Projelendirme Bitifl Tarihi: Kasım 2008

‹nflaat Bafllangıç Tarihi: Ocak 2009

‹nflaat Bitifl Tarihi: Ocak 2012

Daire Sayısı: 2179

Arsa Alanı: 113.081 m2

Toplam ‹nflaat Alanı: 224.447 m2

Kiralanabilir Kat Alanları: 173.360 m2

Otopark: 22.45 m2

Projelendirme

Konsept Projesi ve Mimari Proje:

TAGO Mimarlık

Peyzaj Mimarisi: S. Ata Turak

‹ç Mimari Proje: Brigitte Weber Mimarlık

Yapı Denetim: Maviflehir Yapı Denetim

(Osman Akbaflak)



amaçlı konut yapma zorunlulu¤u do¤-
mufltu. Böylece, günümüzden yaklaflık
12.000 yıl kadar önce ilk iskanın örnekleri
görülmeye bafllanıyor.  Bu da genellikle
iki ya da üç büyük taflın taflıdı¤ı bir dam
taflından oluflan mekân fleklindeydi. Bunlar
ilk evler olarak kabul ediliyordu.  Bu yapı-
laflma tarzına dolmen dendi¤ini ifaden
eden Çınaro¤lu, “Ancak bu da nüfus
artıflına yetmeyince, yeteri kadar güvenli
olmadı¤ı için insanları, güvenli bir duvarın
çevreledi¤i yerleflimlere do¤ru kaydırdı.
Böylece yaklaflık 10.000 yıl önce ilk fle-
hirlerin temeli atılmıfl oldu” diyor.

Bafllangıçta insanların ilk evlerini co¤rafi
flartlara uygun olarak infla ettiklerine
dikkat çeken Aykut Çınaro¤lu, “ Örne¤in
Çatal höyük evlerinde hiç tafl kullanıl-
mamıfltır. Bu gelenek bugün de Konya
ovasında devam etmektedir. Konya’nın
kırsal kesimlerinde günümüzde evlerin

Dosya Araflt›rma / Alç›n›n Tarihçesi III
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Kervanlara yüklenen eflyalar küplere
konuyor küplerin a¤ızları ise; alçı, piflmifl
toprak gibi malzemelerle mühürlenip
kapatılıyordu.

Serap Y›lmaz

‹nsanın yeryüzündeki var oluflunda,
yaflamını hangi tür barınaklarda sür-
dürdü¤üne iliflkin kesin bilgiler bulun-
mamasına karflı, çevresindeki do¤al
sı¤ınaklardan yararlandı¤ı kesindir. Bu
do¤al sı¤ınaklar, hem tabiat flartlarından
hem de vahfli hayvanlardan korunmayı
sa¤ladı¤ı gibi, nüfus artıflı ve iklim de¤-
ifliklikleri de insano¤lunu bazı zorlamalara
do¤ru itmifltir.

Dünyamız son bir milyon yıl içinde, dört
kez buzullarla kaplanmıfl, dört buzul devri
arasında da üç ılıman iklim sürecini ya-
flamıfltır. Dördüncü buzul devri yaklaflık
20.000 yıl önce son bulurken erimeye
bafllamıfl olan buzullar yer yer birçok
göller oluflturmufltur. Bunun en güzel
örneklerinden birisi ise Konya’dır.

Bugünkü Konya Ovası’nda, buzulların
erimesiyle iki göl do¤mufltur. Bunun içindir
ki Konya Ovası’nın hemen her yeri buzul-
larla kaplıdır. Ama Konya Çölü diye anılan
yerin elli metre altında çok bol su olmasına
ra¤men bu su tarıma elveriflli de¤ildir.

‹nsano¤lunun, dört buzul döneminde
do¤al ma¤aralara sı¤ındı¤ı ve nüfus ar-
tıflının çok az oldu¤u da  bilinmektedir.
Buna karflın buzullar arası ılıman iklimin
yaflandı¤ı dönemlerde fertler, sı¤ındıkları
ma¤aralardan çıkmıfl çevresini tanımaya
çalıflmıfl dünyasını geniflletmifltir. Ancak
bu dönemde de konut yaptıklarına dair
hiçbir iz bulunmamaktadır.

Alaca Höyük Kazısı Baflkanı ve Hitit
Döneminin uluslar arası arenada duayeni
kabul edilen Prof. Dr. Aykut Çınaro¤lu,
“Büyük olasılıkla “saçak altı” adını ver-
di¤imiz üstü ve üç yanı kapalı, otobüs
dura¤ına benzer yerlere sı¤ındıkları
tahmin edilebilir” diyor. Ve ekliyor, “Ya
da açık ara yerlerde güvenli buldukları
alanlara yerleflmifl  muhtemelen aile
hayatlarını da buralarda sürdürmüfllerdir.”

Son buzul devri bitiminde göllerin
oluflması, insanlara daha kolay bir yaflam
ortamı hazırlamıfltı. Ama bu ortam aynı
zamanda hem fauna için hem de yırtıcı
ve et obur hayvanlar için geçerliydi. Çünkü
ilk insanlar yırtıcılarla aynı beslenme
ortamını paylaflmak zorundaydı.

‹nsano¤lunun ço¤alması bir arada
yaflama zorunlulu¤unu da beraberinde
getirmiflti. Ma¤araları terk eden insano¤lu
için, kendini ve aile bireylerini korumak
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temellerinde tafl yoktur. Aynı ovada M.Ö.2.
binin baflına ait eski bir yerleflim yeri olan
Acem Höyük’tür (Aksaray Yeflilova). Sa-
dece sarayın temellerinde tafl kullanıl-
mıfltır” diyor.

Hitit döneminde yapılan saray ve flehir-
lerin  müfltemilatlarında tahıl depoları
infla edilirken alçıdan yararlanılıyor, bu
tahıl depolarının duvarları samanla karıflık
alçı sıvayla kaplanıyordu. Bu yöntem hem
daha steril ortam yaratıyor, hem de tahılı
zararlı böceklerden koruyordu. Böylece
alçının Anadolu’da en yaygın kullanıldı¤ı
dönem olarak tarihi kayıtlarda yerini
alıyor.

Sarayların ve flehirlerin kurulmaya
bafllamasıyla beraber aynı dönemlerde
Mezopotamya’yla yo¤un bir ticari alıfl
verifl gerçeklefliyor.  Bu ticaret Assur ile
Anadolu arasında 200-300 merkeple
gerçeklefltiriliyordu. Anadolu’dan ham-

madde olarak altın, gümüfl ve bakır alan
tüccarlar, Assur’da ifllenmifl mamul
maddeleri tekrar yükleyip getiriyorlardı.
Ve getirdikleri mallar› Anadolu’da Karum
adın› verdikleri pazarlarda satıyorlardı.

Prof. Dr. Aykut Çınaro¤lu, Karum’da
küçüklere  “wabartum” adı verildi¤ine
dikkat çekerek, “Ticarette esas olan birim
flekeldi” diyor. Çınaro¤lu, “Kervanlara
yüklenen eflyalar küplere konuyor,
küplerin a¤ızları alçı, piflmifl toprak gibi
malzemelerle mühürlenip kapatılıyordu.
O dönemde alçı, ticarette önemli bir ifllevi
görmeye bafllıyor. Bu aynı zamanda
gümrük mührünün ilk örne¤ini teflkil
etmiflti” diye ifade ediyor.

Alçının kolay temin edilebilmesinin,
farklı bir enerji kayna¤ı olmadan kulla-
nılabilmesinin, insano¤lu tarafından bu
sürede anlaflıldı¤ına iflaret eden Aykut
Hoca, “Bu durum  günümüze kadar alçının
her yerde yararlı olmasını sa¤lamıfltır.
Sa¤lık açısından da alçı evlerimizin
duvarlarının sıvanmasında en kullanıfllı
malzeme olarak yerini almıfltır” diyor.

Hititler, eskiça¤ tarihinde seçkin bir yer
alırlar. Onlar komfluları Yakındo¤u devlet-
lerinin karflısında insan haklarının ve
insancıl hukuk ilkelerinin koruyucuları
olarak örnek bir devlet yarattılar. Hititler
savafl güçlerini hoflgörülü ve akılcı bir
politika ile birlefltirmesini bildiler. Onlar
gerçekten bu yetenekleri ve becerileri
sayesinde dilleri ve dinleri birbirinden ayrı
düzinelerce yerli halk ile birlikte, ulusal
kimliklerini yitirmeden, yarım bin yıl
boyunca güçlü bir devlet ve özgün bir
uygarlık olarak yafladılar.



U¤ur ‹nflaat:

Proje Haber

1987 yılında kurulan U¤ur ‹nflaat
“Yaflam Biçimleri Kurma” misyonuyla
Gaziantep’te birçok yenili¤e imza atarak
sektörde ilkleri gerçeklefltirmifl bir
firma… Reyhan, Zambak ve Çamlıca
Evleri ile yeni bir yaflam alanı yaratan
U¤ur ‹nflaat’ın, malzemeleri arasında
mutlaka Lafarge Dalsan ürünleri yer
alıyor. Mimar ‹brahim ‹yitütüncü, Lafarge
Dalsan’ın çözümler sundu¤una dikkat
çekerek, “Lafarge Dalsan bizi her konuda
dinliyor ve yaratıcı çözümler sunuyor”
diyor.

Adem Yaflar

Kuruldu¤u, 1987, yılından bu yana
Gaziantep’te birçok kaliteli ve lüks konut
projesi teslim eden U¤ur ‹nflaat, yeni
projeleri Zambak, Reyhan ve Çamlıca
Evleri ile kalite ve güveni bir arada bula-
bilece¤i bir yaflamı sunuyor. Modern

yaflamın tüm gereksinimlerini yerine
getirerek sosyal yaflam alanları ile seçkin
bir yaflam tarzını sunarken, seçti¤i böl-
gelerle yeni çekim merkezi yaratıyor.
Deprem yönetmenli¤ine uygun yüksek
inflaat kalitesiyle infla edilen Zambak,
Reyhan ve Çamlıca Evleri, inflaat süre-
cinde kullanılan kaliteli ürünlerle yafla-
yanlara, güvenli,
ferah, huzurlu ve
sorunsuz bir
yaflamın kapılarını
açıyor. Zambak,
Reyhan ve
Çamlıca Evleri
yeflil alana fazla
yer ayıran, çevre
duyarlılı¤ını ön planda tutan bir projedir.

Yeni  projeleri Zambak, Reyhan ve
Çamlıca Evleri ile bir kez daha Gaziantep-
lilere farklı bir yaflam alanı sunduklarını
belirten Mimar ‹brahim ‹yitütüncü, alçı ve

alçı levhaları kullanarak 611 adet iflyeri ,
1292 adet daireyi müflterilerine teslim
ettiklerini söylüyor.  ‹yitütüncü, “2 adet
1124 yataklı  5 yıldızlı oteli yine alçı sıvayla
tamamlayarak hizmete açtık” diyor.
Lafarge Dalsan ile 3 yıldır uyum içinde
çalıfltıklarını dile getiren ‹yitütüncü, bu
süre zarfında istenilen alçı sıva (ALÇITEK)

ve alçı levhayı so-
runsuz olarak temin
ettiklerini belirtiyor.
“Lafarge Dalsan ile 3
yıldır uyum içinde
çalıflıyoruz. Gerek
makineli alçı sıva
(ALÇITEK) olsun
gerek alçı levha olsun

sorunsuz temin ettik.”
Zambak, Reyhan ve Çamlıca Evleri

projelerinde alçı ve alçı levhayı neden
tercih ettiklerini sordu¤umuzda ‹brahim
‹yitütüncü’nün yanıtı flöyle oluyor: “fiir-

Yaflam Biçimi
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“‹nflaatlarımızda alçı levha
kullandı¤ımızda hem iflin bitme
süresi, hem de imalat maliyeti

düflüyor. Buda bizim dikkat
etti¤imiz ö¤elerden bir tanesidir”

Kuruyor
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ketimiz,  tüm projelerini , hızlı ve temiz
yaparak teslim etmesi gerekti¤inin bilin-
ciyle ve en önemlisi müflteri memnu-
niyetini ön planda tutarak, teknik
personelimizle istiflare etti¤imiz zaman
alçı ve alçı levha sistemleri kullanarak,
projelerimizi teslim etmemiz hem akıllıca
hem de ekonomikti, bunun flirketimize
katkı sa¤layaca¤ına karar verdik.”

Projeyi çizerken neyin istendi¤i ve
nelere dikkat edildi¤i konusunda ise Mimar
‹brahim ‹yitütüncü, “Projeyi konumlan-
dırırken; uygulama ekiplerinin hızlı hareket
etmek istemeleri pratik uygulamalara
yönelmemize sebep oldu. Dolayısıyla
konutları tercih edecek müflterilerimizin
önceliklerini dikkate alarak projeyi çizdik”
diyor. 10 cm’lik iç duvarlar için alçı levha
kullandıklarını belirten ‹yitütüncü, hızlı
üretim gerektiren projelerde alçısız bu
iflin artık olmayaca¤ını söylüyor. Proje-
lerde Lafarge Dalsan ile çok iyi bir diyalog
yafladıklarını hatırlatan ‹yitütüncü,
“Lafarge Dalsan bizi her konuda dinliyor
ve yaratıcı çözümler sunuyor” diyor.
‹brahim ‹yitütüncü, projelerinde alçı levha
kullanımı ile ilgili olarak, pratik olacak her
yerde kullandı¤ını söylüyor. Ço¤u kez
bölme duvarlarda kullandı¤ını hatırlatan
‹yiytütüncü, “Uygulanabilirlik ve modüler
olması nedeniyle bize avantaj sa¤ladı¤ını
düflünüyorum” diye belirtiyor.

U¤ur ‹nflaat’ın sahibi Mehmet ‹yitütüncü
ise, konut ve ticaret merkezlerinde aranan
bir firma olduklarını söylüyor. Güvenin
çok önemli oldu¤una iflaret eden Mehmet
‹yitütüncü, anahtar teslim ifl yaptıklarını
belirtiyor. Projelerde sosyal yaflam alan-
larına dikkat çeken Mehmet ‹yitütüncü, “
projelerimizde olmazsa olmazımız budur”
diyor.

Alçı ve alçı levha kullanırken perfor-
mans de¤erlerini göz önüne aldıklarını
belirten ‹yitütüncü, “Birinci önceli¤i ürün-
ün fonksiyonel olarak kullanımı olarak
gördük. Bir di¤eri ise, ekonomik nedenlerle
zaman ve uygulama kolaylıklarının çok
fazla olmasıydı” diye aktarıyor.

33 yıllık köklü bir firma olduklarının
altını çizen ‹yitütüncü, Zambak, Reyhan
ve Çamlıca Evleri ile Gazianteplilere
yaflam biçimi sunduklarını anlatıyor.
“Reyhan ve Zambak Evleri’nde konutla
beraber çarflı bölgesi yaratıyoruz. Ana
bulvarda yer alan projelerimizde, kon-
forun dıflında da yüksek duvarlarla güvenli
bir yaflam alanı yaratıyoruz. Bir üst sınıf
olan Çamlıca Evleri ise, 20 bin metrekare
alan üzerinde 8 blok olarak infla edil-
mifltir.”

‹yitütüncü, müflterilere kullanılan mal-
zemeler hakkında mutlaka bilgi verildi¤ini
ve kaliteden ödün vermediklerini anla-
tıyor. Malzemelerin yangına karflı perfor-
mansını dile getirdiklerini belirterek,
“Müflterilerimize yangın güvenli¤imizi,
yangına karflı aldı¤ımız önlemleri, yap-
tı¤ımız uygulamaları mutlaka anlatıyoruz”
diyor.

Lafarge Dalsan ile uyum içinde çalıfl-
tıklarının altını çizen Mehmet ‹yitütüncü,
yaklaflık 1000 konutta 5000 ton makineli
alçı sıva ALÇITEK ve 100.000m2 alçı levha
kullandıklarını söylüyor. Lafarga Dalsan’ın,
dinleyen, sorunlara çözüm üreten bir
firma oldu¤unu dile getiriyor.  Mehmet
‹yitütüncü, alçı kullanımının ifl teslim
süresinde ciddi zaman kazandırdı¤ını
hatırlatarak,  “‹nflaatlarımızda alçı levha
kullandı¤ımızda hem iflin bitme süresi,
hem de imalat maliyeti düflüyor. Bu da
bizim dikkat etti¤imiz ö¤elerden bir
tanesidir” diye belirtiyor.

Zambak Evleri:

69 m2  2+1

130 m2  3+1

Salon dahil bütün odalar laminat parke

Girifle vestiyeri monte edilmifl

Camlar 4+4 çift cam pvc

Reyhan Evleri:

69 m2  2+1

130 m2  3+1

Salon dahil bütün odalar laminat parke

Girifle vestiyeri monte edilmifl

Camlar 4+4 çift cam pvc

Çamlıca Evleri:

135 m2 3+1

160 m2 3+1 ve 4+1

Vestiyer mutfak ankastre ürünler dahil

Salon dahil tüm odalar laminat parke

Camlar 4+4 çift cam pvc

Islak zeminler hariç tüm mahaller düz

kartonpiyer



Bayii Haber

Lafarge Dalsan ile el de¤il; yürek birlik-
teli¤i oldu¤unu vurgulayan Sedat
Akyazıcı, 8 adet depo ile 30 gün boyunca
Gaziantep ve bölgeye yetecek ürüne
sahip olduklarının altını çiziyor. Lafarge
Dalsan’ın öncelikle insani de¤erlere önem
verdi¤ini ifade eden Akyazıcı, ilk günden
bugüne kadar, parayı ikinci planda tutan,
dürüstlü¤ü ön planda tutan bir anlayıfl
gördüklerini söylüyor.

Adem Yaflar

ALÇIM Dergisi’nin üçüncü sayısında
Gaziantep’in önde gelen inflaat flirketle-
rinden Serhat Yapı’ya misafir olduk.
Serhat Yapı’nın Pancarlı Mahallesi’ndeki
merkezinde bir araya geldi¤imiz flirket
sahibi Sedat Akyazıcı ile inflaat sektörünü
ve Lafarge Dalsan’ı konufltuk.

Sedat Akyazıcı, evli ve iki çocuk babası.
17 yıldan beri inflaat sektörüne hizmet
eden Akyazıcı, küçük yafllardan itibaren
ticarete merak saldı¤ı için okumayı tercih
etmemifl. Askerlik vazifesini yapana kadar
çeflitli alanlarda ticaret yapan Akyazıcı,
asker dönüflü inflaat ifline girmifl. 1993
yılında sektöre ‘merhaba’ diyen Akyazıcı,
bir daha bu sektörden kopamamıfl. 1996

yılında Lafarge Dalsan ile tanıflan Akyazıcı,
14 yıldır, ustalara Lafarge Dalsan ürün-
lerini tavsiye ediyor.

Akyazıcı’nın Dalsan ile tanıflması da
farklı olmufl. Akyazıcı, “Sıfırı bitirdi¤imiz
o günlerde ismi yalnızca Dalsan olan bu
firmayla tanıfltık. Paraya de¤il, insana
de¤er verildi¤ini gördükçe çok mutlu
olduk. Emekleme döneminde tanıfltı¤ımız
Dalsan ile 14 yıldan beri çalıflıyoruz. fiimdi
Lafarge Dalsan ile koflmaya baflladık. 

Sektörde var
oldu¤umuz günden bu
yana Lafarge Dalsan’ın
geliflimleri ve yatırım-
larını hayretle takip
ediyoruz. Yeni ürünlerle
yelpazeyi sürekli
gelifltiriyor. Sürekli
kendini yenileyen,
yalnızca alçı ve alçı
levha ile de¤il di¤er
ürünleri ile sektörün
vazgeçilmezi oldu¤unu her geçen gün
hissettiriyor” diye konufluyor.

Akyazıcı, alçıyla ilkokul yıllarında
tanıflıyor. Tavflan ve ayıcık kalıplarını
alçıyla yapan Akyazıcı, sonra da bu alçıdan
yapma kalıpları farklı renklere boyarmıfl.
Yine o yıllarda ilkokul ö¤retmenlerinin

tavsiyesi üzerine alçıdan meyve yapıp,
onları boyamaya bafllayan Akyazıcı,
yapılan meyveleri ö¤retmeninin iste¤i
üzerine sınıfa götürdü¤ünü belirterek,
flunları aktarıyor: “‹lkokul 3. sınıf ö¤renci-
siydim. Gaziantep’in tarihi Karatarla
Cami’nin yanında bulunan bir boyacıya
gittim. Alçıyı aldı¤ım kifli mütebessim bir
zattı. Alçıyı verdi, yalnız ücretini almadı.
Para almamasının sebebini de açıkladı;
‘Sen ö¤renci oldu¤un için para almıyorum.

Gün gelir belki sen de alçı
satarsın’ demiflti. Bu
anımı unutamıyorum.
Belki o zatın duası kabul
oldu. Bizde flu an alçı
satıyoruz. Bugün, ilkokul
sıralarında bana alçı
satan Ahmet Özbal
dedenin bir anlamda
vasiyetini yerine geti-

riyorum, diye düflünüyorum. Özbal dede,
gelece¤i bilirmiflcesine bana bir hayat
dersi verdi. Ben de onun yolundan
gidiyorum, hiçbir ö¤renci ya da e¤itim
kurumundan para talep etmiyorum.
Bunun için merhum Ahmet Özbal’a
teflekkür ediyorum, mekânı cennet olsun.”

“Sıfırı bitirdi¤imiz o
günlerde ismi yalnızca
Dalsan olan bu firmayla
tanıfltık. Paraya de¤il,
insana de¤er verildi¤ini

gördükçe çok mutlu olduk.”

14 Yıldan
Beri
Ustalara
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Lafarge Dalsan’ı
Tavsiye
Ediyor

Serhat Yap› Sedat Akyaz›c›:
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Uygulamacı olmadı¤ını söyleyen
Akyazıcı, Lafarge Dalsan ürünlerinin
satıcısı oldu¤unu ve bugüne kadar bir kez
sorunla karflılafltıklarını, onda da konuyu
yetkililere bildirdikten 24 saat sonra
çözüm yolunu bulduklarını belirtiyor.
Sorunun çözümü için flirketin merkezin-
den gelen ekibin, ifli yerinde gördü¤ünü
ve uygulamaya katıldı¤ını aktaran
Akyazıcı, “Sorun, uygulamacı ustalardan
kaynaklanıyormufl. Lafarge Dalsan’ın,
ifline bu kadar sadık olması, bizlere bir
kez daha vazgeçilmez oldu¤unu gösterdi.
Biz de flunu gördük ki; bir ürünün kalitesi,
o ürünü üreten ekibin
kalitesinde gizli. Sizin
aracılı¤ınızla flirket
yönetimine bir kez daha
teflekkür ediyorum”
ifadelerini kullanıyor.

Firma olarak agresif bir
yapıya sahip olduklarını
vurgulayan Akyazıcı, ifle
bakmadan, talepte bulunan
flirketin nasıl bir ürün tercih
etti¤ine baktıklarını dile getiriyor. ‹fl veren
firma, Lafarge Dalsan ürünleri ile piyasaya
yeni giren ürünleri karflılafltırdı¤ı zaman,
iflin zor bölümünün baflladı¤ını anlatan
Akyazıcı, flöyle diyor: “Bu noktada bizzat
kendim devreye giriyorum ve dilimin
döndü¤ü kadarıyla ürünleri anlatıyorum”.
Alçı tafllarının özelli¤inden, alçının içine
giren kimyevi de¤erlere kadar anlattı¤ını
hatırlatan Akyazıcı, Lafarge Dalsan’ın
‘Mercedes’ oldu¤unu belirterek, son
noktayı ve takdiri kullanıcıya bıraktı¤ını
anlatıyor.

‹fl alma tekniklerinden de bahseden
Akyazıcı, vadeyi açarak ihaleyi almaya
çalıfltı¤ını vurguluyor. Ürünleri bu yıl
hayata geçirdi¤i TIR filosuyla taflıdıklarını
vurgulayan Akyazıcı, taflıma iflini daha
önce nakliyatçılara verdiklerini, bunun da
birçok problemi beraberinde getirdi¤ini
dile getiriyor. Bu nedenle kendi filolarını
kurduklarını söyleyen Akyazıcı, ürünleri
flantiyeye daha rahat götürdüklerini, bu
flekilde hem kendilerinin hem de müflteri-
lerinin karlı çıktı¤ını dile getiriyor.

Firmaya sadakatinden dolayı Lafarge
Dalsan ile el de¤il, yürek birlikteli¤i oldu-
¤unu vurgulayan Akyazıcı, 8 adet depo
ile 30 gün boyunca Gaziantep ve bölgeye
yetecek ürüne sahip olduklarının altını
çiziyor. Firmalarının öncelikle insani
de¤erlere önem verdi¤ini ifade eden
Akyazıcı, ilk günden bugüne kadar, parayı
ikinci planda tutan, dürüstlü¤ü ön planda
tutan bir anlayıfl gördüklerini söylüyor.

Dürüstlü¤ün en büyük vefa oldu¤unu
savunan Akyazıcı, firmalarının ‘ben’ de¤il
‘biz’ anlayıflıyla hareket etti¤ini belirterek,
parası olan ya da olmayan herkese destek
olduklarını kaydediyor. Bu nedenle birçok
müflterinin Serhat Yapı’yı sahiplendi¤ini
anımsatan Akyazıcı, bu anlayıflla hem
kendilerinin hem de müflterilerinin büyü-
mesini sa¤ladıklarını belirtiyor. Akyazıcı,
“Sizin aracılı¤ınızla bizi bugünlere taflıyan
Lafarge Dalsan’a sonsuz teflekkür
ediyorum” diyor.

fiimdiye kadar birçok önemli ihale
aldıklarını hatırlatan Akyazıcı, bunların

bazılarını flöyle
sıralıyor; U¤ur Plaza
Otel, U¤ur Plaza
Alıflverifl Merkezi,
Zirve Üniversitesi,
U¤ur ‹nflaat 5 bin
konut ve devam
eden konutları,
Emel Hasırcı Yurdu,
Özel Cahit Nakıb-
o¤lu ‹lkö¤retim

Okulu,  Oska E¤lence Merkezi, Sanko
Okulları, Sanko Film idari bina, Gülsan
fabrika ve idari bina, Erpen fabrika ve
idari bina ile Naksan Holding idari binası.

Türkiye genelinde en fazla stoklu çalı-
flan firma olduklarına vurgu yapan Ak-
yazıcı, kendilerini müflterilerinin hizmet-
kârı olarak gördüklerini, bunun için de
müflterilerinin hemen malzeme istedikleri
durum için ürün stokladıklarının önemini
ifade ediyor.

Gaziantep’in inflaat alanındaki gelifl-
melerine de dikkat çeken Akyazıcı,

dünya genelinde yapılan bir arafltırmayla
sözlerini destekliyor. Dünyanın önde gelen
52 flehrinin çok hızlı geliflti¤ini bunların
ilk 8’inin Çin’de, 9’uncusunun da Gazi-
antep oldu¤unu vurgulayan Akyazıcı,
Gaziantep’te inflaatın, su, hayat ve yaflam
demek oldu¤unu söylüyor. Durgunluk
dönemlerinde dahi Gaziantep’te inflaat
sektörünün atıl kalmadı¤ını kaydeden
Akyazıcı, flehirde sektörün her geçen gün
geliflti¤ine iflaret ediyor.

Lafarge Dalsan’ın siparifl modülüne de
de¤inen Akyazıcı, siparifl modülü ile ifl-
lerinin rahatladı¤ını dile getiriyor. Faks
ifllemleri baflta olmak üzere, malın çıkıflın-
dan, ürünün sipariflinin gecikmemesine
kadar yardımcı oldu¤unu ifade eden
Akyazıcı, sistemin kendilerini bir seviye
ileriye götürdü¤ünün altını çiziyor.

Lafarge Dalsan’ın yeni ürünü ALLEV
beyazı 4x4’ü Gebze’ye giderek, yapım
aflamasından, uygulama kısmına kadar
bizzat gördü¤ünü aktaran Akyazıcı, daha
önce ustaların, standart alçı levhaların,
özellikle asma tavanlarda birleflme nok-
talarından çatlama yaptı¤ı yönünde
tespitleri oldu¤unu belirterek, ALLEV
beyazı 4x4 ile bu sorunun da noktalan-
dı¤ını dile getirdi. ALLEV beyazı 4x4
hakkında ürünü CD ve kataloglarla
tanıttı¤ını söyleyen Akyazıcı, “Gaziantep
bir ürünü kolay kabul etmez, edince de
onu en güzel flekilde reklam eder. Bu
ürünün de biraz zamana ihtiyacı var. Bizim
gördüklerimizi ve bildiklerimizi ustaları-
mızda teyit ederse bu ürün Gaziantep’te
çok rahat tutulur” diye kaydediyor.

Lafarge Dalsan ile el de¤il,
yürek birlikteli¤imiz var.
“Bizim gördüklerimizi ve
bildiklerimizi ustalarımızda

teyit ederse bu ürün
Gaziantep’te çok rahat

tutulur”
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Düzlem Yapı’dan

‹stanbul’un son 10 yılda hızla geliflen
iki bölgesi Beylikdüzü ve Esenyurt, birbiri
ardına yükselen konut projeleri ile öne
çıkıyor.

Daha önce Papatya Residence pro-
jesine imza atan Düzlem Yapı, gördü¤ü
ilgi ve yakaladı¤ı satıfl baflarısı ile flimdi
de Papatya Residence 2’yi hayata geçi-
riyor. Düzlem Yapı tarafından ‹stanbul
Beylikdüzü’nde yapımına bafllanan Pa-
patya Residence 2, 590 konutluk iki
residence bloktan olufluyor. Brüt 53 ve
74 metrekare arasında tercih edilebilen
proje, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ne
yakın olmasıyla yatırımcı ifl adamlarına
da hitap ediyor.

Yazı ve Foto¤raf: Mehmet Avcı

Hayat, özgürlük, sevgi, sadelik, incelik
ve mükemmeliyet gibi anlamları içerisinde

barındıran papatyadan yola çıkılarak,
gerçeklefltirilen Papatya Residence
projesi,hayatın hızlı ve huzursuz akıflından
uzak, yaflamın tadını sevdikleriyle çıkar-
mak isteyenleri bekleyen bir yaflam alanı.

Atatürk Havalimanı’na sadece 15 km
uzaklıktaki Papatya Residence2, TÜYAP
Kongre ve Fuar Merkezi’ne olan yakınlı¤ı
ile fuar katılımcıları ve katılımcı misafirleri
için de ideal konut alternatifleri sunuyor.
‹nsanın hayatını kolaylafltıran ve güzel-
lefltiren tüm fikirlerin her alana ince ince
ifllendi¤i Papatya Residence2’de, güzel
bir güne bafllamamız ve enerji dolu bir
hayatı yaflamanız için her ayrıntı düflü-
nülmüfl.

Radye temel üzerine kurulmufl olan
Papatya Residence 2, iki bodrum katı olan
çepeçevre betonarme perde duvarlar ile
genifl bir dikdörtgen kütle üzerinde
dairesel olarak yükseltilerek, depreme
karflı güvenilirli¤i de sa¤lanmıfl.

PAPATYA RESIDENCE 2’N‹N
ÖZELL‹KLER‹

- 24 saat açık kafeterya
- Teras katında spor aktivite alanları ve
yürüyüfl pisti
- Güvenli¤i ile ön plana çıkan sosyal
yaflam alanları
- Fitness center, sauna, jakuzi, TV izleme
ve toplantı salonu, günefllenme terası ve
yürüyüfl alanları
- Merkezi ısıtma sistemi
- 24 saat sıcak su
- TV uydu sistemleri
- Hızlı asansörler
- 24 saat resepsiyon
- Açık/kapalı otopark ve vale hizmeti
- Akıllı bina teknolojisine göre deprem
algılama sensörleri
- Gaz kesme sistemi
- Yangın söndürme sistemi
- 250 tonluk yangın müdahale deposu
- Isı-ses izolasyonlu do¤ramalar
- 24 saat kapalı devre kamera sistemleri.

Feyzullah A¤ma- Düzlem Yapı Yönetim
Kurulu Üyesi

Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir
miyiz?

1958 Mardin do¤umluyum. ‹lk ve lise
ö¤renimimi Mardin ve Diyarbakır’da
yaptım. Daha sonra ‹stanbul’a yerlefltik.
Yüksek ö¤renimimi de Almanya Hagen
Üniversitesi’nde tamamladım. 1982 yılında
inflaat mühendisi olarak mezun olduktan
sonra 1983’te Türkiye’ye dönüfl yaptım
ve 1987’de ilk firmam Faga ‹nflaat’ı  kur-
dum. Bu firmada 3 mimar ve 1 mühendis
toplam 4 ortaktık. Bu ortaklı¤ımız 5-6 yıl
sürdü. Daha sonra da babam ve karde-
flimle birlikte Mefafl firmasını kurduk.
2003 yılına kadar bu firma ile faaliyet
gösterdik. Daha sonra yeni ortaklarla
Beylikdüzü Gürpınar bölgesinde, Yeflilkent
Projesi’nde 1600 konut ürettik. Daha
sonra Yeflilkent Limited fiirketi adı altında
Yeflilkent Projesi’ne imza atan ortaklar
olarak, Paradise Alıflverifl Merkezi’ni

Proje Söylefli

‘Papatya’ya ‹kinci Kardefl
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yaptık.2006 yılı sonunda da  baflarılı olan
ortaklı¤ımızı pekifltirerek Düzlem Yapı
‹nflaat Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’ni
kurduk. 2007 yılında Düzlem Yapı olarak
200 konutluk 1+1 Papatya Konut Projesi’ni
(Papatya 1) bafllattık. 1993 yılından beri
Beylikdüzü bölgesinde faaliyet göster-
di¤imiz için, bölgenin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini de çok iyi biliyoruz. Bölgeyi
iyi tanıyoruz.  O nedenle Papatya 1 projesi
ile birlikte küçük dairelere yöneldik, çünkü
o dönemde küçük dairelere do¤ru bir
e¤ilim vardı. Küçük daire konseptini bu
bölgede biz bafllattık diyebilirim. 66 met-
rekarelik dairelerimizden sonra, burada
faaliyet gösteren di¤er firmalar da proje-
lerini de¤ifltirerek küçük dairelere yönel-
diler. Bu konuda öncülük yaptık diye-
bilirim. Zaten bu bölgede özellikle 2009
yılından itibaren küçük dairelere yönelifl
devam etti. Bizim bu do¤ru öngörümüz
hem talep hem de satıfl yönünden baflarılı
oldu.

Bölgede küçük dairelere ilgi devam
ediyor. Bu tip daireleri daha çok hangi
müflteri grubu tercih ediyor?

Küçük daireleri talep edenler daha çok
büyük daireye ekonomik durumu yetme-
yenler, ilk kez bir konut sahibi olacaklar,
 yatırım amaçlı düflünenler, genç giriflim-
ciler, yeni evliler, boflanmıfl kifliler ve
yafllılar.

Peki Papatya 2 projeniz ne zaman
baflladı? Proje hakkında bilgi verir
misiniz?

Papatya 1’de yakaladı¤ımız baflarının
ardından do¤ru yolda oldu¤umuzu anladık
ve Papatya 2 projesi için hızlı bir flekilde

altyapısını hazırladıktan sonra 2009
yılında inflasına baflladık. ‹nflaat sürüyor,
projemiz 2 bloktan oluflan 600 daireyi
kapsıyor. ‹lk blo¤u 2011 yılı sonunda teslim
etmeyi planlıyoruz. ‹kinci blok da
planlarımıza göre
2012’de ama daha erken
de teslim edebiliriz.  Bu
projedeki daireler
Papatya 1’e göre daha
küçük, net 31-32
metrekareden bafllayan
dairelerimiz var. Bu
projemizde de ilk
projemizdeki gibi küçük
tip dairelere daha çok talep oldu¤unu
gördük. Papatya 2’deki bir farklılık da yurt
dıflından talep almamız oldu.

Düzlem Yapı’yı sektördeki
rakiplerinden farklı kılan özellikler neler?

Bizim en büyük farklılı¤ımız bölgeyi çok
iyi tanıyor ve 1993 yılından beri bu bölgede
faaliyet gösteriyor olmamız. ‹kincisi, 13
orta¤ı bulunan Düzlem Yapı’nın ortak-
larının yaklaflık yüzde 80’inin meslekten

gelmeleri, yani
mühendis ve
mimar olmaları.
Üçüncüsü, hep
farklı ve yenilikçi
projelere imza
atmaya özen
göstermemiz.
Dördüncü
farklılı¤ımız ise,

sektördeki yenilikleri ve teknolojik
geliflmeleri yakından takip ederek, hızlı
flekilde ayak uydurmamız.

Projenizin mimarisinde öne
çıkarabilece¤iniz özellikler neler?

Projelerimizde öncelikle kaliteye büyük
önem veriyoruz. Kullanılan malzemeler
ve iflçilikte kalitenin en üst düzeyde
olmasına özen gösteriyoruz. Projele-
rimizde öncelikle binaların dıfl görünüflüne
önem veririz. Çünkü dıfl cephenin görünü-
münün ve mimarisinin müflterinin üze-
rinde bıraktı¤ı ilk etki çok önemli.

Alçı ve alçı levha kullanımı projenizde
size ne gibi avantajlar sa¤ladı?

Öncelikle alçı ve alçı levha kullanımı ile
projelerimizi daha kısa sürede müflterinin
be¤enisine sunabiliyoruz. Geleneksel
sistemde yapılan binalarda, kaba inflaat
bittikten sonra, sıva ve ardından boya
ifllemi yapılırdı; ancak boya iflleminden
sonra daire müflteriye gösterilebilecek
duruma gelirdi. Alçı levha sayesinde, kaba
inflaat bittikten kısa bir süre sonra
daireleri, duvarları bölünmüfl, daire içi
bölmeler yapılmıfl flekilde müflteriye
gösterilebilecek hale getirebiliyorsunuz.

Alçı ve alçı levha gerçekten
sektörde önemli bir malzeme.
Normal duvar ve kara sıva ile

karflılafltırıldı¤ında alçı levha daha
düzgün ve estetik yüzeyler

oluflturmanızı sa¤lıyor.
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Alçı ve alçı levha, hem estetik hem de
pratik bir malzeme. Hızlı uygulanabiliyor,
hafif oldu¤u için binaya yükü azaltıyor.
Ayrıca geleneksel duvarlarla kıyaslan-
dı¤ında, bir hata oldu¤unda duvarı yıkmak,
malzemeyi taflımak ve yeniden yapmak
oldukça zaman alıyor ve maliyetli oluyor.
Alçı levhada ise, hata oldu¤unda anında
müdahale edebiliyor, pratik ve hızlı bir
flekilde yeniden yapabiliyorsunuz.

Papatya 1’de dairelerimizin zeminini hiç
flap kullanmadan oluflturduk. Seramik ve
parke döflemelerini hiç flap kullanmadan
yaptık. Tesisatlarımızı da kullandı¤ımız
alçı ve alçı levhalar sayesinde bölme
duvarlardan geçirdik. Bölme duvar
olmayan yerlerde de asma tavanları
kullandık. Alçı ve alçı levha gerçekten
sektörde önemli bir malzeme. Hatalı bir
ifllem yapıldı¤ında hemen müdahale etme
ve yenileme flansınız var. Normal duvar
ve kara sıva ile karflılafltırıldı¤ında alçı
levha daha düzgün ve estetik yüzeyler
oluflturmanızı sa¤lıyor.

Müflterilerinize kullandı¤ınız alçı ve
alçı levhalar hakkında bilgi veriyor
musunuz? Bu özelli¤i satıfl tekni¤i olarak
kullanıyor musunuz?

Evet müflterilerimize alçı levha konu-
sunda bilgi veriyoruz. Alçı levhanın
dairelerde nerelerde kullanıldı¤ı, hangi
tür alçı levhanın hangi bölümlerde
kullanıldı¤ı konusunda bilgi veriyoruz. Bu
da tabii satıfl tekni¤imizde bize avantaj
sa¤lıyor. Müflteriler de bu konuda bilinç-
lendi. Daha önceleri konutlarda sık kul-
lanılmayan alçı levha konusunda, müflteri
de hem sa¤ladı¤ı estetik hem de temizli¤i
açısından memnun.

Alçı levha kullanımı binalarınızı bir an
önce satıfla dönüfltürmede size avantaj
sa¤lıyor mu?

Daha önceleri kaba inflaat bitip de sıva
ve boya ifllemleri tamamlanana kadar
müflteri iflin yürüme hızı konusunda
tereddüt yaflayabiliyordu. Çünkü boya
ifllemi bitene kadar daire ortaya çıkmıyor.
Oysa alçı levha sayesinde kaba inflaat
bittikten sonra kısa sürede daireler fle-
killeniyor, bölmeleri yapılıyor ve temiz bir
görünüm ortaya çıkıyor. Bu da müflteriyi
olumlu yönde etkiliyor. ‹nflaata gelip
baktı¤ında beton dört duvarla karflı-
laflmıyor, bitmifl bir daire ile karflılaflıyor.
Bu da pazarlamada bize büyük kolaylık
sa¤lıyor.

Gündeminizde yeni projeler var mı?
Papatya 2’nin inflaatı sürüyor. 2011’de

ilk blok, 2012’de de ikinci blok tamam-
lanacak. fiu anda gündemimizde Papatya

konutluk projeler yaparken, bugün artık
5000-6000 konutluk projeler konuflu-
luyor. Daha önceleri bu çapta büyük
projeleri sadece devlet yapardı ama flimdi
özel sektör de böyle büyük projelere imza
atıyor. Günümüz ekonomi koflullarında,
faizlerin düflük olması, dövizin eskisi gibi
hızlı yükselmemesi gibi nedenlerle konut
sektörünün daha da geliflece¤ini ve
büyüyece¤ini düflünüyorum.

Hadi Yurdakul- Düzlem Yapı Yönetim
Kurulu Üyesi

Düzlem Yapı A.fi.’de yönetim kurulu
üyesi ve inflaat bölüm baflkanı olarak
görev yapan Hadi Yurdakul, 1983 yılında
‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i Fakültesi’nden mezun oldu.
1983-1984 yıllarında ‹stanbul

3 projesi var. Bu proje ile ilgili ruhsat
ifllemleri tamamlandı. Altyapı çalıflmalarını
da sürdürüyoruz. Bu yıl içinde bu projeyi
hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun
dıflında gündemimizde baflka projeler de
var ancak tam netleflmedi¤inden onlardan
flimdilik söz etmek istemiyorum.

Biraz da sektörden söz eder misiniz?
Konut sektörünün gelece¤ini nasıl
görüyorsunuz?

Sektör son yıllarda oldukça hareketli
ve canlı.TOK‹’nin aktif flekilde konut ifline
yo¤unlaflması, belediyelerin konut pro-
jeleri ve özel sektör firmalarının da yeni
yeni projelere imza atmaları ile sektör
yükselifle geçti. Özellikle son 7-8 yıl
içerisinde sektör oldukça büyüdü. Daha
önceleri özel sektör firmaları 300-400
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Belediyesi’nde raportör olarak görev aldı,
1986-1995 yılları arasında da özel
sektörde inflaat mühendisi olarak görev
yaptı.Yurdakul ayrıca Yeflilkent ‹nflaat ve
Hamle Mühendislik flirketlerinde ortak
olarak yer aldı.

Hadi Bey, Düzlem Yapı A.fi.’de yönetim
kurulu üyeli¤inin yanında ‹nflaat Bölüm
Baflkanı da oldu¤u için Papatya 2 projesi
ile ilgili  sorularımızı
içtenlikle yanıtladı.
 Papatya 1
projesinde oldu¤u
gibi Papatya 2
projesinde de ciddi
anlamda alçı ve alçı
levha kullanıldı¤ını
belirterek, alçı levha
ile projede
planladıkları çözümlere çok daha rahat
ulafltıklarını söylüyor.

Projelerinde kaliteye ve kaliteli ürün
kullanmaya özen gösterdiklerini vurgu-
layan Hadi Yurdakul, alçı levhanın kendi-
lerine sa¤ladı¤ı avantajları sordu¤umuzda
yanıtı flöyle oluyor: “Alçı levha ürünleri
ile projemizde ulaflmak istedi¤imiz özel-
liklere hem hızlı hem de pratik flekilde
uygulayabiliyoruz. Alçı levha kullanımı
bize hem süre, hem kalite hem de maliyet
açısından önemli avantajlar sa¤lıyor. Çok
pratik bir malzeme, kullandı¤ınızda bir
problem oldu¤unda anında müdahale

edebiliyorsunuz ve kısa sürede çözüm
yaratabiliyorsunuz. Daire içlerinde estetik
uygulamalar yapmanıza olanak veriyor.”

Projenin ilerlemesinde  alçı levhanın
kendilerine süre açısından önemli
kazanımlar sa¤ladı¤ını özellikle
vurgulayan Yurdakul, bunu da flöyle
açıklıyor: “Kaba inflaatı bitmifl bir dairenin
eski sistemle bitirilmesi; duvarların inflası,

sıva ve boyanın
yapılmasına ba¤lı
oldu¤undan zaman
alıyordu. fiimdi ise
alçı levha kullanarak
hem sıva hem de
boya ihtiyacı
çözüldü¤ünden
imalat hızlanmıfl
oldu. Daireler hızlı

bir flekilde tamamlandı¤ından, bu durum
hem üretici olarak bizlerin moralini
yükseltiyor hem de müflterinin ifllerin hızlı
yürümesinden duydu¤u memnuniyeti dile
getirmesine neden oluyor. Çünkü
karflınızda kısa sürede tamamlanmıfl,
temiz bir daire oluyor.”

Alçı levhanın binaya yüklenen yük
açısından da büyük avantajı oldu¤unu
özellikle dile getiren Yurdakul, alçı lev-
hanın hafif bir malzeme olması nedeniyle
hem uygulamada hem de nakliyede büyük
kolaylık sa¤ladı¤ını söylüyor.  Alçı levhanın
daire içerisinde yapılacak estetik uygu-

lamalara da olanak sa¤ladı¤ını ve kolay-
lafltırdı¤ını belirten Yurdakul, alçı levhaları
daha çok nerelerde kullandınız fleklindeki
sorumuza flu yanıtı veriyor: “Alçı levhayı
iç mekanların oluflturulmasında, daire
bölmelerinde, daire içi bölmelerde,
tavanlarda, aydınlatma ve havalandırma
tesisatlarını gizlemek amacıyla kullandık.
Bölmelerde hem ses hem de ısı yalıtımını
sa¤lamak için iki alçı levha arasına tafl
yünü kullandık. Aynı zamanda birçok
tesisatı da bu bölmeler aracılı¤ıyla estetik
görünümü bozmasın diye alçı levhalar
arasından geçirdik.”

Projelerinde üç çeflit alçı levha kullan-
dıklarına da de¤inen Yurdakul, “Duvar
bölmelerinde beyaz, ıslak zeminlerde yeflil
ve yangın tehlikesi olan alanlarda da
kırmıza alçı levha kullandık” diyor.

Alçı levhanın proje satıfllarında da etkili
bir özellik oldu¤unu belirten Yurdakul,
müflterilerine alçı levha konusunda ve
dairelerde nerelerde kullanıldı¤ı konu-
sunda bilgi verdiklerini,  alçı levhanın, ısı
ve ses yalıtımı, yangına dayanıklılı¤ı ve
sa¤ladı¤ı estetik çözümler konusunda
edindikleri deneyimleri müflterileriyle
paylafltıklarını söylüyor.

Alçı levhayı 3 kelimeyle özetlemesini
istedi¤imiz Yurdakul, hafiflik, pratiklik ve
estetik özelliklerini sıralıyor.

Alçı levhanın binaya yüklenen
yük açısından da büyük avantajı
oldu¤unu özellikle dile getiren

Yurdakul, alçı levhanın hafif bir
malzeme olması nedeniyle hem
uygulamada hem de nakliyede

büyük kolaylık sa¤ladı¤ını söylüyor.
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“Cesaret, Hızlı ‹fl Yapmak,
Kaliteli Çalıflmak, Güvenilirlik”

fiehirlerin esteti¤ine belediyelerin yön
vermesi, flehrin master planının do¤ru
yapılıp de¤ifltirilmeden uygulatılması
gerekti¤ini vurgulayan Yenigün ‹nflaat’ın
Yönetim Kurulu Baflkanı Mithat Yenigün
“Maalesef imar planları çok sık de¤ifl-
mektedir. Mesela Rusya’da flehirlerin
Bafl Mimarlarının onaylamadı¤ı yapının
inflasına izin verilmemektedir” diyor.

Turgay Türker

Temelleri 1973 yılında Diyarbakır’da
Mithat Yenigün tarafından atılan Yenigün
‹nflaat,  bünyesinde 11 flirket ve 3 bin
çalıflanıyla portföyü güçlü bir flirket.
Sözüne itibar edilen Yenigün ‹nflaat’ın
patronu Mithat Yenigün, aynı zamanda
13 yıldır Fenerbahçe Yönetim Kurulu
Üyesi… Yurtdıflında önemli projelere imza
atan Mithat Yenigün , adeta Türkiye’nin
inflaat alanındaki tanıtım elçisi… Güler
yüzü ve beyefendili¤iyle, sektörde “Abi”
kabul edilen Mithat Yenigün, ALÇIM’ın
sorularını yanıtladı….

Mithat Bey, Yenigün ‹nflaatı daha
yakından tanıyabilir miyiz?

Yenigün ‹nflaat’ın bafllangıcı 1973 yılıdır.
Mithat Yenigün ferdi iflletmesi olarak
müteahhitlik  hayatına  Diyarbakır’da
baflladı. 1977 yılında Ankara’ya taflındı,
1981 yılında Yenigün ‹nflaat  Sanayi ve
Ticaret A.fi. olarak çalıflmaya devam etti.
Halen Grup ve ifltiraklerimiz olarak  bün-
yemizde 11  fiirket bulunmaktadır. Toplam
3000 adet personel (120’si teknik per-
sonel) ile çalıflmalarımızı yürütüyoruz.

Yenigün ‹nflaat’ında baflını çekti¤i
önemli firmalar, Türkiye’nin adını yurt-
dıflında müteahhitlik hizmeti anlamında

baflarıyla temsil ediyor. Bu baflarının
size göre sırrı nedir?

Türkiye’de yaklaflık 200.000 müteahhit
firmanın mevcut oldu¤u söylenmektedir.
Ancak bu kadar firmayı meflgul edecek ifl
hacmi yok. Di¤er taraftan Türk firmala-
rının ifl yaptı¤ı ülkelerde yapılacak çok ifl
var ve do¤al zenginlikleri nedeni ile im-
kânları da var.  Buna karflılık yeterli inflaat
firmaları yok.  Bizler 1975’lerde öncüle-
rimizin yolu açmasıyla yurt dıflında bu
güne kadar büyük ifller baflardık, bilgi
birikimimiz olufltu. Böylece yılda yaklaflık
20 Milyar ABD Doları tutarında sözleflme
imzalayabilecek potansiyele erifltik. Ama

bir cümle ile bu iflin sırrını tanımlamak
gerekirse: Cesaret, hızlı ifl yapmak, kaliteli
çalıflmak, güvenilirlik.

Size göre inflaat sektörünün ana
sorunları nelerdir? Çözüm için neler
yapılmalı?

Herkes inflaat firması kurmamalı. Kaliteli
ifl yapmaya özen gösterilmeli . ‹nflaatlar
sa¤lıklı denetlenmeli. ‹haleler sa¤lıklı
yapılmalı ve gerçek, yapılabilecek fiyatlara
ihale edilebilmeli. Yurt dıflında ifl yapan
düzgün firmalara banka teminat mektubu
imkanları yaratılmalı, firmanın   güvencesi
sa¤lanmalı, sahiplenilmeli. fiu anda sa-
hiplenme konusunu Devlet Bakanımız

‹nflaat Dünyas›

Yenigün ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkanı Mithat Yenigün:
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Sayın Zafer Ça¤layan  layıkıyla yerine
getirmekte, aktardı¤ımız sıkıntıların; ilgili
ülke nezdinde  giriflimlerde bulunarak
takipçisi olmaktadır.

Sektörde güç yaratmak adına
birleflmeler olmalı mı? Bu konuda ne
düflünüyorsunuz?

Firmalarımızın birileflmelerinin çok
yararlı olaca¤ını düflünüyorum. Birleflme-
ler ifl ortaklı¤ı fleklinde olabilece¤i gibi fiili
birleflme fleklinde de olabilir. Birleflmekle;
özellikle yurt dıflında baflka ülkelerin bü-
yük firmalarıyla yarıflma gücüne kavuflu-
ruz. Bir yandan da kendi aramızdaki
rekabeti de
önleyerek, düflük
fiyatlarla çalıfl-
maktan kurtulmufl
oluruz. Çünkü
maalesef yabancı
ülkelerde en çok
birbirimizle yarıfl-
tırılıyoruz ve fiyat-
larımız düflürülüyor.

Yenigün ‹nflaat, sektörde saygın kabul
edilen ve sözüne itibar edilen bir flirket…
Bu arada Yenigün ‹nflaatın, turizm ala-
nında da yatırımları bulunmakta…
Turizmde Türkiye’nin gelece¤ini nasıl
görüyorsunuz?

Yenigün Grubu olarak  inflaat sektörü
dıflında: enerji, tu¤la üretimi, otel yatırımı
ve iflletmesi, golf yatırımımız  mevcuttur.
Turizm konusunda; Rahmetli Sayın  Tur-
gut Özal’la 1983’te bafllayan  yatırım
hamlesi sayesinde  ülkemizin 60.000 olan
yatak kapasitesi 1 milyona, 300 milyon
ABD Doları olan  turizm gelirimiz 21 mil-
yara çıkmıfltır. Cumhuriyetin 100. Yılı olan

2023 yılında hedefimiz 2 milyon yatak ve
50 milyar ABD Doları gelir olarak
belirlenmifltir.

Türkiye’nin geneline baktı¤ımız zaman
yapılarda estetikten uzak bir görüntü
var. Adeta flehirler kimliklerinden
uzaklaflmaya bafllayıp, tek tip görüntü
sergiliyor. Bu tespite katılıyor musunuz?
Bundan sonrası için neler yapılabilir?

fiehirlerin esteti¤ine belediyelerin yön
vermesi, flehrin master planını do¤ru
yapıp de¤ifltirilmeden uygulatması
gerekir. Maalesef imar planları çok sık
de¤iflmektedir. Mesela Rusya’da flehirlerin

bafl mimarlarının
onaylamadı¤ı yapının
inflasına izin veril-
memektedir.
   Yeni yapılarda,
sosyal yaflam
alanlarına daha fazla
yer ayrıldı¤ını
görüyoruz. Hatta

tanıtımda bu slogan baflı çekiyor… Ne
oldu da, hayata bakıfl de¤iflti?

Yeni yapılaflmalarda sosyal donatılı
sitelerin olması güzel geliflmelerdir. Bu;
rekabetten do¤an güzelliktir. Son yıllarda
insanlara sunulan tüketici kredileri de
alım gücünü arttırdı ve böylece yaflam
standartları da  yükselmifl oldu.

Bu arada Fenerbahçe yönetimindeki
görevinizden dolayı, Fenerbahçe tara-
ftarına yeni sezon için hangi mesajı
vermek istersiniz?

Fenerbahçe taraftarı olarak 2009-2010
sezonunu büyük bir üzüntü ile kapattık.
Hepimiz için flok oldu.  Ancak geçmiflte
kalamayız. 103 yıllık kulübümüz ileriye

bakmak durumundadır. Eksiklerimiz var.
Çok sevdi¤imiz çocu¤umuz dedi¤imiz
Sayın Aykut Kocaman takımın baflında,
biraz zamana ihtiyacımız var. Yaralarımızı
saraca¤ız, eksikliklerimizi giderece¤iz ve
yolumuza devam edece¤iz. Geçmiflimize
yakıflır sonuçlar alarak taraftarımızla
mutlulu¤umuzu paylaflaca¤ız. Taraftarı-
mızın bize güvenmesini ve bizi destek-
lemesini bekliyoruz.

Herkes inflaat firması kurmamalı.
Kaliteli ifl yapmaya özen

gösterilmeli. ‹nflaatlar sa¤lıklı
denetlenmeli. ‹haleler sa¤lıklı

yapılmalı ve gerçek, yapılabilecek
fiyatlara ihale edilebilmeli.

Do¤um yeri ve yılı:

Midyat/Mardin 1947

Burcunuz:

Baflak

Medeni durumunuz:

Evli, 3 çocuk, 3 torun

Tuttu¤unuz takım:

Fenerbahçeliyim, 13 yıldır  Yönetim Kurulu

Üyesi olarak  hizmet ediyorum, ama

fanatik de¤ilim.

Dinlemeyi en çok sevdi¤iniz müzik:

Türk Halk Müzi¤i

Bir enstrüman çalıyor musunuz?

Hayır

Eve usta gelecek, ne hissedersiniz?

Sevinirim.Gerekli onarımlar yapılacak diye.

Hobileriniz nelerdir?

Tenis oynarım, golf oynarım, yüzerim.

Yabancı dil:

‹ngilizce
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Ekranın Sevimli Yüzü

Özlem Gürses

Mimarlık okumak öncelikle bana, ifl
disiplini konusunda bir terbiye getirdi.
‹kincisi saat, zaman yönetimi konusunda
mimarlık müthifl bir terbiyedir. Mimarlık-
ta oldu¤u gibi medyada da her fley güne
yetiflmelidir. Üçüncüsü ise, farklı baka-
bilmek. Aynı beyaz ka¤ıtla bafllar iki
mimar bir projeye; ama sonuçta, iki farklı
anlayıfl, iki farklı proje, ortaya çıkar.
Habere yaklaflımımda da bu farklı bak-
mak terbiyesi ile müthifl bir refleks
kazandım, bu da bana sektörde büyük
avantaj sa¤ladı.

Ülkemizdeki, özellikle de ‹stanbul’daki
yapılaflmayı hiç estetik bulmuyorum ve
acı çekiyorum.  Çok kötü çevrelerde
yaflıyoruz. Barınaktan farksız evlerde
ve çok kötü yönetilen kentlerde yaflıyor
insanlarımız. Minicik bir Avrupa ülkesinin
bir kasabası bile, bizden çok daha uygar
flartlarda ve çok daha düzgün mimari
özellikler içinde yaflıyor. Gerçekten çok
acıklı buluyorum bunu. Düflünün ki, bu
co¤rafya koskoca gezegendeki ilk yer-
leflim yerine ev sahipli¤i yapan Çatal-
höyük’ü içinde barındıran bir co¤rafya.
Dünyanın ilk yerleflim merkezi bizim

ülkemizde kurulmuflken, bizim
kurdu¤umuz bu kentleri görmek
gerçekten acı veriyor insana…

Mehmet Avc›-‹stanbul

‹stanbulluların alıflık olmadı¤ı sıcak ve
nem oranının yüksek oldu¤u bir günde
konuk olduk Özlem Gürses’e, Beykoz
Acarkent’teki evinde… Özlem Gürses, asıl
mesle¤i mimarlık olan ancak yaflamındaki
bazı olaylar ve tesadüfler sonucu, küçük
yafllardan beri meslek olarak hayal etti¤i
iletiflimi, gazetecili¤i yapma flansı bulan,
ilginç bir meslek öyküsü olan baflarılı bir
gazeteci ve yayıncı. Mimar unvanını
kullanmıyoruz, çünkü mimarlı¤ı sadece
diploma ve NTV için yaptı¤ı bir mimarlık
belgeseli ile sınırlı. Evinin bahçesinde,
insana huzur veren kufl sesleri arasında
ve minik dört kedi yavrusu ile birlikte
ALÇIM’ın sorularını yanıtlayan Özlem
Gürses ile; do¤al, samimi  ve içten bir
sohbet gerçeklefltirdik.

Geçirdi¤i trafik kazasını hayatında bir
dönüm noktası olarak gören Özlem
Gürses, gazeteci olmak için ‹stanbul’a

kaçar ve konuk oldu¤u “Siyaset Meydanı”
programı sonrası kendini Ali Kırca’nın
ekibinde bulur…  “Benim gibi sektörde
ilginç hikayesi olan iki kifli daha bulmak
zor” diyen Özlem Gürses’in yaflam fel-
sefesi ise, “mutlulu¤u aramak, mutlu
olmak”…

ODTÜ Mimarlık bölümünü bitirip, daha
sonra mesle¤inizi yapmak yerine
gazetecili¤i seçtiniz. Bu nasıl oldu, anlatır
mısınız?

Aslında ben hep iletiflim sektöründe
çalıflmayı hayal etmifltim, fakat benim
dönemimde, flimdi büyük ölçüde de¤iflse
de, gazetecilik , iletiflim veya konserva-
tuarda sanat dallarından birini okumak
hiç okumamakla eflde¤er tutulurdu aileler
tarafından. Benim ailem de o zamanki her
ebeveyn gibi, prestiji olan, ifl garantisi
olan, iyi para kazanılan bir bölümde oku-
mamı istediler.  Devlet memuru Ankaralı
bir ailenin tek evladı oldu¤um için, ailem
onlardan farklı standardım olsun, onların-
kinden daha kolay ve rahat bir hayatım
olsun istediler.  Dolayısıyla çok istememe
ra¤men iletiflim okuma konusunda yete-
rince direnç gösteremedim ve kendimi
üniversite sınavlarına hazırlanırken
buldum, ama hangi bölümü istedi¤im
hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çünkü
iletiflim okumak istiyordum. Aslında asıl
istedi¤im tiyatro kuramı okumaktı. Tiyatro
rejisörü olmak istiyordum. Amerika’ya
gidip bu e¤itimi görmek istiyordum, ama
o dönem için olmayacak bir fleydi…  Sonra
kendimi tam anlamıyla mimarlık fakülte-
sinde buldum.  Benim babam ö¤retim
üyesi, akademisyen, bir gün bölümleri
görerek hangisini seçece¤ime karar
vermek için ODTÜ’yü gezmeye gittik.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara’nın en
enteresan yapılarından biridir. Fakülteye
girerken gördüm ki, binanın bir köflesinde
biri saksafon çalıyor, öbür köflede resim
yapılıyor, bir di¤er tarafta dans ediliyor.
Bu ortamı görünce flaflırdım, “burada bir
sürü çatlak var, neresi burası” dedim,
mimarlık fakültesi  yanıtını alınca, “Tamam

Aktüel Sohbet

‘Mimarlık, gazetecilikte bana önemli
avantajlar sa¤ladı’.
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ben burada okuyaca¤ım” dedim.  Ama
mimarlık nedir, neler okutulur gibi çok
derin bilgim yoktu. Ama sonrasında
gerçekten severek okudum mimarlıkta.
Mimarlı¤ı aslında bir çeflit temel bilim gibi
görebiliriz. ‹nsana bir yaflam kültürü
veren, o tasarım anlayıflını edinmeniz
müthifl bir fley gerçekten. O derinli¤i
getiren, hayata daha rafine, daha farklı
ve yaratıcı bakabilmeyi ö¤reten, entel-
lektüel seviyesi çok yüksek, fakat bireysel
yeteneklerinizle çok ilgili, zor ama keyifli
bir bölüm.
ODTÜ’nün
havasını solumak
bile çok güzeldi.

Habercili¤e
nasıl baflladınız?

Su yolunu
buluyor.

Mimarlık
e¤itimi görmüfl
biri olarak sektörde ne gibi engeller ve
zorluklarla karflılafltınız?

Bir kere çevrenizin gösterdi¤i direnç,
“ne iflin var burada” duygusu. Bugün
gazetede okudum, GFK’nın ‹tibar Endeksi
yayınlanmıfl. Son dördü sayıyorum sonun-
cudan bafllayarak; politikacılar (en kötü
durumda olanlar), pazarlamacılar, rek-
lamcılar ve gazeteciler. Yani iletiflimle
ilgili bu dört meslek grubu, bu ülkede en
itibarsız meslek grubu olarak gösteriliyor.
Bunda tabii sektör mensuplarının, yani
bizlerin mutlaka payı var ama aynı za-
manda kamuoyunun bize bakıfl açısının
ve önyargılarının da payı var. Mimarlı¤ı

bitirip, diplomamı elime aldı¤ımda artık
televizyon veya radyoda habercilik
yapabilirim dedi¤imde herkes bana “deli
misin” dedi, kimse ciddiye almadı. O
dönemde ciddi bir trafik kazası geçir-
mifltim, zaten hayatımın radikal flekilde
de¤iflti¤i zor bir dönemden geçiyordum.
Baktım insanlar bana “bu kız zaten sıkıntılı,
tolerans gösterelim” muamelesi yapıyor,
evden kaçtım ve haberci olmak için
‹stanbul’a geldim. Anneannem ‹stanbul’da
yaflıyor, onun yanına geldim ve ifl aramaya

baflladım. Tabii bu
süreç kolay olmadı. ‹fl
görüflmesine gitti-
¤imde “ben Özlem
Gürses, haber mer-
kezinde çalıflmak
istiyorum” dedi¤imde;
niye, hangi vasıfla,
hangi bilgiyle çalıflmak
istiyorsunuz?

Sorularıyla karflılafltım. Haklıydılar. ‹flte
böyle saçma sapan bir ifl arama dönemim
oldu. Sonra yine tesadüfler sonucunda
bir gün “Siyaset Meydanı”na konuk olarak
katıldım, önce görüfllerimi yazdım ve
sabahın 4’üne kadar süren program
sonrasında ben Ali Kırca’yı bekliyorum
stüdyoda. Bir fırsatını bulup “ben gere-
kirse üstüne para vereyim, haber merke-
zinde ne ifl olsa yaparım abi” demeyi
planlarken, Ali Kırca’nın bana, “siz hiç
bizim sektörde çalıflmayı düflündünüz mü”
sorusu hayatımın bu anlamda dönüm
noktası oldu.  Ali Kırca bana, “siz zaten
bu maceraya atılmaya gönüllüsünüz, sonu

nasıl olur bilmiyorum ama pazartesi günü
gelin bafllayın” dedi. Bir iki ay içinde
kendimi o dönemin efsane ATV haber
merkezine kabul ettirmeyi baflardım.
Tamamı bugünün televizyon yıldızları
olmufl efsane bir kadroyla 8 yıl çalıflma
flansı buldum. Ama tırnaklarımla kazı-
yarak, gerçekten çok çalıflarak bir yerlere
geldim.

Her ne kadar ö¤renimini gördü¤ünüz
mesle¤i yapmamıfl olsanız da, mimarlık
ile gazetecili¤i karflılafltırdı¤ınızda
benzer ve farklı yönleri  nelerdir?

Mimarlık okumak öncelikle bana bir kere
ifl disiplini konusunda bir terbiye getirdi.
ODTÜ Mimarlık gibi 0,1’lik dilimde yer alan,
zor oldu¤unu herkesin kabul etti¤i ve
bildi¤i, gecelerce sabahladı¤ı bir bölümde
okumak hakikaten bir disiplin getiriyor.
Bu özellikle benim ifl terbiyeme yansıdı.
Mesela çalıfltı¤ım dönemde bütün amir-
lerim bilirler, amirlerime hiç sorunla
gitmedim. Bu da mimarlıktan gelen bir
özellik. Çünkü mimarlıkta hep çözüm
üretmek, sorunları çözmek zorundasınız.
‹kincisi saat, zaman yönetimi konusunda
mimarlık müthifl bir terbiyedir. Mimarlıkta
oldu¤u gibi medyada da her fley güne
yetiflmelidir. Üçüncüsü ise, farklı baka-
bilmek.  Aynı beyaz ka¤ıtla bafllar iki
mimar bir projeye ama sonuçta, iki farklı
anlayıfl, iki farklı proje, çıkar ortaya. Ben
habere yaklaflımımda da bu farklı bakmak
terbiyesi ile müthifl bir refleks kazandım,
bu da bana sektörde büyük avantaj
sa¤ladı.

Habercilik yaptı¤ınız süre içinde hiç
“keflke mimarlık yapsaydım” diyerek
piflmanlık duydu¤unuz oldu mu?

Son birkaç aydır söylüyorum bunu…
Ama bunda mesle¤in hiç suçu yok. Bunun
tek sorumlusu içinden geçti¤imiz siyasi
iklim. Bugün Çi¤dem Anat’ın yazısını
okudum. Yazısında, “Neden herkes bu
kadar korkuyor Baflbakan’dan ve ikti-
dardan” diyor. Yazısında, “NTV’de gece
2’ye kadar program yaptım, flu anda
arabamla evime gidiyorum ve bu prog-
ramı yapmıfl olmaktan mutlu de¤ilim.
Çünkü hiç kimse aklından geçenleri
söylemiyor, bugün de öyle oldu herkes
karnından konufluyor” diyor.  O kadar
baskın bir iklim var ki Türkiye’de, herkes
korku ve endifle içinde. Bu ortam beni
meslekten so¤uttu ve flu anda zaten
evdeyim. Bu dönemde habercilik yapan
arkadafllarımın ellerinden öpüyorum. Ve
sadece bu dönem “keflke mimarlık
yapsaydım” diye düflündü¤üm oldu.

Mimarlı¤ı aslında bir çeflit temel
bilim gibi görebiliriz. ‹nsana bir
yaflam kültürü veren, o tasarım
anlayıflını edinmeniz müthifl bir

fley gerçekten.
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Mimar kimli¤i de olan biri olarak
ülkemizdeki, özellikle de ‹stanbul gibi
gözde kentlerimizdeki yapıları estetik
buluyor musunuz?

Hiç estetik bulmuyorum ve acı çeki-
yorum. Benimle aynı e¤itimden geçmifl
mimar dostlar ve estetik kaygıları olan
vatandafllarımız da eminim ki aynı duy-
guyu paylaflıyorlardır. ‹stanbul’da haya-
tımızın önemli bir bölümü trafikte geçiyor.
Trafikte oldu¤um süre içinde baflımı hiç
sa¤a ya da sola çevirmiyorum, çünkü
görme¤e de¤er hiçbir fley, hiçbir güzellik
yok. Sadece köprüyü geçerken refleks
olarak Bo¤az’a bir kez bakıyorum o kadar.
Onun dıflında trafikte durdu¤umda, “flu-
rası da ne hoflmufl” diyebilece¤im, bak-
maya de¤er buldu¤um hiçbir fley yok. Çok
kötü çevrelerde yaflıyoruz. Barınaktan
farksız evlerde ve çok kötü yönetilen
kentlerde yaflıyor insanlarımız. Minicik bir
Avrupa ülkesinin bir kasabası bile, bizden
çok daha uygar flartlarda ve çok daha
düzgün mimari özellikler içinde yaflıyor.
Gerçekten çok acıklı buluyorum bunu.
Düflünün ki, bu co¤rafya koskoca
gezegendeki ilk
yerleflim yerine ev
sahipli¤i yapan
Çatalhöyük’ü içinde
barındıran bir co¤rafya.
Dünyanın ilk yerleflim
merkezi bizim
ülkemizde kurul-
muflken, bizim
kurdu¤umuz bu kentleri görmek
gerçekten acı veriyor insana…

NTV için 26 bölümlük bir mimarlık
belgeseli olan “Mimarlık ve Yaflam”ı
hazırladınız. Bu programdan biraz söz
eder misiniz? ‹ki mesle¤inizi bir arada
yapma olana¤ı buldunuz?

Çok keyifli bir çalıflmaydı. Bir gün ATV
Haber’de masamda otururken, ODTÜ

Mimarlık Fakültesi’nin dekanı ve benim
mimarlıktan hocam Haluk Pamir aradı ve
“Özlemci¤im, seni izliyoruz ve keyif
alıyoruz. Bizim bir projemiz var; soka¤ın
çok uza¤ında kalan mimari dili hayatın
içine almak ve insanlara herkesin anlaya-
bilece¤i bir dilde anlatmak istiyoruz. Bu
programı seninle birlikte yapmak isti-
yoruz” dedi. Ben de o gün Ali Kırca’ya
gittim ve bu proje için 21 günlük yıllık
iznimi kullanmak istedi¤imi söyledim. Ali
Kırca bana, “Sen ATV’nin yüzüsün, ya-
pamazsın” dedi. Ben de istifa etti¤imi
söyleyince, Ali Bey çok flaflırdı; “Burası
ATV Haber, reyting rekorları kırıyoruz,
deli misin sen böyle bir fley için istifa
ediyorsun” diye tepki gösterdi ve kızdı.
Ben de “Bu ifl benim için bir çeflit gönül
borcu, benim için çok güzel bir proje, bunu
yapmak istiyorum” dedim ve istifa ettim
ve bir buçuk ay bu projeyi gerçeklefltirdim.
Bir Alman yönetmen tasarımcı ile beraber
bu projeyi çektik ve 26 bölüm olarak
NTV’de yayınlandı. Her bölümde bir tipi
anlatıyorduk. “Evler” diye bir bölüm vardı
mesela. Bu bölümde Nail Çakırhan’ın

Marmaris’te
kurdu¤u kendi
otantik evini
tanıtırken,
Amerika’daki
Glass House’ı da,
yani cam ev
denen, her tarafı
cam olan, evi de

tanıttık. Bir ev hangi hacimlere bürünebilir,
ne hale gelebilir onu anlatıyorduk. Ayrıca
“Kentler”, “Müzeler” diye bölümlerimiz
de vardı bu belgeselde. Her bölüm
Türkiye’den ve dünyadan bir kavramı
anlatıyordu. Çok keyifli ve zevk alarak
yaptı¤ım bir iflti. Birçok mimarın da
kıskandı¤ı bir iflti. Keflke benzeri prog-
ramları yapabilsek, devam ettirebilseydik.

‹stanbul’da hayatımızın önemli bir
bölümü trafikte geçiyor. Trafikte
oldu¤um süre içinde baflımı hiç
sa¤a ya da sola çevirmiyorum,

çünkü görme¤e de¤er hiçbir fley,
hiçbir güzellik yok.

Yine NTV ile “‹stanbul” adlı bir projemiz
vardı, yapamadık. Ali Kırca, yaptı¤ım ifli,
projeyi görünce beni affetti ve yeniden
ifle baflladım.

Di¤er bir Ali’yle Ali Saydam’la
yaptı¤ınız “Bildi¤in Gibi De¤il” programı
nasıl do¤du?

Hayatımda yolum hep Ali’lerle kesifliyor.
Star TV’de Ali Kırca’yla beraber “Gece
Hattı”nı yapıyordum, o dönemde Star
TV’de ifller karıflıp, kanal batınca Ali Baba
ve kırk haramiler (Bize sektörde öyle
derlerdi, Ali Kırca ve ekibi için) çil yavrusu
gibi da¤ıldık. Böyle bir ortamda herkes
bir yerlere yerleflmeye çalıflırken, ifl
ararken ben de anne olmaya karar verdim
ve o dönemde o¤lum Uzay’ı dünyaya
getirdim. Üç buçuk yıl sonra Ufuk Gül-
demir aradı ve Habertürk’te ifle bafllamamı
istedi. Burada “20.Saat” adlı bir sohbet
programı yapmaya baflladım. O programa
bir arkadaflımın ricası ile iletiflim danıfl-
manlı¤ı yapan ve kitabı yeni yayımlanan
Ali Saydam’ı konuk ettim. Program bo-
yunca Ali Bey’le çok didifltik ama çok da
anlafltık, müthifl bir elektrik oldu aramızda.
Bu programdan bir ay sonra Habertürk
yönetiminden Ali Saydam’la birlikte
program yapmam teklif edildi, ben de
deneyebilece¤imizi söyledim ve isim
babalı¤ını Melih Meriç’in yaptı¤ı “Bildi¤in
Gibi De¤il” adlı programa baflladık. Hiç
anlaflamayan ama çok da seviflen, iki
kufla¤ın, iki cinsin ayrı temsilcileri olduk
ve ekranda çok sevildik. ‹nsanlar bizim
ekrandaki o gerçek halimizi çok samimi
buldu herhalde… Sonra Habertürk’ün
baflına gelenler sırasında programa ara
verdik. fiimdi de SkyTürk’te haftada bir
yeniden yapmaya devam ediyoruz
programı.

Hayalinizde hep yapmak istedi¤iniz
bir program, gerçeklefltirmek istedi¤iniz
bir proje var mı?

Birkaç program var. Bunlardan birini
yaptım ve çok kısa sürdü. Çok istedi¤im
bir iflti ve o dönemin Kanal 1 yönetimi
arkamızda durdu. Vivet Kanetti Uluç, Ayfle
Böhürler ve ben, sabah kufla¤ında “3Yüz”
adlı bir program yaptık. Sabah 09,30’dan
11,00’e kadar günün en sıcak gündemini
birlikte yorumluyorduk. Çok keyifli bir
programdı. ‹lk defa yan yana gelmifl üç
kadındık. Vivet hanım çok entelektüel,
frankofon kültürden gelen musevi bir
kadın gazeteci-yazar. Ben ortanın daha
solunda duran, daha ulusalcı, Ankaralı bir
kadın gazeteci, Ayfle ise, ‹slami siyasi
gelenekten gelen, baflı örtülü, bugün
iktidarda olan partinin MYK üyesi, bizzat
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aktif siyaset yapan bir kadın yazar. Bu
programla biz farklı üç kadının neler
konuflabilece¤inin yanıtını vermifl olduk
ve erkeklerden çok farklı bir program
yaptık. Çok keyif aldı¤ım bir iflti, keflke
tekrar yapabilsem.

‹kincisi, herkesin özgürce düflüncelerini
söyleyebilece¤i, ete¤indeki taflları döke-
bilece¤i, rating u¤runa birbirine ba¤ırmak
zorunda olmadı¤ı ve bir sonuca varma
zorunlulu¤u olmayan canlı çok büyük
ölçekte bir münazara, tartıflma programı
yapmak istiyorum.

Bir di¤eri de bu aralar kafaya taktı¤ım,
hayal etti¤im keyifli bir yarıflma programı
yapmak. Yarıflma programlarını çok sevi-
yorum. Ama flov yarıflma programları
de¤il, içinde bilginin oldu¤u “Passaparola”,
“Kim 500 Milyar ‹ster”e benzer formatta
bir yarıflma programı…

Sizce, iyi bir televizyon gazetecisi ve
habercisi olmak için gerekli özellikler,
kriterler neler olmalı?

‹yi bir gazeteci olmak için Ayflenur
Aslan’dan ö¤rendi¤im ve çok katıldı¤ım
üçlü bir sacaya¤ı var. Bunun ilki meraklı
olmak. Her fleyi merak etmelisiniz. E¤er
sizin hiçbir fley umurunuzda de¤ilse, vur
patlasın çal oynasın düflüncesindeyseniz
gazeteci olmanıza imkan yok. ‹kincisi
meraklı olmanın yanında kaygılı olmak.
Merak sonucu ö¤rendi¤iniz konu hakkında
gere¤ini de yapmanız gerekiyor. Tamam
ben merak ettim, ö¤rendim bitti deme-
melisiniz, gere¤ini yapmalısınız. Üçüncüsü
de özellikle Türkiye’de inatçı olmanız
gerekiyor. Çünkü bu meslekten vaz-

geçmek için 8 milyon 43 bin tane sebep
var, ama her sabah uyandı¤ınızda sadece
bu mesle¤i yapmak isteyerek uyanı-
yorsanız bu ifli yapabilirsiniz demektir.

Sizin için hayat neyi ifade ediyor?
Anı, flu anda içinde yafladı¤ımız “an”ı

ifade etmesi için u¤raflıyorum. Her
birimizin mutlu olmak için yaratıldı¤ımıza
inanıyorum. Temel amacımızın “mutlu
olmak” olması lazım. Ama fluursuz, sı¤,
dünyadan habersiz, umursamaz bir
mutluluktan bahsetmiyorum. Tam tersine
seçilmifl, tercih edilmifl, u¤runa emek
verilmifl, bir yola çıkılmıfl ve menzile
varılmıfl bir mutluluktan söz ediyorum.
‹kili iliflkilerde insanlar hep birbirlerini
mutlu etmeye çalıflırlar. Hayat bana flunu
ö¤retti; üçüncü kiflilerle ilgili bir fley de¤il
mutluluk. Sizin etrafınızdakilerle ilgili de¤il
mutluluk. Ne siz birini mutlu edebilirsiniz;
ne de biri sizi. Mutlu olmak kiflinin kendi
özüyle ilgili olan bir duygu.

Özlem Gürses hayatta neleri çok sever,
nelerden nefret eder?

Önce nefret ettiklerimden bafllamak
isterim. Riyadan çok nefret ederim. Çok
düz bir insanımdır. Bu düzlük zaman
zaman bir yalnızlı¤ı da sonuç olarak
getirebilir hayatımızda. Çünkü ben  ka-
famda, gönlümde ne varsa açıkça ifade
eden, saklayamayan bir insanım. Dolayı-
sıyla idare edilmek, aptal yerine konmak
inanılmaz derecede sinirlendirir beni. Aynı
nedenle emrivakiden hiç hofllanmam.
“Adam sendecilik”, “eyyamcılık”, “ahbap-
çavufl iliflkileri” hiç hofllanmadı¤ım fleyler.
 Onun için Ali Saydam’la biz hiç

anlaflamamamıza ra¤men, yaflam gö-
rüfllerimiz ve tarzımız, siyasi görüfllerimiz
farklı olmasına ra¤men, Ali Bey’in o
içindekini “dan” diye söyleme, neredeyse
çocukça refleksi çok hofluma gidiyor,
benim de o yönüm onun çok hofluna
gidiyor. Bulufltu¤umuz nokta bu, onunla.

Samimiyetten, zaman zaman yalnızlık-
tan çok hofllanırım. Bu da herhalde ailenin
tek çocu¤u olarak büyümenin getirdi¤i
bir fley. Kentteki kalabalık, gürültü beni
çok hırpalayan bir fley ve en azından
günün 20 dakikasını hiçbir fley yapmadan
öylece bir köflede oturarak yalnız baflına
geçirmek istiyorum. En çok hofllandı¤ım
ve inflallah emeklilikte yapmayı istedi¤im
fley ise seyahat etmek. Farklı kültürleri,
farklı ülkeleri görmek,  tanımak, bizden
farklı düflünen insanları anlamak isterim.

Siz çok do¤al, açık sözlü bir insansınız.
Bu özellikleriniz yaflamda size neler
kaybettirdi veya neler kazandırdı?

Bu özelliklerimden dolayı asla piflman
de¤ilim ve bu özelliklerim bana çok fley
kazandırdı. Özellikle mesle¤imde müthifl
bir avantaj getirdi bana. Ekranda bir
baflarım varsa do¤allı¤ım sayesinde oldu.
Çünkü izleyici bunu anlıyor. Haberci olarak
da büyük avantaj getirdi. Çünkü birine bir
fley sordu¤umda, karflımdaki gerçekten
bu konuda bilgilenmek istedi¤im için bu
soruyu sordu¤umu anlar.

Özlem Gürses, ekranı özlüyor mu?
‹zleyicileriniz sizi yeniden ne zaman
ekranda görebilecek?

Bu çok kalbimi kıran bir soru. Çünkü,
galiba ekranı özlemiyorum. Ve bu iyi bir
fley de¤il. Çünkü televizyoncunun iflini
özlemesi gerekiyor de¤il mi? Demek ki
ne kadar so¤umufl bir takım fleylerden.
Sanırım meslek benim için inandırıcılı¤ını
yitirmeye baflladı. Tabii ki kafamda
tasarladı¤ım habercilik adına yapmayı
planladı¤ım, hayal etti¤im bir sürü fley
var ama bu ortamda bunu yapmak zor.
Hele gerçek anlamda habercilik yapmak;
flu anda bana çok uzak gelen bir konu.
Belki bu söylediklerim bir savunma
mekanizması da olabilir. Ama herhalde
bir flekilde yeniden özleyece¤im
mesle¤imi.
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“Hatay”
Her varlı¤ın kendine özgü hikayeleri

olabilece¤i gibi, her kentin de bir kimli¤i
vardır. Kent kimli¤inin varlı¤ından söz
edilen yerde, hiç ölmeyen, anıtlaflan, hatta
yaflanan ve yaflatılan anılara rastlanır; ki,
bu özellikler herkesin yaflamak istedi¤i
istekler ve beklentiler arasında yer alır.
Bu nedenle kent kimli¤i, aynı zamanda
kent esteti¤i, dili, kültürü ve kaliteli yaflam
standardıyla da iliflkilidir.

Bir zamanlar dünyayı yönetenlerin
tercihlerini kullanmak suretiyle bilerek
seçti¤i Antakya’da, günümüzün müzele-
rini süsleyen mozaikler, avluların serin
tutulması için taban mozai¤i olarak kul-
lanılmıfl, insana ve do¤aya uygun ve
uyumlu bir yaflam için.

Dünyada geceleri gündüz gibi aydın-
latılan üç kentten biri olan Antakya, gerek
Sütunlu Caddesi (Herod Caddesi, bugünkü
adıyla Kurtulufl Caddesi), gerekse tarihi
yapılarıyla bir estetik harikası olarak
bilinir. Günümüzde bu tür tarihi kentler,
dünya kültür mirası olarak ele alınmakta,
evrensel kültür adına da eksiklikleri
giderilmeye çalıflılmaktadır.

Üç semavi dinin bir arada yaflanıp
yaflatıldı¤ı ender kentlerden biri Antakya,
son günlerde medeniyetler korosu ile
Türkiye’nin vitrinine taflınan bir baflka
estetik anlayıflını sergiliyor.
Kentin esteti¤inden söz ederken, sırtını
da¤a yaslayan kaç kent vardır diye düflü-
nüyorum. Hele bu kentin geçmiflteki va-
risleri Çin Seddi’nden sonra 360 burçlu
bir kaleyi de yapmıfllarsa…

Yıkılan, dökülen, talan edileni görmez-
den gelemem ama ilkça¤dan kalma Demir-
kapı’nın halen ayakta kalması, yanı
baflında dünyanın ilk ma¤ara kilisesi Sen
Piyer Kilisesi’nin komfluluklarının sürmesi
ne kadar iyi!.. Kilisenin yanındaki Cehen-
nem Kayıkçısı Haron’a gelince, bir za-
manlar veba salgınına karflı yapılsa da, o
gün bugündür da¤ın de¤iflmez bekçisi…

Yeflile bürünmüfl Habib Neccar Da¤ı’nın
kentin ilk caddesindeki dinsel mekan,
Anadolu’daki ilk cami olan Habib Neccar’ın
kesik baflına ev sahipli¤i yaparken, mina-
renin selamı ise da¤da beyaza boyanmıfl,

Kent Esteti¤i / Hatay

Dinlerin, Dillerin Kenti
Mehmet Ali Solak - Hatay

Üç semavi dinin bir arada yaflanıp yaflatıldı¤ı ender
kentlerden biri Antakya, son günlerde medeniyetler
korosu ile Türkiye’nin vitrinine taflınan bir baflka
estetik anlayıflını sergiliyor.



uygun, uyumlu, görüntü kirlili¤ine yol
açmayan, do¤aya saygılı, temiz çevre,
örnek kent mekânları gibi maddeleri de
sıralamak gerekir.

Antakya, kent kimli¤i ile kendini gös-
termenin maratonunda. Di¤er yandan ise,
kent kimli¤inin kaybolaca¤ı endiflesinde.
Oysa kaybeden kadar, kaybettiren de hep
insan. Bundan sonra kaybetmenin temeli,
ortak payda, ortak paydanın temelinde
de insan olmak.

Kimlikli kentlerde esteti¤e önem vermek
ve yaflatmak, yurdunu seven, korumak
isteyen insana ve insan eme¤ine saygı
duyanların ortak görev ve sorumlu-
luklarıdır.

Kendimize saygımız varsa, yaflam kay-
na¤ımız kentlere de saygı duyup, yafla-
masını sa¤lamalıyız.
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Habib Neccar’ın bedenine ev sahipli¤i
yapan yatıra yansıyor.

Antakya’nın özelliklerini sıralamaya
kalktı¤ımızda, kent kimli¤inin eflsiz zengin
tarihi, do¤ası, iklimi, bereketi ve huzuru,
Tanrı Apollon’un söylemi ile ilk kez
rededildi¤i Defne ile hayat bulur. Bir yıl
boyunca yeflilden baflka renge yer ver-
meden, yeni günü müjdeler Defne, Har-
biye’nin flelaleleri arasında.

Sezar’ın hakkı Sezar’a ama baflındaki
taç, defne yapraklarındandır... O ölümsüz-
leflen a¤aç Defne, halen Hatay’ın mesire
yeri Harbiye’de sabırlı bekleyifltedir. Onun
gözyafllarını andıran ça¤layanlar, kent
kimli¤ini göremeyenleredir. Hüzünlü
duruflu ise, kirletenleredir. Sabırlı bekleyifli
ise, insana ve do¤aya saygılı insanlar
oldu¤undandır.

Yakın bir tarihte
martıların feyk attı¤ı
yıkılan Roma
Köprüsü’nün
resmini izlerken,
akıtılan gözyaflı,
korumacılı¤ın umut
ıflı¤ıdır. Kültür
mirasının mirasyedi
gibi harcanmasına de¤il, emanet olarak
sahiplenmenin öyküsüdür. Çan, ezan,
hazzan sesleri, güneye bakan ıflıklı, hava-
dar avluların asma yaprakları arasından,
bin bir dostu simgeleyen nar tanelerinden,
mis gibi kokan turunç ve limon yaprak-
larından, hatta kufl takalarından duyulur.
Gerekti¤inde bir yudum su, buz gibi çekilir
o güzelim kuyulardan, dert çekmeden.

Öylesine bir umuttur Antakya…
Günümüzde dünya kültür mirası listesine
dahil edilecek kentlere baktı¤ımızda,

kentlerin estetik yönden çarpık yapılafl-
maya maruz kaldı¤ını görürüz. Kent
kimliklerinden uzaklaflmanın ve kent
esteti¤inin dikkate alınmamasının
göstergesidir.

Halen ülkemizde korumacılık alanındaki
eksiklikler tartıflılırken, bazı metropollerde
kent estetik kurullarının oluflturulması

gibi, kaliteli birlikte
yaflam kültürünün
oluflmasına olanak
sa¤layacak önemli
geliflmeler de yaflan-
maktadır. Bir kentin
esteti¤i sadece
modern yapıların
yükselmesine de¤il;
insana ve do¤aya

saygılı, huzurlu, güven verici, hayatı
kolaylafltırıcı yapıların bir arada bulun-
masına da ba¤lıdır.

Koruma amaçlı alanlarda esteti¤e önem
verildi¤ini belirterek, modern çizgilerle
kültürel mirası gölgelemek estetik de¤il,
bir tarih ya¤macılı¤ıdır. Bugün 70’li
yıllarda Amik Gölü’nün kurutulmasının
ardından Antakya kent merkezindeki
Roma Köprüsü’nün yıkılması, kent kim-
li¤ini gölgeleyen faktörler arasındadır.
Bu kapsamda kentin esteti¤ine özen
gösterilmeden, tarihi ve do¤al de¤erlerine
uygun olmayan yapıların oluflturulması,
sorunları ve sorumlulukları ortak olan
kent insanlarının görev ve sorumluluk
anlayıfllarının yeteri kadar anlam kazan-
madı¤ını gösterir.

Kentin esteti¤i elbette sadece kültürel
mirasın korunması ile sınırlı de¤il. Kentin
esteti¤ini konuflurken, sözü edilen dokuya

Antakya, kent kimli¤i ile
kendini göstermenin

maratonunda. Di¤er yandan
ise, kent kimli¤inin

kaybolaca¤ı endiflesinde.
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1985 yılında 50 üye ile temsilcilik
olarak kurulan Mimarlar Odası Hatay
fiubesi, bugün 270’i bulan üyesi ile aktif
bir sivil toplum örgütü… Odanın baflkanlık
görevini Mehmet Yaflar Coflkun yürütü-
yor…  Kentlilik bilincini yok edildi¤ine
iflaret eden Yaflar, “Kentlilikteki yegâne
fley, çıkar meselesidir. Eskiden kentlerde
bu bilinç vardı. Eski avlularda kentlilik
bilincinin en önemli etkenlerinden biri
olan sosyal dayanıflma yaflanıyordu.
Ortak payda kentin kendisiydi” diyor…

Mehmet Ali Solak-Hatay

Güneflli güzel bir yaz günü… Hatay hala
eskisi gibi canlı… Dinlerin, dillerin birbirine
karıfltı¤ı bu tarihi kent, flu sıralar birçok
etkinli¤in adresi… Kent mimari kimli¤ini
tartıflıyor olsa da yıllara meydan okuyacak
bir alt yapıya sahip…

Kent bilincini her ortamda savunan,
çevresine da¤ıttı¤ı pozitif enerji ile gö-
nülleri fetheden Mimarlar Odası Hatay
fiube Baflkanı Mehmet Yaflar Coflkun,
ALÇIM Dergisi’nin bu sayıdaki konu¤u…
Sohbet Odası’nın ilk konu¤u olan Yaflar,
hem Hatay’ı anlattı, hem de genç mimar
ve adaylara ö¤ütte bulundu…

Kısaca Mimarlar Odası Hatay fiube-
sinin öyküsünü sizden alabilir miyiz?

Mimarlar Odası 1985 yılında temsilcilik
olarak kuruldu. O yıllarda 50-60 üyemiz
vardı. Bu süre zarfında yöneticilik de

“Apartman yaflamı ile birlikte kentler
kimliklerini kaybetti. Örnek vermek
gerekirse; tarihi kentlerdeki en uzak ya
da daha ötelerdeki mahallelere kadar
uzanan bir dostluk köprüsü vardı.”

yaptım. Odamız, 10 yıl boyunca temsilcilik
olarak sorumluluk üstlendi. Üç yıldır
Mimarlar Odası Hatay fiubesi olarak, gö-
rev ve sorumluluklarımızı yerine getirme-
ye çalıflıyoruz. Üye sayımız Hatay gene-
linde 270. Bunun 140 üyesi Hatay’ın
merkez ilçesi Antakya’da, 100-110 üyesi
‹skenderun’da, geri kalan üyelerimiz de
di¤er ilçelerde bulunmaktadır. Odamızın
faaliyetleri genelde mesleki denetimi
gerçeklefltirmektir. Projelerin onayı gibi.
Ancak bunun yanında kamuoyuyla pay-
lafltı¤ımız kültürel ve e¤itsel çalıflmalar
da yapmaktayız. Bunu sıralamaya kalksak,
sanırım sayfalar yetmez.

Hedeflerimize gelince; Antakya’nın çok
önemli bir kültür hazinesi oldu¤una
inanıyoruz. Bu yönüyle eski bir Antakya
evini restore ettik. Bunu ‹fiKUR’la imza
altına aldı¤ımız ortak proje ile yürüttük.
Yaptı¤ımız proje, hem odamıza kazan-
dırdı¤ımız binanın restore edilmesi, aynı
zamanda restorasyon ustası yetifltiricili¤i
oldu. Devletin deste¤i ile bir kültür varlı¤ını
kazanmıfl olduk. Böylelikle kültürel mirasın
korunmasına yönelik bilinç oluflturma
adına da bir geliflme. fiu anda STK’ların
da bu yönde ciddi talepleri do¤du.
HAS‹AD, ATSO, Hatay Tabip Odası, Hatay
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi.. Bu
arada Valilik iki ev satın aldı. Bunlar
Antakya için sevindirici geliflmeler. Ku-
rumların eski yapılara sahip çıkması,
kültürel mirasın korunması açısından çok

önemli. Bildi¤iniz gibi bu tür flehirler çok
az. Tarihi kentlerin marka olabilmesinin
yolu da ortak bilinç ve ortak sorumluluk
anlayıflıdır.

Yerellik ve kentlilik bilinci hakkında ne
düflünüyorsunuz?

Aslında kentler, kentlerde yaflayan
insanlarıyla iyiyi, kötüyü, olumlu olumsuz
tüm olayları paylaflan yaflam alanıdır.
Kentlilik bilincini yok eden yegane fley,
çıkar meselesidir. Eskiden kentlerde bu
bilinç vardı. Eski avlularda kentlilik bilin-
cinin en önemli etkenlerinden biri olan
sosyal dayanıflma yaflanıyordu. Ortak
payda kentin kendisiydi. Her türlü canlı
cansız, tüm ö¤eler ortak paydamızdı.
Geçmiflten günümüze ortak paydada
buluflmufl olsaydık, ne tarih, ne çevre, ne
de do¤a asla yok olmazdı. Özetle; kentlilik
bilinci olsaydı Amik Gölü kurutulmazdı,
Roma Köprüsü yıkılmazdı. Yerelleflme
olgusunu var etmek için yerellik, kentlili¤in
bir alt basama¤ı. Yerel mutfa¤ımız, yerel-
li¤in vazgeçilmez bir ö¤esidir. Yerelli¤i
yaflatmanın temeli, kentlilik bilincine
ba¤lıdır. ‹kisi de birbirleriyle çok ba¤lantılı.

Sayın Coflkun, flehirlerin karakteris-
tikleri, kiflilikleri, köflelerinin özellikleri,
fliirsel hallerinin kalmadı¤ı dillendiriliyor.
Siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten
flehirler kimliklerini kaybediyor mu?

Üzülerek belirtmek isterim ki, katılı-
yorum. Her geçen gün flehirler kimliklerini
kaybediyor. Antakya’dan söz edilince,
paylaflması, selamlaflması da yok oluyor.
Apartman yaflamı ile birlikte kentler kim-
liklerini kaybetti. Örnek vermek gerekirse;
tarihi kentlerdeki en uzak ya da daha
ötelerdeki mahallelere kadar uzanan bir
dostluk köprüsü vardı.

1970’ten sonra bu kent dokuları yok
oldu. Yeni ve betonlaflmıfl yerlere taflındı.
Daha sonra da eski evlere köylerden kente

Sohbet Odas›

“Çevreye Uyumlu Yapılaflma Ve Kentleflme fiart”
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Mimarlar Odası Hatay fiube Baflkanı Mehmet Yaflar Coflkun:
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kalmıfl bir kent olarak düfllemesi ayrı, bu

güzelli¤i ve özelli¤i yaflamıfl olanların

bakıflı ayrıdır. Tabii Hatay’ın önümüzdeki

günlerde ortak paydada buluflması gere-

kiyor. Bireysel çıkıfllara son vermesi

gerekiyor. Antakya’nın civarındaki küçük

beldelerin yerine bütünleflmifl bir kent

anlayıflı olması gerekiyor. ‹yi bir de¤iflim

olaca¤ını düflünüyorum.

Genç mimar adaylarına Hatay fiube

Baflkanı olarak önerileriniz nelerdir?

Özellikle mesleki açıdan genç mimarları

çok önemsedi¤imizi vurgulamak isterim.

Atatürk’ün, bu ülkeye gençlere emanet

etmesi, bize yol gösterici bir ıflıktır. Sürekli

odaya gelmelerini istiyoruz. Zira mimarlık

mesle¤i sabır ister. ‹nsanın rahat ve

konforu için yapılan yapılar için genç

mimarların acele etmemesi gerekiyor.

Deneyimli büyüklerinin yanında çalıflıp,

teorik bilgilerini pratikle, uygulama ile

zenginlefltirmelerini öneriyorum. Mezun

olur olmaz büro açmasınlar. Zira okul

flartları ile piyasa flartları arasında uçurum

var. Mesle¤inden ödün vermek zorunda

kalarak, acele ederek, fiyat ve kalite

konusunda sorunlar yaflayaca¤ına, mi-

marlık gere¤i ne yapılması uygunsa onu

yapmalılar. Çünkü mimarlıkta piflerlerse,

hem kalite yükselecek, hem de insan

endeksli yapılacak ifller daha da güzel-

leflecektir.

Anadolu insanına göre do¤ru

yapılaflma çok katlı mıdır? Yoksa tek

veya iki katlı müstakil evler midir?

Çok özel ve güzel bir soru. Bana kalırsa

Anadolu insanına göre hiç do¤u-batı

ayrımı yapmadan, tüm insanlar için ya-

flamsal alanların az katlı olmasından

yanayım. Geleneksel yapı sistemine göre

az katlı daha do¤rudur. Ancak çok katlı

yapılmayacak anlamına gelmez. Ancak

yüksek yapıyorsanız, çevresini de açma-

lısınız. Ada bazında geniflleme sa¤lanırsa,

yüksek kat sorunu yaflanır.

Verdi¤iniz bilgiler için teflekkür ederiz,

dileriz en kısa zamanda huzur bulup,

zevk aldı¤ınız Antakya, kimlikli bir

kentten çok daha özel bir kent durumuna

gelir.

Ben de sizin aracılı¤ınızla ALÇIM

Dergisi’nin yönetici ve okurlarına teflekkür

ediyorum. Barıfl, kardefllik, hoflgörü kenti

Antakya’dan da çok çok selam.

göçen insanlar doldurulunca, kent kimli¤i
ne yazık ki yok oldu. fiiirsel hallerinden
ne kadar bahsedilebilir? Tam bitti¤i söy-
lenemez. Hatta tarihi dokular oldu¤u
müddetçe yeniden kazandırılabilece¤ini
düflünüyorum. Masalsı bir kent Antakya,
yeniden restorasyondan geçirilmesi ha-
linde, fliirsel ve masalsı çizgisine dönebi-
lir. Halen karakteristik özellik taflıyan
yüzlerce tarihi evimiz var. Biraz önce de
belirtti¤im gibi flu
günlerde tarihi
dokulara yönelik ciddi
talepler var. Bunlar bu
ba¤lamda kültür mira-
sın korunmasında
dikkat çekici ve umut
verici adımlar.

Gerek devlet eliyle,
gerekse yerel yöne-
timlerin göz yumarak gerçeklefltirdi¤i
kent kimli¤inden uzak yapılardan söz
ederken, çevreci mimarlık konusunda
neler düflünüyorsunuz?

Çevreci mimarlık deyince hemen eko-
lojik mimarlık usuma geldi. Do¤ayla bütün-
leflmifl, do¤aya ve insana saygılı bir mimar-
lık. Ve her fley do¤a için yapılmalı. ‹nsan
ölçekli yapılar, sürekli büyüyor. Bu çok
yanlıfl bir büyüme. Rant u¤runa büyü-
tülen yerler, ça¤dafl kentlerin oluflumunu
da olumsuz etkiliyor. Bizde insana ve
do¤aya saygılı olmayan yapılaflma hüküm
sürüyor. Burada devleti, yerel yönetimleri,
flunu bunu suçlayarak, bir yere varamayız.
Bu konuda herkese görev düflüyor. Yöne-
tenin de yapması gerekenler var, yöne-
tilenlerin de.

Yapılaflmalar rant beklentilerine göre
ayarlanıyor. Yerel yönetimleri suçlu ilan

etmek, haksızlık. Vatandafltan karar verici
yerel yöneticilere kadar tüm ilgililer suç-
ludur. Ekolojik ve çevreci bir yaklaflım,
bilinçlenme ile mümkündür. Çevreye
uyumlu bir yapılaflma ve kentleflme anla-
yıflını, zihinlere yerlefltirmedikçe birbiri-
mizi suçlamaktan öteye gidemeyiz. Israrla
söylüyorum, A’dan Z’ye herkesin mutlaka
yapabilece¤i bir fley vardır. Önemli olan
yapılacaklar›n ve yapılması gerekenlerin

bilincine varabil-
meyi zihinlere
kazımaktır.
   Mimar gözüyle
Hatay’ı nasıl
anlatırsınız?

Hatay bana
göre bir cennet.
Dünyanın en

önemli kentlerinden biri. Bakın, biraz özele
gidece¤im. Benim eflim Almanya’da
büyümüfl, ben de evlenmeden önce
‹stanbul’da yaflıyordum. Evlenmeyi
kararlafltırdı¤ımızda ne Almanya, ne de
‹stanbul’u hiç düflünmedik. Hemen ikimiz
de Antakya’yı seçtik. ‹kimiz de rantın ön
planda oldu¤u bir kentte yaflamak iste-
miyorduk. Manevi de¤erlerimiz yok
olurken, manevi de¤erlerin daha etkin,
daha güven verici, daha rahat bir kenti
seçtik. Bir çok medeniyete ev sahipli¤i
yapan, uygarlıklar befli¤i insancıl bir kenti
seçti¤imiz için de flu anda çok mutluyuz.
Antakya’da çok katı ve inanılmaz bir
zenginlik var. Yönetenlerin deste¤i ile bir
dünya kenti olacak. Paslanmıfl, küflenmifl
bir konumdan, restore sonrası her kesimin
be¤enip yaflamak isteyece¤i bir kent
olacak. Hatay dıflındakilerin, Hatay’ın geri

“‹nsanın rahat ve konforu için
yapılan yapılar için genç mimarların
acele etmemesi gerekiyor. Deneyimli
büyüklerinin yanında çalıflıp, teorik

bilgilerini pratikle, uygulama ile
zenginlefltirmelerini öneriyorum.”



ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:348

Ankara’nın Unutamadı¤ı Bir Efsane

Vedat Dalokay

Aslen Tunceli-Pertekli olan Vedat
Dalokay, Ankara ve dünya tarihine
geçmifl, sa¤duyulu, öngörülü bir belediye
baflkanı, aynı zamanda birçok ulusal ve
uluslararası ödüle sahip, oldukça baflarılı
bir mimar ve edebiyat adamıydı.

Vedat Dalokay, geçmiflten bugüne
ulaflan saygın bir isim, ça¤dafl, demok-
ratik ve halkçı belediyecilik ilkelerini
oluflturarak uygulamaya koymufl bir
“fiehremaneti” yani Belediye Baflkanı
olarak anımsarız. Bazılarımız onu ken-
timize bir çok meydan/göbek kazan-
dırdı¤ı için “göbekçi” ; bazılarımız ise,
Batıkent, Eryaman vb. toplu konut

alanlarını kamulafltırılarak kamuya
yararlı birer toplu konut alanına dönüfl-
türme yolunu açtı¤ı için “Kamucu”
olarak tanır. Fakat O’nun en önemli
icraatları, günümüzde farkında olmadan
kanıksayarak kullandı¤ımız yaya bölge-
leri ve toplu taflıma sistemleridir.

Zeynep Güngör

Aslen Tunceli-Pertekli olan Vedat Dalokay,
babası ‹brahim Dalokay, Pertek’ten Ela-
zı¤’a yerleflti¤i için 1927 yılında Elazı¤’da
do¤ar. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini burada
tamamlar. 1939 yılında Ankara’dan,

Atatürk’ün cenaze töreninden, dönen
babası ‹brahim Dalokay, rahatsızlanır ve
hayata veda eder.

12 yaflında babasız kalan Dalokay, 1943
yılında yüksek ö¤renim için çıkar memle-
ketinden. ‹stanbul’da hem tıp, hem de
mimarlı¤ı kazanan Dalokay, mimarlı¤ı
doktorlu¤a ye¤ler. 1949 yılında ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nden mezun olan
Dalokay, Ankara’da PTT’de ve Bayındırlık
Bakanlı¤ı’nda bir süre görev yapar.
‹zmir’de askerlik yaparken, karikatür
çizme yetene¤ini avantaja dönüfltüren
Vedat Dalokay, kardefli Iflık’la birlikte ‹zmir
Fuarı’nda minik bir stant kiralayarak
cumartesi geceleri burada 1 lira karflılı¤ın-
da insanların karikatürlerini çizmeye
bafllar ve stant için verdi¤i kirayı neredey-
se bir gecede çıkarma baflarısını gösterir.
Çizmek, Vedat Dalokay’ın en sık kullandı¤ı
ifade tarzı. Öyle ki, ilk karısını görüp
be¤endi¤inde kardefline anlatmak için
resim çizmeyi  tercih ediyor.

Dalokay  Fransa Yolcusu… 1951 yılında
Fransa’ya giden Dalokay, Paris’te August
Perret ve Le Corbusier’nin büroları dahil,
çeflitli yerlerde çalıflır ve Sorbon fiehircilik
Enstitüsü’ne devam eder. Burada e¤itimi
sürerken, Türkiye’de katıldı¤ı bir yarıflma-
yı, “Eskiflehir Porsuk Oteli Projesi”ni ka-
zanır. Bu yarıflma onun yaflamının dönüm
noktalarından biri olur. Türkiye’ye döner
koltu¤unda birincilik ödülü, kolunda da
bir Fransız kızla, Ankara’da, Yeniflehir’in
nesli tükenen o iki katlı evlerinden birini
tutar ve otel projelerini hazırlamaya
koyulur. 1958 yılında evlenen Dalokay,
1961’de ilk kez baba olur ve kızına pey-
gamber çiçe¤inin Pertek’çesi olan Belemir
adını verir. Bir yıl sonra Hakan, 1964’de
de Sibel do¤ar.

Yarıflmalar ve ödüller… 1950’li yıllar
Dalokay’ın bol yarıflma ve ödüllü yılları
olarak geçer. Meslek yaflamının daha ilk
yılında, 1949’da Etibank ‹stanbul Pavyonu
yarıflmasında aldı¤ı üçüncülük ödülünü,
sırasıyla; ‹stanbul Maçka Askeri Kıfllası’nın

Portre Mimar

Dünya çapında eserler üretmifl, çok
sayıda ulusal ve uluslararası alanda
ödüller almıfl, yarıflmalarda büyük
baflarılar kazanmıfl de¤erli bir
mimardı.
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Askeri Müzeye Çevrilmesi (1.lik Ödülü),
Çankaya Atatürk Abidesi Çevre Planlama-
sı (3.lük Ödülü), Ankara Elektrik Etüt ‹flleri
Genel Müdürlük Binası (1.lik Ödülü), Emekli
Sandı¤ı Kızılay Gökdeleni (2.lik Ödülü),
Ankara ‹ller Kooperatifi Konutları (2.lik
Ödülü), Eskiflehir Karayolları Garı (2.lik
Ödülü), Elazı¤ Hükümet Kona¤ı (3.lük
Ödülü), Kore Harbi Abidesi (Mansiyon),
Bitlis Hükümet Kona¤ı (1.lik Ödülü), Acar
Konut Kooperatifi (1.lik Ödülü), Konya
Koleji (1.lik Ödülü),
Elazı¤ Teknik Okulu
(Mansiyon),
Erzurum Üniver-
sitesi Kampüs
Planlaması (Man-
siyon), Ankara
Belediyesi Süper
Merkez (Mansiyon),
Ankara PTT Santral
Binası (1.lik Ödülü) ve Ziraat Bankası Genel
Müdürlük Binaları Tevsii (Mansiyon).
Katıldı¤ı bunca yarıflmadan eli bofl çık-
mayan Dalokay’ı kamuoyunun gündemine,
ciddi anlamda, sokan proje ise birincilik
aldı¤ı Kocatepe Camii projesi oldu.

Vedat Dalokay ve Nejat Tekelio¤lu, 1957
yılında Türkiye Devrim Sitesi Yaptırma
ve Yaflatma Derne¤i’nin açtı¤ı yarıflmayı
kazanırlar. Projeler yapılır, temel atılıp
inflaat da normal seyrine oturur. Ancak
sonrasında pürüzler çıkmaya bafllar.
Çünkü, proje alıflılmıfl camilere benzeme-
mekte, farklı çizgiler taflımaktadır. Bu
dönemde bafllatılan karalama kampanyası
sonunda projenin sahibi dernek, projeden
vazgeçer ve iki mimara baflka bir proje

çizdirirler, atılan temeller de dinamitle
sökülür. ‹lk yarıflmanın sonuçlanmasından
on yıl sonra Kocatepe Camii basının gün-
deminden düflmez, Mimarlar Odası da
soruna telif hakları ve meslek ahlakı
açısından el atar ve yeni projeyi onay-
lamaz.

Vedat Dalokay’ı yakından tanıyan Mimar
Veli Behruz Çinici, “1950’li yıllarda  Anka-
ra’nın ünlü Mithatpafla Caddesindeki
atölyesi bahçeli villasında tanımıfl, düflün-

ce ve eskizlerinden
kam almıfltım.
Fransa’da Le
Corbasier yanında
geçirdi¤i deneyim-
leri bizlere aktarır,
siyah kolluklarını
geçirdi¤i gibi O’nu
daim masalarının
baflında görür

heyecanlanırdım. Mimar, ressam,
karikatürist ve yazar…  taviz vermez
duruflu içinde pek sevecendi” diyor.

Dalokay’ı yakından tanıyan bir di¤er
mimar ise Cengiz Bektafl. Bektafl, Dalo-
kay’ı yi¤it bir insan olarak tanımlarken,
düflüncelerini dıfla vurmaktan çekinmeyen
biri olarak anlatıyor. “Vedat Dalokay ay-
rıntıya bütünün içinde bakmayı bilirdi.”

1950 ile 60 döneminde Türk mimarlı¤ı-
na büyük ivmeler ve heyecanlar kattı¤ına
iflaret eden Çinici, “Tando¤an yolu üzerin-
deki ilk eserlerinden elektrik – etüt yapısı
çok etkili olmufltur. Daima akılcı mekan-
ların peflinde oldu. Onlara namuslu mimari
derdi” diye söylüyor.

Dalokay’ın Mesleki Örgütlenmeye
Katkısı… Mimarların meslek olarak ör-
gütlenmeleri ilk olarak ‹stanbul’da bafllar.
Daha sonra 1950’li yılların bafllarında Türk
Yüksek Mimarlar Birli¤i’nin Ankara aya-
¤ının örgütlenmesinde, ardından Mimarlar
Odası’nın kurulufl çalıflmalarında ve son-
rasında sürdürdü¤ü çalıflmalarda Vedat
Dalokay’ın eme¤i ve katkısından söz
etmemek haksızlık olur. Uzun bir süre
enerjisinin ve zamanının büyük bölümünü
Mimarlar Odası için harcayan Dalokay,
mimar olarak da üretkenli¤ini sürdürür.
Yarıflmalara girmeye, projeler üretmeye
devam eder. Yarıflmacı veya müellif olarak
40’ın üzerinde projeye imza atar.

Dalokay, Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara Atom Arafltırma Merkezi, Kayseri
Merkez Bankası fiubesi, SSK Elazı¤ Has-
tanesi, fiekerbank Genel Müdürlük Binası,
Pakistan’da ‹slamabad fiah Faysal Mescidi,
Suudi Arabistan Dıfl ‹flleri Bakanlı¤ı Binası
gibi yarıflmalarda birinci olur.

Ünü Dünyaya Taflmıfl Bir Mimar…
Vedat Dalokay dünya çapında eserler
üretmifl, çok sayıda ulusal ve uluslar arası
alanda ödüller almıfl, yarıflmalarda büyük
baflarılar kazanmıfl de¤erli bir mimardı.
Pakistan’ın baflkenti ‹slamabad’daki
dünyanın en büyük camisi olan 70 bin
kiflilik Kral Faysal Camisi onun eseridir.
Modern çizgilere sahip olan bu caminin
aslında Dalokay’ın Kocatepe Camii için
çizdi¤i projedir.

Mimar Veli Behruz Çinici, o günler için
flunları söylüyor: “Kocatepe camii için
düzenlenen toplantılara beni davet ederdi,
izlerdim. Yine asla taviz vermedi… Benim
yumuflatma gayretlerime ra¤men…  Ama;
sonunda Ankara kaybetti bilahare Pakis-
tan kazandı bu muhteflem eseri…”   Mimar
Bektafl, Türk mimarlı¤ının yurt dıflında

1950’li yılların bafllarında Türk
Yüksek Mimarlar Birli¤i’nin Ankara

aya¤ının örgütlenmesinde,
ardından M. Odası’nın kurulufl ve

sonrasında sürdürülen
çalıflmalarda Vedat Dalokay’ın

eme¤i ve katkısı fazlad›r.
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tanınmasına, onay görmesi için en verimli
çalıflmaları yaptı¤ına dikkat çekiyor.
Bektafl, “Tasarımlarında ça¤ından bilgili
oldu¤u anlaflılırdı. Bugün yapılarına da
baktı¤ımızda bunu görebiliriz.  Gene
mimarları yakından tanımak için birço¤u
ile birebir çalıfltı” diyor.
Kocatepe Cami’nin ilk
projesini Vedat
Dalokay çizmifl, ancak
daha sonra bunun
geleneksel cami
formatına uygun
düflmemesi gibi
muhafazakar
düflüncelerle
yapımından
vazgeçilmifl, yerine Osmanlı Mimarisinin
kötü bir kopyası olan bugünkü camii
yapılm›fl. Oysa bu proje ‹slamabad flehrin-
de uygulandı. Ankara ça¤dafl, modern anl-
amda bir camii kazanma flansını, böylece
Pakistan’a kaptırdı. Bu arada Türkiye’nin
ilk asansörlü minaresine sahip olan Elazı¤
‹zzetpafla Camisi’nin de mimarı Vedat
Dalokay’dır.

Birçok ulusal proje yarıflmasına katılan
Vedat Dalokay, 13’ü birincilik olmak üzere
birçok ödül ve mansiyon kazandı. Uluslar-
arası alanda katıldı¤ı; ‹slamabad Kral
Faysal Camii (Pakistan, 1970), Cidde ‹slam
Kalkınma Bankası Genel Merkezi (Suudi
Arabistan, 1980), Baflbakanlık Kompleksi
(Pakistan, 1984), ‹stanbul Taksim Alanı
(1987), Pakistan Ulusal Anıtı (1977) proje
yarıflmalarında birincilik kazandı. Dalokay,
yapı tasarımlarında geleneksel kalıpların
dıflına çıkan yeni biçim arayıfllarına gitti.

Belediye Baflkanlı¤ı Dönemi… 1960’lı
yıllara geldi¤inde birlikte hareket etti¤i
oda yönetimindeki arkadaflları artık onu
belediye baflkanı olarak görmek istedik-
lerini ve bunu el ele vererek baflarabile-
ceklerini söylemeye bafllarlar…

1973 yılı aralık ayında Mimar Vedat
Dalokay, Ankaralı seçmenlerin yüzde 62
oyuyla, CHP adayı olarak Ankara Belediye
Baflkanlı¤ı’na seçilir. Ve Ankara’ya dam-
gasını vuracak o muhteflem 4 yılı yaflar…
Seçildikten hemen sonra Ankaralı hemfle-
rilerinin gönlüne taht kurmakla kalmayan
Dalokay, icraatları, söylemleri ve projeleri
ile Türkiye’nin her yerinde bir ilgi oda¤ı
oldu. Dalokay’ın adı anıldı¤ında, herkesin
yüzünde tatlı bir gülümseme belirirdi.
Güler yüzlü ve  sempatik olan Dalokay,
eylem ve söylemlerinde, karamsarlı¤a yer
vermezdi. Bugün Ankara’nın en önemli
yerleflim yerlerinden olan ve “toplu konut”
fikrinin ilk ortaya çıktı¤ı Batıkent ve

kifli de olan Vedat Dalokay toplu taflımaya
büyük önem verirdi. 4 yıl gibi kısa bir
süreli¤ine de olsa Ankara’nın belediye
baflkanlı¤ı görevini yapan Vedat Dalokay
baflarılı belediyecili¤i ile Ankara’nın
tarihine geçen bir baflkan oldu.

‹stemeyece¤i Bir Ölüm fiekliydi…
Vedat Dalokay, mimarlı¤ı dıflında da, iyi
bir çevreci, yetenekli bir siyasetçi ve
baflarılı bir yazardı. Bir yazısında “Çocuk-
lu¤umun önemli bölümü, Süpürgeç
Da¤ı’na yaslanmıfl ba¤lar bahçeler ara-
sında kurulu Pertek’te geçti. Deliçay
Murat’ın tam kıyısındaki Pertek’in 8-10
hanelik küçücük köyü Borkin, dedem
Mustafa A¤a’nındı. fiako Bacı’nın ve Ko-
lo’nun bu flirin köyü flimdi Keban Baraj
Gölü’nün 40 metre altındadır” diyen
Vedat Dalokay, o dönemleri anlatan
“Kolo” adlı çocuk romanını yazdı. Edebî
çevreler tarafından büyük bir be¤eni ile
karflılanan kitap 1980 yılında Türk Dil
Kurumu Çocuk Yazını Ödülü’nü ve kitabın
‹ngilizce çeviri 1995 yılında “ALSC Mildred
L. Batchelder Onur Ödülü”nü kazandı. Tij
Yayınları tarafından 2000’de “Bıza Kole”
adıyla Zazaca’ya da çevrilen kitap, Keban
Barajı’nın sularının altında kalan Dalo-
kay’ın köyünü anlatıyor.

Vefatı ise o hiç sevmedi¤i karayollarında
oldu. Dalokay, ödül alan “Kolo” adındaki
öykü kitabını, flu tümce ile tamamlamıfltı:
“Karayolları umut ve uygarlıkla sonuçla-
nır, bizde ise ölümle.” Dedi¤i gibi de oldu.
Bu tümceyi yazan Dalokay, sanki yaflamı-
nın karayolunda son bulaca¤ını sezmiflti.
Dalokay,  Ankara-Kırıkkale Karayolu’nda,
21 Mart 1991 tarihinde  geçirdi¤i trafik
kazasında hayata veda etti.

Eryaman projelerini ilk bafllatan da yine
Vedat Dalokay’dı.

Bu projeler için çok sayıda kamulafl-
tırma yaptı¤ında adı “kamucu”ya çıkmıfltı.
Bugün adeta Ankara’nın nefes alınan
yerleri olan, trafi¤e kapalı Sakarya ve
‹zmir caddeleri yine onun zamanında

yapılmıfl. Kentin
birçok yerinde
yayalar için alan-
lar, bisiklet yolları,
parklar ve göbek-
ler yapmıfl, bu ne-
denle kendisine
“Göbekçi Dalokay”
denilmeye bafl-
lanmıfltı.

Çinici, “Kavflakları yuvarlaklarla çözdü.
Adı da göbekçi oldu. O, flefkatli bir yöne-
ticiydi, tüm Ankara’yı evlatları gibi sev-
mifltir. ‹lk ifli Kızılay’da kendinden önceki
dönemde açılan yuvarlak koca bir çukuru
kapatmak oldu” diyen Mimar Veli Behruz
Çinici, Dalokay için “Atatürk Bulvarı’nı
tarihi görkemine kavuflturdu” diyor.

Ankara’nın ça¤dafl kent merkezleri
onunla hayat bulmufltu. Altınpark, Abdi
‹pekçi, Ku¤ulu ve Se¤menler Parkları,
Atakule’nin arsasının altında yine onun
imzası vardır. Kentin tarihi kimli¤ine de
sahip çıkan Dalokay Sıhhiye’deki ünlü
“Hitit Günefli Anıtı ve Lozan Meydanı”nı
Ankara’ya kazandırmıfltır. Hitit Günefli,
döneminde Ankara’nın sembolü haline
gelmifltir.

Metro’nun Gerçek Sahibi… Aynı zaman-
da Ankara’nın en önemli ulaflım araçların-
dan olan Metro’nun ilk projesini çıkaran

Ankara’nın ça¤dafl kent merkezleri
onunla hayat bulmufltu. Altınpark,
Abdi ‹pekçi, Ku¤ulu ve Se¤menler

Parkları, Atakule’nin arsasının
altında yine onun imzası vardır.



Konuk Yazar

Sürekli kavga eden Temel ile Dursun’u
her kavgadan sonra padiflahın karflısına
çıkarırlarmıfl.

Son kavgadan sonra padiflah, ikiliyi
karflısına alarak, “Bir daha kavga eder-
seniz ikinizi de astırırım.” demifl. Birkaç
gün sonra yine kavga eden Temel ile
Dursun için padiflah “Asın” emrini vermifl.

“Son arzular” önce Temel’e sorulmufl.
Temel, “Ailemi son kez görmek için
memlekete gitmek istiyorum.” demifl.
Dursun’un son arzusu mu?: “Temel’i
memleketine göndermeyin!”

“Baflkası baflarmasın da, ben baflarma-
sam da olur” mantı¤ındaki yaflamı, millet
olarak sadece fıkralarda sürmüyoruz.

Mesela ticari hayatımız…
Mesela yurtdıflı müteahhitlik

sektörümüz…
Yurtdıflında yapılan inflaat ihalelerine

baktık.
Büyük bölümü birbirine benziyor.

Yüzlercesinden birini örnek verelim.
Adı bizde saklı “X” ülkesindeki ihale

sonucu:
Birinci Türk firma.
‹kinci Türk firma
Üçüncü Türk firma.
Dördüncü Türk firma.
Beflinci Japon firma.
Dördüncü ile birinci arasında 8 milyon

dolar fark var.
Yani iki firmamız birleflse 8 milyon dolar

daha fazla kazanacak.
Türkiye kazanacak.
Son arzuları, “Baflkası kazanmasın,

küçük olsun benim olsun.”
‹kinci örnek.
Yine “X” ülkesinden.

Önemli bir ihalede iki Türk firması son
tura kalıyor.
Yetkililer fiyat indirimi istiyor.
Onlarca milyon dolar iki firmamızın
kapıflması sonucunda gidiyor.

Japonya, Kore, Çin, ‹spanya, Fransa
baflta olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinde yurtdıflı müteahhitlik hizmeti
yapan firmalar, devlet tarafından
desteklenmektedir.

Aynı ülkeler yüzlerce firmanın yurtdı-
flında ifl yapmasına izin vermemektedir.
Aynı ülkeler firmalarının birleflmelerini ve
çok güçlü kurulufllar olarak büyük ifller
almalarını büyük sübvansiyonlarla teflvik
etmektedir.

Aynı ifllerde ise birden fazla firmanın
rekabetine izin vermemektedir.

Bizde ise eline çantasını alan herkes
yurtdıflına ifl yapmaya gitmekte ve
beraberinde ciddi sorunları ülkemize
taflımaktadır.

Ehliyet gerektiren konularda, herkesin
ifl yapmasına izin vermemeli, ehliyetlilerle
ehliyetsizleri birbirinden ayırmalıyız.
Anayasamız bu ayrıfltırmaya izin vermi-
yorsa, firmaların birleflmelerini, güçlen-
melerini ve ehliyet kazanmalarını güçlü
teflvik, destek ve çeflitli yaptırımlarla
sa¤lamalıyız.

Son arzular akıllıca kullanılsaydı, bugün
çok daha olumlu koflullarda yaflayaca¤ı-
mızı, güçlü yarınlar yaflayabilme adına
unutmamalıyız.

DÜNYA Gazetesi olarak son 3 yıldır,
Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık
döviz ve yüz binlerce istihdam katkısında
bulunan ‘inflaat sanayicilerimiz’i daha da
fazla anlatmaya çalıflıyoruz.

Yurtdıflında ve yurtiçinde hizmet veren
inflaat sanayicilerimizin neredeyse
tamamıyla birebir görüflüyor, ilettikleri
sorunların çözümü yönünde kamuoyu
oluflturmak için küçük adımlar atıyoruz.

Küçük adımların dahi sektöre, dolayısıyla
Türk ekonomisine büyük katkı sa¤laya-
ca¤ına inanıyoruz.

Sektörün, sorunlara de¤il; dünya ülke-
lerindeki projelere, birleflmelere, uzman-
laflmaya yo¤unlaflıp büyümesi için
çabalıyoruz.

Bu çaba için devlet yönetiminden de,
siyasetçilerden de, bürokrasiden de,
sorunlarını ve projelerini dillerinden
aktardı¤ımız inflaat sanayicilerimizden de
olumlu tepkiler alıyoruz.

Yapıcı elefltiriler ıflı¤ında hatalarımızı
düzeltip, hedefledi¤imiz yolda ilerliyoruz.
Küçük adımları atmakta zorlanan ilgililere
ise anlam veremiyoruz.

Çözüm yönündeki kararın alınmasında
akıl ve hareket tutulması yaflayanları;
sorunların daha da büyümesine ve 100
milyarlarca dolarlık ciroya ulaflabilecek
bir sektörün küçülmesine seyirci kalanları
da anlayamıyoruz.

‘Son arzu’ olarak, yurtdıflında 100 milyar
dolarlık ifl, 1 milyon istihdam hedefine
ulaflıp, yeni hedefler belirleyebilmek için,
tüm ilgililerin sorumluluk almasını ve
küçük adımlarla da olsa yola çıkmasını
bekliyoruz.

Ferit B.Parlak
DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi

Son arzu ve

küçük
adımlar…
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KTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfle Sa¤söz:

Alç›m Kampüs - Söylefli

‹lk mezunlarını 1968 yılında veren
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi, 2010 yılı sonu itibariyle 2400
kifliyi mezun ederek, Anadolu’nun en
büyük üniversitesi olma unvanını
taflıyor… Fakültenin dekanı ve aynı
zamanda bölüm baflkanı olan Prof. Dr.
Ayfle Sa¤söz, renkli kiflili¤i ve çalıflkan-
lı¤ıyla farklı bir bilim insanı portresi
çiziyor.

Akademik kadrosuyla mükemmel ifller
çıkaran Ayfle Hoca, hedeflerlerine
ulaflmak için emin adımlarla yolunda
ilerliyor. 2005 yılında Mimarlık Bölümü,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden
ayrılarak Mimarlık Fakültesi olarak
yeniden kurulurken, 2008–2009 yılı
itibariyle de Zorunlu ‹ngilizce Hazırlık
Sınıfı açılarak yabancı dil e¤itim ve
ö¤retimine bafllıyor.

Onur Türk

Karadeniz, insanıyla, do¤asıyla her
zaman bir çekim merkezi olmufltur. Kadim
dostlukların kuruldu¤u bu co¤rafya,
üniversite e¤itimi için gelenlerin karflı-
lafltıkları güzellikler karflısında adeta
birinci adresi olmufl bir yerdir.

Akademik kadrosu, ö¤rencileri, kampü-
süyle Anadolu’nun en büyük üniversitesi
olarak kabul edilen Karadeniz Teknik
Üniversitesi, kuruldu¤u 1968 yılından bu
yana birçok mezunu çalıflma hayatına
kazandırarak önemli bir ifllevi yerine ge-
tirmifl… Zira ALÇIM’ın kampus söylefli için
kapısını çaldı¤ı
KTÜ Mimarlık
Fakültesi Dekanı
ve Bölüm Baflkanı
Prof. Dr. Ayfle
Sa¤söz’de KTÜ
mezunu…

Ö¤renciler için,
sürekli yeni hedef-
ler koyan Ayfle
Hoca, bunu takım ruhu çalıflmasıyla
sa¤lıyor. Bu arada iki yeri yönetirken,
dıflarıdaki sorumluluklarını da hiç ihmal
etmiyor. Akademik kadrosuyla iftihar
eden Ayfle Hoca, ö¤rencileriyle iyi bir

iletiflime sahip. Ayfle Sa¤söz, ALÇIM’ın
sorularını yanıtladı:

Hocam, sizi tanıyabilir miyiz?
1964 yılında Trabzon-Çaykara’da

do¤dum. ‹lk, orta ve lise e¤itimimi Trab-
zon’da aldım. 1985 yılında lisans, 1987
yılında yüksek lisans ve 1991 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde dokto-
ramı tamamladım. 1992’de yardımcı do-

çent, 1999’da doçent
ve 2004’de profesör
olarak atandım. 2004
yılından bu yana
mimari projelerden
sorumlu Rektör Da-
nıflmanlı¤ı ve 2009
tarihinden beri atan-
dı¤ım Mimarlık Fakül-

tesi Dekanlı¤ı ve Mimarlık Bölüm Baflkan-
lı¤ı görevlerime devam etmekteyim.

2003 yılından beri de Trabzon Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu
üyesiyim ve bir dönem de baflkanlık

yaptım. Mimari proje danıflmanlıkları ve
yürütücülüklerimin yanı sıra, yurt dıflı
indexli dergilerde ve yurt içi dergilerde
makaleleri ve ulusal-uluslar arası bildiri-
lerim bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel da-
nıflma üyeli¤i, jüri üyeliklerinin yanı sıra,
yurt dıflı indexli dergilerde hakemlik gö-
revleri yaptım. Evliyim ve iki çocu¤um
var.

Öncelikle Mimarlık Bölümü ne zaman
kuruldu? Akademik kadro ve ö¤renci
sayınız nedir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık
Bölümü 1963 yılından beri e¤itim-ö¤retim
yapmaktadır. ‹lk mezunlarını 1968 yılında
veren bölümümüzün mezun sayısı 2010
yılı sonu itibariyle yaklaflık olarak 2400
civarındadır. 2005 yılında Mimarlık Bö-
lümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden
ayrılarak Mimarlık Fakültesi olarak yeni-
den kuruldu. 2008–2009 yılı itibariyle de
Zorunlu ‹ngilizce Hazırlık Sınıfı açılarak
yabancı dil e¤itim ve ö¤retimine bafllandı.

‹lk mezunlarını 1968 yılında
veren bölümümüzün mezun

sayısı 2010 yılı sonu
itibariyle yaklaflık olarak

2400 civarındadır.

“Ö¤retim Üyesi Açısından Oldukça ‹yi Durumdayız”
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Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, fiehircilik, Res-
torasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim
Dalları’ndan oluflan bölümümüzün aka-
demik kadrosunda 7 profesör, 4 doçent,
15 yardımcı doçent, 2 ö¤retim görevlisi
ve 13 arafltırma görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüzde 1963 yılından beri lisans
ve doktora, 1982 yılından beri de yüksek
lisans programı yürütülmektedir. 2009–
2010 e¤itim-ö¤retim yılında kayıtlı 259
lisans, 65 yüksek lisans ve 32 doktora
ö¤rencisi vardır.

Dekanlık ve bölüm baflkanlı¤ını birlikte
yürütüyorsunuz? Zor olmuyor mu?

Daha önce de belirtti¤im gibi rektör
danıflmanlı¤ı görevim de var. Ancak,
dekanlık görevimi Doç. Dr. ‹lkay Özdemir
ve Yrd. Doç. Dr. Yelda Aydın Türk ile,
bölüm baflkanlı¤ı görevimi ise dinamik bir
kadrosu olan Mimarlık Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Ömer ‹.Tuluk,
Yrd.Doç.Dr.Cengiz Tavflan ve Yrd.Doç.Dr.
Reyhan M. Sarı ile yürütmekte oldu¤um
ve Dekanlıkla koordinasyonda daha da
kolay sa¤ladı¤ı için her iki görevi bir arada
yürütmenin artıları daha fazla oluyor ve
ifller yerinde ve zamanında, profesyonel
bir biçimde yürüyor.

Ö¤renci profilini nasıl buluyorsunuz?
Arafltırmacı, meraklı, ö¤renmeye açıklar
mı?

KTÜ Mimarlık Fakültesinde üç bölüm
yer almakta ve bu üç bölüm arasında puan
sıralaması Mimarlık, ‹ç mimarlık ve fiehir
ve Bölge Planlama fleklindedir. Ö¤ren-
cilerin geldikleri bölgelere bakıldı¤ında
ise mimarlık bölümünün ülkenin dört bir
tarafından tercih
edildi¤i görülmektedir.
Bilgi ça¤ında oldu-
¤umuza göre, e¤itim
ve fiziksel kalite
açısından, ö¤renciye
sa¤lanan olanaklar ve
ö¤retim elemanı
kadromuzun
yetkinlikleri ve
üniversitemizin AKTS (ECTS) etiketi
alması açılarından tercih edilen bir üni-
versite ve dolayısıyla da fakülte duru-
munda oldu¤umuzu söyleyebilirim. Ö¤ren-
ci profiline baktı¤ımızda ise ço¤unlukla
arafltırmacı, analiz ve de¤erlendirme
yapabilen, sorgulayan ve günümüz tek-
nolojilerini iyi kullanabilen (bilgisayar
destekli çalıflma yapabilen) ö¤rencilerimiz
a¤ırlıktadır.

Teorik bilgilerin, pratikte hayata
geçirilmesinde ö¤rencilere ne tür
tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

Uygulama konusunda ö¤renci stajlarının
yanı sıra serbest büro ve firmalarla
irtibata geçilmekte, gerekli koordinas-
yonlar sa¤lanarak ö¤rencilerin uygulama
içine dahil edilmelerine olanak tanınmak-
tadır. Ayrıca, üniversite bünyesinde yer
alan Mimari Proje Üretim Merkezi’nde ve
Fakültemizde part-time çalıflma imkanı
sunarak, ö¤rencilerin tasarım ve uygu-
lama süreçlerine do¤ru dan katılımları
sa¤lanmakta ve teorik bilgilerin pratikle
kaynafltırılmasına olanak tanımaktayız.

Mecburi stajlar ve mimari bürolarda
çalıflmalara ek olarak ö¤rencilerimizin,

çevreleriyle sü-
rekli iletiflim içeri-
sinde olarak kav-
rama ve yorum-
lama yetenekle-
rini gelifltirmeleri
ve çevrelerine
elefltirel bir gözle
bakabilmeleri

gerekmektedir. Ö¤rencilerimize, strüktür-
konstrüksiyon ve malzeme teknolojile-
rindeki de¤iflimleri takip etmelerini ve bu
de¤iflimlerin uygulama alanlarına yansı-
malarını görmeleri konusunda tavsiye-
lerde bulunmakta ve belediyelerdeki yasa
ve yönetmelikleri incelemeleri, Mimarlar
Odası tarafından düzenlenen çalıfltay ve
seminerlere katılmaları önerilmektedir.

Sektör ile ilgili ö¤rencilere e¤itici
seminer, uygulamalar yaptırabiliyor
musunuz?

Fakülte ve bölüm seminerleri kapsa-
mında akademisyen ve serbest mimar-

lardan sektöre iliflkin bilimsel ya da uy-
gulamaya dayalı seminerler sunmaları
istenmekte ve ö¤rencilerin bu program-
lara katılarak bilgilenmelerine olanak
tanınmaktadır. Ayrıca KTÜ’den mezun
mimarların ve Türkiye’de tanınan mi-
marların bölüm ve fakülte seminerlerine
katılımları ile ö¤renciyle buluflmaları
sa¤lanmaktadır.  Uygulama ba¤lamında
ise yaz stajları uygulanmaktadır.

Anadolu’da olmak zor… Zira tüm iyi
koflullar  Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
arasında sıkıflıyor…  Bu söyleme katılıyor
musunuz? Yenilik ve farklılık adına hangi
proje veya çalıflmaları yürütüyorsunuz?

Anadolu’da olmak zor ancak bu du-
rumun insanların baflarıya do¤ru gitme-
lerinde ve koflulları zorlamalarında ivme
kazandırıcı en önemli etken oldu¤unu
düflünmekteyiz. Belki de KTÜ’yü KTÜ
yapan dolayısıyla da Mimarlık Fakültesi’nin
de ülkede önemli bir konuma gelmesindeki
etkenlerden biri de Anadolu’da olmaktır.
Ülkenin dört yanına ve hatta yurt dıflına
yayılmıfl olan mezunlarımızın 2004 yılında
kurulmufl olan KTÜ Mimarlık Bölümü
Mezunları Derne¤i aracılı¤ıyla ö¤ren-
cilerimize ifl olanakları sunması açısından
katkıları artmakta ve bu anlamda KTÜ
Mezunları Derne¤i de katkılarını esirge-
memektedir.

“Farabi De¤iflim Programı” olarak
adlandırılan Yüksekö¤retim Kurumları
Arasında Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi
De¤iflim Programı, üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde

Belki de KTÜ’yü KTÜ yapan
dolayısıyla da Mimarlık

Fakültesi’nin de ülkede önemli bir
konuma gelmesindeki etkenlerden

biri de Anadolu’da olmaktır.



e¤itim-ö¤retim yapan yüksekö¤retim
kurumları arasında ö¤renci ve ö¤retim
üyesi de¤iflimi sa¤layan bir programdır.
Bu programda, ö¤renci veya ö¤retim
üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumlarının dıflında bir yüksek-
ö¤retim kurumunda e¤itim ve ö¤retim
faaliyetlerine devam etmeleri amaçlan-
maktadır. Ayrıca bunlara ilaveten ö¤retim
üyelerinin yabancı dillerini de gelifltirebil-
meleri için belirli periyotlarla yurt dıflına
gönderilmeleri desteklenmektedir. Bu
nedenle Anadolu’da olmak zor söylemine
çok da katılmıyorum.

Yurtdıflı üniversitelerle temasınız
nasıl? Ö¤renci de¤iflim projeleri
yürütüyor musunuz?

Yüksek ö¤retim kurumlarındaki ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
ö¤rencilerinin Erasmus programına dahil
ülkelerdeki üniversitelerde 3-12 ay ara-
sında de¤iflen bir zaman dilimi için (bir
dönem veya iki dönem) e¤itim almasını
sa¤layan LLP/Erasmus Ö¤renci Ö¤renim
Hareketlili¤i Programı uygulanmaktadır.
Bu kapsamda toplam 22 ö¤rencimiz bu
programdan yararlanarak yurt dıflındaki
üniversitelere gitmifl ve yurt dıflından 5
ö¤renci ise bölümümüzde e¤itim almak-
tadır. Her yıl baflvuru yapan adaylar ara-
sından seçilen ö¤rencilerin yurt dıflına
gönderilmelerine devam edilmektedir.

Hocam, mimarlık bölümü yazacak bu
alanda e¤itim ve becerisini artıracak
ö¤rencilere  neyi tavsiye edersiniz?

Öncelikle mimarlık mesle¤i insana
yatırım yapan bir meslek oldu¤u için

arafltırmacı, analiz ve sentez yapabilen,
üç boyutlu düflünme yetene¤ine sahip,
yeniliklere açık bu nedenlerle de iyi iletiflim
kurabilen, okumaya ve arafltırmaya me-
raklı, gezme ve görmeyi seven bireyler
olarak kendilerini yetifltirmeliler. Ayrıca
bilim ve teknolojiyi yakından takip etme-
lerini, olaylara duyarlı olmalarını ve en
önemlisi de mesleklerine saygı duymaları
ve sevmelerini tavsiye ederim.

Dekanlık ve bölüm olarak ne tür
zorluklar yaflıyorsunuz?

YÖK tarafından ö¤renci sayısının arttı-
rılması nedeniyle fiziki flartlar açısından
bazı zorluklar yaflamamız nedeniyle fa-
külte binasına yeni ilave ile bu zorlukları
aflma düflüncesindeyiz. Ancak, rektörlü-
¤ümüzün tüm fakülte ve bölümlerde
gerek iç mekanlarda yaptı¤ı fiziki yenile-
meler ve gerekse ilave yapılara verdi¤i
destekler açısından oldukça flanslı oldu-
¤umuzu düflünmekteyim. Zaten rektör-
lü¤e ba¤lı Mimari Proje Üretim Merke-
zi’nden sorumlu olarak bu projelerin
tümünü hazırlamaktayız. Rektörümüz
Prof.Dr. ‹brahim Özen’in, fiziksel konfor
düzeyi sa¤lanamayan ö¤retim elemanları
ve ö¤rencilerden yeterli performans
alınamayaca¤ı fleklindeki düflüncesine
kayıtsız flartsız katılıyorum. Bu yöndeki
teflvik ve desteklerine de buradan sonsuz
teflekkür ediyorum.

Öte yandan özellikle arafltırma görevlisi
sayımızın az olması nedeniyle de bir takım
zorluklar yaflamaktayız. Buna ra¤men
ö¤retim üyesi sayısı açısından oldukça iyi
durumda oldu¤umuzu belirtmek isterim.

Usta çırak iliflkisi içerisinde e¤itim-ö¤retim

veren, bunu arafltırma görevlili¤inden

ö¤retim üyeli¤ine kadar sürdüren bir

bölüm olarak ö¤retim üyesi statüsüne

eriflen ö¤retim elemanlarımızın yetkinli¤i

de tartıflılmaz bir konudur. Kısacası

ö¤retim elemanlarımızın yetkinlikleri ile

fiziksel anlamdaki zorlukları aflabildi¤imizi

belirtmek isterim.

Mezunlarınızın ifl bulma olanakları

nelerdir?

Mezunlarımız gerek devlet kurum ve

kurulufllarında ve gerekse serbest piyasa

da rahatlıkla ifl bulabilmektedirler. Yurt

dıflında çalıflan ve farklı üniversitelerde

akademisyenli¤e devam mezunlarımızı

da katarsak ifl imkânlarının ne kadar genifl

bir yelpazeye yayıldı¤ı açıkça ortaya

çıkmaktadır. Mezunlarımızın çalıfltıkları

ortamlardan geri aldı¤ımız memnuniyetler

ö¤rencilerimizin ne denli iyi yetifltirildik-

lerinin ve yeterliliklerinin bir göstergesi

olarak tüm ö¤retim elemanlarımıza gurur

vermektedir. KTÜ ve KTÜ Mimarlık Fa-

kültesi mezunu olmanın gururu ve ruhunu

taflıyan tüm mezunlarımıza ve eme¤i

geçen hocalarımıza teflekkür etmek

istiyorum.
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Kente dair projelerin çalıflıldı¤ı bu

“Kentsel Tasarım Atölyesi” nde gerçek-

lefltirilmesi hedeflenen bir dizi amaçlar

do¤rultusunda yürütülen projelerden birisi

de “Trabzon Müzeler Bölgesi/Mahallesi”

dir.

Bu atölye çalıflmaları farklı aflamalardan

oluflmakta; öncelikle kenti yaflanılan

çevreyi “tüm kente, Trabzon’a yayılan”

çevreyi tanımak, okumak, olumsuzlukların

ve gereksinmelerin farkında olmak,

kentsel ölçe¤e hakim olma çalıflmaları

yapılmakta, grup olarak yürütülen bu

çalıflmalar daha sonra tüm grup bünye-

sinde tartıflılmakta ve de¤erlendirilmek-

tedir. Bu aflamanın ardından hangi alt

kentsel bölgede,  nelerin çalıflılabilece¤i,

kentsel gereksinmeler / kentin istedi¤i

projeler adımı gelmekte ve projeler

farklılaflan yer ve konularda

çalıflılmaktadır. 

Kentsel ölçe¤e, olumluluklara olusuz-

luklara ve gereksinmelere hakimiyet,

kısacası bir “kentsel farkına varıfl”ın

bafllangıç adımı üzerine geliflen, genifl

zamana yayılan seçenek üretme ve

tartıflmalar ve bunun devamında seçilen

konsept üzerinden projelerin gelifltirilmesi

amaçlanmıfltır.

Seçilen kent bölgesinde, tüm kent ve

di¤er kent parçaları ile iliflki içerisinde,

tüm gerçek çevresel koflullar kapsamında

gerek analiz, de¤erlendirme, seçenek

üretme, gerekse üretilen proje sürecinde

vurgulanan; kent üst ba¤lamında seçilen

çalıflma alanında yaflama kalitesinin

iyilefltirilmesi/yükseltilmesi ve yeni

yaflama çevresinin oluflturulması ve bu

süreçte  özgün bir tavrın sergilenmesidir.

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje I

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Sonay ÇEV‹K, Fatih fiAH‹N
Ö¤renci: Mehmet Can SARI
Proje Adı:Trabzon Müzeler Mahallesi
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Tasarım Yaklaflımı:

Projede KONSEPT olarak çeflitli noktalardan gelen AKSLAR belirlenmifltir. Bu aksların oluflturdu¤u çizgilerde çeflitli kütleleri

oluflturmaktadır. Sirkülasyon 2 ana aks ve bunlara ba¤lanan yan akslardan sa¤lanmaktadır. Bu akslar aynı zamanda geçici sergi

alanlarının bulundu¤u akslardır.Geçici sergi alanları ile kullanıcıyı sıkmadan alanı gezdirmek amaçlanmıfltır. Bu ana akslardan

birincisi insanları sahil yolundan alıp alana getirmekte di¤eri ise alandan alıp Ayasofya Müzesi’ne ulafltırmaktadır.Projede aksların

kesiflti¤i noktalarda oluflan alanlarda yeflil ve su bakımından zengin avlular oluflturulmufltur. Bu avlular aynı zamanda müzeler

arası geçifli de sa¤lamaktadır. Araç yo¤unlu¤unu en aza indirmek, aynı zamanda araçların flehir merkezine ulaflımını sa¤lamak

amac› ile taflıt yolu yeraltına alınmıfltır.

2015 Dünya sergisi için “gezegeni

beslemek ve yaflam için enerji” teması

belirlenmifl ve bu anlamda Milano’da

Herzog de Meuron tarafından bir master

plan hazırlanmıfltır. Ö¤rencilerden hazır-

lanan bu master plan içinde, Türkiye için

belirlenen yapı adasında Türkiye pavyo-

nunu tasarlamaları istenmifltir. 

Bilindi¤i gibi expo dünya sergilerinde

ülkeler belirlenen temalar çerçevesinde

kültür, tarih, do¤al de¤erlerini mimari

mekan aracılı¤ıyla dıflavurmaktadırlar.

Dolayısıyla konsept tasarımın öne çıktı¤ı

bir konu olarak bu proje, bir canlının

deviniminden hareket etmifltir. Do¤adan

her canlının ekosistem için ne denli önemli

oldu¤una vurgu yapmaktadır.

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje II

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Ayhan USTA
Ö¤renci: Duygu GÜÇLÜ
Proje Adı: Expo Milano Türkiye Pavyonu
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Söz konusu proje çalıflması en genel

tanımıyla birkaç örnek dıflında Türki-

ye’deki niteliksiz cami mimarisine elefltirel

bakmayı hedeflemifltir. Bu amaçla mevcut

yapılı çevre içerisinde sıklıkla karflılaflılan,

sınırlı bir grup dıflında toplumun pek çok

kesimi tarafından elefltirilen, ancak pratik

düzeyde bir türlü aflılamayan cami mima-

risindeki niteliksiz ve alternatifsiz biçim

arayıflları proje çalıflmasına konu

edilmifltir.

Örtü biçimi, plan fleması, kentsel iflleve

katılım ve benzeri pek çok tasarımsal

problemin üzerinde yeniden düflünülüp

yorumlanması ve bunun hangi ba¤lamlar-

da gerçeklefltirilebilece¤i tasarımın odak

noktasındaki aflılmayı bekleyen sorunlar

olarak belirlenmifltir. 

Bu ba¤lamda, karflılafltırmalı bir biçimsel

okumaya da olanak sa¤laması amacıyla

seçilen proje alanı, yapılı çevre içerisinde,

cami yapılarının bulundu¤u parseller

olmufltur.

Proje çalıflması süresince mevcut çevre

koflulları ve arazi kullanım olanakları

dikkate alınarak mevcut cami yapısına

alternatif arayıfllara giriflilmifltir.

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje III

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Ömer ‹skender TULUK, Reyhan Midilli SARI
Ö¤renci: Aynur KOT‹L
Proje Adı: Ça¤dafl Cami Mimarisinde Alternatif Arayıfllar
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Mimari Proje 7 tasarım stüdyosu
kapsamında ö¤rencilerden Rize Üniver-
sitesi için bir sosyal tesis yapısının
tasarlanması istenmifltir. Tasarım
sürecinde; ö¤rencilerin verilen konuya
kavramsal açıdan yaklaflımlarını gelifl-
tirmek ve farklı ifllevleri aynı çatı altında
mekansal farklılıklar oluflturarak nasıl bir
araya gelebilece¤ini sorgulamalarını
sa¤lamak hedeflenmifltir. Bu ba¤lamda;
arazi olarak Rize Üniversitesi’ne yakın
sahil kesiminde bir alan seçilmifltir.
Ö¤rencilerin seçilen bu alandaki tasarım
sürecine, ön bilgi ve analiz çalıflmaları
do¤rultusunda belirledikleri bir kavram
ile bafllamaları istenmifltir. Kavrama ba¤lı
form oluflumu aflamasında ise; kütlesel

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje IV

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Yalçın YAfiAR, Serap DURMUfi
Ö¤renci: Türkan Ceylan ÜNAL
Proje Adı: Rize Üniversitesi Sosyal Tesis Projesi

kurgu açısından alana enjekte edilmifl
formlar yerine, alanın bir parçası gibi olan
ve farklı topografik davranıfllarda buluna-
bilen kütle oluflumları hedeflenmifltir.

Rize’nin bir sahil kenti olmasının
avantajları da dikkate alınarak projenin
açık-yarı açık mekan oluflumları ve küt-
lesel doluluk-boflluk oranları gibi tasarım-
sal kriterler de tasarım süreci içerisine
dahil edilmifltir. Ö¤rencilerin yarıyıl so-
nunda; projelerinin ço¤alabilir ve eklemle-
nebilir yapıda çözülmüfl olmasından kay-
naklı olarak,  esnek mekan çözümleri ve
net sirkülasyon alanları oluflturmayı
baflardıkları, kentsel verileri iyi bir flekilde
analiz ederek projelerine baflarılı bir
flekilde yansıtabildikleri görülmüfltür.
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Tasarım Yaklaflımı:

Rize Üniversitesi’ne hizmet edecek olan projede Rize’deki ‘soysal yaflam’ göz önünde bulundurulmufltur. Yapılacak olan bu sosyal

tesis projesinde farklı insanların birbiri ile etkileflimini sa¤lamak amaçlanmıflt›r.Amaçlanan bu hedef çerçevesinde tasarımda

farklı etkinliklerin etkileflimi düflünülerek bütünleflik mekanlar oluflturulmufltur. Bölgedeki yönelimlerden yola çıkılarak iki farklı

aks belirlenmifltir.Seyir aksı ve etkileflim aksı diye nitelendirilen bu aksların etrafında konumlan- dırılan tasarım, farklı iki açının

kesifliminden sonra arada kalan mekanlarda kurgulanmıfltır. Tasarımın yapılaca¤ı alanın e¤imli tapografyasından da yola açıkılarak

 bu etkileflimli  mekanlar sırtlara ve flevlere yerlefltirilmifl,mahremiyet ve kamusallık dikkate alınarak akslar üzerinde çekilen ve

yayılan alanlarda konumlandırılmıfltır. Böylece bölgeye uygun, çevreyi göz ardı eden,toplu yaflamayı hedefleyen,sürdürülebilir

sosyal mekanlar oluflturulmak istenmifltir. Aslında yarı açık ve kapalı sosyal alanlarda insanların rahatça bir arada bulunabilmesi

ve farklı etkinlikleri bir arada yapabilmesi sa¤lanmıfltır.
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Tasarım Yaklaflımı:

Projenin konsept kurgusu 3 ana analiz

ile sa¤lanmıfltır.

1.E¤im analizi

2.Kütle analizi

3.Cephe analizi

E¤im analizinde; projenin konumlanaca-

¤ı yer iskele ve Dedeman Otel’e alınan

akslar do¤rultusunda bir üçgen alan

oluflmufltur ve bu üçgen alan geliflerek

karelere, yamu¤a,dikdörtgene nasıl

tamamlanaca¤ı, form analizi ile sa¤lan-

mıfltır. Analiz sonucunda da¤ ete¤inin

sahile kadar merdiven ve rampalarla inifl

ve bu iniflin bir sokak havasında tasarlan-

ması uygun görülmüfltür. Böylece daha

ferah mekanlar tasarlanarak tüm akslar

boyunca sosyal etkileflim sa¤lanmıfltır.

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje V

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Yalçın YAfiAR, Serap DURMUfi
Ö¤renci: Neslinur HIZLI
Proje Adı: Rize Üniversitesi Sosyal Tesis Projesi



ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:362

Konsept:

Sosyal etkileflim =geliflim..

Kütle analizinde ise; geliflim ilkesinden

yola çıkan tasarım ayrı formların nasıl bir

arada tutulaca¤ı, hatta birlikte nasıl iflle-

yebilece¤i teması ile planlanmıfltır.

Fikir: kamusal alan ve özel alanın

ayrımı ve bu alanın sokak ile ba¤lanması:

Sokak boyunca farklı Vistalar aracılı¤ıyla

farklı izlenimler sa¤lanmıfl ve böylece

sosyal bir sokak oluflturulmufltur. Cephe

analizinde ise bazen strüktür bazen

yekpare camdan oluflan cepheler aslında

üçgen parçalardan oluflan bir bütünü arz

etmektedir. Son olarak projenin geliflim

süreci ele alınınca ilk olarak e¤im çizgile-

riyle bafllanılıp analizlerle sürkülasyon

grafi¤i elde edilmifltir. 2 ayrı form elde

edilen grafik içerisinde planlanılıp ifllev

olarak ayrı formlar, farklı Vistalar sunul-

ması hedeflenmifltir. Bu formlar bibirine

gerek köprü gerekse birimlerle ba¤lanıp

esas kütle da¤ ete¤inde yerini almıfltır...

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje VI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Tasarım Stüdyosu: Ayhan KARADAYI
Ö¤renci: Engin ÖZÇEL‹K
Proje Adı: Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Projesi

Mimari Proje-7 dersi kapsamında müm-

 kün oldu¤unca gerçe¤e yakın konular

seçilir. Birçok konu arasından, çalıfltı¤ımız

dönem ile efl zamanlı açılan ulusal ölçek-

teki bir mimari proje yarıflması ile aynı

konu seçildi.  Konu: “Osmaniye ili Kadirli

Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Mer-

kezi Mimari Projesi” olarak seçildi. Kadirli-

Adana Karayolu’nun Kent Merkezi giri-

flinde ve Savrun Çayı bitifli¤inde, rek-

reasyon alanı kapsamında ele alınması

düflünülen Belediye Hizmet Binası ve Kül-

tür Merkezi Projesi’nin, Kadirli’nin kentsel

geliflimine ve kent kimli¤inin oluflumuna

katkıda bulunması, bu do¤rultuda olufla-

cak yapılaflmaya örnek oluflturması

hedeflenmifltir.
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Tasarım Yaklaflımı:

Osmaniye kadirli ilçesi belediye ve kül-

tür merkezi yarıflması ihtiyaç programı

aynen alınarak yarıflma dönemi içerisin-

de aynı arazi üzerinde tasarım yapılmıfl-

tır. Projenin temel amacı sadece belirli

bir kesimin de¤il bütün kentlinin kulla-

nabilece¤i ve bulundu¤u yer itibariyle

kentsel bir dü¤üm noktası olacak bir o-

dak tasarlamak ve bunun yanında kıyı

bandı boyunca kentsel balkonlar olufltu-

rularak kentli için yaflanabilir mekanlar

oluflturmak amaçlanmıfltır. ‹fllevsel açıdan

kentlinin 24 saat kullanabilece¤i yafla-

yan ve sürdürülebilir, ekolojik mekanlar

kurgulanmıfltır.

Büyük ölçekte yapı konumlanırken

kentlinin alana ulaflımı düflünülmüfl ve

kıyı boyunca rekreasyon alanları çözülmüfl

ve bu rekreasyon alanları belediye

meydanıyla sonlandırılarak odak ve

kentsel dü¤üm fikri vurgulanmıfltır.

Belediye kütlesinde yer yer kentsel

boflluklar açılarak yaya aksları meydanla

ba¤lanmıfl ve yaya süreklili¤i sa¤lanmaya

çalıflılmıfltır. Bu kentsel boflluklar flehitlik

tepesi manzarasına Vistalar oluflturacak

flekilde düzenlenmifltir. Yapı kütlesinde

çizgisel elemanların yer yer yumuflak yer

yer sert hatlar oluflturması sa¤lanarak

belediye yapısının karakteri ortaya

konmufl  ve belediye özelindeki birimlerin

ifllevleri yapı kabu¤una da yansıtılarak

yapıya kimlik kazandırılmaya çalıflılmıfltır.

Ana karar olarak proje 2 aks üzerinde

çözülmüfl kentsel meydan ve rekreasyon

alanlarıyla bu iki aks birbirine ba¤lanmıfltır.

Kültür merkezi sadece ihtiyaç programını

yerine getiren bir mekan olmaktan ziyade

bulundu¤u meydanda sergilenen bir yapı

kütlesi olarak tasarıma gidilmifltir.

Belediye yemekhanesi zemin katta ve

manzaraya hakim bir noktada ve tüm

kentlinin kullanımına açık olarak

tasarlanmıfl ve belediye personelinin ifl

saatleri dıflında da sosyalleflmesi

amaçlanmıfltır.



BOY PANEL YAPI S‹S.‹TH.‹HR.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
BULGAN ‹Nfi.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
ERTU⁄RUL SAÇ ‹Nfi.TAAH.NAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
TEVERLER YAPI MALZ.A.fi.
TOSUNLAR T‹CARET -HAL‹L TOSUN
ÖTKEN T‹CARET - ‹BRAH‹M ÖTKEN
DA⁄DAfiLAR EM‹N YAPI SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
DEM‹RTAN ‹Nfi.T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
VARDAR BOYA SAN LTD.fiT‹
ACARTAY VOLKAN ACATAY ‹Nfi.VE YAP.MALZ.LTD.fiT‹.
AHMET KAVAS ‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
ALMET ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ALTUNKESER ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹.
ANT‹KYAPI ‹Nfi.LTD.fiT‹.
ASEL GÜVEN ‹Nfi. ve T‹C. LTD. fiT‹.
AYDEN YAPI END. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
BAHADIR ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹.
BALBAY YAPI SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
BÜYÜKKAPI ‹Nfi. MALZ. TAAH. T‹C .LTD. fiT‹.
CANYAPI ‹Nfi.TUR.MAD.GD.SAN.T‹C. A.fi.
COfiGUN ‹Nfi.MALZ.KUY.NAK.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
ÇALUKO⁄ULLARI YAPI LTD.fiT‹.
DETAfi GRUP ‹Nfi. SAN. T‹C. A.fi.
DÖRT TEKN‹K ‹ZOL.‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
F‹KRET YILDIRIM ve ORT. - RE‹S ‹NfiAAT
F‹L‹Z ‹Nfi.HAFR.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
GÜLSÜNLER ‹Nfi.GIDA NAK.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fi
GÜRAY A⁄BABA YAPI MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
‹N-SA ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
KAD‹R COfiKUNLU-B‹RCAN T‹CARET
KORU ‹Nfi.-HARUN ÇÖL
MYM YAPI MALZ.T‹C.LTD.fiT‹.
NAK‹ DEM‹R ‹Nfi. MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
OF‹S NAK. ‹Nfi. TAAH. LTD. fiT‹.
fiENER ‹Nfi.MAD.TURZ. T‹C.VE SAN.A.fi.
TAfiYAPI MARKET ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
U⁄URLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.fiT‹.
UMDE ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
YILDIRIMER ‹Nfi.MALZ.T‹C.VE SAN.A.fi.
MAHMUT SAM‹ ARICA
OMZE ‹Nfi.TAAH.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
A.T.fi HIRDAVAT TUR. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
ACASA YAPI DEKOR SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
AYKUT T‹C. ‹Nfi. MALZ. TAAH. LTD. fiT‹.
BITIRAKO⁄LU T‹CARET SAN.A.fi.
Ç‹MPA ‹Nfi.TAAH.T‹C.GIDA ve TAR. ÜRÜN. A.fi.
ORG YAPI ‹Nfi. TAAH. T‹C. LTD. fiT‹.
ORJ‹N YAPI ‹Nfi.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
SOMART YAPI PROJE M‹M. MÜH. SAN.T‹C. A.fi.
DEMSAN YAPI MARKET ‹Nfi.T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
ÜRÜN ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
YAVUZ DEM‹R ‹Nfi.MALZ.T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
AKÇA⁄LAR TUR.‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
BALIKES‹R U⁄UR YAPI MAR. T‹C.LTD.fiT‹.
BORÇ‹M ‹Nfi. TUR. GIDA SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
IfiIK ORMAN ÜRÜNLER‹ SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
YILDIRIM T‹CARET-OKAN YILDIRIM
ALSAN ALÇI DEKOR-ALP ASLAN ‹NAN
D.M.C KIRAÇLAR DEK. ‹Nfi.BOYA SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
D‹LEK ‹ZOL.‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
‹ZOMET ‹ZOLASYON ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
REAL ‹Nfi.MALZ.MAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SEYHAN ‹Ç DEKORASYON MUHARREM EM‹NO⁄LU
SEZG‹N BOYA ‹Nfi. TAAH. T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
YEN‹ LEVENT ‹ZOL.‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
‹D‹L ‹Nfi. TUR‹ZM T‹C. LTD. fiT‹.
UMUT DO⁄U ‹Nfi.VE YAPI MALZ.VE T‹C.LTD.fiT‹.
ÖZÜCAN YAPI MALZ. MOB. T‹C. LTD. fiT‹.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
‹LHAN ‹Nfi.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
NAMLI ‹Nfi.MALZ.LTD.fiT‹.
AS ALÇI DEKORASYON LTD.fiT‹
BAHÇEC‹LER ‹Nfi. ELEK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
ED‹P AKTEPE - AKPETEK T‹CARET
AYSAL ‹Nfi. ve ‹Nfi. MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
ÖZTÜRK BOYA T‹C.LTD.fiT‹
SERDAR DEM‹R - DEM‹R ‹Nfi.
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‹.
AKIN ‹Nfi. TAAH. LTD. fiT‹.
ÖRNEK HIR. VE ‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
MEDEKA ‹Nfi.DEK.LTD.fiT‹.
SEDAT AKYAZICI-SERHAT ‹Nfi.VE YAPI MALZEMELER‹
ZENC‹RC‹ ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
YARAMANLAR ‹Nfi.NAK.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
EMRAH DEM‹R SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
AÇIK ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
AHMET YILMAZ - AR‹FO⁄LU ‹Nfi. ve YAPI MALZ.
AKYILDIZLAR KERESTEC‹L‹K SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ALDEK ‹Nfi.DEK.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
AL‹ YILMAZ YAPI MALZ. T‹C. A.fi.
ARGET TASARIM VE MÜH.LTD.fiT‹.
AS D‹ZAYN ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
BARIfi ‹Nfi.‹ZOL. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
B‹LSAN ‹Nfi.TAAH.TUR.OTOM.GIDA SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
EFOR Ç‹MENTO YAPI ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹.
EV YAPI ‹Nfi. ORM. ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
GAMA YAPI PROJE ve UYG.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.

Bayii Listesi

ADANA
ADANA
ADANA
ADAPAZARI
ADAPAZARI
AFYONKARAH‹SAR
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
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
GAZ‹ANTEP
GAZ‹ANTEP
G‹RESUN
ISPARTA
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
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(322) 346 15 91
(322) 248 53 75
(322) 346 80 15
(264) 281 18 20
(264) 281 37 03
(272) 212 36 75
(382) 212 84 39
(358) 218 83 83
(358) 514 37 90
(312) 351 22 55
(312) 331 62 22
(312) 230 75 17
(312) 286 22 60
(312) 309 49 60
(312) 353 84 84
(312) 473 84 44
(312) 349 06 39
(312) 641 66 06
(312) 354 10 20
(312) 284 06 00
(312) 498 22 17
(312) 384 20 18
(312) 386 06 66
(312) 385 04 06
(312) 342 52 78
(312) 386 15 38
(312) 814 40 11
(312) 385 20 46
(312) 476 32 00
(312) 285 01 65
(312) 217 45 10
(312) 336 46 13
(312) 354 96 80
(312) 472 98 45
(312) 395 95 60
(312) 482 96 02
(312) 353 59 25
(312) 270 23 12
(312) 349 09 82
(326) 241 48 78
(326) 214 01 00
(242) 326 58 58
(242) 515 25 25
(242) 778 16 00
(242) 346 43 44
(242) 221 08 70
(242) 343 19 20
(242) 326 66 78
(242) 259 56 66
(242) 312 69 15
(256) 231 09 52
(256) 212 19 44
(256) 622 09 05
(266) 373 55 65
(266) 244 78 07
(266) 614 60 61
(266) 762 00 01
(374) 215 73 95
(224) 514 28 87
(224) 249 76 35
(224) 368 91 00
(224) 272 32 27
(224) 453 11 88
(224) 715 20 37
(224) 452 81 59
(224) 411 19 19
(286) 263 02 91
(286) 212 87 29
(364) 213 44 58
(258) 241 32 85
(258) 268 89 99
(258) 213 63 04
(412) 233 38 27
(412) 251 00 06
(412) 238 26 18
(380) 523 21 93
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(284) 235 36 14
(424) 248 32 94
(442) 213 36 84
(442) 242 02 21
(222) 250 15 15
(222) 220 55 00
(342) 323 02 75
(342) 322 13 77
(342) 321 98 81
(454) 216 16 54
(246) 227 87 00
(216) 452 31 64
(212) 665 98 29
(216) 332 07 85
(212) 240 31 04
(212) 567 25 00
(216) 680 37 50
(212) 416 83 30
(212) 438 29 00
(216) 499 07 01
(212) 625 63 81
(216) 680 37 47
(212) 854 00 67

fiehir Telefon
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G‹MSA ‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
GLOBAL YAPI ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
GÜRAL YAPI GRUBU ‹Nfi. LTD. fiT‹.
KALE T‹CARET ve ‹Nfi. LTD. fiT‹.
KAPLAN ALÇI DEK. VE ‹Nfi.MALZ.MEVLÜT KAPLAN
KARDALSAN LTD.fiT‹
KOBAL DEK.YAPI ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
KUM YAPI S‹STEMLER‹ SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
MAKSEM YAPI ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
MAS ALÇI DEK. ve YAPI SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
MD YAPI ‹Nfi.S‹S.-MEHMET ÜM‹T
ME‹T YAPI ELEM.‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
M‹ZAN ‹Nfi.DEKORASYON SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
N‹DA ‹Nfi. ve DEK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
N‹L DIfi CEP.S‹S.‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C. A.fi.
N‹L YAPI MALZ.‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.
NUHO⁄LU ‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ÖMER ERDEM‹R-ERDEM‹R ALÇI DEK.
ÖZCAN ‹Nfi.‹ZOLASYON TAAH.T‹C.LTD.fiT‹.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ.‹Nfi.TES.SAN.T‹C.A.fi.
PAfiA ALÇI ‹Nfi. GIDA SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
SAYAR YAPI MALZ.‹Nfi.GD.OTO.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SEDEF ‹Nfi.YAPI DEK.KUY.TEKS.GD.SAN.T‹C.LTD.fiT‹
SEYY‹DO⁄LU ‹Nfi.DEK.TEKS.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SO⁄ANCIO⁄LU ‹Nfi.DEK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
STM RUMEL‹ YAPI ‹Nfi. ve DIfi. T‹C. LTD. fiT‹.
TEKYILDIZ ‹Nfi. DEK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
TOKAL ‹Nfi. YAPI MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
0TURALPAN ALÇI DEK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
UMUT ALÇI ‹Nfi. ve DEK.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ÜÇ YILDIZ ‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
YAPISAN ‹Nfi.MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
YARDIMCI METAL YAPI MALZ.‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
YEKSAN ‹Nfi.SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
YEfi‹LYURT ORM.ÜRN.YP.MALZ.T‹C.LTD.fiT‹.
YILKAR YAPI ÜRÜN.SAN. U⁄UR KARADUMAN
ABDULKAD‹R BOZDA⁄ ‹Nfi. MALZ. SATIfi
AKDEK LTD.fiT‹.
ASKAYA MÜH. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
BATURLAR NAKL‹YAT ‹NfiAAT YAPI MALZEMELER‹ A.fi
BÜYÜKDA⁄LAR ‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
DEK‹M PAZ.YAPI SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
DO⁄ASAN TEK. YAL. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
DO⁄Ufi ‹ZOL. BOYA VE YAPI MALZ.LTD.fiT‹.
FAZ‹LET ALÇI DEK.‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.
GÜRAY GÜRER-GÜRSU T‹CARET ve PAZARLAMA
KÖfiEGEN ‹Nfi. PROJE DEK. SAN. T‹C.LTD.fiT‹
MEPAfi YAPI TAAH.PAZ.SAN.VE T‹C.Afi.
ÖZTAÇ PAZ.DEK.‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
TAfiDELEN DEKORASYON ‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.
METESAN DEM‹R T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
ESEN T‹C. ‹Nfi. KUM OCAK TAAH. NAK. SAN. T‹C. LTD.
ÖZO⁄ULLARI YAPI ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹.
HUZURO⁄LU YAPI MAL.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
FAVOR‹ YAPI T‹C.LTD.fiT‹.
HATEK YALITIM ‹Nfi.MALZ.SAN.LTD.fiT‹.
YURTSEVEN ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
DULKAD‹RO⁄LU ‹Nfi.VE MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ABHAZ ‹Nfi. DEK. T‹C. LTD. fiT‹.
ÖZYAPITEK YALITIM ÜRÜN.‹MAL.‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.
RESUL ‹Nfi.GIDA HAYVANCILIK SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SEDEFO⁄LU YAPI MALZ. ‹Nfi. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
TUNÇSOY ‹Nfi.MALZEMELER‹-SEFURE TUNÇ
YAPI TEKN‹K ‹Nfi.MAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
AL‹ OSMAN SA⁄LAM ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
BAYKALLAR Ç‹MENTO DEM‹R 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‹.
OMSE ‹Nfi. HIRD.NAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
fiERAFETT‹N AKGÜL SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ÜNAL TEKN‹K UYG. SAN. T‹C. A.fi.
ÇA⁄ DEKORASYON ‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
O.D.T DEKOR.-AL‹ ÖZTORUN
OTÇUO⁄LU ‹Nfi.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
TOPKAYALAR ‹Nfi.LTD.fiT‹.
YAPINET ‹Nfi.LTD.fiT‹.
PARLAKLAR PAZ.TAfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
‹SMET YURTER‹ ‹Nfi. PROJE T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
‹ZOYAPI ‹ZOLASYON LTD.fiT‹.
‹ZYAPI ‹ZOLASYON VE YAPI MALZ.‹Nfi.LTD.fiT‹.
BYKS BODRUM YAPI K‹MYASALLARI ‹Nfi.LTD.fiT‹.
HÜSEY‹N ÜNAL - ÜNAL ALÇI DEKORASYON
ÖNCÜL YAPI MALZ.LTD.fiT‹.
ILIKKANLAR ‹Nfi. MALZ. TAAH.NAK.T‹C.LTD.fiT‹.
KONUT ‹Nfi.LTD.fiT‹
MUTLU ‹NfiAAT T‹C. LTD. fiT‹.
ALPKAN YAPI MALZ.‹Nfi.TAAH.SAN.LTD.fiT‹.
SARILAR ‹Nfi.LTD.fiT‹.
AKKAfiLAR LTD.fiT‹.
AZ‹Z TÜRKMENO⁄LU-TÜRKMENO⁄LU T‹CARET
‹SMA‹L ÖZTÜRK-AS YAPI DEKORASYON
AL‹ GÜNDO⁄DU-GÜNDO⁄DU T‹CARET
GÜVEN DEKORASYON-EYÜP BAYGÜVEN
HAKTAN T‹CARET-MEHMET ATMACA
KIRIMLIO⁄LU YAPI MALZ.M‹M.‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.
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‹.
CELAL KAPLAN - ÖZEN DEKORASYON
ECE YAPI MALZ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
EKfi‹O⁄LU ‹Nfi.NAK.MAD.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
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K.MARAfi
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSER‹
KAYSER‹
KIRIKKALE
KIRfiEH‹R
KOCAEL‹
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KOCAEL‹
KOCAEL‹
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KONYA
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KÜTAHYA
MALATYA
MAN‹SA
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MARD‹N
MERS‹N
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MERS‹N
MU⁄LA
MU⁄LA
NEVfiEH‹R
N‹⁄DE
ORDU
ORDU
SAMSUN
SAMSUN
S‹VAS
fiANLIURFA
TEK‹RDA⁄
TOKAT
TRABZON
TRABZON
TRABZON
UfiAK
VAN
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

(216) 576 06 70
(212) 416 64 28
(216) 661 41 24
(212) 322 35 30
(212) 279 26 71
(212) 534 62 05
(216) 472 83 07
(216) 465 25 55
(212) 320 92 90
(212) 727 88 48
(212) 689 11 99
(216) 360 88 15
(216) 612 10 73
(216) 470 86 21
(216) 612 11 63
(216) 420 74 94
(216) 576 76 02
(212) 654 18 36
(216) 414 11 30
(216) 3119445
(216) 420 74 89
(212) 221 80 22
(212) 488 37 98
(216) 620 88 38
(212) 592 60 64
(212) 418 13 52
(212) 555 60 68
(212) 668 77 19
(212) 652 24 28
(216) 550 85 05
(216) 473 45 88
(216) 393 20 00
(216) 350 50 27
(212) 854 26 71
(216) 364 69 53
(216) 661 21 31
(232) 363 63 60
(232) 382 94 55
(232) 433 10 10
(232) 227 64 91
(232) 479 57 69
(232) 458 94 41
(232) 458 17 84
(232) 459 48 88
(232) 365 16 75
(232) 458 64 10
(232) 489 65 80
(232) 433 60 70
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(232) 272 14 44
(344) 235 19 10
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(338) 213 65 47
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(352) 330 55 21
(352) 336 28 00
(318) 224 63 06
(386) 212 21 74
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(262) 335 44 90
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(262) 643 04 15
(262) 311 68 24
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(332) 351 87 34
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(332) 251 56 00
(332) 512 24 73
(332) 352 25 52
(332) 245 25 24
(332) 233 39 05
(274) 223 81 83
(422) 325 73 54
(236) 231 52 73
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(482) 462 20 02
(324) 322 44 08
(324) 323 17 50
(324) 321 73 70
(252) 313 03 46
(252) 614 63 84
(384) 213 18 91
(388) 213 11 21
(452) 233 43 73
(452) 323 13 27
(362) 431 91 90
(362) 447 30 91
(346) 225 21 52
(414) 315 56 83
(282) 261 53 34
(356) 214 19 82
(462) 326 92 26
(462) 230 57 77
(462) 325 13 16
(276) 227 45 24
(432) 223 49 74
(226) 811 24 83
(372) 322 21 11
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90
(372) 251 54 82



‹stek Formu

Sayın ‹lgili,

ALÇIM Dergisine bir arkadaflımın aracılı¤ıyla sahip

oldum. Gayet baflarılı ve içerik olarak zengin bir

dergi buldu¤umu söylemek isterim. Özellikle Mimar

Portre sayfasını çok be¤endim. Yeni neslin

unutmaya baflladı¤ı ve bilmedi¤i isimleri farklı ve

akıcı bir üslupla kaleme almanızı do¤rusu takdir

ettim. Mesle¤im icabı sektördeki dergileri takip

etmeye çalıflırım. ‹lk kez sektördeki tüm kesimleri

kucaklayan bir dergi yapılmıfl. Dergide eme¤i

geçenleri tebrik eder, çıkacak yeni sayısından

derginin adresime ulafltırılmasını rica ederim.

Önder Yardımcı

‹nflaat Mühendisi

NET YAPI VE T‹C.LTD.fiT‹

R.D.TAGORE CAD.700 SOK. NO : 6/2

YILDIZ /ANKARA

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

‹lklerin fiehri

Okuyucu Mektuplar›

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:366

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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