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Lafarge Dalsan

ALLEV beyaz› 4x4’ü

Gururla Sunar

Baﬂyaz›

Timuçin Dalo¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Üretimde de Lider Olmak...
Üretim alg›s›n› müﬂteri odakl› olarak
belirleyen Lafarge Dalsan, bugün sektörün
talebini karﬂ›lama yönünden de lider
konumdad›r. Ürün gam›n› sürekli geliﬂtirip
çeﬂitlendiren Lafarge Dalsan, son olarak
piyasaya sundu¤u ALLEV 4x4 serisi ile
120 y›ll›k bir hayali gerçekleﬂtirmiﬂ oldu.
Dergimizin ana konusunu teﬂkil eden
ve ilerleyen sayfalarda ayr›nt›lar›n›
okuyaca¤›n›z ALLEV 4x4 serisini Lafarge
Dalsan’›n 2009 y›l›nda hizmete giren
Gebze Tesisleri’nde üretilerek piyasaya
sunmaktay›z. ALLEV 4x4 ve arkas›ndan
gelecek, yeni ürünlerin, Türk Yap›
sektöründe ç›¤›r açaca¤›na, Türkiye alç›
ve alç› levha sektörünün kaderini
de¤iﬂtirece¤ine inan›yorum.
Lafarge Dalsan, sektörde her zaman
yeniliklerin öncüsü olmuﬂtur. Bu amaçla
AR-GE çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vererek,
gelece¤e yönelik yapt›¤› yat›r›mlarla
sektörün en güçlü kuruluﬂu haline
gelmiﬂtir. Lafarge Dalsan, Avrupa’n›n en
büyük tesisleri aras›nda gösterilen Gebze
Tesisi’yle bugün tek baﬂ›na bölgenin tüm
alç› levha ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek
kapasiteye ulaﬂm›ﬂt›r.
Lafarge Dalsan taraf›ndan üretilen alç›
ve alç› levha ürünleri d›ﬂ piyasalarda da
öncelikle tercih edilen ürünlerdir. Bugün
komﬂular›m›z›n haricinde , Akdeniz
ülkeleri , Körfez ülkeleri ve Kuzey
ülkelerine yap›lan ihracat son y›llarda
rekor say›lacak bir düzeye ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye’nin bir üretim üssü olmas› ve
sahip oldu¤umuz Gebze Tesisi’nin co¤rafi
konumu Lafarge Dalsan’› ihracatta da
lider konumuna getirmiﬂtir.
Yükte a¤›r pahada hafif bir malzeme
olan alç› ve alç› levhalar›, tüm zorluklar›na

karﬂ›n bu kadar geniﬂ bir organizasyonla
ihraç edebilen bir yap›ya sahip olan
Lafarge Dalsan, ﬂu anda kara, deniz ve
demir yolu yüklemelerinin tamam›n›
ﬂirket bünyesinde tek elden yürütmektedir.
Konteynerde Pürüzsüz Çözüm… Deniz
yolu ile ihracat›n bir parças› olan konteyner yüklemelerinin tamam› Gebze
Tesisleri’nin iç bünyesine al›nm›ﬂt›r. Tüm
sevkiyat hasars›z bir ﬂekilde çözümlenerek müﬂterilere ulaﬂt›r›lmaktad›r. ‹ki
alç› levhan›n yan yana getirilmesine imkan
vermeyen konteyner iç ölçülerine karﬂ›n
alç› levhalar, Lafarge Dalsan taraf›ndan
özel bir yöntemle konteynere yüklenmektedir. Bu firesiz kolay yükleme
sayesinde liman hizmetleri kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ
olup , konteynerin gidebilece¤i her
noktaya uzanm›ﬂ bulunmaktay›z.
Lafarge Dalsan, bugün gerçekleﬂtirdi¤i
ciddi miktarda ihracatla katma de¤er
yaratman›n ve Türkiye’ye döviz kazand›rman›n hakl› gururunu yaﬂamaktad›r.
Piyasaya yeni sunulan, 4 kenar› pahl›
levhan›n ulaﬂaca¤› sat›ﬂ rakamlar›n›n,
Lafarge Dalsan’›n yeni bir rekoru olaca¤›na inan›yorum. ‹ddiam›z bu ürüne olan
talebin sadece ülkemizde de¤il, ihracat
yapt›¤›m›z ülkelerde de birinci s›raya
yerleﬂece¤idir.
Türkiye’deki Lafarge Dalsan’a ait
tesislerin, üretim verimlili¤i aç›s›ndan,
2003’ten bu yana dünyadaki tüm Lafarge
tesisleri aras›ndaki en verimli tesis
ödülünü almas› baﬂar›m›z› perçinlemektedir. Bu gurur verici olay tüm Lafarge
Dalsan ailesinin baﬂar›s›d›r.
Beraber çal›ﬂt›¤›m›z tüm arkadaﬂlar›m›z
bizim için son derece de¤erlidir. Onlar›n

bir çal›ﬂan de¤il, beraber katma de¤er
yaratt›¤›m›z Lafarge Dalsan ailesinin bir
ferdi oldu¤u alg›s› tüm birimlerimizde
hâkimdir. Bu nedenle, Lafarge Dalsan’da
iﬂ güvenli¤i konusu birinci gündem
maddesidir ve 900 günü aﬂk›n süredir
zaman kay›pl› bir iﬂ kazas›n›n yaﬂanmam›ﬂ
olmas› bu alg›n›n do¤al bir sonucudur.
ﬁirketteki herkes yöneticilerle rahat
temas kurmakta, ürünle ilgili, üretimle
ilgili iyileﬂtirme önerileri dikkate
al›nmaktad›r. Tüm iletiﬂim kanallar› herkes
için tam olarak aç›kt›r. Lafarge Dalsan’›n
üretimde lider olmas›n›n, ürün kalitesini
yükseltmesinin, optimal verimlili¤i
yakalamas›n›n alt›nda bu düﬂünce ve
anlay›ﬂ yatmaktad›r.
Sektöre Liderlik Etmek… As›l odak
noktam›z iﬂimizi en iyi ﬂekilde yap›p, ürün
kalitesini her zaman yüksek tutarak, öncü
ﬂirket olma özelli¤imizi korumakt›r.
Lafarge Dalsan’›n daima kaliteyi ve yenili¤i
hedefleyen üretim tarz›, sektörde lider
olmas›n›n en önemli nedenidir.
Sektörün lideri olarak, bugün yapt›klar›m›z, sektördeki di¤er firmalar›n da
kendilerini geliﬂtirmelerini zorunlu
k›lmaktad›r. Lafarge Dalsan, alç› sektörünün geliﬂimini sa¤lama sorumlulu¤unun
bilinci içerisinde, sektördeki firmalar› her
zaman daha iyisini üretmeye ve piyasaya
sunmaya teﬂvik etmeye devam edecektir.
Anlatacak o kadar güzel an› ve baﬂar›
hikâyelerimiz var ki sayfalar yetmeyecektir. Aram›zdaki köprü olan ALÇIM’›n
ilerleyen say›lar›nda bunlar› paylaﬂarak
an›lar›m›za ve baﬂar›lar›m›za sizleri de
ortak edece¤iz.
Türkiye’ye yeni ürünümüz olan ALLEV
4x4’ü gururla sunman›n mutlulu¤unu
yaﬂarken, ürünü kullanman›n rahatl›¤›n›
ve keyfini ç›karman›z› diliyorum.
Sevgiyle kal›n,
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‹lklere ‹mza Atmak…
Yine içeri¤i dolu bir dergi ile karﬂ›n›zday›z.
ALÇIM’›n ikinci say›s›, Lafarge Dalsan’›n
piyasa sundu¤u yeni ürün ALLEV beyaz›
4x4’ün heyecan› ile haz›rland›. Kapak
haberimiz olan ALLEV beyaz› 4x4 ile ilgili
detaylar› Fatih Ulutaﬂ, anlaﬂ›l›r bir dille ve
uygulamal› olarak kaleme alarak, ürün
hakk›ndaki tüm sorulara yan›t veriyor.
Lafarge Dalsan, “kal›c›”, “sürdürülebilir”
baﬂar› gösteren ﬂirketler grubunda gösteriliyor. Zira, bir yandan strateji ve uygulamalar›yla de¤iﬂen dünyaya sürekli uyum
sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da
de¤iﬂmeyen temel amaç ve temel de¤erlerine, taviz vermeden sahip ç›k›yor.
Süreklilikle de¤iﬂimi dengelemek ﬂeklinde
özetleyebilece¤imiz ve ender ﬂirketlerde
bulunan bu yetene¤in, bilinçli uygulanan
disiplin ve vizyon geliﬂtirme yetene¤iyle
desteklendi¤ini görmek mümkün.
‹ﬂte bu alg›, Lafarge Dalsan’›n sürekli
ilk’lere imza atarak nas›l bir vizyona sahip
oldu¤unu göstermektedir.
Lafarge Dalsan piyasaya yeni sundu¤u
ALLEV beyaz› 4x4 ile, sektörün çok önemli
bir ihtiyac›na çözüm buldu. 120 y›ld›r hayali
kurulan bir ürünün tüm patentli haklar›n›
elinde bulunduran Lafarge Dalsan, ALLEV
4x4 serisi ile beklentilere karﬂ›l›k vermeyi
ilke olarak kabul etmiﬂ görünüyor. Çünkü,
yola ç›karken hep “‹lklere ‹mza Atan”
slogan›n› benimseyen Lafarge Dalsan, bunu
bir kere daha yeni ürünü ALLEV beyaz› 4x4
ile ispatlam›ﬂt›r.
Henry Ford; otomobili, geniﬂ halk
kesimlerine ulaﬂt›rma hedefini belirlemiﬂ,

sonra da “Bitirdi¤imde, herkesin bir arabas›
olacak. Atlar bir daha anayollar›m›zda
görülmeyecek” diye söylemde bulunmuﬂtur.
Lafarge Dalsan’ da, yeni ürünü ALLEV
beyaz› 4x4 ile Türkiye’ye ilan ediyor:
“ALLEV 4x4 serisi sektörde yeni bir dönemin
baﬂlang›c› olacak… Ve herkes ALLEV 4x4
serisini kullanacak…”
ALÇIM’›n ikinci say›s›, demin ifade etti¤im
gibi yaﬂanan yo¤unluktan dolay› kolay
haz›rlanmad›… Yaz› iﬂleri olarak, önümüzde
bir sürü haber, proje, aktüel söyleﬂi seçenekleri vard›. Gündem toplant›s›nda
s›ralamay› belirlerken do¤rusu zorlanmad›k
desek yalan olur… Gündeme alaca¤›m›z
isimlerin halka mal oluﬂlar›n›, projelerin
devasa büyüklüklerini, STÖ’lerin aktif
çal›ﬂmalar› gibi… birçok önemli detay
haberleﬂmeyi bekliyordu. Tabi biz bunlar›
seçerken gündeme uygun olmas›na da özen
gösterdik. Zira, may›s baﬂ›nda gerçekleﬂecek
olan Yap› Fuar›’nda ALÇIM, boy gösterecek
kat›l›mc›lara kendini tan›tma f›rsat›n›
yakalayacakt›.
‹ﬂte bu yo¤unluklar›n aras›nda haz›rlad›¤›m›z derginin içerik olarak ikinci say›s›na
gelince… Dünyaca gurur kayna¤›m›z olan
de¤erli bilim adam› Prof.Dr. Do¤an Kuban’›n
bilime, mimarl›¤a, tarihe adanm›ﬂ hayat
hikâyesini bulacaks›n›z…
Alç›dan Yarat›lan Harikalarla, alç›n›n
tarihçesi devam ediyor. Lafarge Dalsan’dan
Haberler baﬂl›¤›nda ise, k›sa ama önemli
aktiviteleri paylaﬂ›yoruz. Bayi söyleﬂileri için
‹zmir’deyiz… Askaya ve Do¤uﬂ ‹zolasyon’un
Lafarge Dalsan bayisi olarak gururla temsil
ettikleri firmalar›n›n ‹zmir’deki baﬂar›lar›
anlat›l›yor. Her insan›n bir hikâyesi ve
hayattan ald›¤› dersler vard›r. ‹ﬂte Adem
ﬁahin’in bizlere anlatt›¤› hayat hikayesindeki
yolculu¤u da öyle… A¤r›’da baﬂlay›p, ‹zmir’e
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uzanan yolculu¤u ve bugün yaratt›¤› iﬂlerle
herkesin be¤enisini toplayan Adem Usta’n›n
ö¤retisi yer al›yor.
Gazeteci-mimar Ayd›n Boysan’›n bo¤aza
bakan dairesinde keyifli bir bahar sabah›nda
gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂinin zevkle okunaca¤›n› düﬂünüyorum. Alç›y› anlatmak ve
tan›tmak amac›yla yola ç›kan ALÇIDER’›n
Genel Sekreteri Turgan Varg› da ALÇIM’›n
bu say›daki konu¤u…
‹stanbul’da Moodctiy ve Ankara Dikmen
Park Evleri Projeleri ALÇIM’›n proje-haber
ve söyleﬂi bölümlerinin konuklar›… Her iki
proje; mimari tasar›m ile yaﬂam tarzlar› ve
sunduklar› avantajlarla farkl›l›klar›n› ortaya
koyuyorlar. Her iki projede kullan›lan kaliteli
ürünlerin aras›nda Lafarge Dalsan yer al›yor.
Her ﬂehrin kendine özgü bir mimari
esteti¤i vard›r. Bursa’n›n tarihten gelen
önemli misyonu ve Osmanl› izleri, bu ﬂehri
farkl› k›l›yor ve görenleri bir kez daha hayran
b›rakt›r›yor. ALÇIM, bu önemli kente sayfa
açarken, büyük bir zevkle okuyaca¤›n›z›
düﬂündü¤ümüz Bursa’ya bir kez daha
dikkatinizi çekiyor.
‹lk say›s›nda be¤eni toplayan ALÇIM
Kampüs, bu kez Gazi Mimarl›kta… Gazi
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤rencilerinin
projelerini bu bölümde çizimleri ve yorumlar›
ile okuma f›rsat›na sahipsiniz…
‹ﬂte yüksek tempo, koﬂuﬂturma derken,
ikinci say› da bitivermiﬂ… Biz meﬂakkatli
yolculu¤umuzu, sizleri de yan›m›za katarak,
sizden güç alarak keyfe dönüﬂtürme arzusunda oldu¤umuzu söylemiﬂtik.
Söylemedi¤imiz, sürekli ilklere imza atan
bir ﬂirketle çal›ﬂ›yor olmam›zd›.. Bunu da
ﬂimdi söyleyerek, ALÇIM’›n sizden alaca¤›
destekle yoluna güçlenmiﬂ olarak devam
edece¤idir.
Sevgiyle kal›n,

HABER MERKEZ‹
Onur Türk, N. Zeynep Güngör,
Serap ﬁimﬂek, Elif Ada Deniz,
Mehmet Avc› - ‹ST
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Bizden

Haberler

Lafarge Dalsan Bayileri
Gebze Tesisi’nde
Lafarge Dalsan’a ait Gebze Tesisleri’nin
ziyaretçisi bu kez, Lafarge Dalsan bayileri
oldu.
Bilgilendirme toplant›s› ve fabrika tan›t›m›n›n yap›ld›¤› geziye, bayiler büyük ilgi
gösterdi.
Türkiye ve Avrupa’n›n en büyük tesisi
olan Lafarge Dalsan Gebze Tesisleri,
bayilerin ilgi oda¤› oldu. Bayilerini Gebze
Tesisleri’nde toplayan Lafarge Dalsan, ayr›ca
bilgilendirme toplant›s› yaparak yeni ürünler
hakk›nda bilgi verdi.
Yap›lan bilgilendirme toplant›s›nda, tesisi
gezen Lafarge Dalsan bayileri böylesine
büyük bir tesis görmediklerini ifade ettiler.
Ankara, ‹zmir ve taﬂradaki bayileri uçakla
Gebze’ye ulaﬂt›ran Lafarge Dalsan, bayilerin
ALLEV beyaz› 4x4 ile ilgili tüm sorular›na
üretim baﬂ›nda yan›t verildi.
Bayiler s›cak bir karﬂ›lama ile konferans
salonuna al›nd› ve Fabrika Müdürü Vedat
Ayla’n›n k›sa konuﬂmas› ile tesis tan›t›ld›.
Sonras›nda gerekli tüm güvenlik önlemleri
al›narak fabrika gezdirildi.
Tekrar konferans salonuna al›nan bayilere,
Lafarge Dalsan Ürün Teknik Dan›ﬂman› Fatih
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Ulutaﬂ taraf›ndan; ALLEV Beyaz› 4x4 baﬂta
olmak üzere, yeni ç›kan ürünlerle ilgili
tan›t›m sunumu yap›ld›. Yeni ç›kan ürünler;
ALLEV beyaz› 4x4, M0 (alev almaz alç›
levha), ALLEV çektirme vidas›, ALLEV ka¤›t
bant, SIVA CANAVARI, detayl› bir ﬂekilde
bayilere anlat›ld›.
As›l toplanma sebebi olan ALLEV beyaz›
4x4’ün tan›t›m›, uygulamal› olarak yap›ld›.

Fabrika alan›nda uygulamal› yap›lan
tan›t›mda, ALLEV beyaz› 4x4, dört kenar›
pahl› alç› levha ile ortaya ç›kan pah etkisi
gösterildi.
5 gün süren organizasyonla Gebze
Tesisi’nde a¤›rlanan Lafarge Dalsan bayileri
ALLEV 4x4’e ve tesise iliﬂkin memnuniyetlerini bildirdiler.

Alç› Levha ‹çin Özel Vida
Lafarge Dalsan, özel tasarlanm›ﬂ
vidalar›yla ürün yelpazesine bir yenilik daha
katt›. ALLEV çektirme vidas› olarak
piyasaya sunulan ürün, iki alç› levhan›n
birbirine tutturulmas› gereken yerlerde
kullan›lan, özel tasarlanm›ﬂ vidad›r.
Vida özellikle ALLEV beyaz› 4x4 uygulamalar›nda k›sa kenarlarda pah etkisini elde

etmek için kullan›lmaktad›r. ‹ki DC profili
aras›na denk gelen yerlerden alç› levhalar
birbirlerine ALLEV çektirme vidas› ile
sabitlenir.
ALLEV çektirme vidas›; 10 kutu/koli, 1
kutu=500 adet olarak sipariﬂ edilebilmektedir.

ALLEV 4x4’ün Tan›t›m Filmi
Büyük Be¤eni Toplad›
Kalite politikas› ve müﬂteri memnuniyetini
daima ön planda tutan Lafarge Dalsan, ürün
çeﬂitlili¤i ve sundu¤u yeni seçenekler ile bir
yenili¤e daha imzas›n› at›yor.
Lafarge Dalsan’›n, ALLEV beyaz› 4x4,
dört kenar› pahl› alç› levha için haz›rlad›¤›
tan›t›m filmi; bayiler, mimarlar, inﬂaat
mühendisleri ve uygulamac›lara gönderildi.
Tan›t›m filminde, Lafarge Dalsan’›n
teknolojik aç›dan üstünlü¤ü ve sektörde
y›llar›n verdi¤i tecrübe ile bütün dünyada
patentli müthiﬂ buluﬂ ALLEV beyaz› 4x4,
dört kenar› pahl› alç› levha ve uygulamalar›
anlat›l›yor.
ALLEV beyaz› 4x4’ün, inﬂaat sektörüne
getirdi¤i pratikli¤in, izsiz birleﬂim yerlerinin
ve düzgün iﬂ tesliminin öneminin hat›rlat›ld›¤›
tan›t›m filminde; asma tavan, bölme duvar
ve giydirme duvar uygulamalar›nda
rahatl›kla kullan›labilece¤i belirtiliyor.

Alç›n›n Tarihi Bu Kez
Takvim Yapraklar›nda
Lafarge Dalsan taraf›ndan her y›l bas›lan
prestij masa takvimi, bu y›l alç›n›n tarihini
konu ederek bir ilke imza att›. 12 ay›n her
yapra¤›nda foto¤raf ve yaz›larla insana
arma¤an edilen alç›dan, bu topraklarda
yaﬂam›ﬂ uygarl›klar›n neler yaratt›¤›
anlat›ld›. Anadolu Medeniyetler Müzesi’nden
al›nan görsellerle zenginleﬂtirilen takvim
büyük be¤eni toplad›.

YAPI Dergisi
Lafarge Dalsan’› Anlatt›
Ayl›k olarak yay›nlanan mimarl›k, tasar›m,
kültür ve sanat dergisi Yap›, ﬁubat say›s›nda
Lafarge Dalsan’a ait Gebze Tesisleri’ne 5
sayfa ay›rd›.
Mimar Adnan Aksu, fabrika tasar›m›na
iliﬂkin; üretimi ve temsili bütünleyen bir
anlay›ﬂla projeyi çizdikleri ve üretim odakl›
bir hedefi ortaya koyduklar›n› Yap› Dergisi’ne
anlatt›.
Tasar›msal özellikleriyle, içinde
bulundu¤umuz yüzy›l›n endüstriyel harikas›
olarak tan›mlanan tesis için, tasar›m›n›n
al›ﬂ›lagelmiﬂ bir fabrika tasar›m› olmad›¤›n›
dile getiren Mimar Adnan Aksu, fabrikan›n
su ihtiyac›n›n ya¤mur suyu ile karﬂ›land›¤›n›
belirtti. Dergide, Gebze Tesisleri ile ilgili
foto¤raf ve çizimlere de yer verildi.

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:2
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Kapak Haber

4

Fatih Ulutaﬂ
Ürün Teknik Dan›ﬂman›

Kenar›
Pahl›
Alç›
Levha
Öncelikle, yapt›¤› her iﬂte kaliteyi ön
planda tutan Lafarge Dalsan’›n yeni yay›n
organ› ALÇIM arac›l›¤›yla, kapak konusu
olan bir yenili¤i sizlerle paylaﬂmaktan
duydu¤um mutlulu¤u dile getirmek
isterim. ALÇIM’›n yay›nlanmas›nda ve
derginin bu say›s›nda kapak konusu olan
ALLEV beyaz› 4x4’ün üretiminde eme¤i
geçen herkesi kutluyor ve sayg›yla
selaml›yorum.
Yaﬂan›lan mekanlarda; bölme duvar,
asma tavan ve giydirme duvarlarda Alç›
levha kullan›m› gün geçtikçe artt›. Alç›
levha uygulamalar›, iﬂverene zamandan
tasarruf sa¤lamas› ve dar kesitli bölme
duvarlar inﬂa edilmesinde rahatl›k
sa¤lamas›, ﬂantiyeye sorunsuz ve düzgün
yüzey sa¤lay›p temiz çal›ﬂma ortam›
oluﬂturmas› özellikleriyle tercih edilen bir
sisteme dönüﬂtü. Alç› levha akustik aç›dan
konforlu olmas› ve yang›na karﬂ› dayan›m
sa¤lamas›, yaﬂan›lan mekanda kolay
de¤iﬂiklik yapmaya izin vermesinin yan›nda; nefes alan, küf ve bakteri üretmeyen
sa¤l›kl› yaﬂam alanlar› sunuyor olmas›
aç›s›ndan kullan›c›lara avantajlar sa¤l›yor.
Kullan›m› gün geçtikçe artarak, uygulayanlara ve uygulatanlara kolayl›k ve fayda
sa¤layan alç› levhalar ile tüm kullan›c›lara
kaliteli ürünler sunmay› ilke edinen firmam›z, sahip oldu¤u teknoloji ve bilgi birikimi
ile bu müthiﬂ buluﬂ, ALLEV beyaz› 4x4,
dört kenar› pahl› alç› levhay› sektöre
kazand›rmaktan gurur duyuyor.

8
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Dünyada 120 y›ld›r, tek iﬂlemle ayn›
alç›s› ile bitirilen yüzeylerde bu k›s›mlarda
üretim hatt› üzerinde üretilemeyen, dört ﬂiﬂkinlik/potluk/s›rt/bombe oluﬂmas› idi.
kenar› pahl› alç› levha, Lafarge Dalsan
Oysa ki üretim aﬂamas›nda ALLEV
taraf›ndan üretilerek piyasa sunuldu.
beyaz› 4x4’lerin; hem uzun kenar›
ALLEV 4x4 tescilli marka olup üretim
do¤rultusunda, hem de k›sa kenar›
teknolojisi de patentli bir üründür. ALLEV do¤rultusunda pah oluﬂturulmaktad›r.
beyaz› 4x4’lerdeki esas buluﬂ, alç› levha- Standart alç› levhalar›n uzun kenarlar›n›n,
lar›n pahs›z olan k›sa kenarlar›nda pah
pah yerindeki kal›nl›¤› yaklaﬂ›k 11,5 mm’dir,
olmas›d›r. ﬁu anda piyasada üretilen ve
yani normal kal›nl›¤›ndan yaklaﬂ›k 1 mm
sat›lan bütün alç› levhalar›n ön yüzündeki azd›r. ALLEV beyaz› 4x4 ‘ün k›sa kenauzun kenarlarda gözle görünür pahlar
r›ndaki pah yerinin kal›nl›¤› ise yaklaﬂ›k 11
mevcuttur. Lafarge Dalsan’›n patentli
mm’dir, yani normal kal›nl›¤›ndan yaklaﬂ›k
çözümü ALLEV beyaz› 4x4’ün k›sa
1,5mm azd›r. Pah, alç› levha uygulamakenarlar›nda da pah
bulunuyor. K›sa kenarda
ki bu pah, alç› levha palet
üzerindeyken dahi net bir
ﬂekilde gözle
ﬁiﬂkinlik Bombe
görülebiliyor.
K›sa kenarlarda
bulunan pahlar alç› levhan›n arka
lar›n›n ek yerlerinden çatlama olas›l›¤›n›
yüzeyine, özel bir teknoloji ile gizleniyor. azaltarak, derz band› ve derz dolgu
Bu gizli teknolojiyi görünebilir hale
alç›s›na uygun bir yatak yaratmak ve
getirmek ise ustan›n maharetli ellerinde. yekpare bir yüzey elde etmek amac›yla
ﬁimdiye kadar imalat› yap›lan alç› levha
oluﬂturulmaktad›r. Böylelikle hem uzun
uygulamalar›nda en çok karﬂ›laﬂ›lan sorun kenarlarda hem de k›sa kenarlardaki
k›sa kenarlarda pah olmay›ﬂ›ndan dolay›, pahlar sayesinde ek yerlerinde ﬂiﬂkinlik/
iki alç› levhan›n birleﬂti¤i ek yerlerinde
potluk/s›rt/bombe oluﬂmas› önlenmiﬂ olur.
(derzlerinde), derz band› ve derz dolgu
Özellikle asma tavanlarda, yüzeye ›ﬂ›k

geldi¤inde, genellikle k›sa kenarlar göze
çarp›yordu. Bu da asma tavanlar›n baz›
bölümlerinde, hoﬂ olmayan görünüme
sebep oluyordu. Oysa ki ﬂimdi bu müthiﬂ
buluﬂ ile k›sa kenarlardaki pah sayesinde,
derz dolgu iﬂleminden sonra yüzeyde
ﬂiﬂkinlik/potluk/s›rt/bombe oluﬂmuyor.
Böylelikle daha düzgün yüzeyler elde
edilebiliyor. ALLEV beyaz› 4x4, k›sa
kenarlarda zaman zaman karﬂ›laﬂt›¤›m›z
alç› levhalar›n ek yerlerindeki k›lcal
çatlamalar›n› en aza indiriyor.
ﬁimdiye kadar birçok kullan›c›ya verdi¤imiz e¤itim ve seminerlerde, bizlere,
“Alç› levhalar›n k›sa kenarlar›nda da pah
olsa daha iyi olmaz m›? “, “K›sa kenarlar›
da pahl› üretemez misiniz?”, “K›sa kenarlarda derz dolgu iﬂleminden sonra ﬂiﬂkinlik
oluﬂuyor; bu da alç› levha yüzeyine daha
fazla saten uygulamam›za sebep oluyor,
bunun için bir öneriniz var m›?”, “K›sa
kenarlara maket b›ça¤› veya pah b›ça¤›
ile pah aç›yoruz, bu da bize zaman kaybettiriyor; bunun baﬂka bir çözümü var
m›?” “K›sa kenarlarda k›lcal çatlaklar
oluﬂuyor bunu nas›l önleyebilirim?” gibi
sorular yöneltildi. Bu sorular›n cevab› ve
sorunlar›n çözümü ALLEV beyaz› 4x4 ‘te.
ALLEV beyaz› 4x4 ‘ün uygulamac›lara
sa¤lad›¤› birçok fayda var. En basitinden,
art›k k›sa kenarlara pah açmaya gerek
kalmayacak, böylelikle zamandan tasarruf
sa¤layarak iﬂ yükünü azaltacak.
ALLEV beyaz› 4x4 ile k›sa kenarlarda
derz dolgu uyguland›¤›nda yüzeyde
ﬂiﬂkinlik/ potluk/ s›rt/ bombe yapmamas›
ve daha düzgün yüzeylerin ç›kar›lmas›
sa¤lanarak iﬂ bitiminde sorunsuz teslim
ile, ﬂiﬂme ve çatlama riskini azalt›p, ayn›
zamanda ticari olarak uygulamac›n›n
referanslar›n›n kuvvetlenmesini sa¤layacak. ALLEV beyaz› 4x4, uygulamac›lar›na ayr›cal›k katacak.
Uygulatan kiﬂilere mekanlarda estetik
aç›dan fayda sa¤layan bu ürün ile yüzeylerdeki ﬂiﬂkinlikler ve çatlama riski azald›¤›
için daha düzgün yüzeyler elde ediliyor.
Bunu bilmek de uygulayan ve uygulatanlara güven verecek.
Böylelikle zaman içerisinde ALLEV
beyaz› 4x4, bizim üretip satmaktan,
kullan›c›lar›n ise al›p uygulamaktan
vazgeçemeyece¤i bir standart haline
dönüﬂecek.
ALLEV beyaz› 4x4’ün teknik özellikleri,
standart alç› levha olan ALLEV beyaz› ile
ayn›. TS EN 520 standard›na göre üretilen
ürünün tek fark›, k›sa kenarlar›n da
inceltilmiﬂ kenar olmas›. Ürün; 1 palette
50 adet olmak üzere 200 cm, 240 cm,

250 cm ve 300 cm ‘lik uzunluklarda sat›ﬂa
sunuluyor. Kal›nl›k 12,5 mm, eni ise tüm
alç› levhalarda oldu¤u gibi 120 cm.
ﬁimdi bu müthiﬂ buluﬂ ALLEV beyaz› 4x4,
dört kenar› pahl› alç› levhalar›n,
uygulamalar›na göz atal›m;

ASMA TAVAN...
Öncelikle asma tavan imalatlar›nda
dikkat edilmesi gereken hususlar› k›saca
hat›rlayal›m.
‹lk ana taﬂ›y›c› TC profil ekseninin
duvardan uzakl›¤› 10 cm olmal›d›r. Ard›ﬂ›k
ana taﬂ›y›c› TC profil eksenleri aras›ndaki
uzakl›k en fazla 90-110 cm olmal›d›r.

TC profilleri ek yerlerinde ALLEV ekleme parças› kullanarak ﬂaﬂ›rt›lmal›d›r.

Ana taﬂ›y›c› TC profilleri ask› maﬂalar›na kesinlikle
D‹K tak›larak iskelet teraziye al›nmal›d›r.

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:2
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40 cm Aks Aral›kl›
PARALEL Uygulama...
ALLEV beyaz› 4x4’ün arka yüzeyindeki
gizli pahlar›, ön yüzeyde görünür hale
getirmek için tali taﬂ›y›c› TC profiller 40
cm aks aral›klar›yla düzenli bir ﬂekilde
hizalanm›ﬂ olarak dizilir.

Daha sonra ALLEV beyaz› 4x4 profil
iskeletin üzerine, uzun kenar›na paralel
olarak sabitlenir. Sabitlemeye ALLEV
beyaz› 4x4’ün orta noktas›ndan baﬂlan›r.
Pah etkisinin görünür hale gelece¤i k›sa
kenarlar›n sabitlemesi en sona b›rak›l›r.

60 cm Aks Aral›kl›
PARALEL Uygulama...

dayan›m›n›n 2,5 kat›ndan fazlad›r. Ka¤›t
lifleri, alç› levhan›n uzun kenar›na paralel
do¤rultudad›r. Bir alç› levha üreticisi
olarak, alç› levhalar›n uzun kenar›n›n
TAL‹-profillere paralel do¤rultuda
vidalanmamas›n› önermemizin en önemli
sebebi, bu durumda levhan›n taﬂ›ma
kapasitesinin, ya da baﬂka bir ifadeyle
dayan›m›n›n, paralel do¤rultudaki
dayan›m›na göre en az 2,5 kat daha az
olmas›d›r.
Beher metrekaredeki TAL‹-profil
sarfiyat›n›n daha düﬂük olmas›ndan dolay›,
ülkemizdeki asma tavanlar›n önemli bir
k›sm›nda, ne yaz›k ki bu uygulama tercih
edilmektedir. E¤er beher metrekaredeki
TC profil sarfiyat›n›n düﬂük olmas›ndan
kaynakl› olarak, profillerin 60 cm aks
aral›kl› PARALEL konumland›r›lmas› tercih
edilmiﬂse, uygulamas› yap›lacak alç› levha
boyunun 240 cm veya 300 cm olarak
seçilerek, profillere D‹K konumda
sabitlenmesi, sarkma ve sehim riskini
azaltaca¤›ndan daha do¤ru olacakt›r.
Yukar›da aç›klanan tüm bu sebepler
do¤rultusunda sarkma ve sehim yapma
sak›ncas›na ra¤men; e¤er profiller ALLEV

Bu uygulama tipi sarkma ve sehim riskinin
en fazla oldu¤u asma tavan uygulamas›d›r. Bunun sebebi ise ﬂudur:
Alç› levhalar›n üretiminde, ülkemizde
ve tüm Avrupa’da geçerli olan standart
TS EN 520’dir. Bu standarda göre, 12,5
mm kal›nl›¤›ndaki standart alç› levhan›n
kâ¤›t liflerine D‹K k›r›lma yükü en az 550
Newton, kâ¤›t liflerine paralel k›r›lma yükü
ise en az 210 Newton olmal›d›r.
K›sa kenardaki pah etkisinin elde
edilmesi için alç› levhan›n k›sa kenar›
do¤rultusundaki tali taﬂ›y›c›n›n, TC
profiline, en az 4 noktadan sabitlenmesi
yeterlidir.
Sonuçta sabitleme iﬂleminden önce
arka yüzeyde görünen pah, ALLEV beyaz›
4x4 sabitlendikten sonra ön yüzeyde
görünür hale gelir.

E¤ilmede K›r›lma Ka¤›t liflerine D‹K 550N

E¤ilmede K›r›lma Ka¤›t liflerine paralel 210N

Alç› levhalar›n her iki yüzünde bulunan
özel kartonun do¤al davran›ﬂ› sonucu,
levhan›n ka¤›t liflerine D‹K do¤rultudaki
dayan›m›, liflere paralel do¤rultudaki
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beyaz› 4x4’ün uzun kenar›na paralel 60
cm aks aral›klar›yla uygulan›yorsa,
ön yüzeydeki pah etkisini alabilmek için
k›sa kenarlar›n 5 yerinden sabitlenmesi
gerekir. Sabitleme ALLEV beyaz› 4x4’ün
k›sa kenarlar›ndaki iki profilin aras›na
denk gelen yere, en az 40 cm’lik profil
parçalar› eklenerek yap›l›r.

Sonuçta sabitleme iﬂleminden önce
arka yüzde görünen pah ALLEV beyaz›
4x4 sabitlendikten sonra ön yüzeyde
görünür hale gelir.

40-50-60 cm Aks Aral›kl›
D‹K Uygulama...
Uzun kenara paralel ALLEV beyaz› 4x4
uygulamalar›n›n yan› s›ra uzun kenara
D‹K uygulamalarda da pah etkisi elde
edilebilir. Bunun için profilleri 40, 50 ya
da 60 cm aks aral›klar›yla yerleﬂtirerek
iskeleti kurman›z ve ALLEV beyaz› 4x4’ü
profillere D‹K olarak sabitlemeniz yeterli
olacak.

Asma tavanlardaki tüm bu imalatlar›n
ard›ndan derz dolgu iﬂleminin yap›laca¤›
k›sa kenarlarda da pah etkisi rahatl›kla
elde edilir.

Sonuçta sabitleme iﬂleminden önce arka
yüzde görünen pah, ALLEV beyaz› 4x4
sabitlendikten sonra ön yüzeyde görünür
hale gelir.

Bu uygulamada 40 cm’lik ek parçalar
için ﬂantiyede fire olarak ç›kan profiller
kullan›labilir, böylece ALLEV beyaz›
4x4’le fireler faydaya dönüﬂtürülür.

Burada dikkat çekilmesi gereken unsur,
50 cm aks aral›kl› sistemde boyu 200
cm,250 cm; 40 ve 60 cm aks aral›kl›
sistemde ise boyu 240 cm ya da 300 cm
olan ALLEV beyaz› 4x4’ler tercih
edilmesidir.
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BÖLME DUVARLAR...
Tek Kat Alç› Levha Bölme
Duvar Uygulamalar›
DC profil aks aral›¤›n›n 40 cm oldu¤u
tek kat alç› levha ile yap›lan bölme duvar
uygulamalar›nda ALLEV beyaz› 4x4’ün
k›sa kenarlar› profillere denk gelen
yerlerinden, 4 noktadan sabitlenerek pah
etkisi elde edilir.
DC profil aks aral›¤›n›n 60 cm oldu¤u
durumlarda ise, ALLEV beyaz› 4x4 ‘ün
k›sa kenar›ndan profillere 5 yerinden
sabitlenerek elde edilir. Sabitleme ALLEV
beyaz› 4x4’ün k›sa kenarlar›ndaki iki
profilin aras›na, 40 cm’lik profil parçalar›
eklenerek yap›l›r.
Bu uygulamada 40 cm’lik ek parçalar
için ﬂantiyede fire olarak ç›kan profiller
kullan›labilir, böylece ALLEV beyaz›
4x4’le fireler faydaya dönüﬂmüﬂ olur.

Çift Kat Alç› Levha Bölme
Duvar Uygulamalar›...
Çift kat alç› levha bölme duvar uygulamalar›nda ise, ikinci kat ALLEV beyaz›
4x4’ler, profillere sabitlenir ve k›sa
kenarlarda profil aralar›na denk gelen
yerlerden, alç› levhalar için özel tasarlanm›ﬂ ALLEV çektirme vidas› ile iki alç›
levha birbirine sabitlenerek pah etkisi
oluﬂturulur.

DERZ DOLGU ‹ﬁLEM‹...
ALLEV beyaz› 4x4 uygulamalar›nda,
pah etkisini elde ettikten sonra derz dolgu
alç›s› ile cam elyaf ya da ka¤›t derz band›
kullan›larak derz dolgu iﬂlemi yap›l›r.
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ALLEV beyaz› 4x4 ile bölme duvarlarda da pah etkisi rahatl›kla elde ediliyor.

Bu iﬂlemle tüm yüzeyler ayn› seviyeye getirilerek
düzgün yüzeyler elde edilir.

Lafarge Dalsan, di¤er tavan uygulamalar›nda oldu¤u gibi
derzlerin ertesi gün veya daha sonra çekilmesini tavsiye ediyor.

Derz dolgu iﬂlemi ile tüm yüzeyler ayn›
seviyeye getirildikten sonra, ALLEV
beyaz› 4x4 ‘ün üzerine SATENTEK, saten
perdah alç›s›, çekilerek pürüzsüz ve
yekpare bir yüzey elde edilir.

Ürünün sat›ﬂa ç›kt›¤› 15 Mart 2010
tarihinden bu yana bir çok ﬂantiyede
ALLEV beyaz› 4x4 kullan›ld›. Uygulamay›
yapan tüm ustalar, görünüﬂte ters
yüzeyde olan pah›, alç› levhay› k›sa
kenar›ndan vidalayarak ön yüzeye
rahatl›kla ç›kartt›klar›n› söylediler. Art›k
k›sa kenarlara pah açmak zorunda
kalmad›klar›ndan dolay› da memnuniyetlerini dile getirdiler. Alç› levhalar
vidalan›p derz dolgu iﬂlemi yap›lmadan
önce bile k›sa kenarlardaki pahlar tavanda
rahatl›kla gözlenebiliyor. Ankara’da
ALLEV beyaz› 4x4 ‘ün uyguland›¤› bir
ﬂantiyede çekti¤imiz foto¤rafta da asma
tavan›n k›sa kenarlar›nda pah etkisi net
olarak görünüyor.
ALLEV beyaz› 4x4, alç› levha iﬂlerinde
özellikle derz iﬂlemini yapan ustalar için

de fayda sa¤l›yor. Derz ustalar› bu alç›
levha üzerine derz yapmaktan son derece
keyif al›yorlar. Çünkü ALLEV beyaz› 4x4
ile daha düzgün yüzeyleri k›sa sürede ve
daha zahmetsiz ç›karabiliyorlar. Standart
uygulamalarda k›sa kenarlarda oluﬂan
ﬂiﬂkinli¤i önlemek için, alç› levha yüzeyine
daha fazla SATENTEK, saten perdah alç›s›,
uygulayarak yüzeyi düzgün hale
getirmeye çal›ﬂ›yorken, art›k yüzeyi
düzgün hale getirmek için alç› levha
yüzeyine daha az SATENTEK, saten
perdah alç›s› uyguluyorlar.
Art›k, bundan sonra bütün ustalar›n
hayali olan; izsiz birleﬂim yerleri olan düz
bir tavan› bu ürünle sa¤lamak çok kolay.
Lafarge Dalsan’›n bu müthiﬂ buluﬂu
ALLEV beyaz› 4x4 ile ortaya ç›kan iﬂin
yüzey düzgünlü¤ü ve kalitesi inﬂaat›
yapan firma için sorunsuz iﬂ teslimi
sa¤larken, zaman içerisinde ALLEV
beyaz› 4x4 bütün profesyoneller için yeni
bir standart haline dönüﬂecek.
Buluﬂlar›yla, üretim teknolojisi ve
kalitesiyle sektörün lideri olan Lafarge
Dalsan, her zamanki gibi fark yaratmaya
devam ediyor. Bu yenilikçi çözüm için
sektör ad›na, ustalar ad›na, mimarlar
ad›na ve biz çal›ﬂanlar ad›na teﬂekkürler
Lafarge Dalsan.
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Bayii Söyleﬂi
Askaya ‹nﬂaat Baycan Gökçay:

Lafarge Çal›ﬂan›yd›,

Lafarge
Dalsan
Bayisi
Oldu
Lafarge Dalsan’›n ‹zmir bayisi Askaya
‹nﬂaat’›n Genel Müdürü ve ayn› zamanda
firman›n sahibi Baycan Gökçay genç bir
giriﬂimci… Karadeniz Teknik Üniversitesi
‹nﬂaat Bölümü’nden mezun olduktan
sonra hemen iﬂ yaﬂam›na ad›m atan
Gökçay, bir süre sonra Lafarge Dalsan’a
transfer olmuﬂ. Yani k›sacas› Baycan
Bey, gözünü Lafarge Dalsan’da açm›ﬂ
desek yeridir.
Lafarge Beton’da 5 y›l çal›ﬂt›ktan
sonra Lafarge Entegre’ye geçen Baycan
Bey, 2005 y›l›nda kendi firmas›n›n
patronu olarak, kurumdan ayr›lm›ﬂ.
Baycan Gökçay, o günden beridir de
Lafarge Dalsan’› ‹zmir’de baﬂar›yla temsil
ediyor.
Yaz› ve Foto¤raf: Mevlüt Da¤deviren
Azmin elinden bir ﬂey kurtulmaz derler
ya, iﬂte Baycan Gökçay’›n hikayesi de
öyle… Hayalleri kendi iﬂinin patronu
olmakt›… Lafarge’da iﬂe baﬂlayan Gökçay,
ayr›l›p Askaya ‹nﬂaat’›n orta¤› olarak
Lafarge Dalsan ürünlerini satmaya
baﬂlam›ﬂ. Her do¤an günü yeni bir ﬂans
olarak gören Gökçay, gerek sat›ﬂ olsun,
gerekse hizmet anlay›ﬂ› olsun herkesin
sevgi ve takdirini kazanm›ﬂ bir isim.
Askaya ‹nﬂaat’›n kap›lar›n› ALÇIM’a açan
Baycan Gökçay sorular›m›z› yan›tlad›…
Baycan Bey, kendinizi k›saca tan›t›r
m›s›n›z?
Ben 1974, Eskiﬂehir do¤umluyum.
Evliyim, 19 ayl›k bir o¤lum var. Ad› Gence…
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Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹nﬂaat
böyle gidecek de¤il ya… Krizden dolay›
Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan
baz› firmalar, maliyetini üç-beﬂ kuruﬂ
sonra ‹stanbul’da haz›r beton sektöründe azaltmak için eleman ç›kar›yorlar. Ama
iﬂe baﬂlad›m. 3-4 y›l çal›ﬂt›ktan sonra sat›ﬂ biz ç›karmad›k, çünkü iﬂlerimiz bir ﬂekilde
sorumlusu olarak Lafarge ‹zmir’e transfer devam edecek. Eski hareketlilik yakalanoldum. Burada da Lafarge Beton’da 5 y›l d›¤›nda ise biz ekibimizle birlikte haz›r
çal›ﬂt›m, daha sonra Lafarge Engtegre
olaca¤›z. ﬁu anda da tam kadro ayaktay›z.
S›va Grubu’na geçtim, 1,5 y›l da burada
Krizin laf›, iﬂ anlam›nda de¤il de temkin
devam ettikten sonra, kendi ﬂirketimin
anlam›nda biraz etkili oldu. Biz temkini
baﬂ›na geçmek için ayr›ld›m. Askaya
elden b›rakmad›¤›m›z için biraz iﬂlerde
‹nﬂaat, 2001 y›l›nda
yavaﬂlama oldu. Yoksa
kurulmuﬂtu, 2003
piyasada iﬂ var, ama ödeme
y›l›nda bende
Ben eski Lafarge çal›ﬂan›
ve tahsilat konusunda
ortaklar›na kat›ld›m.
oldu¤um için Lafarge
s›k›nt› olmas› krizi büyüttü.
2004 y›l›ndan bu
Dalsan’›n benim hayat›mda
‹ﬂ hayat›ndaki ilk
yana ise tek baﬂ›ma
özel bir yeri var. Lafarge
transfer teklifini Lafariﬂi yürütüyorum.
Dalsan, benim için kalite
ge’dan ald›n›z, belki ilk
2005’ten beri de
demek, öncülük demek,
yöneticilik deneyimini
Lafarge Dalsan ile
liderlik demek.
burada edindiniz, son
çal›ﬂ›yorum.
olarak da Lafarge Dalsan
Bu süre içerisinde
Bayisi olarak kendi iﬂinizin
inﬂaat sektörü nas›l bir de¤iﬂim yaﬂad›,
patronu oldunuz. Bütün bunlardan sonra
özellikle son ekonomik krizin ﬂirketiniz
Lafarge Dalsan sizin için ne ifade ediyor?
üzerindeki etkisi ne oldu?
Ben eski Lafarge çal›ﬂan› oldu¤um için
Hem sirkülasyon hem inﬂaat h›z›
Lafarge
Dalsan’›n benim hayat›mda özel
aç›s›ndan 2007-2008 y›llar› çok hareketbir
yeri
var.
Lafarge Dalsan, benim için
liydi. Son 1 y›ll›k dönemde ise krizle birlikte
kalite
demek,
öncülük demek, liderlik
sektörde yüzde 35 – 40’l›k bir daralma
demek.
Bu
anlamda
kendi iﬂimizi yapt›¤›oldu. 2007 y›l› benim için de en güzel y›ld›
m›z
günden
beri
de
ürünleri
kaliteli oldu¤u
diyebilirim. Ancak her ne kadar sektör
daralsa da biz ekibimizi bozmad›k. Sürekli için hiçbir ﬂekilde baﬂ›m›z a¤r›mad›.

Uygulamalar›m›zda mükemmel sonuçlar
Örne¤in yeni bir iﬂ ald›¤›n›zda iﬂe neyle
ald›k. Ayn› zamanda ilk transferimi
baﬂl›yor ve süreci nas›l planl›yorsunuz?
oldu¤um, ilk yöneticilik deneyimini edinProjeye ba¤l› olarak baﬂlayaca¤›m›z iﬂ
di¤im markad›r. Hem firma olarak, hem
için gerekli ekip ve ekipman belirleniyor.
ürün olarak, bak›ﬂ aç›s› olarak her ﬂeyi ile Daha sonra ekip ve malzemenin ﬂantiyede
bana uyum sa¤lad›¤›ndan benim için çok konuﬂlanmas›, ekibin yerleﬂtirilmesi,
özel...
malzemenin temini ve nakliyesi programAlç› ve alç› levha uygulamalar›n›n
lan›yor. Bir iﬂ program› yap›l›yor. ﬁantiye
sektördeki geliﬂimi hakk›nda ne
ne kadar sürede bu iﬂin bitmesini istiyorsa
düﬂünüyorsunuz?
ona göre ekip say›s› belirleniyor. ﬁantiye
Alç› ve alç› levha sektörü git gide
ile eﬂgüdümlü olarak imalat›m›z›
geniﬂliyor. Apartmanlara kadar girmiﬂ
sürdürüyoruz.
durumda… Eskiden
Bugüne kadar
sadece hastane, otel
yapt›klar›n›z aras›nda en
gibi büyük projelerkeyif ald›¤›n›z ve kendinize
Alç›, bildi¤iniz gibi nefes
de kullan›lan bir
referans olarak kabul
alan bir ürün ve çimento
üründü. Biraz da
etti¤iniz projeler hangileri?
esasl› ürünlere göre daha
pahal› bir üründü.
Biz genelde özel iﬂler
sa¤l›kl›... Binan›n da a¤›rl›k
Ama ﬂu anda hem
yap›yoruz.
Çok fazla okul
yükünü azalt›yor. Dekoratif
ekonomik olmas›
inﬂaat›
yapt›k.
Nevvar Salih
anlamda da uygulamas›
hem de uygu‹ﬂgören
isimli
hay›rseverin
daha kolay…
lamadaki avantajlar›
yapt›rd›¤› okullar›n›n iﬂlerini
nedeniyle bütün
yapt›k. 2007’de
yap›larda kullan›lmaya baﬂland›. Alç› ve
Karﬂ›yaka’da Karya Evleri Projesi’nin
alç› levha ürünlerinin girmedi¤i bir bina
iﬂlerini yapt›k. Örne¤in Karya Evleri büyük
art›k ben bilmiyorum. Pazar› çok geniﬂledi, bir projeydi, ondan da çok büyük keyif
tabii rakipler de çok artt›. Ancak bu
alm›ﬂt›m. 5 blo¤un alç› s›va imalat› iﬂini
ortamda Lafarge Dalsan hiçbir zaman
alm›ﬂt›k. Bir y›la yak›n sürmüﬂtü, kalabal›k
kalitesinden ödün vermedi. O nedenle
bir kadro ile ﬂantiye ﬂefi ile koordineli
fiyat› piyasadaki ürünlere karﬂ› biraz
olarak iyi bir iﬂ ç›kard›k. Kalabal›k olmas›,
yüksek olsa da kalitesi ile her zaman tercih iﬂin daha hareketli olmas›, projenin prestijli
nedeni oluyor.
olmas› bizim için keyif verici olmuﬂtu.
Peki alç› levhay› çimento esasl›
Y›llard›r Lafarge Dalsan’›n uygulay›c›
ürünlere karﬂ› daha avantajl› k›lan
bayisi olarak, kulland›¤›n›z ürünler size
özellikleri nelerdir?
ne tür bir avantaj sa¤lad›?
Alç› levha ekonomik bir ürün, h›zl› bir
Biz tekliflerimizi verirken Lafarge
imalat sa¤l›yor. Zamandan tasarruf
Dalsan’›n uygulay›c› bayisi olarak teklif
sa¤l›yor. Alç›, bildi¤iniz gibi nefes alan bir veriyoruz. Zaten bu özelli¤imiz bizi 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…
Uygulamac› bayi olarak, karﬂ›laﬂt›¤›n›z
problemler oluyor mu?
Uygulama iﬂi baﬂl› baﬂ›na bir iﬂ… Bunun
içinde sadece malzeme yok, iﬂçilik de var.
Uygulama, malzeme ve iﬂçili¤in birleﬂimi
demek. O anlamda e¤er ekibiniz, iﬂçiniz
iyiyse, ürün de kaliteliyse sonuçta iyi iﬂ
ç›k›yor. Ama ürün ne kadar iyi olursa
olsun, ekibiniz kötüyse o iﬂin sonucuna
mutlaka yans›yor. Biz uygulama firmas›
olarak müﬂteriye taahhüt veriyoruz.
Sözleﬂme yaparak garanti veriyoruz. Bu
güne kadar hiçbir s›k›nt› olmad›, ufak tefek
hatalar olursa iﬂin sonunda bunlar düzeltiliyor. Ayr›ca bu ürünlerde hata bile
yapsan›z, çimento esasl› ürünlere göre
kolay ve ekonomik bir ﬂekilde hatalar›
düzeltebiliyorsunuz.

ad›m öne ç›kar›yor. Piyasada o kadar çok
uygulay›c› var ki, iﬂte bir iﬂe teklif verirken
siz Lafarge Dalsan’›n uygulamac› bayisi
iseniz bir ad›m önde baﬂl›yorsunuz. Çünkü
piyasadaki di¤er uygulamac›lar böyle bir
kimlik taﬂ›m›yor. Lafarge Dalsan uygulamac› bayisiyim dedi¤iniz anda sokaktaki
herhangi bir uygulamadan bir fark yaratm›ﬂ oluyorsunuz. Tabii sizden beklenti de
o ölçüde art›yor. Müﬂteride, daha iyi bir
sonuç alaca¤›, daha profesyonel bir ekiple,
daha profesyonel bir ﬂirketle çal›ﬂaca¤›
duygusu oluﬂuyor. Biz de iﬂimizi dört
dörtlük, kaliteli yapmak ve birinci s›n›f
teslim etmek zorunday›z ki firmam›z›n
markas›n› taﬂ›yabilelim.
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Bir iﬂe teklif verirken Lafarge Dalsan yaﬂad›k asl›nda ﬂantiyelerde. Allahtan
ürünlerinin yang›na karﬂ› dayan›kl›l›¤›n› kötü ﬂeyler yaﬂamad›k, ölümlü bir ﬂey
ön plana ç›kar›p bu avantaj›ndan
yaﬂamad›k. O anlamda da kiﬂisel tedbiryararlan›yor musunuz?
lerimizi, kat› kurallar›m›z› hiç esnetmedik.
Biz zaten, sadece uygulamac› olarak
Baret, emniyet kemeri, tak›lmadan
insanlar›n karﬂ›s›na ç›km›yoruz. Baﬂka bir iskeleye ç›karm›yoruz. Tüm güvenlik
ürünü kullanarak da uygulama yapm›önlemleri için, ﬂantiye baﬂlamadan önce
yoruz. Sadece Lafarge Dalsan ürünlerini ve yeni ekip giriﬂlerinde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
kullanarak uygulama yapt›¤›m›z için
güvenli¤i konusunda bilgi veriyoruz. Her
projeye gitti¤imiz zaman öncelikle Lafarge zaman ﬂantiyemizi kontrol eden saha
Dalsan’›n o projede kullanmam›z gereken mühendisimiz var. ‹ﬂin takibimizde ve
ürününü anlat›yoruz. Bu ürün ﬂurada
kontrolümüzde oldu¤u için, bugüne kadar
kullan›l›r, özelli¤i ﬂudur.
ac› bir olay yaﬂamad›k,
Kitaplar›n›, kataloglar›n›
umar›m bundan sonra da
b›rak›yoruz. Öncelikle
yaﬂamay›z.
Sipariﬂ modülü her ﬂeyden
ürünü sunman›z laz›m
Ekip olarak rakipleönce hatal› ürün girilmesini
ki ard›ndan da biz bu
rinizle girdi¤iniz yar›ﬂta
engelledi. Sonuçta ekranda
ürünü uyguluyoruz
sizi öne geçiren özellikdaha rahat bir ﬂekilde
demeniz laz›m. Yang›na
leriniz nelerdir, bu
hatas›z ürünler girilmesini
dayan›kl› malzeme
anlamda size özel
sa¤l›yor.
birkaç firmada var.
yöntemler var m›?
Lafarge Dalsan’da hem
Biz uzun y›llard›r
yang›na ve suya
makineli s›va uygulamas›
dayan›kl› ürün var ;hem de yang›na
yap›yoruz. Rakiplerimizden fark›m›z, bir
dayan›kl› olan k›rm›z› levha var. ‹çinde
kere firmam›z›n referanslar›. ‹zmir’deki
bulunan nem ve su miktar›ndan dolay›
birçok say›l› projenin iﬂlerini yapt›k. Onun
ateﬂi, alevi daha geç al›yor. Yang›n›
haricinde kulland›¤›m›z ürünün Lafarge
geciktiriyor. Bu esnada, kaçma ya da
Dalsan olmas›… Kadromuzun iyi olmas›,
önlem alma ﬂans›n›z art›yor.
yap›lan örneklerden, numunelerden
ﬁantiyelerde çal›ﬂ›l›rken zaman zaman gösterebiliyor olmam›z... Sat›ﬂ esnas›nda
ac›-tatl› an›lar›n›z da oluyordur. Sizin
fiyat›n›z tabi ön plana ç›k›yor, genelde
baﬂ›n›zdan geçen ve unutamad›¤›n›z
uygulama iﬂinde fiyat ikinci plandad›r.
böyle bir an›n›z var m›?
Gerçekten iﬂin güzel ve do¤ru yap›lmas›
Asl›nda her ﬂantiyeyi bir ﬂekilde
ön plandad›r. O olduktan sonra, fiyat ikinci
hat›rl›yorsunuz. Ekiplerle beraber olmak, planda geliyor. ‹zmir’de makineli uygulaiﬂ bitti¤i zaman ﬂantiyelerde mangal
ma yapan üç firmadan biriyiz. Her önemli
yakmam›z, baklava yememiz, her ﬂeyi
projede mutlaka bizden de teklif istenir.
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Son olarak Lafarge Dalsan’›n sipariﬂ
modülü ve sistem analizi uygulamalar›
size ne tür kolayl›klar sa¤l›yor.
Teknolojinin bu nimetlerinden nas›l
yararlan›yorsunuz?
Sipariﬂ modülü her ﬂeyden önce hatal›
ürün girilmesini engelledi. Sonuçta
ekranda daha rahat bir ﬂekilde hatas›z
ürünler girilmesini sa¤l›yor. Sipariﬂler
ﬂantiyelere do¤ru ﬂekilde ulaﬂ›yor. Ve tabi
teknoloji, size zaman kazand›r›yor.
Sistem analizi uygulamas› da çok faydal›
oldu. Teklif verece¤imiz sistemi kurarken,
bizim hemen h›zl› bir ﬂekilde sonuca
ulaﬂmam›z› sa¤l›yor. Kurulan sistemden
sonra, kendimizle ilgili bir iki iﬂte, genel
gideri girdikten sonra iﬂçilik fiyat› verebiliyorsunuz. Müﬂterilerimiz için de, ‘ya
bu fiyat nas›l ç›kt›’ diye soruldu¤unda,
iﬂte böyle bir internet sitesi var kendiniz
de girip hesaplama yapabilirsiniz’ diyebiliyoruz. Kimisi üç lira, kimisi beﬂ lira
fiyat verebilir, ama bunun içinde ne var
önemli olan bu. Sistem analizinde ﬂeffaf
bir ﬂekilde bunu görebiliyorsunuz.

Konuk Yazar

Kavrayamad›¤›m›z
Deprem Gerçe¤i
Bilenler bilir, e¤er kendi alan›n›z d›ﬂ›nda
bir konuda söz söyleyecek ya da yazacaksan›z, bir endiﬂe kaplar içinizi, acaba
gerçe¤in tümünü görebiliyor muyum?
Bir gazeteci hayat›nda s›kça yaﬂad›¤›
bu durum karﬂ›s›nda araﬂt›rmaya yönelir,
çevresinde bu alanda yetkin gördüklerinden bilgi al›r ya da alan›n en yetkin
insanlar›n›n görüﬂüne baﬂvurur.
ALÇIM Dergisi için yaz› istendi¤inde
asl›nda bana çok da yak›n olmayan bir
sektör için ne yazaca¤›m› düﬂünmeye
baﬂlad›m. Ama 40 y›ld›r bu ülkede yaﬂayan bir vatandaﬂ olarak, gerekli bilgim
olmasa da herkes gibi çok say›da gözlemim oldu¤unu gördüm.
Dolay›s›yla yazd›klar›m›n bir sektör
’’bilgesinden’’ ziyade ‘’k›demli bir vatandaﬂ›n’’ izlenimleri olarak alg›lanmas›
yerinde olacakt›r.
Bir kere yaﬂad›¤› kent sanki hücrelerine
siniyor insan›n. Düzenli kentlerde yaﬂayanlar, kurallara daha çok uyan, yüzeysel
de olsa birbirine daha çok sayg› gösteren
insanlar. Düzensiz yerleﬂimlerdekiler ise
bazen daha s›cak iliﬂkilere sahip olsalar
da; bazen de tam bir vurdumduymazl›k
sergileyebiliyor.
Yaz›da daha çok binalar›m›z›n kalitesi
ve deprem gerçe¤i üzerinde durmak
istiyorum.
‘’Bir musibet bin nasihatten iyidir’’ der
atalar. Ama san›r›m bu musibet bile bize
ders olmuyor. Zira 1999 depreminde
kaybetti¤imiz 30 binin üzerindeki insan›m›z ve milyarlarca dolar zarara karﬂ›n
yaﬂad›¤›n›z kentte neyin de¤iﬂti¤ini
kendinize sorun lütfen.
Türkiye garip bir ülke; 20 TL’ye ald›¤›n›z
saç kurutma makinesinin bile garantisi
vard›r. ‹çinde bir kullanma k›lavuzu ve
kullan›lan malzemeye iliﬂkin bilgi bulunur.
Ama gider 200 bin TL’ye ev al›rs›n›z,
depreme dayan›kl› m›, hangi malzeme
kullan›ld›, e¤er bir s›k›nt› olursa kime
gideceksiniz?
Bunlar›n cevab›n› bilenlerin say›s›n›n
çok çok az oldu¤u kesin.
Muas›r Medeniyetle Birlikte ‹nﬂallah!
Türkiye d›ﬂ›na ç›kanlar›m›z bilir,

Hüseyin Tunçay
Anadolu Ajans› ‹ç Haberler Müdürü

Avrupa’n›n düzenli kentleri hepimizi
imrendirir ama cevab›m›z haz›rd›r: “Biz
de muas›r medeniyet seviyesine ç›kt›¤›m›zda onlar gibi olaca¤›z’’, kesinlikle hay›r!
Biz onlar gibi olmayaca¤›z, olamayaca¤›z!
Biz de bu rant kültürü oldu¤u sürece yaz›k
ki di¤er ülkelerdeki gibi düzenli kentlere,
yerleﬂimlere sahip olamayaca¤›z.
Uça¤a bindi¤imde pencereden aﬂa¤›s›
seyretmeyi severim, özellikle yeni bir
ﬂehre inerken yap›lar, yollar, parklar,
meydanlar› daha net görürsünüz. ‹çindeyken göremedi¤iniz ayr›nt›lar› yakalars›n›z, nas›l gözünüzün önüne koydu¤unuz
bir kibrit çöpü nedeniyle orman› göremezseniz, içinde yaﬂad›¤›n›z kenti de günlük
kargaﬂa içinde kaç›rabiliyorsunuz. Ta ki
yeni bir kent görene, asl›nda bir ﬂeylerin
böyle olmamas› gerekti¤ini ya da olmayabilece¤ini görene dek…
‹ki k›tan›n birleﬂiminde bulunan o
güzelim ‹stanbul’a inerken bo¤az›n muhteﬂem güzelli¤i ile kendinizden geçersiniz
ama onun yan›ndaki yap›laﬂma tam bir
hayal k›r›kl›¤›d›r. Birbirinin ayn› ruhsuz
yap›lar ve hakim gri renk, güzelim kentin
yeﬂil ve mavi dokusu da olmasa al›n size
mega bir köy.
Ankara’da da sanki ayn› ﬂekilde binalar›
yapmak üzere sözleﬂmiﬂ müteahhitler,
ayn› k›s›rl›kta meydanlar ve insan› bo¤an
bir kent. Gerçekten de böyle mi olmak
zorunda? Biz param›z olmad›¤› için mi
düzgün yerleﬂim birimleri kuram›yoruz.
B›rak›n esteti¤i 5-6 ﬂiddetindeki bir
depreme bile dayanacak yap›lar yapam›yoruz ya da do¤ru deyiﬂle yapm›yoruz.
ﬁili Gözlemi…-Geçti¤imiz y›l yolum
ﬁili’ye düﬂtü ve Santiago’da birkaç gün
kalma f›rsat›m oldu. Bu arada, bu ülke bir
çok yönden bize çok benziyor. Aﬂa¤›
yukar› ayn› gelir seviyesinde kiﬂi baﬂ›na
geliri 10 bin dolar, Türkiye ile ayn› büyüklü¤e sahip ve en önemli benzerli¤i deprem
ülkesi olmas›.
ﬁili’de benim as›l ilgimi çeken ise bizim
düzenli yap›laﬂman›n sadece gelirle alakal›
oldu¤u düﬂüncemi y›kmas› oldu. Zira bir
çok ortak noktam›z›n bulundu¤u bu ülkedeki yap›lar estetik aç›dan son derece

güzel ve bir deprem bölgesine göre hayli
yüksek katl›. Örne¤in Baﬂkent Santiago’da
30’ar katl›, ayn› cadde üzerinde s›ralanm›ﬂ
binalar›n hiç biri birbirine benzemiyor.
Her birinde ayr› bir estetik anlay›ﬂ› var.
Binalar üzerine gelmiyor ve her bir binay›
hayran hayran seyretmek düﬂüyor size.
Geçti¤imiz aylarda yaﬂanan ﬁili depremi
ki; 8 ﬂiddetinde idi, bu binalar›n depreme
dayan›kl› oldu¤unu da gösterdi.
ﬁimdi kendi kendime sormadan
edemiyorum, bizim 5-6 ﬂiddetinde yerle
bir olan binalar›m›z, onlar›nsa 8 ﬂiddetinde
bile insanlar› bugünkü teknoloji ile mümkün oldu¤unca koruyan güzel binalar› var.
Bir yerde yanl›ﬂ yapt›¤›m›z kesin.
Gözlemlerimiz sadece bu ülkeyle s›n›rl›
da de¤il bizden çok daha az gelir seviyesine sahip ülkelerde bile kentleﬂme çok
daha iyi seviyede olabiliyor.
Örnek mi istersiniz? Umman, neredeyse
kiﬂi baﬂ›na gelir aç›s›ndan bizim yar›m›z
seviyesinde. Baﬂkent Muscat’a giderseniz,
en yüksek binan›n üç kat› geçmedi¤ini
göreceksiniz. Bembeyaz boyal› evlere
sahip kentte, tepeler boﬂ b›rak›lm›ﬂ ve
kentin içinde adac›klar ﬂeklinde bir
yerleﬂim karﬂ›n›za ç›k›yor.
Do¤u bloku ülkelerinin düzenli yollar›
ve kent meydanlar› ile bu örnekleri
uzatmak mümkün.
Tüm Sorun Para M›? Peki Türkiye’de
bu kent planlar›n› yapacak, depreme
dayan›kl› olacak ve binlerce y›ll›k tarihimizden örnekler ortaya koyabilecek
mühendis, mimar, ﬂehir planc›s›
müteahhit, bürokrat›m›z yok mu? Elbette
fazlas›yla var, yurt d›ﬂ›ndaki iﬂçi, mühendis
ve müteahhitlerimizin yapt›¤› çok güzel,
dünya çap›nda mimari ﬂaheser olan
projeleri görüyoruz.
O zaman as›l sorunun kaynak yani para,
bilgi ya da ‘’görgü’’ eksikli¤inde yatmad›¤›
görülüyor. E¤er biz art›k mantalitemizi
de¤iﬂtirmez ve bu zamana kadar oldu¤u
gibi kalitesiz ve ruhsuz yap›lar yapmaya
devam edersek, daha çok 17 A¤ustos’lar
yaﬂay›p, daha çok vatandaﬂ›m›z›, üç
kuruﬂluk rant yüzünden kaybederiz.
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Proje Söyleﬂi

Moodcity, ﬁehir
Moodacity'de
deniz ve
göl manzaras›
birarada...

‹stanbul’un prestij projelerinden olan
MoodCtiy, kent yaﬂam›na yeni bir soluk
kat›yor. Üç büyük bulvar›n kesiﬂti¤i bir
bölgede yer alan MoodCtiy, yak›n gelece¤in en önemli kentsel mekanlar›n›n
oldu¤u bölgenin tam kalbinde yer al›yor.
Lafarge Dalsan alç› ve alç› levha ürünlerinin kullan›ld›¤› proje, ‹stanbul’un yeni
yaﬂam alan›…

Tarz›n›z› Belirliyor

Projenin mimari tasar›m› Kinesis
Mimarl›k taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Proje 8
bin metrekare alan üzerine kurulan, 3 bin
200 metrekare oturum olup 4 bin 800
metrekare yeﬂil alan olarak de¤erlendirilecek. MoodCity’de toplam 6 blok, 5
kat ve 165 daireden oluﬂan proje de 37
adet iﬂ yeri de bulunuyor.
Tüm zemin ve statik tedbirlerin al›nd›¤›
güvenli inﬂaat kalitesi, 23 farkl› daire

Yaz› ve Foto¤raf: Mehmet Avc›
MoodCity; ‹stanbul Büyükçekmece /
Beykent bölgesinde Marmara Denizi,
Büyükçekmece Koy’yu, körfez ve
Büyükçekmece Gölü’ne hakim konumda,
üç büyük bulvar›n kesiﬂti¤i noktada ve
‹stanbul trafi¤inin en önemli iki arteri TEM
ve E-5’e direk ba¤lant› ve ulaﬂ›m rahatl›¤›
ile yak›n gelece¤in en önemli kentsel
mekanlar›n›n oldu¤u bölgenin tam
kalbinde, MoodCity, özgürlü¤ün kap›lar›n›
aç›yor…
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Ekrem ‹mamo¤lu
Tetra Yap› Yönetim Kurulu Baﬂkan›

seçene¤i ile modern ve özel iç tasar›m
uygulamalar›, dairelerin yüzde 80 ’inin
deniz ve göl manzaral› oldu¤u proje
bünyesinde; her konuta ait kapal› veya
aç›k otopark, site sakinlerine ait havuz,
Fitness Centre, hobi salonlar›, çocuk oyun
alanlar› ve yürüyüﬂ parkuru mevcut.
Sat›ﬂa sunulan ve site sakinlerinin
ihtiyaçlar›na cevap verecek konseptte
dizayn edilecek al›ﬂveriﬂ mekânlar› yer
alacak. Moodcity yaﬂam merkezinde 1+1,
2+1, 3+1 ve 1+1, 3+1, 4+1, 5+1 dubleks daire
seçenekleri bulunuyor.
Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz?
Gruptaki pozisyonunuzdan söz eder
misiniz?
Tetra Yap› Anonim ﬁirketi ortakl›k
ﬂeklinde temelleri 2006’da at›lan ve
2007’de faaliyete baﬂlayan bir ﬂirket.
ﬁirketin 4 ana yap›s› var, birisi benim
ﬂahs›m›n olan ‹mamo¤lu ‹nﬂaat, bir di¤eri
‹nan Yap›, bir di¤eri de Desentaﬂ adl›
firma. Ben Tetra Yap› Anonim ﬁirketi’nin
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevini

“Biz, alç› levha
kullan›m›n›
özümsemiﬂ
bir firmay›z.”

yürütüyorum. ‹mamo¤lu ‹nﬂaat olarak da
yaklaﬂ›k 30 y›ld›r yap› sektöründeyiz.
Moodcity projesinde, sektörde ilk
olabilecek uygulamalar›n›z var m›?
Bu projemizde öne ç›karabilece¤imiz
özellik olarak alç› levhay› gösterebilirim.
Biliyorsunuz konut sektöründe alç› levha
kullan›m› pek tercih edilmiyor. Genelde
iç bölmelerde ya da binalar›n belirli
k›s›mlar›nda alç› levha kullan›l›yor. Konut
sektöründe, binan›n bütün iç bölmelerinde, asma tavanda, alç› levha kullan›m›n› pek de bulamazs›n›z. Bu tercihi biz
inﬂaatlar›m›zda yaklaﬂ›k 7-8 y›ld›r yap›yoruz. Ama özellikle Moodcity projesinde,
diyebiliriz ki, binalar›n her taraf›nda her
köﬂesinde alç› levha sistemi kulland›k.
Bunun bir yenilik oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Bu yenili¤i de müﬂterilerimize sunuyoruz.
Moodcity projesinin isim babas› kim?
Bu projemiz mimar›m›z taraf›ndan

ﬁantiyenizde hangi alanlarda alç› ve
alç› levha kullanmay› tercih ediyorsunuz,
size ne gibi avantajlar sa¤l›yor?
Biz, alç› levha kullan›m›n› özümsemiﬂ
bir firmay›z. Yani ﬂöyle ifade edebilirim,
d›ﬂ duvarlar›m›z›n ki, onun da dairelerin
iç bölmelerine bakan k›sm›nda agraf diye
tarif edilen alç› levha kaplama kulland›¤›m›za göre, alç› levhay› binam›z›n her
taraf›nda kulland›¤›m›z› söyleyebilirim.
Tavanlarda, iç bölmelerde, d›ﬂ cepheye
bakan bölümlerde, ›slak hacimlerde, hep
alç› levha kulland›k. Alç› levhan›n avantajlar› çok. Bir kere alç› levha sayesinde
istedi¤imiz bütün uygulamalar› yapabiliyoruz. Ayr›ca iﬂin bitim takvimi aç›s›ndan
ortaya kondu¤unda, yer olarak çok köﬂede büyük avantaj› var. Örne¤in biz bu 161
olmas› ve Beylikdüzü-Büyükçekmece
konutluk projenin içi bomboﬂ haliyle bitimi
s›n›r›nda bulunmas› ve gölle denizin
aras›nda yaklaﬂ›k 5 ayl›k bir imalat süresi
buluﬂtu¤u (Büyükçekmece Gölü ve
koymuﬂtuk. Hiçbir tereddüt yaﬂamadan,
Büyükçekmece Körfezi) tarihi Mimar
taﬂeron firmayla anlaﬂmay› yapt›k ve alç›
Sinan Köprüsü’nün de içinde oldu¤u
levha kullan›m› sayesinde proje zaman›nmanzaray› tepeden
da bitti. Alç› levha, kullagören Türkiye’nin
n›mda büyük avantajlar
nadir manzarasa¤l›yor. Yal›t›m avantaj›
lar›ndan birine sahip
sa¤l›yor, hem dairelerin
Alç› levha kullan›m› deprem
olmas› nedeniyle,
odalar› aras›ndaki yal›t›m;
aç›s›ndan da avantajl›. Alç›
projenin tarz›n› da
hem de d›ﬂ mekanla arada
levha sayesinde binalar›n
farkl› düﬂünmemize
kullan›lan, bölmeler arahesaplanm›ﬂ yükü de
sebep oldu. ‹sim
s›nda kulland›¤›m›z yal›t›m
hafiflemiﬂ oluyor.
konusu da tarz›
sayesinde oluﬂan ciddi bir
farkl›, stili farkl›,
de¤er var. O de¤er de hem
manzaraya uygun
›s›, hem ses anlam›nda
olsun diye tart›ﬂ›rken, ajans›m›z bize
önemli katk›lar sa¤l›yor. Alç› levha
Türkçe’de tarz anlam›na gelen “Mood”u
kullan›m› deprem aç›s›ndan da avantajl›.
önerdi. Moodcity’nin do¤uﬂu da bu ﬂekilde Alç› levha sayesinde binalar›n hesaplanm›ﬂ
oldu.
yükü de hafiflemiﬂ oluyor. Üretim kolayl›¤›,
yaﬂam konforu ve deprem güvenli¤i hep
alç› levhan›n avantajlar›.
Bölme duvarlarda kulland›¤›n›z duvar
tipi nedir?
Biz duvarlarda 15 mm kal›nl›¤› baz
al›yoruz. Alç› levhay› profil sistemi ile
birlikte kullan›yoruz.
Müﬂterilerinize, kulland›¤›n›z malzemelerin yang›n performans› oldu¤unu
söylüyor musunuz? Bunlar› sat›ﬂ tekni¤i
olarak kullan›yor musunuz?
Elbette alç› levha kullan›m›m›z›, özelliklerini anlat›yoruz müﬂterilerimize. Eksik
anlatt›¤›m›z ﬂeyler de oluyordur her halde.
Biz alç› levhay› kulland›¤›m›z için övünüyoruz. O nedenle bunu müﬂterilerimizle
de paylaﬂ›yoruz. Daire içlerinde yeni yeni
kullan›lan bir malzeme oldu¤u için, müﬂterilerin de bize alç› levha ile ilgili çok
ilginç sorular› oluyor. Alç› levha kullan›ld›kça, özümseniyor. Biz de kulland›k ve
özümsedik. Bu nedenle müﬂterilerimizin
de özümsemesi için özelliklerini, avantaj-
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Kimi zaman alç› levhada gücümüzü
gösterme ihtiyac› bile hissettik,
müﬂterilere alç› levhan›n dayan›kl›l›¤›n›
ve sa¤laml›¤›n› anlatmak için.

lar›n› anlat›yoruz. Yang›n, yal›t›m konular›nda müﬂterilerimize alç› levhan›n
avantajlar›n›, daha iyi ve ayr›nt›l› anlatmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. Belki bu
konuda yeterince bilgi veremiyoruz.
Müﬂterilerinizin bu yönde sorular› veya
talepleri oluyor mu?
Evet oluyor, hatta çok komik sorular
bile geliyor. Mesela, “iﬂte çocu¤um duvara
karate yaparsa ya da duvara yumruk
atarsak ne olur” gibi ilginç sorular da
geliyor. Kimi zaman alç› levhada gücümüzü gösterme ihtiyac› bile hissettik,
müﬂterilere alç› levhan›n dayan›kl›l›¤›n›
ve sa¤laml›¤›n› anlatmak için. Böylece
müﬂteriye alç› levhan›n bizden güçlü

oldu¤unu göstermiﬂ olduk. Bu da alç› levha
esprisi olsun. Konutta yeni yeni kullan›lmaya baﬂlanan bir malzeme oldu¤u için
kabul görmesi de zaman al›r. Ancak bence
burada müﬂteriden çok müteahhitlerin
kabullenmesi daha önemli. Yoksa müﬂteriler çok daha çabuk kavr›yorlar. O noktada müteahhitlerin kazan›lmas› aç›s›nda
da üretici firmalar›n biraz daha fedakar,
müteahhitlere daha cazip koﬂullar
yaratarak, daha iyi e¤iterek, anlatarak,
bu malzemenin konutlarda kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamalar› gerekir.
Çünkü hem tu¤la, hem daha önce kullan›lan klasik sistemin at›¤›ndan kirlili¤ine
kadar birçok sak›ncas› ve dezavantaj› var.
Bütün sektörün yak›n zamanda bu modern sisteme geçmesini umuyorum.
Alç› levha binalar›n›z› bir an önce
sat›ﬂa dönüﬂtürmede avantaj sa¤l›yor
mu?
Bu inﬂaat›n potansiyeline göre de¤iﬂir.;
ama biz binalar›m›z› önce d›ﬂtan bitiriyoruz. D›ﬂtan bitirdi¤imizde bitmiﬂ gibi
gözüküyor. Ama binan›n içine girdi¤inizde
ç›r›lç›plak dört duvarla karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Hiçbir ara bölmesi yap›lmam›ﬂ daireler

Hem tu¤la, hem daha önce
kullan›lan klasik sistemin
at›¤›ndan kirlili¤ine kadar birçok
sak›ncas› ve dezavantaj› var.
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söz konusu. O süreçten itibaren 40 bin
metrekarelik inﬂaat›m›zda, alç› levha iﬂini
5 ay olarak planlad›k ve o süreç içerisinde
de bitirdik. Biz burada klasik sistemle
yapmaya çal›ﬂsayd›k, çal›ﬂan›n en az 2
kat›yla ancak 7- 8 ayda bitirebilirdik. Kald›
ki, farkl› uygulama ekipleri iﬂin içine
girecekti. Ama alç› levha sisteminde
hemen hemen bir ekiple, bir taﬂeron
firmayla sistemi toparlad›k ve bitirdik. Bu
bize inan›lmaz bir süre ve kalite
kazand›rd›.

Proje Müdürü ‹nﬂaat Mühendisi Ümit Pelit
ise, projeye iliﬂkin ALÇIM’›n sorular›na
ﬂöyle yan›t verdi:
Sizi tan›yabilir miyiz?
1983, Ordu do¤umluyum. Sakarya
Üniversitesi ‹nﬂaat Fakültesi mezunuyum.
2006-2007 ö¤retim döneminden beri de
Kültür Üniversitesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i
proje yönetimi yüksek lisans ö¤rencisiyim.
Ö¤rencilik y›llar›mla birlikte yaklaﬂ›k 8-10
senedir sektörün içindeyim. 2005 y›l›nda,
mezun olduktan sonra, aﬂa¤› yukar› 5
senedir aktif olarak proje inﬂaat iﬂlerinde
bulunmaktay›m.
Uygulama s›ras›nda projede
karﬂ›laﬂt›¤›n›z sorunlar, s›k›nt›lar oldu
mu? Bu sorunlar› nas›l çözdünüz?
Evet ciddi s›k›nt›larla, sorunlarla
karﬂ›laﬂt›¤›m›z oldu. Ama bizim sistemimiz
gere¤i, sorunlar› k›sa sürede çözdük.
Sistemimiz gere¤i betonarme ve d›ﬂ
cephemizi tamamlad›ktan sonra, bina
içerisinde çok da temiz bir ürün olan alç›

levha ile birlikte montaj kalemlerini de
devreye ald›¤›m›z için biraz s›k›nt› yaﬂad›k.
Ancak bunu da planl› ve programl› çal›ﬂma
sistemimizle aﬂt›k.
Alç› levha ile istedi¤iniz çözümlere,
sonuçlara ulaﬂabiliyor musunuz?
Alç› levha asl›nda y›llard›r sektörde olan;
ancak konuta yeni yeni girmeye baﬂlayan
bir ürün. Bize çok büyük avantajlar sa¤lad›. Hem mimari aç›dan hem de dekorasyon aç›s›ndan büyük avantajlar› var.
Bölmelerinizi daha rahat ve daha h›zl›
oluﬂturabiliyorsunuz. Ses ve ›s› yal›t›m›nda
büyük kolayl›k sa¤l›yor. Bunun gibi birçok
avantaj sa¤lad›, alç› levha. Mesela bizim
projemize sonradan dahil etti¤imiz ﬂeyler
oldu, banyoda çamaﬂ›r odas› gibi… Alç›
levha sayesinde banyoda bir bölme duvarla çamaﬂ›r odas›n› çok kolay ﬂekilde
oluﬂturabildik. Alç› levha, mimari aç›dan
gayet rahatlatt› bizi.
Bu projede kaç metrekare alç› levha
kullan›ld›?
Bu projemizde yaklaﬂ›k 50 bin metrekare civar›nda alç› levha kulland›k.
Projede alç› levhalar› a¤›rl›kl› olarak
nerelerde kulland›n›z?
Alç› levhay›, hemen hemen her yerinde
kulland›k. Binan›n çekirdek k›sm› hariç,
dairelerin her yerinde kulland›k. Ara
bölmelerimiz olsun, tavanlar›m›z olsun,
d›ﬂ duvarlar, ›slak hacimler olsun hep alç›
levha kulland›k.
Alç› levha ile çal›ﬂ›rken tek tip ustayla
çal›ﬂmak yeterli oluyor. Geleneksel
yöntemlerle duvar inﬂa ederken, hem
duvar ustalar›, hem s›va hem de boya
ustalar› ile çal›ﬂmak zorundas›n›z. Bu
aç›dan alç› levhan›n pratik ve iﬂçilik
maliyetini azaltan bir ürün oldu¤unu
söyleyebilir misiniz?
Evet rahatl›kla söyleyebilirim. Mesela
klasik yöntemde 10 kiﬂiyle yapabilece¤iniz
bir iﬂi alç› levha kullanarak 6 kiﬂiyle bitirebilirsiniz. Böylece iﬂçilikte yüzde 3040’l›k bir tasarruf sa¤lam›ﬂ oluyorsunuz.
Ayr›ca h›z aç›s›ndan da büyük kazan›mlar›
var. Bizim sektörde projelerde h›z, zaman
çok önemli bir yer tutuyor. Alç› levha
sayesinde projeyi bitirme süresini öne
çekebiliyorsunuz.
Alç› levhay› 3 kelime ile tan›mlayabilir
misiniz?
Pratiklik, h›z ve temiz bir malzeme
olmas›.

- Projenin ad›: Moodcity
- Yap›mc› ﬂirket: Tetra Yap›
- Projenin lokasyonu: Gürp›nar,
Büyükçekmece, ‹stanbul
- Toplam arsa alan›:
8 bin metrekare
- Toplam inﬂaat alan›:
39 bin metrekare
- ‹nﬂaata ne zaman baﬂland›:
2007 May›s
- Bitiﬂ tarihi: 2010 Ocak
- Konut say›s›:
165 konut ve 37 ma¤aza
- En düﬂük ve en yüksek metrekareler:
60 metrekare (1+1) - 295 metrekare
(4+1 dubleks)
- Projenin özellikleri:
Aç›k yüzme havuzu, kapal› otopark,
al›ﬂveriﬂ merkezi, fitness salonu, çocuk
oyun park›, hobi odalar›, kreﬂ, yürüyüﬂ
parkuru, güvenlik
- Di¤er projelerden ay›rt edici özelli¤i:
Projenin yüzde 80’ni deniz, göl ve körfez
manzaral›
- Sosyal Aktiviteler: Hobi odas›, çocuk
bölümü, fitness center, yürüyüﬂ park›,
çocuk oyun alan›, aç›k havuz,
güneﬂlenme alan›, güzellik salonu, sauna,
al›ﬂveriﬂ merkezi, cafe-bar, restoran
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Proje Haber

ﬁehrin Merkezinde

Ayr›cal›kl› Bir Yaﬂam

Foto¤raf: Püren Türker

“Dikmen Park Vadi Evleri”,
Baﬂkent Ankara’n›n modern
mimarideki yaﬂam kompleksi…

Park Vadi Evleri projesi, ﬂehrin
merkezinde ak›ll› konut anlay›ﬂ›yla farkl›
bir yaﬂam alg›s› sunuyor. Kuzu-Ulubol
ortakl›¤› ile gerçekleﬂen projede Müteahhit Faruk Polat, ileri teknolojiyi
kullanarak, ak›ll› evler yapt›klar›n›
söylüyor. Polat, inﬂaat süresince Lafarge
Dalsan ürünlerini kulland›klar›n› belirterek, kaliteden asla taviz vermediklerini
belirtiyor.
Onur Dedeo¤lu,
Hoﬂdere ve Dikmen semtleri aras›nda
kalan vadiyi eskiden bilenler ﬂimdi gördükleri karﬂ›s›nda hayrete düﬂüyorlar.
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Batakl›k olarak adland›r›lan vadi, yap›lan
inﬂaat ve çevre düzenlemesiyle adeta
vahaya dönüﬂmüﬂ… Görenlerin birbirine
anlatt›¤›, ak›ll› evleriyle yaﬂama renk katan
“Dikmen Park Vadi Evleri”, sat›ﬂa ç›kt›.
Kuzu-Ulubol ortakl›¤› taraf›ndan inﬂa
edilen “Dikmen Park Vadi Evleri”, içinde
birçok imkan sunuyor. “Dikmen Park Vadi
Evleri” teknik altyap›s› ve kullan›lan ileri
teknoloji nedeniyle Avrupa standartlar›n›
yakalam›ﬂ bir proje.
“Dikmen Park Vadi Evleri” projesi ile
Ankara’n›n en önemli projelerinden birine
imza atan Müteahhit Faruk Polat “Biz
y›llard›r konut sektöründeyiz. Bu proje
kapsam›nda 1017 konut yapt›k. Bütün

konutlarda Lafarge Dalsan ürünlerini
kulland›k. Kan›mca en kaliteli ürünler
Lafarge Dalsan ürünleridir” diyerek
konutlar›nda kaliteden taviz vermediklerini söylüyor. Polat, “Müﬂteriler alç›
levhalar›n özelliklerini soruyorlar. Biz de
kendi inﬂaatlar›m›zda 3 çeﬂit alç› levha
kulland›k. Bunlar, beyaz-yeﬂil(›slak
zeminlerde)-k›rm›z›(yang›n tehlikesi olan
tüm alanlarda)’d›r. Kulland›¤›m›z alç›
levhalar›n hepsini, broﬂürlerimizde
belirttik ve sat›ﬂ esnas›nda müﬂterilerimize söyledik” diyor.
Peki neden Lafarge Dalsan ürünlerini
tercih ettiklerini sordu¤umuzda ise cevap
gecikmiyor: “Çünkü bitmiﬂ yüzeyin h›zl›

elde edilmesi avantajl› bir durum
yarat›yor. ‹ﬂ süresi daha da k›sal›yor, daha
düzgün bir sat›ﬂ elde ediyoruz. Bu yüzden
Lafarge Dalsa’n›n alç› levhalar›n› tercih
ediyoruz.”
Sadece alç› levha ürünlerinde de¤il;
kulland›klar› di¤er inﬂaat malzemelerinde
de en kaliteli malzemeleri özenle
seçtiklerini anlat›yor. Polat, “ Ürünün
kaliteli olmas› yapt›¤›m›z iﬂe her türlü
yans›yor. Bizim tüm konutlar›m›z en
kaliteli ürünlerden yap›lm›ﬂt›r. Biz kaliteli
ürün kulland›¤›m›z için bu sektörde,
Ankara’da tekiz. Bütün ürünlerimiz kaliteli
ve markal›d›r. Bu konuda asla taviz
vermeyiz. Bunu son projemiz “Park Vadi
Evleri”nde görebilirsiniz. Park vadi evleri
tümüyle ithal ve kaliteli malzemelerle
yap›lan bir projedir. Kaliteli ürünler
kulland›¤›n›z zaman sorun ç›kt›¤›nda,
çal›ﬂt›¤›m›z firmalar›n sa¤lad›¤› kolayl›klarla problemleri sa¤l›kl› bir iletiﬂim ve koﬂullar›nda bile tempomuzu düﬂürmeden
koordinasyonla çözmekteyiz. Bunda
çal›ﬂmak durumundayd›k. Yani yaz, k›ﬂ
önemli olan çal›ﬂt›¤›m›z firmalar›n belli
demeden çal›ﬂt›k. Olumsuz hava koﬂulbir kalite içinde olmas›d›r” diyor.
lar›nda bile ald›¤›m›z teknolojik önlemlerle
Yaﬂanan küresel ekonomik kriz, Dikmen
kaliteden ödün vermePark Vadi Evleri
den yaﬂanabilecek
projesini de hayli
sorunlar› asgariye
zorlam›ﬂ. “Kriz
indirip, iﬂlerimizi
“Alç› levha kullan›m›, bizi
ortam›nda iﬂlerimiz
tamamlad›k” diye
süre bak›m›ndan olumlu
olumsuz etkilendi. Bu iﬂi
belirtiyor.
etkiledi. Alç› levhalar›
Ankara Büyükﬂehir
Uygulamada alç›
kullanmam›z s›va
Belediyesi’nden kat
levhan›n önemine s›k
ihtiyac›m›z› çözdü, imalata
karﬂ›l›¤› ald›k. Bizim
s›k de¤inen Özsoy: “
h›z kazand›rd›.”
konutlar› satmam›z
Alç› levha ürünleri ile
laz›m ki bunun
istedi¤imiz sonuçlara
finansman›n› sa¤layal›m.
ulaﬂ›yoruz. Örne¤in,
Kriz döneminde sat›ﬂlar azald›¤› için
uygulama s›ras›nda iç mekânlar oluﬂturzorluklar çektik. Evlerimiz 400 bin ile 1
mam›z gereken yerlerde, tavanlarda,
milyon 600 bin aras›nda fiyat aral›¤›nda ayd›nlatma ve havaland›rma tesisatlar›n›
de¤iﬂiyor.”
gizlemek, daha estetik bir görünüme
Reklam ve tan›t›m faaliyetlerine
ulaﬂmak için alç› levhalar kulland›k”
baﬂlad›klar›n› anlatan Faruk Polat,
“Reklam kampanyalar› bizim için çok
önemli. Bu yüzden çeﬂitli tan›t›m faaliyetlerini kullan›yoruz. Görsel ve yaz›l› medya
olmak üzere birçok kitle iletiﬂim kanal›
vas›tas› ile hedef kitleye ulaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Zaten bu iﬂler için de profesyonel
insan ve kurumlarla çal›ﬂ›yoruz” diyor.
Proje sürecinde zamana karﬂ› ciddi bir
yar›ﬂ verdiklerini vurgulayan proje
müdürü Mutlu Rüﬂtü Özsoy ise, “Park
Vadi Evleri projesi süreli bir projedir. Süreli
bir proje oldu¤u için zamana karﬂ› bir
yar›ﬂ içindeydik. Bu yar›ﬂ› biz kazand›k;
fakat kazan›rken birtak›m zorluklarla
karﬂ›laﬂt›k. Bu zorluklar proje ve uygulamadan kaynaklanm›yor. Zamana karﬂ› bir
yar›ﬂta oldu¤umuz için olumsuz hava

8

diyerek ﬂunlar› söylüyor: “Alç› levha
kullan›m›, bizi süre bak›m›ndan olumlu
etkiledi. Alç› levhalar› kullanmam›z s›va
ihtiyac›m›z› çözdü, imalata h›z kazand›rd›.
Ayn› zamanda, çal›ﬂan di¤er firmalar›n
da önünü kapatmadan imalat s›ralamas›n›
h›zland›rd›k. Örne¤in baz› iç mekanlarda,
alç› levha kulland›¤›m›z bir yüzeye ertesi
gün, hemen kaplama olarak fayans›n›
veya serami¤ini yapabildik. Bu da imalatlar›n birbirini bekleme süresini minimuma
indirdi. Bu kazand›¤›m›z süre bize hem
iﬂçilik maliyeti olarak fayda sa¤lad›, hem
de zamandan tasarruf etmiﬂ olduk.”
Ankara’n›n görkemli projesi olan
“Dikmen Park Vadi Evleri”’nin mimar›
ﬁevki Kepenek projenin fiziki özellikleri
hakk›nda daha detayl› bilgi veriyor:
“Projemiz, Dikmen Vadisi’ni tam göbekten
gören bir yerde yaklaﬂ›k 350 bin
metrekare inﬂaat alan›na sahip olan bir
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projedir. Dikmen Vadisi yaklaﬂ›k 1 milyon
metre kare yeﬂil alana sahip. Dikmen
Vadisi’nde gördü¤ünüz yeﬂil alan› biz
yapt›k; çünkü yap›lar›m›za ciddi bir destek
sa¤layaca¤›n› düﬂündük. Do¤al olarak
sat›ﬂ› etkiledi¤i gibi, insanlara güzel bir
çevre sunduk.”
Dairelerin son derece lüks oldu¤unu
belirten mimar ﬁevki Kepenek konut
seçeneklerinin birçok alternatifi oldu¤unu
belirtip, ekliyor: “Di¤erleri tamamen lüks
konut anlam›yla yap›ld›. Burada 3+1’lerden, 6+1’lere kadar konut seçeneklerimiz
var. Genelde, 4+1’lerden oluﬂan konutlar›m›z tercih ediliyor” diyor.
Reklamlarda, Ankara’n›n seçkin projesi
olarak tan›t›lan Dikmen Park Vadi Evleri,
“Park Vadi Premium” olarak biten konutlar olarak gösteriliyor. Evlerde, yüzme
havuzu, sauna ve hamam› yer al›yor.
Dolay›s›yla bu projedeki daireler, kendi
Faruk Polat

bünyesinde spor yapmaya olanak veren
daireler olarak gösteriliyor. Güvenlik
konusunda hiçbir ﬂeyden kaç›nmad›klar›n›
hat›rlatan Kepenek, “Bu tripleks dairelerimiz ful otomasyon. Yani müzik-›ﬂ›k
sistemleri, perdeleri, kameralar›, yang›n
alarm›, cam k›rma detektörleri ve su
basma detektörlerine kadar her türlü
güvenlik unsurunu düﬂündük” diye
belirtiyor.
Yang›n ve deprem gibi olumsuzluklar›n
da planland›¤›n› söyleyen Kepenek,
“Yang›na ve depreme karﬂ› özellikle
yüksek bloklar›m›zda alç› levhalar› çok
kulland›k. Özellikle yang›n hollerinin
bulundu¤u yerlerde yanmaz nitelikte
k›rm›z› alç› levha kulland›k. Yanmaz alç›
levhalar›, yang›n hollerinde, merdiven-
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lerinin tavanlar›nda, ana geçiﬂ koridorlar›nda kulland›k. Deprem konusuna
gelecek olursak, tu¤la yerine alç› levha
kullan›m› tehlikeyi ciddi oranda azatt›¤›
için bunu kulland›k” ﬂeklinde konuﬂuyor.
Alç› levha ürünlerini tercih etmelerinin
sebebini Kepenek’e sordu¤umuzda ise,
“Alç› ve alç› levhay› tercih etmemizin
nedeni, bu malzemenin çok kolay iﬂlenebilir olmas›d›r. Bize, süre bak›m›ndan
çok ciddi avantajlar sa¤l›yor. Bir tak›m
ince kavis ve dönüﬂlere olanak veriyor
olmas› bizi alç› levha kullanmaya yöneltti”
ﬂeklinde yan›tl›yor.
“Alç› levhalar› genellikle kat hollerinde,
daire hollerinde, ›slak tavan mekânlar›nda,
yal›t›m yüzeylerinde kulland›k. Hem ses,
hem ›s› yal›t›m› yapmak için kulland›¤›m›z
alç› levhalar, yapt›¤›m›z iﬂin kalitesini
pekiﬂtirdi. Dairelerde kullanmam›z›n birinci
nedeni ise, daire içlerindeki elektrik
ba¤lant›lar›n›n tavandan yap›lmas› ve
bunlar› gizlemek için alç› levhan›n çok
elveriﬂli olmas›yd›” diyor.

Makale - Sat›ﬂ Pazarlama

Adnan Avc›
Marmara Bölgesi Sat›ﬂ Müdürü

Ayr›ca, Ankara’da kurulu profil tesisimizi Gebze’ye taﬂ›m›ﬂ olmam›z, hammaddenin ve profil pazar›n›n büyük bir k›sm›n›n Marmara Bölgesi’nde oldu¤u
düﬂünülürse, bayilerimiz için önemli bir
avantaja dönüﬂmüﬂtür.
Özellikle sektörümüzde önemli bir gider
olan nakliye maliyetleri konusunda bayilerimizi ve müﬂterilerimizi rahatm›ﬂ;
Hep ilklere imza atmas›na al›ﬂt›¤›m›z
Lafarge Dalsan, yine bir ilke imza atarak, firmam›za ihracat yönünde limana
yak›nl›¤› nedeniyle de büyük kolayl›k ve
müﬂterileri, bayileri ve çal›ﬂanlar›yla
kazanç sa¤lam›ﬂt›r. Fabrikam›zdan ç›kan
ba¤lar›n› ve iletiﬂimini güçlendirecek,
ürünler limanlara ya da ‹stanbul’a k›sa
kendi yay›n organ› ALÇIM Dergisi’ni
sürede ulaﬂmaktad›r. Sektörün ihtiyaçsektöre kazand›rd›. ‹lk say›s›n› çok
lar›n› takip etmek ve
be¤endi¤im ALÇIM
kullan›c›lar›na iyi
Dergisi’nde eme¤i
Kalitede süreklili¤i sa¤lamak
hizmet vermek
geçen herkesi
bizim
en
önemli
ilkemiz.
Sektörün
aç›s›ndan bu durum
yürekten kutluyor,
geliﬂimi
için
kalite,
iyi
hizmet
ve
önemli bir avantaj
ikinci say›m›zdaki
sektörün ihtiyaçlar›n›n do¤ru
sa¤lamaktad›r.
makalem ile sizleri
anlaﬂ›lmas› gerekmektedir.
Lafarge Dalsan’›n
selaml›yorum…
baﬂar›s›ndaki di¤er
Tüm dünyay› kas›p
önemli etken de,
kavuran, ülkeleri
güçlü bir bayi a¤›na sahip olmas›d›r. Bizim
iflas›n eﬂi¤ine getiren küresel ekonomik
en büyük özelli¤imiz bayilerimize karﬂ›
kriz, ülkemizi de önemli ölçüde etkiledi.
olan eﬂit ve adil duruﬂumuzdur.
Sektörümüz kriz döneminde ciddi bir
Bayilerimizle, sat›ﬂ, sat›ﬂ sonras›,
daralma yaﬂarken, Lafarge Dalsan, kaliuygulamalar, e¤itim ve yenilikler konutesiyle ve gücüyle at›l›mlar›na devam
sunda her zaman iﬂbirli¤i içerisindeyiz.
etmiﬂtir.
Profesyonel, güçlü ve baﬂar›l› bayilerle
Lafarge Dalsan’›n bu baﬂar›s›nda,
çal›ﬂ›yor olmam›z firmam›z›n önemli
markan›n güvenilirli¤inin yan›nda, etkin
olan baﬂka faktörler ve farkl›l›klar da var. art›lar›ndand›r.
Baﬂar›m›z›n ard›ndaki en önemli faktörü
Öncelikle sizlere, bu baﬂar›da büyük
bilinçli olarak sona b›rakt›m. Çünkü bu
rolü olan Gebze Tesisi’nden söz etmek
istiyorum. 2009 y›l›nda faaliyete baﬂlayan özellik, Lafarge Dalsan’›n ad› ile özdeﬂGebze Tesisi’mizin bu baﬂar›da rolü büyük.
Teknolojik oldu¤u kadar, çevreci özellikleri
ile öne ç›kan Gebze Tesisi’mizin özellikle
alç› levha pazar›n›n yo¤un oldu¤u, hatta
pazar›n yar›s›na sahip Marmara Bölgesi’nde olmas›, kriz döneminde, Lafarge
Dalsan’a ve de¤erli bayilerine büyük
avantajlar ve art›lar sa¤lam›ﬂt›r. Mimari
aç›dan da Türkiye’deki say›l› sanayi
tesislerinden biri olarak gösterilen tesisimiz; hem çal›ﬂanlar›m›za, hem bayilerimize hem de müﬂterilerimize sa¤lad›¤›
maddi avantajlar›n yan›nda psikolojik
olarak da güç vermiﬂtir.

Lafarge Dalsan’›n
Baﬂar›s›nda
Gebze Tesisi’nin
Rolü…

leﬂmiﬂ bir özellik; KAL‹TE…
Türkiye alç› ve alç› levha pazar›na
sürekli yeni bir ses, yeni bir soluk
getirdi¤imizin fark›nday›m. Hatta
rakiplerimizi de kalite konusunda daha iyi
olmaya zorlad›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Kalitede süreklili¤i sa¤lamak bizim en
önemli ilkemiz. Sektörün geliﬂimi için
kalite, iyi hizmet ve sektörün ihtiyaçlar›n›n
do¤ru anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Girdi¤imiz tüm projelerde; özellikle kalitemizin
ön plana ç›kmas› bize gurur veriyor. Bu
da bize güç kazand›r›yor. “KAL‹TE B‹Z‹M
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ.”
Lafarge Dalsan’›n; tüm bu art›lar›n›n
yan›nda, yeni üretti¤i ve üretim teknolojisi
tüm dünyada patentli olan büyük buluﬂ
dört kenar› pahl› alç› levha, ALLEV 4X4
ile hem uygulama kalitesini; hem de alç›
levhan›n inﬂaat sektöründeki kullan›m›n›,
pazar pay›n› art›raca¤›na inan›yorum. Bu
durumda Lafarge Dalsan’›n sektör için ne
kadar önemli at›l›mlar yapt›¤›n›n bir
göstergesidir. ALLEV 4X4 ile, alç› levha
uygulamalar›nda iﬂçilikten ve zamandan
kazanarak, çatlama riskini en aza indirerek, daha düzgün yüzeyler elde ediliyor.
Bu üstün özellikleriyle ALLEV 4X4, tercih
edilen bir markaya dönüﬂecektir.
Bir sat›ﬂ yöneticisi olarak, en büyük
ﬂans›m›n, fark yaratan bir firmada ve
ALLEV 4X4 gibi fark yaratacak ürünle
2010 y›l›n› heyecanla ve zevkle
geçirece¤imi bilmektir …
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Usta Söyleﬂi

Alç›s›z

Sadece kendisi iyi bir usta olmakla yetinmiyor, genç
yaﬂ›na karﬂ›n bugüne kadar onlarca kiﬂiyi amele
olarak yan›na al›p usta olarak mezun ediyor.

‹nﬂaat
Kalmad›...
8
Adem ﬁahin, 30’u taze devirmiﬂ bir
Alç› Ustas›… Kaderin cilvesi, Türkiye'nin
en do¤usundaki A¤r›'dan kalk›p, iki
abisinin inﬂaat iﬂlerinde çal›ﬂt›¤›, en
bat›daki ilçelerinden biri olan Bodrum'a
geliyor. Bodrum’daki baﬂar›l› iﬂleri
sayesinde nam› ‹zmir’e ulaﬂ›yor. Lafarge
Dalsan’›n ‹zmir’deki bayilerinden olan
Askaya’dan ‘bizimle çal›ﬂ’ teklifi karﬂ›s›nda Bodrum’u b›rak›p ‹zmir’e geliyor.
Adem Usta, o günden bu yana Askaya
firmas› ile birlikte ‹zmir’deki en prestijli
projelerde boy gösteriyor.

A¤r›'da do¤an ﬁahin, liseyi bitirdikten
sonra art›k çal›ﬂmas› gerekti¤ini düﬂünmüﬂ. Ancak o günün koﬂullar›nda A¤r›'da
fazla da iﬂ imkân› olmad›¤› için, tek çare
Yaz› ve Foto¤raf: Mevlüt Da¤deviren
olarak Türkiye'nin en do¤usundaki
A¤r›'dan kalk›p, iki abisinin inﬂaat iﬂlerinde
Alç› ustas› Adem ﬁahin, 1979 A¤r›
çal›ﬂt›¤›, en bat›daki
do¤umlu… Söyleﬂiye
ilçelerinden biri
baﬂlarken, Adem
olan Bodrum'a
Bir kere rutubete, neme karﬂ›
usta yaﬂ›ndan daha
geliyor. Gelir gelçok dayan›kl› bir malzeme...
olgun, adeta bir bilge
mez de a¤abeyÇünkü insanlar›n alç›daki en
gibi konuﬂuyor.
lerinin yan›nda
büyük endiﬂesi bu... ‘Nem
Hayat mektebinden
önce 'getir-götür'
çekince düﬂer mi?’ diye
sürekli kendini
iﬂleri yaparken,
korkuyorlar.
geliﬂtirerek geçmiﬂ…
hafiften iﬂ hayat›na
Adem usta, 18
at›l›yor. O y›llarda
yaﬂ›nda alç› iﬂi yapan
iki abisinin yan›nda iﬂe baﬂlam›ﬂ ve o gün turizmi keﬂfeden Bodrum'da otel inﬂaatbugündür baﬂka iﬂe elini sürmemiﬂ. Do¤al lar› revaçta, dolay›s›yla inﬂaat iﬂi çok.
Adem Usta, alç› iﬂi yapan a¤abeylerinin
olarak genç yaﬂta iﬂinin ehli bir usta
yan›nda k›sa sürede iﬂi ö¤renerek,
olmuﬂ. ‹ﬂ seçiminden de hiç ﬂikayetçi
ﬂantiyelerde aranan isim oluyor. Adem
olmayan Adem ﬁahin, "Mesle¤e baﬂlaUsta o günleri anlat›rken, "Bir taraftan
d›¤›m y›llarda ancak çok lüks yap›larda
ﬂansl›yd›m, fazla ezilmedim. Y›llarca
alç› kullan›l›rd›, oysa bugün alç›n›n
girmedi¤i inﬂaat kalmad›" diyerek, mem- amelelik yapmadan, a¤abeylerimden iﬂi
k›sa sürede ö¤renip usta oldum" diyerek,
nuniyetini dile getiriyor.
o günlerden kalan hat›ralar›n› paylaﬂ›yor:
Adem ﬁahin'in yaﬂam öyküsü asl›nda
"Benim için o zamanlar hayat zordu. Bir
biraz Türkiye'nin yaﬂad›¤› de¤iﬂim ve
taraftan bana çok yabanc› gelen deniz
dönüﬂümü ça¤r›ﬂt›r›yor. 1979 y›l›nda
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memleketi Bodrum'un sosyal hayat›na,
havas›na, iklimine al›ﬂmaya çal›ﬂ›yordum;
di¤er taraftan da çal›ﬂ›p bir meslek sahibi
olmak için çaba sarf ediyordum."
‹nﬂaat iﬂine alç› s›va ile baﬂlamas›n›n
kendisi için büyük bir avantaj oldu¤unu
belirten Adem Usta, iﬂi daha ö¤renir
ö¤renmez, kendisine o güne kadar ustal›k
yapan a¤abeylerinden ayr›lmak zorunda
kal›yor. A¤abeylerden bir tanesi yurt
d›ﬂ›na çal›ﬂmaya giderken, di¤eri memleketleri A¤r›’ya geri dönüyor. Bu durum
zorunlu olarak Adem Usta’y› kendi ayaklar› üzerinde durmaya itiyor. O günden
sonra büyük bir cesaretle iﬂine sar›lan
Adem Usta, önce küçük küçük iﬂler al›yor.
Giriﬂkenli¤i ve iﬂindeki ustal›¤› ile güven
uyand›ran bir isim oluverince, bir dairelik,
iki dairelik, derken bir villal›k iﬂler alarak
mesle¤inde yol almaya baﬂl›yor. Sadece
kendisi iyi bir usta olmakla yetinmiyor,
genç yaﬂ›na karﬂ›n bugüne kadar onlarca
kiﬂiyi amele olarak yan›na al›p usta olarak
mezun ediyor.
Adem Usta’n›n iﬂindeki ustal›¤› ün
sal›nca, Lafarge Dalsan’›n ‹zmir’deki
bayilerinden olan Askaya’dan ‘bizimle
çal›ﬂ’ teklifi geliyor. Bu teklif üzerine 2006

y›l›nda Bodrum’dan, ‹zmir’e yerleﬂen
“Lafarge Dalsan'›n en önemli özelli¤i
Adem Usta, o günden bu yana Askaya
süreklili¤inin olmas›d›r. Bu konu usta için
firmas› ile birlikte ‹zmir’deki en prestijli
çok önemli. Büyük bir projede çal›ﬂ›yorprojelerde boy gösteriyor. Her ne kadar
sunuz, sürekli alç› geliyor. 3 kamyon
Adem Usta, mütevazi davranarak isim
geliyor, 4 kamyon geliyor, bir bak›yorvermek istemese de ben söylemiﬂ olay›m. sunuz 5’nci kamyonda malzemenin
Crowne Plaza Oteli ile FolkArt Evleri’nin
kalitesi de¤iﬂmiﬂ. Lafarge Dalsan'da
alç› iﬂlerinde de Adem Usta’n›n imzas›
y›llard›r alç›n›n kalitesi ayn›, hiç de¤iﬂvar.
miyor. Yani biliyorsunuz ki, size ilk gelen
Söyleﬂi s›ras›nda s›k s›k geçmiﬂle
kamyonla, iﬂi bitirdi¤iniz gün gelen son
bugünü k›yaslayan Adem Usta, çal›ﬂanlar kamyon aras›nda hiç bir fark yok. Ayn›
aç›s›ndan de¤iﬂimi ﬂöyle anlat›yor: “O
ürün... Uygulamada da ustalar en çok yine
günden bu yana çok ﬂey de¤iﬂti. Eskiden Lafarge Dalsan ürünlerini tercih ediyor.
inﬂaatç›n›n sosyal haklar› yoktu. Bir inÇünkü uygulamay› yaparken pürüzsüz bir
ﬂaata gitti¤iniz zaman ‘sigortam yatarsa yüzey elde etti¤i için usta, yapt›¤› iﬂten
çal›ﬂ›r›m’ demek
zevk al›yor. Ayn›
gibi bir ﬂans›n›z
zamanda kontrolyoktu. Derseniz
lerde ve iﬂ tesliminde
zaten iﬂ verilmezdi.
de bir s›k›nt› yaﬂatm›Bir ﬂantiyeye gidildi¤inde önce iﬂ
Oysa ﬂimdilerde
yor.”
güvenli¤i e¤itimi al›rs›n›z. Olas›
sigorta istemeyeni
Lafarge Dalsan
tehlikeler ve alman›z gereken
ﬂantiyeye bile
ürünlerini anlat›rken
önlemler anlat›l›r.
sokmuyorlar.
o kadar heyecanÖrne¤in, baﬂka bir
lan›yor ki, sözünü
yerden maaﬂ alan
kesmek yerine ne
ya da Yeﬂil Kart› olan birisi gelip ‘bana
dediklerine kulak veriyoruz: “Bir kere
sigorta yapmay›n’ diyebiliyor. Böyle kiﬂiler rutubete, neme karﬂ› çok dayan›kl› bir
ﬂantiyeye bile al›nm›yor. Geçmiﬂin tam
malzeme... Çünkü insanlar›n alç›daki en
tersi bir durum yaﬂan›yor…”
büyük endiﬂesi bu... ‘Nem çekince düﬂer
Adem Usta, mesle¤e baﬂlad›¤› y›llarda mi?’ diye korkuyorlar. Lafarge Dalsan'da
alç›n›n inﬂaatlarda kullan›m alan›n›n çok
bu olmuyor. Üstelik yang›na karﬂ› dayan›ks›n›rl› oldu¤una dikkat çekiyor. “Eskiye
l›l›¤› da kan›tlanm›ﬂ bir malzeme. Ama en
göre alç›, alç› levha uygulamalar› çok artt›. önemlisi bizim kendi deneyimlerimiz. Bir
ﬁu anda alç› ve alç› levhan›n girmedi¤i
inﬂaat kalmad›. Eskiden insanlar alç›y› çok
iyi bilmedikleri için ‘acaba rutubet çeker
mi? düﬂer mi?’ diye korkuyorlard›. Fiyat›
da, bugüne göre pahal›yd›. O zamanlar
alç› levhalar sadece salonlarda dekorasyon amaçl› iﬂlerde kullan›l›yordu. Banyo
ve tuvaletlerde ise hiç kullan›lm›yordu.
Ama 2000'li y›llardan sonra alç› levha
olay› çok yayg›nlaﬂt›. Art›k normal dairelerde bile odalar, alç› levhalarla birbirinden
ayr›l›yor. Hatta baz› otellerin tüm iç duvarlar›n›n alç› levhalarla yap›ld›¤›n› biliyorum.
Duvar›n iki taraf›na alç› levha kullan›l›yor,
içlerine de ses ve ›s› yal›t›m malzemesi
konuldu¤u için hiç bir sorun da yaﬂanm›yor.”
Konu alç› ve alç› levhalardan aç›lm›ﬂken
Adem Usta’ya ‘Lafarge Dalsan ürünlerini
sizin için ayr›cal›kl› k›lan nedir’ diye
sormadan edemiyoruz. Adem Usta’›n bu
konuda belli ki anlatacak çok ﬂeyi var.
Hangi özelli¤inden baﬂlayay›m diye
düﬂünürken, ‘Süreklili¤i’ diyerek lafa
giriyor. Ben kafamda süreklilikten neyi
kast etti¤ini sorgularken, Adem Usta
sözünün devam›n› ﬂöyle getiriyor:

malzemeyi kulland›n›z, 2-3 y›l geçti hala
bir ﬂikâyet gelmediyse, biliyorsunuz ki, o
iyi malzemedir. Oysa ben Lafarge Dalsan'›
neredeyse 10-11 y›ld›r kullan›yorum.
Bak›yorum hiç ﬂikayet gelmedi, önemli
olan bu…”
Tabii Adem Usta’n›n mesle¤ini icra etti¤i
yer ﬂantiyeler olunca, ﬂantiyelerin
güvenli¤ini sormadan geçmek olmaz.
Biraz da endiﬂe ile sordu¤um soruya
verdi¤i yan›t rahatlat›c›. Adem Usta,
kendisinin de en büyük korkusunun
güvenlik oldu¤unu belirterek, “Eskiden
pek önemsenmezdi, çünkü denetim yoktu.
Birisinin baﬂ›na bir ﬂey geldi¤i zaman,
haklar›n› savunam›yorlard›. ﬁimdi öyle
de¤il, s›k› bir denetim var. ‹ﬂ yerinde yatt›¤›
yerden, kulland›¤› iskeleye kadar her ﬂeye
bak›l›yor. ‹nﬂaat sahas›nda baret kullan›p
kullanmad›¤›na kadar bak›l›yor. Art›k
baretsiz ﬂantiyelere sokmuyorlar. Bunlar
çok güzel ﬂeyler. Zaten bir ﬂantiyeye
gidildi¤inde önce iﬂ güvenli¤i e¤itimi
al›rs›n›z. Olas› tehlikeler ve alman›z
gereken önlemler anlat›l›r. Ben bütün
bunlara ra¤men, iﬂçinin güvenli¤inden
emin olmak için yine de ﬂantiyede tek
baﬂ›na b›rakm›yorum. Akﬂam son kiﬂi
ç›kana kadar onlar›n baﬂ›nda bekliyorum”
diyor.
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Alç›dan
Yarat›lan
Mucizeler
Alç›n›n izine rastlanan antik bulgular,
alç›n›n insano¤lu için son derece önemli
bir destekçi oldu¤unu gösteriyor…

‹nsanl›k tarihinin en hareketli topraklar› Anadolu, dünyan›n en zengin alç›
yataklar›ndan birine sahip…
Köy kültürü yaﬂayan uygarl›klar,
alç›n›n birleﬂtirici gücünü keﬂif ettikten
sonra, saraylar, görkemli yap›lar inﬂa
ederek kentleﬂmeye giden süreci yaﬂad›.
‹nsano¤lu yaﬂad›¤› bu geliﬂimi bundan
6500 y›l öncesinde buldu¤u alç›ya
borçlu. Sanatsal yönünü de geliﬂtiren
insano¤lu, yapt›¤› birbirinden güzel
eserlerle, alç›n›n mucizesini keﬂfetti.
Serap ﬁimﬂek
‹nsano¤lu iki aya¤› üzerinde yürümeye,
kollar›n› ve ellerini kullanmaya baﬂlad›¤›
günden beri kültürel etkinliklerde bulunarak, yarat›c› ve üretici olmay› M.Ö.
10.000 y›l s›ralar›nda baﬂlad›.
Göçebelikten yerleﬂik düzene geçtikten
sonra, (M.Ö. 3.000 y›l) yaz›y› icat edip
kullanmay› baﬂararak gelecek nesillere
eserlerini miras olarak b›rakt›.
Yerleﬂik olmak, yani bir köyde ya da
kentte güven içinde sürekli oturmak,
insano¤luna g›da ve her çeﬂit mal biriktirme olana¤›n› sa¤larken, biriken eﬂyay›
mal al›ﬂveriﬂine, bir baﬂka deyimle ticarete
yönelerek geliﬂtirdi. Ticarette yaz›n›n
do¤mas› ile yaz›y› kullanan, duvarlara
tasvir etti¤i figürlerle kendini anlatmay›
baﬂaran insano¤lu, duvarlara tasviri
yaparken kireçten ve alç›dan yararland›.
Çatalhöyük yerleﬂkesinde, M.Ö. 6.5005.500 y›llar› aras›nda bin y›l süreyle,
yeryüzünün ilk parlak uygarl›¤› geliﬂerek,
eﬂsiz güzellikte sanat eserleri yarat›ld›.
Duvarlar›n›, ö¤ütülmüﬂ tu¤la ve kiremit
gibi piﬂirilmiﬂ seramik malzemelerin kireç
ile kar›ﬂt›r›lmas›ndan elde eden insano¤lu,
tu¤lalar› düﬂük s›cakl›klarda piﬂiriyor,
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üretimlerinde kil miktarlar›n› yüksek ve
düﬂük oranda emir oksit içeren ham
madde kaynaklar› kullanarak, günümüz
tu¤lalar›ndan çok daha gözenekli bir yap›
haz›rlamay› baﬂard›. Harçlar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan ba¤lay›c› malzemelerden biri her zaman alç› oldu.
En büyük baﬂar›lar aras›nda evlerin
duvarlar›n› süsleyen renkli kabartmalar
geliyor. Tasvirler aras›nda av, dans
sahneleri, çeﬂitli insan ve hayvan resimleri
yer al›yordu. ‹nsano¤lu, bunu baﬂarmak
için yine alç›dan yararlanmay› bildi.
Çatalhöyük’te görülen köy yerleﬂkesi
ﬂeklindeki uygarl›¤›n benzerlerine,
Yak›ndo¤u’nun Suriye, Mezopotamya ve
M›s›r gibi ülkelerinde rastland›. Fakat
Anadolu, en eski ve en güzel örneklere
sahip olmas› özellikle Konya, Burdur ve
Antalya bölgeleri, o zamanki dünyan›n

Tasvirler aras›nda av, dans
sahneleri, çeﬂitli insan ve hayvan
resimleri yer al›yordu. ‹nsano¤lu,
bunu baﬂarmak için yine alç›dan
yararlanmay› bildi.

Foto¤raflar: E-haber Arﬂiv
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uygarl›kta önderli¤ini yapmaktayd›lar.
Köy Kültürü… Yeni Taﬂ Ça¤›’nda dünyan›n
en parlak uygarl›¤›na sahne olan Anadolu,
Kalkolitik Ça¤’›n sonlar›nda önderli¤i
yitirmiﬂ ve ticareti geliﬂtirerek yaz›y› icat
eden M›s›r ve Mezopotamya’n›n gerisinde
kalm›ﬂt›. Anadolu’da yaz›, bin y›ll›k bir
gecikme ile M.Ö. 2.000’nin ilk dörtlü¤ünde
kullan›lmaya baﬂland›¤› için halk, madenden eﬂyaya sahip oldu¤u halde, Yeni Taﬂ
Ça¤›’n›n “Köy Kültürü” düzeyinin üstüne
ç›kamad›.
Büyüleyici Hitit Kent ‹zleri … Kültepe
Höyü¤ü’nde bulunan ve Kral Anitta’ya ait
olan bronz kamac›k üzerindeki yaz›t,
bugün için Hitit siyasal tarihinin en eski
yaz›l› belgesidir. Hitit Devleti’nin kuruluﬂundan önceki Anadolu’nun tarihi hakk›nda ilginç bilgiler veren metinde, kurulan
görkemli saraylar ve ﬂehirlerle ilgili alç›dan
yararland›klar› ﬂu ifadelerden anlaﬂ›l›yor:

Yap›lan arkeolojik çal›ﬂmalarda
ortaya ç›kan kaplar›n ana
malzemesinin de alç› oldu¤u
görülüyor. ‹nsano¤lu, kap› yaparken sanat›n doru¤una ulaﬂ›yor.

…ve Neﬂa’da ﬂehir duvar›n› inﬂat ettim.
Ve ﬂehir duvar›n›n arkas›nda gö¤ün
f›rt›na tanr›s›n›, evini ve ﬁiuﬂummi’nin
tap›na¤›n› inﬂa ettim. Onlar› savaﬂtan
elde etti¤im ganimetlerle süsledim.
Kaplar koydum. Neﬂa’ya, tanr›lar›ma
getirdim...
ﬁehir duvarlar› ile f›rt›na tanr›s› evi
olarak sözü edilen tap›nak, mimarl›k
tarihine eﬂsiz bir yap› olarak geçiyor.
Kendine özgü bir taﬂ olan alç› taﬂ› iﬂlenme
kolayl›¤› nedeniyle, bu zengin do¤a
minerali, buran›n inﬂas›nda kullan›ld›.
Yap›lan arkeolojik çal›ﬂmalarda
Kültepe’de ortaya ç›kan Karum Yerleﬂmesi’nde, yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru say›lmak
üzere 4 uygarl›k kat› bulunmuﬂ. En alttaki
IV. ve onun üstündeki III. kat, tabletlerden
yoksun olup tarih öncesi döneme ait. Bu
ﬂehir ans›z›n ve korkunç bir ﬂekilde tahrip
edilirken, yap›lan sald›r›lar o denli habersiz
gelmiﬂtir ki; kentliler evlerini olduklar› gibi
b›rakm›ﬂlar. Bundan dolay› kaz›larda evler
ve odalar o günkü halleriyle ve en güzel,

en de¤erli eﬂyalar›yla birlikte ele
geçiriliyor.
Hatti Döneminde Sanat… Beylikler
Dönemi’nin sanat› büyük ölçüde Hatti
sürecinin gelene¤ine ba¤l› olmakla
beraber yine de yeni bir sanat anlay›ﬂ›n›n
ürünüdür. Seramik sanat›n›n eskiye
bak›nca genellikle daha geliﬂmiﬂ olmas›,
yeni dönemin yüksek düzeyine iﬂarettir.
Hatti sürecinin sonunda çömlekçi çark›n›n
keﬂfedilmiﬂ olmas›, vazoculuk sanat›n›n
birden büyük bir aﬂama yapmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Yap›lan arkeolojik çal›ﬂmalarda ortaya
ç›kan kaplar›n ana malzemesinin de alç›
oldu¤u görülüyor. ‹nsano¤lu, kap› yaparken sanat›n doru¤una ulaﬂ›yor.
‹ﬂte Beylikler Dönemi’nin özelliklerinden
biri de, çok renkli seramik türünün ortaya
ç›kmas›d›r. Bunun nedeni; Anadolu’ya yeni
gelen Hint-Avrupal› halk topluluklar›n›n
Mezopotamya dünyas› ile yak›n iliﬂkiler
kurmas› ve orada gözde olan çok renkli
vazoculu¤un etkisi alt›na girmesi

olmuﬂtur. Ancak kap biçimleri oldu¤u
kadar onlar›n geometrik süsleme ö¤eleri
de bütünü ile Beylikler Dönemi’nin
yarat›s›d›r.
O dönemde en çok sevilen seramik
eserler: aslan, bo¤a, koç gibi hayvan
biçimli kaplard›r. Rhyton diye an›lan bu
kaplar libation kab› olarak, yani tanr›ya
içki sunmak için kullan›l›rd›. Anadolu’da
yaﬂayan medeniyetlerin inanç ö¤elerinden
biri de tanr›ya içki sunmakt›…
Günümüze ulaﬂanlar sayesinde, sadece
harç malzemesi olmad›¤› anlaﬂ›lan alç›,
asl›nda duvar kabartmalar›, süs eﬂyalar›
ve heykelciklerle duygular›n ifade biçimi
oldu.

Kaynakça
Dinçol A.M., “Hititlerden Önceki Anadolu” Anadolu Uygarl›klar› Ansiklopedisi, Görsel Yay›n 1982
‹an Hodder, “Çatalhöyük, 9000 Year Old Housing and Settlement in Central Anatolia”, A Historical Perspektive Habitat II, ‹stanbul 1996
Ekrem Akurgal, “Anadolu Kültür Tarihi”, Tübitak, 1998

ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:2

29

‹nﬂaat Dünyas›
ALÇIDER Genel Sekreteri Turgan Varg›:

K›sa ad› ALÇIDER olan Türkiye Alç›
Üreticileri Derne¤i, bu y›l 15’inci y›l›n›
kutlamaya haz›rlan›yor. Dünyan›n en
zengin alç› yataklar›n›n Türkiye’de
oldu¤unu anlatan ALÇIDER Genel
Sekreteri Turgan Varg›, yüksek kaliteli
alç› rezervlerine sahip ülkemizde, alç›
ve alç›dan yap›lan ürünleri anlatman›n
ve tan›tman›n öncelikli görevleri aras›nda
oldu¤unu söylüyor.
Varg›, son zamanlarda yap›lan al›ﬂveriﬂ
merkezlerine dikkat çekerek, “Al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin alt katlar› otopark olarak
kullan›l›yor. Varsay›n ki bir arabada
yang›n ç›kt› ve patlama h›zla yay›ld›, ne
olacak? Binan›n kolonlar› yüksek ›s›dan
etkilenir ve hayati risk oluﬂturur. Geliﬂmiﬂ ülkelerde, çelik ya da beton kolonlar›n etraf› mutlaka alç›yla muhafaza
edilir. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekir” diyor. Varg›, önemli tespit ve uyar›lar› ilk kez ALÇIM arac›l›¤›yla yap›yor...

“Türkiye’ye
Alç›y› Anlat›yoruz”

Turgay Türker
15’inci y›l›n› kutlamaya haz›rlanan
ALÇIDER, sektörün omurgas›… 78 gerçek
üye ile 6 tüzel üyeli¤i bulunan ALÇIDER,
Avrupa Alç› Üreticileri Derne¤i, Eurogypsum’un asli üyesi. ALÇIDER, kuruldu¤u
günden bu yana kamuoyunda alç›y›
tan›tmak ad›na önemli bir misyon üstlenmiﬂ. Son iki y›lda gazete ve televizyonlarda yo¤un tan›t›m kampanyalar› ile halk›
alç› konusunda bilgilendirmeye çal›ﬂ›yor,
ayn› zamanda, sektörü devlet ve bürokrasi
nezdinde de itibarl› bir konuma
yükseltiyor.
Bu say›daki konu¤umuz ALÇIDER Genel
Sekreteri Turgan Varg›… Varg› ile Çankaya s›rtlar›nda, botanik parka bakan
dernek merkezindeyiz. Varg› söze baﬂlamadan önce, derne¤in karar defterini
getiriyor ve al›nan ilk karar› imzalar›yla
bize gösteriyor. Y›llar sonra önem arz
edecek olan bu sayfalara bakarak tarihi
bir olaya tan›kl›k ediyoruz. Bu arada
derne¤in kurulmas› için ilk harc›n› koyan
yönetim kurulunu s›ral›yor. Dalsan Alç›’n›n
kurucusu Muharrem Dalo¤lu’nun, derne¤e
yapt›¤› önemli katk›lar› dile getirerek
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olay›n tarihçesine dikkatimizi çekiyor.
Varg›, ALÇIDER’in kuruluﬂ amac›n›
özetlerken ﬂunlar› söylüyor: “Dünyan›n
en zengin ve yüksek kaliteli alç› rezervlerine sahip ülkemizde, alç› ve alç›dan
yap›lan ürünler, bu konudaki yenilikler ve
teknolojik geliﬂmeler hakk›nda bilgi
vermek, bu yönde üyeleri aras›nda dayan›ﬂma sa¤lamak, üye ﬂirket çal›ﬂanlar› için
mesleki ilerlemeyi sa¤layacak e¤itici
literatürü oluﬂturmak, sektörü ilgilendiren
her türlü mevzuat hakk›nda üyelerini
bilgilendirmek, sektörün karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n çözümü konusunda ilgili merciler
nezdinde giriﬂimlerde bulunmak ve takip
etmek, ilgili teknik standart ve kriterlerin
oluﬂumuna katk›da bulunmak ve bu
konudaki geliﬂmeleri takip etmek, alç›
sektörünü uluslararas› organizasyon ve
kuruluﬂlarda temsil etmektir.”
1994’te kurulan ALÇIDER, kuruluﬂunda
olmayan ve sonra al›nan Türkiye ibaresi
için Bakanlar Kurulu’ndan karar ç›kt›¤›n›
hat›rlat›yor. Alç›ya gönül vermiﬂ ve bu
alanda duayen kabul edilen isimlerin bir
araya gelmesiyle ALÇIDER’in kuruldu¤unu belirten Varg›, ‹TÜ hocalar›ndan
Prof.Dr. Ruhi Kafesçio¤lu’nun önemli katk›
verdi¤ini söylüyor.
Kuruluﬂ tarihine kadar alç›n›n Türkiye’de sahipsiz kald›¤›na iﬂaret eden
Turgan Varg›, “Alç›y› Türkiye’ye ve

Anadolu’ya tan›tmak için kurulduk” diyerek ve derne¤in baﬂlang›çtaki adresinin
‹stanbul, 2004 y›l›ndan bu yana da merkezin Ankara oldu¤una iﬂaret ediyor.
“Kamu sektörüne yak›n olmak istedik.”
Halen 78 gerçek kiﬂi ve 6 tüzel kiﬂinin
üye oldu¤u ALÇIDER, sektörünün önemli
7 isminin yönetim kurulunu oluﬂturdu¤unu
söylüyor. Varg›, çal›ﬂma metotlar›n› ise
ﬂöyle anlat›yor: “Yönetim kurulumuz 7
kiﬂiden oluﬂuyor. ﬁirketlerin yöneticileri,
genel müdürleri seviyesinde yönetim
kurulumuzda temsil ediliyorlar. Bizim
yönetim kurulu, bir icra kurulu ﬂeklinde
çal›ﬂ›yor. Kararlar›m›z oy birli¤i ﬂeklinde
ç›kar. Belli periyotlarla yönetim kurulu
toplant›lar› yapar›z. Yani derne¤imize üye
olan tüm kuruluﬂlar ayr›ca yönetim kurulu
üyesi olarak faaliyet gösteriyor. ﬁu anda
sektörde 20’ye yak›n kuruluﬂ faaliyet
gösteriyor fakat bunlar›n 6 tanesi
derne¤imize üye.”
Varg›’ya sektörde faaliyet gösteren
di¤er alç› ﬂirketlerini üye yap›p yapmayacaklar›n› sordu¤umuzda ise, yan›t olarak;
“ﬁu anda sektörümüzde üretim yapan,
alç› üretiminin %80’ini gerçekleﬂtiren
kuruluﬂlar bizim derne¤imizin üyesi. Geri
kalanlar ise yeni kurulan, ekonomik
s›k›nt›larla bo¤uﬂan, belli standartlara
ulaﬂamam›ﬂ olanlard›r. ALÇIDER olarak
yay›nlad›¤›m›z “Meslek ve Çal›ﬂma ‹lkeleri

Bildirisi” var; buna uymayan kuruluﬂlar›
tabii ki derne¤e üye olarak kabul
edemeyiz” diyor.
Bu arada Varg› kap›lar› da kapatm›yor.
“Düzgün çal›ﬂan kuruluﬂlara referans
olabiliriz. Çünkü dernek olarak hedefimiz;
alç› sektöründe üretim yapan bütün
firmalar› derne¤imize üye olarak almak.
Tabi yine ön koﬂulumuz ciddi ve dürüst
çal›ﬂmalar›. Alç› sektörünün kalitesini ve
disiplinini art›rarak sa¤l›kl› bir kurumsallaﬂma sa¤lamak da yine hedeflerimiz
aras›nda.”
ALÇIDER’in önemli bir misyonu, alç›y›
Türkiye’ye tan›tmak oldu¤una göre, bu
tan›t›mda nas›l bir yol al›nm›ﬂ merak
ediyoruz. Bu soruya Varg›, ﬂöyle yan›t
veriyor: “Bir kere alç›n›n temel sorunu
ülkemizde iyi tan›nmamas›. Derne¤imiz
ilk kuruldu¤u zaman, amac›m›z; alç›n›n
halk›m›z aras›nda daha iyi tan›nmas›yd›.
‹nsan›m›z alç›n›n tamamen Anadolu’da
alç› taﬂ›ndan elde edilen bir ürün oldu¤unu
biliyor art›k.”
Alç›n›n yanmaz bir yap› malzemesi
oldu¤una iﬂaret eden ALÇIDER Genel
Sekreteri Turgan Varg›, “Alç›, yanmaz
yap› malzemesi olmas› nedeniyle yang›n
felaketlerinde insanlara zaman kazand›ran bir ürün. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bunlar
önemseniyor; ama maalesef bu konuda
yeterli bir düzeye gelemedik” diyor.
Varg›, son zamanlarda artan al›ﬂveriﬂ
merkezleri için çok önemli say›lacak bir
tespiti yap›yor: “Sürekli al›ﬂveriﬂ merkezi
yap›yoruz. Alt katta otoparklara arabalar›m›z› koyuyoruz. Varsay›n ki bir arabada yang›n ç›kt› ve h›zla yay›ld›, ne olacak?
Binan›n kolonlar› yüksek ›s›dan etkilenir
ve hayati risk oluﬂturur. Geliﬂmiﬂ ülkelerde, çelik ya da beton kolonlar›n etraf›
mutlaka alç›yla muhafaza edilir. Buna

mutlaka dikkat edilmesi gerekir.”
Türkiye’nin deprem kuﬂa¤›nda oldu¤una
iﬂaret eden Varg›, duvar› yaparken taﬂ›y›c›
olmayan duvarlarda briket ve tu¤la kullanarak destekledi¤ini söylüyor. Briket ve
tu¤lan›n tonlarca a¤›rl›k yapt›¤›na dikkat
çekerek, “Mal ve can bu gereksiz a¤›rl›ktan
zarar görüyor. Biz de diyoruz ki taﬂ›y›c›
olmayan duvarlar› alç› ile yapal›m. Uygulamas› da çok kolay. Binan›n 8’inci kat›na
tu¤lan›n yan›nda, kum, çimento, s›vaya
ne gerek var. Bunun yerine alç› veya alç›
levha kullan›l›rsa, hem maddi aç›dan
tasarruf edilir, hem de insan hayat› için
önemli bir tehdidin önüne geçilmiﬂ olur “
diyor.
Sektörün sürekli bir büyüme gösterdi¤ini anlatan Varg›, “‹nﬂaat sektörü
ülkemizdeki geliﬂmelere paralel olarak
2006-2007 y›llar›nda bir büyüme içerisindeydi. Biz de alç› sektörü olarak pay›m›z›
ald›k, bir s›k›nt›m›z yoktu. Fakat küresel
kriz nedeniyle büyük s›k›nt›lar çektik”
diyor.
Küresel krizden etkilenme sürecini
baﬂar›l› bir kampanya yürüterek geçirdiklerini dile getiren ALÇIDER Genel
Sekreteri Turgan Varg›, “2008 y›l›nda bir
iletiﬂim program›na baﬂlad›k. Bunu, PR
ve reklam faaliyeti olarak, iki kanaldan
yürüttük. PR ﬂirketi ile anlaﬂarak önemli
oranlarda bütçe ay›r›p tan›t›m yapt›k. Krizi
f›rsata çevirerek, marka yerine sektörü
büyüttük. Bu çal›ﬂmalar› 2011 y›l›na kadar
devam ettirece¤iz” diyerek hakl› bir
gururu bizimle paylaﬂ›yor.
Piyasada her ﬂey güzel giderken devlet
ve bürokraside iﬂler nas›l ilerliyor? Tabi
bu sorunun yan›t› di¤erleri gibi h›zl›
gelmiyor… Devlet ve bürokrasi deyince
biraz duraklay›p niye muzdarip olduklar›n›
ﬂöyle anlat›yor: “Bay›nd›rl›k ve ‹skan

Bakanl›¤› Yap› ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’ne
giderek, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki çal›ﬂmalar›
örnek gösterip gerekli düzenlemelerin
yap›lmas›n› istiyoruz. Kolay olmuyor, halka
anlatabiliyoruz; ama bürokrasiye anlatmakta zorlan›yoruz. K›sacas› devlet aya¤›
biraz zaman istiyor. Bu arada AB’de
uygulanan standartlar sevindirici ve
h›zland›r›c› oluyor.”
Varg›, TSE ile ilgili yaﬂad›klar› standartlaﬂt›rma çal›ﬂmas›nda da kolay yol alamad›klar›n› söylüyor. TSE’nin, AB standartlar›n› kabul etmesiyle; ALÇIDER’le
beraber çal›ﬂama noktas› oluﬂmuﬂ.
Anlayaca¤›n›z temel f›kras› gibi… Nas›l
m›? ‹ﬂte Varg›’n›n a¤z›ndan dökülen
sözcükler: “Bize soru sordular: Siz alç›
sektörü olarak ne düﬂünüyorsunuz? E¤er
bütün çabam›z› ve enerjimizi ortaya
koyup, bir giriﬂimde bulunmasayd›k;
standart, yönetmelik ç›km›ﬂ olacakt›. Bizim
de sonradan haberimiz olacakt›. Örne¤in;
TSE, “susuz alç›” diye bir tan›m getirmiﬂ;
oysa alç› susuz olur mu?”
Lafarge Dalsan’›n ALÇIDER’e çok ﬂey
katt›¤›n› ifade eden Varg›, “Bizi çal›ﬂmalar›m›zda hep teﬂvik etmiﬂtir, hep ileriye
yönelik düﬂüncelerimizi, planlar›m›z›
desteklemiﬂtir. Kriz ortam›nda reklam ve
PR çal›ﬂmalar›nda bulunmam›zda en
önemli teﬂvikçilerimizden biri Lafarge
Dalsan olmuﬂtur. Bahattin Dalo¤lu, derne¤imizin 2 y›l yönetim kurulu baﬂkanl›¤›n›
yapm›ﬂ ve onun döneminde, derne¤imiz
önemli projelere imza atm›ﬂt›r” diyerek,
sektöre herkesin katk› sa¤lamas›
gerekti¤ini vurguluyor.

Do¤um Yeri ve Y›l›: Ankara-1954,
Burcunuz: O¤lak,
Medeni durumunuz: Evli,
iki çocuk babas›y›m.
En son okudu¤unuz kitap:
Devrim Tarihi- Ahmet Yavuz,
Tutu¤unuz tak›m: Beﬂiktaﬂ,
En çok dinledi¤iniz müzik: Blues,
Eve usta gelecek ne hissedersiniz?
Pani¤e kap›l›r›m.
Hobi: Basketbol oynamak,
Yabanc› dil: ‹ngilizce,
En son izledi¤iniz sinema filmi:
Avatar.
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Aktüel Sohbet

Gazeteci-yazar, mimar

Ayd›n Boysan
“ﬁehirlerin karakteristikleri, kiﬂilikleri,
köﬂelerinin özellikleri, ﬂiirsel halleri
kalmad›”

Apartmanlar Diyarbak›r’dan Edirne’ye
kadar hepsi birbirine benziyor “ﬁehirlerin
karakteristikleri, kiﬂilikleri, köﬂelerinin
özellikleri, ﬂiirsel halleri kalmad›” diyen
gazeteci-yazar, mimar Ayd›n Boysan,
kent kimliklerinin de kaybolup yok
oldu¤unu iddia ediyor. Mimarl›kta yapt›¤›
bina say›s›n›n 200 tane futbol sahas›n›
doldurdu¤una iﬂaret eden Boysan, renkli
kiﬂili¤i ile bu ayki ALÇIM’›n konu¤u…
Yaz› ve Foto¤raf: Mehmet Avc›
Kah reklam filminde görüyoruz, kah
hafta sonu gazete eklerinde rak› an›lar›n›
okuyoruz. Mimarl›kla baﬂlayan hayat
öyküsü, k›sa bir zaman sonra gazetecili¤e
kayarak içindeki özgür ruhu serbest
b›rak›yor. Renkli kiﬂili¤i, mütevazi tavr›,
sevecenli¤i ile ilk sohbette, hani insan›n
kan› kaynarda 40 y›ll›k dost gibi sohbet
eder derler ya, iﬂte Ayd›n Boysan’da öyle
biri…
Gezeteci-yazar, mimar kimli¤i ile önemli
analizler gerçekleﬂtiren Boysan, yap›lan
imar de¤iﬂiklikleri için ﬂu ifadeleri kullan›yor: “‹mar diye, ﬂehirlerin büyük gökde-
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lenlere aç›laraktan karakterlerini yok
etmesinde, bir adilik, bir baya¤›l›k, bir
alçakl›k vard›r.”
Toplu yaﬂam›n yok oldu¤una iﬂaret
eden Boysan, bunun toplum içinde
kopmalara neden oldu¤unu belirtiyor.
Günümüzde ise kültür aç›s›ndan bir
fukaralaﬂman›n ve zay›fl›¤›n oldu¤una
dikkat çeken Boysan, bozulman›n
yaﬂand›¤›n› anlat›yor. Evinin kap›s›n›
ALÇIM’a açan Boysan, bo¤aza bakan
dairesinde sorular›m›z› yan›tlad›:
Gazeteci-yazar-mimar Ayd›n Boysan’›
anlat›r m›s›n›z?
1945 mezunu mimar›m. 55 sene sürekli
olarak proje yapt›m. Büro çal›ﬂt›rd›m. 10
sene önce de kapatt›m. Tabii yap›lar
aras›nda 100’e yak›n önemli yap› vard›r.
Bunlar aras›nda sayabilece¤im mesela
Hürriyet binas› var, Çay›rova Arçelik binas›
var. Durmadan çal›ﬂt›m. B›kk›nl›ktan de¤il
de, art›k biraz da baﬂka hayat› yaﬂayay›m
diye b›rakt›m. Zaten mimarl›k devam
ederken, çeﬂitli baﬂka konulara da kar›ﬂt›m
mesai olarak. Örne¤in; ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, Maçka’da mimarl›k ö¤retiminde görev ald›m. Gazete yazarl›¤›na

baﬂlat›ld›m. Gazete yazarl›¤›m da, bas›ndaki baz› arkadaﬂlar›m›n birlikte yaﬂay›ﬂ›m›zdan do¤an istekleriyle oldu. Hürriyet’te
10 sene, Akﬂam’da 3 sene yazd›m sürekli
olarak. 1982-92 aras›nda Hürriyet’te,
1997-2000 y›llar› aras›nda da Akﬂam’da
yazd›m. Hürriyet’te baﬂlamama, eski
arkadaﬂ›m, Hürriyet yazar›, Hasan Pulur
öncülük etti; beni teﬂvik etti. Bu yazarl›k
benim için iyi oldu. Çünkü hele 55 y›l
yapt›¤›m mimarl›¤› b›rakt›ktan sonra, proje
bürosunu kapatt›ktan sonra, son 10 y›lda
bu olmasayd› yani meﬂgale mi desem,
meslek mi desem bilmiyorum. Bu gazete
yazarl›¤› olmasayd› herhalde sinir buhranlar› geçirirdim. O nedenle iyi oldu diyorum.
Dolay›s›yla Hasan Pulur’a minnettar›m.
Daha sonra iﬂ, kitaplara dökülmeye
baﬂlad›. Kitap say›s› da 36’ya ulaﬂt›. ‹lk
kitab›m 63 yaﬂ›mda ç›kt›. ﬁimdi 89 yaﬂ›m›n
bahar›nda ç›kan kitap say›s› 36’ya ulaﬂt›.
‹sabet oldu. Bu u¤raﬂlar›m yani gazete
yazarl›¤›, ard›ndan kitap yazarl›¤› olmasayd›; herhalde muz›r iﬂler yapmaya f›rsat
bulabilecektim…
Mimar kimli¤inizle kentleri, yap›lar›
estetik buluyor musunuz?

Ülkemizin ﬂehirlerinin teker teker
insanlar tabiattan da koptu. Benim yaﬂakarakterleri vard›. Eski Bursa, eski
d›¤›m ‹stanbul mahallelerinde, kedi-köpek
Eskiﬂehir veya eski ‹zmir olarak birbirbeslenirdi evlerde. Tavuk beslenirdi,
lerine hiç benzemezlerdi. ﬁimdi ise bütün evimizde hindi ve kaz bile besledik.
ﬂehirlerimizde birbirine benzeﬂme hali
Kedilerimiz köpeklerimiz vard›. ﬁimdi
var. Bunu da geliﬂmenin bir münasebetbunlar›n hiçbirisi yok.
sizli¤i olarak görüyorum. Ne yaz›k ki
F›rsat buldukça yap› fuarlar›n›
bugünkü durum, ﬂehirlerin kiﬂiliklerini
dolaﬂ›yor musunuz?
kaybetme halidir. Türkiye’nin hemen
Yap› fuarlar›n› vaktim oldukça geziyohemen her ﬂehrine gittim. Yak›n zamanda rum. Fuarlarda gördü¤üm malzemelerin
Konya ve Adana’ya gittim. Bir fark
çeﬂitlenmesi ufuk açt›, amenna buna
göremedim, hepsi birbirine benzedi.
diyecek bir ﬂey yok. Yaln›z bu malzemenin
Apartmanlar
çok kullan›l›r olmas›;
Diyarbak›r’dan
yap›larda da, mimarEdirne’ye kadar
lar›n faaliyetinde,
Benim oturdu¤um ev bir
hepsi birbirine
toplumun yans›mas›
apartman dairesidir. Burada huzur
benziyor. ﬁehirolan kiﬂisel halleri
içinde yaﬂ›yoruz. 61 senelik
lerin karakteortadan kald›r›r gibi
evliyim. Ben yaln›z balkondaki
ristikleri, kiﬂilikleri,
oldu. Üniformlaﬂt›
çiçeklere ve bahçemizdeki a¤açlara
köﬂelerinin
ﬂehirlerimiz, hepsi
bakar›m.
özellikleri, ﬂiirsel
birbirine benzer oldu.
halleri kalmad›.
Kadim Bursa’m›z›n dar
Kötü taraf› bu, iﬂin. Kentlerin kimlikleri
sokaklar› vard›. Sokak 1,5-2 metre idi.
kayboldu, yok oldu
Karﬂ›laﬂan iki kiﬂi hem birbirlerine selam
Bu benzeﬂme, ﬂehirlerin kimliklerini
verir; hem de yol verirlerdi birbirlerine,
kaybettiriyorsa sebebi nedir? Bu arada sayg›yla. Tan›ﬂmasalar bile… Toplu yaﬂam
Yap›lar›n çirkinli¤ini neye ba¤l›yorsunuz? yok oldu. Ben ‹stanbul’da Samatya’da,
Bu bir kere apartmanlaﬂmadan do¤du… Narl›kap› Ç›kmaz›’nda oturdum. Narl›kap›
Vaktiyle bir ya da iki katl› bahçeli evlerde Ç›kmaz›’ndaki komﬂular›m›z›n isimlerini,
oturulur idi. Cumhuriyet’in kuruluﬂundan çehrelerini hala hat›rlar›m ki; 15 yaﬂ›ma
sonra, hatta 1930’lu 1940’l› y›llardan sonra kadar orada oturdum. ﬁimdi oturdu¤um
ﬂehirlerimizde bir apartmanlaﬂma hali
bu apartmandaki 12 daireden 8’inin
do¤du. Böylece araziyi daha verimli
yüzünü görmedim. Toplumun içinde
kullan›yor olmuyorsunuz. Binalar yükse- kopmalar oldu. Örne¤in; toplumun temel
liyor, konut say›s› art›yor ama kullan›lan direklerinden biri olan komﬂuluk iliﬂkileri
o apartman›n iﬂgal etti¤i saha geniﬂliyor. yok oldu. Oysa komﬂuluk iliﬂkileri toplumuVe bir de kullan›m zorluklar›n›n yan›nda, muzun can damarlar›ndan birisiydi, yok

oldu gitti… Bu sabah akl›ma gelen bir ﬂeyi
anlatay›m size, günümüzdeki durumu
daha iyi aç›klamak için. Ben kendi ailem
içinde tutumlu ﬂartlarda yaﬂad›m, ama
bundan hiç ama hiç gocunmad›m. Biz bu
tutumlu ﬂartlar içinde, tiyatrolara giderdik,
Sheakspear ve Molier seyrederdik,
kitaplar okurduk, konserlere giderdik.
Günümüzde ise kültür aç›s›ndan bir
fukaralaﬂma var, zay›flama var. 89
yaﬂ›nday›m, ben lisedeki ö¤retmenlerimi
hat›rlar›m hala; mesela Nurullah Ataç,
Reﬂat Ekrem Koçu, müzik ö¤retmenimiz
Mesut Cemil Bey’di, Pertevniyal Lisesi’nde…
Gazetecilik mi, mimarl›k m› hangisi
daha özellikli meslek?
‹kisini de birbirinden ay›ramam. Birini
ötekine göre tercih edemem. ‹kisinden
biri olmasayd› ben sakat kal›rd›m, ruhsal
olarak.
Ayd›n Boysan için hayat ne ifade
ediyor?
Benim için hayat, önce bir görevler
dizisini ifade eder. Çal›ﬂma ki, ben ömrümde bunun örne¤ini verdim. Mimarl›kta
yapt›¤›m binalar 200 tane futbol sahas›n›
doldurur. 63 yaﬂ›mdan sonra 36 kitap
yazd›m, hala devam ediyorum, durmad›m.
Çünkü biz ‹stanbul’un kenar mahallelerinde, tutumlu ailelerimizin nezdinde
durmay› ö¤renmedik, devaml› çal›ﬂmay›
ö¤rendik.
Evinizde mimari esteti¤e özen
gösteriyor musunuz?
Benim oturdu¤um ev bir apartman
dairesidir. Bunu benim bir arkadaﬂ›m,
mimar Y›lmaz Sanl› yapt›. Burada huzur
içinde yaﬂ›yoruz. Ama evin içine, esteti¤ine, dekoruna ben kar›ﬂmam, ona kar›m
kar›ﬂ›r. 61 senelik evliyim. Ben yaln›z
balkondaki çiçeklere ve bahçemizdeki
a¤açlara bakar›m.
Birçok projeye imza att›n›z. Bu
projelerde ve evinizde yapt›¤›n›z
tadilatlarda ustalarla aran›z nas›l
olmuﬂtur? Babacan m›, yoksa iﬂ ö¤reten
mi?
Hepsi birden. Yani gerekti¤inde
babacan, gerekti¤inde ö¤reten biri oldum.
Hala benim çok eski ustalar›m›n, iﬂçilerimin çehrelerini, isimlerini hat›rlar›m.
Mesela Bulgaristanl› Hasan Çal›ﬂkan,
Karamürselli Hüseyin Akgün gibi. Kiﬂi
olarak hepsi ile yak›n iliﬂkiler içinde oldum.
Ama hepimiz birbirimize görevlerimizi
hat›rlatt›k. Ben onlara görevlerini hat›rlat›rken, onlar›n da benden isteklerde
bulunma cesaretlerini k›rmadan yapt›m.
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Bir ﬂehirde veya mahallede dolaﬂ›rken
sizi ne etkiler?
Mahallenin, soka¤›n, çevrenin içinde
yaﬂanabilir, kendisine özgü bir kiﬂili¤i
olmas›n› isterim. Benim oturdu¤um
Narl›kap› Ç›kmaz› hala öyledir. Senede bir
giderim oraya, binalara bakar›m. Samatya
Meydan›’n› hala seve seve gezerim. Ama
imar diye, ﬂehirlerin büyük gökdelenlere
aç›laraktan karakterlerini yok etmesinde,
bir adilik, bir baya¤›l›k, bir alçakl›k vard›r.
Y›llar›n deneyimine sahip Ayd›n
Boysan yaﬂama dair hangi ö¤ütleri verir?
Kültür ve sanatla ilgili bütün alanlarda
s›k› iliﬂkiler içinde olmay› öneririm. Bu
nedir, önce kendi meslekleri, sonra da
kültürle ilgili iliﬂkiler, kitap okuma, tiyatroya gitme gibi… Her yaﬂta insanlarla
sürekli iliﬂki kurulmas›n› öneririm. Ben
küçükken yaﬂl›larla sohbet eder, iliﬂkide
olurdum. 90 yaﬂ›ma yaklaﬂ›rken de gençlerle sohbet etmeyi, iliﬂkide olmay› zevkle
sürdürüyorum. Herkesin, her yaﬂta,
birbirine anlatabilece¤i yeni aç›lar var.
Sizin zaman konusunda hassas ve
zaman› çok iyi kullanmada ünlü birisi
oldu¤unuzu biliyoruz? Baﬂar›lar›n›zda
bunun rolü var m›?
Do¤rudur. Onun için baﬂarabildim
yapt›¤›m iﬂleri. Zaman› iyi kullanarak,
mutlaka iyi kullanarak baﬂard›m ben.
Mesela benim her zaman cebimde taﬂ›d›¤›m haftal›k çizelgem var. (Cebinden
ç›kararak haftal›k program› ve bir sonraki
haftan›n program tasla¤›n› gösteriyor)
Her hafta de¤iﬂen bir yaﬂam plan›m var
benim. Her hafta de¤iﬂir bu ka¤›t. Yaﬂama
plan›m›zda zaman›n önemi çok büyük,
programl› olmak çok önemli. Ben zaman›
kullanmas›n› bilemeseydim, ö¤renemeseydim yapt›klar›m›n hiçbirini yapamazd›m.
‹nsanlar›m›z yaﬂad›klar› mekana
gereken özeni gösteriyorlar m›?
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Kendi konutlar›na, çevrelerine itina
etmeye çal›ﬂmay›, refah›n getirdi¤i
geniﬂleyen imkanlar insanlar›m›za epeyce
ö¤retti. Ev aletleri ç›kt› mesela, vaktiyle
böyle bir ﬂey yoktu. Kadrajlar her ﬂeye
ra¤men artt›, herkesin yaﬂama ﬂartlar›
iyileﬂti. Ama çevre ile iliﬂki aç›s›ndan
toplumda zay›flama var. Özellikle komﬂuluk iliﬂkileri azal›rken, insanlar›n çevreyle iliﬂkileri de azald›, gitti.

Ayd›n Boysan Kimdir?
Ayd›n Boysan, 1921 y›l›nda ‹stanbul'da
do¤du. Ö¤retmen Nevreste Han›m ile
muhasebeci Esat Boysan’›n o¤ludur. 1939
y›l›nda Pertevniyal Lisesi'ni , 1945 ’te
‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
'ni (Mimar Sinan Üniversitesi’nin Mimarl›k
Bölümü’nü) bitirdi. Mesle¤ini 1999 ’a kadar
ara vermeden sürdürdü. 1954-1955
y›llar›nda Türkiye Mimarlar Odas› ’n›n
kurucular› aras›nda yer ald›; yönetim
kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve 19611962 y›llar› aras›nda ‹stanbul ﬂube baﬂkan›
oldu. 1957 -1972 y›llar›nda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ’nde ders verdi. Ulusal ve
uluslararas› mimarl›k yar›ﬂmalar›nda
ödüller kazand›. Spor salonlar›ndan, büyük
endüstri tesislerine kadar 100'e yak›n
yap›tta imzas› var. Kendi kitaplar›n›
basmak için Bas Yay›nlar›’n› kurdu (19841993). Aral›ks›z olarak on y›l Hürriyet ve
üç y›l Akﬂam gazetelerinde köﬂe yaz›lar›
yazd›. Köﬂe yaz›lar›na ek olarak 20 dünya
gezisi izlenimlerini kaleme ald›.

Kitaplar›;
Mizah; Pald›r Güldür, Yang›n Var, Umut
Simit, Yalan, Oldu mu Ya, F›s›lt›, Dostluk,
Aldanmak, Söylesem Bir Türlü, Merak
Uyan›nca,
Gezi; Dünyay› Severek I, II, III; Yollarda,
Uzaklardan.
Roman; Y›l 2046 Uzay An›lar›,
Deneme-An›; ‹stanbul Esintileri, Uzun
Yaﬂaman›n S›rr›, Leke B›rakan Gölgeler,
Ne Güzel Günlermiﬂ, Binbir Yaﬂam
Sahnesi, Nerede Yaﬂ›yoruz, Yaﬂama
Sevinci, Sev ve Yaﬂa, Damlalar, Zaman
Geçerken, Aynalar; Yüzler ve Yürekler,
Felekten Bir Gün, ‹stanbul'un Kuytu
Köﬂeleri, Neﬂeye ﬁark›, Nereye Gitti
‹stanbul? Parfüm Reyonu, ﬁerefe, Hayat
Tatl› Zehir
Uygulanm›ﬂ Projeleri;
Eczac›baﬂ› Tesisleri (Levent), Arçelik
Tesisleri (Çay›rova), Arçelik ‹zmir Fuar
Pavyonu, Amerikan Hastanesi (‹stanbul),
‹pek Ka¤›t (Karamürsel), Kartonsan Ka¤›t
Fabrikas› (‹zmit), Arçelik (Eskiﬂehir),
Eczac›baﬂ› Artema Tesisleri (Bozüyük),
Eczac›baﬂ› Kal›p Fabrikas› (Kartal),
Alamsaﬂ (Tuzla), Da¤delen Evi (Sapanca),
Türkkablo (‹zmit), ‹zka-Rabak tesisleri
(Tuzla), Döktaﬂ (Bursa), Profilo
(Çerkezköy), Petaﬂ (‹zmir), Yaﬂl›lar Yurdu
(Adapazar›), Öksüz Ö¤renciler Yurdu
(Eskiﬂehir), Bozkurt Mensucat (‹stanbul),
ﬁiﬂecam (Tuzla), K›l›ço¤lu Yeni Kiremit
Fabrikas› (Eskiﬂehir), Lütfü Doruk Evi
(Pendik), R›za Biçen Evi (Bursa), Bisaﬂ
‹plik (Bursa), Nasaﬂ Alüminyum Tesisleri
(Gebze), Efes Pilsen Tesisleri (Adana),
Kültür Merkezi ve Okul,M.Ü. (‹stanbul),
Serencebey Apartman› (Beﬂiktaﬂ), Toprak
Akrelik (Eskiﬂehir), Mestaﬂ Konserve
Fabrikas› (Çanakkale), Toprak Camyünü
(Eskiﬂehir), Toprak ‹laç (Adapazar›),
Toprak Madencilik Tesisleri (Mu¤la),
Toprak Showroom (Eskiﬂehir), ‹zocam
Tesisleri (Mersin), Hürriyet Tesisleri
(Güneﬂli), Ardem (Bolu), Eternit Tesisleri
(Karamürsel), Assan Alüminyum Tesisleri
(Tuzla), Trakya ‹plik (Çerkezköy),
Eczac›baﬂ› Tesisleri (Bozüyük), Termal
Otel (Bursa), Aymar Tesisleri (Çorlu),
Dosan (Yeniﬂehir), Toprak Seniteri
(Eskiﬂehir), Deva ‹laç Üretim Tesisleri
(Gebze).

Portre - Mimar

Sinan’› Bir Mimar Olarak En ‹yi Yorumlayan

Sanat tarihçisi, ö¤retim üyesi ve yazar
kimli¤iyle Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i de¤erli
bilim adamlar›ndan biridir Prof. Dr. Do¤an
Kuban… Ad› sadece Türkiye’de de¤il,
dünyada da sayg›nl›k yaratan Prof. Dr.
Kuban, TÜBA ﬁeref Üyeli¤i, Amerikan
Mimarl›k Enstitüsü ﬁeref Üyeli¤i, Türkiye
ICOMOS Kurucu Üyeli¤i gibi çok say›da
ünvana sahip.
Prof. Do¤an Kuban, çok sayg›n ve
konusunda uzman bir bilim adam›
olmas›na karﬂ›n, konu ne olursa olsun,
o konuda "dersini çal›ﬂma"y›, haz›rl›k
yapmay› hiçbir zaman ihmal etmeyen
bir bilim adam›. Bilim hayat›m›zda, “ben
nas›l olsa bu konuyu biliyorum” diye
geçiﬂtirmeyen, kendisinden ne bekleniyorsa, karﬂ›s›ndakine sayg›n›n gere¤i
olarak en dar zamanda bile haz›rl›¤›n›
yapma kural›n› yaﬂatan çok az say›da
kiﬂiden biri.

Bilim Adam›
Prof. Dr. Do¤an Kuban

Elif Ada Deniz
Bir önceki say›m›zda “Portre” bölümümüzde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en
görkemli döneminin izlerini, günümüze
an›tsal yap›tlar›yla taﬂ›yan Mimar Sinan’›
Fakültesi'nden Yüksek Mimar olarak
konuk etmiﬂtik. Bu say›m›zda da Mimar
Sinan’› bir mimar olarak en iyi yorumlayan mezun oldu ve ayn› üniversitenin Mimarl›k
Tarihi kürsüsüne asistan oldu. Kuban,
bilim adamlar›ndan Prof. Dr. Do¤an
tezini Türk Barok Mimarisi üzerine yapt›.
Kuban’› konuk ettik. Sanat tarihçisi,
Kuban, bu fakültede asistan olarak baﬂö¤retim üyesi ve yazar kimli¤iyle
lad›¤› akademik kariyerini, 1993 y›l›nda
Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i de¤erli bilim
emekli olana kadar
adamlar›ndan biridir
sürdürdü. ‹talyan
Prof. Dr. Do¤an
Prof. Do¤an Kuban, çok sayg›n ve
Hükümeti'nin verKuban… Ad› sadece
konusunda uzman bir bilim adam›
di¤i bursla gitti¤i
Türkiye’de de¤il,
olmas›na karﬂ›n, konu ne olursa
1954-55 y›llar›nda
dünyada da
olsun, o konuda "dersini
‹talya'da Rönesans
sayg›nl›k yaratan
çal›ﬂma"y›, haz›rl›k yapmay› hiçbir
mimarl›¤›n› inceleProf. Dr. Kuban,
zaman ihmal etmeyen bir bilim
me f›rsat›n› buldu.
Türkiye Bilimler
adam›.
“Osmanl› MimariAkademisi (TÜBA)
sinde ‹ç Mekân
ﬁeref Üyeli¤i,
Teﬂekkülü ve Rönesans’la Bir Mukayese”
Amerikan Mimarl›k Enstitüsü ﬁeref
adl› çal›ﬂmas›yla doçent oldu.
Üyeli¤i, Türkiye ICOMOS Kurucu Üyeli¤i
1962-63'te Amerika'da Michigan Ünivergibi çok say›da unvana sahip. Kuban’›n
çok say›da yay›mlanm›ﬂ kitap, araﬂt›rma sitesi ‹slam Sanat› bölümünde misafir
ö¤retim üyesi olarak bulunan Do¤an Hoca,
ve makalesi de bulunuyor.
1963-64 y›l›nda Harvard Fellow'u olarak
1926'da Paris'te do¤du. 1949 y›l›nda
Washington'da Dumbarton Oaks Bizans
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k

Araﬂt›rmalar› Merkezi’nde Anadolu Bizans
Mimarisi üzerine çal›ﬂma yapt›. 1965'te
"Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve
Sorunlar›" adl› kitab›yla profesör olan
Kuban, 1967'den sonra Michigan Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde ‹slam
Sanat› ve Mimarisi, 1980-81'de M.I.T.'de
misafir A¤a Han profesörü olarak ‹slam
Mimarisi Tarihi dersleri verdi. Uluslararas›
An›tlar ve Siteler Konseyi'nin Türkiye
Komisyonu'nun kurulma çal›ﬂmalar›n›
yürüttü.
1965-75 y›llar›nda Harvard Üniversitesi'nin sponsorlu¤unu yapt›¤› ‹stanbul'da Kalenderhane Camisi kaz›s› ve
restorasyonunda (Prof. L. Striker'le
birlikte) direktör olarak çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Kalenderhane, Tahtakale Hamam›,
Kazakistan'da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da Merv kentinde Sultan Sancar
Türbesi restorasyonlar›n›n dan›ﬂman›
olarak çal›ﬂt›. ‹stanbul, ‹zmir, Gaziantep,
‹znik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum
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kentleri tarihi çevre koruma rapor ve
projelerini yapt›. 1975'te Mimarl›k Tarihi
ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu ve
baﬂkanl›¤›n› yürüttü. ‹.T.Ü.'de Mimarl›k
Tarihi ve Restorasyon kürsüleri baﬂkanl›¤›
(1958-93) ve Mimarl›k Fakültesi dekanl›¤›
yapt› (1974-77). 1979'da Uluslararas› ‹slam
Tarihi, Sanat› ve Kültürü Araﬂt›rmalar›
Derne¤i "IRCICA"n›n Baﬂkan› seçildi.
“Sinan’›n Sanat› ve Selimiye” Kitab›yla
Gelen Ödül… 1978-83 aras›nda A¤a Han
Mimarl›k Ödülü yürütme komitesinde
çal›ﬂt›. 1968-83 y›llar› aras›nda Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu
üyesi oldu. 1993'te emekli olan Kuban,
1990'da I. Ulusal Mimarl›k Yar›ﬂmas›
kapsam›nda TMMOB-Mimarlar Odas›
Mesle¤e Katk› Ödülü, ayn› y›l, Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan verilen Kültürel
Miras›n Korunmas›na Hizmet Ödülü,
TÜB‹TAK Hizmet Ödülü ve 1998'de
Sinan'›n Sanat› ve Selimiye adl› kitab›yla
Ayd›n Do¤an Sosyal ve Beﬂeri Bilimler
Ödülü ald›. Prof. Dr. Do¤an Kuban
edecek, ayn› zamanda da teﬂvik edecek
“Sinan’›n Sanat› ve Selimiye ” adl›
ﬂekilde dile getirmesi laz›m."
kitab›nda Mimar Sinan’›n ﬂahs›nda ve
Çocuklukta Baﬂlayan Tarih Merak›… Prof.
eserinde Osmanl› gerçe¤inin, ‹slam ve
Dr. Do¤an Kuban’› önce bir mimarl›k ve
Türk sanat›n›n, 15 ve 16’nc› yüzy›l›n
kent tarihçisi, sonra da bir sanat tarihçisi,
Avrupa’s› için ne denli önemli oldu¤unu
bir kültür tarihçisi olarak kabul etmek
vurgulamas›, Sinan’›n sanatç› kimli¤i,
gerekir. Babas› yurt d›ﬂ›nda e¤itim görsanat›n›n içeri¤i, konumu ve anlam›,
müﬂ, birkaç dil bilen, tarih okuyan ve tarih
yaratt›¤› mimarinin dünya sanat tarihi
yazan bir subay olan Kuban’›n tarih ilgisi
içindeki yeri gibi sorunsallar› büyük bir
de bu nedenle çocuklu¤unda baﬂlam›ﬂ.
ustal›kla
Babas›n›n tarih ilgisi,
yorumlamas›
çocuklar›na Osmanl›
nedeniyle ödüle
tarihinden adlar
Prof. Dr. Kuban’n›n belki tarihçi
de¤er bulundu.
koyacak kadar ileri
Dersini Önceden
diplomas› eksik ama tarihçi olmak
düzeydeymiﬂ. Do¤an
Çal›ﬂ›r… Prof.
için gerekli bütün aﬂamalardan
Kuban’›n ad› Ni¤bolu
Do¤an Kuban, çok
Kalesi kumandageçmiﬂ bir bilim adam›.
sayg›n ve
n›ndan, kardeﬂininki
konusunda uzman
ise, Y›ld›r›m Bayebir bilim adam›
z›d’dan geliyor.
olmas›na karﬂ›n, konu ne olursa olsun, o Küçük yaﬂta tarih kitaplar› ile tan›ﬂan
konuda "dersini çal›ﬂma"y›, haz›rl›k
Kuban’›n tarihçili¤i, Teknik Üniversite’de
yapmay› hiçbir zaman ihmal etmeyen bir mimarl›k tarihi, sanat tarihi dersleri
bilim adam›. Bilim hayat›m›zda, ben nas›l vermekle baﬂl›yor. Daha sonra üniverolsa bu konuyu biliyorum diye geçiﬂtirme- sitenin devrim tarihi hocas› ölünce, fakülte
yen, kendisinden ne bekleniyorsa, karﬂ›s›n- yönetimi bu görevi kendisine veriyor. Prof.
dakine sayg›n›n gere¤i olarak- en dar
Dr. Kuban’n›n belki tarihçi diplomas› eksik
zamanda bile haz›rl›¤›n› yapma kural›n›
ama tarihçi olmak için gerekli bütün
yaﬂatan çok az say›da kiﬂiden biri.
aﬂamalardan geçmiﬂ bir bilim adam›. Dört
Prof. Dr. Kuban, bu özelli¤ini ﬂöyle
buçuk y›l›n› dünyan›n en büyük sanat
aç›kl›yor: “Gerçekten, haz›rlanmadan
tarihi ve tarih kitapl›klar›nda okuyarak
ömrümde hiçbir ﬂey yapmad›m, bence bu geçirmiﬂ.
güvensizlikten de¤il. Çünkü ben haz›rKuban mimarl›k veya sanat tarihçisiyle
lanmadan da bir ﬂeyler yapabiliyorum
tarihçiler aras›ndaki fark› ﬂöyle anlat›yor:
art›k, ama karﬂ›ndakilerin yararlanmas›
"Asl›nda ben bir maddi çevre tarihçisiyim;
için insan›n düﬂüncesini sistematik olarak yani yap›lar ve onlar›n yaratt›klar› kompözetlemesi ve onu dinleyicileri tahrik
leksler, giderek kentler benim temel
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inceleme konular›m. Bunlar›n daha iyi
anlaﬂ›lmas› için baﬂta artifact'lar› inceliyorum, ondan sonra onlar›n çevresindeki
daha küçük artifact'lar› inceliyorum,
ondan sonrada onlar› meydana getiren
ortam›n bütün koﬂullar›n› ö¤renmeye
çal›ﬂ›yorum. Zaten artifact'tan ç›k›p da
'ortam›n koﬂullar›' der demez, derhal
tarihçinin alan›na giriyorsunuz."
Selimiye Camii’nde 4 Y›l.. Kuban, arﬂiv
çal›ﬂmas›n› hiç sevmedi¤ini o nedenle
arﬂive çok az girdi¤ini söylüyor. Selimiye
Camii’nde 4 y›l çal›ﬂan Kuban, arﬂiv çal›ﬂmas› ile ilgili düﬂüncelerini de Selimiye
Camii’ndeki çal›ﬂmas›n› anlatarak ﬂöyle
aç›kl›yor: “Selimiye Camii’nin rölövesini
yapmak için her sene 3 ay gidip, medresesinde yatt›m. 12 ay çal›ﬂt›m ve rölövesini
tamamlayamad›m, zaten o zaman elimizde ne fazla para, ne de alet vard›, gene
de sadece Selimiye de¤il, Edirne içinde
birçok yap› belgeledik. Selimiye ile ilgili
yay›mlanm›ﬂ belgelerin hepsini okudum,
ama e¤er ben Selimiye ile ilgili arﬂiv
çal›ﬂmas› yapmaya kalksayd›m bir 12 ay
de¤il, belki 120 ay gerekebilirdi. Onu da
ben yapamazd›m. Türkiye'deki artifact'lar›n yap› alan›ndaki kalanlar›n
say›s›n› ve Süleymaniye'nin bile rölövesi
yap›lmam›ﬂ bir yap› oldu¤unu düﬂünecek
olursan›z, bir mimarl›k tarihçisinin gidip
de arﬂivde ›k›na s›k›na yaz› okumaya
çal›ﬂmas› pek pratik say›lmaz. Ben tarihçileri de biliyorum, arﬂive girdikleri zaman
iki, üç sayfay› al›rlar, bir ayda ancak onu
çözerlerdi. Ben böyle bir çal›ﬂma için
haz›rlanmad›m ve hiçbir zaman da o

anlamda bir tarihçi de¤ilim, ben artiKuban, mimarl›k tarihi profesörü Pablo
fact'lar›n tarihçisiyim. Yani benim objem Verzone'ye yollan›r. Verzone, Do¤an
binan›n, yap›t›n kendisidir."
Kuban'›n asistan olmadan önce bir
Tarihi Eserin Kendisi Önemli… Prof.
araﬂt›rma yapmas›n› ister. "Sizin ülkede
Dr. Kuban, yap›n›n, tarihi eserin kendisinin, barok çeﬂmeler var, camiler var. ﬁimdi
onun hakk›ndaki belgelerden daha önemli git bu konuda bir araﬂt›rma yap, yaz getir"
bulan bir isim. Ve kendini öyle bir kuﬂakta der. Foto¤raf makinesi bile olmayan
yetiﬂmiﬂ bir bilim adam› olarak gördü¤ünü Kuban, birilerine foto¤raf çektirerek, biraz
söylüyor. Prof. Dr. Kuban, tarihi eserle
da kitaplardan keserek küçük bir çal›ﬂma
tarih aras›ndaki iliﬂki konusundaki görüﬂ- haz›rlay›p Mimarl›k Tarihi profesörü
lerini ﬂu ﬂekilde aç›kl›yor: “Divri¤i Ulu
Verzone'ye götürür. Hoca be¤enir, "Senin
Camii ve
tezin de barok
Mengüceko¤ullar› ile
olsun" der.
ilgili bilgilerin tümü
Tezini haz›rlamak
"Osmanl› Klasik Mimarisi'nde ‹ç
3-4 paragraf›
üzere barok üzerine
Mekân Teﬂekkülü" adl› tezini
geçmez, ama Divri¤i
çal›ﬂmaya baﬂlayan
1955'te
tamamlayan Kuban, bu
Ulu Camii hakk›nda
Kuban, barokun
tarihten sonra da zaman›n› hep
ben bir sömestr
arkas›nda bulunan
mimarl›k tarihi yazmakla geçirdi.
süren ders verdim
koskocaman tarih
ve bir kitap yazd›m.
ile karﬂ›laﬂ›nca
E¤er Divri¤i Ulu
yaﬂad›¤› ﬂaﬂk›nl›¤›
Camii ﬂimdi ortada olmasayd›, üç tane
ﬂu sözlerle dile getiriyor: "Barok üzerinde
kitabeyle, iki tane tarihi bilgi olsayd›,
çal›ﬂmaya baﬂlay›nca o zaman bütün
Divri¤i Ulu Camii diye bir ﬂeyin tarihi de
cehaletimi ö¤rendim, çünkü barokun
olmazd›, yorum da yap›lamazd›. ﬁimdi
arkas›nda koskocaman bir tarih var. ‹ﬂin
Divri¤i Ulu Camii hakk›nda 10 cilt de kitap tuhaf› bizde barok diye bilinen, erken 18.
yaz›labilir. Tarihçiler bunu pek sevmeye- yüzy›l mimari bezemesi, Rokoko kökenbilirler, ama ben yap›n›n kendisini do¤rusu lidir. Ayn› dönemde barok etkiler de
onun hakk›ndaki belgelerden daha önemli girmiﬂ. Rokoko'yu da do¤rudan do¤ruya
bulan bir adam›m "
Türkler Avrupa'dan getirmiﬂler, çizilmiﬂ
Mimarl›k Tarihi Asistan›… Do¤an
modeller olarak. Sonra Frans›z mühenKuban'›n ilk çal›ﬂmas› "Türk Barok
disleri getirmiﬂler. Yirmisekiz Çelebi
Mimarisi Üzerine Bir Deneme" adl›
Mehmed Efendi'den bu yana bütün o
yap›t›d›r. Askerlik görevini yapt›kt›n sonra, bezemesel biçimleri temelde Fransa'dan
mimarl›k tarihi asistan› olmak istedi¤ini
alm›ﬂ›z. Bu, ak›l almaz h›zla olmuﬂtur;
söyledi¤inde herkes ﬂaﬂ›r›r. Bir mimar
1735'ten sonra Türkiye'de hiç kimse klasik
ç›kacak da mimarl›k tarihi asistan› olacak… bezeme neredeyse yapmam›ﬂ. Saray nas›l

bir tutkuyla bu yeniliklere yap›ﬂm›ﬂ, benim
akl›m hâlâ ermiyor. Orada tarihçilerin
biraz daha kurcalamalar› gerek: Nas›l
oluyor da bu kadar kudretli eski bir
gelenek birdenbire böyle b›çakla kesilmiﬂ
gibi yerini baﬂka bir üsluba b›rak›yor? Ben
o zaman tezimi yapmam için barokla
birlikte Frans›z rokokosunu ö¤renmem
gerekti¤ini anlad›m. Ondan sonra da
Türkiye ile ilgili ne yazacaksam, önce Bat›
literatüründe bu konuda yaz›lm›ﬂ olan
ﬂeyleri yahut ona paralel olanlar› okuyarak, o konudaki kavramlar› inceleyerek,
kendimi yetiﬂtirdim, diyebilirim."
Tezle Baﬂlayan Mimarl›k Tarihi
Yazarl›¤›… Kuban, doçentlik tezi için
üniversite taraf›ndan ‹talya’ya gönderilir.
‹talya’da mekan fikrinin en gözde isimlerinden biri olan eleﬂtirmen-mimar Bruno
Zevi ile sohbet s›ras›nda Kuban’›n doçentlik tezinin konusu da kendili¤inden
ortaya ç›kar: “Büyük Osmanl› ‹ç Mekan
Mimarisiyle, Rönesans’›n Benzer ‹ç Mekan
Mimarisinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›”.
"Osmanl› Klasik Mimarisi'nde ‹ç Mekân
Teﬂekkülü" adl› tezini 1955'te tamamlayan
Kuban, bu tarihten sonra da zaman›n› hep
mimarl›k tarihi yazmakla geçirdi. Bir
dönem, Prof. Verzone ülkesine döndükten
sonra, okulun beﬂ s›n›f›nda modern
mimariye kadar bütün dersleri verme
ﬂans› da buldu. Kuban bu dönem için,
“‹talya'da gördü¤üm, izledi¤im deneyimle
sadece rutin bir konu iﬂleme ﬂeklinde
de¤il, gerçekten dönemin tarihini derinlemesine inceleyip dönemin sanat kuramlar›n› inceleyerek, çok çal›ﬂarak, önce
kendim ö¤rendim, sonra o bilgiyi hep
karﬂ›laﬂt›rmal› yöntemlerle ö¤rencilere
aktarmaya çal›ﬂt›m. Baﬂka bir deyiﬂle,
dersleri verirken ben kendimi de
yetiﬂtirdim” diyor.
ABD'de Fulbright bursu kazanan Kuban,
mimarl›k tarihçisi, sanat tarihçisi olmaya
azmetti¤i için 1962'de doçent olarak
Michigan Üniversitesi'nde sanat tarihi
bölümüne gider. Michigan'daki günlerini,
ara s›ra ders verse de, Farsça dahil daha
çok ö¤renmekle geçirir. Bir y›l sonra
dünyan›n en ünlü Bizans araﬂt›rmalar›
merkezlerinden biri olan Dambarton
Oaks'da çal›ﬂmas› için teklif gelir. Harvard'dan burs alarak bir y›l orada Anadolu
Bizans Mimarisi üzerine çal›ﬂ›r. Dünyan›n
en önemli Bizans kitapl›¤›nda bir y›l
süreyle Türkiye'ye ait ne varsa okumaya
çal›ﬂ›r. Türkiye'deki H›ristiyan mimarisi
üzerine bir de katalog haz›rlar. Üç y›l
boyunca dünyan›n en büyük kitapl›k-
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lar›ndaki bu ö¤renme süreci, 1965'teki
profesörlük tezini getirir: "Anadolu Türk
Mimarisinin Kaynak ve Sorunlar›". Jürinin
be¤enisini kazanan profesörlük tezinde,
Türklerin Anadolu'ya geliﬂi ve geçiﬂ
yollar›ndaki ve Anadolu'daki uygarl›klardan etkileniﬂini ele ald›.
Kuban’dan Dev Bir Eser: Osmanl›
Mimarisi… 60 y›ll›k meslek yaﬂam›nda
onlarca mimarl›k tarihçisini ve restoretörmimar› yetiﬂtirmiﬂ olan Prof. Dr. Do¤an
Kuban, baﬂar› dolu kariyerini zor ama ayn›
derecede baﬂar›l› kitab› “Osmanl› Mimarisi” ile taçland›rm›ﬂ.
Kuban'›n Osmanl› Mimarisi yaln›zca
hacim olarak de¤il, 600 y›ll›k Osmanl›
mimarisi alan›na yaklaﬂ›m› ve konular› ele
al›ﬂ biçimiyle de büyük bir eser… Cemal
Emden taraf›ndan çekilmiﬂ bin foto¤raf,
yüzlerce harita, vaziyet plan›, yap› plan›
ve kesiti, gravürler, kesitli ve kesitsiz
aksonometrik perspektifler ile mükemmel
bir sanat eseri olmuﬂ. Alt› as›rl›k bir
imparatorlu¤un mimarl›k tarihini yazmak
bilgi birikimi ister, güç ve dayanma azmi
ister, en çok da cesaret ister.
Do¤an Kuban 'Önsöz' yaz›s›nda, "Bu
kitapta sunulan 'Osmanl› Mimarisi', yar›m
yüzy›l içinde araﬂt›rarak, ders vererek,
yazarak geliﬂtirdi¤im bir sanat ve tarih
yorumunun sonuçlar›n› içermektedir"
diyor. Bu cesur at›l›m› daha önce bir kez,
Robert Kolej Yüksek Okulu'nda sanat
tarihi dersleri verdi¤i s›rada araﬂt›rmalar›n› gerçekleﬂtirip kaleme ald›¤› ve
Londra'daki Thames and Hudson Yay›nevi
taraf›ndan ilk kez 1971'de ‹ngilizce olarak
bas›lan A History of Ottoman Architecture
kitab›n›n yazar› Godfrey Goodwin
denemiﬂti. 500 sayfal›k bu kitap otuz beﬂ
y›l öncesinin siyah beyaz foto¤raf kalitesi
ve bas›m tekni¤i ile yay›nlanm›ﬂ olmas›na
karﬂ›l›k önemli bir boﬂlu¤u doldurmay›
sürdürmüﬂ ve Türk okuyucular için
bas›lacak bir Osmanl› Mimarl›k Tarihi
eserini verecek Türk bilim insan›n›n yolunu
gözletmiﬂti. Prof. Kuban, kitab›yla bu
beklentiyi fazlas›yla karﬂ›lam›ﬂ oldu.
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Prof. Do¤an Kuban Yay›nlar Listesi:
1. Türk Barok Mimarisi Hakk›nda Bir Deneme,

Constantinopolis, Istanbul, ‹stanbul, 1996;

‹stanbul, 1954 (Yeterlik Tezi)

Türkçe Çevirisi: ‹stanbul, Bir Kent Tarihi.

2. Osmanl› Dini Mimarisinde ‹ç Mekan

Bizantion, Konstantinopolis, ‹stanbul, ‹stanbul,

Teﬂekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, ‹stanbul,

1996; ‹kinci Türkçe Bask›s›, ‹stanbul, 2000

1958 (Doçentlik Tezi)

(TAR‹H VAKFI)

3. Bir Bat› Anadolu Gezisi ‹zlenimleri, ‹stanbul,

14. Sinan’›n Sanat› ve Selimiye, ‹stanbul, 1997;

1961

2. Bask› 1998; ‹ngilizce Çevirisi: Sinan’s Art and

4. Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve

Selimiye, Istanbul, 1997 (Ayd›n Do¤an Vakf›

Sorunlar›, ‹stanbul, 1965 (Profesörlük Tezi)

Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) (TAR‹H VAKFI)

5. Türkiye Sanat› Tarihi, ‹stanbul, 1970; 7. Bask›

15. Kalenderhane in Istanbul. The Building,

1996 (Gerçek Yay›nlar›, 100 Soruda Serisi)

Mainz, 1997 (C. L. Striker ile) (VERLAG PHILIP

(ÇA⁄DAﬁ YAYINLARI)

VON ZABEN GMBH, MAINZ)

6. Mimarl›k Kavramlar›, ‹stanbul, 1973; 4. Bask›

16. Kent ve Mimarl›k Üzerine ‹stanbul Yaz›lar›,

1998, 6. Bask› 2002 (YEM)

‹stanbul, 1998 (YEM)

7. Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden,

17. Divri¤i Mucizesi, Ortaça¤ ‹slam Bezemesi

1974; Part II, Leiden, 1985 (Iconography of

Üzerine Yorumlar, ‹stanbul, 1999

Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)

18. Sinan, An Architectural Genius, (Foto¤raflar:

8. Sanat Tarihimizin Sorunlar›, ‹stanbul, 1975;

A. Ertu¤), Bern, 1999 (ERTU⁄, BORUSAN)

(Geniﬂletilerek) Türk ve ‹slam Sanat› Üzerinde

19. Tarihi Çevre Koruman›n Mimarl›k Boyutu,

Denemeler, ‹stanbul, 1982;

Kuram ve Uygulama, ‹stanbul, 2000 (YEM)

9. Turkish Culture and Arts, ‹stanbul, 1985

20. Kaybolan Kent Hayalleri Ahﬂap Saraylar,

(BBA)

‹stanbul, 2001; ‹ngilizce Çevirisi: Wooden

10. Bat›ya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu’dan

Palaces of the Ottomans, ‹stanbul, 2001 (YEM)

Önce Türklerin Sanat Ortakl›klar›, ‹stanbul,

21. Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri

1993 (CEM)

ve Koruma Yöntemleri, ‹stanbul, 2001 (TAR‹H

11. ‹zmir ve Ege’den Mimari ‹zlenimler, (D.

VAKFI)

Goffman’la birlikte; Çizimler: Kaya Dinçer, ‹zmir,

22. Selçuklu Ça¤›nda Anadolu Sanat›, ‹stanbul,

1994 (Ç‹MENTAﬁ, ‹ZM‹R)

2002 (YKY)

12. The Turkish Hayat House, ‹stanbul, 1995;

23. K›rsal Kültürün Nesnellik Boyutlar›, Ankara,

Türkçe Çevirisi: Türk Hayatl› Evi, ‹stanbul, 1995

2003 (TÜBA)

(EREN)

24. Osmanl› Mimarisi ‹stanbul May›s 2007

13. Istanbul, An Urban History. Byzantion,

(YEM)

Bayi Haber

Do¤uﬂ izolasyon ve Yap› Malzemeleri Sinan Kanado¤lu:

“Türkiye

Alç›y›
Geç
Keﬂfetti”
Lafarge Dalsan’in ‹zmir bayilerinden
Do¤uﬂ ‹zolasyon firmas›n›n sahibi Sinan
Kanado¤lu, Türkiye’nin alç› ve alç› levha
sistemlerini geç keﬂfetti¤ini düﬂünüyor.
Ancak son 10 y›ld›r yeni yap›lar›n yan›
s›ra mevcut bina tadilatlar›nda da alç›
ve alç› levha sistemlerinin s›kl›kla tercih
edildi¤ini belirten Kanado¤lu, bunun
pazar›n büyümesine büyük katk›
sa¤lad›¤›n› söylüyor.
Kanado¤lu, “Piyasada her ﬂeye “alç›”
diyorlar. Ama biz de ustalar da alç› ad›
alt›nda sat›lan her malzemenin alç›
olmad›¤›n› biliyoruz” diyerek, bununla
ilgili ciddi uyar›larda bulunuyor.
Kanado¤lu, ALÇIM’ ›n ikinci bayii konu¤u..

‹zolasyon Boya ve Yap› Malzemeleri
firmas›n›n sahibi Sinan Kanado¤lu, sektörün önemli geliﬂmeler yaﬂad›¤›n› söylüyor. Talepleri yerine getirmede s›k›nt›
yaﬂamad›klar›n› anlatan Kanado¤lu, bunu
Lafarge Dalsan’a borçlu olduklar›n›
belirtiyor.
Lafarge Dalsan’›n ‹zmir’de bayili¤ini 10
y›ld›r yapan Kanado¤lu, 1962 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya gözlerini açm›ﬂ. KanadYaz› ve Foto¤raf: Mevlüt Çavuﬂo¤lu
o¤lu, üniversite e¤itimini ‹zmir’de
Alç›s›z bina olur mu? Belki bu soru y›llar tamamlam›ﬂ. Dokuz Eylül Üniversitesi
önce sorulmuﬂ olsayd›, evet denebilirdi… ‹ﬂletme Fakültesi mezunu olan Sinan
Kanao¤lu, 30 y›ld›r inﬂaat sektörünün
Ama bugün geldi¤imiz noktada, alç›
içinde…
kullan›larak
1999 y›l›nda kendi
binalara
firmas›n›
kuruncaya
kazand›r›lan
Büyük projelere ürün veriyoruz.
kadar
sektörde
farkl›
görüntü, art›k
Bizim en büyük avantaj›m›z,
alanlarda
çal›ﬂan
alç›s›z bir bina
Lafarge Dalsan ürünlerini sistem
Sinan Kanado¤lu,
inﬂaat›n›n
Türkiye’de inﬂaat
olarak
sat›yoruz.
olmayaca¤›d›r.
sektörünün dününe
‹zmir’in iki
ve bugününe mutfakyakas›nda
yükselen binalardaki estetik görüntü ise, tan biri olarak tan›kl›k etmiﬂ. Bu nedenle
alç› ve alç› levha sistemlerini sordu¤ualç›s›z bu iﬂin yürümeyece¤idir. .
muzda Kanado¤lu, “Ülkemiz alç› ve alç›
2000 y›l›ndan bu yana Lafarge
levha sistemleri ile çok geç tan›ﬂt›” diyerek
Dalsan’›n ‹zmir bayili¤ini yapan Do¤uﬂ

ilk tespitini yap›yor.
Alç› ve alç› levhalar›n yo¤un bir ﬂekilde
kullan›lmaya baﬂland›¤› 2000 y›l›ndan bu
yana ülkemizde bu alanda çok h›zl› bir
geliﬂme yaﬂand›¤›n› da belirten Kanado¤lu, bunda da bayisi oldu¤u Lafarge
Dalsan’›n çok büyük pay› oldu¤unu
düﬂünüyor.
Kanado¤lu, bu konudaki görüﬂlerini
ﬂöyle paylaﬂ›yor: “Mesle¤e ilk baﬂlad›¤›m›z
y›llardan bugüne çok büyük geliﬂme oldu.
O zamanlar alç› levhan›n ne oldu¤u dahi
bilinmiyordu. Türkiye son 10 y›lda alç› ve
alç› levha sistemlerini tam olarak ö¤rendi
ve o günden bu yana da çok büyük yol
kat etti. Ancak Türkiye bilmese de o
y›llarda Avrupa’da bunlar yayg›n bir
ﬂekilde kullan›l›yordu. Mesle¤e baﬂlad›¤›m›z y›llarda Avrupa’y› geziyordum ve
oralarda alç› ve alç› levhan›n yap›n›n temel
taﬂ› oldu¤unu görüyordum. Benim gözlemlerime göre ülkemizde ise son 10
senedir geliﬂiyor. Bu geliﬂmede ise
Lafarge Dalsan’›n büyük rolü oldu¤unu
düﬂünüyorum.”
‹nﬂaatta alç› ve alç› levha ürünlerinin
çok büyük tamamlay›c› malzemeler
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oldu¤unu belirten Sinan Kanado¤lu,
ilgi de art›yor. Do¤al olarak piyasadaki
ülkemizde her ﬂeye bilimsel bak›lmad›¤›
ürün, marka ve oyuncu say›s›nda da büyük
için alç› ve alç› levhaya da uzun zaman
bir art›ﬂ yaﬂan›yor. Ancak böyle dönemönyarg›larla yaklaﬂ›ld›¤›n› anlat›yor.
lerde ise kalitesi tescillenmiﬂ markalar›n
“Alç› ve alç› levhan›n önemi, iﬂ gücünde¤eri art›yor. Çünkü herkes ürününü
den tasarruf özelli¤i, dekoratifli¤i, kolay- piyasaya alç› veya alç› levha olarak sul›¤›, sa¤l›kl› oluﬂu her bak›mdan geç
nuyor. Ancak Kanado¤lu, bu noktada
anlaﬂ›ld›” diyen
hemen itiraz ediyor.
Kanado¤lu, ancak
“Piyasada her ﬂeye
Bugün alç› ve alç› levhan›n iç
her ikisinin de ﬂimdi
alç› diyorlar ama biz
mekânlarda kullan›lmad›¤› yer yok.
her yerde
de ustalar da alç›
kullan›ld›¤›n› ve
Ancak bu alanda yat›r›mlar da art›yor. ad› alt›nda sat›lan
pazar›n çok h›zl›
her malzemenin alç›
‹ki sene önce ülkemizdeki üretim
büyüdü¤ünü ekliyor. yetmiyordu. Biz mal yetiﬂtiremiyorduk. olmad›¤›n› biliyoruz.
Ülkemizdeki bu
Bu rekabet ortam›ngeliﬂmeye
da fiyat politikayat›r›mc›lar›n da kay›ts›z kalmad›¤›n›
lar›nda bazen yüksek kald›¤›m›z için
belirten Sinan Kanado¤lu, son y›llarda bu zorland›¤›m›z oluyor ancak önemli proalanda büyük yat›r›mlar yap›ld›¤›na dikkat jelerde kalite ve güvenilirlik arand›¤› için
çekiyor. Kanado¤lu,“Bugün alç› ve alç›
biz avantajl› hale geliyoruz. Çünkü bizim
levhan›n iç mekânlarda kullan›lmad›¤› yer temsil etti¤imiz markan›n kalitesi
yok. Ancak bu alanda yat›r›mlar da art›yor. biliniyor.”
‹ki sene önce ülkemizdeki üretim
Büyük bir markay› temsil etmenin avanyetmiyordu. Biz mal yetiﬂtiremiyorduk.
tajlar›n› anlatan Kanado¤lu, ﬂöyle devam
Ancak pazar›n bu iﬂtah›n›n fark edilmeediyor: “Büyük projelere ürün veriyoruz.
siyle bu alana çok büyük yat›r›mlar yap›ld›, Bizim en büyük avantaj›m›z, biz Lafarge
yeni fabrikalar aç›ld›. Yurt d›ﬂ›ndan
Dalsan ürünlerini tüm sistem olarak
firmalar bu iﬂe girdi. Tabii pazar›n bu
ﬂekilde büyümesi inﬂaat için de lokomotif
oldu. Kendi iﬂime bakt›¤›mda da alç› ve
alç› levha bugün benim ana sat›ﬂ kalemlerinden birisini oluﬂturuyor” ﬂeklinde
konuﬂuyor.
Sinan Kanado¤lu bir konuya daha dikkat
çekerek, alç› ve alç› levha sistemlerinde
pazar›n h›zl› büyümesinin alt›nda baﬂka
bir etkenin daha yatt›¤›n› söylüyor.
Kanado¤lu, “Yeni yap›larda oldu¤u kadar
mevcut eski yap›lar›n tadilatlar›nda da
alç› ve alç› levhalar s›kl›kla kullan›l›yor.
Rakamsal olarak tam oran› nedir bilmiyorum ama pazar›n bu kadar h›zl› büyümesinde bunun da önemli bir pay› var” diyor.
Sinan Kanado¤lu ile yapt›¤›m›z söyleﬂi
de anl›yoruz ki pazar büyüdükçe bu alana
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Yeni yap›larda oldu¤u kadar
mevcut eski yap›lar›n tadilatlar›nda
da alç› ve alç› levhalar s›kl›kla
kullan›l›yor. Rakamsal olarak tam
oran› nedir bilmiyorum ama pazar›n
bu kadar h›zl› büyümesinde bunun
da önemli bir pay› var.
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sat›yoruz. Bunu özellikle vurgulamak
isterim. Lafarge Dalsan’›n tüm ürünlerini
tek kalem, sat›yoruz. Alç› grubunda zaten
öyle… Alç› levha ile ilgili olarak da profilinden, klipsine kadar sistemi tamamlayan bütün her ﬂeyi Lafarge Dalsan
olarak veriyoruz. Yani maliyetleri aﬂa¤›ya
çekmek için profilini Lafarge Dalsan verip,
di¤er elemanlar›n› piyasa mal› ürünlerden
vermiyoruz. Do¤uﬂ olarak en büyük
özelli¤imiz iﬂte Lafarge Dalsan’›n üretti¤i
tüm sistemi A’dan Z’ye orijinal al›p-sat›yor
olmam›z. Hiç baﬂka bir ﬂey satm›yoruz.
Kaliteden ödün vermememiz, önemli
projelerde tercih edilmemiz için önemli
bir neden oluyor.”
Do¤uﬂ ‹zolasyon ve Yap› Malzemeleri
firmas›n›n referans listesi de Kanado¤lu’nun bu sözlerinin ispat› gibi…
‹zmir’deki Crowne Plaza, Çeﬂme’deki 5
y›ld›zl› Il›ca Hotel, Özel Ege Sa¤l›k
firmas›n›n pek çok il ve ilçedeki hastaneleri, ‹zmir’deki gökdelenleri ile dikkat
çeken Megapol ‹nﬂaat’›n projeleri, yine
‹zmir’in en yüksek binalar›ndan Güral
Rezidans’›n bu listede yer ald›¤›n›
görüyoruz.

Mimari Estetik

Do¤al Cennetin Tarihle
Dans Etti¤i ﬁehir

“Bursa”
Bursa’nın mimari zenginli¤inde
Türklerin büyük katkısı vardır. Antik
dönemde sönük olan ﬂehir, Osmanlı
döneminde önemli bir imar
görmüﬂtür.

Çok az ﬂehir vardır ki Bursa gibi hem
do¤ayı hem de tarihi bünyesinde barındırır. Anadolu’nun zenginlik reçetesinde
ayrı bir öneme sahip olan Bursa, tarihin
her döneminde uygarlıkzlara ev sahipli¤i
yapmasıyla ünlenmiﬂ bir kent… ‹ﬂte
Bursa’nın kendine özgü mimarisi ve
tarihiyle Bursa yolculu¤umuz...
Gökhan Gözü
Anadolu toprakları, tarih sahnesinde
daima baﬂrol oynayan gizemli bir co¤rafya
olmuﬂtur. Bunun altında birçok uygarlı¤a
yaﬂam alanı olması ve bu topraklar u¤runa
verilen mücadeleler yatmaktadır. Gerek
eski tarihte gerekse yakın tarihte birçok
uygarlı¤ın yaﬂamını bizlere sunan tarihi
eser ve yapılar mevcuttur bu co¤rafyada.
Ve bu co¤rafyanın tarihsel önem taﬂıyan
aktörleri vardır ki onlarsız bir Anadolu
asla düﬂünülemez.
Bursa, bu tarihsel bütünlü¤ü sa¤layan
önemli bir yerleﬂim yeri. Uygarlıklar beﬂi¤i
olan Bursa, aynı zamanda Anadolu’nun
cennet köﬂelerinden de biridir. Bursa ve
çevresi, çok eski ça¤lardan beri yerleﬂimlere sahne olmuﬂtur. Bölgede eski yerleﬂim alanlarının yarattı¤ı uygarlıkların
günümüzden 7 bin yıl öncesine gitti¤i,
Ilıpınar Höyü¤ü kazılarında ortaya çıkmıﬂtır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda,
‹.Ö. 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleﬂim alanı bulunmuﬂtur.

M.Ö. 3. yüzyılda Bithynia’lılar ve Prusias’lılar tarafından kurulan kentin ilk adı
“Prusa” olmuﬂ. Yazılı kaynaklarda “Bitinya” olarak da geçen Bursa ve çevresinin
en eski yerleﬂimleri ‹znik Gölü çevresidir.
Sadece ‹znik Gölü çevresinde, taﬂ devirlerinde kuruldu¤u anlaﬂılan yedi önemli
höyük bulunmaktadır. Bunlardan Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar ve onun 750
m kadar do¤usundaki Hacılartepe Höyü¤ü,
Orhangazi-‹znik yolunun, Yeniköy altı
mevkiinde Tepecik Höyü¤ü, ‹znik Gölü’nün
do¤usunda ise Körüstan, Üyücek Tepe,
Höyücek ve Karadin höyükleridir.
Demirtaﬂ Köyü Höyü¤ü ile Mustafa
Kemal Paﬂa’nın Dorak Köyü ile Tahtalı
Köyünde bulunan kalıntılar, Bursa’nın en
az beﬂ bin yıllık, önemli bir uygarlık alanı
oldu¤una iﬂaret etmektedir.
Tüm bu tarihsel zenginlik, Bursa’nın
mimari yapısına da yansımıﬂtır. Bursa;
özellikle Bizans hâkimiyetinde ün bulmuﬂtur. Çekirge(Pythia) kaplıcalarının ismi ilk
kez bu dönemde geçmektedir. ‹mparator
Justinianos, burada güzel bir saray ve
umuma mahsus bir hamam yaptırmıﬂtır.
Bizans halkı, hastalıklarını burada tedavi
ettiriyordu. Ayrıca imparator ve asilzadelerin yaptıkları ziyafetler, kudret ve
zenginliklerini göstermelerine neden
olmuﬂtur.
Günümüzde ise, Roma ve Bizans
dönemine ait yapılara pek rastlanmaz.
Bunun nedeni; eski binalara ait malzeme-

Foto¤raflar: E-haber Arﬂiv
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nin, yeni inﬂaatlar için geniﬂ ölçüde
kullanılmasıdır.
Bursa’nın mimari zenginli¤inde Türklerin büyük katkısı vardır. Antik dönemde
sönük olan ﬂehir, Osmanlı döneminde
önemli bir imar görmüﬂtür. Osmanlılar
Bursa’yı aldıklarında kent, sadece hisar
içinden ibaretti. Orhan Gazi ﬂehri, hisarın
dıﬂına çıkararak, surlar dıﬂında bugünkü
Bursa’nın çekirde¤ini oluﬂturan yeni bir
ﬂehir kurmuﬂtur. Okul, hastane, köprü,
aﬂevleri, kervansaraylar, hamamlar gibi
kamu yapıları inﬂa edilmiﬂ ve bunların
çevrelerinde konut alanları yaratılarak,
bir yerleﬂme gelene¤i baﬂlatılmak
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suretiyle bugünkü “Yeﬂil Bursa”nın
tutan Yeﬂil Türbe ile birlikte Ulu Camii,
temelleri atılmıﬂtır.
Bursa kent merkezindedir. Bursa’nın en
Bugün ﬂehrin tarihsel mimarisi incelen- büyük camisi olarak ün kazanan Ulu Camii,
di¤inde Osmanlı’nın etkileri çok net
çok ayaklı cami ﬂemasının en klasik ve
görülmektedir. Öyle ki Osmanlı ‹mparaanıtsal örne¤i sayılıyor. Ulu Camii, I’inci
torlu¤u’na bir süre baﬂkentlik yapan
Beyazıd tarafından 1396-1400 yılları
Bursa’da, çok sayıda padiﬂahın, devlet
arasında yaptırılmıﬂ ve dikdörtgen planlı
adamının türbesi ve adlarını taﬂıyan cami, cami yaklaﬂık olarak 5000 metrekare
medrese ve külliye bulunmaktadır.
boyutlarında olmakla beraber, 20 kubbeli
Bursa, Osmanlı
bir anıt olup,
‹mparatorlu¤u’nun ilk
ortadaki kubbe
Bursa’nın tarihi mimarisinde önemli
200 yıllık döneminde
altında sekiz
yer tutan Yeﬂil Türbe ile birlikte Ulu
di¤er kentlere göre
köﬂeli bir
Camii, Bursa kent merkezindedir.
büyük geliﬂmeler
ﬂadırvan
Bursa’nın en büyük camisi olarak ün
göstermiﬂ, birçok
bulunmaktadır.
kazanan Ulu Camii, çok ayaklı cami
mimari yapı ile
Bursa Ulu Camii
ﬂemasının en klasik ve anıtsal örne¤i
süslenmiﬂ; devrinin
inﬂaatı açısından
sayılıyor.
tanınmıﬂ medreseleri
da özel bir tarihi
ile adeta bilimin de
yapıdır. Düzgün
baﬂkenti olmuﬂtur. I’inci Murat zamanında kesme taﬂlarla inﬂa edilmiﬂ kalın beden
baﬂlayan Hüdavendigar Külliyesi, I’inci
duvarlarının masif etkisini hafifletmek için
Beyazid’in yaptırdı¤ı Yıldırım Külliyesi, I. cephelerde, her kubbe sırası hizasına
Mehmed (Çelebi) döneminde baﬂlayıp, II. gelmek üzere sa¤ır sivri kemerler
Murad zamanında tamamlanan Yeﬂil
yapılmıﬂtır. Her kemerin içinde iki sıra
Külliye, Bursa’nın mekânsal geliﬂimini
halinde ikiﬂer pencere yer alır. Bunların
etkileyen ve bugün de ayakta duran,
gerek biçimleri, gerek boyutları her
büyük komplekslerden biridir.
cephede farklıdır. Son cemaat yeri
Bursa, Asya ile Avrupa’nın geçiﬂ yeri
bulunmayan yapının kuzey cephesinin
üzerinde bulundu¤undan; çok farklı
köﬂelerinde iki minare yer almaktadır.
halklar da bölgeye yerleﬂmiﬂ ve mimari
Minarelerin ikisi de beden duvarına
anlayıﬂları ile kente kültürel bir zenginlik oturmaz, yerden baﬂlar.
katmıﬂtır. Osmanlı döneminde ﬂehrin
Bursa’nın bir di¤er ünlü yapısı ve
yeniden yapılandırılması, tarihsel
Osmanlı’nın ince mimarisini anlatan eser
zenginli¤in yanında önemli sayılacak
Yeﬂil Türbe’dir. Yıldırım Bayezid’in o¤lu,
ekonomik bir zenginlik de kazandırmıﬂtır. Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1421
Bu kazanım, günümüzde ülkemizin hem
yılında yaptırılan Yeﬂil Türbe, Mimarı Hacı
ekonomik, hem de nüfus bakımından
‹vaz Paﬂa’nın imzasını taﬂımaktadır.
Bursa önde gelen ﬂehirlerden biridir.
Bugün, Bursa’nın sembolü haline gelen
Bursa’nın tarihi mimarisinde önemli yer yapı ﬂehrin her yerinden görülebilecek
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bir konuma sahiptir. I’inci Mehmet Çelebi,
sa¤lı¤ında türbeyi yaptırmıﬂ, 40 gün sonra
da vefat etmiﬂtir.
Dıﬂarıdan bakıldı¤ında tek katlı görünen
türbe, sandukaların bulundu¤u salon ve
bunun altında yer alan beﬂik tonozlu
mezar odasıyla beraber iki katlıdır. Dıﬂ
duvarlar turkuaz çinilerle kaplıdır. Türbenin içi, sandukalar, mihrap, duvarlar,
cümle kap›sı ile cephe kaplamaları da
çiniden yapılmıﬂtır. Kıbleye bakan mihrabı
bir sanat eseri olarak kabul edilir. Buradaki
çiniler, ‹znik çinicili¤inin ﬂaheser örnekleri
arasında yer alır.
Eski Bursa evlerine de¤inmeden yazıyı
bitirmek olmaz. Eski Bursa evleri, Bursa’nın önemli anıtları arasında sayılıyor.
Kendine özgü mimari yapısıyla dikkat
çeken Bursa evleri, tüm önlemlere karﬂın
yok olmaktadır. Oysa bu evlerin mimari
tekni¤i ve kullanımı incelendi¤inde, çeﬂitli
sosyal gurupların burada yaﬂadı¤ı
görülmektedir.
Bursa Evleri’nin ço¤unlu¤unda, üstte
üç oda, altta bir oda, bir sofa ve bir fırın
yer almaktadır. Tarihi Bursa evlerinin
hemen tümünün bahçeli, ev içinde akar
çeﬂmesi bulunmaktadır. Halen ayakta
kalmıﬂ en eski ev örne¤i Somuncu Baba
Evi’dir. Ayrıca Bursa’da çok sayıda 17, 18
ve 19. yüzyıldan kalma tarihi ev vardır.
Bursa, her ne kadar Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında ‹stanbul’u fethetmesinden sonra, ‹stanbul’un gölgesinde
kalmıﬂ görünse de, tarihsel de¤erleriyle
Anadolu’nun en önemli kentleri arasında
yer almıﬂtır.

Alç›m Kampüs - Ö¤renci Proje I
Gazi Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu: Nur Ça¤lar, Adnan Aksu,
Zeynep Uluda¤, Erdal Sorgucu,
Giorgio Gasco, Murat Sönmez,
Gülﬂah Güleç, ‹rem Küçük
Ö¤renciler: Merve Kahraman
Proje Ad›: ‹skitler Büyük Sanayi Bölgesi,
Kentsel Yenileme Süreci için
Mimari Tasarımlar

Kentler, süreklilik ve de¤iﬂim
diyalekti¤inin belirledi¤i çeﬂitli etkinlikler
ile geliﬂmektedir. Bu etkinlikler, kentte
yaﬂayanlar, siyasiler, yerel yöneticiler,
sanayi ve ticari yatırımcılar ile kent
planlamacılar, mimarlar, mühendisler gibi
çeﬂitli aktörlerin uzlaﬂma ve iﬂbirli¤i
ve/veya çatıﬂma ve gerilimlerinin etkisi
altında kentsel mekânların de¤iﬂim ve
dönüﬂümünü yönlendirmektedir. Kentsel
yenileme bu etkilerin yarattı¤ı dinamiklerin baskısı ile de¤iﬂen, de¤iﬂirken kimli¤ini ve niteliklerini yitiren veya de¤iﬂmeye direnerek sosyal ve mekânsal olarak
çöküntüye u¤rayan kentsel alanların
fiziksel, sosyal, ekonomik, mekânsal,
kamusal niteliklerinin onarılarak yeniden
yapılandırılması, kente ve kentliye kazandırılması olarak tanımlanmaktadır.
Kentlerde zaman içinde fiziksel, sosyal
ve ekonomik çöküntüye u¤rayan bölgelerin, gereksinmeler ve olanaklar do¤rultusunda mimari ve kentsel dokunuﬂlarla
yenilenmiﬂ, nitelikli yaﬂam çevresine
dönüﬂtürülmesi kentli için yeni sosyal ve
ekonomik olanaklar kent için yeni görünüm demektir. Kentin var olan gereksinmelerini çözümleyerek, gelecekteki
gereksinmelerini yorumlayarak bilinçli bir
dönüﬂüm süreci kurgulamak yo¤un
düﬂünce alt yapısını gerektirmektedir.
‹skitler Büyük Sanayi Bölgesi kullanımı
durdurulmuﬂ, boﬂaltılmıﬂ endüstri yapılarının ve alanlarının, kent içinde kalmıﬂ
tarihi/arkeolojik alanların, eskimiﬂ,
güncelli¤ini yitirmiﬂ, ça¤daﬂ yaﬂam
koﬂullarının gereksinmelerini karﬂılayamayan doku ve yapıların iyileﬂtirilmesini
içeren kentsel yenileme düﬂüncesi çerçevesinde bu tasarımın baﬂlıca çalıﬂma
alanını oluﬂturmaktadır.
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Ö¤rencinin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Tasarım karmaﬂık bir dizi örtü önerisinden oluﬂmaktadır. Örtü saydam, geçirgen, açık, sert, beton, yeﬂil, a¤aç, köprü gibi çeﬂitli
kategorilerde ele alınmaktadır. Bu örtü altında ve üstünde alanı yenileme, dönüﬂtürme aracı olarak benimsenen yapı programları
ve kamusal kullanımları barındırmakta ve düzenlemektedir. Böylelikle yeni bir kentsel peyzaj ile peyzaj-kent tasarımı önerisi
sunmaktadır.
Artık kullanım heyecanını yitirmiﬂ olan sanayi bölgesinin yakın çevresini oluﬂturan Ulus tarihi kent merkezi, Ankara Garı,
Atatürk Kültür Merkezi alanlarıyla iliﬂkilenmesini tasarımda müze, kütüphane, tiyatro gibi geleneksel kültür yapılarının kentsel
mekânsal süreklili¤i üzerinden tartıﬂmaktadır. Belli yerlerde yırtılarak bu mekânlara ıﬂık sa¤layan, belli yerlerde ise yok edilerek
yaratılan boﬂluklarla (avlu, meydan gibi) mekânları desteklemesi öngörülen bütüncül saçak, yatay geliﬂen iﬂ alanlarına alternatif
olarak önerilen iﬂ kulelerine dek uzanır.
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Ö¤renci Proje II
Gazi Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu: Nur Ça¤lar, Adnan Aksu,
Zeynep Uluda¤, Erdal Sorgucu,
Giorgio Gasco, Murat Sönmez,
Gülﬂah Güleç, ‹rem Küçük
Ö¤renci: Bengi Su Ertürkmen
Proje Ad›: Ankara Kenti Yüksel Caddesi
Boyunca Kültür, Sanat, E¤lence
Ortamları Tasarımı
Mekân üzerine yapılan tüm kavramsal
çalıﬂmalar mekânın özünün zaman-mekân
iliﬂkisi ba¤lamında sorgulanmasını önerir.
Kent mekânları sadece sosyal iliﬂkilerle
desteklenmez fakat aynı zamanda sosyal
iliﬂkileri üretir ve bu iliﬂkilerle sürdürür.
Dolayısıyla tarihteki her toplum kendi
belirgin bir sosyal mekânı ve mekânsal
çevresini ﬂekillendirir. ‹nsan peyzaj
iliﬂkisinin kültürel bir ba¤ı vardır ve sosyal
bir yapımdır. Tüm sosyal süreçler mekânsaldır. Kendileri mekânı üretirler ve
dönüﬂtürürler. Bu dönüﬂüm sürecinde
mekân anlamsal ve biçimsel olarak
yeniden yapılanır.
Kent ve mekân üzerine yapılan
kuramsal çalıﬂmalar bu biçimsel oluﬂumu
ve dönüﬂümü vurgulamaktadır. Günümüzde iletiﬂim teknolojilerinin ve küreselleﬂmenin zaman-mekân kavramını etkiledi¤i
ve mekânsal tüketimin tüm kentlerde
hızlandı¤ı gözlenmektedir. Mekânların
hızla tüketilmesi ise yere ait kimliklerin
daha fazla sorgulanmasını ve korunmasını
gerektirmektedir.
Ankara’nın sosyal ve kültürel yaﬂantısının bir örüntüsü olarak geliﬂen Yüksel
Caddesinde nitelikli, kimlikli ve farklı
sosyal ve kültürel ortamların oluﬂmasını
destekleyecek mekânsal dönüﬂüm önerilerinin geliﬂtirilmesi tasarımın baﬂlıca
amacıdır.
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Ö¤rencinin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meﬂrutiyet Caddesi ve Libya caddesi ile çevrelenen ve Mithatpaﬂa Caddesi ile kesintiye
u¤rayan tasarım alanında, ara sokaklar, yollar, müﬂtemilat ve kömürlük gibi sonradan eklenen yapılar silinerek alanın içi
temizlenmiﬂ ve yalnızca yapıların kaldı¤ı bir plana ulaﬂılmıﬂtır. Bu planının negatifi üzerinden caddedeki artık ve kayıp alanlar
belirlenmiﬂ böylece tasarım alanını özgülleﬂtirmek benimsenmiﬂtir.
Tasarım kentsel de¤iﬂim ve dönüﬂüm tartıﬂmaları sonucu ortaya çıkan pazaryeri, düﬂüncesi tasarım yaklaﬂımı olarak
benimsenmiﬂtir. Yatay ve düﬂey düzlemlerde kültür, sanat ve e¤lence ortamlarını çeﬂitlendiren ve örgütleyen mekânların
oluﬂturdu¤u pazaryeri tasarımında mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik devinim ve de¤iﬂimin gün boyu sürmesi gözetilmiﬂtir.
Düﬂeyde 4 kule, yatayda ise cadde üzerindeki tasarımsal süreklili¤i sa¤layan yapısal elemanlar kullanılmıﬂtır. Güvenpark’tan bir
üst geçit olarak baﬂlayan yapısal elemanlar, Yüksel Caddesi giriﬂinde pazaryerine, Libya Caddesi tarafında ise kentsel dinlenmeliklere
dönüﬂmektedirler.
Kayıp mekânlara yerleﬂtirilen kuleler bu yapısal elemanların düﬂeydeki tekrarı olmakta ve mekânsal süreklili¤ini sa¤lamaktadır.
Kulelerin yüzeylerinde yer alan devingen parçalar sürekli de¤iﬂmeye dolayısıyla kentlilerin farklı deneyimlerine olanak tanımaktadır.

Ö¤renci Proje III
Gazi Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi
Tasar›m Studyosu:Nur Ça¤lar, Adnan Aksu, Zeynep Uluda¤, Erdal Sorgucu,
Giorgio Gasco, Murat Sönmez, Gülﬂah Güleç, ‹rem Küçük
Ö¤renci: Muhammet Raﬂit Ayparçası
Proje Ad›: ‹nsan Ticareti Ma¤durları ‹çin Barınma / Sı¤ınma Mekânları Tasarımı
Köleli¤in yeni biçimi olan insan ticareti,
a¤ır bir insanlık suçu ve insan hakları
ihlalidir. Küresel bir sorun olan bu olgu,
“insanları almak ve satmak” anlamına
gelmektedir. Özellikle kadın ve çocukların
maruz kaldı¤ı insan ticareti ile mücadele
çalıﬂmaları, ulusal ve uluslararası iﬂbirliklerini gerektirmektedir. ‹nsan ticareti
ile mücadele kapsamında çalıﬂan kuruluﬂların baﬂında IOM - Uluslararası Göç
Örgütü ve UN - Birleﬂmiﬂ Milletler gelmektedir. Bu kuruluﬂların çalıﬂmalarının
her aﬂamasına örgütlü / bireysel katılmak
veya katkı koymak bir insanlık görevidir.
Ma¤durlar için barınma / sı¤ınma
mekânları oluﬂturulması, insan ticareti ile
mücadele kapsamında yapılan çalıﬂmalardandır. Bu mekânlar en yalın yaﬂam
konforlarının yanı sıra hukuki, psikolojik,
tıbbi ve benzeri sosyal, ekonomik destek,
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danıﬂmanlık ve hizmetlerin sa¤landı¤ı
geçici evlerdir. Ancak ço¤unlukla var olan
apartman ve benzeri yapıların dönüﬂtürülmesi ile elde edilen bu iﬂletmeler,
gerek mekânsal gerekse sosyal olarak
yeterli kapasiteye ulaﬂamamıﬂlardır. Oysa
insan ticareti ma¤durları için barınma /
sı¤ınma mekânları tasarımı, ekonomi,
hukuk, güvenlik, sosyoloji, psikoloji,
politika, sa¤lık ve benzeri birçok disiplini
kapsayan çok boyutlu araﬂtırmalarla
geliﬂtirilecek bir tasarlama sürecini
gerektirmektedir.
Tasarım yeri Karabük-Safranbolu’da,
kanyonu ve topo¤rafik yapısı ile dikkat
çeken bir alandır. Topografyanın belirgin
özelliklerinin sundu¤u olanakları tasarım
verileri olarak benimsenmesi ve de¤erlendirilmesi gerekli görülmektedir.

Ö¤rencinin Tasar›m Yaklaﬂ›m›:
Tasarımda barınma / sı¤ınmanın, insan ticareti ma¤durları için fiziksel oldu¤u kadar psikolojik bir gereksinme oldu¤u
benimsenmiﬂtir. Tasarlanan yapı ma¤durların gereksinmelerine uygun mekânsal düzenlemeyi gerçekleﬂtirmek üzere barınma
birimlerinin yanı sıra yönetim birimleri, psikolojik ve benzeri çeﬂitli danıﬂmanlıklar için çalıﬂma birimleri, sosyal destek, e¤itim
servisleri, acil durum sı¤ınakları gibi birimlerle geliﬂtirilmiﬂtir.
Tasarım yeri olarak seçilen Karabük-Safranbolu’daki arazinin topografya özellikleri, var olan kanyon, do¤al teraslanmalar ve
yarıklar tasarımın kurgusunu destekleyen veriler olarak ele alınmıﬂtır. Yere iliﬂkin veriler, mimari program ve ütopya alt baﬂlıkları
ile geliﬂtirilen projede, varolan kanyon kavramsallaﬂtırılarak insan yaﬂamındaki-özellikle insan ticareti ma¤durları ile kentin
gündelik yaﬂantısı arasındaki kopuklukları anlatmakta kullanılmıﬂtır. Bir köprü gibi kanyonun iki yakasına tutunarak geliﬂen
tasarım, insan ticareti ma¤durlarının sorunlarına yönelik çalıﬂmalar yapan tüm kurum ve kuruluﬂların dikkatini bu bölgeye ve
öngörülen yapılanmaya çekmek için bir ‘simge’ olarak kurgulanmıﬂtır.
ALÇIM DERG‹S‹ / y›l:1 say›:2
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Bayii Listesi
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‹.
VARDAR BOYA SAN LTD.ﬁT‹
DEM‹RTAN ‹Nﬁ.T‹C.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‹.
ANT‹KYAPI ‹Nﬁ.LTD.ﬁT‹.
AYDEN YAPI END. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BALBAY YAPI SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BÜYÜKKAPI ‹Nﬁ. MALZ. TAAH. T‹C .LTD. ﬁT‹.
C.COﬁKUN ‹Nﬁ.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‹.
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.
ER-SA HAZIR KART. S‹S. ‹TH. ‹HR. SAN.T‹C. LTD. ﬁT‹
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‹.
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‹.
HAKEL ‹Nﬁ.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‹.
FAVOR‹ ‹Nﬁ. DEK. MALZ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
GAMA YAPI PROJE ve UYG. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
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ﬁehir
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
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BALIKES‹R
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
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
‹STANBUL

Telefon
(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) 514 37 90
(358) 218 83 83
(312) 351 22 55
(312) 331 62 22
(312) 230 75 17
(312) 309 49 60
(312) 479 66 33
(312) 641 66 06
(312) 354 10 20
(312) 385 52 78
(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) 349 09 82
(326) 241 48 78
(326) 214 01 00
(242) 344 42 43
(242) 515 25 25
(242) 778 16 00
(242) 346 43 44
(242) 221 08 70
(242) 325 11 51
(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) 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) 224 65 83
(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
(216) 365 11 12
(212) 854 00 67

Faks
(322) 346 29 20
(322) 248 50 29
(322) 346 80 18
(264) 281 18 20
(264) 281 37 09
(272) 214 55 70
(382) 212 84 49
(358) 514 37 91
(358) 212 25 05
(312) 350 81 81
(312) 331 62 47
(312) 230 76 64
(312) 310 41 56
(312) 479 98 16
(312) 641 65 94
(312) 354 63 14
(312) 385 90 14
(312) 384 20 56
(312) 386 25 21
(312) 385 04 66
(312) 342 52 79
(312) 386 15 32
(312) 814 44 87
(312) 386 19 16
(312) 476 42 10
(312) 286 72 21
(312) 217 45 15
(312) 345 75 38
(312) 354 96 82
(312) 472 98 47
(312) 395 95 59
(312) 482 96 12
(312) 348 77 84
(312) 350 93 20
(326) 241 48 78
(326) 216 12 35
(242) 326 58 68
(242) 515 25 26
(242) 778 16 04
(242) 346 43 19
(242) 221 18 21
(242) 325 48 51
(242) 334 90 39
(242) 325 06 70
(242) 346 47 12
(242) 312 69 16
(256) 231 09 58
(256) 212 04 57
(256) 622 08 35
(266) 373 55 65
(266) 245 46 91
(266) 762 05 30
(374) 213 67 06
(224) 514 52 23
(224) 247 61 72
(224) 353 08 91
(224) 272 32 28
(224) 452 52 26
(224) 715 15 52
(224) 452 79 33
(224) 254 26 23
(286) 263 54 01
(286) 213 02 97
(364) 224 65 82
(364) 225 52 74
(258) 241 96 08
(258) 268 09 53
(258) 213 07 38
(412) 234 90 44
(412) 251 00 07
(412) 238 26 18
(380) 523 69 87
(380) 551 28 11
(380) 524 98 38
(284) 235 36 14
(424) 248 32 96
(442) 213 40 07
(442) 242 02 23
(222) 250 17 17
(222) 220 73 33
(342) 326 27 73
(342) 322 13 80
(342) 321 97 51
(454) 214 19 33
(246) 228 20 17
(216) 309 17 44
(212) 558 16 24
(216) 332 90 72
(212) 224 55 90
(212) 567 36 05
(216) 680 37 52
(212) 546 21 69
(212) 438 31 60
(216) 499 08 14
(212) 625 63 81
(216) 680 37 49
(216) 364 98 30
(212) 854 00 71

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‹.
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‹.
TURALPAN 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
AKDEK LTD.ﬁT‹.
ASKAYA MÜH. ‹Nﬁ. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
BATURLAR NAKL‹YAT ‹NﬁAAT YAPI MALZEMELER‹ A.ﬁ
BOZDA⁄ ‹Nﬁ. MALZ. SATIﬁ
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 NAK.‹Nﬁ.MAL.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
FAVOR‹ YAPI T‹C.LTD.ﬁT‹.
HATEK YALITIM ‹Nﬁ.MALZ.SAN.LTD.ﬁT‹.
BÜLBÜLLER TARIM ‹Nﬁ.‹TH.‹HR.LTD.ﬁT‹.
YURTSEVEN ‹Nﬁ. TAAH. SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹.
DULKAD‹RO⁄LU ‹Nﬁ.VE MALZ.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
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‹.
ﬁERAFETT‹N AKGÜL SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
LÜTF‹ TAKAVCI ‹Nﬁ.SAN.VE 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‹.
‹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‹.
KONUT ‹Nﬁ.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
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KARAMAN
KASTAMONU
KAYSER‹
KAYSER‹
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KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
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MU⁄LA
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NEVﬁEH‹R
ORDU
SAMSUN
SAMSUN
S‹VAS
ﬁANLIURFA
TEK‹RDA⁄
TOKAT
TRABZON
TRABZON
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VAN
YALOVA
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(216) 576 06 70
(212) 416 64 28
(216) 688 29 32
(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) 311 94 45
(216) 420 74 89
(212) 221 80 22
(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 20 26
(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
(232) 469 99 78
(232) 272 14 44
(344) 235 19 10
(370) 424 21 10
(338) 213 65 47
(366) 214 75 75
(352) 330 55 21
(352) 231 78 21
(318) 224 24 34
(318) 224 63 06
(386) 212 21 74
(262) 335 60 53
(262) 311 05 06
(262) 642 78 05
(262) 643 04 15
(262) 311 68 24
(262) 658 08 80
(332) 351 87 34
(332) 248 77 31
(332) 236 58 05
(332) 251 56 00
(332) 245 25 24
(332) 512 24 73
(332) 233 39 05
(274) 223 81 83
(422) 325 73 54
(236) 231 52 73
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(324) 322 44 08
(324) 323 17 50
(324) 321 73 70
(252) 313 03 46
(252) 614 63 84
(384) 213 18 91
(452) 233 43 73
(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

(216) 577 48 60
(212) 416 64 29
(216) 688 29 34
(212) 322 21 73
(212) 264 78 53
(212) 523 79 76
(216) 472 83 10
(216) 465 05 04
(212) 320 92 91
(212) 728 88 77
(212) 689 15 35
(216) 360 88 93
(216) 612 10 74
(216) 472 81 00
(216) 612 11 65
(216) 313 21 70
(216) 576 98 10
(212) 639 28 30
(216) 418 19 92
(216) 311 94 48
(216) 415 44 24
(212) 627 81 34
(216) 620 88 37
(212) 592 66 26
(212) 418 13 72
(212) 502 20 76
(212) 619 71 31
(212) 652 55 63
(216) 550 85 06
(216) 473 45 90
(216) 393 68 65
(216) 350 50 28
(212) 854 26 72
(216) 313 04 83
(216) 661 21 39
(232) 363 63 49
(232) 365 24 24
(232) 433 74 70
(232) 227 31 68
(232) 479 10 90
(232) 433 88 56
(232) 458 12 83
(232) 459 37 50
(232) 365 40 86
(232) 449 58 02
(232) 489 65 84
(232) 457 73 66
(232) 469 82 72
(232) 272 14 47
(344) 235 02 22
(370) 415 76 60
(338) 214 75 12
(366) 214 89 83
(352) 320 05 02
(352) 231 78 24
(318) 218 12 02
(318) 224 08 29
(386) 214 03 59
(262) 335 60 56
(262) 311 49 11
(262) 642 78 90
(262) 643 04 16
(262) 311 68 24
(262) 658 01 50
(332) 351 17 49
(332) 249 09 43
(332) 237 75 35
(332) 248 29 18
(332) 246 40 79
(332) 512 77 27
(332) 233 70 21
(274) 223 71 26
(422) 325 61 79
(236) 231 52 73
(236) 714 79 66
(236) 233 98 62
(324) 320 77 71
(324) 323 17 53
(324) 321 73 74
(252) 316 72 32
(252) 614 63 84
(384) 213 88 32
(452) 233 59 85
(362) 431 48 55
(362) 447 30 87
(346) 223 67 91
(414) 314 20 35
(282) 261 53 24
(356) 214 63 48
(462) 326 41 27
(462) 230 57 77
(462) 325 73 79
(276) 224 53 33
(432) 223 52 30
(226) 814 63 94
(372) 323 05 22
(372) 556 06 51
(372) 615 31 26
(372) 252 26 49
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‹stek Formu
Ad›, Soyad›:......................................................................................................................................................................................
Telefon:....................................................................GSM:..................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................................
Posta Kodu:......................................................................................................................................................................................
Web Sitesi:.............................................................................e-posta:...................................................................................

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

Okuyucu Mektuplar›
De¤erli ALÇIM okuyucuları, her dört ayda bir
yayınlanan dergimizde Lafarge Dalsan ailesinden,
sizden ve sektörden okuyaca¤ınız haberlerle bilgi
sahibi olacaksınız.
Bu sayfayı, siz de¤erli okuyucularımızın görüﬂüne
açarak bir ilke imza atıyoruz. Sektör dergisi olarak
Lafarge Dalsan ailesine ait dergiye faks, e-mail
veya mektupla sizden gelecek eleﬂtiri ve önerileri
imkânlarımız ölçüsünde yer vererek
okuyucularımızla paylaﬂaca¤ız.
Aﬂa¤ıda yer alan adres, faks ve e-mail adresine
gönderece¤iniz yorumlar bir sonraki sayıda yer
alacaktır.
Alçım Dergisi Okuyucu Servisi
1 Cad. Sincap Sok. No:12
Büyüksanayi 06060-Ankara
T:90 312 303 49 49 F:90 312 341 25 69
www.dalsan.com.tr e-posta:alcim@dalsan.com.tr
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