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“Zeminden çatıya,
duvardan duvara
yapının her
alanında”
Dalsan Alçı, 1932’de Kayseri’de taş fırınlarında imalata başladığı ilk dönemlerde
sadece alçı üreticisi olarak yola çıktı. Zaman
içinde yaptığı ürün geliştirme çalışmaları
ile iç mekandan dış cepheye ve yakın
zamanda da zeminden çatıya çözümler
sunmaya başlayarak yapı sektörüne ilişkin
alçı çözümlerini yeni ürünleriyle genişletti.
Ürün çeşitliliğini genişleterek hem rekabeti

Zeminde kullanmak üzere
geliştirdiğimiz FLOORTEK
ve MAXICOAT ürünleri
çimento esaslı şaplardan
daha üstün özellikler
gösterirken; yine çatı
için ürettiğimiz BoardeX
roof da pazarda sıklıkla
kullanılan OSB türü
malzemelerden çok daha
üstün avantajlar sunarak
yapılarda yerini almaya
başladı.

zenginleştirdi hem de sektöre kolay
uygulanabilir ve hız kazandıran çözüm ve
ürünler sundu. Dalsan Alçı artık “zeminden
çatıya, duvardan duvara” yapının her alanı
için alçı bazlı çözümler sunuyor.
2011 yılında piyasaya sunduğumuz
BoardeX ile alçıyı dış cepheye çıkartmış
ve tüm dikkatleri üzerimize çekmiştik.
Uygulama kolaylığı, dış cephe yalıtımlarına
getirdiği çözüm zenginliği ve estetik
açıdan uygulamalara kattığı değer ile her
geçen yıl sektörde daha fazla kabul gördü.
Hem bize hem de sektöre yeni ufuklar
açan BoardeX’in referanslarından aldığımız
güvenceyle 2015 yılında BoardeX roof’u
sektöre kazandırdık. Tüm dünyada patent
başvurusu yapılan BoardeX roof, yanmaz,
küf oluşturmaz ve dört mevsim uygulanabilen yapısıyla çatı uygulamalarına
yeni çözümler getirerek yapıların daha da
güvenli yaşam alanları olmasını sağlamaktadır.
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
ürün yelpazesini sürekli geliştiren Dalsan
Alçı’nın, 2014 yılı içinde sektöre kazandırdığı bir diğer yeni ürün ise, FLOORTEK.
FLOORTEK ile artık zeminlerde de
alçı esaslı ürünlerin kullanılabileceğini
sektöre duyurduk. Kendinden yayılan
tesviye şapları içinde çok hızlı bir şekilde
priz alarak 2 saat içinde üzerine basılabilen
bir ürün olan FLOORTEK de yapılarda
bozuk zeminlerin düzeltilmesinde sıklıkla
kullanılan bir ürün oldu. FLOORTEK de
tıpkı BoardeX gibi alçı sektöründe ve
bizde yepyeni buluşlar için zemin hazırladı.
Sürdürülen ürün geliştirme çalışmalarıyla
yine zeminde kullanılmak üzere ilk kez
2015 İstanbul Yapı Fuarı’nda sektöre tanıttığımız MAXICOAT, hazır karışım zemin
harcını üretmeye başladık. MAXICOAT,
çimento esaslı şaplara göre çok daha hızlı

ve kolay uygulanabilen, 2 saat içinde yaya
trafiğine açılabilen, kısacası ezber bozan
bir uygulamayı inşaat alanına kazandırdı.
Zeminde kullanmak üzere geliştirdiğimiz FLOORTEK ve MAXICOAT ürünleri
çimento esaslı şaplardan daha üstün özellikler gösterirken; yine çatı için ürettiğimiz
BoardeX roof da pazarda sıklıkla kullanılan
OSB türü malzemelerden çok daha üstün
avantajlar sunarak yapılarda yerini almaya
başladı.
Hız ve uygulama kolaylığının önemli
olduğu inşaat sektörü için büyük avantajlar getiren BoardeX, BoardeX roof,
FLOORTEK ve MAXICOAT; alçının A1 sınıfı
yanmaz bir malzeme olması, iç mekan
hava kalitesini sağlamasıyla, doğaya
saldığı karbondioksit miktarının düşük
olmasıyla insan sağlığı ve çevre adına da
önemli kazanımlar sağlıyor. Bu kazanımları
da çeşitli testlerle belgelendiriyor. Tüm
dünyada güvenilirliği ve bilinirliği yüksek
olan Amerika’da yerleşik UL laboratuvarlarında, zorlu koşullarda yapılan testler
sonucunda FLOORTEK ve MAXICOAT’un
iç mekan hava kalitesine olumsuz etkisi
olmadığı; BoardeX ve BoardeX roof’un ise
labaratuvar ortamında küf oluşturmadığı
kanıtlanmış ve Greenguard Sertifikası’yla
belgelenmiştir.
Dalsan Alçı’nın, BoardeX’i geliştirerek
çatıya taşıdığı BoardeX roof ve FLOORTEK’i
geliştirerek zemin için önemli bir çözüm
getirdiği MAXICOAT, çatıda ve zeminde
eşi benzeri olmayan çözümler sunarak
bir taraftan sektörün ufkunu açıyor, diğer
taraftan da sektöre ilave pazarlar yaratıyor.
Dalsan Alçı olarak, bu yenilikçi
yaklaşımın yapı sektöründe yepyeni bir
farkındalığı da beraberinde getireceğine
inanıyoruz.
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Yaşam alanlarımıza sızan bahar tazeliği
Yazın yaklaştığını yağan bahar
yağmurlarıyla haber alıyor, içimizi taptaze
bahar havasıyla dolduruyoruz. Bir taraftan
da kabul ediyoruz ki bu havalarda çalışmak
zor oluyor. Baharın canlılığını yansıttığımız
bu sayımızda sizleri yine çok güzel konular
bekliyor.
Dalsan Alçı’da bahara uyuyor. Yenilikçi
ürünleri ve çözümleriyle baharın tazeliğini
evlerinizde, ofislerinizde, yaşam alanlarınızda hissetmeniz, ürünlerde kullanılan
kimyasallardan ve küf oluşumundan
havaya yayılan zararlı uçucu organik
bileşenleri bertaraf edebilmeniz için yol
gösteriyor. Bu uçucu organik bileşenlerle
yaşamak zorunda olmadığınızı, iç mekanlarınızdaki havanın kalitesinin sizin
elinizde olabileceğini söylüyor. Söylemekle
de kalmıyor, belgelendiriyor. Bu belgeleri
ve neden önemli oldukları ile ilgili bilgiyi
ALÇIM’ın bu sayısında kapak haberde
bulabilirsiniz.
ALÇIM’ın 19. Sayısında beğeneceğinize
inandığımız güzel haberlerimiz var.
Dalsan Alçı’nın yaptığı yenilikçi çözümler,
mimarinin en başarılı mimarlarından
birinin portresi, uzman kişilerle yaptığımız
söyleşiler, sanat ve edebiyata dair bir kaç
küçük söz, bayilerimiz, ustalarımız, Dalsan
Alçı ürünlerini kullanan projelerimizi samimi bir diller sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da, Dalsan Alçı’nın dışarıya dönük
yüzünün çok önemli bir parçası olan
başarılı bayilerimizin güzel sohbetleri yer
alıyor. Ankara Büyükkapı İnşaat’tan Ümit
Büyükkapı ve Haluk Büyükkapı, Manavgat
Aykut Ticaret’ten Aykut Karasoy ve Trakya
Bölgesi’nin önemli yüzü Mas Alçı’dan Murat
Pamuk bu sayımıza konuk olan bayilerimiz.
Dalsan Alçı’nın satış ağında köprü görevini
yürüten bayilerimizin haberlerini büyük bir
keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanında yükselen
ve ürünlerimizin temsil edildiği projelerde,
Dalsan Alçı ürünleri ile harikalar yaratan
ustaların görüşleri ve Alçıkart’a duyulan
ilgi yine bu sayımızda yer al başlıklar
arasında. Proje haberleri bölümünde
İzmir’de BoardeX roof kullanılarak yapılan
ve İstanbul’dan seçilen projelerde Dalsan
Alçı ürünlerini ve BoardeX’i tercih ederek
memnuniyetleri bir kez daha tescil edilen
haberlerimiz var.
Portre Mimar konuğumuz başarılı
projeleriyle 1950’lerin modern mimarlığının temsilcisi veya 1980’lerin
geleneksel mimarisinin ustası Yılmaz Sanlı.
250’nin üzerinde özgün projeye imza
atarak Cumhuriyet tarihinin dikkat çeken
mimarları arasında yer alan Yılmaz Sanlı ve
projeleriyle döneme kattığı değeri Portre

Mimar bölümümüzde okuyabilirsiniz.
Dosya araştırma bölümünde ise
“Yaşanabilir Bir Kent Modeli; CittaslowYavaş Kent” başlıklı, zamanı yavaşlatma
ve mekanları daha yavaş daha sindirerek
ve duyarlı yaşamayı anlatan araştırmamız
devam ediyor. 19. sayımızın Hayata Dair
bölümünde ise film izlemek herkesin
hakkıdır ve bu hakkı teslim etmek gerekir
diyen ve bu mantıkla Ankara’da “Engelsiz
Film Festivali”ni düzenleyen Puruli Sanat ile
keyifli ve duyarlı söyleşimiz yer alıyor.
Kent Estetiği bölümünde Başkent
Ankara ve Ankara’nın buram buram
Cumhuriyet kokan tarihi dokusu ve kent
kültürü ele alınırken, Ankara Mimarlar
Odası’na konuk oluyor ve Tezcan Karakuş
Candan ile söyleşimiz sizlerle buluşuyor.
Aktüel söyleşi bölümünde yer alan
Turan Dağlı, yazarlıkla ve kendi yazarlığı
ile ilgili dikkat çekici konulara değiniyor.
Kampüs Söyleşisinde ise başarısını bizlerle
paylaşan Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Bölümü yer alıyor. Aynı fakülte öğrencilerinin başarılı projelerini ve detaylarını yine
bu sayımızda bulabilirsiniz.
Zengin içeriğimizle ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz haberleri ve söyleşileri
size sunarken, yazınızın bol güneşli, neşeli,
cıvıl cıvıl geçmesini diliyoruz.
Sevgiyle kalın...
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KDSA

Mezun Vermeye Devam Ediyor

Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin eğitim portalı olan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak çalışmalar sonucu oluşturduğu, sektörde bir ilk olan ‘’Kuru Duvar
Sistemleri Akademisi’’ mezun vermeye devam ediyor.

Kuru Duvar Sistemleri Tasarım ve
Denetim İnternete Dayalı Sertifika
Programı 10 dönemdir kuru duvar sistemlerinin, tasarımı ve denetimi konularında inşaat mühendisliği, mimarlık ve
iç mimarlık öğrencilerine eğitim veriyor.
Türkiye’nin birçok üniversitesinden ilgi
gören programa katılan ve sertifika
almaya hak kazanan öğrencilerin de memnuniyeti sonucu her geçen gün katılımcı
sayısında artış olmaya devam ediyor. 16
Kasım 2016 tarihinde başlayan 10.dönem
programına katılan Çankaya Üniversitesi
Mimarlık Bölümü öğrencileri Kuru Duvar
Sistemleri Tasarım ve Denetimi İnternete
Dayalı Sertifika almaya hak kazandı.
6
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Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nde düzenlenen bir organizasyonla ODTÜ-SEM tarafından hazırlanan
sertifika ve katılım belgeleri ODTÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nden Prof Dr. İ.
Özgür Yaman tarafından takdim edildi.
Dalsan Alçı’nın da katıldığı organizasyonda, programda büyük başarı gösteren ve eğitimi birincilikle tamamlayan
Emine Atabaş’a “Samsung Galaxy s5”, ikincilikle tamamlayan Esra Nur Eda Küçük’e
Samsung Galaxy Note 4, üçüncülükle
tamamlayan Vicdan Cangür’e ise Samsung
Tab 4 hediye edildi.
ALÇIM’ın da konuk olduğu organizasyon, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeynep

Onur, Öğretim Üyesi Gülsü U. Harputlugil
ve dereceyle mezun olanların KDSA eğitim
programı ile ilgili görüşlerini sunmalarıyla
son buldu.
Prof. Dr. Zeynep Onur
kuru duvar sistemlerinin bu anlamda
ya da farklı bir takım uygulamaların eğitim
içine katılması her zaman için müthiş bir
şans. Mezun olan bir öğrencinin gidebileceği o kadar çok yol var ki sistemlerinden, tasarım sorunlarına, devlet memuriyetinden akademisyenliğe… dolayısıyla
bunların hepsini 4 yılın içinde bilgi sahibi
yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla
biz belli uyarıları veriyoruz. O uyarıların
içine gerçek yaşam deneyimlerini ne kadar
katabiliyorsak katıyoruz. Daha sonrasında

onlar kendi donanımlarını mimar olarak
çalışmaya başladıklarında ediniyorlar.
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gülsü U.
Harputlugil
Genel alt yapısını ve kurgusunu çok
çok beğendim, oldukça kapsamlı hazırlanmış. Dolayısıyla zannediyorum sadece
lisans düzeyindeki öğrenciler için değil,
profesyonellere dönük olarak da pratik
hayatta bunların uygulanabilirliğini sağlamak üzere de bir dokümantasyon
yapılmış durumda. Bu yüzden kapsamı
çok çok geniş. Hem mimari bürolarda
detay tasarımları gerçekleştiren profesyoneller için hem de şantiyelerde uygulamayı gerçekleştiren meslektaşlar için
oldukça faydalı bir altyapısı olduğunu
gördüm. Dolayısıyla hakikaten çok çok
faydalı oldu öğrencilerimiz açısından
da. Ben açıkçası dersim sırasında zaman
zaman referansta verdim, dönüp bakın
burada şununla ilgili bilgiler geçiyordu.
O anlamda da benim referans olarak kullandığım eğitim programı olarak da yerini
aldı.
Emine Atabaş (KDSA programını
birincilikle tamamladı)
KDSA sınavı normalde bizim müfredatımızda yoktu; ama hocamız ders zamanının detaylı bilgi vermek için yeterli olmadığı düşüncesiyle bize internet üzerinden
bu uygulamayla eğitim vermek istedi.
Bunun için öncelikle hocamıza teşekkür
ediyorum, çünkü bunları derste bu kadar
detaylı öğrenemeyecektik. Çok fazla uygulamaya yönelik detay vardı. Çok az vakit

harcayan birisi için bile yeterince öğretici,
o yüzden de ben çok faydalı buldum.
Esra Nur Eda Küçük (KDSA programını ikincilikle tamamladı)
Bu eğitimin çok yararlı olduğunu
düşünüyorum. Yararlı bir eğitim sonucu
kuru duvar sistemlerini hayatımıza katmış
olduk. Okulda da derslerde buna vakit
ayıramadığımız için böyle bir programla
bunu öğrenmiş olmamız bizim için çok
yararlı oldu.
Vicdan Cangür (KDSA programını
üçüncülükle tamamladı)
Öncelikle bu fırsatı verdiği için hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ders müfredatımızda olmayan bir konuydu ama
bize çok fazla şey kattığını düşünüyorum.
Yeni markalar öğrenmiş olduk. İleri ki yaşamımız için de kulağımıza önemli birkaç
marka ve onların yapım prensipleri gitmiş
oldu. İleride şantiyede karşılaşabileceğimiz sorunlar açısından bize şimdiden
rehber oldu.
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BoardeX roof, “Çatı ve Cephe
Malzemeleri Ödülleri”nin sahibi oldu
Avrupa’nın ilk cam elyaf şilte kaplı,
milyonlarca metrekare uygulanmış
BoardeX’in üreticisi Dalsan Alçı tarafından
üretilen ve patent başvurusu yapılmış çatı
levhası BoardeX roof ödüllendirildi.
Yalıtım dergisinin düzenlediği Yalıtım
Sektörü Başarı Ödülleri ile Çatı ve Cephe
dergisinin organize ettiği Çatı ve Cephe
Malzemeleri Ödülleri’nde kazananların
belirlendiği Seçici Kurul Toplantısı, 26
Nisan günü Altunizade Mercure Otel’de
yapıldı. 26 Nisan günü yapılan toplantıda
okur oylaması sonuçları değerlendirildi,
Seçici Kurul oylaması yapıldı ve ardından
nihai sonuçlar açıklandı. Kazananları
belirlemede, okur oyları yüzde 30 etkili
olurken, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı Seçici Kurul’un oyları
ise yüzde 70 etkili oldu. Bu oylama sonucunda Dalsan Alçı’nın uzun süredir geliştir-

diği ürünü BoardeX roof, “Yılın Çatı Sistem
Bileşeni Kategorisi”nde birincilik aldı.
Oylama öncesi Dalsan Alçı adına
BoardeX roof ürününün anlatımına dair
sunumu Dalsan Alçı Teknik Hizmetler
Yöneticisi Fatih Ulutaş gerçekleştirdi.
Ödül Törenleri ise 11 Mayıs 2016’da
Yapı Fuarı’nda gerçekleştirilmiştir.

Yapı Alçıları Fabrikamızda eğitimlerimiz devam ediyor
Çalışanlar için gerek iş ortamında,
gerekse sosyal hayatlarında başlarına
gelebilecek olan önemli konulardan biri
‘yangın ve yangına nasıl müdahale edilmesi’ gerektiğidir. Bu bağlamda her yıl
düzenli bir şekilde yangın ile mücadele tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Yangın
anında ilk müdahale, yangın söndürmenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Yapılan ilk müdahalede kullanılan en önemli ekipmanlardan biri ise
“yangın söndürme cihazları”dır. Bu cihazlar

8
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da kendi içlerinde çeşitli gruplara ayrılır.
Dolayısıyla yangına müdahalede bir diğer
önemli husus, doğru yangın söndürme
cihazını kullanmaktır. Olası bir yangın
durumunda, beklemeden ve zaman kaybı
yaşamadan, doğru yangın söndürme
cihazı ile yapılan ilk müdahale, büyük
kayıplar yaşamamamız için hayati önem
taşımaktadır.
Dalsan Alçı çalışanlarına bu çerçevede
eğitimler vererek, daha bilinçli hareket
etmelerini sağlıyor.

Bizden Haberler

Çevresel ürün beyanımız güncellendi.
İlk olarak 2013 yılında sektöründe
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) alan ilk firma
olan Dalsan Alçı, 2015 yılı verileri ile EN
15804 ve ISO 14025 ile uyumlu her bir
ürününün ayrı ayrı çevreye olan etkisini
gösteren EPD belgesini güncel verileri ile
tekrar yayınladı.
Böylelikle alçı esaslı torbalı 9 farklı
ürünü ile, 9 farklı alçı levha ürünlerine
ilişkin GWP: Küresel Isınma Potansiyeli,
ODP: Ozon İncelme Potansiyeli, AP:
Asidifikasyon Potansiyeli, EP: Ötrofikasyon
Potansiyeli, POCP: Fotokimyasal
Oksidasyon Oluşma Potansiyeli, ADPE:
Kaynak Tüketim Oluşumu Potansiyeli
(fosil olmayan), ADPF: Kaynak Tüketimi
Oluşumu Potansiyeli (Fosil Kaynaklardan)
gibi uluslararası kabul gören göstergelere göre ürünlerinin Çevresel etkilerinin beyanını bağımsız doğrulanarak The
International EPD System / EPD Turkey
tarafından tüm kamu oyuna sunuldu.
İnşaat ve yapı dünyasına farklı bir
bakış açısı getiren Dalsan Alçı, tüm ürünlerin yaşam döngüsü içerisinde çevreye
olan etkilerinin önemini ortaya koymaktadır. Fabrikalarımızda üretim esnasında
gösterdiğimiz itinayı gönül rahatlığı ile
yine bağımsız bir kuruluş tarafından
onaylanan ve Metsims Sustainability
Consulting tarafından uzun süreli hesaplamalar ve incelemeler sonucunda ortaya
çıkan tüm değerlerimizi de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
EPD Belgelerimiz EN 15804 Avrupa
harmonize normu uyumlu yapıldığından
ECO Platform’da da kayıt altına alınarak
Avrupa pazarında da farkındalığımızı sağlamaktayız. Mimar ve Yeşil Bina uzmanlarının sürdürülebilir yapı malzemelerine kolayca ulaşabilecekleri Türkiye
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı’nda
da ürünlerimiz yer almaktadır.
Sektörde İlk Sürdürülebilirlik
Kavramı
Dalsan Alçı, Çevresel Ürün Beyanı
(EPD) ile sektöründe 2013 yılında karbon
ayak izi beyanı yapan ilk firmadır. Çevresel,
toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik

çerçevesinde üretimimizi irdelemek ve
ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda da
sürekli yenilenmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma sektöre örnek olmuştur.
Yaşam alanlarımızı oluşturan iç mekan ve
dış cephe malzemelerini üretirken doğaya
salınan zararlı madde oranını en aza
indirmek ve karbon ayak izimizi daha da
küçültmek için çalışmaya devam ediyoruz.
Büyük Üretimin Küçük Ayak İzi!
Hesaplamalar sonucunda çıkan beyan
değerlerimiz inşaat sektöründe kullanılan
diğer yapı malzemeleri ile kıyaslandığında
da alçı ve alçı levha ürünlerinin düşük
karbon ayak izine sahip ürünler olduğunu
da ortaya çıkarmaktadır.” Ürünlerimize
duyduğumuz güveni, müşterilerimize ve
kullanıcılara sağladığımız kaliteyi sadece
sözle ifade ederek değil, bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek bu söylemlerimizi ilgili belgelerle sizlere sunuyoruz. Dalsan Alçı yakın gelecekte sektöre
birçok yeniliği daha kazandırmak için hiç
durmadan çalışmaya ve üretimde gösterdiği özeni korumaya devam edecektir.

Yapı alçıları ve alçı levhalar için Türkçe ve
İngilizce dilinde yayınlanan Çevresel Ürün
Beyanlarımıza (EPD) aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.

Dalsan Alçı Ürünlerinin
İklim Beyanları Yayınlandı
Dalsan Alçı olarak ürünlerimize ilişkin
yayınlanan Çevresel Ürün Beyanlarımız
yanı sıra ürünlerimize ilişkin Climate
Declarations (İklim Beyanı) belgeleri ile en
son Paris ‘te yapılan Paris İklim Zirvesi’nde
gündeme oturan iklim değişikliği konusunda da farkındalığımızı bir kez daha
ortaya koyuyoruz.
Üretimini yaptığımız alçı esaslı 18 farklı
ürün için ayrı ayrı yayınlanan İklim Beyanı
Belgelerimiz ile ürünlerimizin küresel ısınmaya olan etkilerini şeffaf ve ölçülebilir
olarak detaylı bir şekilde yayınlıyoruz.
Ürünlerimize ait İklim Beyanı belgelerimize ilgili ürünlerin sayfasından veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.epdturkey.org/#!climatedeclarations/c1i9s
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Bizden Haberler

Dalsan Alçı, Yapı Fuarı’nda

‘müze’ açtı
Dalsan Alçı’nın alçı pazarındaki sürprizleri bitmiyor. Geliştirdiği ürünlerle alçı pazarına yön veren Dalsan
Alçı, en nadide sanat eserleri COREX, BoardeX, BoardeX roof ve MAXICOAT ürünlerini, yapı fuarında
açtığı müze konseptli stantta ‘sanatseverler’in dikkatine sundu.

Dalsan Alçı, alçı alanına kazandırdığı
yenilikçi ürünlerin ardından, bu yıl yapı
sektörünün en önemli buluşması olan 39.
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da benzeri olmayan bir stant tasarımı konseptiyle
sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini
daha ekledi. Geçtiğimiz yıl ‘Yormayalım
Ağaçları’ konsepti çerçevesinde hazırlanan
fuar standıyla ve sergilediği çevreci belgeleriyle Yapı Fuarı’na damga vuran Dalsan
Alçı, bu yıl tüm yenilikçi ürünlerini özel bir
müze konsepti içinde sunarak fuara gelen
ziyaretçilere ‘Ürettiğimiz her bir ürün
özeldir ve değerlidir’ mesajı verdi.
Geçen yıl fuarda çok fazla dikkat çeken
ürünlerden biri olan çatı kaplama levhası
BoardeX roof; hazır karışım zemin harcı
MAXICOAT, yine uzun yıllardır alçı levha
ürünü olarak pazara hizmet verdikten
sonra geçtiğimiz yıllarda üstün üretim teknolojisiyle geliştirilen alçı levha COREX,
yapı alanına sunulduktan sonra neredeyse tüm sektör aktörlerinin hayran kal10
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dığı BoardeX, fuarda açılan ‘müze’de sergilenen ürünler oldu.
Yapı Fuarı’nda görev alan Dalsan Alçı
satış temsilcileri, kağıt israfının önüne
geçmek için gelen ziyaretçilerin kayıtlarını
tabletlerle alırken; Dalsan Alçı’nın nadide
eserleri içinde yer alan ve müze salonunda camekanlarda sergilenen BoardeX,
COREX, BoardeX roof ve MAXICOAT ürünlerine ilişkin bilgilendirme kulaklıkla dinlenen sesli tanıtımlarla yapıldı. Ürünlere
ilişkin daha fazla bilgi almak isteyen ziyaretçilere ise, Dalsan Alçı’nın teknik uzmanları tarafından müze dışındaki fuaye alanında detaylar anlatıldı.
Alçı pazarına yönelik gerçekleştirdiği ürün geliştirme çalışmalarıyla alçıyı iç
mekandan dışarıya, daha sonra zemine ve
çatıya taşıyarak sektörde alçının yol haritasını çizen Dalsan Alçı, 39. Yapı Fuarı’nda
yapı sektörüne damgasını vurmuş patent
başvurusu yapılmış ürünlerini müze konseptinde sergilerken, alçının insan sağlığı

açısından önemini içeren ve son günlerde
televizyon ekranlarında dönen, iç mekan
hava kalitesi ve küfe yönelik faydalarıyla
nihai tüketicinin dikkatine sunulan COREX
ve BoardeX reklam fragmanları da stanttaki ekrandan fuar ziyaretçilerine sunuldu.
Reklamlarla tüketicinin de artık yapı ürünleri malzemelerini seçiminde aktif rol üstlenmesi ve bu seçimi yaparken doğru
ürünleri tercih etmesinin insan sağlığı açısından ne denli önemli olacağının mesajı
verildi.
Fuarda Dalsan Alçı’nın 84 yıllık hikayesi, müze alanındaki duvarda kronolojik
bir sırayla sunuldu.
Bir sanat galerisi içerisinde dört
değerli ürünü sergileyerek insanlara bu
ürünlerin arkasında büyük bir çalışma ve
84 yıllık büyük bir birikim süreci olduğu
mesajı verildi.
‘Ürünlerimiz güven veriyor’
Bu yıl Dalsan Alçı ekibinin Yapı Fuarı’na
özel bir müze konseptiyle hazırlandığını belirten Dalsan Alçı Teknik Hizmetler
Yöneticisi Fatih Ulutaş, müze formatının
Dalsan Alçı’nın geliştirdiği ürünlerin hak
ettiği değerin bir ifadesi olarak nitelendirdi. Standın insanlar tarafından ilgi çektiğini belirten Ulutaş, Dalsan Alçı ürünlerinin sergi şeklinde sunulmasından
dolayı olumlu tepkiler aldıklarını söyledi:
“Bu yıl fuarda ağırlıklı olarak sektöre 2011
yılından beri kazandırdığımız BoardeX,
COREX, BoardeX roof ve MAXICOAT ürünlerini sergilemek istedik. Bu ürünler inşaat
sektörüne oldukça fazla güven veren,
birçok kişi tarafından bilinen, kendini
kanıtlamış ürünler.”

‘Ürünlerin orijinal olduğu daha iyi
anlaşıldı’
Ali Kanver – Dalsan Alçı Proje
Hizmetleri ve Teknik Pazarlama Yöneticisi
Biz bu yıl eşi benzeri olmayan farklı bir
konsept sunmak, ürünlerimizi müze gibi
bir ortam içinde, camekanın arkasında
sergilemek istedik. Kimisi buna müze konsepti diyor. Ben buna sanat galerisi adını
veriyorum. Nasıl ki Mona Lisa’nın orijinal
tablosu Fransa’da müzede sergilenir. Biz
de ürünlerin orijinal halleri olan BoardeX,
BoardeX roof, COREX ve MAXICOAT ürünlerimizi, güvenlikli bir sanat galerisinde
sergilemek istedik. Diğer ürünlerden farklı
olarak yenilikçi ve özgün ürünler bunlar.
İnsanlar fuara geldiklerinde sergileme şeklinden ürünlerin kendine özgü, orijinal
ürün olduğunu daha iyi anlıyor.
‘Konsept, ürünlerimizin değerini
ortaya koydu’
Bülent Kanıyılmaz – Dalsan Alçı Satış
Müdürü
Bu yılki fuar konseptimiz müze konsepti idi. Çok farklı bir konsept oldu.
Herkesin dikkatini çekti. Neden müze?
Çünkü bizim ürettiğimiz ürünler çok
değerli, yenilikçi ürünler. Kimsenin üretmediği, ilk bizim ürettiğimiz özgün
ürünler. Bunun için de ürünlerimizi bir
camekanın arkasında sergilemeyi tercih
ettik. Konseptimiz hem bayilerimizi, hem
ziyaretçilerimizi çok şaşırttı. Geçen yıl,
ürünlerimizi tanıtırken, BoardeX roof’un
üzerine çıktılar, dokundular, ürünlerimizi
deneme imkanı buldular. Bu yıl da aynı
beklenti içinde olanlara, ‘sadece bakacaksınız, dokunmak yasak’ esprileri yaptık.
Bu konsept, ürünlerimizin bizim için çok
değerli olduğunu ortaya koydu.
‘Ürünlerimiz birer sanat eseri’
Kürşat Terzioğlu –Pazarlama ve İletişim
Yöneticisi
Geçen yıl ‘Yormayalım Ağaçları’ konsepti ile karbon ayak izine dikkat çeken
bir stant tasarlamıştık ve çok ilgi çekmişti.
Bu yıl da dört ana ürünümüzün ne kadar
değerli olduğunu anlatabilmek adına
müzeye benzer bir şekilde, ürünlerimizi
camekanın arkasında kıymetli bir şekilde
sergileyeceğimiz bir tasarım düşündük.
Ürünlerimizi birer sanat eseri olarak
değerlendiriyoruz. Dolayısıyla fuardaki
konseptimiz de bu anlayış üzerine kurgulandı. İnsanlar fuarda müze ambiyansı

yaşadılar. Dalsan Alçı’yı bilenler, ürünlerimizi bilenler bu konsepti yakıştırdılar.
Ürünlerimizin ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Bunun için de ürünlerimizi
camekan arkasında sergilemiş olmamızı
çok anlamlı buldular. Tabi böyle bir konsept riskti. Çünkü geçen yıl ziyaretçilerimiz
ürünlerimizi deneme şansı buluyorlardı.
Bu yıl ise sadece ürünlere bakmakla yetindiler. Ama bir farkındalık yaratmak istiyorsanız, bu riski almak durumdasınız. Biz bu
riski aldık ve kazandığımızı düşünüyoruz.
Çok büyük beğeni topladık.
‘İç pazara önemli bir mesaj verdik’
Baran Baş - İhracat Yöneticisi
Bu tür fuarları ihracat için çok değerli
görüyorum. Bu yılki fuar, ihracat pazarına
hitap eden bir konsept olmayabilir, ancak
iç pazara önemli bir mesaj verdiğimizi
düşünüyorum.
Türkiye’de inşaat sektörü diğer ülke-

lere kıyasla ileride. Yabancılar Dalsan Alçı’yı
biliyorlar. Bizim her ürünümüz yurtdışındaki insanların ilgisini çekiyor. Gürcistan,
Ermenistan, İran gibi çevre pazarlar bizi
10 yıl geriden takip ediyorlar. Halen eski
ürünleri kullanıyorlar, yeni ürünlerle ilgili
henüz bir bilgiye sahip değiller, çünkü yeni
ürünlere karşı bir önyargıları da var.
Dalsan, önceden profesyonellere
yönelik reklamlar yaparken artık tüketicilere yönelik reklamlara başlamış oldu. Son
kullanıcıdan ‘evimdeki hava kalitesinin iyi
olmasını ve bu ürünleri istiyorum’ demesini istiyoruz. Bu çok zor bir şey bizim alanımızda. Çünkü alçı ürününün bitiş malzemesi olmamasının bunda büyük etkisi var.
Son kullanıcılar arasında markalarımıza ve
ürünlerimizin sağladığı faydalara ilişkin bir
farkındalık yaratmak istiyoruz.
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Kapak Haber

İç Mekan Hava Kalitesi

İçten Sayın

COREX ve BoardeX ile

Temiz hava
bol nefes
İnsan, çevre ve sürdürülebilirlik eksenli yenilikçi çalışmalarla alçı sektörüne yön veren Dalsan Alçı,
profesyonellerin tercihinde ön sıralarda yer alan COREX ve BoardeX’e ilişkin yaptığı son reklam filmleriyle
iç mekan hava kalitesine ve BoardeX’in tüketiciye sağladığı avantajlara dikkat çekerek, tüketicinin bu tür
ürünlere karşı bilinçlenmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Yaratıcı fikirleri ve yenilikçi ürünleriyle
alçı sektöründe ufuk açan Dalsan Alçı, 84
yılı aşkındır yarattığı değer, bilgi birikimi
ve piyasaya sürdüğü yeni ürünlerle sektörün önünü açmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlarını sektöre sunduğu yeni ürünler
ve yeni sistemlerle gösteren Dalsan Alçı,
uluslararası bağımsız kuruluşlarca ürün ve
üretim prosesine ilişkin aldığı Greenguard,
EPD ve Safe4fire gibi sertifikalarla insana,
çevreye, doğaya karşı olan sorumlulu12
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ğunu yerine getirirken, sektörün de bu
konuda bilinçlenmesi noktasında görevini
sürdürüyor. Dalsan Alçı, bunca yıldır profesyonellere yönelik yaptığı bilgilendirme
çalışmalarının ardından, bu kez son yaptığı reklam filmleriyle tüketiciyi bilgilendirmeye odaklandı. Dalsan Alçı, tüketicilere yönelik reklamlarla yaşam alanlarındaki iç mekan hava kalitesinin önemine
dikkat çekiyor ve doğru ürün tercihinde
tüketicinin de aktif olması gerektiği mesajı
veriyor.

Daha temiz bir nefes
Dalsan Alçı’nın yarattığı katma değerler
içinde kuşkusuz iç mekan hava kalitesi çok
önemli, ki bu insana verilen değerin de bir
ifadesi. Sizce zamanımızın yüzde kaçını iç
mekanlarda geçiriyoruz? Yüzde 50? Ya da
yüzde 70? Farkında olmasak bile, zamanımızın yüzde 90’ını iç mekanlarda geçiriyoruz. Evimizde uyuyor, uyanıyor, ofiste
çalışıyor, iç mekanlarda yemek yiyor ve
bu ortamlarda nefes alıyoruz. ABD Çevre
Koruma Ajansı’na (USEPA) göre, bir insanın
evde maruz kaldığı kimyasal oranının
yüzde 72’ye yakın olduğu tahmin ediliyor.
Peki iç mekanlarda aldığımız her nefes
tahmin ettiğimiz kadar temiz mi? İnanmak
güç ama iç mekan havası dışarıda soluduğumuz havaya göre 2 ila 5 kat daha kirli.
Hatta bazı koşullarda bu fark 100 kata
kadar bile çıkabiliyor. Gün boyunca evler,
ofisler ve okullar gibi iç mekanlarda soluduğumuz hava ile bu kimyasallara maruz
kalıyoruz. Hava ile taşınan bu kimyasallara genellikle VOC, yani ‘Uçucu Organik
Bileşenler’ denir. Uçucu olması bu kimyasalların oda sıcaklığında buharlaştığı ve
kolaylıkla havaya karıştığı; organik olması
ise bu kimyasalların karbon bazlı olduğu
anlamına gelir.
İyi havalandırılan mekanlarda, uçucu
organik bileşenlerin, iç hava kalitesi açısından sağlıksız bir durum oluşturduğunu
söyleyemeyiz. Ancak günümüzde yapılan
teknolojik, pasif, özellikle yüksek katlı ve

COREX’in 2012’den bu yana
sahip olduğu Greenguard
Sertifikası, Dalsan Alçı’nın
iç mekanlarda kullanılan
ürünlerindeki kimyasalların
insan sağlığı açısından kabul
edilebilir sınır değerlerin altında
olduğunu belgelendiriyor.
iyi yalıtılmış binalar için havalandırma
olanakları sınırlıdır. Bu binaların birçoğu,
havayı dışarıda tutacak şekilde tasarlanıyor. Isı yalıtımı sağlarken, iç hava kalitesi
ister istemez olumsuz yönde etkileniyor.
Daha sağlıklı ortamlara sahip olabilir
miyiz?
Bina içlerindeki hava kalitesini yükseltebilmek için iç mekanda kullanılan malzemelerin önemi daha da artıyor. Dalsan
Alçı, uzun zamandır, üretimde kullanılan hammaddeler ve tedarikçiler konusunda seçici davranarak sağlık ve kalite
gibi etkenlere özen gösteriyordu. Fakat
iç mekanda kullanılan ürünlerinin hava
kalitesine olan etkisini araştırmak ve bu
etkiyi sertifikalandırmak için 4 yıl önce
Amerika’ya uzun bir yolculuk yaptı ve bu
konuda dünyanın en yetkin ve kapsamlı
sertifikası olan ‘Greenguard’ı aldı. Kişi başı
10 metrekarelik alçı ve alçı levha tüketiminin olduğu ABD’de kar amacı gütmeyen
bağımsız bir uluslararası kuruluş olan
Greenguard Çevre Enstitüsü tarafından
verilen Greenguard Sertifikası, bütün üreticilerin aldığı bir belge. İnşaatta kullanılan malzemenin iç mekan hava kalitesine herhangi bir zararı olmadığını kanıtlıyor. Greenguard’da şirketin kayıt sistemi,
kalite politikaları, talimatları ve prosedürleri periyodik olarak inceleniyor ve malzemelerin kontrol altında olup olmadığına
belge veriliyor.
Neden Greenguard Sertifikası?
Dalsan Alçı’nın gerek yenilikçi yaklaşımları, gerekse üretim prosesi içerisinde
insan ve çevre yaklaşımının bir karşılığı var.
Bu karşılık Dalsan Alçı açısından uluslararası bağımsız kuruluşlarca onay görmek.
Greenguard da bu yaklaşımın sonucunda
çıkılan bir yolculuk. Greenguard Sertifikası,
uçucu organik bileşenlerin emisyonu ile
ilgili kabul edilebilir sınır değerleri tanımlıyor. COREX’in 2012’den bu yana sahip
olduğu Greenguard Sertifikası, Dalsan
Alçı’nın iç mekanlarda kullanılan ürün-

lerindeki kimyasalların insan sağlığı açısından kabul edilebilir sınır değerlerin
altında olduğunu belgelendiriyor. Dalsan
Alçı, iç mekanlarda kullanılan ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden kimyasal
maddelerin en düşük düzeyde olduğunu
beyan ederek Greenguard iç mekan hava
kalitesi ve Greenguard Gold Sertifikalarını
aldı. Bu belgeler, Dalsan Alçı’nın sağlıklı ve
sürdürülebilir yaşam konusuna ne kadar
önem verdiğinin bir ispatı.
Dalsan Alçı Genel Müdür Yardımcısı
Timuçin Daloğlu, 2012 yılında Dalsan
Alçı’nın aldığı Greenguard Sertifikası’na
ilişkin, “Amerika’da üretim yapan her bir
kuruluş kendi vatandaşının sağlığı için
iç mekan hava kalitesini kontrol altında
tutmak adına ürünleri test etme ve belgelendirme ihtiyacı duyuyor da, biz neden
vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren aynı
durumu belgelendirme ihtiyacı duymuyoruz. Dalsan Alçı, bu konuda da bayrağı eline alarak herhangi bir zorlama,
herhangi bir genelge olmadan, sadece
kendi vatandaşımızı çok değerli gördüğümüzden Greenguard iç mekan hava kalitesi sertifikalandırma programına kendimizi kayıt ettirdik” diyerek Dalsan Alçı’nın
iç mekan hava kalitesine verdiği önemin
arkasında insanın olduğunun altını çiziyor.

‘İnsan sağlığı birinci sırada’
Dalsan Alçı Teknik Hizmetler Yöneticisi
Fatih Ulutaş, iç hava kalitesi konusunda
belgelendirme yapan Dalsan Alçı’nın insan
sağlığını birinci sıraya koyduğuna dikkat
çekiyor ve “Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda özellikle beyan
ettiğimiz şey, alçının sağlıklı, insan ve
çevre dostu olduğudur” diyor.
ABD’de Greenguard Belgesi’ne sahip
olmadan alçı ve alçı levha ürününün satılamayacağına işaret eden Ulutaş, Dalsan
Alçı’nın hem Ankara hem de Gebze fabrikalarını ayrı ayrı denetime tutarak
Greenguard sertifikasını aldığını söylüyor:
“Türkiye’de kendi malzemeleriyle test
edilmiş, bu tip belgelere sahip tek kuruluş
Dalsan Alçı’dır.”
Dalsan Alçı’nın 84 yıllık yolculuğu
Dalsan Alçı, yapı sektöründeki 84 yıllık
yolculuğu sırasında sadece sektöre yapı
malzemesi tedariği misyonu ile hareket
etmiyor. Bir sivil toplum örgütü sorumluluğuyla hareket ederek alçıya dair birçok
ilke imza atan Dalsan Alçı, kendi ürün ve
üretim sürecini uluslararası bağımsız kuruluşlara test ettirerek alçıyı yapı malzemeleri içindeki değerini artırıyor. Bu ürünler
üzerinde yaptığı araştırma geliştirmelerle
ürünlere değer katarak, insanı ve çevreyi
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CERTIFICATE
OF COMPLIANCE
Dalsan Alci Sanayi VE
Ticaret A.S
Beyaz COREX

CERTIFICATE

25057-420

Certificate Number

OF COMPLIANCE

10/02/2012 - 10/02/2016
Certificate Period
Certified
Status

UL 2818 -2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Dalsan Alci Sanayi VE
Ticaret A.S
Beyaz COREX

25057-410
Certificate Number
10/02/2012 - 10/02/2016
Certificate Period
Certified
Status

Building products and Interior finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 using the applicable exposure scenario(s).

UL 2818 - 2013 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings
Products tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits in UL 2818, Section 7.1.

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively “Agreement”).
The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with
the Agreement.

İnanmak güç ama iç mekan
havası dışarıda soluduğumuz
havaya göre 2 ila 5 kat daha kirli.

merkeze alarak katma değeri ve faydası
yüksek ürünlere dönüştürmeyi esas alıyor.
Sektöre sunduğu alçı sıvadan kartonpiyere, iç mekan ve dış cephede kullanılan
kuru duvar sistemlerine, zeminde kullanılan zemin harcı ürünlerinden en son
çatıda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni
nesil çatı levha ürünlerine kadar, bütün
bu ürünlerde alternatif ürünlere kıyasla
çok faydacı bir yaklaşım üzerinden geliştirmeler yapıyor. Üretiminden nihai ürün
olarak kullanımına kadar bütün süreç
içindeki karbon ayak izinin küçültülmesinden, uygulama kolaylığından, uygulayıcıların sağlığından ve onu kullanacak nihai
tüketicinin sağlığına kadar bütün ürünleri dünyada kabul gören standart değerlerle ele almayı her şeyin önünde tutan
bir anlayış. Dalsan Alçı’nın bütün bu süreç
içinde attığı her adımın sektörün bütünü
açısından bir değişimin bir dönüşümün ilk
tohumunu atıyor olmasının ayrı bir önemi
var elbet.
Dalsan Alçı’nın 2007 yılında ürün geliştirme çalışmalarına başladığı ve 2011
yılında pazara sunduğu dış cephe malzemesi BoardeX ile alçı sektörünün ve yapı
sektörünün gidişatını değiştiren Dalsan
Alçı, BoardeX ile alçıyı dış cepheye taşıyabilme başarısını gösteriyor.
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Tek başına markalaştı
Dalsan Alçı Genel Müdür Yardımcısı
Timuçin Daloğlu, BoardeX’in tanıtımın
yapıldığı 2011 yılında ALÇIM için yazdığı başyazıda, BoardeX’in arkasındaki
araştırma geliştirme yaklaşımını Dalsan
Alçı’nın sektörde yenilikçi bir marka olmasının en iyi özeti olarak ortaya koymuştu.
Yapı sektöründe tek başına bir marka
olarak kullanıcılara ulaşacağı mesajını vermişti ki, nitekim bugün gelinen nokta itibariyle BoardeX’in yapı sektöründe jenerik
bir markaya dönüşmüş olduğu da aşikardır.
Daloğlu, BoardeX’e ilişkin, küf,
yangın, ısıl iletkenlik ve su buharı geçirgenlik katsayı değerleri bağımsız laboratuarlar ve üniversiteler tarafından yapıldığına işaret ederken, dış cephe kuru
duvar sistemlerinde, her türlü kaplama
malzemesi altında, tüm saçak altlarında
kullanıldığında mükemmel bir sonuç
veren BoardeX’in kullanımının çok kolay,
sıcak, nemli, kuru, don ve soğuk ortamlarından etkilenmediğini belirtiyor. Daloğlu,
BoardeX’in ayrışma yapmayan, A1 sınıfı
yanmaz, nefes alan, boyutsal kararlılığa
sahip, güçlü, hafif ve dayanıklı, düşük su
emme değerlerine sahip, kolay uygulanabilir olarak nitelendiriyor ve BoardeX
teknolojisinin alçı sektöründe kuralları
yeniden belirleyen bir ürün olduğunu
ifade ediyor.

Suya, neme ve yangına olan dayanıklılığı, maket bıçağı ile rahatlıkla kesilebilmesi, taşınabilirliği ve hafif olması
yönünden kullanıcıların tercihi olan
BoardeX, tüm özellikleriyle fark yaratan
dış cephe kaplama levhası.
BoardeX’in 2011 yılındaki lansman
toplantısında “Tarihe tanıklık ediyorsunuz.
Bu tarihi mutlaka bir yere not ediniz”
demişti Dalsan Alçı Teknik Hizmetler
Yöneticisi Fatih Ulutaş. Ve ürünün kolay
uygulanabilir, tüketiciye ise yaşam kalitesini en iyi şekilde sunabilecek bir yapı
malzemesi olarak nitelendirmişti ürünü.
Aradan geçen süre zarfında, yağmur
altında, kar altında, her türlü hava şartında günlerce denenen bir ürün olarak
BoardeX; tüm uygulama firmalarının, şantiyelerin, mimarların, inşaat mühendislerinin dikkatini çekerek, yapı profesyonellerinin takdirini kazandı.
BoardeX, çığır açtı
BoardeX, kısa bir süre zarfında
pazarda gördüğü karşılık nedeniyle,
Dalsan Alçı’nın gerek yeni binalar için,
gerekse mevcut binalar için sunmuş
olduğu dış cephe sistemlerinin de odağına oturdu. Lansmanı yapıldığından bu
yana tüm kullanıcıların sevgilisi haline
gelen BoardeX, alçı pazarında bir devrim
yaratarak alçının kullanım alanını farklı bir
noktaya taşıdı.
BoardeX, hayranlık uyandırıyor
BoardeX ile inşaat teknolojisi değişime uğrarken, BoardeX dış cephe kaplama levhası, kullananlara önemli avantajlar sağlamaya devam ediyor. Bir ceket

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively “Agreement”).
The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with
the Agreement.

gibi ısı yalıtım malzemelerini sarmalayan
dış cephe levhası BoardeX; suya dayanıklı
oluşu, A1 sınıfı yanmaz levha oluşu, hafifliği, özellikle kesiminin ve işlenmesinin
son derece kolay olması gibi çok sayıda
avantajı beraberinde getiriyor. 5 yıl içerisinde jenerik bir marka haline dönüşerek
ustaların, uygulama firmalarının, bayilerin,
mimarların ve proje sahiplerinin vazgeçemediği bir ürün haline dönüşen BoardeX,
dış cephede kullanılan ve üstün çözümler
sunan bir ürün olması ve bugüne kadar
herhangi bir konuda olumsuz geribildirim
almayan bir ürün olması yönüyle, yapı
pazarındaki kullanımını her geçen gün
artırıyor. Sadece ustaların ve uygulamacıların değil; proje üreticileri ve sahiplerinin
de zaman, işçilik, maliyet avantajı yönüyle
bu ürüne karşı pozitif bir yaklaşım içinde
olmaları, ürünün tercih edilirliğini artırıyor.
BoardeX’in kullanım alanı genişledi
Yapı sektöründe dış cephe kaplama
levhası olarak çığır açan BoardeX, Dalsan
Alçı çatısı altında tek başına bir marka
olmayı başardı ve bu hedeflerinin üzerinde bir performans göstererek kullanım
alanlarını genişletti. Yapı malzemeleri
içinde ilk tercih edilen ürünler arasındaki
yerini alırken, bugün sektör temsilcilerince
bir devrim olarak nitelendirilen BoardeX;
dış cephe, balkon, teras, ıslak mekan gibi
bizzat suya belli bir süre maruz kalan alanlarda sıklıkla tercih edilen bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor.
Dış cephe duvar sistemlerinde, havalandırmalı cephe sistemlerinde, ıslak
hacimlerde, şaft duvarı imalatlarında,
tüm saçak altı uygulamalarında, seramik
altı kaplamalarda, teras çatı kaplamalarında, metal kaplama, yalı baskı, ahşap
kaplama, dekoratif tuğla kaplama gibi her
türlü kaplama altında kullanım alanı bulan

ENVIRONMENTAL CLAIM VALIDATION SUMMARY
Dalsan Alci Sanayi VE Ticaret A.S
BoardeX
Report Number:
77507-4170
Validation Period:
03/28/2016 - 03/28/2017
Project Number:
4787333308

Claim:
Mold Resistant per ASTM D3272-12

Method:
Desktop validation of documents. Validated by testing according to ASTM D3273.*

Facility:
Ankara

BoardeX; son yılların performansı en
yüksek dış cephe kaplama levhası olarak
tanımlanıyor. BoardeX, su ve neme karşı
güçlendirilmiş çekirdeği ve özel turuncu
renkli cam elyaf şilte kaplaması ile levha
çekirdeğine iyice işleyip bütünleşmesi
sayesinde, dış duvar imalatında kullanılan
yüksek dayanıma sahip mükemmel bir
levha.
BoardeX, yapılara değer katıyor
Binaların yüksek vasıflı, ekstra kalın
dış cephe ısı yalıtımlarına sahip olması
için oluşturulan taşıyıcılı sistemlerin uygulamasının mükemmel bir parçası olan
BoardeX, oluşturulacak sistemlerle yapılan
duvarların daha kalın ısı yalıtım malzemeleri ile beraber olması sebebiyle “Pasif Ev
ve Ofis”lerin de tasarlanmasına çok büyük
katkılar sağladı.
BoardeX, A1 sınıfı yalıtıma erişebilmek
için, her türlü hafif, düşük yoğunluklu ve

yüksek yalıtım özelliğine sahip mineral
yünleri sıkı sıkıya sarmalayarak, bir ceket
gibi koruyan mükemmel bir dış cephe
kaplama malzemesi olarak yapılara değer
kattı.
BoardeX, bu anlamda birçok üstün
özelliğe sahip. Geliştirilmiş özel çekirdeği
sayesinde küf oluşumuna engel olan ve
A1 Sınıfı yanmaz bir malzeme olduğu
bağımsız laboratuvarlarda yapılan testlerle
belirlenen BoardeX, daha sağlıklı yaşam
alanları sunuyor.
Dalsan Alçı çözümleri fark yaratıyor
Dalsan Alçı’nın yapı pazarına sunduğu COREX, BoardeX değil sadece
fark yaratan. Dalsan Alçı’nın diğer yenilikçi ürünleri olan FLOORTEK, MAXICOAT,
BoardeX roof gibi ürün ve sistemlerin de
muadillerine göre üstün özellikleri bulunuyor.
İnsanı odak noktaya getiren çalış-

© 2013 UL Environment, Inc. • 2211 Newmarket Parkway, Marietta, GA 30067-9399 USA • T: 888.485.4733 • F: 770.980.0072 • W: ul.com/environment
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“Bugüne kadar yapmış
olduğumuz tüm çalışmalarda
özellikle beyan ettiğimiz şey,
alçının sağlıklı, insan ve çevre
dostu olduğudur”
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malarla pazarı belli kriterler etrafında
toplayan Dalsan Alçı, sektöre yönelik
sorumluluk bilinciyle aldığı ‘Greenguard’,
‘Çevresel Uyum Deklarasyonu–EPD’,
Safe4Fire gibi belgelerle bu işi ne denli
ciddiye aldığını gösteriyor. Dalsan Alçı, bu
yaklaşımıyla hem sorumluluğunu yerine
getiriyor, hem de yeni belgelerle sektöre
yeni kriterler getirerek müşterilerin farkı
ayırt etmesini ve ürün seçerken doğru bir
tercih yapmasını sağlamayı amaçlıyor.
Dalsan Alçı, aldığı belgelerle, insanların tercihlerine referans olurken; insanlara yapı malzemeleri konusunda kıyas
yapma ve doğru bir seçimde bulunma
imkanı veriyor. Belgeler doğaya, geleceğe,
ileriye yönelik bir katkı sağlama, daha az
karbon emisyonuna sahip malzemeyi
tüketme noktasında, yapı malzemesi kullanıcısına yol gösterici bir özellik gösteriyor.
DalsanAlçı yenilikleri takdir görüyor
Dalsan Alçı, bütün bu yenilikçi yakla-

şımlarını ustasından bayisine, mimarından
mühendisine, proje geliştiricisinden şantiyelerdeki inşaat yapımını üstlenen yüklenici firmalara kadar yapı sektörü içinde
bulunan hemen hemen bütün kesimlere
duyurdu.
Profesyonellerden sonra sıra tüketicide
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Büyükşehir İtfaiye Müdürlükleri gibi kamu
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; bayilerine, mimarlara, müşavir firmalara, yangın
danışmanlık firmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı. Gerek fuarlarda
ürünlerin bire bir tanıtılması, gerek bayi
toplantılarında, gerek şantiyelerdeki doğal
laboratuvar ortamlarında, gerek üniversite ortamlarında mimarlık öğrencilerine
yönelik tanıtımlar gerçekleştirdi. Dalsan
Alçı, bütün bu kesimlerin sunulan çözümlere yönelik farkındalığının ardından, tüketicilerin de sağlıklı yaşam alanları konusunda bilinçlenmesi yönünde adımlar
atıyor. Her şeyden önce yapı içinde kullanılan her bir malzemenin insan ve çevre
için ne gibi handikapları olduğunu, sağlık
sorunları içinde yapı ürünlerinden kaynaklanan problemlere dikkat çekiyor.
Bu konuda tüketiciyi edilgen olmaktan
çıkarıp, yaşayacağı alanda kullanılan
ürünler konusunda da tercih yapabilir bir
noktaya taşımaya gayret ediyor.
Sağlıklı ve güvenilir yaşam alanları
Bugüne kadar hem COREX hem de
BoardeX profesyonellerden tam not
alması Dalsan Alçı’nın en büyük gururu. Bu
noktada Dalsan Alçı olarak bu sefer tüketiciye diyoruz ki, sağlıklı mekanlar ve güvenilir yaşam alanlarına sahip olmak için
COREX’i ve BoardeX’i tercih edin. Çünkü;
iç mekanlarda bulunan birçok ürün, üretiminde kullanılan kimyasallardan dolayı
hava kalitesini bozan, zararlı, uçucu
organik bileşenler salgılar. Bu bileşenlerden kurtulmaya çalışmak yerine, oluşmasına engel olun. UL Laboratuvarları’nda
yapılan testlerde iç mekan hava kalitesine olumsuz etkisi olmadığı kanıtlanmış
kuru duvar sistemleri, sağlıklı ve güvenilir
yaşam alanları sunar. Hem COREX hem
BoardeX ile yapılan yapıları tercih edelim,
sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarına sahip
olalım.

Usta Söyleşi

Kerim Çolak

İçten Sayın

Hedefim

ikinci bulaşık makinesi

15 yaşından beri inşaat sektörüne
emek veren Kerim Çolak, boyacılıkla çırak
olarak başladığı bu işi kısa zamanda alçı ve
alçı levha ustalığına dönüştürmüş ve işini
severek yapıyor.
Kerim Usta, 46 yaşında ve 3 çocuk
babası. İnşaat sektörüne alçı ustası olarak
başlamamış, boyacılıkta çırakmış, sonradan alçı ustası olmuş. “Şu anda alçı, alçı
levha, her şeyi yapabiliyorum. Bir ekibim
var. 20 kişi var ekibimde, yani şu an benim
çıraklarım var.” Bu işe Ankara’da başladığını anlatan Kerim Usta, yurtdışında da
işler yaptığını, özellikle Rusya’da bulunduğunu ama başlangıçtan beri çoğunlukla Ankara’da olduğunu üzerine basa
basa söylüyor. “Bu işi Ankara’da öğrendim,
Ankara’da öğretmek ve devam etmek istiyorum.”
Dalsan Alçı ile geçmişinin Taş Yapı ile
başladığını söyleyen Kerim Usta, Dalsan
Alçı’nın ürünlerinden çok memnun olduğunu üzerine basa basa vurguluyor.
“Ondan önce her çeşit malzemeyi kullanıyorduk, elimize ne gelirse. Dalsan Alçı
malzemesiyle aralarında çok fark var. Bunu
Dalsan Alçı ürünleri kullanmaya başladığımızdan beri daha iyi anlıyoruz. Bütün
ürünlerini kullanıyoruz Dalsan Alçı’nın.
BoardeX de kullandık. Taş Yapı’nın sattığı
bütün ürünleri kullanıyoruz, hepsinden de
çok memnunuz”.
Artık dış cephelerde BoardeX kullandıklarını anlatan Kerim Usta, BoardeX’in
üstün taraflarının çok olduğunu anlatıyor:
“OSB’ye göre kıyasladığımızda üstün yanları çok fazla. OSB hava almadığı zaman,
belli bir zaman sonra kendiliğinden
boşlayabiliyor. BoardeX’te o boşlama
olmuyor, malzeme kendini bozmuyor. Şu
anda zaten herkes BoardeX kullanıyor.
Bilmeyenler de var hala. Sunta kullanalım
diyorlar. Sunta değil BoardeX kullanalım
diyorum”.

Yıllanmış ustalardan olan Kerim Usta,
eskiden gerçekten ustalık diye bir şey
olduğunu, artık herkesin usta olduğunu iç
çekerek anlatıyor. “Eski ustalar gerçekten
ustaydı. Şimdi artık her şeyin daha kolayı
basiti çıktı. Eskiden köşebent yoktu, lazer
yoktu hiçbir şey yoktu. Şimdi gidiyorsun,
ben şu boyayı istiyorum diyorsun, adam
karıp veriyor sana hemen. Eski ustaların
yaptığı şeyleri, verdiği emekleri kimse
veremiyor şimdi. Eskiden bir ustanın en az
3-4 yıl çıraklık dönemi vardı. Ondan sonra
yavaş yavaş usta olunurdu. Şimdi usta 2
sene çalışıyor, biraz bir şey öğreniyor usta
olduğunu zannediyor. Örneğin alçı levha.
Çoğu usta detayları çözmekte yetersiz
ama sorarsanız alçı levha ustasıdır.”
Kerim Usta’nın sıkı bir Alçıkart takipçisi olduğu bilgisini birlikte çalıştığı Taş
Yapı bayimizden öğreniyoruz. Alçıkart’la
tanışmış olmaktan mutluluk duyan Kerim
Usta, sistemden çok memnun olduğunu
ve tanışma hikayesini bizimle paylaşıyor.
“Alçıkart’la tanışmam da Adem Bey’le
Taş Yapı sayesinde oldu. Adem Bey bize
Alçıkart çıkardı. Ondan beridir kullanıyoruz. Biz çok alçı kullanıyoruz. İlk Alçıkart
çıktığından beri üyesiyiz ve aktif olarak
kullanıyoruz.”
Puan biriktirmekte oldukça sabırlı olan
Kerim Usta, daha önce aldığı hediyeleri ve
şu anda biriken puanlarıyla almak istediklerini bizimle paylaşıyor. “Puanlarımız birikiyor. Bundan önceki puanlarımla bulaşık
makinesi aldım. Ortağım da telefon aldı.
Şimdi de 92 bin puanım var. Şu anda da
bunu değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk
biriktirdiğim puanlarla buradaki evimize
bulaşık makinesi aldık; ama hanım bir tane
de köye istiyor. Şimdi de köydeki evimize
bulaşık makinesi almak için puan biriktiriyorum.”
Kerim Usta Alçıkart uygulamasını kendilerine yapılan bir hediye olarak görüyor.

“Alçıkart’la topladığımız puanlar Dalsan
Alçı’nın bizim için hediyesi gibi oluyor.
Çünkü aslında bana puan yüklese de yüklemese de Dalsan Alçı ürünlerini kullanıyorum. Tabii hediye amaçlı yapılan bir
uygulama olduğu için açıkçası çok hoşumuza gidiyor. Kim sevinmez ki hediyelere.
Neticede bu hediyeyi vermezseniz kimse
bir şey demiyor, yine kullanıyor ama bu
ustalara jest oluyor”.
Ekibindeki 20 ustanın da Alçıkart’ı
olduğunu, ama hiçbirisinin kendi kadar
sabırlı olmadığını söyleyen Kerim Usta,
hepsinin puanlarıyla tulum gibi kendi işlerine yarayacak şeyler aldığını bizimle paylaşıyor. Sonra da keyiflenerek ekliyor Kerim
Usta, “Puan biriktirmesi zor, harcaması
kolay. Ben kolay harcamıyorum. Çünkü
hedefim ikinci bir bulaşık makinesi”.
Son olarak Kerim Usta’ya diğer ustalara
bir tavsiyesi olup olmadığını soruyoruz.
“Herkesin eline sağlık. Ellerine aldıkları her
işi düzgün yapsalar yeterli olur”.

Kerim Çolak
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BoardeX roof
dikkatleri üzerine çekiyor
Dalsan Alçı, iç mekandan dış cepheye, yakın zamanda da zeminden çatıya çözümler sunmaya başlayarak
inşaat alanına ilişkin alçı çözümlerini BoardeX roof ile çatıya taşırken; projelerinde BoardeX roof kullanan
firmalar, ürünün geleneksel çatı üretme sistemini değiştireceğine dikkat çekiyorlar.

Alçı, kartonpiyer, katkılı alçı, alçı levha,
COREX, BoardeX, FLOORTEK, MAXICOAT
ve son olarak da BoardeX roof… Bunlar,
inşaat sektörüne yönelik sunduğu yenilikçi
ürünlerle sektörde öncü bir kuruluş olan
Dalsan Alçı’nın faaliyet gösterdiği 84 yılda
üzerinde çalıştığı ve sektör adına geliştirdiği ürünlerin bir panoraması. Bunca yıldır
geliştirdiği faydalı ürünlerle alçı pazarında
insanı ve çevreyi dikkate alan Dalsan Alçı,
sürekli çıtayı yükselterek sektörün gelişimine katkı sunuyor. İlk kez Uluslararası
Yapı Fuarı Turkey Build 2015 Fuarı’nda
tanıtılan ve sektörün büyük ilgisiyle karşılaşan BoardeX roof da, Dalsan Alçı’nın
sektördeki öncülüğünün en son çözümü.
Dalsan Alçı, kuru duvar sistemlerini önce iç
mekandan dış cepheye, ardından zemine
ve son olarak da BoardeX roof ile çatıya
taşımayı başardı. Dalsan Alçı’nın alçıyı
çatıya taşıdığı son ürünü BoardeX roof,
yanmaz, küf oluşturmaz bir çatı levhası.
Geçtiğimiz yıl Turkey Build 2015 Fuarı’nda
sektörle buluşmasının ardından İzmir ve
Ankara’da gerçekleştirilen fuarlarda da
sektör temsilcilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Dalsan Alçı’nın ürün geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve patent
başvurusu yapılmış BoardeX roof, geleceğin yapı alanı için bilhassa çatı alanında
ezber bozacak bir ürün olarak görülüyor.
Peki nedir BoardeX roof? Kısa bir sürede
dikkatleri üzerine çekmeyi nasıl başardı?
BoardeX roof’u bu kadar farklı kılan ne?

18
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Yüksek mukavemet, yüksek darbe
dayanımı
BoardeX roof, yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda çatıda OSB veya tahtanın yerine kullanılmak üzere geliştirildi.
BoardeX roof, Dalsan Alçı’nın 2011’de
pazara dış cephede kullanılmak üzere
pazara sunduğu, geçen süre zarfından
kendini ispat etmiş ve sektörde jenerik
bir markaya dönüşmüş olan BoardeX’in
çatıya uygun olarak geliştirilmiş hali.
BoardeX’ten en önemli farkı, mukavemetinin ve darbe dayanımının çatıda kullanıma uygun olarak artırılmış bir ürün
olması.
BoardeX roof, çatıda kullanılan ahşap
türevli OSB türü malzemelerden çok daha
üstün avantajlar sunuyor. Hız, zaman ve
uygulama kolaylığının önemli olduğu
inşaat sektörü için büyük avantajlar
getiren BoardeX roof, alçının A1 sınıfı
yanmaz bir malzeme olmasıyla, iç mekan
hava kalitesini sağlamasıyla, doğaya saldığı karbondioksit miktarının düşük
olmasıyla insan sağlığı ve çevre adına en
önemli kazanımlar sunuyor.
Yaz kış uygulama imkanı
BoardeX’in referanslarından geliştirilen, yüzeyi özel bir fileyle kaplanan
BoardeX roof, hava durumu ne olursa
olsun, 12 ay boyunca çatı uygulamalarını yapmaya imkan veriyor. OSB ve ahşap
türü malzemeler, sadece yaz aylarında
uygulama imkanı verirken, BoardeX roof,
karda, yağmurda, her türlü iklim koşu-

lunda uygulanabiliyor. Fiziki özelliğinden
hiçbir şey kaybetmiyor. BoardeX roof ile
çatıyı kapatırken, nihai kaplama da hava
şartlarından bağımsız olarak istenilen
zaman diliminde yapılabiliyor. BoardeX
roof, OSB ile beton kiremitin aynı anda
yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
Her çatı tipi için geçerli, özellikle tonoz
çatı uygulamasında çok büyük kolaylıklar sunan BoardeX roof, 3 m çapa kadar
dönebilme, bükülebilme özelliğine sahip.
OSB’ye göre çok daha az karbon salımı
yapan BoardeX roof’un üzerine istenilen
çatı kaplama malzemesi yapılarak çatı kaplanabiliyor. Ürünün öne çıkan en önemli
özelliklerinden biri, yangın yönetmeliğine
uygun olarak A1 sınıfı yanmaz bir malzeme olması. Son yıllarda yangın yönetmeliği hassasiyeti Türkiye’de de artıyor.
BoardeX roof bu alandaki boşluğu dolduruyor. BoardeX roof’un A1 sınıfı yanmaz
bir malzeme olması kullanılacağı yerler
olarak akla ilk endüstriyel yapıları, hastaneleri, otelleri, AVM’leri yani insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri getiriyor.
Ayrıca BoardeX roof insan yoğunluğunun

Her çatı tipi için geçerli, özellikle
tonoz çatı uygulamasında çok
büyük kolaylıklar sunan BoardeX
roof, 3 m çapa kadar dönebilme,
bükülebilme özelliğine sahip.

fazla olduğu sosyal alanlarda sigorta yaptırma zorunluluğu nedeniyle dolaylı olarak
sigorta pirim yükünü de azaltmaya katkı
sağlıyor.
Türkiye’de yanmaz çatı çözümleri
sunan tek ürün olan BoardeX roof, en
az yangın kadar önemli olan bir başka
soruna, küfe karşı da üstün bir performans sunuyor. BoardeX roof, her iki yüzü
de inorganik bir malzeme olan cam elyaf
şilte kaplı olduğundan, küfün oluşmasını
engelliyor.
BoardeX roof’un arkasındaki kaplamanın içinde, özel bir file bulunuyor.
File, sistemin mekanik mukavemetini
artırırken, istenmeyen bir kırılma olması
halinde üzerindeki insan yükünü taşıyabilecek bir mukavemet sağlıyor ve ürün,
güvenlik kriterini maksimum seviyeye
çıkarıyor. BoardeX roof, 12,5 mm ve 15
mm olarak iki seçenek mevcut. Kalınlık
seçimi, kullanılacak yerdeki kar yüküne,
istenilen metrekaredeki yüke bağlı olarak
değişiyor.
Kırılma dayanımı OSB ile eşit olan
BoardeX roof’un en önemli farkı, BoardeX
gibi A1 sınıfı yangına karşı dayanıklı bir
malzeme olması. Bazı OSB türleri, yangına
karşı dayanımları bir takım kimyasallarla
artırılmış olsa bile, bu ürünlerin yangın
dayanımının A1 sınıfı bir malzeme kadar
yüksek olması mümkün değil.
BoardeX roof’lu çatının ömrü daha
uzun
İnorganik malzemelerle hazırlanmış
bir yapı malzemesi olan BoardeX roof,
organik bir malzeme olan OSB gibi küf,
mantar, bakteri oluşumuna imkan vermiyor ve dışarıdan gelen sporlara karşı
sistemi koruyor. BoardeX roof ile yapılmış
çatı sisteminin ömrü, organik malzemelere
göre çok daha yüksek. Esneyebilme kabiliyetinden kaynaklı her türlü çatı tipinde
kullanılabiliyor olması da önemli özelliklerinden. BoardeX roof’un üzerine her türlü
kiremit, shingle gibi kaplama malzemeleri, Türkiye’de yeni yeni kullanılan polimer
esaslı likit membran uygulamalar yapılabiliyor.
Nem tutmuyor
BoardeX roof, çok iyi bir Su Buharı
Geçirgenlik Direnç Faktörü (m) değerine
sahip olduğu için, hava ve buhar geçişine
izin verdiği için, malzeme sistemi koruyor.
Sistemde biriken rutubeti malzemede tutmuyor. Çatıdan gelen rutubeti, çatıdaki
menfezlerle, havalandırma delikleriyle
dışarı transfer edebiliyor. BoardeX roof,

herkes için avantajlı
BoardeX roof, hem projeler için, hem
uygulamacılar için, hem son kullanıcı açısından önemli avantajları beraberinde
getiriyor. Uygulamacı açısından bakıldığında, hızlı, hafif ve kolay bir malzeme.
Müteahhit açısından avantajlı. Çünkü projesinin çatısında yanmayan bir malzeme
kullanmış oluyor. Mimarlar açısından küf
önemli bir konu. BoardeX roof küflenmiyor, yanmıyor. BoardeX roof, yağmur
yağsa bile bundan etkilenmiyor. OSB’nin
ağır olması uygulama sıkıntısı yaratırken,
BoardeX roof, rahat kesilmesi, hafif
olması, mukavemeti yüksek olması nedeniyle avantajlar sunuyor.
BoardeX roof inşaata hız katıyor
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Yapı
Fuarı’nda lansmanı yapılan BoardeX roof,
fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Ürünü, üzerine çıkarak test eden
sektör mensupları o dönemde ürünün
üstün özellikleri karşısında memnuniyetlerini dile getirmişlerdi. Bir yıllık süre
zarfında BoardeX roof, birçok projede
denendi. Kısa süreli yenileme işlerinde
veya hızlı inşaat yapımında inşaata hız
katan bir ürün BoardeX roof; projeciler

için yanmazlık, uygulamacılar için kolay
kesilebilirliği, son kullanıcılar için de küf
oluşturmazlığı ve yanmazlığı nedeniyle
tercih edilmeye başlandı.
Ürünü projelerinde kullanan sektör
temsilcileri, BoardeX roof’un yapıya
kazandırdığı hız, işçilik ve uygulama kolaylığı, zamansal ve mevsimsel problemlerin
en aza indirilmiş olması, küf, bakteri oluşturmaması gibi hem müteahhitleri hem
de son kullanıcıyı yakından ilgilendiren
avantajları ürünün kuvvetli yönleri olarak
ortaya koyuyorlar.
BoardeX roof inşaat pazarına yön
verecek
Çok kısa bir süre içinde sektör tarafından benimsenen ve projelerde kullanılmaya başlanan bir ürün haline gelen
BoardeX roof’a ilişkin alınan geribildirimler, ürünün önümüzdeki dönemde
inşaat pazarının yönünü belirleyeceğinin
işaretlerini veriyor. BoardeX roof, çatıda
kullanılan geleneksel ürünlerin yerini
alacak gibi görünüyor. İç mekanda kullandığı alçıyı inşaatın her kademesinde kullanılan bir ürün haline dönüştüren Dalsan
Alçı, insana ve çevreye faydacı ürünler
geliştirmeye devam ediyor.
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Prestijli projenin
tercihi BoardeX roof
FBN Mimarlık tarafından İzmir Çeşmealtı’nda gerçekleştirilen Karye Grup’un prestijli projesi ‘Karye
Platinium’ villalarında Dalsan Alçı’nın çatı sistemi için geliştirdiği BoardeX roof kullanıldı. FBN Mimarlık’ın
başında bulunan Şeref Alpago, BoardeX roof’un avantajlarını “Birinci koşul iş güvenliği sağlıyor, ikincisi
çatının üstünü açık bırakma imkanı veriyor, üçüncüsü lojistiğimi rahatlatıyor” olarak özetliyor.

Karye Grubu’nun ‘Karye Park 1’, ‘Karye
Park 2’, ‘Karye Park 3’ ve ‘Karye Vera’ projelerinin ardından, Çeşmealtı Bölgesi’nde
bulunan prestijli projesi ‘Karye Platinium’a
geçtiğimiz yılın ekim ayında başlandı.
Proje, 4 bin 500 metrekarelik alanda 7’si
tek, 6’sı ikiz olan 13 tane 180 metrekarelik dublex villadan oluşuyor. Projenin
yapımını İzmir’in köklü firmalarından biri
olan Feban İnşaat’ın şirketlerinden biri
olan FBN Mimarlık ve Mühendislik gerçekleştiriyor. FBN Mimarlık’ın başında
bulunan Şeref Alpago, 1994 yılında
Anadolu Üniversitesi İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. 22
yıldır yerli yabancı birçok inşaat projesinde
20
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görev almış. İnşaat işi Alpago için bir baba
mesleği. Babasının kurduğu 30 yıllık bir
aile şirketi olan Feban İnşaat’ın kardeş şirketi olan FBN Mimarlık ve Mühendislik’te
45 kişilik ekiple mimari, mekanik, statik,
elektrik ve uygulamanın yanı sıra kat karşılığı inşaat yapımı, arsa ve projesi olanlara müteahhitlik hizmeti veriyor. Yüksek
mimar olan eşiyle birlikte kurdukları FBN
mimarlık’ta bir projeyi ele alırken, kendileri yaşayacakmış gibi tasarladıklarını
belirtiyor ve kullanıcılara sundukları projeyi içinde yaşayarak kadın, erkek ve çocuk
gözüyle ele aldıklarını anlatıyor.
Alpago, hem akademik bilgilerini, hem
de piyasada edindikleri tecrübeyi, eşiyle

birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
‘öğretim görevlisi’ sıfatıyla öğrencilere
aktardıklarını anlatıyor. Piyasadan aldıkları bilgileri ve BoardeX gibi geliştirilen en
son teknolojileri akademiye, dolayısıyla
üniversitedeki mimarlık öğrencileriyle de
paylaşmasından dolayı, BoardeX’e ilişkin
öğrencilerde bir bilinç oluştuğunu ve çizdikleri projelerinde bu ürüne yer verdiklerini söylüyor.
‘Malzeme konusunda seçiciyiz’
“Çok iş yapmaktan ziyade, nitelikli ama
rafine işler yapmayı tercih ediyoruz” diyen
Şeref Alpago, bu anlayıştan hareketle uzun
zamandır Karye Grubu’nun projelerini
gerçekleştirdikleri bilgisini veriyor. Karye

BoardeX roof, çok büyük bir
lüks.

Grubu’nunun Çeşmealtı Bölgesi’nde
bulunan en prestijli projelerinden biri olan
‘Karye Platinium’da akıllı ev, multiklima
gibi sistemlerini kullandıklarını söylüyor.
Ayrıca projede kullanılacak diğer malzemeler konusunda da seçici davrandıklarını
belirten Alpago, “İzmir Urla ve Çeşmealtı
bölgesinde Feban İnşaat olarak 30 yıllık bir
inşaat sektörü geçmişimiz var. Projede kullanılacak malzeme ve detay tercihinde bu
deneyim ile hareket ediyoruz. Klasik çatı
yapılışında birkaç kriter var: Karkasın üzerine levha, üzerine su yalıtım malzemesi,
üzerine de bitiş malzemesi kullanıyorsunuz. Tabi İzmir Yapı Fuarı’nda BoardeX
roof’u görene kadar bu böyleydi. Fuarda,
BoardeX roof’un avantajlarının neler olabileceği konusunda inceleme yapma
şansım oldu. Çok fazla maliyet bindirmese
de arada kullanılan membranı kaldırdık.
Bir inşaatta, bir kalem ürünü kaldırmak,
şantiye şefi için önemli bir avantaj. Çünkü
ürünün saha dışındaki lojistiği, saha içi
lojistiği ve uygulanacağı noktaya ulaştırılması konusunda bir avantaj getirdi.
Kaygan bir malzeme olan membranı kaldırmak, işçi sağlığı ve güvenliği açısından
çok önemli. BoardeX roof’u gördüğümde
ilk baktığım kayar bir malzeme olup olmamasıydı. Hem kaymazlığı, hem de aradan
bir imalatı iptal etmesi önemli avantajlarıydı. Yanmaz bir malzeme olması, ısı yalıtımı sağlaması diğer önemli tarafları” diyor.
‘BoardeX roof, çok büyük bir lüks’
BoardeX roof’un uygulama konusunda esnek bir durum sergilemesi önemli
bir avantajı olarak nitelendiriyor : “Tabi
burada en önemli konulardan biri de bu
ürünün her mevsim çatı uygulamasına
imkan vermesi. Eğer çatıyı OSB ile yapıyor
olsaydık, ‘OSB3’ kullanmak durumunda
kalacaktık. Buna rağmen OSB3 rutubete
biraz daha dayanıklı olan, kısa süreli yağmurlara karşı direnci olan bir ürün. OSB’yi
çaktığınız anda, hemen membranı koyup
shingle’ı kapatmanız gerekiyor. Bu, şantiyeyi sıkıştıran bir süreç. Ama BoardeX
roof ile yaptığınızda, ne zaman isterseniz
o zaman shingle’ı kapatırsınız. Bu da çok
büyük bir lüks. Sahaya ekip sokmakta
zaman zaman zorlanırız. BoardeX roof,

ekibi sahaya getirme lüksü de getiriyor.
Birinci koşul iş güvenliği, ikincisi çatının
üstünü açık bırakma imkanı veriyor, üçüncüsü lojistiğimi rahatlatıyor.”
‘BoardeX roof, basit bir inovasyon
değil’
Ürünü uyguladıkları proje sırasında
insanların çatıda BoardeX’i uyguladıklarını
düşündüklerini belirten Alpago, zaman
içerisinde insanların ‘BoardeX roof’ diye
bir ürün geliştirilmiş olduğunu gördüğünü
söylüyor: “Biz şu ana kadar üründen memnunuz. Su testlerini mekanik olarak yapıyoruz. Torbayı açıp bekliyoruz. Özellikle
ilk yaptığımız çatının silikonlarını çektirmedik. Orada hareket olup olmamasını
test ettik. Yağmur yedi. Herhangi bir sıkıntı
görmedik. Çatıda bir hareket de görmedik.
Ama ikinci bir test için mayıs ayını, ürünün
tam kurumasını beklememiz lazım. Bu
sefer sıcakla birlikte ne olacağını incelemiş
olacağız. 20 yıllık tecrübelerim bundan
sonra da bir şey olmayacağını gösteriyor.
Basit bir inovasyon olduğunu düşünmüyorum.”
‘BoardeX roof’un projenin bir parçası
olması önemli’
‘Karye Platinium’ ile prestijli bir proje
gerçekleştirdiklerini yineleyen Alpago,
BoardeX roof’un bu projenin bir parçası
olması, hatta çözümlerin en tepesinde yer
almasının kendileri için önemli olduğunu

Şeref Alpago

vurguluyor. Bölgenin inovasyonlara açık
olmadığını, FBN Mimarlık’ın yenilikçilik
konusunda önde gittiğini belirten Alpago,
gerek akıllı bina, gerek multi klima, gerek
BoardeX roof ile arayı açtıklarını söylüyor.
Alpago, Karye Platinium projesinde 2
bin metrekare BoardeX roof kullanıldığı
bilgisini verirken, 500 metrekare BoardeX,
500 metrekare civarında da COREX kullanımı olduğunu sözlerine ekliyor.
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Adres 35’in
çatısı BoardeX Roof ile kaplandı

İzmir’de gelişim gösteren Menemen’de hayata geçen Adres 35’te toplam 1200 metrekarelik çatı alanında
BoardeX roof kullanıldı. Koç İnşaat Proje Müdürü Eriş Karanlık, “Bizim için değerli olan malzeme suya
dayanıklı olan malzemedir. İşimizi kolaylaştıran BoardeX roof, bize zaman kazandırdı” diyor.

Mustafa Koç ve çalışma arkadaşları

BoardeX roof’un tercih edildiği bir
başka proje de, İzmir’de 1993 yılından bu
yana kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren Koç İnşaat tarafından gerçekleştirilen konut projesi ‘Adres 35’ oldu. Belediye
hizmet binaları, üniversite, okul, hastane,
sağlık ocağı, kültür merkezi, İzmir Valiliği
Acil Çağrı Merkezi gibi birçok proje gerçekleştiren Koç İnşaat, son iki yıldır ağırlıklı
olarak İzmir ve ilçelerinde konut projeleri
gerçekleştiriyor.
Firmanın şu sıralar üzerinde aktif
olarak çalıştığı iki proje var. Bunlardan biri
Menemen Belediyesi için ‘Kubilay Kültür
Merkezi’, diğeri ise içinde havuz, cep sineması, sauna, barbekü alanı, kafeterya,
22
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çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıları
içeren 120 konuttan oluşan Adres 35 projesi. 2016 yılının sonunda bitirilmesi planlanan proje, 4 bloktan oluşan bir site.
Projenin uygulanmasından sorumlu
olan Eriş Karanlık, Adress 35’te proje
müdürü, yine Adress 35’in işvereni olan
Koç İnşaat’ın sahibi Mustafa Koç’un inşaat
mühendisi olan kızı Merve Ece Koç da,
projede şantiye şefi olarak görev yapıyor.
Merve Ece Koç, Adres 35 projesini ele
alırken kendilerini kullanıcı yerine koyup,
insan ihtiyaçlarını dikkate alacak özel bir
proje gerçekleştirme çabası içinde oldukları üzerinde duruyor ve Menemen’in standartlarının dışında bir projede ilgi görmeyi

başardıklarını söylüyor.
‘Suya dayanıklı BoardeX roof’u tercih
ettik’
Bugüne kadar gerçekleştirdikleri
birçok kamu projesinde de, özel projelerde de Dalsan Alçı ürünlerini kullandıklarını belirten Eriş Karanlık, İzmir’de gelişim
gösteren Menemen’de hayata geçen
Adres 35’te de seçimlerini Dalsan alçı sistemlerinden yana yaptıklarını söylüyor.
İç mekanlarda COREX, dış cephe ve ıslak
mekanlar için de BoardeX kullandıkları bilgisini veren Karanlık, toplam 1200 metrekarelik çatı alanında BoardeX roof’u seçtiklerine işaret ediyor: “Bizim için değerli
olan malzeme suya dayanıklı olan malze-

Projemizdeki çatı daireleri de,
bizim için en değerli daireler.
Çatının her kademesinde su
geçirimsiz ürünleri tercih ettik.

medir. İlgimizi çeken ve işimizi kolaylaştırması önemli. Dış cephede kullandığımız
BoardeX’i santiyede üstünü örtmeden
beklettik. Ve herhangi bir sorun olmadı.
Projemizdeki çatı daireleri de, bizim için en
değerli daireler. Çatının her kademesinde
su geçirimsiz ürünleri tercih ettik. Önceleri
çatılarda ahşap veya OSB kullanırdık.
Ancak bu tür ürünlerin suya olan dayanımı
risk teşkil ediyor. Dolayısıyla ürün seçiminde suya en dayanıklı sistemi, Dalsan
Alçı’nın yeni ürünü BoardeX roof’u tercih
ettik. BoardeX roof, hem suya dayanım
konusunda, hem de yangın dayanıklılığı
açısından iyi bir çözüm sunuyor.”
Karanlık, standart OSB ürünlerine göre
fiyat farkı olsa da, BoardeX roof’un konfor
açısından ve yaratacağı faydaları dikkate
aldığımızda çok olumlu yönleri olduğunu
söylüyor. Projenin inşa sürecinin zaman
açısından yağmurlu bir döneme denk
geldiği bilgisini paylaşan Eriş Karanlık,
“BoardeX roof, bize zaman kazandırdı.
Çatıya döşedikten sonra 3 defa yağmur
yedi. Yağmurdan kaynaklı bir zaiyat yaşamadık. Eğer OSB ile yapmış olsaydık, şişme
olacağı için değiştirmek durumunda kalacaktık. Bu anlamda BoardeX roof’un bize
hem zamandan hem de maliyet açısından
çok faydalı olduğunu söyleyebilirim” diyor.
‘BoardeX roof’u çatılar için öneriyoruz’
BoardeX roof uygulaması çok kolay
bir malzeme olduğunu belirten Karanlık,
buna rağmen yeni bir malzeme olması,
ustaların bu ürünü yeterince tanımıyor
olmasının uygulama konusunda küçük de
olsa sıkıntılar olduğunu söylüyor: “Ebatları,
OSB’den biraz farklı. Malzemenin doğru
yönünü kullanmakta zorlandı ustalar. Ek
yerleri bazı yerlerde denk gelmedi. Çok
da sıkıntı yaratmadı. Tabi burada bizim
de deneyimsizliğimiz var. İlk kez kullandık
malzemeyi. Yönergelerine göre gidilse, bir
sorun olmayacak. Ama ustalar da ürünü
tanımadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor. Her
şeye rağmen alternatiflerine kıyasla sağladığı suya dayanıkıllık, yangına karşı daya-

nıklılık gibi avantajlar daha fazla olduğu
için, BoardeX roof’u çatılarda kullanmayı
öneriyoruz.”
Hızın öne çıktığı inşaat sektöründe,
sağlam ve sağlıklı bir uygulamanın da
önem arzettiğini belirten Karanlık, Dalsan
Alçı ürünlerinin bu ihtiyacı giderme noktasında etkili çözümler sunduğuna işaret
ediyor. Bir ürünü tercih ederken kıyaslama
bilgilerinin olması, uygulama detaylarının olmasının önemli olduğunu belirten
Karanlık, BoardeX roof ürününe ilişkin
hazırlanan uygulama kılavuzunun bu
anlamda revize edilmesinin faydalı olacağının altını çiziyor.

Mustafa Koç ve Merve Ece Koç
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Bayi Haber

Mas Alçı

Yunus Argan

‘Dalsan Alçı

insan için çalışıyor’
2009’da Dalsan Alçı’nın bayiliğini alarak Trakya Bölgesi’nde hizmet veren Mas Alçı’nın yetkilisi Murat
Pamuk, Dalsan Alçı’nın insan odaklı yaklaşımının önemli olduğunun altını çiziyor ve “Amacımız sadece ürün
satmak değil, Türkiye’nin standartlarını yükseltmek. Dalsan Alçı, sektörde liderliğini sürdürdüğü sürece biz
rahat ediyoruz” diyor.

Mas Alçı ekibi

Dalsan Alçı’nın Silivri ve Çorlu bölgesinde faaliyet gösteren bayisi Mas Alçı,
Dalsan Alçı’nın Trakya’ya yayılmasında
çok önemli bir rol üstleniyor. 2009 yılında
Dalsan Alçı’nın teklifi üzerine bayiliğe
başlayan firma, Edirne’den Kırklareli’ye,
Tekirdağ’dan Gelibolu’ya kadar Dalsan Alçı
ürünlerinin temsilciliğini yapıyor. Uzun
yıllar Dalsan Alçı’nın ürünlerinin uygulamasını gerçekleştiren ve daha sonra
alçı ürünleri satışını yapmaya başlayan
Murat Pamuk, 1972 yılında İstanbul’da
doğmuş. İlk ve ortaöğrenimini Fatih’te,
liseyi de Sultanahmet Endüstri Meslek
Lisesi Elektrik Bölümü’nde okumuş.
Babası deniz marangozluğu yapıyormuş.
Ama hiçbir zaman kendisine marangoz
olması konusunda bir telkinde bulunmadığını, sevdiği işi yapması konusunda
ona daima destek verdiğini dile getiriyor.
Pamuk, şu anda İTÜ’de İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nü okuyan kendi oğluna da aynı
24
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yaklaşımı sergiliyor. Hangi mesleği seçerse
seçsin oğlunu destekleyeceğini söylüyor.
Çünkü kendisi de onu öyle yapmış, önce
babasının dediği gibi elektrik bölümünü
okumuş ve koluna altın bileziği takmış,
ardından güzel sanatlara ilgi duyduğu için
severek isteyerek bu alanda çalışmış. Uzun
bir süre kardeşiyle birlikte, 2001 yılına
kadar Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Büyük
Mabeyn Köşkü, 12 tane merkez camisi gibi
eski eser ve tarihi binalarda restorasyon
çalışmaları yapmış. 1999 depremiyle birlikte bu tür eserlerde yapılan çalışmalar
azalınca burada kazandığı tecrübeyi inşaat
sektörüne aktarmaya karar vermiş. İnşaat
sektöründe ‘ince işler’ olarak tabir edilen
alanda çalışmalar yapmaya başlamış. Bu
alanın tarihi eser restorasyonundan sonra
kendisine çok kolay geldiğinden söz eden
Pamuk, şap, sıva, seramik, asma tavan ve
mevcut malzemeyi uygulamakla yetinmemiş, yurtdışındaki fuarlara gitmiş, orada

edindiği izlenimlerle kendi işini çok daha
iyi yapar hale gelmiş.
Uygulamadan bayiliğe
Murat Pamuk, 1996 yılında ‘Pamuk
Dekorasyon’ adında bir firma kurmuş
önce, ardından 2009’da Dalsan Alçı’nın
bayiliğiyle birlikte ‘Mas Alçı’ olarak yoluna
devam ediyor. Dalsan Alçı ile uzun yıllardır uygulamacı kimlikleriyle bir tanışıklığın olduğunu belirten Pamuk, Dalsan
Alçı ile ilk tanışıklığının 1988 yılına kadar
uzandığını anlatıyor: “Bu tarihlerde Dalsan
Alçı’nın kartonpiyer ürünlerini uyguluyorduk. Dalsan Alçı’nın alçısı çok çok kaliteliydi. Torbalarda kartonpiyer alçısı satıyordu. 2009 yılında Dalsan Alçı’dan bölge
satış temsilcileri beni ziyaret ederek Silivri
Bölgesi’nin bayiliğini teklif ettiler. Ben de
liseden sınıf arkadaşım olan Ayhan Bey’e
ortaklık teklifinde bulundum, o da kabul
etti. Böylece Dalsan Alçı bayiliğini kabul
ettik ve ürünlerini satmaya başladık.”
Dalsan Alçı’nın Trakya’daki yükselişi
Başlarda Silivri ve Trakya Bölgesi’nde
Dalsan Alçı’nın çok tanınmadığını anlatan
Pamuk, bölgede tanıtım çalışmalarına
giriştiklerini ve Çorlu’da da bayi açtıklarını söylüyor. Şu anda Trakya Bölgesi’nde
Dalsan Alçı ürünlerinin en tercih edilen
ürün olma noktasına geldiklerini belirten
Pamuk, saha satış ekibi, muhasebe, nakliye ve uygulama ekibinin beyni olmak
üzere toplamda 28 kişilik bir ekiple Dalsan
Alçı bayisi olarak satış yapsalar da, uygulamanın da hep ön planda olduğu bilgisini
veriyor.
Çorlu’dan Edirne’ye 1 kg alçı hizmeti
Mas Alçı’nın en belirgin özelliğinin hizmet olduğunu belirten Pamuk,

Murat Pamuk ve ekibi

“Piyasanın içinde olduğumuz için gerçeklerle yüz yüzeyiz. Sürekli yeni çözümler
geliştirmeye çalışıyoruz. Trakya’daki insanların da en büyük sorunu nakliye. Biz bu
sorunu gidermek için bir takım stratejiler
geliştirdik. 1 kg’lık alçıyı dahi Çorlu’dan
Edirne’ye gönderebiliyoruz. Bunu nasıl
yapıyoruz? 4 tane 10 tonluk aracımızla
her gün ring servisi yapıyoruz. Haftada 2
gün Edirne’ye, 2 gün Kırklareli’ne, 2 gün
Gelibolu’ya gidiyoruz. Yol üzerinde 15-20
tane müşterimiz var. Kimi müşterimiz, bir
palet sıva istiyor, kimisi 50 tane BoardeX
istiyor. Araçlarımızı doldurup siparişleri
müşterilerimizin ayağına kadar götürüyoruz. Bu, müşterilerin depolama ve stok
maliyetini sıfıra indiriyor. Bunu organize
edebilmek önemli. Tüm bunlar maliyet
olsa da, yıl sonundaki toplam ciroya bakıyoruz ve ortalamada kar yapıyoruz.”
Mas Alçı’nın boya, seramik, yapı kimyasalları ve alçı gibi ürünlerinin satışını yaptığını belirten Pamuk, alçının
toplam satışları içindeki payının yüzde
20-25 seviyesinde olduğu bilgisini paylaşıyor ve önümüzdeki dönemlerde bunu
daha da artırmayı hedeflediklerine dikkat
çekiyor: “Bu yıl yaptığımız cironun büyük
bir kısmını Dalsan Alçı ürünlerinden sağladık. Silivri’den Edirne’ye, Gelibolu’ya,
Kırklareli’ye kadar ürün satışımız var.
Satışlarımızın ağırlığını Trakya Bölgesi
oluşturduğu için, yakın bir zamanda
merkezimizi Silivri’den Çorlu’ya taşıyıp,
Silivri’yi şube olarak konumlandırdık. Bu
şekilde nakliye maliyetlerinden daha da
tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Torunlar,
İhlas, Bizim Evler gibi proje bazlı satışlarımızı Dalsan Alçı’nın merkezinden yapıyoruz zaten, İstanbul’a yönelik küçük çaplı

satışları ise Silivri şubemiz üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda AB’den
Bulgaristan’a mantolama konusunda hibe
geldi. Bulgaristan’daki bazı müşterilere
mal satma ihtimalimiz var. Bu konuda girişimlerimiz var.”
‘Dalsan Alçı, sektörü şaşırtıyor’
Türkiye’de alçı tüketimi 30 kilolarda,
ABD’de ise alçı tüketimi 500 kilolarda. Suya
dayanıklı alçı ABD’de ortaya çıktı. Her şeyi
alçı üzerine inşa ediyorlar” diyen Pamuk,
Türkiye’de ise bizi alçıyla farelerin tanıştırdığını söylüyor: “Eski evlerimizde tahtalara delikler açan fare deliklerini kapatmak
için bulduğumuz bir çözümdür alçı.
Daha sonra Dalsan Alçı, geliştirdiği ürünlerle bütün sektörü şaşırttı. Türkiye’ye dış
cephede kullanılan BoardeX ‘i sunarak,
alçının standartlarını yukarıya taşıdı. Bizler
Trakya’da insanlara bu ürünü tanıtmak için
BoardeX’ten kümesler yaptık. Yaptığımız
bütün projelerde BoardeX’i önerip, projelerin yönetmeliklerini değiştirdik. Ve bunu
yapmaya da devam ediyoruz. Buradaki
amacımız sadece ürün satmak değil tabi.
Türkiye’nin standartlarını yükseltmek”
diyor.
Mas Alçı’nın alçı satışları içinde en fazla
SATENTEK, ALÇITEK, SIVATEK’in yer aldığını belirten Pamuk, Dalsan Alçı ürünlerinin satış performansını şöyle değerlendiriyor: “BoardeX, alçı grubuna göre henüz
yeni bir ürün; ama saten alçıda koşuyoruz.
COREX de çok tutuldu. Tutulmasının
sebebi, kenarları çok sert, vida atıldığında
dağılmıyor, hiçbir şekilde sehim yapmıyor. COREX’in darbeye dayanıklı olan
Premium COREX’i sosyal tesislerde kullanıyoruz. Eskiden çimentolu yonga levha kullanırdık, ek yerleri çatlama yapardı. Ama
Premium COREX’in darbeye dayanımlı
çeşidinin mukavemeti yüksektir.”
FLOORTEK ve MAXICOAT muazzam
Dalsan Alçı’nın geliştirdiği her ürünle
pazarda ses getirdiğini belirten Pamuk,
zeminde kullanılan kendiliğinden yayılan
şap olan FLOORTEK ve MAXICOAT ürünlerini muazzam malzemeler olarak nitelendiriyor: “BoardeX roof malzemesi de çok
iyi bir ürün. Ama bu ürünün satışında biraz
daha zamana ihtiyaç var. Ürün, çok doğru
bir ürün.”
‘Dalsan Alçı’nın güçlü olması güveni
artırıyor’
Mas Alçı’nın kuruluşundan bu yana
ciddi bir büyüme gösterdiği bilgisini veren
Pamuk, Çorlu’dan Trakya’ya yaptıkları satışların her sene yüzde 100’lük artış gösterdi-

ğini söylüyor ve “Bu büyüme, inşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak gelişti.
Önce biz malzemeyi tanıdık, inandık.
İnsanlara ürünlerimizi anlattık, emek harcadık. Bu da talep olarak bize geri döndü.
Talep arttıkça pazar payımızı artırdı. Yine
Dalsan Alçı’nın güçlü olması ve büyümesi,
bizi piyasada daha da istikrarlı hale getirdi.
Bu da beraberinde güveni getiriyor.
Müşteriye kaliteli ürünü sunduk. Onları
ikna ettik. Sonra bize inanmaya başladılar.
İstikrarı yakaladığınızda başarı beraberinde geliyor zaten. “Dalsan Alçı, sektörde
liderliğini sürdürdüğü sürece biz rahat ediyoruz” diyor.
Dalsan Alçı insan için uğraşıyor
Dalsan Alçı’nın Greenguard Sertifikası
ile insanı; EPD Belgesi, yani karbon ayak
izini küçültme konusundaki yaklaşımları ile de doğayı korumasının çok önemli
olduğunu belirten Pamuk, “Bizim için
insan odaklı olan herkes baş tacıdır. İnsan
odaklılık ‘ben’ demek değil, ‘sen’ demektir.
İnsan ayna gibidir. İnsana saygı esastır. Biz
ne kadar güçlü olursak, her alanda parmakla gösteriliriz. Biliyoruz ki, Dalsan Alçı
insan için uğraşıyor. Dalsan Alçı’nın bu
emeğine saygı duyuyorum. Bunların hepsi
çevre için insanlık için doğru şeyler. İnsana
değer veren firmaların yanındayız” diye
ekliyor.
Pamuk, Dalsan Alçı’yı seçmelerindeki nedenleri; “Dalsan Alçı’nın yerli bir
marka olması, araştırmacı olması, mükemmelliyetçi zihniyeti temsil eden bir firma
olması, kaliteli olması, insan odaklı olması,
hizmet kalitesi, çevreci, duyarlı ve mütevazı olması” şeklinde özetliyor.

Murat Pamuk
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Proje Haber

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası

Oya Kotan

Sürdürülebilir

yeşil projeye
Dalsan Alçı imzası
Dalsan Alçı, Türkiye’nin ve dünyanın ilk ‘Yeşil Bina’ sertifikasına sahip kamu binası olacak olan Sarıyer
Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nde BREEAM Sertifikası’nı destekleyen çözümleriyle damgasını
vuruyor.

Sarıyer Belediyesi’nin hizmet merkezinin üssü olacak Türkiye’nin ve dünyanın
ilk ‘Yeşil Bina’ sertifikasına sahip kamu
binası ‘Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet
Binası, Kültür Merkezi’nin inşaatı tüm
hızıyla sürüyor. Toplam 3 bloktan oluşan
projede, hali hazırda 13 ayrı binada verilen
belediyecilik hizmetleri tek bir binada
toplanırken; ayrıca projede kültürel faaliyetlerin gerçekleşeceği kültür merkezi
ve Sarıyer’in binlerce yıllık tarihi hakkında
insanları bilgilendirmeye yönelik bir de
müze fonksiyonu yer alıyor.
Yapım metodolojisi ile iddialı ve örnek
bir yapım sistemi sunan projenin en dikkat
çekici yönü, inşa özelliklerinin yeşil bina
26
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kurgusu içinde alınıyor olması. Sarıyer
Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi,
proje aşamasından son çivi çakılana kadar
yaşanacak süreçte ve sonrasında tüm dünyanın yöneldiği ‘yenilenebilir enerji sistemleri’ ile donatılıyor. Bina, özellikle enerji
ve su tüketiminde büyük tasarruflar sağlayacak ve çevre korumasına büyük katkı
sunacak.
Engelliler için hiçbir engeli bulunmayan bir bina olarak tescil edilmesi ve
sertifikalandırılması için gerekli tasarım
kriterleriyle ele alınan proje, tamamlandığında hem BREEAM sertifikalı, hem de
engelsiz erişim özelliklerine sahip olacak.

BEMA İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
anahtar teslimi yapım sözleşmesi imzaladığı projenin tüm inşaat işleri Temelkon
Mühendislik tarafından gerçekleştiriliyor. Dalsan Alçı ürünlerinin de Arke Yapı
tarafından uygulandığı projenin detaylarını konuşmak için projenin müdürü
Muharrem Yıldırım ve Arke Yapı firma
ortakları M.Emre Çetinkaya ve Kadir Çetin
ile bir araya geldik.
Projenin tüm inşa sürecinin koordinasyonunu sağlayan Proje Müdürü Muharrem
Yıldırım, alanında 22 yıllık deneyime sahip
olan bir inşaat mühendisi. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği
Bölümü eğitimi gördüğü 1990’lı yıl-

Enerji ve su tasarrufu açısından
tasarlanmış özgün ve modern
bir proje olan Sarıyer Belediyesi
Hizmet Binası ve Kültür Merkezi,
yenilenebilir enerji konusunda
öncü olacak.
larda, bir müşavirlik firması olan Sönmez
Müşavirlik’te mesleğe adımını atmış.
Eğitimin yanı sıra çimento fabrikaları gibi
endüstriyel yapılarda çalışarak pratik
kazanmış. Çanakkale Çimento’nun kontrol
mühendisliği görevinde bulunduğu o
dönemleri mesleki gelişiminin en güzel
yılları olarak nitelendiriyor. O dönemde
işin nasıl yürütülmesi gerektiği gibi konularda kendisini yetiştiren çok değerli insanlarla birlikte çalışmış olmayı minnettarlıkla
anıyor. Yıldırım, ilk üst yapı deneyimini ise
hayat okulu olarak nitelendirdiği Yüksel
İnşaat ile birlikte Metrocity projesinde gerçekleştirmiş. Ardından birçok küçük ölçekli
projenin yanı sıra Trump Towers, Anthill,
Skyland gibi büyük ölçekli projelerde
görev almış.
2013 yılında ihalesi gerçekleşmiş olan
Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası,
Kültür Merkezi projesi hakkında bilgi
veren Yıldırım, projenin 15 bin metrekarelik alanda, 3 bloktan oluşan bir kompleks olduğunu söylüyor. Projenin A Bloğu
Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası, B Bloğu
kamuya açık 655 kişilik tiyatro ve çok
amaçlı salondan oluşan bir kültür merkezi,
C Bloğu ise halka açık kent müzesi olarak
işlevlendiriliyor. Yıldırım, 2016’nın eylül
ekim ayları itibariyle A Blok’ta yaşam başlayabileceği bilgisini verirken, B Blok ve C
Blokları dahil bütün projenin ise 2016’nın
sonunda biteceğini belirtiyor.
Yeşil bina dostu yeşil ürünler
Projenin BREEAM Sertifikalı bir proje
olmaya aday olduğuna dikkat çeken
Yıldırım, proje inşasında kullanılan malzemeleri yeşil bina dostu ürünler olarak
ortaya koyuyor: “Projede kullanılan
ürünler, mekanik ekipmanlarından tutun,
elektrik malzemelerine kadar BREEAM
Sertifikası’na endeksli. Proje, enerji ve su
tasarrufu açısından tasarlanmış özgün
ve modern bir proje. Yenilenebilir enerji
konusunda öncü olacak. Cephede ısı
panelleri olacak. Fotovoltaik panellerle
güneş enerjisinin boşa gitmemesi sağlanacak. Sarıyer Belediyesi, bu noktada
büyük bir hassasiyet gösteriyor.Yine bu

projede, yağmur suyunu depolayıp rezervuarlarda kullanma noktasında bir sistem
kuruyoruz. Buradaki amaç, yapılacak tasarrufla enerjinin işletmeye kazandırılmasından ziyade, bu konuda örnek teşkil
edip, öncülük etmek. Bir kamu yapısının
yeşil bina özelliği gösteren böyle bir sisteme öncülük yapması çok anlamlı.”
‘BREEAM onaylı ürünleri tercih ettik’
Projenin dış cephesinde cam, alüminyum, prekast cephe sistemi kullanıldığını söyleyen Muharrem Yıldırım,
“Prekastların arkasına yapacağımız duvar
sistemi ısı kayıplarını ne derece sağlar?
Nasıl bir çözüm getirmeliyiz? diye düşünürken; alçı ve alçı türevi malzemeler,
BoardeX gibi BREEAM onaylı ürünler karşımıza çıktı. Isı iletkenlik katsayısı açısından
istenilen seviyeleri yakaladık. Dalsan
Alçı’dan numune yaptırması için uygulama bayilerini yönlendirmesini istedik,
Arke Yapı’dan Emre Bey ile tanıştık. Bende
bıraktığı izlenim olumluydu. Aynı dili
konuşuyor olmamız, leb demeden leblebiyi anlıyor olması bizim için yeterliydi”
diyor.
‘Arke Yapı iyi iş çıkardı’
Uygulama firması seçimi konusundaki çok hassas davrandıklarını belirten
Yıldırım, şunları söylüyor: “Biz alt yüklenici firma seçimimizi yaparken, referans projelerine ve firmanın kadrosuna
bakıyoruz. Teknik bilgi ve kullanılan malzeme yönünden iyi olup, uygulama
konusunda çok kötü iş çıkaran firmalar
da var. Dolayısıyla bizim için algı ve refleks önemli, kalite önemli. Çünkü inşaatlarda zamanla yarışıyoruz. Bazı aksaklıklar
yaşandığında çözüm getirme konusunda

Kadir Çetin ve M.Emre Çetinkaya

refleks geliştirilmesi çok önemli. Arke
Yapı’nın alçı uygulaması konusunda çok iyi
bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Kendi mecralarında çok iyi çözümler sundular. Bu
noktada doğru seçim yaptığım için huzurluyum.”
‘Dalsan Alçı’nın projede yer alması
onur verici’
Dalsan Alçı’nın alçı ve alçı levha ürünlerinin projenin birçok bölümünde kullanıldığını belirten Yıldırım, projede kullanılan gaz beton duvarların arkasında alçı
sıva kullanıldığını söylüyor.
Yıldırım, Dalsan Alçı’nın pazarda
oturmuş bir marka olması, yüzde 100 yerli
üretim gerçekleştiriyor olmasının ürün
tercihlerini etkilediğini belirtiyor: “Dalsan
Alçı’nın ulusal kimliği, yüzde 100 yerli
üretim yapıyor olması benim nazarımda
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çok önemli. Sırf bu nedenle dahi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dalsan
Alçı’nın bu projede yer alması bizi onurlandırır. Çünkü bu memleketin çocukları
bu fabrikada çalışıyor. Ne kadar çok fabrika, o kadar çok ihracat demek. Bu da
ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin
artışı demek. Dünyanın en iyi inşaat firmaları bizim ülkemizden çıkıyor. Bu çok gurur
verici. Yurdumun insanının ekonomik
olarak ferah bir noktaya gelmesi açısından
önemsiyorum. Dalsan Alçı’nın da bu noktada yerli üretici bir marka olmasından
gurur duyuyorum. Hükümetin kamu ihalelerinde maksimum seviyede, özel iştiraklerde ise minimum yüzde 30 seviyesinde
yerli ürün kullanımını teşvik etmesi, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar.”
‘COREX, ekonomiye katkı’
Alçı levhanın Türkiye’ye getirdiği ekonomik katkısının çok büyük olduğunu
belirten Yıldırım, alçının bina üzerindeki
yükünün az olması, daha az demir, daha
az beton, dolayısıyla tasarruf anlamı taşıdığını söylüyor: “Dünyanın en büyük sorunu
enerji. Böyle olunca ısı kayıplarının minimize edilmesi açısından alçının önemli
bir rolü var. Yangına karşı, suya karşı dayanımlı olması açısından BoardeX bir devrim
aslında. Bu yönüyle ürün çok başarılı.
Firmaların kullanması gereken bir ürün.”
‘Tercihimiz alçı levha oldu’
Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası projesinde tercihlerini alçı levhadan yana
kullandıklarını belirten Yıldırım, “Çok
anlamsız, gereksiz, hantal ve ağır malzemelerle binanın yükünü artırmak çok
yanlış. Bu nedenle COREX kullanmak
öncelikli tercihimiz. Tabi burada malzemeyi yerinde kullanmak da önemli.
Normal standart alçıyı ıslak hacimlerde
kullanmak mümkün değil. Dış cephede
standart bir alçı malzemesi kullanılamaz.
Dalsan Alçı, dış cephede kullanılmak
üzere BoardeX’i geliştirmiş. Ürün sadece
alçı olarak kalmamış, alçının bina içindeki
fonksiyonlarına göre geliştirilmiş. Karışımı,
dizaynı farklı. Neme karşı suya karşı dayanıklı bir malzeme” diyor.

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası
ve Kültür Merkezi inşaatında 300
bin metrekare civarında COREX,
20 bin metrekare civarında da
BoardeX, 16 bin metrekare
akustik levha kullanılıyor.
28
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‘MAXICOAT’un fiyatı düşerse pazardaki payı artar’
Dalsan Alçı’nın pazarda alternatif markalara kıyasla ürün geliştirme konusunda
artıları olduğunu belirten Yıldırım, Dalsan
Alçı’nın kendiliğinden yayılan hazır karışım
zemin harcı MAXICOAT’ı ‘10 numara 5
yıldız’ olarak nitelendiriyor, alternatif
ürünlere kıyasla fiyatının yüksek olmasını ise tek dezavantajlı durumu olarak
ortaya koyuyor: “Biz bu projede kullanmak
isterdik. Ancak maliyeti bunu yapmamızı
engelledi. Dalsan Alçı’nın fiyatını düşürmesi halinde, bu ürünün pazarda çok ciddi
bir pay yakalayabileceğini düşünüyorum.
MAXICOAT’ın çok avantajlı yönleri var.
Çok hafif bir ürün, yapıya vereceği yük çok
düşük. Uygulama hızı çok yüksek. Fiyatı
düşerse, kimse çimento bazlı şaplara, hazır
şaplara bakmaz bile.”
‘COREX her zaman doğru bir tercihtir’
Muharrem Yıldırım, projede mekanik,
elektrik ve inşaat olarak 3 kalem üzerinden
düşünülürse, alçı malzemesinin projenin
bütçesel oranı içinde yüzde 2-3 seviyesine tekabül ettiği bilgisini paylaşıyor ve
“Alçı levhanın dışında başka bir malzeme
kullanmış olsak, süre ve kalite konusunda
istenileni yakalayamazdık. Alçı levha ara
bölme duvarlar her zaman doğru bir tercihtir” diyor.
“Yeniliğe her zaman açığımdır” diyen
Muharrem Yıldırım, projeye katkı sunacak
bir ürünü denemekten çekinmediğini

söylüyor ve ekliyor: “Öncesinde mutlaka
bir numune yaptırırım. Zaten üretici firmaların da en büyük laboratuarı şantiyelerdir. Bu projede de kullandığımız birçok
numuneler oldu. Tabi burada başkan ve
başkan yardımcılarına uygun olmayan
ürünler konusunda, görsel slaytlar ve
teknik bilgiler eşliğinde brif de verdim.
Sunumumda olması gereken malzemeleri de uygulama şekilleriyle birlikte gösterdim. Buradaki avantajım da, Sarıyer
Belediye Başkanı’nın inşaat mühendisi,
Başkan Yardımcısı’nın da mimar olmasıydı. Aynı dili konuşmak çok önemli. Bu
noktada yeni malzemeleri deneme ve
uygun olmayan malzemeleri de, şartnameye uygun formata dönüştürme fırsatımız oldu.”
Eğitim ve sistem başarıyı katlar
“İnşaatlarda zaman eşittir para.
Zamanı iyi kullandığınızda kar etmeye
başlarsınız” diyen Yıldırım, Türkiye’de
inşaat alanında bir sistemsizlik olduğuna
değiniyor. Her şeyin masaüstünde bitirilip start verilmesi gerekirken, bu tür bir
çalışma anlayışından uzak hareket edilmesini Türkiye’nin mevcut koşullarıyla ilintilendiriyor ve şunları ekliyor: “Müteahhit
mimarın yanına gider. Mimar temiz bir A4
kağıdının üstüne bir çizgi çizer. Müteahhit
bağırır, ‘Ula uşaklar kazun!’… Çok enteresan bir yapımız var. Biraz da amatör ruhluyuz. Sistemsiz hareket ediyoruz. Pratik
düşünüyoruz. Tabi bunun avantajları da
var dezavantajları da. Türkiye’de ABD
kökenli bir firmayla çalışma fırsatı bul-

Muharrem Yıldırım

Çalışma Ekibi

muştum. Çizdikleri projede, bir metrik
civatanın dahi hangi normda üretildiğini içeren bilgiler bile vardı. Bu noktada
hayran kalmamak mümkün değil. Ama iş
uygulamaya geldiğinde bizimkilerin eline
su dökemezler. Ülkemizin insanı enerjiktir.
Algısı açık. Eğitim ve sistemle desteklenmesi halinde, çok başarılı işler gerçekleştirir.”
Arke Yapı ile disiplinler arası
çözümler
Projenin uygulama işlerini yapan Arke
Yapı, Dalsan Alçı’nın uygulama bayiliğini
yapıyor. Müteahhit firmalarının proje firmalarıyla projelendirme safhasından başlayarak, tüm iç mekanlarda ve dış cephede
kuru duvar bölme sistemleri ve ceketleme sistemleri üzerine projelendirme
ve uygulama hizmeti veriyor. Arke Yapı,
‘Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası ve
Kültür Merkezi’ projesinde de danışmanlık
ve alçı uygulama işleri hizmeti veriyor.
Arke Yapı’nın yöneticilerinden M. Emre
Çetinkaya ve Kadir Çetin, projenin öncesinden başlayarak Dalsan Alçı kuru duvar
sistemi ürünlerinin ‘BREEAM Sertifikası’na
uygun olarak projelendirilmesinin getireceği avantajlar konusunda rapor
sunmuş. Emre Çetinkaya, İTÜ Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2001
yılında mezun olmuş. Yüksek lisans yaptığı
dönemde, bazı küçük ölçekli projeler için
mimari projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmış. Ardından ortağı Kadir Çetin
ile birlikte kurdukları Arke Yapı’da ağırlıklı
olarak kuru bölme duvar sistemleri üzerine çalışmalar yapıyor.

Gerek mimarlık tecrübesi, gerekse
15 yıllık yapı malzemeleriyle olan sıkı ilişkisi, alternatif perspektifler geliştirmesine olanak veriyor. Çetinkaya, Sarıyer
Belediyesi’nin projesinde de farklı disiplinleri dikkate alarak çözümler geliştirdiklerini söylüyor. Proje öncesi yaptıkları
danışmanlık sürecinde iç mekanda veya
dış mekanda kullanılacak kuru bölme
duvar sistemlerini, alüminyum kompozit
paneller, taş cephe kaplamaları, seramik
cephe kaplamaları, ahşap cephe kaplamaları gibi malzemelerle birlikte ele aldıklarını anlatıyor. Arke Yapı’nın tüm bu ürünleri
çalışabilecek kapasiteye sahip olmasına
karşın, alçı ürünlerinin bu malzemelerle
birlikte sorunsuz olarak nasıl çalışabileceğini ve nasıl bir avantaj yaratacağını gösterdiklerine dikkat çekiyor: “Mimari detayların çözümü noktasında hizmet vererek,
Dalsan Alçı alçı çözümlerinin tercih edilmesini sağlıyoruz. Sarıyer Belediyesi Ana

“Dalsan Alçı’nın ulusal kimliği,
yüzde 100 yerli üretim yapıyor
olması benim nazarımda çok
önemli. Dalsan Alçı’nın bu projede
yer alması bizi onurlandırıyor.”
Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin projelendirme safhasında da, dış cephede kullanılan prekast cephe sisteminin, BoardeX
ve COREX ile birlikte bütünlüklü bir çözüm
getirebileceği noktasında destek verdik.
Böylece sistemlerimizi tercih edilebilir hale
getirdik. İç bölme duvar sistemlerinde de,
BREEAM Sertifikası, yangın tedbir sistemleriyle bizim ürünlerin ne şekilde kullanılabileceği konusunda proje desteği verdik.
Dalsan Alçı ile projeye özel danışmanlık desteği
Arke Yapı bünyesinde çalışan personelin uygulama eğitimlerinin çoğunun
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“Dalsan Alçı’nın kendiliğinden
yayılan hazır karışım zemin harcı
MAXICOAT’ı ‘10 numara 5 yıldız’
olarak nitelendiriyor…”

Dalsan Alçı üzerinden gerçekleştiği bilgisini veren Çetinkaya, proje öncesinde
hem Sarıyer Belediyesi, hem de projenin
bütün inşaat sürecini yürüten Temelkon
Mühendislik firmasına Dalsan Alçı ile birlikte detay çözümler konusunda danışmanlık desteği verdiklerini belirtiyor:
“Dalsan Alçı ile birlikte bu projeye özel
teknik mimari detay çözümleri, yalıtım
hesapları, ses yalıtım hesapları gibi konularda çözümler geliştirdik. Bu çözümleri
hem belediye, hem de Temelkon yetkililerine de onaylattık. Bizim ürettiğimiz
çözümler üzerinden ihaleye çıkıldı. İhale
sonrasında da uygulama işini biz aldık.
Daha sonra uygulama personelimize de
bu detayların nasıl uygulanacağı konusunda eğitimler verdik.”
‘Önceliğimiz Dalsan Alçı ürünlerinin
kullanılması’
Göztepe Devlet Hastanesi ve
Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde de
benzer bir danışmanlık süreci içine girdiklerini belirten Çekinkaya, “İhale öncesi
teknik detay danışmanlığı yaptığımız her
projede, önceliğimiz Dalsan Alçı ürünlerinin kullanılmasını sağlamak” diyor ve asıl
rekabetin Dalsan Alçı’nın uygulama firmaları arasında yapılmasını tercih ettiklerini
söylüyor. Bazı projelerin ihalesine katılamasalar da, Dalsan Alçı’nın sistemleri üzerinden teknik detay danışmanlığı yaptıkları bilgisini veriyor.
Alçı sistemleri konusunda yeterince
bilgiye sahip olmayan müteahhit firmaların tuğla, gaz beton gibi geleneksel yapı
malzemelerini kullanmak durumunda kaldığına dikkat çekiyor ve Arke Yapı’nın bu
noktada müteahhit firmalara Dalsan Alçı
ürünleri ve çözümleri konusunda danışmanlık vererek Dalsan alçı sistemleri konusunda farkındalık sağladığını belirtiyor.
Müteahhit firmaların farklı farklı malzemeler kullanarak inşaat yapma konusunda
çekimser davrandıklarına işaret eden
Çetinkaya, farklı disiplinlerin bir arada çalışabileceğini gösteren teknik detaylarla bilgilendirme gerçekleştirdiklerini anlatıyor:
30
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“Bu noktada çözüm üretmeniz lazım. Aksi
halde, müteahhit firma, klasiğin dışına
çıkmıyor. Biz, ürettiğimiz detay çözümleri
doğru sunduğumuzda, klasik sistemleri
elimine ediyoruz. Kuru bölme duvar sistemleriyle çok avantajlar sunuyoruz.”
BoardeX devrimi
Alçıda iç mekan kuru bölme duvar
sistemlerinde ürün anlamında büyük
değişim yaşandığını belirten Çetinkaya,
“2011 yılında BoardeX ürününün
pazara sunulması hedeflendiğinde, Koç
Üniversitesi’nin Batı Kampüsü’nün ince
işlerini yapıyorduk. O dönemde yurtdışından gelen birkaç uzman, BoardeX
ürünü için inşaat sektöründe nasıl
bir uygulama pazarı yakalanabileceğine ilişkin araştırma yapıyordu. Biz de,
Türkiye’deki kullanıcı alışkanlığı gereği,
önce bu ürünün önemli projelerde kullanılması halinde tutulabileceğine yönelik
fikirlerimizi söylemiştik. Nitekim, BoardeX,
sektördeki büyük firmaların projelerinde kullanıldıktan sonra çok kısa sürede
ürünün kullanılmaya başlandığını gördük.
Tabi Türkiye’de hızla yaygınlaşan BoardeX,
her ülke için aynı sonucu vermez. Bazı
ülkelerde tercih sebebi olabilir, bazılarında olmayabilir. ABD’de dış cephede
yaygın olarak kullanılırken, orman zengini Kanada’da ahşap ürünleri tercih ediliyor. Türkiye’de ise geleneksel tuğla, bimsblok, gazbeton ürünlerini kullanıyoruz.
Maliyeti yüksek, uygulaması sıkıntılı, süre
isteyen, bina üzerine yük getiren ürünler.
Hem hafifliği, hem hızlı uygulaması, hem
de uygulama kalitesi açısından iyi sonuçlar
veriyor” diyor.
Yenilikçi anlayışa Dalsan Alçı ürünleri
Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve
Kültür Merkezi inşaatında 300 bin metrekare civarında COREX, 20 bin metrekare
civarında da BoardeX, tavanlarda 16 bin
metrekare akustik levha kullanımı olacağını belirten Emre Çetinkaya, toz alçının
yanı sıra, projenin belli bir bölümünde,
özellikle teras alanlarında BoardeX roof’un
kullanılacağı bilgisini veriyor. Çetinkaya,
Muharrem Bey’in yenilikçiliğe açık olması
ve yeni bir ürünü bu projede deneme
şansı vermesinin de önemli olduğunun
altını çiziyor.

Dünyanın ilk ‘Yeşil Kamu Binası’
Türkiye’nin ve dünyanın ilk ‘Yeşil Bina’
sertifikasına sahip kamu binası olacak olan
Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür
Merkezi’nde, bu konudaki dünyanın en
önemli sertifika kuruluşlarından biri olan
BREEAM’in getirdiği standartlar uygulanıyor.
BREEAM sertifikasyon sisteminin uygulanmasıyla; sürdürülebilir enerji performansı ve geri dönüşümlü malzeme kullanımı ile birçok önemli kazanımlar gerçekleşecek. “Yeşil bina”, birçok soruna çözüm
getiren, içerisinde yaşayan ve çalışanların
sağlık ve memnuniyet seviyelerini ön
planda tutarak tasarlanmış, enerjinin ve
suyun daha verimli kullanıldığı, atık seviyesi en aza indirgenerek geri dönüşüme
önem verilen, inşa edilirken üretimi ve
uygulanması aşamalarında çevreyi ve ekosistemi en az etkileyen malzemelerin kullanıldığı bir bina olacak.

Proje Künyesi
Proje adı: Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası
ve Kültür Merkezi
Yatırımcı: Sarıyer Belediyesi
Yüklenici firma: BEMA İnşaat
Mimari proje: Ömerler
Proje müdürü: Muharrem Yıldırım
Alçı uygulama firması: Arke Yapı
Proje tipi: Belediye Hizmet Binası ve
Kültür Merkezi
Arsa alanı: 15 bin m2
Toplam inşaat alanı: 86 bin 500 m2
Proje yatırım bedeli: 50 milyon TL
Proje başlangıç tarihi: 2013
Proje bitiş tarihi: 2016 sonu
Kullanılan Dalsan Alçı ürünleri: COREX,
BoardeX, BoardeX roof, tüm alçı sıva,
akustik levha ürünleri

Satış Pazarlama

Kürşat Terzioğlu - Pazarlama ve İletişim Yöneticisi

MAXICOAT
inşaat zeminlerinde standartları çok yükseltti…

Kullananların kolay kolay vazgeçemediği ve diğer şapları bir daha kullanamayacaklarını söyledikleri bir ürün MAXICOAT.
Zemin kalitesini hem uygulama esnasında
hem de uygulama sonrasında çok fazla
arttırıyor. Uygulaması ise çok hızlı ve kolay.
Şantiyeyi ve uygulamacıyı neredeyse
hiç yormuyor ve karşı karşıya getirmiyor.
Uygulama sonrası ise tam bir ziyafet. 2
saat sonra üzerine basılabiliyor olması
ile başlıyoruz ve daha sonra çok düzgün
bir yüzey ile devam ediyoruz. Sonuçta da
tozuma ve aşınma yapmayan C16 sınıfına
sahip bir yüzey ile karşılaşıyorsunuz. Tüm
bu özelliklerin üzerine aynı zamanda A1
sınıfı ve Greengaurd Sertifikası’na sahip
bir ürün.
Greengaurd Sertifikası, MAXICOAT’ta
kullanılan kimyasal oranlarının sınır
değerler içinde olduğunun beyanıdır.
Böylece iç hava kalitesine olumsuz etki
yapmamaktadır. Ayrıca yaptığımız hesaplamalarda MAXICOAT’un çimento bazlı
şaplara göre %60 oranında daha düşük
karbon salımı yaptığı görülmektedir.
Kısaca MAXICOAT’u hatırlayalım…
MAXICOAT, Dalsan Alçı San. ve Tic. A.Ş.
tarafından 2015 yılı Nisan ayında İstanbul
Yapı Fuarında sektör ile tanıştırılmıştı.
MAXICOAT, döşeme betonu üzerine kul-

lanılan, kolay yayılma özelliği olan, hazır
karışım zemin harcıdır. Konvansiyonel
metotlarla el ile inşaat mahalinde hazırlanan ve kalitenin sürekliliğinin sağlanamadığı şaplara göre farklıdır. Fabrika
ortamında bilgisayar kontrolünde üretilir.
Şantiyeye 35 kg’lık torbalar halinde sevk
edilir ve sadece su ile karıştırılarak uygulanmaktadır. Böylece sonuçta dozajından
ve mukavemetinden emin olduğunuz bir
ürünü zemininizde bulursunuz.
MAXICOAT yüzeye parke, halı veya
seramik uygulanarak bitirilebiliyor. Parke
için yüzer sistem veya yapıştırmada son
derece iyi sonuçlar elde edildi. Aşınma ve
tozuma yapmaması sayesinde parke ve
halı kaplarken uygulamacılar yüzeye ek bir
uygulama yapmak zorunda kalmıyorlar.
Yapıştırma işinin kalitesini artınca bitişte
parke ve halıda çok düzgün uygulanabiliyor.
Yaptığımız pazarlama faaliyetleri ile
insanlara anlatıyoruz. Videoları izlettirip
numuneler veriyoruz. Fakat gerçekten
şantiyelerinde kullandıklarında ilk tepkileri, bu kadarını da beklemiyorduk oluyor.
Ürünü tam anlatamıyorsunuz diyen bile
oluyor.
MAXICOAT’un bu özellikleri tabi
ki uzunca bir ürün geliştirme çalış-

ması gerektirdi. Dalsan Alçı Kaleboğazı
Tesisleri’nde yapılan birçok test ve uygulama sonucunda ürüne son hali verildi.
Ama MAXICOAT uygulamak için makineleşmek üzerine de çalışmak gerekiyor.
Çünkü 2 saatte üzerine basılabilen bir
üründe tabi ki uygulama esnasında hızlı
priz alıyor. Dolayısıyla uygulamanın da
hızlı olması gerekiyor. Bu nedenle uygulama hızını arttırmak için piyasada kullanılan sıva makineleri farklı olarak yeni
bir makine tasarlanarak daha hızlı uygulamaya fırsat veren MAXICOAT makinesi
uygulamacılarımızın hizmetine sunuldu.
Sektöre girdiği ilk günden itibaren
fark yaratan ve yaratmaya devam eden
MAXICOAT zemin harcını sanırım önümüzdeki yıllarda daha çok konuşacağız.
Özetle ‘’Kuralları değiştiren, ezber bozan
zemin harcı’’ olarak ifade ediyoruz…
Sevgiyle kalın…

Sektöre girdiği ilk günden
itibaren fark yaratan ve
yaratmaya devam eden
MAXICOAT zemin harcını sanırım
önümüzdeki yıllarda daha çok
konuşacağız.
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Bayi Haber

Büyükkapı

İçten Sayın

Dalsan Alçı’yla

birlikte büyüyoruz
2010 yılından bu yana Dalsan Alçı’nın bayisi olan Büyükkapı’nın ortaklarından Ümit Büyükkapı ve Haluk
Büyükkapı, uygulamacılar arasında Dalsan Alçı ürünlerinin çok kabul gördüğünü belirterek; “Dalsan Alçı’nın
malzemeleri çok güzel ve çok kabul görmüş ürünler. Kendilerini de sürekli yeniliyorlar” dedi.
Bu sayımızdaki bayi söyleşimizin
adresi Ankara. 2010 yılından beri Dalsan
Alçı bayisi olan Büyükkapı’yı ziyaret ediyor
ve Ümit Büyükkapı ve Haluk Büyükkapı
ile sohbet ediyoruz. İşletme mezunu olan
Ümit Büyükkapı, 30 yıldır bu sektörde
olduklarını ve Büyükkapı’nın babalarından
kendilerine kaldığını söyleyerek, sözü
kuzeni ve ortağı olan Haluk Büyükkapı’ya
bırakıyor. Haluk Büyükkapı, üniversite
öğrenimini makine bölümünde yaptıktan
sonra bu inşaat sektöründe çalışmaya başladığını söylüyor.
Perakende de iddialıyız
Büyükkapı’nın 30 yıldır perakende
sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu
konuda da oldukça iddialı olduklarını
anlatan Haluk Büyükkapı Ankara’da büyük
bir marka olduklarını belirtiyor: “Şehir
dışı da dahil, her yere malzeme gönderiyoruz. İşin aslı, İç Anadolu’da perakende
sektöründe ciddi bir markayız. Burada
alçıda iddialıyız diyoruz ama biz birer birer
satarak bu iddiayı yakalıyoruz. Kamyon
kamyon şantiyeye göndermiyoruz. Son
kullanıcı torba olarak alıyor bizden ürünleri. Daha çok bireysel çalışan ustalar
alıyor”. Özellikle son yıllarda alçı grubundaki artışlardan söz eden Ümit Büyükkapı,
satışlarının büyük bir kısmının alçı satışından olduğunu vurguluyor ve bölgedeki alçı konusundaki iddialarını da ortaya
koyuyor.
Nalbur dükkanından bugünlere
Büyükkabı 30 yıllık bir firma; ancak
Ümit ve Haluk Büyükkapı’dan daha çok
son 10 yılın gelişimini anlatabilecekleri, daha öncesinin bilgilerinin ise aile
büyüklerinde olduğunu öğreniyoruz. Yine
de 30 yıllık gelişimi kısaca özetlemele32

ALÇIM DERGİSİ / yıl:7 sayı:19

Haluk Büyükkapı ve Ümit Büyükkapı

rini rica ediyoruz. 10 yıl öncesine kadar
Büyükkapı’nın bir nalbur dükkanı olduğunu söyleyen Haluk Büyükkapı, sonra
kademe kademe inşaatlara malzemeye
verilmeye başlandığını ve biraz daha
büyüyüp etraftaki satıcılara malzeme vermeye başladıklarını anlatıyor ve şunları
ekliyor: “Son 10 yıla geldiğimizde de artık,
şehir dışlarına malzeme vermeye başladık. Tüm ülkeden, Diyarbakır’dan tutun
da İstanbul’dan, İzmir’den, her yerden
aranan bir firma haline geldik şu anda.
Baktığımızda da her yıl %30 ile %50 arası
her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz”. Bu büyümede inşaat sektöründeki hızlı konut artışının payının olup
olmadığını soruyoruz. Ümit Büyükkapı,
işlerin çoğalmasının, şantiyelerin artmasının büyümeye doğrudan etken olduğunu, ancak bu işler dursa dahi bunun
Büyükkapı’yı etkilemeyeceğini anlatıyor.
“İnsanlar evini boyatıyor, evlerinde bir
yerler arızalanıyor, musluk falan patlıyor,
sigortası bozuluyor. Bunlar ihtiyaç malzemesi olarak da algılanabilir, yatırım mal-

zemesi olarak da, evine yatırım yapıyor
neticede. Bu açıdan baktığımızda, bu inşaattaki büyüme dursa da biz bundan çok
fazla etkilenmeyeceğiz. Perakendeciyiz
biz.”
Dalsan Alçı büyüdükçe büyüyoruz
Dalsan Alçı ile çalışmaya başladıkları
dönemle birlikte Dalsan Alçı büyüdükçe,
bunun kendilerini de etkilediğini söyleyen
Haluk Büyükkapı, Dalsan Alçı ile çalışmaya
başlama hikayelerini bizimle paylaşıyor.
“Önceden piyasada uygulanan başka alçıların alım satımını yapıyorduk. Dalsan Alçı
büyümeye güçlenmeye başladıkça Dalsan
Alçı ürünleri almaya başladık. 5-6 yıldır
bayiliğini yapıyoruz. Daha önce kullanmış
olduğumuz markayı biraz agresif buluyorduk. Bir de işin aslı Dalsan Alçı’nın malzemeleri çok güzel ve çok kabul görmüş
ürünler. Kendilerini de sürekli yeniliyorlar.
Rekabetçi fiyatlar da sunabiliyoruz. O
yüzden Dalsan Alçı ile yürümeye karar
verdik. Biz perakendeciyiz, ne kadar bol
ürün çeşidi olursa o kadar yararımıza olur.
Dalsan Alçı’nın ürün çeşitliliği de fazla.

Vidasından profiline, geçiş kapaklarından,
dış cephe malzemesine hepsini verebiliyoruz. Hatta zemine yönelik yeni ürünler
de çıktı, sürekli ürün yelpazesine bir şeyler
ekleniyor. Ürün portföyü ne kadar genişlerse biz de o kadar çeşitli ürün sunabilme
şansına sahip oluyoruz.”
“Dalsan Alçı’nın adı, markası her geçen
gün daha da büyüyor. Şu anda bütün
rakiplerinin önüne geçmiştir. Dalsan
Alçı’nın tek artısı ismi değil tabii. Ürünleri
yadsınamayacak kadar iyi. O kalitesini arttırıp büyüdükçe biz de büyüyoruz. Bizim
reklamlarımıza da katkı oluyor. Şimdi
mesela çok yoğun televizyon reklamları da
oluyor, bunlar hep bize katkı.”
Kuru duvar sistemleri yükselişte
Kuru duvar sistemlerinin yükselişte
olduğunu ve zirvede de üretici olarak
Dalsan Alçı’nın yer aldığını belirten Ümit
Büyükkapı, bunun mücadelesini bayileriyle birlikte verdiğini de vurguluyor.
Gelişimi ise şu şekilde anlatıyor: “ Kuru
duvar sistemleri son 5 yıldır pik yaptı.
Alçı levhadan önce sıva alçısı vardı, perlitli alçı vardı. Levhaların falan çeşitlenmeye başlaması bu pikte epey bir etkili
oldu. Önceden ustalar dış cepheye kaba
sıva yapılıyordu, şimdi dış cepheye bile
BoardeX uygulanıyor. Kuru duvar sistemleri önceden hastaneler, oteller ve alışveriş
merkezlerine satılıyordu, daha zor satılan
bir şeydi. Şimdi normal yapılan binalar,
konutlar, bütün projelere girmiş durumda.
Dalsan Alçı’nın öncülüğüyle kuru duvar
sistemleri iyice yerleşti sektöre. Dolayısıyla
satmakta hiç zorluk çekmiyoruz. Dalsan
Alçı da sektörde diğer markaların önüne
geçti zaten”.
Beklentileri karşılamak zorundayız
Müşterilerinin ilgisinden oldukça
memnun olan Ümit Büyükkapı, müşterilerinin kendinden çok şey beklediğini, bugüne kadar müşterilerinde
“Büyükkapı’da ne ararsan bulursun” gibi
bir algı oluştuğunu anlatıyor: “Bir tornavida mı arıyor, bir conta mı arıyor, sorsan
nereden alabilirim, “Büyükkapı’da vardır”
diyorlar. Böyle bir beklenti var bizimle
ilgili. Yani girdiği zaman aradığını bulabilme beklentisi, biz de onu karşılamaya
çalışıyoruz. Bu anlamda Dalsan Alçı’nın
geniş ürün yelpazesi de bize avantaj sağlıyor.” Müşterilerin beklentilerinin olmasının doğal olduğunu söyleyen Haluk
Büyükkapı, bu beklentinin karşılıklı olduğunu, kendilerinin de müşteriden beklentileri olduğunu vurguluyor. “Biz de

biraz daha bilinçli gelmelerini bekliyoruz.
Ustaların bilinçli gelmeleri lazım ki, araştırıp bizi zorlasınlar. Şu anda bu şekilde
olmuyor, biz onları yönlendiriyoruz. Yani
ustalar çok bilinçli değiller. Mesela silikon
kullanacağa yere mastik kullanıyor, biri
güneşe dayanıklı, biri büzüşme yapıyor.
Bunun gibi yani bilmeden kullanılıyor
bazı şeyler. Biraz da bize güvensinler istiyoruz. Biz araştırıyoruz. Hangi ürün yeni,
yeni çıkan ürünleri koyuyoruz rafımıza
ama usta gelip kendi bildiğini almak
istiyor. Daha iyi bir ürün gösterdiğimiz
zaman da bize güvenip ürünü almıyorlar.
Zannediyorlar ki biz istediğimiz malı
satmak istiyoruz. Bu konuda güvensinler
bize. Biz sadece ustaların ufkunu genişletmek istiyoruz ama maalesef izin vermiyorlar. Ustalar malzeme konusunda biraz
tutucular, yeni şeyler denemekten kaçınıyorlar.” Bunun yanı sıra danışan ustaların
da olduğunu anlatan Haluk Bey, bazen
ustaların da sorularla geldiklerini, o zaman
kendilerinin seve seve ustaları bilgilendirdiklerini belirtiyor. Ancak bunu da yeterli
bulmadığını üzerine basarak söylüyor:
“Büyükkapı perakendede etkili bir firma,
yani günlük rutini içinde hız çok önemli.
Biraz daha hızlı al, çık üzerine kurulu bir
sistem var, yani bizler vaktimiz yettiğince
yönlendirebiliyoruz. Ne kadar yeterli oluyoruz bilemiyorum”.
Satışlarını, hangi ürünlerin daha çok
alındığını soruyoruz. Ümit ve Haluk Bey
satışlarla ilgili bir oran vermenin zor olduğunu söylüyorlar ama alçı satışlarının oranının yıllık ciroları içinde ciddi bir yeri
olduğunu belirtiyorlar. “Alçı ve alçı levha
toplam ciroda çok fazla yer teşkil ediyor.

“Dalsan Alçı’nın adı, markası her
geçen gün daha da büyüyor. Şu
anda bütün rakiplerinin önüne
geçmiştir.
Açıkçası bu ürünler çok fazla karlı ürünler
değiller; ama neticede müşteri çeken
ürünler bunlar, meseleye buradan bakmak
gerekiyor. Ama satışımızın yaklaşık %10’u
alçı ve alçı levha ürünlerinden oluşuyor.
BoardeX de perakendede çok giden bir
ürün. Önceden çimento esaslı levha almak
için gelenler artık BoardeX alıyorlar. Aynı
işi o da görüyor, daha da kolay uygulanıyor, dolayısıyla tercih de ediliyor. Küçük
evler yapıyorlar, prefabrik, onların dış
cephesinde çimento esaslı levha yerine
BoardeX kullanılıyor.”
Ustaların beklentilerini her anlamda
karşıladıklarını ve onları Alçıkart’ın sunduğu puan ve hediye sistemiyle de mutlu
ettiklerini, kendilerine ve ürünlere bağladıklarını söyleyen Ümit Büyükkapı, bu
uygulamanın kendileri için de iyi olduğunu, çünkü ustalara puan yükledikçe
kendilerinin de puan kazandığını ve hediyeler aldığını belirtiyor. Haluk Bey ise
ustaları mutlu etmenin çok önemli olduğunu bir kere daha vurguluyor: “Ustalar
bu işin en önemli ayaklardan bir tanesi.
Ustayı memnun etmek, mutlu etmek çok
önemli. Usta bir ürüne onay verince ya da
ben bunu kullanmam deyince şantiyede
ustanın sözü dinleniyor. Usta beğenmeyince, işveren de riske girmek istemiyor.
Usta, ben bunu kullanamıyorum, çabuk
donuyor, dediği anda bitiyor”.

Büyükkapı Ekibi
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Proje Haber

Şile Öğrenci Yurdu

Oya Kotan

Şile’de Dalsan Alçı ile hızlanan öğrenci yurdu...

North Dorm by Uçar
Uçar Otomotiv, Dalsan Alçı bayisi Mizan İnşaat ile birlikte Şile’de 4-5 ay gibi kısa bir süre içinde 5 bloklu
‘North Dorm by Uçar’ projesini hayata geçirdi. Otomotiv alanında 60 yıllık deneyime sahip olan Fehmi Uçar,
“Alçı yerine diğer malzemeleri tercih etseydik, projeyi yetiştirme şansımız olmazdı” diyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ekim ayında
Şile’de hayata geçirilen Şile Öğrenci Yurdu,
yılın büyük bir bölümünde öğrenci yurdu,
kısa bir zaman diliminde ise turizme
yönelik otel fonksiyonuyla hizmet veriyor.
Uçar Otomotiv’in ilk gayrimenkul yatırım
olarak inşa ettiği yurt, bölgede bulunan
üniversite potansiyeli dikkate alınarak
hazırlanmış ve 4-5 ay gibi çok kısa bir süre
içinde inşa edilerek 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı’na yetiştirilmiş. Projenin yatırımcısı Fehmi Uçar, otomotiv alanında faaliyet gösteren bir işadamı. Yaptığı iş, askerliği sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün hususi makam şoförlüğünü
yapan babası, Ahmet Fahri Uçar’a kadar
uzanıyor. Babası 1951 yılında başlamış
34
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mesleğe ve 1957 yılında Uçar Otomotiv’i
kurmuş. 1997 yılından bu yana da İstanbul
- Altunizade semtinde Hyundai Bayiliği’ni
yapıyor.
Fehmi Uçar, geçtiğimiz yıl, Işık
Üniversitesi’nde okuyan oğlu Gökhan
Uçar’ın yönlendirmesiyle Şile’de öğrencilerin yurt ihtiyacını gidermek için ilk gayrimenkul yatırımını bir yurt projesi olarak
hayata geçiriyor. Projenin en belirgin özelliği, çok kısa bir sürede inşa edilmiş yurtotel konsepti ile dikkat çekiyor.
İstanbul’un kuzeyinde bulunan Şile’de
5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa
edilen North Dorm by Uçar, ikisi erkek
yurdu, ikisi kız yurdu ve bir tane sosyal
tesis olmak üzere 5 bloktan oluşuyor.

“Projemizin niteliği gereği
BoardeX ve COREX kullanmamız
lazımdı. Bu nedenle Dalsan
Alçı’ya karar verdik.”

“Pratik ve kolay uygulanabilen
BoardeX, öğrenci yurdu projesi
için de önemli bir tercih nedeni
oldu.”
Halis Günaydın - Mizan İnşaat
Yaklaşık 300 kişilik öğrenci kapasitesine
sahip olan North Dorm’da öğrencilerin
konforu ve güvenliği dikkate alınarak oluşturulmuş özel çalışma odaları, açık yüzme
havuzu, çamaşır-ütü odası, engelli odaları, sosyal alanlar, otopark, akıllı blok giriş
kapıları yurt içinde olan donatılar bulunuyor. İki etaplı bir proje olarak inşa sürecine başlanan yurdun, ilk etapta 3 bloğu
hayata geçirilmiş. Kalan iki bloğun da
2016’nın eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor.
Projenin gerçekleşmesini sağlayan
Uçar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi Uçar ve projenin alçı başta olmak
üzere birçok uygulama işlerini gerçekleştiren Mizan İnşaat Dekorasyon’dan Halis
Günaydın ile projeyi konuştuk.
Uçar, yurt projesini Uçar Otomotiv’in
ilk gayrimenkul projesi olduğunun altını
çiziyor ve önümüzdeki dönemde de konut
alanında projeler gerçekleştirme planları
olduğundan bahsediyor. Şile’deki ilk gayrimenkul projesini seçmelerinin arkasında
bölgenin bu anlamda iyi bir potansiyele
sahip olduğu bilgisini paylaşıyor ve yapıyı
hem yurt hem de otel olarak kullanabilecekleri bir fonksiyon ile ele aldıklarını,
bunun da yatırım açısından cazip bir fırsat
sunduğunu anlatıyor.
Tatil köyü havasında bir yurt
Uçar, Şile’nin Işık Üniversitesi’nin yurt
potansiyelinin düşük olduğunu, yaptıkları
araştırmada 900-1000 arasında öğrencinin
bölgedeki yurt ihtiyacı içinde olduğunu
tespit ettiklerini söylüyor ve ‘North Dorm’
projesiyle bu açığın büyük bir bölümünü
kapattıklarının altını çiziyor: “Tesisi, 5600
metrelik alana kurduk. 3’er katlı 5 bloktan
oluşuyor. İstanbul’daki yurtlara göre yeşil
alanlarımız çok fazla. Bir de havuz var. Altı
çeşit oda bulunuyor. 2+1 odalarımız var.
Çoğu yurtta yok. Her öğrencinin kendi
odası var. Bir de salonları var. Artık talepler
böyle. Her odada mutfak, banyo, buzdolabı, çalışma masası, gardıroplar var.
Sosyal alanlar yarattık. Playstation odaları yaptık. Karaoke odası yaptık. Mümkün

olduğunca öğrencilerin sosyalleşmelerini
sağladık. Burası aynı zamanda tatil köyü
havasında. Öğrenci yurdundan çok sosyal
tesisleri ile dinlenme alanı yaratmaya çalışıyoruz. Şile’de öğrenciler için 7/24 güvenli
olabilecek bir yer yapmak gerekiyordu.
Isınmasından soğutmasına kadar konforlu
bir yurt yapmak için adım attık. Şu anda
yatak seviyesi dolmuş durumda. Bölgedeki
potansiyeli karşıladık, çok büyük eksik olacağını düşünmüyorum.”
Şile’nin turizm potansiyelinin yüksek
olduğunu belirten Uçar, hayata geçirdikleri projeyi, yurt fonksiyonunun dışında,
yılın üç ayında günübirlik turizme hizmet
verecek bir otel formunda da kurguladıklarını ifade ediyor.
‘Dalsan Alçı’da karar kıldık’
Mizan İnşaat ile son 10 yıldır çalışan
Uçar Otomotiv, yurt projesinde de birlikte
çalışma fırsatı bulmuşlar. Dalsan Alçı’nın
teknik ekibinin de projenin yapı alanındaki
bazı detaylar konusunda kendilerini bilgilendirdiğini anlatıyor. Ardından çıkılan ihalede Dalsan Alçı ürünlerinin projede kullanılmasının uygun olacağına karar verdiklerini anlatıyor.
Uçar, proje inşaatına Haziran 2015’te
başladıklarını ve temeli attıklarını belirtirken, Eylül 2015’te de ilk öğrenci bloğunu bitirdiklerini ve öğrencilerin hizmetine soktukları bilgisini veriyor. Projenin
bu kadar hızlı ele alınmasında Dalsan
Alçı’nın ve dolayısıyla alçının büyük bir
etkisinin olduğuna dikkat çekiyor. Yurt gibi
ortamlar için alçının önemli avantajlar içer-

diğini söyleyen Uçar, “İnsanların yaşayacağı alanlar olduğu için, riskleri minimize
etmek çok önemli. Alçı, otel yapısı inşasında en çok kullanılan ürünlerin başında
geliyor. Çok pratik bir durum sağlıyor.
Ofisimizde de sürekli inşaat yapılır ve çoğu
zaman alçı, ofisimizde yeni bölmeler, yeni
odalar yaratmak için bire bir malzeme.
Alçının nefes alan bir malzeme olması, ses
izolasyonu sağlaması, yangına karşı etkili
bir malzeme olması, alçıyı seçmemizde
etkili” diyor.
Dalsan Alçı’nın alçı çözümleri hızı
artırdı
Türkiye’de inşaat teknolojisinin çok
ilerlediğini belirten Uçar, Dalsan Alçı’nın
alçı ürünlerinin bu hızı çok çok artırdığını söylüyor. Bu sayede projelerini üç
ay gibi kısa bir süre içinde hayata geçirilmesini sağladığını anlatıyor: “Ekiplerimiz
çok iyiydi. Kalabalık ekiple çalıştık. İyi
organize olduk. Ayrı bloklar olduğu için
ayrı ayrı ekiplerle çalıştık. Uyguladığımız
malzemeler hızlı malzemelerdi. Dışarıda
BoardeX kullandık. Türkiye’de yeni uygulanmasına rağmen inşaattaki bütün yenilikleri zaman zaman gidip takip ediyorum.
Fuarları gezerim. BoardeX’i de inceleme
imkanım oldu. Ruhsat aşamasından sonra
bölmeleri yaparken neyle yapacağımızı
tartıştık. Otellerde kullanılan iç bölme malzemesi olan alçı levhanın; hem yerden
tasarruf, hem de hız açısından uygun olabileceğini düşündük. Dalsan Alçı’dan
teknik ekipleri çağırıp, nasıl yapacağımız
ve hangi kalınlıklarda yapılması gerek-
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Fehmi Uçar

tiği konusunda fikirlerini aldık. Ardından
BoardeX’e karar verdik. Dışarıda ve banyolarda BoardeX, içeride ise COREX kullandık.”
Alçının, demirden sonra proje içinde
kullanılan en önemli yapı malzemesi
olduğunu belirten Fehmi Uçar, alçı levhanın hızlı uygulanabilen bir malzeme
olmasının, zaman açısından çok önemli
avantajlar getirdiğini ifade ederken;
aynı zamanda ses ve ısı izolasyonu açısından emsal markalara göre avantajlar
sunmasının, iç mekanda ve dış cephede
çatlamalar olmamasının da tercihlerinde önemli bir payı olduğunu söylüyor:
“Projemizin niteliği gereği BoardeX ve
COREX kullanmamız lazımdı. Bu nedenle
Dalsan Alçı’ya karar verdik.”
‘Alçı, maliyet avantajı sunuyor’
Alçının pahalı bir malzeme olsa da
hızlı çözüm sunması ve metrekarede
kazanç yaratması açısından da iyi bir
maliyet avantajı getirdiğinin altını çiziyor.
“Projemizde bitiş tarihi çok belirleyiciydi.
Çünkü binayı eğitimin başladığı eylül
ayına yetiştirmemiz gerekiyordu” diyen
Uçan, Mizan İnşaat’ın ve teknik ekibinin
başarılı performansıyla hedeflerine ulaştıklarını anlatıyor ve ekliyor: “Alçı yerine
diğer malzemeleri tercih etseydik, projeyi yetiştirme şansımız olmazdı. Projede
görev alan diğer taşeron firmalar içinde en
sorunsuz giden uygulama firması Mizan
İnşaat’tı. Uygulama kalitesi, işine sahip çıkması yönüyle başta Halis Günaydın olmak
üzere tüm Mizan İnşaat yetkilileri ve ekibi
bir teşekkürü hak ediyor.”
36
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150 kişilik uygulama ekibi ile azami
çaba gösterdiler.
Mizan İnşaat yetkilisi Halis Günaydın
ise, Uçar Otomotiv sahibi Fehmi Uçar ile
15 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını
söylüyor. Birlikte çalışma fırsatı buldukları öğrenci yurdu projesini 2015-2016
Eğitim Öğretim Sezonu’na yetiştirmek
için tüm ekibin çok ciddi bir performans
gösterdiğini anlatıyor. Günaydın, öğrenci
yurdu projesinin tamamında yaklaşık 150
kişilik ekiple dönüşümlü olarak bir çalışma
yürüttükleri bilgisini veriyor. Türkiye’de
alçı uygulamasında eğitimli insan bulma
konusunda genel bir sıkıntı olduğuna
dikkat çeken Günaydın, Şile Öğrenci Yurdu
projesinde çalışanların yüzde 70’inin işinin
ehli olan nitelikli ustalar olduğunu kaydediyor ve diğer çalışanların da yardımcı
eleman olarak projede görev aldıklarını
söylüyor: “Mizan İnşaat’ın bünyesinde eğitimli elemanlar var. Şantiyelerde karşılaştığımız sorunları onların desteğiyle çözüyoruz.”
İçeride de dışarıda da Dalsan Alçı
North Dorm öğrenci yurdu projesinde
kullanılan Dalsan alçı ürünleri hakkında
bilgi veren Halis Günaydın, toplamda 8 bin
metrekarelik inşaat alanının üçte birinde
BoardeX, geri kalan kısmında ise beyaz
ve yeşil COREX kullanıldığını söylüyor.
Proje uygulanması sırasında kullandıkları
alçı ürünlerinin çok iyi çözümler getirdiğini anlatan Günaydın, alçı ürünlerin kullanıldığı yerler hakkında da şu bilgileri
paylaşıyor: “Dış cephede ve banyolarda
BoardeX, ara bölmelerde çift kat beyaz
COREX, iç mekanın dışa bakan kısımlarında ise yeşil COREX’leri kullandık. Bu

ürünlerin dışında 100 torba sıva alçı, 300
torba da saten alçı kullandık.”
BoardeX piyasaya çıktığından bu yana
diğer markaların ürünlerindeki kullanımın
azaldığını kaydeden Günaydın, pratik
ve kolay uygulanabilen ürünün öğrenci
yurdu projesi için de önemli bir tercih
nedeni olduğunun altını çiziyor ve yapı
malzemesi olarak alçının öğrenci yurdu
projesinde kullanılmasının getireceği bir
takım avantajlar olduğuna işaret ediyor.
Öğrenci yurdu projesinde Dalsan
Alçı’nın çatı malzemesi olan BoardeX roof
ve hazır karışım zemin harcı MAXICOAT
malzemelerini kullanma fırsatı bulamadıklarını belirten Halis Günaydın, çatıda kullanılan OSB ürünlerinin daha çatı yapım aşamasındayken yangına neden olabildiğini
söylüyor ve Dalsan Alçı’nın yeni çatı ürünü
BoardeX roof’un pazarda önemli bir rol
üstleneceğini sözlerine ekliyor.

Proje Künyesi
Proje Adı: North Dorm by Uçar
Yatırımcı: Uçar Otomotiv Turizm San.
ve Tic. A.Ş.
Kaba İnşaat: Nar İnşaat
Mimar: Serdar Ural-Nar Yapı
İç Mimari Proje: Hande Macunluoğlu
Proje Tipi: Öğrenci yurdu
Uygulama: Mizan İnşaat
Başlangıç Tarihi: Haziran 2015
Bitiş Tarihi: Eylül 2015
Projede Kullanılan Dalsan Alçı
Ürünleri: COREX, BoardeX, SIVATEK,
SATENTEK

Usta Söyleşi

Ökkeş Karakuş

Mevlüt Dağdeviren

Alçıkart da var;

bize hava hoş
Bu sayımızdaki Usta Söyleşisi konuğumuz; Gaziantepli ama artık Antalya
Manavgat’a yerleşmiş ve hayatını burada
kazanan Ökkeş Karakuş… Hayat hikayesi
aslında bu sektörde çalışan on binlerce
insandan çok farklı değil; ama Ökkeş Usta
yeteneği ile ender bulunabilecek bir usta
olarak nam salmış… Gaziantep’in İslahiye
İlçesi’nde 1981 yılında hayata gözlerini
açan Ökkeş Karakuş’un hayatında iki devre
var. Biri askerlik öncesi, diğeri de bugün
dek uzanan askerlik sonrası dönem…
İslahiye Lisesi’nden mezun olduktan
sonra askerlik görevini yapan ve 2003
yılında hayata atılmak üzere memleketine
dönen Ökkeş ustanın kendine rota çizmesi
gerekmiş. Önünde çok fazla seçenek olmadığı için birkaç yıldır Antalya Kemer’de
inşaat işlerinde çalışan ve kendisinden 3
yaş küçük olan kardeşi Mustafa’nın yanına
çıkıp gelmiş.
Tabi hayat koşulları zor, dirençli olmak
gerek. Yoksa savrulup kenara itilmek içten
bile değil. O yüzden gelirken kendini iyice
motive etmiş. Antalya’ya gelişi de kendi
deyimi ile ‘gerekirse ücretsiz çalışacak ama
bir meslek sahibi olmak’ içindir.
Kardeşinin kendisine verdiği destekle
belki ücretsiz çalışmak zorunda kalmamış
ancak herkesin 18 milyon lira (eski para)
yevmiye aldığı şantiyelerde kendisi 13
milyon lirayla yetinmiş. Bu azmin bir karşılığı olmalı elbette ve olmuş da… İşte kendi
cümleleriyle o günler:
“Kemer’de doğrudan otel inşaatlarında asma tavan kaynakçısı olarak işe
başladım. Bir sene kadar çıraklık yaptım,
sonra 2 sene ustalık yaptım daha sonra
da ustabaşı olarak meslek hayatımı sürdürdüm. İnşaat işine ve alçı levha uygulamasına büyük otellerde başladığım için
bu işi en iyi öğrenecek imkanlarda elimin
altındaydı. Çünkü o dönemde en zor ama
en kaliteli alçı levha uygulamaları bu otel

projelerinde kendine yer buluyordu. O
yüzden hayat şartları, şantiye koşulları çok
zor da olsa, ben işi öğrenebileceğim en
güzel yerdeydim. Biz kardeşim Mustafa
ile belli bir düzen oturttuktan sonra diğer
kardeşler de geldi. Omuz omuza verdik,
diğer kardeşlerimin de gelmesi bize güç
kattı ve çalışarak, hayatımızı kazanarak
bugünlere geldik.”
Dalsan Alçı varsa sorun yok
Ökkeş Usta mesleğe başladıktan 3
sene sonra da 2006 yılında Dalsan Alçı
ürünleri ile tanışmış. O gün bugündür
Dalsan Alçı’nın alçı levha sistemlerinden
vazgeçmiyor. Malzeme seçiminin kendilerinde olduğu projelerde gözü kapalı tercihini yapıyor. Tabi bu uzun yılların tecrübesiyle oluşan bir güven, zaman zaman bunu
kanıtlayan örnekler de yaşamış. Ökkeş
Usta, Dalsan Alçı ürünlerini neden tercih
ettiğini ise şöyle anlatıyor:
“Bir kere diğer alçı levhalardan daha
iyi… Nasıl daha iyi? Mesela tavana vurduğun zaman çatlama riski daha az.
Ondan sonra sarkma olayı olmuyor. Bunlar
bizim için çok büyük problemlerdir. Biz
Grand Side’de bir alçı levha kulandık; alçı
levha bel verdi, sarktı, çatladı. Komple
tavanı söktük sonra Dalsan Alçı ürünleri ile
yeniden yapmak zorunda kaldık. Açıkçası
o işte başka bir ürün kullanmak bize pahalıya patladı. Bir de BoardeX var, ondan
söz etmek gerek. Şu anda bütün otelciler
BoardeX kullanıyorlar, biz de dış cephe
uygulamalarında gözü kapalı bu ürünü
tercih ediyoruz.
Kafam da gönlüm de rahat
Ustalara gönül rahatlığı ile Dalsan
Alçı ürünlerini önerebileceğini belirten
Ökkeş Usta, “Öncelikle inşaat işinde alçı
levha sistemleri her açıdan bizlere, proje
yüklenicilerine büyük avantajlar sağlıyor.
Dalsan Alçı’nın alçı levhası ise bizim için
çok dahası demektir. Bir kere derz yerleri

farklı oluyor. Saten çektiğinizde, kendini
bırakmıyor. Zaman zaman diğer markaların alçı levhalarında çatlamalar oluyor.
Elbette daha sorunsuz ürünler olduğu
için biz de Dalsan Alçı’yı tercih ediyoruz.
Tercih ederken de takımı bozmuyor, vidasından profiline kadar alçı levha sistemlerini bir bütün olarak alıp uyguluyoruz.
Böyle yapınca da hiçbir sorun yaşamadan
işimizi bitirip güvenilir bir şekilde teslim
ediyoruz.”
40 bin puan biriktirdim
Kendisi uygulama ustası olan Ökkeş
Karakuş, alçı levha sistemlerini ise Dalsan
Alçı’nın bölgedeki bayisinden tedarik
ediyor. Doğal olarak bir Alçıkart müşterisi… Merakla bu uygulamayı sordum.
Alçıkartı çok beğendiğini belirten Ökkeş
Usta, şimdilik kartında 40 bin puan biriktirdiğini belirterek, “Ancak alacağım hediye
için biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha
puan arttırmam lazım” diyor.
Gördüğünüz gibi her ustamız ayrı bir
cevher gibi… Manavgat’ta ikamet eden
ve 3 çocuk babası olan Ökkeş Usta’ya biz
de aile ve iş hayatında başarı ve mutluluk
dileklerimizi ileterek ayrıldık.

Ökkeş Karakuş
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Bayi Haber

Aykut Ticaret

Yunus Argan

Dalsan ile yolumuz

kalite, güven
ve hizmette birleşiyor

Alçı levha sistemlerinin belki de en hayati rolü üstlendiği, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da hizmet
veren Dalsan Alçı bayisi Aykut Karasoy, “Bizim firma olarak sloganımız ‘kalite, güven ve hizmet’tir. Dalsan
Alçı ile ortak yönümüz de budur” diyor.

Aykut Ticaret Ekibi

Antalya, alçı levha sistemleri açısından
belki de Türkiye’nin en stratejik bölgesidir. Çünkü 1980’lerden başlayarak hareketlenen turizm sektörü, Antalya’yı bu
sektörde Türkiye’nin başkenti konumuna
taşırken, aynı zamanda alçı levha sistemlerini de Türk insanının hayatına, bir daha
çıkmayacak şekilde yerleştirmiştir. Alçı
levha sistemlerinin hayatımıza girmesinde
elbette birçok bölgenin katkısı olmuştur;
ancak hiçbir bölge bu konuda Antalya
kadar hayati bir rol üstlenmedi. Turizm
atağı ile birlikte sayıları hızla artan 5 yıldızlı oteller ve müteahhitlerin alçı levha
sistemlerinin inşaat sektöründeki mucizevi
etkilerini keşfetmesi ile başlayan serüven
38
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bugünlere kadar geldi. O yüzden bayi
Antalya Manavgat’tan olunca böyle bir
giriş yapmak şart oldu.
Röportajımızın bu sayıdaki konuğu
olan Aykut Karasoy, Dalsan Alçı’nın
Manavgat Bayisi Aykut Ticaret’in sahibi ve
kurucusudur.
Söyleşiye geçmeden önce Aykut
Ticaret’i sizlere biraz tanıtmama izin verin.
Aykut Ticaret, A. Aykut Karasoy tarafından
1998 yılında şahıs firması olarak kurulmuş,
2001 yılında ise limited şirket olmuştur. İlk
başladığı günden günümüze kadar sürekli
kendini geliştirip şu an Manavgat bölgesinde lider tedarikçi firma konumunda ve
güçlü bir öz sermaye yapısıyla faaliyetle-

Alçı levhalar, binalardaki
ara duvarlarda
kullanılarak, bina
alanından tasarruf
sağlıyor. Ayrıca binaya
çok daha az yük getirdiği
için statik değerlerini
dengeliyor.

Dalsan Alçı’nın teknik
ekibi ile müşteriyi
şantiyesinde ziyaret
edip, ürünü ve doğru
uygulama yöntemini
anlatıyoruz.
rine devam ediyor. Aykut Ticaret, ulusal
ve uluslararası büyük kurumsal firmaların ürünlerini piyasaya arz ediyor. Aynı
zamanda Aykut Beton markası ile kaliteli
ve standartlara uygun hazır beton üretimi
yapıyor.
Faaliyet alanının turizm bölgesi olmasından dolayı dönemsel olarak yaşanan
inşaat yapım izinleri problemlerini aşmak
için hızlı ve kaliteli sevkiyat yapan firma,
bu yönüyle müşteri memnuniyetini en
yüksek seviyede tutuyor.
Aykut Bey okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız?
1976 Antalya Gündoğmuş ilçesinde
öğretmen bir babanın çocuğu olarak
doğdum. Aksu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Liseden sonra ticaret hayatına
başladım. 2001 yılında Aykut Ticaret Ltd.
Şti.’yi kurdum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
Kaç yıldır inşaat sektöründe çalışıyorsunuz? Dalsan Alçı bayiliğiniz ne kadar
eskiye dayanıyor?
1998 yılından beri inşaat malzemeleri
ticareti yapıyoruz. 2001 yılından itibaren
de Limited şirket olarak yolumuza devam
ediyoruz. 2011 yılından itibaren de Aykut
Hazır Beton markası adı altında hazır
beton üretimi yapıyoruz. Dalsan Alçı bayiliğimiz 2009 yılında başladı. Her yıl satışlarımız artarak devam ediyor.
Peki alçı levha sistemleri alanında
neden tercihiniz Dalsan Alçı oldu?
Bizim şirket olarak bir sloganımız var.
“Kalite, güven ve hizmet”. Aynı kelimeleri
Dalsan Alçı içinde kullanmak sorunuzun
cevabı olacaktır, sanıyorum.
Alçı levha sektöründeki gelişmelere
biraz sizin gözünüzden bakmak istiyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
Alçı çok uzun zamandan beri inşaat
alanlarında kullanılan bir malzemedir.
Fakat bu kadar yaygın olarak ve bu
kadar işlevsel bir halde kullanılabileceğini tahmin etmek zordu. ARGE çalışma-

Aykut Karasoy

ları sonucunda alçının ve alçı levhaların
inşaat sektöründe çok yaygın kullanılabilir hale gelmesi çok iyi bir aşama. İçinde
yaşam olan binaların depreme dayanıklı
hale gelmesi ve can güvenliğinin artması,
alçı ve alçı levhaların vaz geçilmez ürünler
olarak inşaat sektöründeki yerini sağlamlaştırdı. Makineli sıva alçısı gibi ürünler iş
gücünü ve maliyetleri azalttı. Alçı levhalar
uygulama kolaylığı ile inşaat projelerinde
kısa zamanda üretim ve maddi tasarruflar
sağladı. Isı yalıtımı özellikleri ile enerji
tasarrufu sağladı. Kısacası alçı ve alçı levhalar her geçen gün daha iyiyi yakalama
peşinde ve gelişmeye devam ediyor.
Kimisine göre çok iyi kimisine göre
‘eh idare eder’ ama size göre inşaat sektörü ne durumda?
İnşaat sektörü, hepimizin de farkında
olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden bir haline geldi. Bu konuda
ki başarılarımız sayesinde dünya üzerinde
adı duyulan gerçekten çok iyi inşaat firmalarımız oldu. Çok büyük projeler alıp bunları sorunsuz ve layıkıyla bitirdiler. Dünyayı
ve ülkemizi etkileyecek çok büyük ekonomik krizler olmadığı sürece inşaat sektöründe genişleme devam edecektir.
Gerek kendi projelerinizde gerekse
tedarikçisi olduğunuz müşterileriniz açısından alçı ve alçı levha sistemleri neden
önemlidir?
Biz inşaat müteahhitliği konusunda
çok üretken olmamayı tercih ediyoruz.
Daha çok işin tedarikçi kısmındayız. Bu
güne kadar tamamladığımız ondan fazla
konut projemiz var. Projelerimizde alçı
her zaman vardı ve olacak. Uygulamasının
kolaylığı, maliyetinin düşüklüğü ve temiz,
pürüzsüz bir yüzey oluşturması tercih

sebebi oluyor.
Alçı levhalar, binalardaki ara duvarlarda kullanılarak, bina alanından tasarruf
sağlıyor. Ayrıca binaya çok daha az yük
getirdiği için statik değerlerini dengeliyor.
Müşterilerinizin uygulamalarına
yönelik zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyor musunuz ve ne tür çözümler geliştiriyorsunuz?
Faaliyet bölgemiz turizm bölgesi
olduğu için büyük otel projeleri ve yabancılara yönelik konut üretimleri her zaman
yapılıyor. Müşterilerimizin karşılaştığı
uygulama sıkıntıları çok az oluyor. Bu
sıkıntılarda tamamen uygulamayı yapan
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BoardeX; bina dışında
ve bina içinde her yerde
kullanılabilir bir ürün
olduğu için müşterilerimiz
tarafından çok tercih
ediliyor.

uygulama ekibinin malzemenin özelliklerini bilmemesinden kaynaklanıyor. Bu
gibi durumlarda satış ekibimiz ve Dalsan
Alçı’nın teknik ekibi ile müşteriyi şantiyesinde ziyaret edip, ürünü ve doğru
uygulama yöntemini anlatıyoruz. Bir kere
anlatıp uygulamayı gösterdikten sonra
tekrar aynı sorunla asla karşılaşmıyoruz. Ve
müşterilerimiz için ilk tercih oluyoruz.
Alçı bazlı ürünlerin yangın ve su
dayanımı gibi performanslarına ait
özelliklerini kullanıcılarla paylaşıyor
musunuz?
Evet. Her yeni projede ya da yeni müşteride mutlaka Dalsan Alçı ürünlerini
detaylı olarak anlatırız. Ve ürün tanıtım
kataloglarından bilgi almalarını sağlarız.
Satış yaparken kullandığınız bir yönteminiz var mı?
Bizim için kaliteli ürün ve güçlü marka
her zaman ön planda olmuştur. Satışını
yapacağımız ürüne ve markaya önce kendimiz inanmalıyız ki karşımızda ki müşteriyi ikna edebilelim. Bizim satış yöntemimiz; önce inanmak ve inandırmak sonra
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güvenmek ve güven vermektir.
Sipariş modülü sizin için ne gibi
kolaylıklar sağladı?
Stok yükümüzün azalmasına faydalı
oldu. İhtiyacımız olan ürünlerin çok daha
erken bir şekilde üretim ve yükleme planına alınmasını ve sevk edilmesini sağladı.
Peki sistem analizi sizin için ne gibi
kolaylıklar sağladı?
Planlama ve kontrol gücümüzü artırdı.
Projelerinizde BoardeX’i ne sıklıkla
kullanıyorsunuz, size ne tür avantajlar
sağlıyor?
BoardeX; bina dışında ve bina içinde
her yerde kullanılabilir bir ürün olduğu
için müşterilerimiz tarafından çok tercih
ediliyor. Isı yalıtımı sağlaması, su ve neme
karşı dayanaklı olması başlıca avantajlarından.
Bu içten söyleşi için ve bize ayırdığınız değerli vaktiniz için teşekkür ederiz.
Ben sizlere ve Dalsan Alçı ailesine derginizde bize de yer ayırdığınız için teşekkür
ederim.

Aykut Karasoy

Dosya Araştırma

Mimarinin Yansıması Kentler

Yaşanabilir Bir Kent Modeli; Cittaslow-

Yavaş Kent

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

“Cittaslow” 1999 yılında, tüm dünyada hızla yayılan “Yavaş Hareketi”nin bir
parçası olarak İtalya’da ortaya çıkmıştır.
İtalya’nın dört küçük kentinin (Bra, Orvieto,
Positano ve Greve in Chianti) belediye başkanları bir araya gelerek “Slow Food” hareketinin kentsel bir yansıması olarak bu
hareketi başlatmışlardır. Bir İtalyan kent
modeli olan “Cittaslow” hareketi nedir?
Neden ortaya çıkmıştır? Acaba bu hareketler, hızlı kent yaşantısı içinde yaşadığımız sorunların cevabı olarak mı karşımızdalar?
Günümüzde birçok kent, küreselleşmenin hızlandırdığı “kentsel deformasyon-

lara” ve bununla birlikte büyüyen değişimlere ayak uyduramamaktadır. Kent insanlarının değişen yeni yaşam biçimleri, kentlere de yeni bir yapılanma ve yeni kimlikler getirmektedir. Aynı zamanda sahip
olunan ya da olması gereken temel yapısal
kimlikler de hızla bozulmaya başlamıştır.
Bunun sonucu olarak oluşan “kalitesiz, kimliksiz ve karakter özellikleri
bozulmuş alanlar” ve aynı oranda etkilenen “yaşamlar ve yaşam kalitesi”, küreselleşen dünya da günümüz kentlerinin
ve yaşayanlarının en büyük sorunlarından
olmaktadır.
Sorunlar bu kadar açık bir şekilde ken-

dini gösterirken, gitgide hızlanan dünyada
bu hıza ayak uydurmak mı yoksa etkilenmeden yavaşça devam etmek mi daha
doğru? Yaşam kalitesi açısından bakıldığında karar verilmesi gereken önemli bir
kentsel ve yaşamsal dönemeçtir.
Hızlı dünyada yaşam kalitesini etkileyen sorunlardan biri, hızlı yemek yeme
alışkanlığı- “fastfood” olarak karşımıza
çıkmaktadır. “Yavaş kent” olgusuna ilham
veren “Slowfood” hareketi buna karşıt
olarak ortaya çıkmış bir çözümdür. 1986
yılında yerel yemeklerin uluslararası fast
food zincirleri tarafından oluşturulan hızlı
yaşam kültürü nedeniyle yok olmasını

Günümüzde birçok kent,
küreselleşmenin hızlandırdığı
“kentsel deformasyonlara”
ve bununla birlikte
büyüyen değişimlere ayak
uyduramamaktadır.
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karşı İtalya’da kurulmuştur. Amacı, bütün
insanların iyi olan yemeğe erişimlerinin
olduğu bir dünya yaratmaktır.
Yeme alışkanlığının getirdiği hıza
ve kalitesizliğe çözüm olarak sunulan
“Slowfood” gibi “Cittaslow”hareketi de
hızlı kent yaşamının getirdiği kentsel ve
yaşamsal kalitesizliği önlemek, daha yavaş
ve yaşanabilir kentler oluşmasını sağlamak
için kurulmuştur.
Halfeti, Şanlıurfa
Eski Roma felsefi bakış açısına göre;

daha çevreci, geçmiş ve gelecek nesillere
daha saygılı yaşamaktır.
Buradan yola çıkarak söylenebilir ki,
yavaş kent hareketinin temel amacı, kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan aynı-tip
kentleşmenin ve yaşayışların önüne geçmektir. Aynı zamanda kentin sahip olduğu
fiziksel, sosyo-kültürel vb. tüm özelliklerin,
yerel yemeklerin, yöresel mimarinin, geleneklerin, sanatın devam ettirilmesi, desteklenmesi ve korunmasıdır.

Halfeti, Şanlıurfa

“hız insanı kendinden uzaklaştırır ve
yavaşlık kendine yaklaştırır”. İtalyanlar da
bu felsefi köklerinden etkilenerek “Yavaş
Şehir” hareketini kendi kentlerinde uygulamaya başlamışlardır. Bu şekilde, havası,
suyu, toprağı temiz, yiyecekleri organik,
yerel, karakteristik mimarisi, doğası ve kültürel değerleri korunmuş, herkesin birbiriyle dost olduğu insanca yaşam alanları
oluşturmuşlardır. Yavaş kent hareketinin
temel felsefesi, Latince “Festina Lente”,
“yavaşça acele etmek” tir. Yani, bugünün
ve geleceğin sağladığı imkânlar sayesinde
geçmişin mirasını ve bilgi birikimini kullanabilmek, daha yavaş, ama daha insani,
Akyaka - Muğla
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Akyaka, Muğla
Cittaslow, nüfusu 50.000’in altında
olan belediyelerin üye olabildiği, uluslararası bir birliktir. Bu birlik, üye olan kentlerden hangi alanlarda güçlü ve zayıf
olduklarını analiz etmelerini ve sahip
oldukları şartlar çerçevesinde bir strateji
geliştirmelerini istemektedir. Bu şekilde
kentlerin daha yaşanılabilir olmaları sağlanmaktadır.
Eğer bir kent yavaş kent ise; o kentin
dokusunun, renginin, müziğinin ve
hikâyesinin uyum içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanması ve bu hayatın
tek amacının bir yerlere yetişmek olmadığını, içinde bulunan andan zevk alınması
gerektiğini insanlara hatırlatması gerekmektedir.
Eğer bir kent yavaş kent ise; yaşam
kalitesini en üst seviyelere taşıyacak,
“çevre politikaları”, “misafirperverlik”, “farkındalık”, “slow food projelerine destek”
gibi çeşitli politikalara da sahip olması da
gerekmektedir.
Eğer bir kent yavaş kent ise; Yavaş
Yemek Komitesinin oluşturulması ve desteklenmesi, Slowfood ile işbirliği yaparak
zorunlu ve orta öğretimde tat ve beslenme üzerine eğitim programları hazırlanması ve işbirliği içinde okul sebze bahçelerinin kurulması gerekmektedir.
Bahsedilen ve fazlası olan yavaş kent
ölçütleri doğrultusunda bakılacak olursa,
yavaş kentlerin, günümüz küresel ağı
içinde hızla yıpranan kentlerimizin yaşanabilirliği açısından, oldukça naif bir kurtuluş
olabileceğini görmekteyiz.
Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri

arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde
28 ülkede 182 üyeye sahiptir. Türkiye’de
bu birliğe üye kendine özgün yapısını
koruyan on bir tane yavaş kent bulunmaktadır. Bu güzel kentler; Seferihisar-İzmir,
Gökçeada-Çanakkale, Halfeti-Şanlıurfa,
Akyaka-Muğla, Taraklı-Sakarya, YenipazarAydın, Yalvaç-Isparta, Vize-Kırklareli,
Perşembe-Ordu, Şavşat- Artvin, UzundereErzurum’ dur.
Gökçeada, Çanakkale
Akyaka, Muğla; doğal güzelliklerinin
yanında, çeşitli medeniyetlerin izlerini
taşıyan tarihi dokusu, kendine has mimarisi, denizle olan doğa ilişkisi ile yaşanabilir bir atmosfere sahip yavaş kent.
Ahşap oymalı detaylara sahip geleneksel
mimarisi özenle korunmaktadır. Sahip
olduğu, doğal bir akvaryuma benzeyen
Kadın Azmağı, su samurları, yılan balıkları,
Akdeniz fokları, flamingoları ve leylekleri
ile yavaş yavaş yaşanası bir küçük kent.
Gökçeada, Çanakkale; Çevreye ve
insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanıldığı, doğası, mimarisi
ve geleneksel yaşam biçimini koruyan ilk
ve tek ada yavaş kenti.
Şavşat, Artvin
Şavşat, Artvin; Şavşat kelimesinin etimolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Ortaçağ döneminde Şavşeti olarak anılan
yöre, Gürcüce dilinde ‘Siyah Yer’ olarak
tanımlanabilir. Tarihi dokusuyla, geleneksel mimarisi ve el sanatlarıyla, muhteşem coğrafyasıyla, sessizliği ve samimi
insanlarıyla huzur veren bir küçük ilçedir.
Perşembe, Ordu; doğal güzellikleri ile

Gökçeada - Çanakkale

Şavşat - Artvin

büyüleyici ve ömür uzatan bir kent.
Halfeti, Şanlıurfa; birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış, tarihi değerlere sahip
olan küçük sakin bir ilçe. Kendine özgü ev
yapımı nar ekşisi, biber, kabak, patlıcan ve
bamya kurutması, ülke çapında ünlü isot
biberi, damıtma usulü ile yapılan Zahter
suyu, kurutulmuş üzüm, kayısı ve yörenin
en ünlü ürünü olan fıstık, kısacası yavaş

kentin yerellik özelliğini tamamen yansıtmaktadır.

Dünya’da ki yavaş knetlerden bazıları ise; Hersbruck, Almanya, SvendborgDanimarka, Labastide-d’Armagnac-Fransa,
Sedgefield, Western Cape-Güney Afrika,
Alphen-Chaam-Hollanda, Mungia-İspanya,
Amalfi, Orvieto, Positano-İtalya, LefkeKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ dir.
Amalfi, İtalya
Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla
doğru orantılıdır; hızın düzeyi unutmanın
yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yavaşlık
ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli
bir ilişki vardır. Bir şey anımsamak isteyen
kimse yürüyüşünü yavaşlatır. Buna karşılık,
az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya
çalışan insan elinde olmadan yürüyüşünü
hızlandırır (Milan Kundera).
Hızlı yaşamak tüm dünyayı yormaya
devam etmekte… Dolu dolu yaşamak için
yavaşlamak lazım…

Amalfi - İtalya
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Portre Mimar

Yılmaz Sanlı

Yunus Argan

Mimarlığın

bilge adamı…
1950’lerin modern mimarlığının temsilcisi veya 1980’lerin geleneksel mimarinin ustası Yılmaz Sanlı,
250’nin üzerinde özgün projeye imza atarak Cumhuriyet tarihinin dikkat çeken mimarları arasında yer
almayı başaran bir isim.
tanıştırıyoruz. Gelin Türkiye mimarlık alanına önemli eserleri kazandıran mimarlığın bilge adamını, Yılmaz Sanlı’yı daha
yakından tanıyalım.

Cumhuriyet dönemi Türk mimarlığının temsilcilerinden Yılmaz Sanlı,
dönemin mimarlarının yönünü Batı’ya
döndüğü 1950’li yıllarda, hem aldığı mesleki eğitim hem de yurtdışı mimarlık deneyimlerini, yaptığı kendi özgün eserleriyle
dönemin Türkiye mimarlığına yansıtmış
bir mimar.1950’lerin modern mimarlığının temsilcisi veya 1980’lerin geleneksel
mimarinin ustası. İşiyle, yaşayışıyla, çevresiyle toplumun her kesimiyle barışık kalma
erdemine sahip bir isim Yılmaz Sanlı.
Polemiklerden uzak, mesleki anlamda
adından söz ettirmeyi sağlayabilen ender
mimarlar arasındaki yerini alıyor.
44
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Avrupa ve ABD’nin mimarlığının
Türkiye’deki mimarlığı etkilediği 1950’li yıllarda, Yılmaz Sanlı da bu dönemin önemli
temsilcileri arasındaki yerini koruyor.
Mimarlığı sonsuz çözümler sunan bir alan
olarak gören mimar Sanlı, 52 yıllık mesleki yaşamında kıvrak zekâsı ve yaratıcı
yönüyle ortaya koyduğu 250’nin üzerinde renkli, zengin ve özgün projeye imza
atarak Cumhuriyet tarihinin dikkat çeken
mimarları arasında yer almayı başarıyor.
Türkiye mimarlık dünyasında kendine
yer bulmuş önemli üstatların hayatlarına
dokunduğumuz ‘Portre’ bölümümüzün bu
sayısında da yine önemli bir ismi sizlerle

Esasında Diyarbakırlı olan Sanlı’nın
hikâyesi 1931 yılında Manisa’nın Gördes
ilçesinde başlıyor. Çocukluğu, asker olan
babasının vazifeleri nedeniyle Türkiye’nin
çok farklı yerlerinde geçiyor. Lise eğitimini İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde
tamamlıyor. Ardından 1953 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nde mimarlık eğitimi görüyor. Ve
bu alanda gösterdiği başarılı performans,
lisansı birincilikle bitirmesini sağlıyor.
Sanlı, mezun olduktan sonra mimarlık
eğitimini yurtdışında sürdürme fırsatı
buluyor. Prof. W. Tiedje’nin davetlisi olarak
Almanya’ya gidiyor ve Stuttgart’a bir sene
mimarlık üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Avrupa’daki mimari eserleri yakından
inceleme ve dönemin öne çıkan mimari
yaklaşımlara bire bir şahit oluyor.
1950’li yılların mimarlık trendi
Bu yıllarda dünyadaki mimarlık trendinin öncüleri olan Le Corbusier, Rohe,
Niemeyer, Scharoun, Wright gibi ünlü
mimarların çalışmalarından etkilenen projeler revaçta. Diğer dönem5daşları gibi
modern mimarlık yaklaşımları Yılmaz
Sanlı’yı da etkiliyor ve bu anlayış ileride
yapacağı projelerinde izler bırakıyor.
Yılmaz Sanlı, Almanya’dan Türkiye’ye
geri döndüğünde, Prof. Bonatz’ın tavsiyesi ile İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde asistanlık görevinde bulunuyor. 1954 yılından
1958 yılına kadar üniversitede Prof. Kemali

Söylemezoğlu ile birlikte mimarlık alanına yönelik akademik çalışmalar yürütüyor. Yılmaz Sanlı, 4 yıllık üniversite
görevinin ardından 1958 yılında Maçka
Teknik Okulu’nda çalışmaya başlıyor.
Yine bu dönemde Özel Işık Mühendislik
ve Mimarlık Okulu’nda da kendi uzmanı
olduğu mimarlığa ilişkin dersler verdi.
Yılmaz Sanlı, 1961 – 1963 yılları arasında mesleki örgütlerde de çalışmaktan
geri durmadı. Mimarlar Odası Merkez
Yönetim Kurulu’nun yedinci ve sekizinci dönemlerinde görev üstlenerek
mimarlık alanına ilişkin yaklaşımlarını paylaştı. 1963-1965 yılları arasında askerlik
hizmetini yaparken Gülhane Askeri Tıp
Akademisi inşaatı kontrolörlüğünü üstlendi ve aynı zamanda DTP Hastane
Standartları Komisyonu’nda görev aldı.
Sanlı, mesleki yaşamı boyunca birçok
yarışmaya katıldı. Gerek kendi başına,
gerekse ortak projelerde katıldığı yaklaşık
126 mimari proje yarışması oldu. Bu yarışmaların da 20’sinde mansiyon alırken, 60
kadarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü.
1958-1968 erken dönem mimarlığı
Mimar Yılmaz Sanlı, 1958’den 1969
yılına kadar tümü yarışma esasına göre
hazırlanmış birçok projenin tasarımını
yaptı. Sanlı’nın bu yıllar içinde erken
dönem eserlerini içeren projeleri arasında
döneme damgasını vuran binalar bulunuyor. İzmir’de 1958 yılında yaptığı ‘Ege
Spor Sitesi’ ve 1960’ta Unkapanı’nda tasar-

ladığı ‘Tekel Genel Müdürlüğü’ projelerinin yanı sıra; ‘Tarabya Yapı Kooperatifi’
(İstanbul, 1960), ‘Kızılay İşçi Sigortaları
Binası’ (Ankara, 1961), ‘Ereğli Demirçelik
Fabrikası Lojmanları’ (Ereğli,1966),
‘Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası’
(Ankara, 1966), ‘Milli Eğitim Bakanlığı
Binası’ (Ankara, 1966), ‘Gülhane Askeri
Tıp Akademisi, (Ankara, 1967), ‘Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ (İzmir, 1968),
‘Çorum Devlet Hastanesi (Çorum, 1969)
Sanlı’nın imzasını taşıyan mimari projeler
arasında yer alıyor. Sanlı’nın bu yapıları
bugünkü çağdaşı mimari tutumlara referans olabilecek nitelikte değerlendiriliyor.
Bilhassa ‘Tekel Genel Müdürlüğü’, ‘Milli
Eğitim Bakanlığı’ ve ‘Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’ yapılarında, bir tarafta fonksiyonelliği, öte tarafta matematiksel kurguya dayalı tasarımlarla modern mimarinin ne denli güçlü etkisinin olduğu açık
olarak gözlenir.
Mimar Sanlı, 1959 yılında bütün mesleki birikimlerini aktarabilmek adına serbest mimar olarak çalışmaya başlıyor ve
bunun için de ilk olarak kendi mimarlık
bürosunu kuruyor. 1960’lardan 2005 yılına
kadar imza attığı çok sayıda mimari projesi bulunuyor. 1970’ler Mimar Yılmaz
Sanlı için bir bakıma yarışma döneminin
de kapanması anlamına geliyor. Ofisinde
birçok özel mimarlık eserleri gerçekleştiriyor. Bu dönemde öne çıkan en önemli
çalışmaları içinde Suadiye’de yer alan
‘Özdemiroğlu Yalısı’, Etiler’de Boğaz man-

Yılmaz Sanlı, olağanüstü çizim
yeteneğiyle, onu tanıyanlarca
dönemin Leonardo Da Vinci’si
olarak da anılır, 500 yıllık
İstanbul’un çehresini değiştirmiş
bir mimar olarak da.

Maçka Oteli

Maçka Oteli
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İlhan Özdemiroğlu Yalısı

İlhan Özdemiroğlu Yalısı

zaralı ‘Yılmazlar I-II’, Silivri’de ‘Kıyıkent Tatil
Sitesi’, Bebek’te ‘Yılanlı Yalı Apartmanı’,
‘Direkli Yalı Apartmanı’, Osmanbey’in
dönemin en prestijli işhanı olan ve bir
dönem ünlüler pasajı olarak anılan
‘Yılmazlar Pasajı’, Şişli’de yer alan ‘Maçka
Oteli’ bulunuyor.
Suadiye’de 1972 yılında deniz kıyısında
tasarladığı betondan bir heykeli andıran
500 metrekarelik Özdemiroğlu Yalısı, 1973
yılında Taksim’de inşa edilen ‘İstanbul
İlkyardım Hastanesi’, Yılmaz Güney’in
‘Arkadaş’ filminin mekanı olan Silivri’deki
‘Kıyıkent Tatil Sitesi’, Polonezköy ve yakın
çevresindeki betonlaşmayla karşılaştırıldığında Yılmaz Sanlı’nın doğaya saygılı, ormanla, hayvanlarla, iklimle beraber
yaşayan organik mimarisi üzerine kurgulanan 1980 yapımı ‘Polonezköy Tatil
Sitesi’, geleneksel mimari bir yaklaşımla
mimar Haluk Üner ile birlikte ele aldığı ve
yabancı devlet adamlarına ev sahipliği
yapan Florya’daki ‘Beyti Et Lokantası’, sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından 50 gün içinde gerçekleştirdiği Özal’ın kişisel özellikleri ve Türk-İslam
sentezinin Batılılıkla bağdaşmasına gönderme yapan ‘Turgut Özal Anıt Mezarı’,
bugün Beylikdüzü’nde TÜYAP’ın yanıbaşında bulunan ‘Endem İnşaat TV Kulesi ve
Apart Otel’, Sanlı’nın en dikkat çekici projeleri arasında yer alır.
1980’lerde Yılmaz Sanlı, Bodrum’da
Erol Simavi için ‘Erol Simavi Bodrum Villası’
projesini yapar. Bundan sonra 2003 yılına
kadar Bodrum, onun için yeni projelerini hayata geçireceği bir alandır. ‘Kemal
Ilıcak Villası’, ‘Cennet Mahallesi Evleri’,
‘Hebil Koyu Evleri’, ‘Elegan Evleri’, ‘Erdoğan
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Şenay Evi’, ‘Ömer Çavuşoğlu Evi’, ‘Karianda
Evleri’, ‘Palm Residence Evleri’, Sanlı’nın
Bodrum’da hayata geçirdiği projelerdendir.
Modernden geleneksele özgün ve
yalın çizgiler
70’li yılların başından ortalarına kadar
sürdürdüğü yalın modern çizgi 1980’lere
yaklaşıldığında biraz daha geleneksel Türk
Mimarisinden referans alan bir tutum
geliştiren mimar Sanlı, “Değişime ve yeniliğe açık, saplantısız, çağa ayak uyduran,
kendiyle barışık. Brütalist, katı modernist bir stili bir yerde, geleneksel detayları
başka yerde kullanabilir ama kendi mimari
dilinden kesinlikle ödün vermez” bir kişilik
olarak nitelendiriliyor.
Bir dönem Güner Acar ve Yılmaz
Tuncer ile birlikte ortak projeler de
yapan Sanlı, 1984-1987 yılları arasında
İstanbul Belediyesi’nde ‘Belediye Başkanı
Danışmanı’, yine 1995’te de ‘Başbakanlık
Müşavirliği’ görevlerini yürütüyor.
Üretmeye ve yaşamaya sevdalı
Türkiye’deki mimarlığın en önemli
isimleri arasında yer alan mimar Yılmaz
Sanlı, 1990 yılından vefatına kadar
kızı Y.Mimar Suzan Sanlı Esin ile ‘Sanlı
Mimarlık’ ofisinde serbest mimar olarak
çalışmalar yaptı ve aralarında konut, hastane, okul, spor tesisi, stadyum, otel, kültür
merkezi, tatil köyü, alışveriş merkezi, restoran, çok katlı ofis binası, tv kulesi, anıt
mezar gibi çok değişik türde mimari projeye imza attı.
Sanlı Mimarlık’ta Yılmaz Sanlı ile birlikte 15 yıl boyunca tam zamanlı olarak
çalışan kızı, birlikte 50’nin üstünde proje
ürettiklerini söylerken, babasını, ‘üretmeye

İlhan Özdemiroğlu Yalısı

2005 yılında aramızdan
ayrıldığında peşinde hem Türkiye
mimarlık tarihi açısından oldukça
önemli eserler bıraktı...

yoğunlaşmış bir mimar’ olarak tanımlıyor.
Suzan Sanlı’nın anlatımıyla Yılmaz Sanlı,
üretme sevdası kadar yaşama da sevdalıdır ve “Doğaya, hayvanlara aşıktır. Denize
aşıktır. Hobileri vardır. Çok okur, balık tutar,
tekne tasarlar, çok seyahat eder, fotoğraf
çeker, mükemmel suluboya ve kara kalem
resim yapar, mobilya tasarlar, sanat eserleri toplar, saat-kalem koleksiyonu yapar,
çiçek, sebze, meyve yetiştirir, ağaç diker,
dostlarıyla yemek yemeye bayılır, muziplikleri ile herkesi güldürür.”
Komşuluk ve meslektaş ilişkisinden
öte kendisinden 10 yaş küçük olan Yılmaz
Sanlı’yla olan dostluklarını, ‘insancıl’
temeller üzerine oturtuyor Aydın Boysan.
‘Yarım yüzyıllık dostum’ diye nitelendirdiği
Yılmaz Sanlı ile Etiler’de, aynı apartmanda
uzun yıllar huzur içinde yaşayan Boysan,
sadece Etiler’de değil, Kumburgaz’da 12
arkadaşın birlikte yaptırdığı sitedeki yazlıkta buluşmalarını da keyifli bir dönem
olarak anıyor.
Boysan, Yılmaz Sanlı ile ‘İstanbul
Kongre Sarayı Mimari Proje Yarışması’nda
mimarlık yapma fırsatı bulmuş ve yarışmada ikincilik ödülü aldıklarını, bundan
çok haz etmeseler de, daha sonra projenin yarım bırakılmış olmasını da kendi
mimarlık serüvenleri açısından şans olarak
nitelendiriyor.
Boysan, Sanlı ile yollarının akademide de kesiştiğini ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi’nde, dışarıdan öğretim görevlisi olarak uzun yıllar gençlere mimarlıktan
önce yaşamın dersini verdiklerini anlatıyor.
Yılmaz Sanlı’nın çizim yeteneğini olağanüstü olarak nitelendiriyor ve çizim yeteneğini göstermekten ziyade; çizimle yapı
arasında gerçekleşebilecek safhaları çok iyi
özetlediğini ifade ediyor.

Beyti Restorant

2005 yılında aramızdan ayrıldığında
peşinde hem Türkiye mimarlık tarihi açısından oldukça önemli eserler bıraktı,
hem de arkasından güzel sözler söyleyen
dostları. Yılmaz Sanlı, olağanüstü çizim
yeteneğiyle, onu tanıyanlarca dönemin
Leonardo Da Vinci’si olarak da anılır, 500
yıllık İstanbul’un çehresini değiştirmiş bir
mimar olarak da. Gazeteci yazar arkadaşı
Rauf Tamer, ölümünün ardından yazdığı
köşesinde; “Bütün bilimlerin mimarıydı
Yılmaz. Fizikten astronomiye, tarihten coğrafyaya, matematikten sosyolojiye, siyasetten cemiyete kadar, sürekli bir kâşif,
dört başı mamur bir uzman, ele avuca
sığmaz bir coşkun ve taşkın insandı”
diyordu Sanlı için. Kızı Suzan Sanlı’nın
deyimiyle “Zorluklarla geçen, çok çalışılan
ama dolu dolu yaşanan bir ömür” bıraktı
usta mimar. Yakın dostu Yaşar Kemal’in
“Alçakgönüllü ve çok başarılı bir ustaydı”
değerlendirmesinin altını dolduran bir
yaşamı arkasında bırakmış olan mimar
Yılmaz Sanlı, çevresi tarafından ‘alçakgönüllü’, ‘tevazu sahibi’, ‘onurlu’, ‘delikanlı’,
‘centilmen’ bir kişilik olarak Türkiye mimarlığının hafızasında yaptığı işler ve bıraktığı
eserlerle anılıyor.

Kaynak:
www.sanlimimarlik.com
https://tr.wikipedia.org/wiki
www.mimdap.org
http://v3.arkitera.com/
www.mimarlikdergisi.com
mimarlikmuzesi.org
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Kent Estetiği

Ankara

Yunus Argan

Hitit güneşinin
yükseldiği kent… Ankara
Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde stratejik bir rol oynayan ve modern görünümünü
Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olmasıyla birlikte alan ve Ankara, Hititler’e kadar uzanan
tarihi geçmişiyle dün de bugün de anlamlı bir mirasın taşıyıcılığını yapıyor.
“Ankara’nın taşına bak
Gözlerimin yaşına bak
Uyan uyan Gazi Kemal
Şu feleğin işine bak!”
Kurtuluş Savaşı sırasında işgal
edilen Anadolu için savaşa giden askerlerce söylenen bir türkünün ilk mısralarıdır. Her şeyden önce Ankara, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda,
kurtuluşa önderlik edenleri bağrına
basmış ve milli mücadeleye ev sahibi
olmuş bir kenttir. Milli Mücadele’nin kalesi,
birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun
yansıdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
kentidir. 10 bin yıllık tarihiyle, bir tarafta
Hitit Güneşi’nin yükseldiği bir kenttir; öte
tarafta Duatepe, Ulus Cumhuriyet Anıtı
ve Zafer Anıtı’dır. Atatürk’ün Kurtuluş
Mücadelesi’ni yönettiği kenttir. Ve öyle
gelmiştir bugüne uzanan tarihine baktığımızda.
Bugün Türkiye’ye başkentlik yapan
Ankara’nın tarihi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Eski Taş Çağı’na kadar. Hititler,
Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Galatlar,
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve
Osmanlılar olmak üzere tarih öncesinden
günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Frigler, Galatlar ve Romalılar
tarafından ‘Ayküra’ olarak bilinen şehrin
adı, Batılı kaynaklara Latin harfleri ile
‘Ankyra’ ve ‘Ancyra’ olarak geçerken;
Türklerle birlikte ‘Engürü’ ve ‘Engüriye’
olarak değişime uğramış ve 16. yüzyıla
ait resmî Osmanlı evraklarında ‘Ankara’
olarak nihai halini alarak günümüze kadar
gelmiş.
1841’de Anadolu Eyaleti kaldırılıp
yerine vilayetler kurulunca Ankara; Çorum,
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Yozgat, Kayseri ve Kırşehir sancaklarını içeren ve 1922’ye kadar varlığını sürdüren bir vilayetmiş. Anadolu’nun tam
kalbinde bulunan ve İstanbul’a demiryolu
ile bağlanan kent, Kurtuluş Savaşı’nda
çok önemli bir rol üstlenmiş. İstanbul’un
İngilizler tarafından işgal edilmesinden iki
gün sonra, 18 Mart 1920’de, İstanbul’da
bulunan Meclis-i Mebusan kendini resmen
feshedince, Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1920’de bu kentte kurulmuş. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında kilit bir rol
üstlenen Ankara’ya, savaş sonrasında 13
Ekim 1923’te başkentlik ünvanı veriliyor.
1984’te ise İstanbul ve İzmir ile birlikte
büyükşehir unvanı kazanıyor Ankara.

Dünyada gelişen kentler arasında
ilk 10’da yer alması ile bugüne ve
geleceğe dair önemli bir gelişim
potansiyeli sunuyor.

Başkentte ekonomi
Ovalık bir alanda kurulmuş Ankara.
Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 50’sini
tarım alanları, yüzde 28’ini ormanlık ve
fundalık alanlar, yüzde 12’sini çayır ve
meralar, yüzde 10’unu ise tarım dışı araziler oluşturuyor. İl genelinde 14 doğal göl,
136 sulama göleti ve 11 baraj bulunuyor.
Başkent olmasından sonra hızla bir
gelişim göstermiş ve yoğun bir göç almış.
İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en kalabalık
şehri olarak dikkat çekiyor. Nüfusun dörtte
üçü hizmet sektöründe, dörtte biri sanayide, yüzde 2’si de tarım alanında çalışıyor.
Başkentin ekonomik etkinliği, ağırlıklı
olarak ticaret ve sanayiye dayanıyor. Tüm
bunların ötesinde, Türkiye’nin yönetildiği
bir kent olması nedeniyle de bir memur
kenti olarak dikkat çekiyor.
Ankara, dünyada gelişen 100 kent
içinde
Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde
stratejik bir rol oynayan Ankara, başkent
ünvanı ile birlikte hızla gelişerek modern
ve çağdaş bir kent halini alırken; dünyada gelişen kentler arasında ilk 10’da
yer alması ile bugüne ve geleceğe dair
önemli bir gelişim potansiyeli sunuyor.
Türkiye Gayrisafi Millî Hasıla’sının yüzde
9’una sahip olan kentte, ülkenin toplam
vergi gelirlerinin yüzde 12’si, bütçe
gelirlerinin yüzde 12.3’ü buradan toplanır. PwC’nin ‘Dünyada En Büyük Şehir
Ekonomileri Hangileri ve Bu 2020 Yılında
Nasıl Değişecek?’ adlı raporuna göre
2005’te dünyanın en büyük 100 kenti arasında 94’üncü olan kent, 2008’de 80’inci
sıraya yerleşirken, 2020’de 115 milyar
dolar gelirle 74’üncü sıraya yerleşmesi
bekleniyor. Yine bir başka araştırma olan
Brookings Institution ve JP Morgan’ın
2014 yılı ‘yükselen kentler’ sıralamasında
Ankara, 9’uncu sırada yer alıyor.
Türkiye’nin ikinci sanayi merkezi
Ankara, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin
ikinci sanayi merkezi olarak sayılıyor.
Ağırlıklı olarak küçük ve orta boy işletmelerden oluşan Ankara sanayisinin yüzde

Ankara Tren Garı

Hacı Bayram

40’ı, savunma ve taşıt üretimi yapan büyük
kuruluşların talep gösterdiği makine ve
metal alanında üretim yapıyor. Ankara
Sanayi Odası’na kayıtlı 4 bine yakın şirket
bulunuyor. Ortadoğu Sanayi ve Ticaret
Merkezi (OSTİM), Türkiye’nin en büyük
küçük ve orta boy sanayi üretim alanıdır.
Başkent topraklarının yüzde 60’ı
tarım alanı olarak kullanılıyor. Yüzde 24’ü
buğday, yüzde 23’ü arpa başta olmak
üzere; şeker pancarı, kavun, karpuz,
domates, havuç, armut, elma, vişne ve
üzüm önemli tarım ürünleri arasında yer
alır.
Ankara, orman varlığı bakımından
pek zengin değil; ancak, Türkiye çapında
mobilyacılık, döşemecilik gibi alanları kapsayan önemli düzeyde bir ağaç işleri sektörü gelişmiş durumda.
Yerli turizmin başkenti
Ankara, Türkiye dışından turistlerin çok
tercih ettiği bir il olmasa da, 53 müzesiyle
yerli turizme başkentlik yapıyor. Kentte
bulunan Paleolitik Çağ’dan günümüze
Anadolu’nun arkeolojik hazinelerinin sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Ankara Kalesi, Etnoğrafya Müzesi, Devlet
Resim ve Heykel Müzesi Roma harabeleri (Augustus Tapınağı ve Julian Sütunu)

Panaromik Görüntü
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Anıtkabir

gibi arkeolojik sitlere ilgi duyan yabancı
turistlerin ilgi alanında yer alır. Ankara ve
çevresinin milyonlarca yıl önceki tarihi
kalıntıları, Tabiat Tarihi Müzesi ve Anadolu
Medeniyetleri Müzesi/Ankara Bölümü’nde
sergileniyor.
Anıtkabir, yerli yabancı ziyaretçiyi
çekiyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve II.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrinin
bulunduğu Anıtkabir ve TBMM; 7 milyonu
aşkın yerli turistin Ankara’da en çok ziyaret
ettikleri yerler arasında bulunur. Kurtuluş
Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına
ait önemli eşyaları Ankara’daki müzelerde
bulmak mümkün. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Binası’nda Kurtuluş Savaşı Müzesi,
Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Müzesi, II. TBMM Binası’ndaki Cumhuriyet
Müzesi, Devlet Mezarlığı Müzesi bulunur.
İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy’un
evlerinin de müze olarak sergilendiği
Ankara’da, Ziraat Bankası Müzesi, Türk
Hava Kurumu Müzesi’nin yanı sıra, ODTÜ
Bilim ve Teknoloji Müzesi, Feza Gürsey
Bilim Merkezi, Çengelhan Rahmi Koç
Müzesi gibi yeni müzeler de kente zenginlik katıyor.
Gordion’a uzanan müze
Tunç Çağı ve Frigya döneminden
kalma arkeolojik eserlerin sergilendiği ve
Kral Midas’ın tümülüsünün de bulunduğu
Polatlı’daki Gordion Müzesi, şehir dışındaki
en önemli müzedir. Yine Beypazarı’nın
geleneksel evleri ve Gordion, Ankara
dışındaki başlıca turistik yerler arasında
sayılabilir. Başta kültür turizmi olmak
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üzere, kent merkezi ve çevresinde kongre
turizmi, Elmadağ çevresinde kış turizmi,
Kızılcahamam, Ayaş, Çubuk ve Haymana
çevresinde kaplıca turizmi ile Güdül’deki
Tuluntaş Mağarası’nda mağara turizmi
öne çıkıyor.
Hititler’den Augustos Tapınağı’na
Birçok arkeolojik alanın bulunduğu
Ankara’da keşfedilmiş kıymetli eserler
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve ODTÜ
Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde sergileniyor. Ahlatlıbel, Etiyokuşu, Karaoğlan
ve Koçumbeli höyüklerinde taş ve bronz
çağlarından yapıtlar bulunur. Hititler’den
kalan çeşitli kalıntılar arasında Balıkhisar,
Ballıkuyumcu, Bitik, Karaoğlan ve
Külhöyük höyükleri ile Gâvurkale taş
oymaları sayılabilir. Galatlar zamanında
inşa edilmiş Ankara Kalesi’nin yanı sıra,
Roma döneminden kalan Roma Hamamı,
Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan

Augustus Tapınağı zamanla yıkılmıştır.
Güdül’deki mağaralar ise ilk Hristiyanların
Romalılardan saklandığı çok katlı bir yerleşim yeridir.
Selçuklular ve Osmanlılar’dan kalma
pek çok eserin bulunduğu Ankara,
Yenimahalle ilçesindeki Selçuklu yapısı
Akköprü, Alaaddin Camii, Arslanhane (Ahi
Şerafettin) Camii’nin yanı sıra; Hacı Bayram
Camii, Karacabey Camii, Kurşunlu Han
Kervansarayı, Cenabi Ahmet Paşa Camii,
Ankara Kaleiçi, Beypazarı, Ayaş, Güdül’deki
tarihi evler Osmanlı döneminden kalma
eserlerdir.
Ankara’da yerleşim
Ankara’da ilk yerleşmenin Frigler
döneminde, Ankara Kalesi’nin bulunduğu
bölge olduğu tahmin ediliyor. Geç Hitit ve
Frig kabartmaları Atatürk Orman Çiftliği/
tren istasyonu, Bahçelievler, Gölbaşı
ve Etimesgut’ta; ayrıca Atatürk Orman
Çiftliği, Anıtkabir ve Bahçelievler arasında Frig nekropolünü oluşturan birçok
tümülüs bulunurken, bu eserler Anadolu
Medeniyetler Müzesi ile ODTÜ Müzesi’nde
sergileniyor.

Ankara Evleri

Eski Ankara
Eski Ankara’nın sınırları içinde yer alan
Hacıbayram, Çankırıkapı, Ulus Meydanı,
İtfaiye Meydanı, Erzurum Caddesi ve
Kayabaşı mahallelerinde; Eski Büyük Millet
Meclisi binası, Sayıştay, Maliye Bakanlığı,
Opera, Numune Hastanesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Cumhuriyet Anıtı,
Vilayet Konağı gibi binalar da bulunuyor.
Eski Ankara evleri
Mimari olarak geleneksel Türk evlerinin tipik örneklerine Ayaş, Beypazarı,
Güdül gibi Ankara’nın birçok yerinde rastlanır. Eski Ankara’nın bazı evlerinin yapılış
yılı XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Birçok ev,
tahta bir kaburganın arasına sıkıştırılmış
kerpiçten yapılmadır. Evler çoğunlukla tek
katlı ve saçaklar sokaklara doğru uzanır.
Yolların iki yanındaki evler karşıdan karşıya birbirlerine uzanmış gibi görünür.
Pencere pervazlarının çoğu renklidir, pencereler tahta kepenklerle örtülüdür. Eski
Ankara evlerinde ‘aşhane’ veya ‘ayşene’
de denilen mutfak, evin en büyük kısmını
meydana getirirdi. Mutfakta çork denilen
bir ocak ve tandırın yanı sıra, iki katlı,
müsandere denilen bir kiler bulunurdu.
Mutfağın bir köşesine yakmak üzere odun
istif edilirdi.
Ayaş Evleri
Vadi tabanındaki çarşı alanının çevresinde ve kuzeyde vadi yamaçlarında
organik bir dokuda yoğunlaşan Ayaş evleri
de mimari özellikleri açısından geleneksel
Türk evlerinin tipik özelliklerini taşır.
Beypazarı Evleri
Beypazarı’nın dik yamaçlar ve vadilere kurulmuş olan eski kesimi, çarşı ve
geleneksel konutlardan oluşan karakte-

ristik dokusuyla, doğal manzara özellikleriyle tarihi ve görsel zenginliği olan bir
yerleşimdir. 100 yıllık geçmişi olan evler,
Osmanlı ve geleneksel Türk evlerinin tipik
özelliklerini taşır.
Güdül Evleri
Güdül ilçesinin kent merkezinde belirlenen kentsel sit alanında günümüze
değin ayakta kalan bu tarihi evler de geleneksel Türk evlerinin özelliklerini taşıyor.
Restorasyonu tamamlanan Güdül evleri
geleneksel Türk mimarisi örneklerindendir.
Ankara’da doğal güzellikler
Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara
Çiğdemi, Ankara Armudu, Ankara Kedisi,
Gölbaşı Sevgi Çiçeği gibi sembolleriyle
öne çıkan başkent; doğal ve suni göller
bakımından da oldukça zengin. Atatürk
Orman Çiftliği, Altınpark, 50. Yıl Parkı
(çamlık), Göksu Parkı, Gölbaşı-Mogan
Parkı, Gökçek Parkı, Mavi Göl (Bayındır
Barajı), Karagöl gibi birçok gezi ve mesire
yeri Ankara’yı doğal olarak da zenginleştiren bölgeler.
İlin çeşitli yerlerindeki doğal güzellikler korumaya alınmış, dinlenme ve
eğlence amaçlı kullanıma sunulmuş.
İlin adını taşıyan tavşanı, keçisi ve kedisi
dünya çapında bilinir. Armudu, çiğdemi, yerel yemeklerden Ankara tavası
ve Kızılcahamam’ın maden suları ise ülke
çapında tanınır. Evren ilçesi Hirfanlı Baraj
Gölü kıyısında sahip olduğu sahille Ankara
ve çevre illere alternatif bir su ve doğa
tatili sunuyor.
Atatürk Orman Çiftliği, Altınpark,
Gençlik Parkı, başkentin önemli kentsel
yeşil alanları arasında bulunur. Eğlence
parkı Harikalar Diyarı, 1 milyon 300 bin

TBMM

metrekarelik alanıyla Avrupa’nın en büyük
kentsel parkıdır. Elmadağ Kayak Merkezi,
kış aylarında kayak yapma olanağı sağlayan tesislere sahip. Kızılcahamam’da
Soğuksu Millî Parkı, Bâlâ’da Beynam
Ormanları ve Çamkoru Tabiat Parkı,
Nallıhan Davutlar Kuş Cenneti, Hoşebe
Mesire Yeri (Ardıç Ormanları), Anıt Ağaç
(Kaba Ardıç), Yaban Koyunu Yerleştirme
Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı korunmuş
tabiat alanları arasında bulunuyor.
Gölbaşı ilçesindeki Mogan Parkı
ve Gölü ile Eymir Gölü, başkente yakın
bir mesire ve turizm bölgesi sayılır.
Kızılcahamam’daki Soğuksu Parkı bir diğer
mesire parkıdır. Nallıhan’daki ardıç ormanlarında Hoşebe mesire yeri, Beypazarı
Eğriova Yaylası’ndaki mesire yerinde göl
ve orman manzaraları bulunur ve ziyaretçilerin doğa sporları, doğa yürüyüşleri,
izcilik faaliyetleri yapması mümkün.
Her bir taşıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna tanık olunabilecek bir kenttir
Ankara. Modern görünümünü Türkiye
Cumhuriyetinin başkenti olmasıyla birlikte almış olsa da, Hititler’e kadar uzanan
tarihi geçmişiyle dün de bugün de anlamlı
bir mirasın taşıyıcılığını yapıyor. Geçmiştir,
bugündür ve gelecektir. Dünden aldığı
kültürel birikimi, geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiş bir kent.

Kaynak:
tr.wikipedia.org
www.ankara.bel.tr
www.ankara.gov.tr
Mimdap.org
www.pwc.com.tr
www.gezilebilecekyerler.com
Kocatepe Cami
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Proje Haber

Taçspor Tesisleri

Oya Kotan

Taçspor Tesisleri’nde
Dalsan Alçı kendinden yayılan şap ve hazır karışım zemin harcı
Galatasaray Spor Kulübü’nün inşaat işlerinden sorumlu proje koordinatörü Kenan Çalışkan, Taçspor
Tesisleri’ndeki 700 metrekarelik spor salonunun zemininde kullanılan kendiliğinden yayılan zemin şapı
FLOORTEK ve hazır karışım zemin harcı MAXICOAT ürünlerinin, projeye hız kazandırırken, uygulama
kolaylığı sağladığının altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl Anadolu Yakası’nın
70 yıllık spor kulübü Taçspor Kulübü ile
sportif ve sosyal işbirliği yapan Galatasaray
Spor Kulübü, Ataşehir’de 40 dönümlük bir
arazi üzerinde içerisinde 13 tenis kortu,
yarı olimpik olarak açık ve kapalı yüzme
havuzları, spor salonu ve sosyal tesisleri bulunan Taçspor tesislerinin bir bölümünde tadilatlar yaparak, spor salonunu
uluslararası standartlara kavuşturuyor.
Galatasaray Spor Kulübü, tesislerde
52
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uluslararası standartlarda bir spor salonu
oluşturmak için, Taçspor Tesisleri içinde
yer alan mevcut voleybol sahasında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla
Galatasaray Voleybol Takımı’nın Türkiye
ve Avrupa gibi uluslararası müsabakalarda kendi evinde konuk etmesine imkan
verecek. Geçtiğimiz yılın kasım ayında
başlayan tadilatlar, 1.5 ay gibi çok kısa
bir süre içinde bitirilerek maç yapmaya
hazır hale getirildi. 700 metrekarelik spor

“FLOORTEK ve MAXICOAT,
hem kot farkı, hem uygulama
hızı, hem de üzerine yapılacak
parke veya seramik imalatının
da bir an evvel başlamasına
yardımcı olması açısından büyük
avantajlar sunuyor.”

salonu zemininde Dalsan Alçı’nın kendinden yayılan alçı bazlı şap malzemesi
olan FLOORTEK ve hazır karışım zemin
harcı MAXICOAT kullanıldı. Galatasaray
Spor Kulübü’nün inşaat işlerinden sorumlu
mühendisi Kenan Çalışkan, Dalsan Alçı’nın
FLOORTEK ve MAXICOAT ürünlerinin spor
salonunun hızlı bir şekilde müsabakalara hazır hale getirilmesinde çok büyük
katkı sunduğunun altını çiziyor. Projenin
Koordinatörü Çalışkan ile bir araya geldik
ve kendisiyle Taçspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen tadilat ve restorasyon sürecini
konuştuk.
Biraz sizi tanıyalım…
1981 doğumluyum. Aslen
Ankaralı’yım. Üniversiteyi okumak için
İstanbul’a geldim. 2003 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldum. Türkiye’de
bütün ekonomi İstanbul’da olduğu için iş
hayatım da bu şehirde geçti. İstanbul’da
tanınmış büyük inşaatlarda şantiye şefliği
yaptım. Eşim de Yıldız Teknik Üniversitesi
mezunu. Kendisi de inşaat mühendisi.
Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaştırma
Müdürlüğü’nde görev yapıyor. İki tane
de çocuğumuz var. Bugün itibariyle
Galatasaray Spor Kulübü’nün inşaat işleriyle ilgileniyorum.
Galatasaray ile tanışmanız nasıl oldu?
Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde
çalışacak inşaat mühendisi arayışı vardı.
İnşaat mühendisliği pozisyonu için davet
aldım, Galatasaraylı da olunca tereddüt
etmeden geldim.
Taçspor Tesisleri’ndeki göreviniz hakkında bilgi verir misiniz?
Esasında Galatasaray’ın

Mecidiyeköy’deki otel inşaatından sorumluyum. Taçspor Tesisleri’nde bitirilmesi
gereken acil bir iş oldu. Bu tesisin hizmete
açılması gerekiyordu, bu nedenle burada
görevlendirildim.
Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz
tesislerde?
Taçspor Tesisleri, sadece antrenman
amaçlı bir tesisti. Daha sonra bu tesisin
yönetimini Galatasaray Spor Kulübü aldı.
Kendimize ait, evimiz olarak görebileceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. Voleybol
Şubesi’ni de buraya taşıdık. Voleybol maçları genelde İstanbul’da Burhan Felek

Stadı’nda yapılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş,
Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi tüm büyük
kulüpler maçları burada yapıyorlar. Biz
kendimize ait bir tesis olmasını istedik.
Hem gelen rakip takımlar da buranın bize
ait olduğunu görsün ve deplasmanda
olduğunu hissetsin istedik.
Burada elimizde mevcut bir bina vardı.
Hem Türkiye Voleybol Federasyonu’nun,
Hem de Avrupa Voleybol Federasyonu’nun
istediği standartlarda bir salon olması
gerekiyordu. Bunun için tribünler ekledik.
Burada VIP bir alan oluşturduk. Spor salonunu; güvenliği olan, canlı yayın çekimleri
yapılabilecek, HD yayın yapmaya olanak
verecek, basın tribünü ve hakem alanlarını içeren bir salon olarak yeniledik. Artık
burada hem antrenmanlar yapılabiliyor,
hem de ev sahibi olduğumuz maçlar, A
Takımı Erkekler ve Bayanlar Avrupa maçları burada oynanıyor.
Spor salonunun zemininde bir takım
düzenlemeler yaptınız. Ve Dalsan Alçı’nın
MAXICOAT ve FLOORTEK ürünlerine
karar kıldınız. Nasıl oldu bu tercih?

MAXICOAT ve FLOORTEK
“Size en az 1 ay süre
kazandıracak bir ürün.”
Kenan Çalışkan
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Mevcut tesislerde bir takım değişiklikler yaptık. Standart olarak çatıda
bazı şeyler yaptık. Devamında sahadaki
mevcut zemini antrenmana elverişli görmedik. Mevcut betonarme şapın üzerinde
taraflex denilen zemin kaplama malzemesi vardı. Maç onun üzerinde oynanıyor
normalde. Sporcuların sakatlanmasının
önüne geçmek için, altında parkesi olan,
daha esnek, daha sağlıklı ve birinci sınıf
bir zemin olmasını istedik. Bunun için alttaki şapı düzenlememiz gerekiyordu. Şapı
kırdık. Bu tür standartlarda bir salon için
milimetrik hata dahi kabul edilemez. Böyle
olunca da parkenin altında kendinden
yayılan bir malzeme bulmamız gerekiyordu. Normal şap da dökebilirdik daha
uygun bir fiyata, ancak en iyi çözümü
sunacak zemin şapı konusunda kriterlerimizi belirledik. Sonra bunun için araştırmalarımızı yaptık. Hangi malzemeler nerelerde uygulanmış, nasıl sonuçlar alınmış?
Bununla ilgili yaptığımız incelemeler
neticesinde, Dalsan Alçı’nın yeni geliştirdiği, pazara yeni sunduğu FLOORTEK ve
MAXICOAT ürünlerine rastladık. Bu ürünlere yönelik yapılan referans uygulamaları
inceledik. Sonuçta istediğimiz standartlarda, gerekli testlerden geçmiş, kurumsal
bir firmanın ürünü olan FLOORTEK ve
MAXICOAT’un Taçspor Tesisleri için kullanılacak en iyi zemin malzemesi olduğuna
karar verdik ve bu ürünleri tercih ettik.
Sektörün içinden gelen insanlar olarak
bu ürünleri değerlendirdik ve bize uygun
olduğunu gördük. Her şeyde olduğu gibi
ilkleri yaşatan Galatasaray, bu ürünleri
de projesinde kullanarak bir ilki yaşatmış
oldu.
MAXICOAT ve FLOORTEK ürünleri
Taçspor Tesisleri için nasıl bir çözüm
getirdi?
Parke yapılacağı zaman zemininin belli
bir nem oranının altında olması gerekiyor.
Normalde dairelerde şapı atarsın ve parke
montajına başlamak için 1-2 ay beklemen
gerekir. Ki, zemin nemini alsın. FLOORTEK
ve MAXICOAT’ı denediğimizde ise, ürün
2 saat içinde hazırdı. 3-4 gün gibi çok kısa
bir süre içinde de istenilen nem değerlerine ulaşarak, kısa bir süre içinde parke
uygulamasını başlatabilecek hale geldik.
Bunun dışında ürünlerin maliyet avantajı sunması önemliydi bizim için. Fiyatı,
yapı alanında kullanılan diğer şap ürünlerinin fiyatlarına çok yakındı. Aralarında
ciddi bir fiyat farkı yok. 250 veya 400
dozluk şaplar arasında çok ciddi bir fiyat
54
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farkı yoktur. Projemiz için önemli olan süre
olduğu için, süre avantajını bu ürünlerle
kazandık. Bir an önce tesisimi hizmete
açıp, maçları kendi evimizde oynamak
istediğimiz için, bu ürünleri seçtik, gayet
memnunuz.
Taçspor Tesisleri’ndeki tadilata ne
zaman başladınız?
Kasım 2015’te başladık. 35-45 gün
gibi bir sürede bitirmeyi hedefledik.
Hedefimize ulaştık. Bunda da Dalsan
Alçı’nın FLOORTEK ve MAXICOAT ürünlerinin büyük katkısı oldu diyebiliriz. Normal
şap kullansaydık 30 gün değil istenilen
nem oranına ulaşmayla birlikte minimum
65 günü bulurdu. Sezonun ortasında başlamış olduk. MAXICOAT bize nereden
baksanız bir aylık süre kazandırdı. Maliyet
açısından da bize üçte bir oranında bir
avantaj sağladı.
İlk defa alçı bazlı FLOORTEK ve
MAXICOAT’u uygulama fırsatı buldunuz.

Çekinceleriniz oldu mu?
Yaptığımız incelemelerde, malzeme
istediğimiz kriterleri karşılıyordu. Ama
uygulama olarak, nasıl bir sonuçla karşılaşacağımız konusunda bir takım çekinceler
yaşadık. Kullanmaya başladıktan sonra
artık bu endişelerimiz bitti. Bu ürün iki kat
uygulanıyor. Birinci katında minimum 2
cm’lik bir kullanım ölçüsü var. Normal bir
şap atsanız konut veya işyeri için en az 6
cm geçmeniz gerekiyor. Bu ürün otomatik
olarak size 4 cm de kazandırmış oluyor.
Belki bir spor salonu için 4 cm’nin çok fazla
bir önemi yok; ama konutta, işyerinde
veya otelde 4 cm’lik kot farkı yaratması
çok iyi bir avantaj. Mekanın ve elektriğin
tavandan gittiği bazı uygulamalarda bu
ölçüyü çok arıyoruz. Hem kot farkı, hem
uygulama hızı, hem de üzerine yapılacak
parke veya seramik imalatının da bir an
evvel başlamasına yardımcı olması açısından büyük avantajlar sunuyor. Kendi
kendine yayılan şap olması, zeminde
çalışan ustalara çok büyük kolaylıklar sağladı. Ürünün zaiyatı tamamıyla mevcut alt
yapıyla ilgili. Zemininiz düzgün değilse, 2
cm’lik yer şapı, zeminin yamukluğuna göre
artabiliyor. Eğer zemin düzgünse daha az
miktarda ürünle ve çok daha kısa bir süre
içinde sonlandırma mümkün oluyor. Size

MAXICOAT bize nereden
baksanız bir aylık süre
kazandırdı.

Kenan Çalışkan

tarda BoardeX kullandık.
Alçının yapı alanındaki çözümler sunmasını bir inşaat mühendisi olarak nasıl
değerlendirirsiniz?
Alçı, inşaat sektöründe bir devrim
yarattı. Duvarlar alçıyla yapılıyor artık. Eski
sıvalı uygulamalardan herkesi kurtardı.
Kısa sürede alçı yapıp üzerine hemen boya
imalatına geçebiliyoruz. Ciddi bir kolaylık
getirdi yapı alanına. Alçı levha ciddi bir
kolaylık sağlıyor. Tavandaki her şeyi kapatabiliyor. Son 10 yıldır inşaat sektöründe
alçı vazgeçilmez bir ürün haline geldi.
Alçı taşı maden olarak en çok
Türkiye’de var. Türkiye’den çıkma bir
ürün olduğu için maliyetleri de makul.
Dolayısıyla bu ürünü en iyi bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Dalsan Alçı, bu
konuda öncü olan bir firma. Geliştirdiği
birçok ürün şu anda piyasada kullanılıyor.
en az 1 ay süre kazandıracak bir ürün.
Taçspor Tesisleri’nde kaç metrekarelik alanda şap uygulaması yapıldı?
Taçspor Tesisleri’nin spor salonunda
700 metrekarelik bir parke alanı var. Böyle
bir proje için, ancak milimetrelerle ölçülen
bir hata payınız olabilir. 1-2 milimlerden
bahsediyoruz ki o parkenin üzerinde oynayacak sporcular bu farkları görmesinler. Bu
ölçekte bir salon için bu oranları tutturmak
çok zor. Ancak kendiliğinden yayılan alçı
şapı bize bu imkanı verdi.
Zemin harcı uygulaması işlemi kaç
günde bitti?
Zemin harcı uygulaması 700 metrekarelik alanda gerçekleşti ve iki günde bitti.
Diğer çalışmalarla birlikte toplamda üç
gün sürdü.
Spor salonunda yapılan bu uygulamada kimden destek aldınız?
Dalsan Alçı’nın önerisiyle uygulamamız Aksa Yapı tarafından yapıldı.
Süpervizör gönderdi. Uygulamayı kontrol
etti, destek verdi. Dalsan Alçı’nın bölge

sorumluları, satış müdürleri, laboratuvar
şefi, bütün teknik ekibi buradaydı, herkesten destek aldık.
Kaç kişilik bir ekip çalıştı projede?
Harç uygulaması 5-6 kişilik bir ekiple
yapıldı. Yapı malzemesi daha az olsa daha
az kişiyle olabilirdi tabi.
Taçspor Tesisleri’ndeki yenileme
çalışmaları sadece spor salonunda mı
yapıldı?
Harç uygulaması sadece kapalı spor
salonunda yapıldı. Onun dışında 8 tane
soyunma odası da komple elden geçirildi. Yine diğer kapalı alanlardaki tadilatlar yapıldı. Spor salonun içinde bulunan
güvenlik odasını da Dalsan Alçı’nın alçı
levhası olan COREX ile çözdük. Salonun
dışa bakan cephelerinde de küçük mik-

BoardeX ile gerçekten bir devrim gerçekleştirdi. Dış cephede kullanılan en iyi ürün
BoardeX. Herkes kullanıyor, bizim de uzun
vadede kullanacağımız bir ürün.
Yapı malzemeleri içinde alçının yeri
ne sizce?
Önceden tuğla kullanırdık; artık
BoardeX kullanıyoruz. Kesimi kolay, her
şeyi çok kolay maket bıçağı ile bile kesilebiliyor. Muazzam ve pürüzsüz bir yüzey
elde ediliyor. Her şey düzgün olduğu
gibi, çıkabilecek tadilatlarda da uygulama
kolaylığı sağlıyor.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Dalsan Alçı’nın geliştirdiği yeni ürünlerden haberdar olmak istiyoruz.
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Usta Haber

Burak Sevim

Mevlüt Dağdeviren

‘Alçı levha,

‘100 yılın icadı’
26 yıldır alçı konusunda uygulamalar yapan Burak Sevim, alçı teknolojisindeki gelişmeleri 100 yılın en
büyük devrimi olarak nitelendiriyor ve inşaat sektörünün bu sayede hız kazandığını dile getiriyor.

Burak Sevim

Burak Sevim, 26 yıllık alçı ustası.
1973’te Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde
doğmuş. Çocukluğu Safranbolu’da
geçmiş. Okulu ortaokula kadar okumuş.
Ortaokulun ikinci sınıfındayken, ekonomik nedenlerden dolayı okula devam
etmemiş ve kimseye de yük olmamak için
daha 14 yaşındayken kısa yoldan iş hayatına atılmış. Önce abisi İstanbul’un yolunu
tutmuş ve inşaat işlerinde çalışmaya başlamış. Ardından abisinin de kendisini
çağırmasıyla İstanbul’a gitmiş ve arkadaşlarının vasıtasıyla inşaatlarda alçı işiyle
uğraşmaya başlamış.
1988’den beri alçı işlerinde çalışan
Sevim, mesleğe ilk başladığı dönemlerde
alçının çok daha zor koşullarda yapıldığını
anlatıyor: “O zamanlarda karkas yapılır,
üzerine dökümler yapılırdı. Çok meşakkatli bir işti o zaman inşaat işi. Matkap
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bile yoktu. Tavana beton levhalar koyup
resmen beton yapıyorduk. İşçilik daha
uzun sürüyordu. İnşaatlar çok daha uzun
sürede bitiyordu. Bedensel olarak daha
fazla emek sarf ediyorduk. Bugün alçı levhanın çıkmış olması işleri çok çok kolaylaştırdı.”
Alçı alanında geliştirilen ürünlerin
inşaat sektöründe çok önemli avantajlar
getirdiğini söylüyor: “Bu tür ürünlerin
inşaatı yapma süresinde çok büyük katkısı oldu. Kartal Adliye Sarayı’nın yaklaşık
1.5 milyon metrekarelik alçı levha işi, yeni
teknolojiyle bir yılda bitirildi. Eski sistem
olsaydı, bu iş 5 yıl sürerdi.”
‘COREX birçok sorunu çözdü’
COREX inşaat sektöründeki birçok
sorunu çözdüğünü belirten Sevim, tuğlanın yerini aldığını, birçok otelde alçı
levha kullanılmaya başlandığını söylüyor.

Alçı levha, hem hızlı, hem pratik, hem de
yüzde 100 çözüm sunuyor. Müşteriler çok
memnun. Yandaki odaya ses geçirmiyor.
Kadir Topbaş’ın villalarında kullandık. Dış
cephelerinde BoardeX, iç cephelerinde de
COREX kullandık. Hiç çatlama olmuyor. Bu,
biz ustaların aradığı en önemli özellik. Eski
malzemeler çok problemliydi.”
Alçı işini yapmaktan çok keyif aldığını
anlatıyor Sevim ve “Geriye dönüp baktığımda, iyi ki alçı işine girmişim. Hiç de pişmanlık duymuyorum. Dünyaya bir daha
gelsem yine alçı işini yaparım” diyor.
‘Uygulama ekibimiz Dalsan Alçı ürünlerinden memnun’
Dalsan Alçı’nın İstanbul’daki ana bayilerinden Karakaya ile uzun yıllardır birlikte çalışmalar yaptıklarını belirten Sevim,
Dalsan Alçı ile tanışıklığının da Karakaya ile
olduğunu söylüyor: “Karakaya ile 20 yıldan
beri işbirliği içerisindeyiz. Ebedi bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Karakaya hangi
firmayla çalışırsa, biz de o firmanın ürünlerini kullanıyoruz. Onun dışında Dalsan
Alçı ürünlerine karşı bütün ekibimizin bir
memnuniyeti söz konusu. Ustalarımız,
hem COREX’i hem de BoardeX’i çok beğeniyorlar. Ustalarımız ürünleri çok hafif
buluyor. Bu hem uygulama sırasında usta-

Alçı işini yapmaktan çok keyif
aldığını anlatıyor Sevim ve
“Geriye dönüp baktığımda, iyi
ki alçı işine girmişim. Hiç de
pişmanlık duymuyorum.

mızı daha az yoruyor bedensel olarak,
hem de nakliye avantajı sağlıyor. Önceden
100 alçı levha getirirken, şimdi 120 tane
getiriyoruz. Bu da daha az nakliye ücreti
demek.”
Dalsan Alçı’nın BoardeX ürününün
sektörde çok önemli bir yeri olduğunu
belirten Sevim, “Dalsan Alçı, BoardeX ile
bizi çok büyük bir dertten kurtardı. İlk
ortaya çıktığından bu yana yaptığımız
birçok projede BoardeX ürününü kullandık. Bizi BoardeX ile Karakaya bayisi
tanıştırdı. Sonrasında ben de araştırdım.
Dalsan Alçı’nın sitesine girdim, fabrikayı
aradım bilgi aldım, garanti istedim. Dalsan
Alçı da BoardeX’i her yerde kullanabileceğimizi ve ürünün arkasında duracağının sözünü verdi. Biz de bu ürünü bir
şantiyede denemek için 24 saat boyunca
ürünün üstüne su yağdırdık. Ve proje sahibini böyle ikna ettik BoardeX’i kullanmaya.
O günden sonra bütün projelerimizde
BoardeX vazgeçilmez ürünümüz oldu. Ki,
bir ürün için yapılabilecek en güzel reklam
ustanın yaptığı reklamdır. Ustalarla haşır
neşir olunmalı, motive edilmeli. En iyi reklamı da en kötü reklamı da ustalar yapar
çünkü.”
‘Yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz’
Türkiye’deki en önemli sıkıntılardan
birinin eğitimli insan olduğunu, doğru
uygulama yapacak insanı, işini bilen insan
bulmanın zor olduğunu belirten Sevim,
bu konuda yeni çıkan kanunları, yönetmelikleri dikkate alan bir yaklaşımla hareket
ettiğini anlatıyor: “Eskiden eline bir takım
çantası olan ‘ustayım’ diye çıkıyordu. Ama

artık kanunlar değişti. Bugün bir AVM ile iş
yapacaksanız; sizden ustalık belgesi, sağlık
raporu, iş güvenlik özlük dosyası, elemanların sertifikaları istiyorlar. Bu belgeler
olmadan çalışamazsınız. Devletin koyduğu bir takım kurallar var artık. ‘Belgesi
olmayan ustayı çalıştırmayın’ diyor devlet.
Bu uygulama kesinlikle doğru. İşini bilmeyen kalitesiz ustalar piyasadan çekilmiş
oldu ya da işleri ile ilgili eğitimleri almak
durumunda kaldılar, iyi ustaların yanında
eğitim almaya başladılar. Benim yetiştirdiğim ustalar çok iyi durumdalar.”
Hem BoardeX, hem de COREX’in hafif
bir malzeme olmasının ustalar için iyi bir
avantaj olduğunu dile getiriyor: “Dalsan
Alçı’nın ürünleri çok çok iyi. Kavislerde
daha rahat dönüş için plakalarının biraz
daha esnek olması gerektiğini düşünüyoruz.”
Genelde hazırlanan teknik şartnamelerde müşterilere Dalsan Alçı ürünlerini önerdiklerini belirten Sevim, “Dalsan
Alçı’nın en önemli avantajı, ürünü hemen
alabiliyorsun. Fabrika yakın olduğu için
eskiden 2 gün sonra geliyordu. Şimdi
Karakaya’ya siparişlerimizi veriyoruz.
Ürünler akşam beşe kadar geliyor.”
‘Dalsan Alçı, BoardeX ile iyi bir çıkış
yakaladı’
Dalsan Alçı’nın Türkiye’de sektörün
önde giden markası olduğunu belirten
Burak Sevim, “BoardeX, alçı alanında geliştirilmiş bir devrimdir. Dalsan Alçı, BoardeX
ile sektörde iyi bir çıkış yakaladı. Tabi
BoardeX’in şantiyelerde yaygınlaşmasında
da ustaların büyük payı olduğunu unutmamak lazım. BoardeX’in reklamını ustalar
yaptı, çünkü ürünü kullanan ustalar. En iyisini de onlar bilir. Ama unutmamak lazım
ki usta kötü reklam da yapar. Bu yüzden
müşterilere tanıtımı konusunda ustaların payı büyük. Müşteriler alçıda en çok
sudan korkuyorlardı. BoardeX’in suyun
temas ettiği alanlarda kullanılabilmesi ve
fiyatının da gösterdiği performansa göre
uygun olması Dalsan Alçı’yı sektörde öne
çıkarmış oldu” diyor.
‘Alçıkart, sektörde isim oldu’
Alçıkart uygulamasına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Sevim, uygulamayı
beğendiklerini anlatıyor ve Alçıkart sisteminin ustaları motive edici bir yönü olduğuna dikkat çekiyor: “Alçıkart uygulamasını çok beğeniyoruz. Sektörü böyle bir
uygulamayla tanıştıran Dalsan Alçı oldu.
Alçıkart, artık sektörde isim oldu. Alçıkart
uygulaması sayesinde evin birçok ihtiya-

cını aldım. Buzdolabı aldım, hem kendime
hem de birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma
cep telefonu aldım.”
Alçıkart sisteminin daha da genişletilmesinin ustalar için önemli olduğunu ve ürünleri kullanmaları konusunda
teşvik edici bir yönü olduğunu belirten
Sevim, “Dalsan Alçı ürünlerinin uygulamasını yapan ustaların Alçıkart’tan daha
fazla yararlandırılması çok önemli. En
iyi reklam ağızdan ağıza olan reklamdır.
Dolayısıyla müşteriye ürünü en iyi anlatacak kişi ustadır ve en güzel reklamı
da ustalar yapar. Ustaların firmalar tarafından memnun edilmesi çok önemli.
Tulum, şapka, eldiven, gibi bir takım küçük
hediyeler hem ustaları motive eder, hem
de ustaların yapacağı reklam sayesinde
Dalsan Alçı’nın ürünlerinin kullanımı daha
da artar. Dalsan Alçı’nın Alçıkart’ı son
işlemi yapan uygulamacılar nezdinde yaygınlaştırması lazım” diyor.

“Alçıkart, artık sektörde isim
oldu. Alçıkart uygulaması
sayesinde evin birçok ihtiyacını
aldım.”
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Mimarlar Odası

Ankara

İçten Sayın

Ankara

Venedik gibi
bir kent olabilirdi

Başkent Ankara’nın mimarlık ve kültürel kimliğine yönelik çalışmalar yürüten Ankara Mimarlar Odası,
kent kültürü, tarihi ve dokusuna karşı tehdit oluşturan yapılaşmaya karşı, tarihi zemini koruyan, mimariyi
dikkate alan planlı ve düzgün yapılaşmanın öne çıkması için çaba gösteriyor.

Ankara Mimarlar Odası hakkında
bilgi verebilir misiniz? Ne zaman
kuruldu, temel faaliyetleri neler, üye
sayınız nedir ve serbest çalışan mimarların sayısı?
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1954
yılında Mimarlar Odası kurulduktan bir yıl
sonra 1955 yılında kuruldu. Bu yıl bizim
60. kuruluş yılımız. Anayasanın 135. maddesine göre kuruluyor ve kamu kurumu
niteliğinde meslek örgütü olarak yer
alıyor, yani yarı kamu anlamına gelen bir
hukuksal konumu var. Bir taraftan devletin yapılanması içerisinde bir yeri var;
bir taraftan da toplumla devlet arasındaki bağlantıyı kuran bir mekanizması var.
Genel olarak faaliyet alanımız mimarlık
mesleğinin, meslek alanlarımızın toplum
yararı açısından kendi gelişimini etkileyecek bütün faktörleri takip ederek, bunlara karşı tavır koymak. Üyelerinin sorunlarının çözülmesine dair görüş iletmek ve
bu konuda tespit ettiği sorunlara ilişkin de
ne gerekiyorsa onu yapma görevi verilmiş
durumda. Yani bir taraftan topluma karşı
sorumluluğumuz var, bir taraftan da
meslek grubuyla birlikte meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var; ama bunların hepsini bir araya koyduğumuzda asıl
toplum yararı öncelikli hale geliyor. Çünkü
mesleğinizin yararıyla bazen toplumun
yararı çelişebilir, dolayısıyla böylesi bir
noktada da anayasanın 135. maddesi bize
ciddi bir denetim görevi vermiş durumda,
idarenin yaptığı işleri denetleyin, toplum
yararına olup olmadığına karar verin,
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toplum yararına değilse de müdahil olun.
Kısaca bize verdiği yetkileri böyle açıklayabilirim. Anayasanın verdiği haklarla,
denetim mekanizması olarak kurmuş
Mimarlar Odası. İdare yanlış yaparsa toplumun bunu algılaması sürecinde teknik
bilgimiz önemli. Teknik bilgiyle yapılan
yanlışı gördüğümüz andan itibaren topluma anlatmak bizim sorumluluğumuzda.
Dolayısıyla çok önemli bir noktadayız, devletle toplum arasında; bazen muhalefetiz,
bazen denetimiz, bazen de öneri sunan
özgül bir durumumuz var. Dünyanın hiçbir
yerinde meslek odaları açısından böyle
bir yapılanma yok. Biz bunun çok önemli

Ankara’nın
kentleşmesi,
Cumhuriyetin
kentleşmeye
bakışıyla birlikte
şekilleniyor.

olduğunu düşünüyoruz. Şu anda üye
sayımız 9 binler civarında, serbest çalışan
mimarların sayısı şu anda büro tescilini yenileyen ve aktif olarak faaliyet gösteren serbest çalışan mimarlarımız 9001000 arası. Üyelerimizin büyük bir kısmı
özel sektörde ücretli çalışıyor. Kamuda da
çalışan var. Kamudakilerin sayısı giderek
azalıyor; genç nesil ücretli çalışmayı tercih
ediyor.
Şu sıralar odanızın gündeminde ne
var? Önümüzdeki dönem için belirlediğiniz hedefler neler?
Şu sıralar gündemimizde hem
mimarlık hem kent kimliğine dair konularımız var. Bir tanesi telif hakları, meslek
gündemi açısından çok önemsiyoruz.
Mimarın eserinin sahiplik hakkı dediğimiz
ondan izin alınmadan her hangi bir müdahalenin yapılamayacağı bilinci bizim için
çok değerli, mimarlık mesleğinin olmazsa
olmazı. Bir mimarın elinden telif hakkını
alırsanız, o binaya ilişkin hiçbir şey sahiplenemez ve onun değişip değişmemesine
kendisi karar veremezse ölür. Dolayısıyla
telif hakkı konusu bizim için önemli, hatta
geçen ay doğru fikir ve sanat eserleri
kanunuyla çok yakın iletişimi olan avukatlar ve hakimlerle, mimarlarla birlikte
bu konuyu masaya yatırdığımız bir panelimiz oldu.
Kent gündemi açısından mimarlık
alanıyla doğrudan ilgisi olan Cumhuriyet
Dönemi Mimari mirasının korunmasıyla ilgileniyoruz. Burası başkent ve
Cumhuriyetle şekillenen bir kent.
Cumhuriyet döneminin kültürel, doğal
mirası Ankara’yı Ankara yapan en önemli
miras. Mesela İller Bankası Seyfi Arkan’ın
binasıdır. Ulus’tadır. 1. derece tescilli kültür
varlığıdır. Danıştay binası vardır hemen
Zafer Parkı’nın orada Doğan Tekeli Sami
Sisan’ın 1960’lı yıllarda yaptığı yapı. Biraz
ilerliyoruz Güven Park’ın var. Güven Park
da Cumhuriyet’in çok önemli anıtsal
mekanlarından birisidir. Hemen yan tarafında Kumrular Sokak’ın orada bulunan
Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olan
Paul Bonatz’ın imzasını taşıyan Saraçoğlu
Mahallesi var. Bütün bu tarihi doku
Ankara’nın kültürel mirasıdır. Yukarı doğru
çıkıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı köşkü,
Çankaya köşkü.
Tekrar aşağıya doğru inelim vadilerimiz, bu kentin nefes koridorları, akciğerleri yapılaşmaya açılarak açılıyor ve

Ankara bir Venedik olabilirdi
yeraltı suları ıslah edilip
kapatılmasaydı, isminde dere
geçen her sokaktan bir dere
akıyordu, bütün bunlar açığa
çıkartılmış olsaydı Ankara bir
Venedik olabilirdi.
bir süre sonra kentin ölümüyle karşı karşıya kalacağız. Yine kentimizin panoramik
görüntüsünü verdiği tepeler yapılaşmaya
açılıyor. Çaldağ Tepesi, Ankara panoramasının en güzel verildiği yer. Bunlara yetkimiz gereği müdahale etmeye çalışıyoruz.
Ankara kentleşmesinin belli bir odak
noktası, oturduğu belli bir anlayış var
mı?
Tabi bir çok kültüre ev sahipliği yapmış
bir kentten bahsediyoruz aslında ama asıl
kimliğini 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ortaya çıkan bir başkent kimliği ile
görüyoruz aslında Ankara’nın kentleşmedeki yeni yapılanmasını. Ulus tarihi kent
merkezi üzerinden gelişen, daha sonra
Kızılay ve Yenişehir aksına doğru kayan ve
Çankaya Köşkü’ne kadar bir aks üzerinde
şekillenen bir Ankara’dan bahsediyoruz.
Daha çok Cumhuriyet’in o genel bakış açısının ideolojisinin kente yansıdığı mekanlara ev sahipliği yapıyor. Odak noktası
Cumhuriyet aslında. Özellikle biz Atatürk
Bulvarı aksı üzerinden bunu çok iyi okuyabiliyoruz. Ulus’tan başladığınızda Kültür

Bakanlığı ile birlikte Ankara Palas’la birlikte aslında Cumhuriyet’in bir kültür olduğunu anlatıyor bu mekanlar. Sonra biraz
ileriye geliyorsunuz Ulus Meydanı’nda İş
Bankası, Merkez Bankası, Ziraat Bankası
ile birlikte Cumhuriyetin temel ekonomik
altyapısının çok güçlü olduğunu bize anlatıyor. Biraz daha ileriye geliyoruz mesela o
aks üzerinde Küçük Tiyatro, Büyük Tiyatro,
İller Bankası, Gençlik Parkıyla birlikte biraz
daha toplumun gelişimine açılan bir aksı
hatırlatıyor. Sonra Radyo Evi ve Opera ile
birlikte Cumhuriyet’in bir kültür değer
olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra mekan
bilimle bağını kuruyor, üniversiteler açılıyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açılıyor.
Bütün bu aks üzerinde ve sonrasında
tam Zafer Parkı’nın oraya geldiğimizde
Cumhuriyetin bütün kuruluş ideolojisini,
bir tarafta ordu eviyle diğer tarafta sağlık
sıhhiyesiyle, halkının sıhhatini düşünen
bir yaklaşımla Zafer Parkı’nda meydan
tasarımıyla, bir taçlanmayla bitiriyor. Tam
o aşamadan sonra Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte aslında yeni dönem yönetiminin neyin üzerine kurulduğunu Zafer
Parka kadar okuyoruz, oradan sonra
da nasıl hizmet etmesi gerektiğini okuyoruz. Danıştay, Güven Park, hemen
Güven Park’ın arkasına dizilen bakanlık
binaları Meclise kadar da aslında halka
hizmet eden bütün yapıları görüyoruz.
Yani Cumhuriyet, Güven Anıtıyla birlikte
başlayan “bize güvenin “, bütün yüksek
yargı organları, bütün bakanlıklar sizin
hizmetinizdedir meclisle birlikte, diyen
bir bakış açısını oraya kadar yansıtıyor.
Sonrasında da Çankaya Köşkü’ne kadar
uzanıyor ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığıyla temsil ediliyor
ve bu temsil mekanına çıkabilmek için
halkın içinden geçmek zorundasınız diyor
Cumhurbaşkanı için, bu süreci unutmayın. Ulus meydanındaki anıt da diyor
ki Kurtuluş Savaşı’nda böyle mücadeleler
verildi, insanlar sırtlarında mermiler taşıdılar, zaferi kazandılar ve bir güven ilişkisi oluşturdular. Siz de bunu görerek
Cumhurbaşkanlığı köşküne ulaşın ki bunu
unutmayın diyen bir ideoloji üzerine şekilleniyor. Sonra Beşevler aksına doğru ağırlıklı üniversite, Tandoğan’a doğru yine
bir üniversite aksıyla birlikte bilimsellik
vurgusunu çeperlerine alıyor ve geliştiriyor. Sonrasında Atatürk Orman Çiftliği
bu ideolojik yaklaşım üzerinde önemli bir
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noktaya oturuyor. Atatürk Orman Çiftliği
aslında Cumhuriyet’in bütün özgürlükçü
değerlerinin kurucu mekanı olarak ifade
ediliyor. Saltanatın alanlarına karşı halkın
kamusal alanlarının oluşturulmasının ilk
örneği Atatürk Orman Çiftliğidir. Oradaki
bütün araziler halkın diyor ve burası bir
öğrenme alanı, bir okul olarak karşımıza
çıkıyor. Her şeyi yaşam içerisinde öğretiyor. İnsanların kent kültürünü de Atatürk
Orman Çiftliği’nde almasını önemseyen
bir eğitim süreci ile karşı karşıya kalıyoruz.
Yeni kurulmuş Cumhuriyet’in modern bir
yapıya bürünmesi için nasıl yemek yiyeceklerini bile çiftlik lokantasında öğreniyor. İşte toplum içerisinde, sosyal buluşmasından, yüzmesine kadar etkinliklerine, at binmesine kadar aslında o modern
yaşamın gerekliliğini oradan öğrenmeye
başlıyor. Tarımla ilişkisini de oradan öğreniyorlar, bir kentin yoklukta yoksunlukta
nasıl devam edebileceğini, bir kentsel
tarım alanı ekliyor. Ya da bir kadınla
erkeğin aynı anda hem çalışabileceği, hem
eğitim alabileceği hem de sosyal olarak
60
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yüzebileceği, eğlenebileceği bir yer olarak,
bir eşitlik alanı olarak tanımlıyor ya da işçisinin, memurunun, çalışanının hepsinin
bütün ihtiyaçlarını karşılayan, kollektif
olarak çözen, hamamıyla, lojmanıyla, fabrikasıyla, çocuğunun okuluyla, lokantasıyla
bir kolektif yaşamı öngörüyor. Öyle baktığımızda da bütün bu Cumhuriyet’in kentleşme politikası içerisinde Atatürk Orman
Çiftliği onun ana ideolojisini hayata
geçiren bir kamusal alan olarak kenti çevreleyen bir yaklaşım içerisinde kurgulanıyor. Böyle olunca da Ankara’nın kentleşmesi, Cumhuriyetin kentleşmeye bakışıyla
birlikte şekilleniyor. Halkı ile iç içe olan,
halkın geleceğini düşünen, halkın bütün
ihtiyaçlarını karşılayan modern bir yaşantının mekanlarını üretmeye çalışıyor.
Bölgenin coğrafi yapısının kent üzerine ve kentin mimarisi üzerine nasıl bir
etkisi var?
Ankara aslında bozkır. Tepelerin
ortasında bir çanak olarak şekillenmiş
durumda ve bu çanağı ara ara vadilerle
birlikte kesiyor ve böylece nefes alan bir

kent. İlk şekillenişte bu vadiler yapılaşmaya açılmıyor zaten uzunca bir süre.
Çünkü bunlar bu kentin nefes boruları,
nefes adacıkları akciğerleri, kanalları dolayısıyla Ulus ve Kızılay civarında Etlik’e
doğru gittiğinizde bir çanak ve tepelerde
de yapılaşmalar var. Bütün bu yapı içerisinde kentin hava koridoru açısından da
sonra giderek ihtiyaçlar değişmeye başlayınca daha çok ihtiyaç üzerinden değil
de yatırım aracı üzerinden konutun ve
kentin gelişimi öne çıkmaya başlayınca
bu alanların hepsi yapılaşmaya başladı.
Vadiler yapılaşıyor, tepeler yapılaşıyor,
Gazi Osman Paşa’dan Oran’a kadar, oradan
Keçiören’in tepelerine kadar ciddi bir yapılaşmayla karşı karşıya kalıyoruz. Çanak
noktasında bir toplanma merkezi oluyor
Kızılay, İncesu; Ulus, buralarda dereler
var mesela, bu dereleri aslında çok iyi
değerlendirebilseler inanılmaz bir kent
olurmuş Ankara. Ankara bir Venedik olabilirdi yeraltı suları ıslah edilip kapatılmasaydı, isminde dere geçen her sokaktan bir
dere akıyordu, bütün bunlar açığa çıkartılmış olsaydı Ankara bir Venedik olabilirdi.
Tepeleri var, ovası var, ormanı var, akarsuları var, mesela Atatürk Orman Çiftliği o
açıdan da çok özel, şu anda suyunu, tepesini, ormanını hepsini bir arada görebileceğimiz tek mekan kent içerisinde.
Ankara Mimarlar Odası’na göre
Türkiye’de mimarlığın en temel sorunları
ve mimarlığın önündeki engeller neler?
Önce Türkiye’deki mimarlığın en temel
sorunu aslında yaratıcı bir sürecin koordine edilmemesi ve bilimsel planlama
ilkelerine göre kentleşme sürecinin gelişmemesi… En temel sorunlarımız bunlar
çünkü mimarın tasarım özgürlüğü engellenirse daha önce planlanmış bilimsel kriterlere göre yapılan planlar uygulanmaz
ise bizim sağlıklı bir kent ve mekan üretme
koşullarımız ortadan kalkıyor.
Kentin yapısal anlamda yaşadığı
temel sıkıntılara değinebilir misiniz?
Ankara’nın kent olarak şu anda yaşadığı en büyük sıkıntı ulaşım. Ulaşım altyapısından yoksun bir başkent. 2 tane Metro
hattı, 1 tane Ankaray hattı var. Yani o kadar
yoksun ve yoksul ki yatırımlar yapılmıyor,
dolayısıyla insanlar bir yerden bir yere
ulaşamıyor. Ne araçla zamanında ulaşabiliyor, ne toplu taşımayla ulaşabiliyor, ne de
yürüyerek ulaşabiliyor. Bir yerden bir yere
yürüyerek gidebileceğiniz bir aks yok artık
Ankara’da. Hızlı ve plansız yapılaşma nedeniyle yoğunluk artıyor ve ulaşım bunu

Alçı önemli bir malzeme. Bir kere
yanmaz bir malzeme, doğaya
yakın duran bir malzeme, yalıtım
açısından da değerlendirirsek
çimento bazlılardan daha tercih
edilebilir.
kaldıramıyor. Hastane, kamusal alanlar
da bunu kaldıramıyor. En temel sıkıntısı plansızlık, bilimsellikten uzak olması.
Neredeyse 25 yıldır 1 metre metro yapamadı. Oysa gelişmiş ülkelerin başkentlerine baktığınızda en az 30-40 hat var,
yerin altını demir ağlarla örmüşler.
Son 10 yıldır Türkiye’de yapı alanında yaşanan yapılaşma Ankara’yı bu
süreçte nasıl etkiledi?
Son 10 yılda çok ciddi bir yapı üretim
süreci üzerinden ekonomik beklentiye
girildi. Neredeyse bütün araziler yapılaşmaya açıldı. Böyle olunca da ekonomik
olarak bütün altyapınızı ve beklentinizi
parasal boyutunuzu inşaat sektöründen
elde etmeye başladık. Yatırım, sanayi,
fabrikalaşma falan gibi şeyleri devreden
çıkarır, konutun kendisini, yapının kendisini yatırım aracına dönüştürürseniz o
zaman beklenmedik bir şişme başlıyor.
Boş binalar oluşmaya başlıyor. Ayrıca
çarpık yapılaşma oluşmaya başlıyor.
İncek, çok spesifik bir örnektir. 1/25.000
nazım İmar Planı’nda Ankara’nın sayfiye
yeri olarak planlanmıştır. 2’şer katlı villalar
olacaktır, evler bahçeli olacaktır. Bütün
altyapısı buna göre şekillenmiştir. Ama
şimdi kent başka türlü gelişiyor ve ekonominin büyük bir kısmı da konut üzerinden
dönmeye başlayınca emsal artırımı
yaparak bu ikişer katlı alanlar bir anda 32
kata çıkarıldı. Çok ciddi bir rant koydular.
O zaman ne oldu sizin iki katlı olarak
planladığınız, topoğrafyasına, zemin etüdüne, iklimsel özelliklerine ilişkin planınız
gümledi. Öyle bir plan yok artık. Oradaki
yol genişliklerini ikişer katlı evlere göre
yaptınız, okul sayısını, hastanesini, nüfusunu, altyapısını, kanalizasyonunu, ulaşımını ikişer katlı evlere ve nüfusa göre
planlamıştınız, şimdi hepsi 32’şer kat
olmaya başladığında kent o zaman inanılmaz bir büyümeye gitti; ama bu sanal
bir büyüme, ihtiyaçtan dolayı bir büyüme
değil.
Sel engelleme taşkın bölgeleri de
yapılaşmaya açıldı. Bu aslında doğaya

Tezcan Karakuş Candan

karşı da bir meydan okuma. Ama doğa
bunun mutlaka karşılığını verecek, olmaz
olmaz dememek lazım. Ankara bence
çanak yapısından kaynaklı çok ciddi bir sel
taşkın alanı. Belli dönemlerde yağışlar arttığında sizin suyu emecek toprak yapınız
kalmamışsa bu bir yerlerde çıkacak ortaya.
Kent çarpık gelişiyor, planlamadan uzaklaşılıyor. İmar planları umursanmıyor.
İngiltere’de bir kez bile delinmemiştir
mesela imar planı ya da yurtdışındaki her
hangi bir gelişmiş ülkede genel bir plan
kararı değişecekse o kadar çok tartışma
yapılıyor ki.
Mimarların yapı malzemeleriyle kurduğu iletişimi yeterli buluyor musunuz,
daha verimli bir süreç için neler yapılabilir? Daha güçlü bir iletişimin yaratacağı
etkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi burada bence bir miktar Yapı
Fuarları’na, malzeme fuarlarına değinmek
lazım. Onların da giderek son 10 yıldır konsepti değişti. İçeriği değişti ve aslında daha
yaratıcı, teknolojik açıdan daha modern
yapı malzemelerini artık göremiyoruz. Tek
tipleşen, hep aynı malzeme üzerinden
kurulan bir sürece doğru gidiyor. Onun
için de ben kendi özgünlüğünü koruyamayan bir mimari tasarımın yapı malzemesiyle de düzgün bir iletişim kuramayacağını düşünüyorum. Onun için de malzemeler takip ediliyor ama kendi özgün tasarımının ihtiyacı üzerine bir malzeme kullanımını gerçekleştirilemiyor. Ve bu konuda
da özgünlük süreci korunamıyor, birbirlerine çok benzer yapılar ortaya çıkmaya
başlıyor. Yapılar o kadar aynı ki; okul mu,
hastane mi, ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Eski yapılara baktığınızda binanın
cephesinden ne olduğunu çıkarabiliyor-

sunuz. Şimdi baktığımızda anlayamıyoruz.
Alışveriş merkezi aynı, hastane aynı, iş
merkezi aynı, kültür merkezi aynı, hepsini
yan yana koyuyorsunuz, hepsi aynı. Daha
verimli bir süreç için yapı malzemesinde
hakikaten ortamın açık olması ve yaratıcı
olması gerekiyor ve teknolojinin o modern
gelişimine ayak uydurmak gerekiyor.
Yapı malzemelerinden biri olan alçıya
yaklaşımınız nedir ya da sizce alçıyı
güçlü ya da zayıf kılan yönleri nelerdir?
Alçı önemli bir malzeme. Bir kere
yanmaz bir malzeme, doğaya yakın duran
bir malzeme, yalıtım açısından da değerlendirirsek çimento bazlılardan daha
tercih edilebilir. Çünkü aynı zamanda
nefes alan bir malzeme. Böyle olduğu
zaman herkesin her zaman kullanabileceği bir malzeme haline geliyor. Hızlı yapılıyor olması ve onun korunması da 70 gün
köprüsü, 300 gün binası, iş merkezi gibi
şeylerin olduğu bu hız dönemine hakikaten ayak uyduran bir malzeme. O açıdan
önemli. İç cephede zaten vazgeçilmez bir
ürün olmaya başlaması, alçıyı dış cephede
de deneme teknolojisini doğurmuştur.
Ben en çok nefes alıyor olmasını önemsiyorum. Yapının nefes alması önemlidir.
Alçı nefes alan bir malzemedir, o açıdan
da belki de o binanın sağlıklı işlemesi açısından önemli bir şey. Çağımızın en büyük
problemlerinden birisi hasta bina sendromudur, yani binanın kullanılan malzemelerden dolayı insanı hasta etmesi… Ama
alçı bu açıdan sağlıklı ortamlar yaratılmasının önünü açıyor. En azından nefes aldırıyor ve yanmıyor, uygulaması kolay çabuk
üretiliyor, onun için de tercih edilen bir
şey. En güçlü yanları bu bence.
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Hayata Dair

Engelsiz Film Festivali

Oya Kotan

Engelsiz Film
Festivali ile kültür eşitlemesi
Puruli Kültür Sanat’ın üç kişilik kadrosu Ezgi Yalınalp, Emrah Kalan ve Kıvanç Yalçıner’in 3 yıl önce
tohumunu attığı Türkiye’nin ilk ve tek ‘Engelsiz Film Festivali’, engelleri ortadan kaldırıyor ve engelli
engelsiz tüm bireyleri ortak bir potada buluşturuyor.

Film festivalleri, sinema üzerine etkinlikler üzerine çalışmalar yürüten Ezgi
Yalınalp, Emrah Kalan ve Kıvanç Yalçıner’in
2012 yılında kurduğu Puruli Kültür Sanat,
Ankara için anlamlı projelere imza atıyor.
Diğer film festivalleri için program yönetimleri, gösterim, altyazı koordinasyonu,
filmler için festival danışmanlığı, festivaller
için film danışmanlığı gibi hizmetler veren
Puruli Kültür Sanat’ın 3 yıldır düzenlediği
‘Ankara Engelsiz Filmler Festivali’, 24-29
Mayıs tarihlerinde dördüncü kez sanatseverlerle buluşuyor. Ankara Engelsiz Filmler
Festivali’nin ilkini Eylül 2013’te gerçekleştiren ekip, 2014 ve 2015 yıllarında da
Festival’i düzenleyerek Festival’in kurumsallaşmasını sağlamış. Festival, tüm filmlerini görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun bir altyapıda
sunuyor ve mekanlarını ortopedik engelli
sinemaseverlerin erişimine uygun olanlardan seçiyor.
Ankara Engelsiz Film Festivali, BM
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen
‘herkesin kültürel etkinliklere erişim
hakkı’ maddesini temel motivasyon kaynağı alarak; gören/görmeyen-duyan/duymayan herkesin bir arada film izlediği, film
sonrası film ekipleriyle söyleşiler yaptığı ve
soru-cevap kısımlarının erişilebilir olduğu
bir festival fikri üzerine kurulu.
‘Ankara Engelsiz Filmler Festivali’
program koordinatörü ve Puruli
Kültür Sanat’ın kurucularından Ezgi
Yalınalp, sosyoloji alanında lisans eğitimi aldıktan sonra Radyo Televizyon
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Emrah Kalan - Kıvanç Yalçıner - Ezgi Yalınalp

Sinema Bölümü’nde yüksek lisansını
bitirmiş. Ardından 5 yıl süresince Ankara
Uluslararası Film Festivali’nde dünya
sineması koordinatörü olarak görev
yapmış. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Emrah
Kalan ise, yine Ankara Uluslararası Film
Festivali’nde belgesel koordinatörü
olarak görev yapmış. Gazetecilik mezunu
Kıvanç Yalçıner, Ankara Uluslararası Film
Festivali’nde çeşitli görevler aldıktan sonra
deneyimlerini Puruli Kültür Sanat’a aktarıyor. Büyük ilgi gören ve sürdürülebilir bir
proje haline dönüşen ‘Ankara Engelsiz Film
Festivali’ fikrini ve hedeflerini proje ekibiyle konuştuk.
Engelsiz Film Festivali fikri nasıl
doğdu?
Türkiye’de birçok film festivali yapı-

“Ankara Engelsiz Filmler
Festivali’nin amacı, bir film
gösterip festival yapmak değil;
engeli olanlarla olmayanları ortak
bir film kültüründe buluşturarak,
kültürleri eşitlemek.”

lıyor. Hemen her şehirde bir film festivali
etkinliği var. Ancak bu etkinliklerin hiç
birine görmeyenler, duyamayanlar veya
ortopedik engeli olanlar katılamıyorlar.
Bu festivallerde sadece belli programlarda farkındalık amaçlı, engellilik temalı
filmler gösteriliyor ya da film programının
bir kısmı göremeyenler için erişilebilir hale
getiriliyor. Bu da iyi bir şey ama yeterli
değil. Biz de ‘herkes için sinema’ ile yola
çıkarak ‘Ankara Engelsiz Filmler Festivali’ni
başlattık.
Ankara Engelsiz Filmler Festivali
kültür sanat festivallerinden nasıl ayrılıyor?
Bu festival, sadece Türkiye’de tek değil;
dünyada da engeli olan olmayanın bir
arada izlediği tek festival. Bire bir benzeri
Avrupa’da yok. Kanada’da, Avustralya’da
benzerleri var ama aynısı değil. Amerika’da
yapılan benzer festivaller var ama toplasanız 5 tane olmuyor.
Erişilebilirlik de bütün dünyada yaygınlaşan bir mesele. En son Disney, filmlerini erişilebilir kılmak için, sesli betimleme
koymuş. Filmi mobil cihazda sesli betimleme seçeneği ile dinleyebiliyorsunuz.
Dolayısıyla Türkiye’de böyle bir festival
olmasına bir değer atfetmek gerekiyor.

Projenin temel amacı ne?
Festivalin gerek program seçiminde,
gerek etkinliklerde, gerekse söyleşilerdeki
amacı, engeli olanlarla olmayanları ortak
bir film kültüründe buluşturarak, kültürleri
eşitlemek.
Festival’deki tüm filmleri göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar
içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösteriyoruz. Tüm Festival mekanlarımızı ortopedik engelli sinemaseverlerin
erişimine uygun olanlardan seçiyoruz.
Festival’de yönetmen ve film ekipleriyle
yapılan söyleşiler işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor. Böylece engeli
olan ya da olmayan tüm sinemaseverler
bir film festivalini bir arada takip edebiliyorlar.
Festivale katılan yönetmen, yapımcı
ve film ekipleri ile sohbetlerde karşılıklı bir
beslenme söz konusu. Göremeyen veya
duyamayan bir kişinin hayat deneyimi
bizimkinden çok farklı. Mesajı görüntü ve
sesle ileten bir yönetmen veya oyuncu; bu
söyleşiler sırasında göremeyen ve duyamayan bireylerden geribildirim alabiliyor.
Burada bir önemli nokta daha var.
Gösterimler sırasında görebilenler için
göz bandı dağıtıyoruz. Göremeyenlerin

filmi nasıl algıladıklarını deneyimleyerek
empati kurmalarını sağlıyoruz. Özellikle
çocuk gösterimlerinde çocuklar arası
etkileşim için önemli. Çocukların bunu
normalleştirmesi lazım. Çünkü engelli
çocuklar çok izole bir hayat yaşıyorlar.
Hem fiziksel engelleri hem de toplumsal
dışlanma nedeniyle evlerinden çok fazla
çıkamıyorlar. Bunu minimize etmek için
böyle bir etkileşimin olması önemli.
Yurtdışında sokakta, toplu taşıma araçlarında, etkinliklerde engelli bireyleri sıklıkla görebiliyoruz. Türkiye’de ise dışarıya
çıkmakta zorlanan engelli bireyler izole
bir yaşam sürüyor. Ankara Engelsiz Filmler
Festivali, göremeyen, duyamayan ya da
ortopedik engeli olan birinin salona gelip
rahatlıkla film izleyebileceği bir etkinlik.
Tam erişilebilirlik tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değil; ama festival, dolaylı
da olsa, bu insanların festivale kadar gelebileceği koşulların yaratılması için farkındalık oluşturulmasını hedefliyor. Böyle bir
talebi oluşturmak, küçük nüvelerini atmak
festivalin amaçlarından biri.
Bu tür bir festivali düzenlemek daha
mı zor diğer festivallerle kıyaslandığında?
Yaptığımız işin organizasyonu oldukça
masraflı. Filmleri erişilebilir hale getirmek
çok ciddi bir maliyet ve zaman alan bir
süreç. Festivalden en az 3 ay önce hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Bir filmin öncelikle detaylı betimlemesi yapılarak metin
haline getiriliyor ve bu metin seslendiriliyor. Arkasından filmin işaret dili çevirisi yapılıyor ve ayrıntılı altyazısı ekleniyor.
Film eğer yabancı bir filmse ek olarak
Türkçe dublaj ekleniyor. Tüm filmlerimizin
erişilebilirlik uygulamaları Sesli Betimleme
Derneği tarafından yapılıyor.
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Festival katılımcıları arasında farklı
engeli olanlar var. Teknik olarak farklı
engelli grupları bir araya getirmek zor
olmadı mı?
Filmleri, görme ve işitme engellilerin erişimine uygun hale getiriyoruz.
Göremeyenler için filmlere ne olup bittiğini, filmdeki bütün görsel detayları anlatan sesli betimleme koyuyoruz.
Görme engeli olanlar festival stantlarından
edindikleri kulaklıklar sayesinde filmleri sesli betimlemeli olarak takip edebiliyorlar. Duyamayanlar için ise filmlerin sağ
alt köşesine bir işaret dili çevirmeni koyuyoruz. İşaret dili ile çevrilmesi mümkün
olmayan sesler için ayrıntılı alt yazı da
koyuyoruz. Mesela filmde uçak sesi varsa,
ayrıntılı alt yazıda ‘uçak sesi’ olarak yazıyoruz. Böylece herkes eşit koşullar altında
bir filmi takip edebiliyor.
Festival filmlerinin seçimleri nasıl
yapılıyor?
Festival filmlerimizi Türkiye ve dünya
sinemasının en önemli güncel ve klasik
örnekleri arasından seçiyoruz. Dünyadaki
önemli film festivallerinin programlarında
gösterilen filmleri, festivallerde ödül alan
yerli ve yabancı filmleri programımıza alıyoruz. Uzun, kısa ve belgesellerle birlikte
yaklaşık 30-35 filmlik bir program hazırlıyoruz. Ayrıca Türkiye sinemasının son
dönemdeki önemli filmlerinin yarıştığı
bir bölümümüz var: Engelsiz Yarışma. Yıl
içinde pek çok festivalde öne çıkan yerli
filmler, sinemaseverler tarafından izlenebiliyor. Ancak göremeyenler ve duyamayanların bu şansı olmuyor. Bu bireylerin
güncel filmlere erişebileceği tek festival
64
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Ankara Engelsiz Filmler Festivali.
Çocuklar için neler var programda?
Festivalde ‘Çocuklar İçin’ başlığı altında
çocuklara uygun kurmaca ve animasyon
filmler gösteriyoruz. Bu gösterimler sırasında engeli olan ve olmayan çocuklar
bir arada film izleyebiliyor. Ayrıca işitme
engelli çocuklarla ilk yıldan bu yana, bir
sanat terapisti ve canlandırma sanatçısı
eşliğinde ‘Canlandırma Atölyesi’ adlı bir
etkinlik yapıyoruz. 9-12 yaş grubundan
yaklaşık 15 kadar işitme engelli çocuk,
kendi duygularından yola çıkarak bazı
hikayeler üretiyorlar ve daha sonra stop
motion tekniği ile kendi filmlerini yapıyorlar.
Yine yüksek ışık, yüksek ses, aşırı
karanlık gibi fiziksel öğelerden rahatsız
olan otizm spektrumu olanlar için, ilk kez
geçen yıl ‘Otizm Dostu Gösterim’ bölümünü hazırladık. Bu özel gösterim sırasında ses, ışık gibi uyaranları minimize
ediyoruz.
Bunların yanı sıra, 18 yaşından
büyükler için, görme engeli olan olmayan
herkesin bir arada katıldığı ‘Senaryo
Atölyesi’ etkinliğimiz var.
Bu tür etkinliklerin arkasında
pedagog, psikolog desteği var mı?
Alanla ilgili uzmanlardan oluşan bir
danışma kurulumuz var. Festivalle ilgili her
şeyi festivalden 7-8 ay önce danışma kurulumuz ile yaptığımız toplantılarında konuşuyoruz. Onların önerileri ve desteği ile
ilerliyoruz.
Ayrıca ‘Engelsiz Filmler Kütüphanesi’
diye bir projeniz var. Bundan söz eder
misiniz?
Festivalin ilk yılından bu yana sesli
betimleme, işaret dili çevirisi ve ayrıntılı
altyazı ile gösterdiğimiz filmlerle ‘Engelsiz
Filmler Kütüphanesi’ni oluşturduk . Bu

Filmleri, görme ve işitme
engellilerin erişimine uygun hale
getiriyoruz. Göremeyenler için
filmlere ne olup bittiğini, filmdeki
bütün görsel detayları anlatan
sesli betimleme koyuyoruz.
filmlerin listesini yurt çapında bu filmleri göstermek isteyen film festivalleri,
STK’lar, belediyeler, kültür sanat kurumları
ve üniversitelere gönderiyoruz ve dileyen
kurumlar bu filmlerin gösterimini yapıyor.
Bugüne kadar festivalde gösterdiğimiz
filmlerden 88 filmlik bir kütüphane oluştu.
Bu yılki festivalle birlikte bu sayı 130’u
bulacak. Buradaki amacımız, bu filmleri
Ankara dışına da çıkarmak ve daha fazla
engelli sinemasevere ulaşmalarını sağlamak. Türkiye’deki film festivalleri, programlarına bu filmlerden seçip festivallerini
engelsiz bir hale getirebiliyorlar.
Farklı festivallerin programına almasının dışında, kütüphanenin kullanım
oranı nasıl? Engelliler için yapılmış
okullar bu kütüphaneden yararlanıyorlar
mı?
Her festivalden sonra bu filmler,
kütüphane rehberine ekleniyor. Bu listeyi kendi festival ağımızla paylaşıyoruz.
Belediyelerin engellilerle ilgili birimleri, kendi etkinlikleri için kütüphanemizden faydalanıyor. Bu filmler şimdiye
kadar Malatya, Edirne, Kocaeli, Gaziantep,
Mersin, İstanbul’daki etkinliklerde gösterildi. Okullardan da çeşitli talepler geliyor.
Peki böyle yoğun bir festivalin arkasında sadece 3 kişi mi var?
Çekirdek ekibimiz 3 kişi ancak festival
tarihlerine yaklaştıkça bu sayı artıyor. Bize

destek veren kemikleşmiş bir ekibimiz var.
Her yıl gelip stantlarda izleyiciye yardımcı
olan; kulaklık dağıtımı, afiş asımı gibi organizasyonları yürüten bir gönüllü ekibimiz
var. Gösterim ve teknik koordinasyonu
yürüten bir ekip var. Tasarımlarımızı yapan
bir kreatif ekibimiz var. İlk yıldan beri Yekta
Kopan tanıtım filmlerimizi seslendiriyor.
Birbirlerinden çok farklı insanlar, festivale
ellerinden gelen desteği veriyorlar. Hiçbir
festivalde bu kadar farklı kurumun logosunu bir arada göremezsiniz.
Bu kadar teferruatlı bir organizasyonda sizi en çok ne zorluyor?
Festival hazırlığında en çok zaman
alan kısım, maddi kaynağı yaratma kısmı.
Türkiye’de bir film festivaline veya herhangi bir kültür sanat etkinliğine fon
bulmak oldukça zor. Çünkü sponsorluk
Türkiye’de çok kurumsallaşmış bir ilişki
biçimi değil. Aslında sponsorluk karşılıklı
bir alışveriş. Sponsor olan kurum bu etkinliğin bir parçası oluyor. Ama Türkiye’de
hala sponsorluk “yardım etmek” gibi algılanıyor ya da yakınlık ilişkileri üzerinden
yürüyor.
Festivale hep aynı kişiler mi katılım
gösteriyor? İzleyici için süreklilik arz
eden bir durum var mı?
Evet her yıl gördüğümüz simalar
çoğunlukta. Bir alışkanlık oluşmaya başladı. Yeni izleyiciler de var tabi. Gençler,
üniversite öğrencileri ve 55 yaş üzeri izle-

yicilerimiz var. Orta yaş izleyici biraz az. Bir
de yaptığımız anketler, kadın izleyici sayımızın daha fazla olduğunu gösteriyor.
Bugüne kadar düzenlediğiniz festivallere ilişkin geribildirimler nasıl oldu?
3 yıldır düzenli olarak yapılan, kendini
kanıtlamış bir etkinlik. İzleyici anlamında
da; birlikte çalıştığımız kurumlar, sponsorlar, destekçiler anlamında da herkes
yapılan işten çok memnun. Elbette bazı
sıkıntılarımız var, çoğunlukla mekânsal
anlamda. Mesela, ortopedik engellilerin
erişebileceği salon bulmak Ankara’da
imkansıza yakın. Erişilebilir salonların ise
teknik altyapısı yeterli değil ya da yiyecek,
içecek servisi gibi hizmetleri yok. Bu tür
şikayetler alıyoruz ama genel olarak geri
dönüşler son derece iyi. Böyle bir etkinliğe
ihtiyaç olduğu aşikar.
Proje kimlerden destek gördü?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
himayesinde gerçekleşiyor projemiz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene destek
veriyor. Halkbank, ilk yıl Engelsiz Yarışma
bölümünün sponsorluğunu yaptı. 2014
ve 2015 yıllarında ise festivalin ana sponsorluğunu üstlendi. Anadolu Jet iki yıldır
destekliyor. Açık Toplum Vakfı geçen yıl
destekledi, bu yıl da destekleyeceğini
umuyoruz. Geçen yıl destek veren Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu bu yıl da destekçilerimiz arasında. Büyükelçilikler,
Alman Kültür Merkezi, Fransız Kültür

Merkezi, British Council gibi kültür merkezleri destekçilerimiz. Destek veren
kurumlar her sene genişliyor.
Sponsorluk seçenekleri neler?
Sponsorluk kategorilerimiz Ana sponsorluk, Engelsiz Yarışma sponsorluğu,
bölüm sponsorlukları ve etkinlik sponsorluklarından oluşuyor. Bunun dışında
ulaşım, tanıtım, mekan sponsorluğu gibi
ayni sponsorluk kategorilerimiz de var.
Peki beklentileriniz ne sponsorlardan?
Sponsor olacak firmanın talep ettiğimiz rakamı vermesinden öte, daha
organik bir ilişki, festivali anlayıp festivale
dahil olmalarını bekliyoruz. Bu kurumlar
festivali sahiplensin ve işbirliğimiz sürdürülebilir olsun istiyoruz. Firmanın marka
değeri ile festivalin marka değeri bir araya
gelirse ortaya daha güzel işler çıkacağına
inanıyoruz.
Geleceğe dair hedefleriniz, hayalleriniz neler?
Bir sonraki hedefimiz engellilerin erişebileceği alt yapıda engelsiz bir sinema
kurabilmek. Yıl boyu film gösterimleri, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmalarının yapıldığı, aynı zamanda da bütün etkinliklere
erişim altyapısının uygun olduğu bir kültür
sanat merkezi hayali kuruyoruz.
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Aktüel Söyleşi

Turan Dağlı

Yunus Argan

Felsefeden beslenen

düş dünyası
Okuru derin ve metaforik bir içerikle baş başa bırakan Kuzgunkara’nın ardından ikinci kitabı olan ‘Bir Çift
Küpe Çiçeği’ ile öykücülük adına sıra dışı bir iş çıkarmayı başaran Turan Dağlı, felsefeden biriktirdiklerini,
romanlarına ve hikayelerine aktararak okurun kalbini fethediyor.

Sıradan bir yaşam içinde, sıra dışı bir
düş dünyası. Yazdıkları ve üslubu belki
potansiyel okurlarına tam olarak ulaşamamış olsa da yazdıkları keşfedilmeyi bekleyen inanılmaz bir zenginlik.
Hikayelerindeki içerik sadeliğini, olağanüstü kurgusal zekasıyla metaforik bir
hikayeye dönüştüren ve üslubu çok güçlü
yazarlarla anılabilecek bir edebiyat adamı
olarak karşımıza çıkıyor. Kitaplarına denk
gelirseniz eğer; okyanusa açılma yolculuğunda bu düş dünyasında ‘ben de
varım’, ‘benim de söyleyeceklerim var’ diye
bağıran bir kalem görürsünüz.
Kimden mi bahsediyoruz? Hayatını
herşeyden çok sevdiği kitapları arasında geçirmiş; Friedrich Nietzsche’den,
Julio Cortazar’dan, Samuel Beckett’ten,
Orhan Pamuk’tan, Dostoyevski’den, Oğuz
66
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Atay’dan, James Joys’tan ve daha birçok
düşün insanından beslendikten sonra birikimlerini önce ‘Kuzgunkara’nın derinliklerine, ardından da ‘Bir çift Küpe Çiçeği’nin
içine aktaran; ‘önce felsefe öğretmeni’,
‘yazarlık’ için ise “Henüz bunu söylemek
için çok erken” diyecek kadar mütevazı
olan Turan Dağlı’dan tabiî ki…
Yazmaktan son derece haz duyan,
kaleme aldığı düş dünyasını bir an önce
okurlarıyla paylaşmaya can atan bir edebiyat adamı. Kendi bireysel çabalarıyla
bunun yollarını arayan, birçok yayınevinin
kapısını aşındırdıktan sonra, bu kapıyı
kendi tırnaklarıyla, kendi bireysel çabalarıyla aralamayı başarmış bir yazar o.
“Türkiye’de asıl zor olan yazmak değil, yazdıklarınızı iyi bir yayınevinden yayınlatmak
ve onu okuruna ulaştırmaktır” diyen Dağlı,

tam da ifade ettiği gibi engebeli yolları
aşmış. Çok kolay ulaşmamış hayallerine.
Ama bugün itibariyle hikayelerini ulaştırdığı her bir okurla buluşmaktan büyük
keyif alan biri o.
2008’de başladığı ve 2012 yılında bitirdiği ilk romanı ‘Kuzgunkara’, okuru derin
ve metaforik bir içerikle baş başa bırakırken; yakın bir zamanda çıkan ikinci
kitabı ‘Bir Çift Küpe Çiçeği’ adlı hikaye kitabıyla okur kitlesini biraz daha genişletmiş
görünür. Ancak yazar, kendine özgü üslubuyla, öykücülük anlayışını ters düz eden,
sıra dışı bir iş çıkarmayı yine başarıyor.
Nasıl mı başladı hikayesi? Gelin, Turan
Dağlı’yı, felsefeden edebiyata uzanan
hikayesini ve yazarlığa doğru evrilen felsefesinin arkasındaki fikirleri, sorularımıza
verdiği kendine has yanıtlarla okuyalım…
Kendiniz hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz, kimdir Turan Dağlı?
Twitter’da bu soruya “Tuhaf derler
biri…” şeklinde bir şey yazdım. Sanırım
mesafeli özne-özne ilişkisinde bundan

ötesi aşırı bir çaba olur. Bir gün Sallinger’in
yaptığını yapıp, herkesten, her şeyden
kaçarsam buna şaşırmam. Yine de, metninde eriyip, kelimenin olmadığı yere
dolgu olmak isteyen biri diyelim.
Felsefe öğretmenliğinden yazarlığa
uzanan bir hikâyeniz var. Nasıl başladı
bu?
“Yazar olmak…” Bu niteleme bana
biraz ağır geliyor. Bu yükün altına girmektense sadece okumayı yeğlerim. Aslında
metin ortaya çıktıktan sonra bağımlısı
olduğum o olağanüstü duyguyu yaşamamış olsaydım, iyi bir okur olarak kalabilirdim. Fakat yazma uğraşı hastalık gibidir.
Bir kez kanınızda dolaşmaya başladığında,
bir süre sonra taraf değiştirip antikorlarınıza ihanet etmeye başlarsınız. Benim ihanetim de sevdiklerime yeterince zaman
ayıramamak oldu.
Neydi sizi yazı yazmaya iten güdü?
Bugün itibariyle bunu nasıl sürekli kılıyorsunuz?
O güdüyü ben de tam olarak anlayabilmiş değilim. Belki telafi duygusu, belki

narsizm, belki ölümsüzlük kompleksi, belki
de bu yaştan sonra becerebildiğim başka
şey olmadığı için yazıyorumdur. Sürekliliği
de bunlardan biri sağlıyorsa, az şey değil
bu.
Öğretmenlik ve yazarlığın birbiriyle
benzeştiği, birbirinden beslendiği noktalar nelerdir?
Öğretmenlik ve yazarlık tümüyle ilgisiz
iki disiplin. Birinde üretileni aktarıyorsunuz, diğerinde üreten sizsiniz ve hiçbir
sorumluluğunuz yok.
Bir romanınız, bir de öykü kitabınız
yayımlandı. Eserlerinizde ağırlıklı olarak
hangi temaları işliyorsunuz? Genellikle
ne tür hikâyeler anlatırsınız?
Psikolojik sorunları olan insanları ve
riyakârlığı anlatmayı seviyorum. İnsan
ruhunda derinleşmekten büyük haz alıyorum. Popüler edebiyatın içini boşaltıp,
okuru arındırma, boşaltma, rahatlatma
amacı güderek işlediği, aşk, ölüm, erotizm,
şiddet gibi temaların köklerine inmeyi
seviyorum.
Yazar olmanın sizleri heyecanlan-

dıran tarafları nelerdir?
Okur. Tek kelimeyle bu. Yazdıklarım
beğenilsin, birilerinin hayatına dokunsun
ve benim de bundan haberim olsun istiyorum. İşte bu beni çok heyecanlandırıyor.
Bir şey daha var: Kitaplarım basıldıktan
sonra defalarca kez okurum onları. Önce
ben varmak isterim tadına. İyice semirir,
iliğini kurutur, sonra yenisine başlarım.
Yazdıklarım bana haz vermezse zaten bu
işi yapamazdım diye düşünüyorum.
“Bir Çift Küpe Çiçeği” son eseriniz
ve trajik aşk hikâyelerinden oluşuyor.
Bu kitapla hedef kitlenizin biraz daha
genişlediğini görüyoruz. Kuzgun Kara
ile kıyaslandığında bu tercihin sebebi
nedir?
İkinci kitabım ilkinden farklı bir üslup
ve anlatıma sahip olsun istedim. Bunu
başarıp başaramadığımdan emin değilim,
fakat asıl sebep bu sınamanın da ötesinde. Bir çeşit terapiydi bu kitap. Şiirsel bir
ilhamla yazıldı her bir öykü. Biriken duyguların ağırlığından boşanmak içindi. O duyguları bilenlere yalnız değilsiniz demek
içindi. Kuzgunkara ise daha spesifik ve çok
katmanlı bir roman. O benim manifestom.
Bir gün biri çıkıp ne demek istediğimi
diğerlerine anlatacaktır diye umuyorum.
Gerek kitle iletişim araçları, gerekse
sosyal medya ortamı üretimlerinize ne
şekilde yansıyor? Bu etkiyi bizim için
yorumlar mısınız?
Sosyal medya diğer yazar arkadaşlarla iletişim kurma bağlamında güzel bir
mecra. Ayrıca bazen Anadolu’nun en ücra
köşelerinden bile eserlerimle ilgili mesajlar
aldığım olur, daha ne olsun? Yazar-okur
ilişkisini son derece interaktif kılması açısından sosyal medyayı önemsiyorum.
Sanırım sosyal medyanın gelişmesi,
yazarların ürettikleri işlerin de daha
kolay fark edilmesini sağladı. Ne dersiniz?
Öyle bir tarafı da var tabi. Fakat bu

“Yazar olmak…” Bu niteleme bana
biraz ağır geliyor. Bu yükün altına
girmektense sadece okumayı
yeğlerim.
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daha çok işini bilenlere yarıyor. Sosyal
medyada sıkça gözlediğim yapay ilişkiler
üzerinden samimiyet maskeleri midemi
bulandırıyor. Yağcılık ve kurnazca hesaplar
beni edebiyat dünyasından soğuttu diyebilirim.
Yazdıklarınızın okuyucuyla buluşması size neler hissettiriyor?
Burada dağıtım ağı, yayınevi markası, kitapla ilgili çıkan eleştiri ve inceleme
yazıları belirleyici rol oynayabiliyor. Yani,
acaba kitaplarım gerçekten de potansiyel okuruna ulaştı mı? diye sormadan
da edemiyorum. Sadece İstanbul’da bile
Kuzgunkara’nın en az onbin okurunun
olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak
gerekirse, eseriniz en çok bilinen sekiz-on
yayınevinden birinden çıkmıyorsa işiniz
zor demektir.
Turan Dağlı’nın hayalleri edebiyat
üzerine mi kurulu? Edebiyat tarihinde
nasıl bir iz bırakmak istiyor?
Tüm hayalim, tüm çabam, var olma
sebebim edebiyat. Yazmak istediğim,
okumak istediğim kitaplar için yaşıyorum.
Daima daha iyisini okumak, daha iyisini
yazmak derdindeyim. Aşırı mükemmeliyetçi bir yanım var. Bu, yazma uğraşı için
bulunmaz nimet. Her eserim öncekinden
daha nitelikli olacak, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Halen üzerinde çalıştığınız yeni bir
projeniz var mı?
İki ayrı roman çalışmam var. Biri, adını
Bülent Ortaçgil’in bir şarkısından alacak: ”
Şık Latife” Genç bir kadının sosyal ve duygusal dünyasına odaklanıyorum. Diğerinin
ismi de “Atların Fısıldadığı” olsun istiyorum. Bu romanda da, düşsel bir anlatım
olacak ve karakter yine Kuzgunkara’nın
Alim’i gibi biraz çatlak olacak.

Tüm hayalim, tüm
çabam, var olma sebebim
edebiyat.
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Turan Dağlı ile Kısa Kısa
Hayattaki en önemli kıstaslarınız
Durüstlük ve samimiyet. En az onlar kadar
kıymetli bulduğum bir şey daha var: Zekâ.
Hayatınızdaki en büyük fırsat
Bir tesadüf eseri Felsefe bölümünü
kazanmış olmam.
İyi ki yaptım dediğiniz
Eserlerim.
Keşke yapmasaydım dediğiniz
Zilyon kadar ahmaklık.
En büyük başarınız
Kuzgunkara
En sevdiğiniz huyunuz
Yalnız kaldığımda sıkılmadan yapacak bir
şeyler bulabilmek.
En sevmediğiniz huyunuz
Yazmak dışında geriye kalan her konuda

sabırsız biri olmak.
En büyük üzüntünüz
Yirmi sene evvel babaannemi kaybettiğimde, çok üzülmüştüm. Ölmeden hemen
önce, son kez vedalaşmak için beni istemiş
yanına, fakat ben o sırada Ankara’daydım.
Bu hala bende bir vicdan yarasıdır. İlk kitabımı babaanneme ithaf ettim.
En büyük sevinciniz
Oğullarımı ilk kez elime aldığım andır.
Buna diğer iki evladım, kitaplarım da
dâhildir.
En sevdiğiniz şarkı
Çok var. Unforgiven, İnnervision, Emina,
Şık Latife…
En sevdiğiniz film
Casablanca ve İn The Mood For Love
En sevdiğiniz yazar
Julio Cortazar ve Samuel Beckett
En sevdiğiniz kitap
Ne yazık ki bu soruya tek cevabım olamaz.
Molly, Seksek, Kara Kitap, Suç ve Ceza,
Dönüşüm, Tutunamayanlar, Dublinliler…
En sevdiğiniz yemek
Annemin pilavının yerini hiçbir şey
tutmaz.
En sevdiğiniz söz/özdeyiş
Böyle Buyurdu Zerdüşt’ün giriş cümlesidir:
“ Ey tepemde parıldayıp duran güneş,
söyle bana, ben, kartalım ve yılanım olmasaydı nice olurdu senin mutluluğun?”
Hayatınızda aldığınız en anlamlı hediye
Oğullarım.
En büyük endişeniz
Yazmayı tasarladıklarımı yazamadan
ölmek, iki önemli endişemden biridir.
Diğeri bana kalsın.
Yaşamdan çıkardığınız en önemli ders
Yaşam bir zemindir. Tek işlevi bu. Ona
gereğinden fazla anlam yüklemek budalalıktır. Ölüm en büyük hakikattir. Tüm
mesele, o son anda yüzünüzde oluşacak
ifadenin ne tür bir şekil alacağıdır.

Turan Dağlı kimdir?
Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
mezunu. İzmir’de bir devlet okulunda felsefe öğretmenliği yapıyor. Aynı zamanda
Ege Telgraf Gazetesi’nde ‘Yedinci Kıta’
isimli köşesinde günledik yaşamı irdeleyen
makaleler kaleme alıyor. Zamanının büyük
bir kısmını, çiçeklerden ve kitaplardan
oluşan odasında geçirerek yeni yazacağı
kitaplar için birikim yapıyor.

Kampüs Söyleşi

Çankaya Üniversitesi

Yunus Argan

Farklı bileşenlerin merkezindeki disiplin…

Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zeynep Onur öncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?
Mimarlık eğitimimi tamamladığım
yıl, araştırma görevlisi olarak akademik
yaşantıma başladım. Çok uzun yıllar Gazi
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalıştım.
2002 yılında bir yıllığına Girne Amerikan
Üniversitesi’nde çalışmak üzere Kıbrıs’a
gittim ama sonra Kıbrıs’a aşık oldum ve
dokuz sene kaldım. 2011 yılında tekrar
Ankara’ya döndüm ve 2013 yılından bu
yana da Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktayım.
Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nü de tanıtabilir misiniz?

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü
ilk öğrencilerini 2011 yılında kabul etti.
2015 yılında, yani geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Çok genç bir bölümüz.
Tasarım eğitiminin kişinin kendi kişiliğinin
eğitilmesi olduğunu düşünen bir eğitim
anlayışımız var. Eğitim kadromuzun buradaki rolü, bu uzun soluklu yürüyüşte
öğrenciye yol gösterici olmak.
Eğitim kadromuz deneyimli hocaların
yanı sıra genç ve yürekleri sevgi dolu Gazi
ve ODTÜ mezunu karışık bir kadrodan oluşuyor. Bunun dışında da özellikle stüdyo
derslerinde profesyonel mimarların eğitim
sistemimizin içinde olmasına çok önem
veriyoruz.
Öğrencilerinizi nasıl tanımlarsınız?

Eğitim kadromuz deneyimli
hocaların yanı sıra genç ve
yürekleri sevgi dolu Gazi ve ODTÜ
mezunu karışık bir kadrodan
oluşuyor.
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Çoğunlukla ilk tercihleri mimarlık
okumak olan, meraklı, ilgili ve son derece
çalışkan öğrenciler olduklarını söylemek
isterim.
Mimarlık Fakültesi’ne nasıl bir beklenti ile geliyorlar?
Her şeyden önce mimar olmak istiyorlar tabii. Ama başlangıçta mimar
olmanın ne kadar fazla bir yoğunluk, ne
kadar fazla yük, ne kadar fazla emek istediğini bilmiyorlar. Dolayısıyla eğitimlerinin
ilk yılı onlar için şaşırtıcı oluyor çoğunlukla.
Sorulan alıştırmalar, sorunun bir yığın
farklı yanıtının olması, kendi yorumlarını
katarak daha önce olmamış bir “şey” i var
etme gerekliliği karşısında bocalıyorlar;
ama zeki ve meraklılar. Dolayısıyla gereken
ilgiyi verince birden çözüyorlar durumu,
kısa sürede soyutun dilini öğreniyorlar,
aynı dili konuşmaya başlıyoruz.
Teorik bilgilerin, pratikte hayata geçmesinde öğrencilere ne tür tavsiyelerde
bulunuyorsunuz?
Eğitim hayatları boyunca gerçekleştirdikleri stajlarda pratik yaşamı bir miktar
deneyimleyebiliyorlar. Aynı zamanda
sizinle gerçekleştirmiş olduğumuz kuru
duvar sistemlerinin uygulanmaları gibi
pratik yaşama dair konulara derslerimizin
içinde de yer vermeye çalışıyoruz.
Sektör ile ilgili öğrencilere eğitici
seminer ya da uygulama yaptırabiliyor
musunuz?
Uygulamadan çok eğitici seminerler
gerçekleştiriyoruz. Her Perşembe tüm
fakülte öğrencilerine yönelik seminerlerimiz var. Bu seminerler stüdyo derslerinin
bir parçası olarak yer alıyor. Konuklarımızı
çok farklı alanlardan ve farklı sektörden
tercih etmeye çalışıyoruz. Yeni malzemeler,
yeni uygulamalar konusunda sektörden
70
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yetkililerin katıldığı seminerler olabildiği
gibi bir ressamın ya da felsefecinin konuk
olduğu seminerler de oluyor.
Öğrencilerinizin özel sektörde ya da
kamuda rahat iş bulma olanakları var
mı?
Söylediğim gibi henüz ilk mezunlarımızı geçen sene verdik. Şimdi onlar
ne yapıyorlar derseniz; çoğu özel sektörde çalışmaya başladı, hemen hepsi
yüksek lisans yapmaya başladılar, iş bulma
konusunda gerek özel sektörde gerekse
kamuda çok zorluk çekmeyeceklerini
düşünüyoruz.
Öğrencileriniz, proje veya yarışmalara nasıl hazırlanıyor? Bu konuda ne tür
destekler veriyorsunuz?
Yarışmalar çok önemli bizim için,
çünkü mezun olduklarında mimarlık dünyasında kendilerini tanıtacakları ortamlar
buralar, onun için çok önem veriyoruz.
Birinci sınıftan sonra stüdyo dersleri ile
ilgili atölyeler var. İkinci sınıftan itibaren
bu atölyelerden bir tanesi de yarışma
atölyesi. Her yarıyıl verilen proje konuları dışında, o yarıyıl için yarışma atölyesini alan öğrenciler, yarıyıl boyunca ulusal
veya uluslararsı düzeyde mimarlık öğren-

cilerine açılan yarışmalardan seçilmiş olanlara çalışıyorlar. Yarıyıl sonu notunu bu
yarışma için yaptıkları proje ile alıyorlar.
Projeler, sonrasında yarışmadan da
ödül alabiliyorlar. Bölümümüz açılalı
henüz beş yıl olmasına rağmen ulusal ve
uluslararası birçok ödülleri var öğrencilerimizin.
Mimari Tasarım stüdyosunun önem
ve farkını nasıl tanımlarsınız?
Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nün çekirdeğinde stüdyolar var.
Stüdyo tasarımın gerçekleştirildiği ve bir
yapının gerçekleştirilebilmesi için düşünülmesi gereken, girdilerin çözümlendiği yer. Proje konusunun gerçekleşeceği
“yer” i tanımak, o “yer” i herhangi başka
yerden ayıran dinamikleri keşfetmek, “yer”
in ruhuna uygun, insan için bir kurgu oluşturmak. Çeşitlenen “konu”lar ve “yer” ler ile
öğrencilik yaşamlarında farklı tasarımları
geliştirdikleri ve mimarlık yaşamlarında
karşılarına çıkan problemleri çözmek için
deneyim kazandıkları yerler olarak tanımlıyabiliriz stüdyoları. Stüdyolar öğrencilik
yaşamının da geçtiği yerler aslında, stüdyada uyunur, yemek yenir, ders çalışılır,
proje çizilir.
Öğrencilerinizin buna yaklaşımı
nasıl?

Geçtiğimiz yaz İtalya
Roma’da Supino adlı küçük
bir kasaba da İtalyan ve
İngiliz Üniversiteleri’nden de
öğrencilerin katılımı ile bir yaz
okulu gerçekleştirdik.

Stüdyo yaşamı öğrenciyi çok çabuk
içine alıyor. İlk zamanlarda “dün akşam
üçe kadar buradaydık” gibi günün en
önemli haberi. Bir zaman sonra doğal
yaşam biçimine dönüyor ve artık konuşulmuyor bile. Sonuçta, stüdyo dersleri bir
mimarlık öğrencisinin en çok sevdiği ders
olur; diğer derslerde öğrendikleri her şeyi
projelerinin içinde tartışır, gerçekleştirmeye çalışırlar. Ama durum dersten nasıl
geçerim sorusuna indirgenirse, bölüm
zorlaşır, bir yarıyıl, eziyet halinde geçer o
zaman.
Bölümünüzü diğer üniversitelerdeki
mimarlık fakültelerinden ayıran en temel
farklılık nedir?
Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nde hem Mimarlık hem de İç
Mimarlık Bölümleri’nde birinci sınıftan
sonra düşey stüdyo uygulaması var. Yani
ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri aynı stüdyonun içinde, aynı konunun
farklı bölümlerini ele alan proje çalışmaları
yapıyorlar. “Yer” aynı, “konu” aynı, mesela
bir kampüs projesi… Kampüsün yapılacağı “yer” aynı alan oluyor. “Yer“ i, tanımaya yönelik çalışmaları tüm sınıflar birarada yapıyorlar, tartışıyorlar; sonra diyelim
ikinci sınıflar kafeteryayı çözüyorlar,
üçüncü sınıflar kampüsün iki fakültesini
çözüyorlar, son sınıflar da tüm kampüsten
sorumlu oluyorlar. Böylece sınıf kavramı
yok oluyor. Mimarlık öğrencisi, İç Mimarlık
öğrencisi gibi bir nitelikleri oluyor sadece.
Okul yaşamında arkadaşlıkları güçlendiren, hiyerarşiyi mümkün olduğunca kaldıran bir durumu yaşatıyor. Bunu uygulayan tek mimarlık okulu değiliz; az da olsa
yurt içinde de yurt dışında da örnekleri

var; ama belki onlardan ayrıldığımız nokta
biraz önce anlattığım gibi bizde bu düşey
stüdyolardan bir tanesinin de yarışma
atölyesi olması.
Yurtdışı üniversitelerle temasınız var
mı? Öğrenci değişim projeleri yürütüyor
musunuz?
Evet, yurtdışı etkileşimler çok önem
verdiğimiz konulardan bir tanesi. Erasmus
kapsamında bir yarıyıllığına yurtdışı
deneyimleyen öğrencilerimiz var, onun
dışında yaz aylarında kış yarıyılında
ortak workshoplar gerçekleştiriyoruz.
Geçtiğimiz yaz İtalya Roma’da Supino
adlı küçük bir kasaba da İtalyan ve İngiliz
Üniversiteleri’nden de öğrencilerin katılımı ile bir yaz okulu gerçekleştirdik.
Geçen ay Helsinki Aalto Üniversitesi’nde
ortak bir workshop gerçekleştirdik. Bu yaz
Makedonya ve Paris’te de workshoplar
gerçekleştireceğiz.

Mimar olmak farklı olmak mı
demektir?
Evet, galiba öyle demektir. Mimarlık
eğitimi kişiliğin eğitimi ile başlar. Ben
kimim, ne istiyorum sorularını sordurtur
kendinize kaçınılmaz olarak, sonra da yaptığınız şey aracılığı ile bu sorgulamayı bir
daha yaşatır, yapılan bir araç olur kendi
sorgulamanız için. Siz yapmazsanız eğer,
sizin yaptığınız yeryüzünde olmayacaktır,
bunu bilirsiniz, olmayandan olanı varetmekle uğraşılır habire. Bir bilginin tekrarlanması ve öğretilmesi değil, yaratılmasıdır. Sanırım bunlar bir tasarımcıyı farklı
kılar diğer disiplinlerden ayırır.
Hocam, mimarlık bölümünü tercih
edecek, bu alanda eğitim ve becerisini
artıracak öğrencilere neyi tavsiye edersiniz?
Çok merak etmelerini…Neyi derseniz,
her şeyi. Mimarlık yaşamın karşılıklarını
arar, kimi zaman bir kreşte, kimi zaman
bir belediyede, kamu binasında, okulda,
hastanede ya da evde. Bölümü kazanmak
MF4 sınavından alınacak sonuç ile oluyor
şimdilik, onun için bu çok önemli tabii,
ama kazandıktan sonra iyi bir tasarımcı, iyi
bir mimar olmak için yaşama dair konuları katmak gerekiyor, okumak, seyretmek,
dinlemek, hissetmek gerekiyor.
Zaman ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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VAKA ANALİZİ

Alçım Kampüs

Öğrenci: BENGÜ BÜYÜKKAYACI
Proje yaklaşımı “Çankaya Üniversitesi
Ana Kampüs Binaları Eskişehir Yolu
Silüeti”ni, Kültür Kongre Merkezi’ne
yapılan vurguyla tamamlamaktadır. Bu
yaklaşım üniversite için yeni bir imge de
önermektedir.
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Öğrenci Proje I

Öğrenci Proje II

Öğrenci: BEYZA ÇEBİŞLİ
Seçilen arsa Ankara Gölbaşı’nda, göl
manzaralı ve göle eğimli, araç trafiği yolu
üzerindedir. 6 geliş, 6 gidiş peronuna sahip
bir “Bölgesel Otobüs Terminali” tasarımı
istenmiştir. Gerek plan çözümleri gerekse
statik ve örtü sistem seçimi beklenen sınıf
düzeyi ile örtüşen bir tasarım olmuştur.
Beyza’nın mesleki beğeni ve estetik anlayışı takdirle karşılanmıştır.
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Alçım Kampüs

Öğrenci: ERCAN HACIOSMANOĞLU

Ebola hastalığı kullanımı için “Mobil
İzolasyon ve Teşhis Ünitesi”.
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Öğrenci Proje III

Öğrenci Proje IV

Öğrenci: İZEL POYRAZ

Projede ana yaklaşım kıyıda mevcut
tekne tamiri kullanımını devam ettirirken
bir yandan da bunu kültürel ve rekreasyonel kullanımlarla bütünleştirerek zengin
deneyimler sunan kamusal kent mekanları
oluşturmaktır. Kıyıda yaya sürekliliği desteklenirken, Sinop Cezaevi’nden yaklaşım
da tekne tamirinin incelenebileceği bir
serge ile vurgulanmıştır.
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Alçım Kampüs

Öğrenci: MAKBULE ELİF AKDAM

Proje alanı, kentle bütünleşmek için
kuzey-güney yönündeki kullanım alanlarını bağlayan akslar önermiş ve bu akslar
boyunca alanına Cumhuriyet dönemi
karakterini ve önemini tekrar canlandıracak kullanımlar getirmiştir.
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Öğrenci Proje V

Öğrenci Proje VI

Öğrenci: MUHAMMED DEMİRKAPI

Projede önerilen yapılaşma ile hem
tenis kortlarını ve maçları izlemek için
bir cephe ve teras çatı; hem de toplanma
ve grup fitness gibi günlük kullanımlara
olanak veren bir avlu oluşumu hedeflenmiştir.
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Bayi Listesi
BOY PANEL YAPI SİS.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ERTUĞRUL SAÇ İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YGZ İZOL.YAPI ELEM.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YİĞİTER BOYA KİM. DEK.TİC. LTD. ŞTİ.
TEVERLER YAPI MALZ.A.Ş.
TOSUNLAR TİCARET -HALİL TOSUN
ÖTKEN TİCARET - İBRAHİM ÖTKEN
ERKALAN DEMİR İNŞ.ve MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARMA HIRDAVAT MÜT.İNŞ.DEK.İZOL.LTD.ŞTİ.
EYÜP DAĞDAŞ İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZFAY YAPI İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.
VEFA DEMİR ÇİMENTO ve NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
ACARTAY VOLKAN ACATAY İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
ACARTÜRK YAPI MALZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTİKYAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.
AYCAN BOYA PAZ.İNŞ.TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
AYDEN YAPI END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLKİM BOYA İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
BÜYÜKKAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.
FAHRETTİN ARAS İNŞ.DEK.TİC.LTD.ŞTİ.
FİKRET YILDIRIM ve ORT. - REİS İNŞAAT
FİLİZ İNŞ.HAFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GLOBAL INT.PAZ.İNŞ.SAN ve TİC. A.Ş.
LÜTFİ GÜLER - GÜLER YAPI MARKET ve DEK.
MURAT TİRİTOĞLU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.A.Ş.
MUSTAFA YALÇIN - MUYA DEKOR.İNŞ.TİC.
MYM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
OSKO YAPI END. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
SITKI ŞAHİN İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TAŞYAPI MARKET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UĞURLU GRUP DEMİR ÇELİK YAPI MALZ.İNŞ. A.Ş.
UMDE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAPIMALL İNŞ.YAPI MALZ.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
YILDIRIMER İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
YILDIZ ŞAHİN İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EKTA ALÇI SAN.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
MAHMUT SAMİ ARICA
REYHANOĞLU YAPI İNŞ.DEK.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
ACASA İNŞ. MALZ. İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
AYDINAY YAPI ELEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYKUT TİC. İNŞ. MALZ. TAAH. LTD. ŞTİ.
ÇAMLICA İNŞ.ORM.ÜR.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
ER-SA SADIKOĞLU YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÖRGÜLÜ TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
İSMAİL VOLKAN MİM.MÜH.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
İZONORM İZOL.İNŞ.YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SARILAR YAPI MALZ.KİM.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
UÇAR İNŞ.TİC.TUR.LTD.ŞTİ.
YILDIZ İNŞ. MALZ.NAK.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
CAHİT ŞAHİN - ŞAHİN YAPI MARKET
D.E.K.O İNŞ.TUR.ELEK.TİC.LTD.ŞTİ.
NALBANTOĞLU DEMİR ve ÇİVİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRÜN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAVUZ DEMİR İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
BALIKESİR UĞUR YAPI MAR. TİC.LTD.ŞTİ.
BORÇİM İNŞ. TUR. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
IŞIK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEFER DOST-DOST ALÇI DEKORASYON
ŞELALE HAFRİYAT LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UYTUNLAR MOTORLU ARAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EROĞLU ENERJİ TAR.TUR.NAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
YILTİC YILDIRIM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
BURSA TEKNİK YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HALİT BAYRAMOĞLU YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
HAS İZOLASYON YAL.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMET İZOLASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KUBİLAY ALPASLAN AS ALPASLAN İNŞ.MALZ.
MARATON ÇATI CEPHE YAL.ve İNŞ.TİC.A.Ş.
MUSTAFA ÜNAL İNŞ.MALZ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
SEYHAN İÇ DEKORASYON MUHARREM EMİNOĞLU
TETRA MİMARLIK HAFR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞAHİN TOPÇU İNŞ.ve YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT DOĞU İNŞ.VE YAPI MALZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZÜCAN ULUSLARARASI TİC.VE SAN.LTD. ŞTİ.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İLHAN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NAMLI İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
AS ALÇI DEKORASYON LTD.ŞTİ
EDİP AKTEPE - AKPETEK TİCARET
AYSAL İNŞ.ve İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZTÜRK BOYA TİC.LTD.ŞTİ
SERDAR DEMİR - DEMİR İNŞ.
ZÜMRÜT YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ED YAPI YALITIM İNŞ.PAZ.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKAL TİCARET-HASAN AKAL
4 MEVSİM MAD.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKIN İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
NEHİR MAD.İNŞ.TEM.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖRNEK HIR. VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİNDAĞ METAL İNŞ.TİC.SAN.A.Ş.
MEDEKA İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ.
SEDAT AKYAZICI-SERHAT İNŞ.VE YAPI MALZEMELERİ
SEVİL ZENCİRCİ
YARAMANLAR İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
EMRAH DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SERKAN GÜÇ-TÜLİN GÜÇ ADİ ORT./İZOPAR İZOL.
AHMET YILMAZ - ARİFOĞLU İNŞ. ve YAPI MALZ.
AKSA YAPI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKYILDIZLAR KERESTECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKARAL İNŞ.ALÇI DEK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
ASTAS ALÇI DEKORASYON LTD.ŞTİ.
AYHAN ÇELİK - AYT MÜHENDİSLİK
AYHAN UYAN - UYAN ALÇI DEKORASYON
BİRLİK ALÇIPAN DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EPAŞ END.MAM.PAZ. ve TİC. A.Ş.
ERSÖZ YAPI SİS.DEK.ve İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GİMSA İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GMA YAPI GRUBU A.Ş.
KALE TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KAMURAN CARKANAT - CARKANAT YAPI DEK.
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ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADAPAZARI
ADAPAZARI
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AKSARAY
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
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTAKYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
ISPARTA
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL

(322) 346 15 91
444 4 720
(322) 304 00 88
(322) 233 80 90
(264) 281 18 20
(264) 281 37 03
(272) 212 36 75
(272) 512 77 01
(382) 213 84 84
(382) 215 04 54
(358) 218 80 88
(358) 218 99 38
(312) 351 22 55
(312) 354 94 97
(312) 219 55 15
(312) 385 28 22
(312) 473 84 44
(312) 267 56 76
(312) 354 10 20
(312) 231 42 12
(312) 342 52 78
(312) 386 15 38
(312) 287 72 70
(312) 384 59 59
(312) 349 23 43
(312) 342 51 05
(312) 386 29 00
(312) 385 16 50
(312) 385 43 85
(312) 482 96 02
(312) 353 59 25
(312) 270 23 12
(312) 354 80 76
(312) 349 09 82
(312) 441 20 00
(312) 385 21 00
(326) 283 22 10
(326) 221 23 21
(326) 618 19 72
(242) 515 25 25
(242) 326 75 57
(242) 778 16 00
(242) 345 01 48
(242) 325 11 51
(242) 565 33 33
(242) 229 93 00
(242) 325 42 65
(242) 259 56 66
(242) 346 29 76
(242) 221 65 50
(242) 722 60 70
(256) 585 38 38
(256) 811 10 77
(256) 316 19 84
(256) 212 19 44
(256) 622 09 05
(266) 244 78 13
(266) 614 60 61
(266) 762 00 01
(266) 412 86 26
(266) 227 16 55
(266) 373 30 33
(378) 227 76 00
(374) 215 73 95
(224) 368 91 00
(224) 215 64 20
(224) 614 07 28
(224) 251 55 20
(224) 494 10 98
(224) 256 87 63
(224) 676 19 39
(224) 715 20 37
(224) 482 41 11
(286) 213 15 11
(286) 212 87 29
(364) 213 44 58
(258) 241 32 85
(258) 268 89 99
(258) 213 63 04
(412) 233 38 27
(412) 238 26 18
(380) 523 21 93
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(284) 225 36 66
(424) 248 32 94
(442) 213 36 84
(222) 234 42 72
(222) 250 15 15
(472) 616 39 44
(222) 220 55 00
(342) 241 10 20
(342) 323 02 75
(342) 322 13 77
(342) 321 07 49
(454) 216 16 54
(246) 227 87 00
(246) 232 86 26
(212) 665 98 29
(216) 461 97 97
(216) 332 07 85
(216) 526 53 48
(216) 312 20 37
(216) 521 53 20
(216) 309 00 92
(212) 620 00 25
(216) 589 28 74
(216) 496 67 44
(216) 576 06 70
(212) 854 00 67
(212) 322 35 30
(212) 268 49 18

KARAKAYA ALÇI.YAPI İNŞ.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
KARDALSAN LTD.ŞTİ
MAKSEM YAPI TİCARET A.Ş.
MAS ALÇI DEK. ve YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MEİT YAPI A.Ş.
MİZAN İNŞ.DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NUHOĞLU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NUR YAPI ve DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ORAYSAN İNŞ.LOJ.SAN.VE TİC.A.Ş.
ÖMER ERDEMİR-ERDEMİR ALÇI DEK.
ÖZŞAHİN İNŞ.TUR.ve DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ.İNŞ.TES.SAN.TİC.A.Ş.
PANO YAPI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PAŞA ALÇI İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SAYAR YAPI MALZ.İNŞ.GD.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEMBOL TUR.İNŞ.GD.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SOMART YAPI PROJE MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
STM RUMELİ YAPI İNŞ. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
ŞAHİN YAPI ve END.ÜRNL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TOKAL İNŞ. YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TUĞRA YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TURALPAN YAPI TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ULUBAŞ YALITIM METAL SAN.İMAL.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT ALÇI İNŞ. ve DEK.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇ YILDIZ İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YAPIMET İNŞ.MALZ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
YEKSAN İNŞ.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YEŞİLYURT ORM.ÜRN.YP.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
YILKAR YAPI ÜRÜN.SAN. UĞUR KARADUMAN
ABDULKADİR BOZDAĞ İNŞ. MALZ. SATIŞ
AKDEK İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
ALİ ŞAŞAL-YİĞİT ŞAŞAL/ŞAŞAL YAPI MARKET AO
ALİAĞA METE YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARTUNA METAL MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKA MİM.PRJ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKAYA MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DECAST İNŞ.MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
DEKİM PAZ.YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DENİZ ŞENLİ - ŞENLİ İNŞ.YAPI DEK.
DOĞUŞ İZOL. BOYA VE YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
GEÇVAN DEK.İNŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
GÜÇLÜ BOYA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
KARAOĞLU İNŞ.MALZ.TUR.TİC.A.Ş.
ÖZTAÇ PAZ.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TAŞDELEN DEKORASYON İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
TEKGÜÇLER İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
ESEN TİC.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZOĞULLARI YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
HUZUROĞLU YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
FAVORİ YAPI TİC.LTD.ŞTİ.
GAFFAROĞLU İZOL.YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
IŞIK DEK.İNŞ.ve İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
YURTSEVEN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CENNET YAPI MALZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
UÇARLAR YAPI MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SEDEFOĞLU YAPI MALZ. İNŞ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SİMGEM DEK.TUR.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SİNAN VERAL - İKİZLER İNŞAAT
YAPI TEKNİK İNŞ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKMER NAK.MAD.İNŞ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
ARBEY DEKOR.ENER.İNŞ.YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARTIPAN İNŞAAT NAK.TAR.SAN.LTD.ŞTİ.
BAYKAL İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BAYKALLAR ÇİMENTO DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BÜSA İNŞ.NAK.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HALİL İBRAHİM SAYAR LTD.ŞTİ.
İLKBAHAR YALITIM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
KONYIL YAPI İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYLIOĞLU YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZEBEK İNŞ. DEKORASYON GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZ DOĞANAY İNŞ.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZEKAİ KAYA-KAYA İNŞ.MALZ.KÖMÜR ve NAK.TİC.
BAHATTİN AKKAŞ İNŞ.MALZ.TİC.
ÇAĞDAŞ FIRÇA ve TEM.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
OTÇUOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TAHİR YAZAR-YAZAR TİCARET
TOPKAYALAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
YAPINET İNŞ.LTD.ŞTİ.
İSMET YURTERİ İNŞ. PROJE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
İZYAPI İZOLASYON VE YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.
BAŞARAN İNŞ.TEK.HAF.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BYKS BODRUM YAPI KİM. İNŞ.LTD.ŞTİ.
EŞREF AYDIN TİCARETHANESİ
GONCA DURMAN-DOĞUŞ YAPI MARKET
KOYUNCUOĞLU AHŞAP SANAYİ TİC.A.Ş.
YAŞAR KESLER-MAKSİMUM İZOLASYON YAPI MALZ.
ÖNCÜL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
ALHAN İNŞ.DAY.TÜK.MALL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KONUT İNŞ.LTD.ŞTİ
MUTLU İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
BİBEROĞLU İNŞ.NALB.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DOYAROĞLU İNŞAAT ISI NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
OKAN KARA - HANEDAN YAPI
OSKAR İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SARILAR BOYA VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
TAHA YALITIM İZOL.YAPI MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
AKKAŞLAR LTD.ŞTİ.
İSMAİL ÖZTÜRK-AS YAPI DEKORASYON
ÖKDEMLER İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZDEMİRLER YAPI MARKET TİC.LTD.ŞTİ.
ŞÜKRÜ YILDIZ - TEK YAPI DEKORASYON
KIRIMLIOĞLU YAPI MALZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
HAKTAN YAPI END.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
KALE DİZAYN YAPI MALZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLSENA ELEKTRİK İNŞ.LTD.ŞTİ.
BALCI İNŞAAT PAZ.VE ORG.LTD.ŞTİ.
BALCILAR İNŞ.ORM.ÜR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
CELAL KAPLAN - ÖZEN DEKORASYON
ECE YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EKŞİOĞLU İNŞ.NAK.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ILGIN YAPI MALZ. İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MERSİN
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
RİZE
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SİVAS
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
TRABZON
UŞAK
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

(212) 220 34 35
(212) 521 44 02
(212) 320 92 90
(212) 727 88 48
(216) 360 88 15
(216) 612 10 73
(216) 576 76 02
(216) 612 00 00
(212) 664 60 00
(212) 654 18 36
(216) 456 45 51
(216) 335 11 60
(212) 606 07 41
(216) 420 74 89
(212) 625 25 52
(216) 344 26 50
(216) 969 20 32
(212) 418 13 52
(216) 394 45 55
(212) 668 77 19
(212) 475 50 63
(212) 652 24 28
(212) 510 78 02
(216) 550 85 05
(216) 473 45 88
(212) 546 45 55
(212) 854 26 71
(216) 364 69 53
(216) 661 21 31
(232) 363 63 60
(232) 382 94 55
(232) 479 04 95
(232) 616 69 02
(232) 716 60 11
(232) 367 38 39
(232) 433 10 10
(232) 441 20 40
(232) 458 94 41
(232) 382 01 58
(232) 459 48 88
(232) 449 00 30
(232) 253 02 49
(232) 458 07 07
(232) 469 99 78
(232) 272 14 44
(232) 457 62 36
(370) 424 21 10
(338) 213 65 47
(366) 215 11 33
(352) 330 55 21
(352) 330 40 00
(352) 245 18 93
(318) 224 63 06
(288) 214 57 98
(288) 214 15 51
(262) 643 04 15
(262) 644 40 29
(262) 528 14 00
(262) 658 08 80
(332) 245 25 24
(332) 342 52 66
(332) 235 09 43
(332) 248 77 31
(332) 346 00 19
(332) 345 17 37
(332) 251 56 00
(332) 236 21 71
(332) 237 19 09
(332) 355 17 08
(332) 235 40 46
(274) 277 00 77
(274) 513 12 61
(236) 313 47 28
(236) 412 07 77
(236) 231 52 73
(236) 612 17 48
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(324) 322 44 08
(324) 321 73 70
(252) 214 20 20
444 1 449
(252) 614 43 02
(252) 413 05 21
(252) 363 74 29
(252) 282 79 69
(384) 213 18 91
(388) 213 10 90
(452) 233 43 73
(452) 323 13 27
(464) 715 72 07
(362) 439 17 25
(362) 202 00 29
(362) 440 35 35
(362) 447 30 91
(362) 447 12 23
(346) 225 21 52
(282) 261 53 34
(282) 315 11 63
(282) 262 89 57
(282) 650 29 88
(462) 325 13 16
(462) 230 57 77
(276) 227 45 24
(226) 811 24 83
(372) 319 24 00
(372) 322 38 00
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90
(372) 251 54 82
(372) 615 87 97
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İstek Formu
Adı Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pota Kodu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Web Sitesi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-posta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alçım Dergisi İstek Servisi
Kızılcaşar Mahallesi, 1184. Cadde, No:22/1
İncek,06830,Gölbaşı/Ankara TÜRKİYE
Tel: 0 312 303 49 00 Faks: 0 312 341 25 69
e-posta: dalsan@dalsan.com.tr

Alçım Dergisi Okuyucu Servisi
Kızılcaşar Mahallesi, 1184. Cadde, No:22/1
İncek,06830,Gölbaşı/Ankara TÜRKİYE
Tel: 0 312 303 49 00 Faks: 0 312 341 25 69
e-posta: dalsan@dalsan.com.tr
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