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Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır.

Yıllara sığmayan bir başarı hikayesi...

Başyazı

Timuçin Daloğlu - Genel Müdür Yardımcısı

İşin mutfağı
Lafarge Dalsan ailesinden herkese
selamlar… Sizler gibi ben de bu buluşmaları iple çeker oldum artık. Ailemizle ilgili
bilgileri sizlere aktarmanın ve sizlerle etkileşimde bulunmanın değeri benim için
çok büyük. Bu seferki beraberliğimizde
işin mutfağından bahsetmek istiyorum
size…
Bu işe yıllarını vermiş biri olarak şunu
söyleyebilirim: Alçı pişirmek ve yemek
yapmak arasında güzel bir benzerlik var.
İki iş de ehli tarafından yapılırsa, ortaya
harika bir eser çıkar. Öyle ki; sebze yemeğini işinin ehli bir aşçı pişirdiğinde lezzetine doyulmak olabiliyor. Ama aynı malzemeleri kullanarak pişirilen aynı yemek
doğru el ile buluşmadığında yenilmez de
olabiliyor. İşte alçı işinde de benzer bir
durum söz konusu.
Çünkü tek tip bir teknoloji kullanılarak üretilen bir malzeme değildir alçı…
Örneğin; çimento sektörünü ele alalım.
Teknoloji tamamen döner fırın teknolojisine dayalıdır. Sadece kullandıkları yakıt,
yanma verimliliği, atık kullanabilme becerisi gibi yanma odasını ilgilendiren farklılıklara sahiptir. Hâlbuki alçı endüstrisi, kullandığı teknolojiye bağlı olarak, elde ettiği
alçının özelliğini değiştirebilme imkânına
sahiptir. Bugün, dünyada genel olarak,
halen onlarca değişik dizaynda pişirme
fırını olduğunu varsayarsak, lezzet de hep
değişiyor demektir.
Dalsan ailesi olarak, tüm bunların
bilincinde, son 25 senedir yan kuruluşumuz olan Damsan Makine sayesinde
kendi teknolojisini geliştirebilen, uygulayabilen ve tüm dünyaya sahip olduğumuz
bu teknolojiyi satabilen bir firma haline
geldik. Dalsan ve Damsan olarak kardeş
iki firmanın birlikteliği, bir makine firması için paha biçilmez olan, sürekli fabrikalardan geri besleme imkânı tanıyor.
Kendimizi standart bir makine üreticisi

ile kıyaslayacak olursak şu fikirde olduğumu söyleyebilirim: Standart bir makine
üreticisi, makinesini veya prosesini sattıktan sonra ne olduğu ile fazla ilgilenmez
veya karşı tarafı özellikle bilgilendirmez.
Ama Dalsan ve Damsan buluşmasında,
sonuç mükemmel oluncaya kadar fabrikalar sizlerle sürekli kontak halindedirler.
Süreç, sadece Türkiye’nin değil; dünyanın
en verimli tesisleri işletilinceye kadar
devam eder. Bu yüzdendir ki; Lafarge
Grubu içinde en verimli Alçı Levha Tesisi
Ödülü’nün sahibiyiz.
Başarımızın Sırrı… Tesislerimizi, yıllardır diğer ülkelerden gelen çok sayıda
Lafarge elemanı ziyaret etti. Aradaki farkları görmek, bunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere gelen ekipler, bize
hep şu soruyu sormuşlardır: “İşin Sırrı Ne?”
Bence buna verilecek en güzel cevaplardan birincisi; hepimizin çok yetenekli
aşçılar olduğu gerçeğidir. Ancak daha da
önemlisi Dalsan’ın Damsan sayesinde bu
güzel yemeğin pişeceği mutfağı dizayn
etmek imkanına sahip olması... Yani malzemenin nevine veya ihtiyacına göre mutfak
dizayn edilir ve mutfak ürün ile birlikte
sürekli gelişmeye devam eder.
Bu teknolojik başarımızı, Türkiye
dışında başka ülkelerde de taçlandırmayı
başardık. İlk olarak Fas’a gittik. Her konuda
olduğu gibi ilk göz bebeğimiz olan Fas’ı
çok sevdik. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir süre
içinde, tam anahtar teslim olarak Yapı
Alçıları Tesisi’ni bu güzel ülkeye kurduk.
Ekiplerimiz, Fas’ın Atlantik Okyanusu’na
sahili bulunan, Safi şehrinde kendilerini
evlerinde gibi hissettiler ve halen devam
eden ticari ilişkiler dışında son derece
güzel dostluklar da kurdular. Fas tesisinde
çalışanlar, öğrenme ve çalışma azmi son
derece yüksek arkadaşlarımızdı. Çok başarılı olan bu projemize, daha sonra ikinci
hattı kurmak üzere bir kez daha gittik ve

2012 senesi içinde de üçüncü hat için
tekrar buluşuyoruz. Bir kez daha tercih ve
takdir edilmek, inanın ticari kazançtan çok
daha fazla bizleri memnun ediyor.
Diğer bir teknoloji ihraç ettiğimiz ülke
ise Romanya… Ülkenin başkenti olan
Bükreş’te bu sefer ekiplerimiz Alçı Levha
Tesisi’ne gittiler. Tesisin kapasite artış çalışmalarına eşlik ettiler. Son derece küçük
olan kapasiteyi, tüm ekipler beraber çalışarak son derece rekabetçi ve günün
koşullarına uygun bir tesis haline getirdik.
Buradan da bir dost grubu kazanarak ülkemize geri döndük.
Daha sonra Ukrayna’ya konuk olduk.
Yeni kurulan bir tesiste, biz de Damsan
olarak görev aldık. Son derece başarılı
geçen çalışmalarımız, güzel hatıralar ile
belleklerimize kazındı.
Soğuk bir iklimden çıkıp, önce
Cezayir’e, sonra Suudi Arabistan Krallığı’na
konuk olduk. Her iki ülkede de, Yapı Alçı
Tesisi’nin kalbi olan kalsinasyon; yani
pişirme işlemini yapan tesisi kurduk. Suudi
Arabistan’da Kızıldeniz kıyısında yer alan
Yanbu’daki işimiz, Ağustos ayında 50
derece sıcaklıkta ve zor iklim şartlarında
gerçekleşti. Ukrayna’da da, Şubat ayında
zor kış şartlarında görev almıştık.
Yine 2012 senesinde, Güney Afrika’da
Alçı Levha Tesisi için bir kurulumumuz
olacak ve burada da güzel dostluklar edineceğimizden eminim. Hem şirketimizi
hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil
etmek, bizim en büyük kazancımızdır.
Bizler Türkiye’ye teknoloji ithal
etmedik. Kopyala-yapıştır yapmadık.
Teknolojimizi tüm dünyaya sizlerin bize
verdiği güç ile ihraç ettik! Bizlere yolumuzda destek olan sizlere teşekkürü bir
borç bilirim.
Görüşmek üzere…
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Beraber yürüdük biz bu yollarda…
Baharın tüm güzelliklerini yaşadığımız,
doğanın uyanışına tanıklık ettiğimiz günlerin
sevinci ve heyecanı bizleri sararken, sizlere
ALÇIM’ın yeni bir sayısıyla ulaşmanın
mutluluğu içerisindeyiz. Geçen sayıda
buradan Lafarge Dalsan İletişim Koordinatörü
meslektaşım Sevgili İçten Sayın sizlere
seslendi. Sayın’ın, Dalsan’ın 80’inci yılına
ulaşmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini
belirttiği yazısı, şirketin umutla, heyecanla
yarınlara hazırlandığının göstergesi olması
açısından oldukça anlamlıydı.
Bu sayımızda, Lafarge Dalsan’ın 80. yıl
coşkusunu yine gözler önüne sürüyoruz.
Geçen sayıda yer alan kapak haber, şirkette
çalışanların yaş ortalamasının 20 yıl civarında
olduğuydu.. ALÇIM’ın bu sayısında, şirketteki
yenileşmenin ve dinamizmin göstergesi
niteliğinde olan, şirkette yeni işe başlayanların ortalama sürelerinin 1,5 yılı bulması
işlenmektedir. Bu durum bizim içinde keyif
veren bir haber hazırlığı oldu, çünkü genç
nesil çalışanların Lafarge Dalsan’a bakış
açısını yakalama şansını bulduk. Onların şirket
kültürüne, çalışma koşullarına adaptasyonunu, beklentilerini ve umutlarını kaleme
aldık. Lafarge Dalsan’da çalışmanın onlara
kazandırdıklarını, demokratik bir kültürle
şirket içi çalışma hayatının nasıl yönetildiğine
tanık olmanın hikâyesini okuyacaksınız.
Elinizde tuttuğunuz ALÇIM’ın yeni
sayısında birbirinden ilgi çekici konulara yer
verdik. Lafarge Dalsan kalitesinin işleri nasıl
kolaylaştırdığını, ürünleriyle nasıl harika işler

çıkarıldığını okuyacağınız birbirinden güzel
proje haberlerimiz var.
Düzce AVM, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, Tarsu AVM Antalya, Alhambra
Otel, Çanakkale Ar-Ge Binası ve İstanbul
Shangri-La Oteli’nin görsel şovu ve detaylarını
ALÇIM’da bulacaksınız. BoardeX ürünü, alçı
levha ve yapı alçıları ile yapılan göz kamaştıran yapıları görme şansını bulacaksınız.
Lafarge Dalsan’ın ilk bayilerinden
olan Yılkar Yapı İstanbul’dan, Kırımlıoğlu
Trabzon’dan ve Yapınet Manisa’dan ALÇIM
bayi konukları olarak yer aldı. Lafarge Dalsan
ortaya koyduğu ilklerle hep gönüllerin
sultanı oldu. Alçıkart Usta Projesi bunlardan
biridir. İstanbul’dan Ozan Beyaz, Ankara’dan
Ramazan Taş ve İzmir’den Osman Aktaş,
hayallerini süsleyen hediyelere Alçıkart’ta
biriken puanları ile ulaşma düşüncelerini
bizlerle paylaştılar. Lafarge Dalsan’ın ustaların
dilinden çok iyi anladığını ve neden vazgeçilmez bir marka olduğunu anlattılar…
ALÇIM’ın Portre Mimar konuğu ise
Emin Halid Onat… Onat’ın hayat hikayesini
anlattığımız bölümde, üniversitede ders
verdiği yıllarda talebesi olan Prof.Dr. Ayhan
Azzem Aydınöz’ün görüşlerini okuyacaksınız.
Türkiye’nin mimarlıktaki modern yüzü, Ulu
Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan
Anıtkabirin mimarı olan Onat’ın sıra dışı
projelerini bu sayımızda bulacaksınız. .
Hayatları Lafarge Dalsan’da kesişen ve
mutlu yuvalarını Lafarge Dalsan’ın çatısı
altında kuran Pelin ve Özgür Haskan çifti Arta
Kalan Zaman’ın konukları olarak karşınıza
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çıkıyor. Oda Sohbette, Ordu Mimarlar Odası
Şube Başkanı Mehmet Özçelik ile samimi
bir ortamda gerçekleşen sohbeti ve kent
estetiğiyle yine Ordu’yu sayfalarımıza taşıdık.
Ankara’da bizleri kabul ederek kapılarını
açan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Prof Dr.
Can Hersek ve halefi Prof.Dr. Ayhan Azzem
Aydınöz’ün röportajını yine bu sayıda
okuyabilirsiniz. ALÇIM Projede ise, bölüm
öğrencilerinin projelerini detayları ile
bulabilirsiniz.
Haber Aktüel’de ise zamana yolculuk
yaptık. Tik tak sesi tutkunu iş adamı Erol
Ata’nın saat koleksiyonu merakına ilişkin
öyküsünü okuyacaksınız. Alçı Tarihçe’de
Anadolu Selçuklu döneminin alçı kullanım
kültürünü anlatıyoruz. Alçı levhayı resim alanında kullanarak, sıra dışılığını ortaya koyan,
Ressam Ali Herischi’nin keyifli röportajı, yine
bu sayımızda yer alan ilgi çekici bölümlerden
biri.
Bir asra yaklaşan ömrün heyecanını
anlatmaya bazen kelimeler kifayetsiz kalabiliyor. İşte Lafarge Dalsan’ın başarı öyküsü de
anlatılması hiç bitmeyecek türden... Bugün
onlarca, yüzlerce çalışanı, bayisiyle, tedarikçi
ve lojistiğiyle binlerce insana ekmek kapısı
açan Lafarge Dalsan’ı Türkiye’ye kazandıran,
emeği geçen herkes takdiri fazlasıyla hak
etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, yeni bir sayıda
buluşmak dileğiyle,
Sevgiyle kalın,

HABER MERKEZİ
Onur Türk, N. Zeynep Güngör,
Serap Yılmaz, Elif Ada Deniz,
Mehmet Avcı - İST
FOTOĞRAF
Kadir Yusuf
REDAKSİYON
Ezgi Yağmur Can
GÖRSEL TASARIM
Ehaber Yayıncılık
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Bizden Haberler

Mimarların Seçimi
Lafarge Dalsan

Lafarge Dalsan Fiyat Listesi’ni
yeniledi

Mimarlık ve mimarlık mesleğinin
sorunlarının tartışılıp çözülmesi amacıyla,
mesleğini çağdaş düzeyde uygulamak
isteyen mimarlarca kurulan Türk Serbest
Mimarları Derneği’nin (TMSD) 3. Serbest
Mimarlar ve Yapı Sektörü Buluşması geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirildi.
Mimarlar ve yapı sektörünün üçüncü kez
buluştuğu etkinliğe Lafarge Dalsan adına
Proje Hizmetleri Yöneticisi Ali Kanver ve
Teknik Hizmetler Yöneticisi Fatih Ulutaş
katıldı. Dernek üyeleri ile karşılıklı tanışma
ve ürün tanıtımının yapıldığı organizasyonda, Lafarge Dalsan’ın kalitesiyle
adından söz ettiren ürünü BoardeX hakkında bilgi verildi. Etkinlikte 34 üyeye ait
mimari büro ile 28 yapı sektörü temsilcisi
yer aldı.

Kalitesiyle olduğu kadar fiyatıyla da
kullanıcıların yüzünü güldüren Lafarge
Dalsan’ın fiyat listesi yenilendi. Sistem
çözümü sunan Lafarge Dalsan, fiyat
listesini de sistem alımı yapmayı düşünen
kullanıcılar için yeniledi. İç mekan ve
dış cephe sistem çözümlerini bir arada
sunan Lafarge Dalsan, fiyat listesinde ürün
bilgilerine ve sistem bilgilerine de yer
vererek, sistem satışını destekledi. Yapı
alçıları, iç mekan ve dış cephe ürünleri,
iç mekan dış cephe profilleri ve yardımcı
malzemeler ve sistem analizleri başlıkları
altında düzenlenen fiyat listesine
www.dalsan.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

FİYAT LİSTESİ
9 Nisan 2012

İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri
Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri
İç Mekan - Dış Cephe Kuru Duvar Yardımcı Malzemeleri
Kuru Duvar Sistem Analizleri

BoardeX Detay Çizimleri
Sanal Ortamda

BoardeX’in Şartnameleri
Hazır
Lafarge Dalsan’ın Türkiye’de bir ilk
olarak sektöre sunduğu dış cephe levhası
boardeX’e ait altı farklı teknik şartname
hazırlandı. CEKETLEME, Tek iskeletli, Çift
iskeletli, Omega, Ceket omega ve CeketMAX
dış cephe sistemlerini kapsayan altı sistem,
dış duvar imalatının karkas içinden veya
karkas dışından yapılmasına olanak sağlıyor.
Teknik şartnamelere www.boardeX.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Lafarge Dalsan’ın piyasaya sunduğu
büyük beğeni toplayan ürünü BoardeX
dış cephe levhasının altı farklı sisteme ait
(CEKETLEME, Tek iskeletli, Çift iskeletli,
Omega, Ceket omega ve CeketMAX
dış cephe sistemleri) detay çizimleri
hazırlandı. Herkesin kullanımına açık olan
mimari detay çizimleri 16 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanarak BoardeX’in internet
sitesinde yayınlandı. Detay çizimlere www.
boardex.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversite Öğrencileri
Unutulmuyor

Lafarge Dalsan Ürünlerini
Tanıtmaya Devam Ediyor

16 Mart 2012 tarihinde İstanbul Işık
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerine Lafarge Dalsan
uzmanları tarafından bölme duvar sistemleri
tanıtılarak pratik eğitim verildi. Alçı levha
ile oluşturulan bölme duvar sistemleri ile
ilgili bilgi veren Lafarge Dalsan eğitmenleri,
öğrencilere bu sistemlerin mekanik, termik
ve akustik performanslarını uygulamalı bir şekilde anlattı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi
ile karşılanan eğitimin tekrarı için şimdiden
Lafarge Dalsan eğitim uzmanları program
ayarlamaya başladılar.

Ürünleri ile piyasaya kolaylık sağlayan
Lafarge Dalsan, tanıtım atağını devam
ettiriyor. 26 Nisan 2012 tarihinde İstanbul
Emlak Konut GYO’da görev yapan uzman
mimar ve mühendis kadrosuna, BoardeX
ürün tanıtımı ile beraber dış cephe kuru
duvar sistemleri hakkında bilgi verildi. İlgiyle
izlenen eğitimlerde katılımcıların sorularına
Lafarge Dalsan Proje Hizmetleri Yöneticisi
yanıt verdi.

Lafarge Dalsan İzoder İşbirliği
Yalıtımın bir lüks değil, bir ihtiyaç
olduğunu vatandaşlara basit ve yalın
bir dille anlatarak, tüketicileri doğru ve
kaliteli yatırıma yönlendirmeyi amaçlayan
reklam kampanyaları yapan İzoder’e Lafarge
Dalsan’dan destek geldi. 2011 yılında İzoder
üyesi olan Lafarge Dalsan, yalıtım konusunda
yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının yanında olduğunu açıkladı.

Bayi Eğitimleri Tam Gaz
Lafarge Dalsan çok önem verdiği bayi
eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Firmanın eğitim uzmanları tarafından
Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen
eğitim çalışmalarından biri de 10 Şubat 2012
tarihinde Manisa’da yapıldı. Manisa Bayisi
Yapınet’teki seminerde, Lafarge Dalsan
eğitim uzmanları, ustalara BoardeX ve ALLEV
4x4 ile ilgili bilgi verdi. Günün yoğunluğu
seminer sonrası verilen kokteylle atıldı.

KÜREKTEK, Dragon
Festivali’nde
Lafarge Dalsan İzmir bayisi olan Levent
İzolayson eğitimin ikinci adresi oldu. Lafarge
Dalsan eğitim uzmanlarının katıldığı bu
toplantıda bayi çalışanlarına teknik eğitim
verildi. 25 Şubat 2012 tarihinde yapılan
eğitim toplantısında bayinin satış ve teknik
personeline BoardeX, ALLEV 4x4 ve ALLEV
A1 hakkında bilgiler verildi.

9-10 Haziran 2012’de Ankara Mogan
Gölü’nde yapılacak Dragon Festivali’ne
katılacak olan Lafarge Dalsan, 22 kişilik kürek
takımı “KÜREKTEK”’i oluşturdu. “Çok kürek,
tek yürek” sloganıyla katılacağı festivalde
temel hedefi keyif almak olan “KÜREKTEK”
antrenmanlara başladı.
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Kapak Haber
Yıllara sığmayan bir başarı hikayesi:

Lafarge Dalsan 80 yaşında

Gökhan Gözü
Kayseri’de bir mahallenin ekmek fırını
kullanılarak kurulan imalathanesinde
atıldı ilk adımlar… 1932 yılında başlayan
bu serüven zamanla gelişti, büyüdü ve
bugün tam 80 yaşında. Sektöre kazandırdığı ürünler ve yeniliklerle her zaman bir
adım önde olmayı başaran Lafarge Dalsan,
üçüncü kuşak yöneticileri ve çalışanlarıyla
başarısının zaferini kutluyor.
Gözünü çalışma hayatına burada açan
da, yıllardır bu ailenin bir ferdi olan da hep
beraber takım ruhu içinde hareket ediyorlar. Bizler de ALÇIM olarak bu başarıda
payı olan ve işlerini kendi işi kadar benimseyip severek yapan Dalsan Ailesi’nin tüm
çalışanlarının anılarını sizlere aktarmaya
devam ediyor ve kendilerine nice başarı
dolu 80 yıllar diliyoruz!...
8
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Gözleri ışıl ışıl parlıyor… Kimin ilk göz
ağrısı, kiminin ikinci iş yeri… Hepsinin
ortalama şirketteki mazisi en eskiye
bakacak olursak 10 yılı bile doldurmuyor.
İşe yeni girmelerine rağmen, Lafarge
Dalsan’ın yazılı olmayan kurallarını hemen
benimsemiş, kendi yeri imiş gibi işe asılıyorlar. İlk levhanın üretimini görenin heyecanı ile yeni müşteri temsilciliğine atananın heyecanı aynı…
Kurumsal kültürü oturmuş bir şirket
olmasına rağmen aile kültürü hakim…
Çalışanların hayal kurduğu bu ortam, gerçeğe dönüşmüş. Yaşadıkları ortamı ve
çalışma kültürünü anlattıkları arkadaşları,
“Bize de iş yok mu?” serzenişleriyle hayat
buluyor. İşte böylesi güzel bir ortamda
kendilerini şanslı gören Lafarge Dalsan’ın

Çalışanların hayal kurduğu
bu ortam, gerçeğe dönüşmüş.
Yaşadıkları ortamı ve çalışma
kültürünü anlattıkları arkadaşları,
“Bize de iş yok mu?” serzenişleriyle
hayat buluyor.

gençleşen ekibi, geçmişin birikimiyle
yarınlara güvenle bakıyor.
Bazen bir günü anlatmak zor, bazen
birkaç saatlik olayı… Lafarge Dalsan’ın
80’inci yılı da bir çırpıda anlatılıp bitecek
bir başarı öyküsü hiç değil. Geçen sayıda
başlayan 80’inci yıl anılarını, bu sayıda yine
çalışanların gözüyle kaleme alıyoruz…
Yönetimden, çaycısına kadar birbirine
bağlı bir çalışanlar takımı var. “Birimiz
hepimiz için, hepimiz birimiz için” deyimi
adeta Lafarge Dalsan’ı anlatıyor.
Aynur Belge, 2010 yılının Ekim ayında
Lafarge Dalsan’da işe başlıyor. İş referansı ise lezzet kokan yemeklerinin personel tarafından takdir edilmesi ve beğenilmesi… Lafarge Dalsan’a dışarıdan
1.5 yıl hizmet veren yemek şirketinde
çalışmasıyla tanışma hikayesi başlıyor.
Şirketle yenilenmeyen sözleşme ve Aynur
Belge’nin de Lafarge Dalsan’ı çok sevmesi,
Lafarge Dalsan personeli olarak işe başlamasını sağlıyor. Halinden şikayetçi değil…
Aksine kendisine gösterilen ilgi ve yakınlık,
Aynur Belge’yi kısa sürede aileden biri
yapmış.
Favori yemekler, et ve börek türü…
Yemeklerdeki, tuz ve baharatın ayarının
bazen kaçtığını söylerken, mahcubiyet
içerisinde yanakları hemen kızarıyor.
Yemek yiyen personelin çıkışta tabağını
bırakırken, ellerine sağlık sözleriyle günü
mutlu bitiriyor. “Normal limitimiz belli…
Dışarıda arkadaşlar olunca yemek artabiliyor. Alışverişi, yine Abidin Ağabey
yapıyor. Listeyi Salih Bey ile beraber haftalık çıkarıyoruz. Fiks çorba var. Bir gün et
varsa, ertesi gün sebze mutlaka oluyor.
Abla yemekleri bozuk yap, göbeğimiz
bizden önce gidiyor” dediklerini anımsatarak, ününün dışarılara taştığını da dile
getiriyor.
“Sevilmek güzel bir şey… Birbirimizi
kırmadan günlerimiz geçiyor. Herkesi seviyorum. Misafirler olduğu zaman, beğenerek gittiklerine şahit oluyorum” diyen
Belge’nin iş günü sabah 08.00’de başlarken, 16.00’da son buluyor.
Hakan Baran, Lafarge Dalsan’a geri
dönüyor ve şu an çalışmasının üçüncü
ayında… Muhasebe Müdür Yardımcısı
olarak görev yapıyor. 2009 yılında, Lafarge
Dalsan’da çalışmaya başlayan Baran, 1.5 yıl
çalışma sürecinden sonra ayrılıyor. Güzel
ve dostça yapılan ayrılıklar, kapanmayan
kapıların yeniden karşılıklı açılmasını sağlıyor. Baran, ayrıldığı Lafarge Dalsan’a

tekrar dönerek, kaldığı yerden çalışmasına
devam ediyor.
“Dalsan’dan ayrılığım çok uzun bir
süreç değil, ama olmadığım zamanı şimdi
gelerek gördüğümde, daha da büyümüş
ve ürün gamını geliştirmiş olarak gördüm.”
Muhasebede günlerin çok yoğun geçtiğini söylüyor. Uluslararası partner olması
nedeniyle günlük raporları hazırladığını ve
bundan dolayı sorumluluğun fazla olduğuna dikkat çekiyor. Bahattin Bey ile çok
sıcak ve samimi bir diyalog yaşadığına
işaret eden Baran, bu görüntünün insanı
cezbettiğini söylüyor.
Derginin yayına hazırlandığı dönemde
Muhasebe Müdürlüğü görevine geçmesi
kesin gözüyle bakılan Hakan Baran, kendini buna hazırlıyor. Lafarge Dalsan’ın
yazılı olmasa da, kendince oturmuş kuralları var. İşte bu aşamada Baran şunları söylüyor: “Aile kültürü mevcut, aynı zamanda
uluslararası bir şirket kültürüne sahip.
Aile şirketi olması, ilişkilerin çok sıcak ve
samimi olmasını getiriyor. Burada çalışmaya başladığınızda siz de bunun bir parçası oluyorsunuz.”
Muhammed Kaya, 2008-2010 yılları arasında Lafarge Dalsan Kaleboğazı
Tesislerinde, yaz aylarında çalışmak üzere
mevsimlik işçi olarak işe başlamış. “Şirketle
tanışmam mevsimlik işçi olarak başlıyor.
2010 yılından itibaren sanayiye gelerek
burada çalışmaya başladım. Burada
temizlik ve diğer işleri yaparak günümüz
geçiyor. Burada herkes ile çok güzel bir
diyalog içerisindeyim.” Abidin Kaya ile
soyadı benzerliği olsa da herhangi bir
akrabalığın olmadığını söylüyor.

Muhammed Kaya

Yönetimden, çaycısına kadar
birbirine bağlı bir çalışanlar takımı
var. “Birimiz hepimiz için, hepimiz
birimiz için” deyimi adeta Lafarge
Dalsan’ı anlatıyor.

Hakan Baran
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En büyük katkılarından
biri de tedarikçisine sadık
olmayı, malzemeyi alırken,
karşısındaki firmayı
öldürmeden karşılıklı olarak
firmaya ve bize kazanmayı
öğretmesidir.

Gölbaşı 1988, Hacer Ablamızın albümünden

İbrahim Güney

10
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Cumartesi günlerinde vardiya usulü
çalıştığını anlatan Muhammed Kaya, Aynur
Belge ile uyum içerisinde çalıştığını anlatıyor. Herkesi çok sevdiğini dile getiren
Kaya, Lafarge Dalsan’da çalışmanın bir
ayrıcalık olduğunu vurguluyor. Taze çay
Kaya’dan sorulduğu için, demleme saatleri
şirkette iple çekiliyor.
Vazgeçilmezleri Filtre Kahve Saati…
İbrahim Güney, Muhasebe Uzmanı olarak
çalışıyor. Satın alma katında çalıştıklarını
anlatan Güney, katlar arası sıcak bir diyalogun yaşandığına dikkat çekiyor. Şirkette
8. ayında… Muhasebe katında, geleneksel
kahve molalarının yaşandığını anlatan
Güney, filtre kahveleri genellikle kendisinin
yaptığını hatırlatıyor. Kahve saatleri saat
10 ve öğleden sonra 16 civarında yapılıyor.
Kahve konusu açılınca söze katılan Hakan
Baran, “Sert kahve yaptığım için bana yaptırmıyorlar” diyerek, işin İbrahim’de kaldığını anlatıyor.
Kahve molaları sırasında başka servislerden de arkadaşların katıldığını anlatan
İbrahim Güney, bunun kendilerine ayrı bir
zevk verdiğini söylüyor. Baran ve Güney,
80. yıl için iyi dileklerini ifade ederken,
büyümede, algıda ve farklılıkta yönetimin
çok büyük rol oynadığına işaret ediyorlar.
Biz de kendilerine nice yıllar dileyerek,
kahve molalarında buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Salih Yıldız, Lafarge Dalsan’da 10.
yılını doldurmuş. Personel ve Satın Alma
Müdürü Zekeriya Bey ile aynı katta ve
odada çalıştıklarını söylüyor. 1994 yılından
beri çalışma hayatında satın alma personeli olarak çalışan Yıldız, hatırı sayılır bir
iş deneyimine sahip.. Yurtdışı satın alma
tecrübesini Lafarge Dalsan’da yaşadığını
anlatan Yıldız, bunun içine kattığı finans
tecrübesini de ayrı bir deneyim olarak kariyerine kazandırdığını anlatıyor.
“Ön muhasebenin içine girmiş olduk.
Lafarge Dalsan bana büyük şeyler kattı. En
büyük katkılarından biri de tedarikçisine
sadık olmayı, malzemeyi alırken, karşısındaki firmayı öldürmeden karşılıklı olarak
firmaya ve bize kazanmayı öğretmesidir.
Hem yönetimin bize verdiği bir desturdur.
Israrla karşımızdaki firmayı öldürmeden iş
yapmayı öğrettiler… Çünkü bize burada
devamlı almayı öğrettiler. Söz verdiğimiz
tarihte ödeme yapıyoruz. Gerektiğinde
karşınızdaki firmanın finansman yetersizliği varsa, onu bile destekleyerek büyüten
bir anlayışı piyasaya kazandırmıştır. Bu pek
alışık olmadığımız bir tavırdı, bunu burada

Salih Yıldız

çok güzel deneyerek, öğrenerek yaşadık.”
Tedarikçisine Hayat Veren Şirket…
Satın alma denildiği vakit, en iyisini ve
güzelini en ucuz almak kuralı akla geliyor
kuşkusuz. Ancak Salih Yıldız; Lafarge
Dalsan’da böyle kesin bir kural olmadığını söylüyor. “Dalsan Alçı’nın öyle ürünleri
var ki, müşteri odaklı çalışıyor. Bazı ürünlerde ürün kalitesini bozmamak için aldığımız malzemelerde fiyat çoğu zaman
ikinci planda kalıyor” diyen Yıldız, 10 yıldır
Lafarge Dalsan’da satın alma işini yaptığını
söylüyor. Yıldız; bu süre zarfında “Dalsan
Alçı ile alışveriş yapmak istemiyoruz” ya da
“Yaptığımız alışverişten zararlı çıktık” diyen
biri ile karşılaşmadığını dile getirerek,
şirket olarak düzgün bir politika izlediklerinin altını çiziyor.
Salih Yıldız, servislerinin takım kaptanı olan Zekeriya Bey ile yaşadığı güzel bir
anıyı da şöyle dillendiriyor: “Yoğun olduğumuz bir zaman odasından içeri girip,
‘Zekeriya Bey’ diye seslendiğimde, telefonun ahizesini kaldırıp ‘Efendim’ diye
cevaplamıştı beni. Konuşmam bitene
kadar, telefon kulağında benimle konuşmaya devam etmişti.”
“Aslında firmayla beraber öğreniyoruz” diyor Salih Yıldız ve işe başladığı
dönemden sonra firmanın yükselen bir
ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Herkesin samimiyetle altını çizdiği nokta ise ortak:
Lafarge Dalsan’ın bir aile ortamı olması.
“Kurumsallığın ötesinde birbirine ağabey,
abla diyen, kardeş gözüyle bakan çalışanlara sahip kurumsal bir şirket burası” diyen
Yıldız, burada çok güzel vakitler geçirdiklerini ifade ediyor.

Zekeriya Bey’in ‘ketum’ bir çalışma
prensibi olduğunu söyleyen Yıldız, mesai
saatleri içerisinde yalnızca ‘iş’in söz konusu
olduğunu belirtiyor. Ancak mesai saatleri dışında Zekeriya Bey’in bambaşka bir
insan olduğunu söylüyor ve 10 yıl süresince hiçbir şekilde karşı karşıya gelmediklerinin altını çiziyor.
80. yıl ile ilgili olarak; “Biz bir 80. yıl
daha görür müyüz bilemiyorum. Ancak bu
şirketin 80 yıl daha burada kalacağına inanıyorum” diyen Salih Yıldız, pek çok kişinin
daha buradan ekmek yiyeceğine inanıyor.
Tedarikçisine olduğu kadar, çalışanına da
bağlı bir firmada çalıştığını söyleyen Yıldız;
“Piyasaya çıktığımız zaman çok kurumsal
firmalar da dahil olmak üzere, hem tedarikçilerini hem de çalışanlarını mağdur
eden firmalar var. Ne mutlu ki biz böyle
değiliz” diyor.
Orhan Adaş, Lafarge Dalsan Gebze
Tesisleri’nde Proses Mühendisi olarak iki
yıldan beri çalışıyor. İnternette gördüğü
bir ilan üzerinden iş başvuru yapan Adaş,
üç görüşmeden sonra işbaşı yapıyor. İş
görüşmelerinde genelde tecrübelere
dayanarak sohbet havası içerisinde geçtiğine işaret eden Adaş, “İyi ki görüşmeler
dostluk havasında geçmiş ve iyi ki burada
çalışıyorum” diyor.
Lafarge Dalsan Yaşam Enerjileri…
Farklı sektörlerde iş tecrübesine sahip olan
Orhan Adaş, alçı fabrikasında çalışmasının
kendisine çok şeyler kattığını söylüyor.
Lafarge Dalsan’da gelecek kaygısı taşımadığını anlatan Adaş, inşaat sektörünün
hızla geliştiğine işaret ederek, “İnşaat sektörüne hitap eden bir ürün ürettiğimiz ve
sürekli gelişen bir ülke olduğumuz için,
sektörün önü açık. Bugün birçok inşaat şirketi tarafından alçı ve alçı levha ürünleri
kullanılıyor, önü açık bir sektör” diyerek,
ileriye dönük kariyerine de olumlu etkilerini olacağını düşünüyor.
“Üretimdeyim, burası sürekli aksiyon
olan bir sektör. Bazen kullanmış olduğumuz reçete gün içinde değişebilir.
Sürekli yeni şeyler deneyerek gelişimimize katkı sağlıyor. Alçının geliştirici bir
yönü var. Problemleri çözme konusunda
inanılmaz geliştirici bir doğal madde. Her
anımız fabrikada dolu dolu geçiyor.” Orhan
Adaş, bazen aksilikler de yaşıyor. “Her şey
yolunda olmuyor, doğadan gelen bir malzeme sürekli değişebiliyor, tek tip gelmiyor. En mükemmeli üretmek olduğu için
koordinasyonu sağlıyoruz. Bunu da arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. “

“80 yıl, kolay değil. Kalite çizgisinden
vazgeçmeden bugünlere geldik” diyen
Adaş, Dalsan’ın aile şirketi olmasına karşı,
Lafarge ile birlikteliğinden kurumsal bir
kimliğin çıktığına işaret ediyor. Orhan
Adaş, “Kurumsal bir yapı, ama yine aile
şirketi gibiyiz. Şirkette profesyonellikten
ödün verilmiyor, sıkıntılarımız olduğunda,
her türlü sorun çözüme kavuşturuluyor.
Müdürlerimizin, işçilerle ve birimlerle
yakın temasta olması ayrı bir hava yaratıyor. Kendinizi yabancı bir yerde değil de,
sanki kendi işyerinizde gibi hissetmenizi
sağlıyor” diyor.
Lafarge Dalsan’da çalışmak Adaş’ı
mutlu ediyor. Bunu özel yaşamında çalıştığı şirketin ismini ifade ederek belirttiğinde acayip bir havanın olduğunu söylüyor. “Nerede çalışıyorsun sorusuyla karşılaştığımda, Lafarge Dalsan diye söylediğimde, ‘Ooo sektöründe bir numaralı firmada çalışıyorsun’ diyorlar. Doğrusu insanların bize bakış açısını da değiştiriyor. Bu
durum aslında herkesin istediği bir şeydir.”
Alçı sektörünü hiç bilmemesine rağmen,
bugün önemli bir bilgiye sahip olduğunu
belirtiyor. Özellikle doğal bir ürün olan
alçının insan sağlığına etki etmemesini
dile getirerek, “İnsan sağlığına etki etmemesi bizleri daha da huzurlu hale getiriyor” diyor.
Huzurla, keyifle işine giden Orhan
Adaş, yaşadığı bir anısını bizlerle paylaşırken, o anıdan kalan eseri de hala evinin
bir köşesinde saklı tutuyor. “Mühendis
olarak işe başladığımda bana tulum pantolon önermişlerdi, oysa mühendis olarak
içeride olacağım, buna gerek yok diyerek
reddetmiştim. İşe başladığım günün

Orhan Adaş

“Kurumsallığın ötesinde
birbirine ağabey, abla
diyen, kardeş gözüyle bakan
çalışanlara sahip kurumsal bir
şirket burası.”

Erkan Uzunkulaoğlu-Salih Yıldız-Cem Uzunkulaoğlu
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1987 Kaleboğazı, su kuyusu başında

Emrah Tanrıkulu

Emrah Tanrıkulu,
işlerini profesyonel
anlamda yapmanın
yanı sıra, eğlenceye de
çevirebildiklerini ve iş
saatlerinde sergiledikleri
bu performansların
tamamen işlerini
severek yapmalarından
kaynaklandığını söylüyor.

akşamı her tarafım beyaz alçı olmuştu.
Hemen koşarak gidip tulum pantolon
istemiş ve giymeye başlamıştım. İlk
Lafarge Dalsan tulum pantolonu, yaşadığım evde güzel bir anı olarak saklıyorum.”
Tatlı Rekabet Mesaiyi Eğlenceli Hale
Getiriyor… Firmanın en keyifli bölümlerinden birisi; 1. kattaki satış temsilcilikleri. Buradaki “üç kafadar” türlü şakalarla
mesailerini daha eğlenceli hale getirmeyi
başarıyorlar. Emrah Tanrıkulu bu ekipten.
6,5-7 yıl ilaç sektöründe çalıştıktan sonra
bir arkadaş tavsiyesiyle Lafarge Dalsan
çatısı altına giriyor ve son 1,5 yıldır burada
satış temsilcisi pozisyonunda çalışıyor.
“Biz şirketin yüzleriyiz” diyor Tanrıkulu.
Müşterilerin şirketi kendileriyle tanıdıklarını ifade eden Tanrıkulu, “Şirket kültürünü insanlara aktarmada ve insanların
taleplerini şirkete getirme noktasında çok
önemli bir görevimiz var. Dalsan ismini
duydukları zaman insanların yüzlerinde
beliren gülümseme, bana pek çok şey
ifade ediyor. Böylelikle işimiz kolaylaşıyor ve hayata 1-0 önde başlayabiliyoruz”
diyor. Bahattin Bey ile sürekli bilgi alışverişi
içinde olduklarını belirtiyor. Tanrıkulu bu
konuda; “Bizler onların sahadaki elleri, kollarıyız. Bizim taşıyacağımız doğru bilgiler,
ileride alacağımız önlemler ya da yapacağımız projeler için iyi birer kaynak oluşturuyor” şeklinde konuşuyor.
Göktuğ Özkan ve Emrah Çotuk’la
beraber türlü şakalar yaptıklarını söyleyen
Tanrıkulu, şaka konusunda en deneyimli
olanın Göktuğ Bey olduğunu ifade ediyor.
“Şakalar dönemsel anlamla değişmekle
beraber, bir sabah geldiğinizde bilgisayarınızın ekranının yan dönmüş olduğunu görebilir veya çantanızda delgeç,
zımba gibi materyaller bulabilirsiniz”
diyen Emrah Tanrıkulu, işlerini profesyonel
anlamda yapmanın yanı sıra, eğlenceye de
çevirebildiklerini ve iş saatlerinde sergiledikleri bu performansların tamamen işle-

rini severek yapmalarından kaynaklandığını söylüyor.
Üçlünün diğer ayağı olan Emrah
Çotuk, beş yıl Kıbrıs’taki İç Mimarlık eğitiminin ardından, çeşitli proje firmalarında çalıştı. O da 1,5 yıldır Lafarge Dalsan
Ailesi’nin bir üyesi. İş görüşmesinde
sunum yapan Çotuk, çok fazla heyecanlandığını ve hırslandığını söylüyor. Fatih
Bey’in bünyesinde teknik destek sorumlusu olarak çalışan Emrah Bey işin daha
çok mutfak kısmında olduğunu söylüyor.
“Yemeği yapıyoruz ve satış temsilcisi arkadaşlara sunuyoruz. Onlar da bunu müşterilere götürüyorlar” diyen Çotuk; daha
çok çizim yaptığını ifade ediyor. Ancak
çizimlerde çok fazla revizyon olduğunu
ağzından kaçırıyor. Bahattin Bey’e beğendirmenin biraz zor olduğunu söyleyen
Çotuk, yine de bu geri dönüşlerin kendisine çok fazla şey kattığını da ilave ediyor.
Tüm bu geri dönüşlerin kendisine olumlu
sonuçlar doğurduğunu söyleyen Emrah
Çotuk; “Onların mükemmeliyetçiliği bizlerin işini çok fazla kolaylaştırıyor” diyor.
Göktuğ Özkan ise kafadarların üçüncüsü. Çiçeği burnunda bir Lafarge Dalsan
çalışanı olan Özkan’ın şirketteki 9. ayı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği mezunu olan Özkan işe
giriş hikâyesini “ilginç” olarak nitelendiriyor ve şu şekilde anlatıyor: “Gece 3 gibi
evde otururken, internet sitesinde Lafarge
Dalsan’ın ilanını gördüm. İş değiştirmeyi
düşünüyordum ama tam olarak karar verdiğim bir şey yoktu. Buna rağmen iş başvurusunu yaptım. Sabah 9’da telefonum
çaldı ve beni iş görüşmesine çağırdılar.
O zaman görüştüğüm Güngör Bey daha

Emrah Çotuk
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ilk görüşmede ‘Ben seninle çalışırım’ dedi
bana. Böylelikle de işe başlamış oldum”.
Şu an ilgilendiği bölge ile daha önce Fatih
Bey ve Can Bey’in ilgilendiğini söyleyen
Özkan, “Onların bıraktığı miras çok iyi. Çok
güzel geri bildirimler alıyorum. Onların
sayesinde bayilerimle frekansım da çok
rahat tuttu” diyor. Lafarge Dalsan etiketiyle
gitmelerinin de kendilerine çok büyük
bir artısı olduğunu belirtmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle Bülent Bey ile
beraber gittiği görüşmelerde çok fazla şey
öğrendiğini söyleyen Özkan; Kürşat Bey’in
kendilerine dışarıdan destek verdiğini
belirtiyor. “Bağlı olarak çalıştığımız Bülent
Bey ve Şerafettin Bey yaptığımız açıklamaları dinleyip, şartlar neyi gerektiriyorsa ona
göre bazı değiştirilemez noktalarda esneklikler sağlıyorlar bize” diyen Göktuğ; başarı
oranlarının artmasıyla kendine duyduğu
güvenin de arttığının altını çiziyor.
Grup içerisinde en şakacısı Göktuğ
Bey olarak nitelendiriliyor. Emrah
Tanrıkulu’na yaptığı bir şakayı şu şekilde
anlatıyor: “Tanışalı henüz 15 gün olmuştu.
Eskişehir’in en güzel yerinde, gayet makul
bir ücrete, olmayan bir kiralık ev ilanı
tasarladım ve irtibat numarası olarak
Emrah’ın cep telefonunu verdim”. Bu noktada Emrah Bey konuya dahil oluyor:

Göktuğ Özkan

1997 Kaleboğazı, levha tesisi temel atma

Göktuğ Özkan-Volakn Bulut-Emrah Çotuk-Emrah Tanrıkulu

“Telefonum o kadar çok çaldı ki... İlk başlarda benim evim yok diyordum ama sonradan ‘satıldı’ demek zorunda kaldım.
Pazar günü sabah 8’de bile çalıyordu telefonum. Daha sonra anladım Göktuğ’un
yaptığını tabi ki” diyor.
Özkan, 80. yıl ile ilgili olarak, “Bize bırakılan miras çok değerli. Bunu koruyarak
daha ilerilere taşımak da bizim elimizde.
Önümüzdeki yıllar için bizler de temelleri
çok sağlam atılmış bu binanın üzerine katları koyarak güzel bir miras bırakma dileğindeyiz” diyor.
Mehmet Volkan Bulut da bir diğer
satış temsilcisi. 9 Eylül Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümü mezunu olan
Bulut, 1,5 yıl bir proje firmasında alt yapı
mühendisi olarak çalışmasının ardından
Kürşat Bey vasıtasıyla Lafarge Dalsan ailesine katılıyor. Ocak ayında işe başlayan
Volkan Bey, diğerlerinin tabiriyle şirketin
“çömezi”. Üçlü şaka grubundan nasibini
almış elbette o da. İşe başladığı ilk hafta
Göktuğ Özkan ve Emrah Çotuk Gaziantep
Bayisi’nden aradıklarını söyleyerek, kendisinden fiyat istiyorlar. İşte daha yeni olan
Volkan Bey ise cevap veremeyince, kendisini azarlayarak telefonu suratına kapatıyorlar. Volkan Bey; “Bu olay sayesinde
eksiklerimi gördüm. Eğitimin bir parçası
oldu. Güzel bir şakaydı” diyor gülerek.
Lafarge Dalsan’da çalışmakla ilgili
olarak “Kimlik gerçekten çok güzel bir şey”
diyor Bulut. Lafarge Dalsan’ın piyasada
zirveye oynayan bir firma olduğunu söyleyen Volkan Bey, “Lafarge Dalsan kalitede
de zirveye oynuyor” şeklinde konuşuyor.

“Bize bırakılan miras çok
değerli. Bunu koruyarak
daha ilerilere taşımak da
bizim elimizde. Önümüzdeki
yıllar için bizler de temelleri
çok sağlam atılmış bu
binanın üzerine katları
koyarak güzel bir miras
bırakma dileğindeyiz.”
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Volkan Bulut

“Ürünlerle ilgili şikayet
almadığımız için, ürünlerin
kalitesi de buradan ortaya
çıkıyor. Lafarge Dalsan
kalitede de zirveye oynuyor.”
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İşe ilk başladığı zamanlarda bayilerden
gelen istekler üzerine çok fazla inisiyatif
kullanamadığını ama Kürşat Bey ve Emrah
Tanrıkulu’nun kendilerine çok yardımcı
olmaları sonucu kendisini çok geliştirdiğini ifade ediyor.
Yöneticilerin Babacan Tavırları…
Bahattin Bey ve Şerafettin Bey’in kendilerine çok iyi karşılık verdiklerini söylüyor Bulut. “Yönetici fırçası elbette oluyor.
Ancak odalarından hiçbir zaman üzüldüğüm, kırıldığım ya da yüzümün kızardığı şekilde çıktığım bir anı hatırlamıyorum”.
Emre Sela Lafarge Dalsan Gebze
Tesisleri Satın Alma Sorumlusu olarak işini
yürütüyor. 2008 Ağustos’unda Lafarge
Dalsan’da çalışmaya başlayan Sela, yurtdışı eğitimi ve askerlik görevini ifa ettikten
sonra, ilk göz ağrısı olarak işe başlıyor.
4. yılını dolduran Sela, bu sürece ilişkin,
“Burada çok şey öğrendim” diyerek,
çalışma hayatının kendisini geliştirdiğini
söylüyor.
Emre Sela’nın işe girişi referansla… İki
görüşmeden sonra işe başlıyor. İlk günleri
şirketi ve fabrikayı tanımakla geçirdiğini
söylüyor. “Geldiğimde bina tamamlanmış
ama üretime geçilmemişti. Bir hazırlık
süreci yaşanıyordu. Burada en heyecan
verici an ise, ilk levhanın üretimine tanık
olan grubun içinde olmamdı. Çıkan ilk levhaya o kadar çok sevinmiştik ti, tüm ekip
olarak ona imza attık. O levha hala bizde
duruyor. Şahit olduğum bu olay benim
için anlamı yüksek ve unutamayacağım
bir andı.”
Köklü tarihi ile 80 yılını deviren Dalsan,
Lafarge ortaklığı ile sektörün lideri konumunda. Sale, bununla ilgili olarak, duygularını ifade ederken, “Güzel bir şey 80
yıllık köklü bir tarihi olan şirkette çalışmak.
Uluslararası deneyimi olan bir şirketin birlikteliği hem sektörü, hem çalışanlarına,
hem kullanıcılarına büyük deneyimler
kazandırıyor. Daha doğrusu, iş hayatında
bizleri geliştiriyor. İnanılmaz güzel bir
duygu ve ayrıcalık” diyor.
Şirkette, çalışanların çoğunun 20 ya
da 30 yılı devirdiğini anlatan Sela, “Darısı
benim başıma” diyor. Birim amiri Zekeriya
Bey ile çok güzel bir diyaloga sahip olduğunu anlatıyor. İlk iş yeri ve ilk iş deneyimini Lafarge Dalsan’da yaşayan Sela, ilk
zamanlarda günde birkaç defa Zekeriya
Bey ile görüştüğünü anlatıyor. Zekeriya
Bey’in, çalışma ortamını eğitici bulduğunu
sözlerine ekleyen Sela, “Zekeriya Bey’in

sorgulayan yönü ile işi adeta öğrenir
hale geliyoruz. Bu da bize eğitici oluyor.
Zamanla iş tekrarlandığı zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Sonraki aşamalarda
da neler olacağını biliyoruz” diyor.
“Buradaki anlayış çalışanı farklı kılıyor.
Uluslararası şirkette çalışmanın ayrı bir
özelliği var. Aynı zamanda aile şirketi
gibiyiz, müdürümün her zaman kapısını rahatlıkla çalabiliyorum. Bu durum
beni rahatlatıyor. Şirket içi demokratik bir
ortam var.”
Gününün tempolu geçtiğini anlatan
Emre Sela, “Satın alma departmanı olarak
günümüz, birimlerden gelen talep formlarının açılması ile başlıyor. O malzemeleri
en kısa zamanda, en kaliteli olarak tedarik
etmeye çalışıyoruz. Ürünü istenilen
zamanda fabrikaya çekmeye çalışarak
günü tamamlıyoruz” diyor.
Sela, bizlerle sohbetinde çevreci kimliğine vurgu yapıyor. “Çalıştığım Lafarge
Dalsan Gebze tesisi, çevreye önem veren
bir fabrika olarak tasarlanmış ve üretim
yapıyor. Çevreci kimliğimle böylesi bir
tesiste çalışmak doğrusu bana gurur
veriyor.”
Can Uzunkulakoğlu, bir anlamda aile
ortamını gerçek anlamda yaşayanlardan.
Çünkü ağabeyi Erkan Uzunkulakoğlu ile
aynı ortamda çalışıyor. İşe girişi de ağabeyinin referansıyla oluyor. Kendisi için özel
bir günde işe başlıyor Can Bey: Sevgililer
günü olan 14 Şubat 2011’de ilk mesaisine başlıyor. İşe ilk girdiği zamanlarda
güzel bir şakanın kurbanı olduğunu şu
şekilde anlatıyor Can Uzunkulakoğlu:
“Eski Bölge Satış Temsilcimiz İzzet Bey,

Emre Sela

Cem Uzunkulaoğlu

Dalsan’ın büyük bir çınar
olduğunu söyleyen Erkan
Uzunkulaoğlu, ilk arabasını
burada aldığını, evliliği
burada işe başladıktan
sonra düşündüğünü
belirtiyor

Erkan Uzunkulaoğlu

Alçıkart Müşteri Hizmetleri hattından
aradı. ‘Puanımı neden yüklemediniz?’ diye
kızgın bir dille konuşmaya başladı. Bana
öyle bir bilgi gelmediğini ve kart numarasını vermesi gerektiğini belirttiğimdeyse,
ses tonunu iyice yükselterek vermeyeceğini ifade etti. Daha sonra ben de dayanamadım ve biraz karşılık verdim açıkçası.
Sonra Kürşat Bey gelip telefonu elimden
aldı ve İzzet Bey’in olduğunu anladık.
Benim için unutamayacağım bir anı oldu”.
Murat İstekli Gebzi Tesisleri’nde
Vardiya Amiri Yardımcısı olarak, 2011
yılının Haziran ayında Lafarge Dalsan’da
çalışmaya başlıyor. İşe başvurusu internetten gerçekleşiyor. Ön görüşmeler,
gidip-gelmeler derken işe kabul ediliyor
ve iş başı yapıyor. Kurumsal bir şirket ve
fabrika ortamı olarak ilk göz ağrısı Lafarge
Dalsan oluyor. Her ne kadar birinci yılını
doldurmamış olsa da, “İnşallah burası
benim ilk ve son yerim olur. Yuvamı
burada kurar, çoluk çocuğa burada
karışım” diyor.
Bugüne kadar çalıştığı firmaların
küçük çaplı olduğuna dikkat çekerek,
büyük firmada çalışmanın insanın kendine
olan güvenini kazandırdığına işaret ediyor.
Günün çok yoğun geçtiğine dikkat çekse
de stoka alınan iyi ürünün keyif vermeye
yettiğini söylüyor. Tabi ki Lafarge Dalsan’da
çalışmanın altın kuralından biri olan “her
zaman uyanık ve gözü açık olma” şartını
da hatırlatıyor.
“Evde kaldığım zaman, keşke işe
gitsem diyorum. Bugün de gitmesem diye
düşünür ya insanoğlu, işte burada onu
söyleyemezsiniz. Çünkü buraya, kendi
işime geliyormuşum gibi bir hisle geliyorum. Buradaki arkadaşlık ilişkileri de kardeşlik duyguları üzerine kuruludur” diyen
İstekli, herkesin kendi işi gibi özveriyle
çalıştığını anlatıyor.
Lafarge Dalsan’ın büyüklüğünü, kalitesini, anlayışını arkadaş çevresine anlattığında ilk karşılaştığı söz, “Bizi de işe aldırabilir misin?” sorusu oluyor. Oysa az sayıdaki personelle iş yaptıklarını dile getiren
Murat İstekli, otomasyon üretiminin gerçekleştiğini anlatıyor… “Ürün, elimiz değmeden banttan çıkıyor. Stok alanına bırakıyoruz, sadece gerisini kontrol ediyoruz”
diyen İstekli, 80 yıl ayakta durmuş bir şirketin başarısının, büyüklüğünde ve ürün
kalitesinde saklı olduğunu ifade ediyor.
Alçıkart Sektöre Dinamizm
Kazandırdı… İlk göz ağrısı Lafarge Dalsan
olan Uzunkulakoğlu, pazarlama asis-

Murat İstekli

tanı olarak görev yapıyor ve daha çok
Alçıkart ile ilgilendiğini söylüyor. Sektöre
yön veren, farklılık ve dinamizm yaratan
Alçıkart konusunda ustaları bilinçlendirdiklerini belirten Uzunkulakoğlu, müşterilerin isteklerini her zaman birinci planda
tuttuklarını söylüyor. Bu esnada Salih
Yıldız, şakayla karışık Can Bey’in en büyük
korkusunun Bahattin Bey ile yemekte karşılaşmak olduğunu söylüyor. Her karşılaştığında “Sayımız kaç oldu?” diye soran
Bahattin Bey’in öğrenmek istediği ise
Alçıkart’ta ulaşılan rakam. Gülüyor Can
Bey bu espri karşısında ve “Bahattin Bey’e
sayı konusunda sürekli rapor atarım” diyor.
Can Uzunkulakoğlu, çekingenliğiyle
iş arkadaşlarının sempatisini kazanmış.
“Buraya ilk geldiği zamanlar, bir soru sorulduğunda kulaklarına kadar kızarırdı. Şimdi
biraz daha açıldı” diyorlar onun için.
Can’ın ağabeyi Erkan Uzunkulakoğlu
ise 2008 yılından itibaren Lafarge Dalsan
çatısı altında çalışmaya başlıyor. Bu utangaçlık meselesi ile ilgili olarak; “Sanırım
bizim ailede olan, genetik bir şey bu utangaçlık konusu” diyor. “Zaman zaman ben
de Salih Bey ya da Zekeriya Bey’le konuştuğum zaman kızarırdım. Hatta konuşamama noktasına kadar gelirdim. Ama
buradaki çalışma arkadaşlarımın sayesinde
bunu yendim” diyen Erkan Bey; “Can da bu
konuda bana çekmiş. Ama o da zamanla
düzeldi. Burasının hakikaten bir aile
ortamı olması bugün bu noktada olmamızı sağlayan şeydir” şeklinde konuşuyor.
Erkan ve Can kardeşler bir anlamda
şirketin neşe kaynakları. Salih Yıldız; ikisinin de çok yoğun olduğu zamanları
ALÇIM DERGİSİ / yıl:3 sayı:8
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Mevlüt Genç

gülerek şöyle anlatıyor: “Can Bey çok
yoğun olduğu için genellikle üstü başı
biraz dağılır. Erkan Bey de onun kravatını düzeltir, gömleğinin açılan düğmelerini ilikler. Ama kendisinin de hiçbir zaman
ondan aşağı kalır yanı yoktur”.
Salih Yıldız ile aynı dönemde işe başlayan Erkan Uzunkulakoğlu, ufak tefek iş
maceraları olmasına rağmen, kurumsal
anlamda çalıştığı ilk firmanın Dalsan Alçı
olduğunu söylüyor. Satın almayı burada
öğrendiğini belirten Uzunkulakoğlu, Salih
Bey’in kendisinin öğretmeni olduğunu
ifade ediyor. “Daha önce hiç satın alma
yapmamıştım. Burada Salih Bey sayesinde
öğrendim satın almayı” diyor. İşi öğrenme
sürecini ise şu sözlerle betimliyor: “Salih
Bey ve Zekeriya Bey piyasada öyle güzel
etkiler bırakmışlar ki, ‘Lafarge Dalsan’dan
arıyorum’ dediğim zaman, inanılmaz güzel
tepkiler veriyorlar. Bu nedenle hiç zorlanmadım”.
Erkan Bey de Zekeriya Bey’in müthiş
disiplinli biri olduğunu söylüyor. İş dışında
Zekeriya Bey’in öne çıkan özelliği ise;
her konuyla ilgili bir fıkra anlatabilmesi.
Uzunkulakoğlu, özellikle mesai saatleri

dışında, kimsenin duymadığı bu fıkraları
sıklıkla kullandığını belirtiyor gülümseyerek.
Dalsan’ın büyük bir çınar olduğunu
söyleyen Erkan Uzunkulakoğlu, ilk arabasını burada aldığını, evliliği burada işe başladıktan sonra düşündüğünü belirtiyor ve
üstüne basarak şunları söylüyor: “Dalsan
Alçı kadar personeline değer veren bir
firma daha yok. Burada çalıştığımız için
çok şanslıyız”.
Mevlüt Geç, 2007 yılı Kasım ayından
bu yana Gebze Tesisleri’nde Mekanik
Bakım Şefi olarak çalışıyor. Makinenin
düzgün, randımanlı ve verimli işlemesi
Geç’ten soruluyor. “Burada gün geliyor,
nefes almadan çalışıyoruz” diyor Geç. “Ama
her zaman istekliyiz, her zaman severek
yapıyoruz”. İlk başta beş kişilik bir grup
olduklarını söyleyen Mevlüt Geç, sıfırdan
başladıkları işlerinde fırından ilk çıkardıkları malzemenin anısını hiçbir zaman
unutamayacaklarını belirtiyor. “Lafarge
Dalsan gibi büyük ve kurumsal bir firmada çalışmak, hem çalışanlar hem de
ailelerimiz için bir artı değer. Nice 80. yıllar
temenni ediyorum” diyerek burada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Ali Ölmez, Gebze Tesislerinde Profil
Atölye Sorumlusu olarak görev yapıyor.
Gebze’ye transferi Ankara’daki Kaleboğazı
Tesisleri’nden olmuş. İşe girişindeki referansı kayınpederi. 2000 yılında çalıştığı
şirketin yolu, Lafarge Dalsan’a metal işi ile
ilgili yapacağı işle kesişiyor. O zamanlar

gidip geldiği Kaleboğazı daha sonra kendi
çalışacağı işyeri oluyor. “2000 yılının Mayıs
ayında, Kaleboğazı Tesisleri’nde çalışmaya başladım. Kayınpederim, fabrikada
güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ben
de o aralar bir metal işi yapan şirkette çalışıyordum. Ortamı sevince, iş başvurusu
yaptım ve kabul edilerek alçı levha bölümünde çalışmaya başladım. “
12 yılı geride bırakan Ali Ölmez,
geçen zaman zarfını dolu dolu olarak
tarif ediyor. İşi, kendi öz işi gibi benimsediğini dile getiren Ali Ölmez, “İşe, kendi
işim gibi gidip geliyorum. Geçen yıllara
bakacak olursak, sürenin nasıl geçtiğini
emin olun bilmiyorum” diyor. 2004 yılında,
profil üretiminin devreye girmesiyle, alçı
levha bölümünden profil bölüme geçen
Ali Ölmez, kurulum aşamasında da görev
almış. “Profil kurulumunda görev aldım.
Bilmediğim bir iş olarak sürekli stres
yaşıyor, yapamayacağıma ilişkin kaygı
taşıyordum. Oysa yöneticilerimiz bize
güvenerek bu işi başarabileceğimize inanıyorlardı. Ben de, yöneticilerimize karşı
mahcup olurum diye düşünüyordum, ama
onların desteği ile bu işi başardım… “
Köklü bir şirkette çalışmak Ali
Ölmez için görülmeye değer bir keyif…
Sözlerimizin başında 80 yıl ifadesini kullanarak soru yönelteceğimiz sırada, “Daha
nice yıllara” diyerek sevincini, coşkusunu
gösteriyor. “80 yılı devirmiş bir şirkette
çalışmak avantajlı… Ben dışarıda, nerede
olursam olayım, ürünlerimizin reklamını
yapıyorum. Her yerde ürünleri anlatarak,

“Ürün, elimiz değmeden
banttan çıkıyor. Stok
alanına bırakıyoruz, sadece
gerisini kontrol ediyoruz.”
Hüseyin Can Üstünel
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kazanacakları avantajları dile getiriyorum.
Özellikle, bölme duvarlarla ilgili olarak
tuğla, çimento ve kuma gerek olmadan
alan yeri kazanarak daha temiz iş görebileceklerini söylüyorum. Nitekim denediğimiz yerlerde olumlu sonuçlar gören
dostlarım, tek ürün alçı levha ve profilleri
diyorlar. İşte Lafarge Dalsan’ı da farklı kılan
budur.”
Ali Ölmez’in özellikle profil üretimine
geçileceği zaman, makineleri görmek
adına gittikleri İtalya onda unutamadığı
bir anı olarak kalmış. Ölmez, “Profil fabrikasını kurma aşamasında, İtalya’ya gitmiştik. Üç günlük bir geziydi… Makineleri
incelerken, işimizi kolaylaştıracak ve hızlı
üretim yapacağımız makineleri tavsiye
etmiştim. Bunu yönetim kabul ederek
onayladı ve Türkiye’ye geri dönmüştük”
diyor.
Lafarge Dalsan Ali Ölmez’in hayatına
güzellikler katmış… Evli girdiği çalışma
hayatına biri kız, biri erkek olmak üzere iki
güzel çocuk sahibi olmuş. “Lafarge Dalsan,
benim hayatıma güzel bir renk kattı. Bana
işin yok derlerdi. Şimdi ise vardiya amiri
olarak çalışıyorum… Benim için tarifi
mümkün olmayan güzellikler yaşadım
ve yaşıyorum” diyen Ali Ölmez, maaşını
düzenli olarak zamanında aldığını, yeme,
içme konusunda kimsenin kendilerine
karışmadığı gibi, tılsımlı sözcüğü dile getirerek işe dönüyor.. “Yeter ki; dürüstlüğü
elden bırakma… “
2010 Nisan’ında Lafarge Dalsan Gebze
Tesisleri’nde çalışmaya başlayan Hüseyin
Can Üstünel, Lafarge Dalsan ailesine katılmaktan dolayı son derece memnun…
Proses Mühendisi Stok ve Sevkiyat
Yönetimi’nden sorumlu olarak görev
yapan Üstünel, profil atölyesinin yönetim
amiri olarak da kendini tanıtıyor. Günlük
iş akışını anlatırken, “Stok hareketlerini
yaptıktan sonra satış ekibine dağıtıyorum”
diyor. Üstünel, fabrikada üretilen levha
hariç, tüm malzemelerin sevkiyatından
sorumlu bir kaptan…
Lafarge Dalsan ile yolları internette
gördüğü bir iş ilanıyla kesişiyor. Birinci,
ikinci görüşme derken, Üstünel bir anda
kendini fabrikada iş başı yapmış olarak
buluyor. “Vedat Bey ile ikinci görüşmeyi yapmak üzere tesise gelmiştim.
Odada kendisini beklerken, karşı sandalyede üzerinde kot pantolon, kafasında
bareti, üstü toz, alçı olan biri daha bekliyor. Ama sürekli bana bakıyor. Vedat Bey,
odaya girip tanıştırdığında Genel Müdür

Pırıl pırıl genç bir ekiple,
emin adımlarla yarınlara
doğru yürüyen Lafarge
Dalsan, çalışanları ile büyük
bir aile… Nice başarı dolu
yıllara…

Hüseyin Can Üstünel

Yardımcısı Timuçin Daloğlu olduğunu
öğrenince şok geçirmiştim. Çünkü Genel
Müdür Yardımcısı olarak, takım elbiseli bir
isim hayal ediyordum. Bu anıyı hiç unutamıyorum.”
Farklı sektörlerde finans ve data bölümünde çalışan Üstünel, işe ilişkin ilk tüyoları da Timuçin Bey’den almış. “Üretim,
başlı başına bir olay. Adeta canlı bir organizma… Çocuk gibi… O çocuğu başkası
için büyütüyorsunuz. Timuçin Bey bana,
‘Can şimdi seni okyanusa bıraktık, tek
başına yüzmeyi öğrenerek geçeceksin’
dedi. Ve nitekim başardım” Çalışma ortamında arkadaş ve dostluğun ilk planda
tutulduğuna dikkat çekerek, “Eğer fabrikada çalışıyorsanız, eliniz alçıya değecek.
Gerektiğinde kamyona çıkacaksınız, operatöre destek olacaksınız” diyor…
Pırıl pırıl genç bir ekiple, emin adımlarla yarınlara doğru ilerleyen Lafarge
Dalsan, çalışanları ile kocaman bir aile…
Herkes hayatından ve ortamından
memnun olurken, hepsi de geleceğe
güvenle bakıyor. Bu güveni de onlara
Lafarge Dalsan sağlıyor. Nice başarı dolu
yıllara…

Ali Ölmez
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Proje Haber
Lafarge Dalsan’ın sektöre kazandırdığı BoardeX CEKETLEME sistemi, etkili ısı yalıtım
uygulamalarının yapılmasını, daha iyi ısı yalıtımı isteyen son kullanıcılara ve bu işin
uzmanı olan mantolama ekiplerine de kolaylık ve kazanç sağlamaya devam ediyor.
boardeX, üzerine yapılacak klasik mantolama uygulaması için mükemmel bir yüzey sağlıyor.

CEKETLEME
sistemi’nin ilk uygulama projesi:

Köseoğlu apartmanı

Yazı: Muzaffer Arslan
Fotoğraf: Püren Sedef
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Amerika’dan sonra Avrupa’nın ve
Türkiye’nin camelyaf şilte kaplı ilk dış
cephe kaplama levhası olan BoardeX,
uygulamacılarla buluşmaya devam ediyor.
Sibirya soğuklarının yaşandığı günlerde BoardeX CEKETLEME sistemi sayesinde Köseoğlu Apartmanı sakinleri hem
tasarruf etti, hem de sert geçen soğuk kışı
yaşamadı. Köseoğlu Apartmanı’nın dış
cephesinde önce 8 cm kalınlıkta düşük

yoğunluklu (20 kg/m3) mineral yün kullanılarak 12,5 mm kalınlıktaki BoardeX
ile CEKETLEME uygulaması, daha sonra
mükemmel BoardeX yüzeyine 6 cm kalınlığında yalıtım malzemesi kullanılarak klasik
mantolama yapıldı. Böylelikle binanın dış
cephesinde, CEKETLEME sistemi sayesinde, toplam 14 cm kalınlıkta yalıtım
uygulandı. Köseoğlu Apartmanı’nın seçtiği renge uygun olarak mineral sıva üze-

Uzun yıllar yapılan Ar-Ge
çalışmalarının ardından Lafarge
Dalsan tarafından piyasaya
sürülen dış cephe kaplama levhası
boardeX, yine yüzleri güldürdü.
Daha önce çeşitli yapılarda
uygulanan BoardeX, Avrupa ve
Türkiye’de cam elyaf şilte kaplı
levhanın kullanıldığı ilk binaları
sektöre kazandırmıştı.

Ahmet Gürkan Koçak

rine boya yapıldı. Türkiye’deki en yalıtımlı konutlardan birine sahip Köseoğlu
Apartmanı sakinleri bu tercihleri ile enerji
verimliliğine katkı sağlamaya başladı.
Uzun yıllar yapılan Ar-Ge çalışmalarının
ardından Lafarge Dalsan tarafından piyasaya sürülen dış cephe kaplama levhası
BoardeX, yine yüzleri güldürdü. Daha
önce çeşitli yapılarda uygulanan BoardeX,
Avrupa ve Türkiye’de cam elyaf şilte kaplı
levhanın kullanıldığı ilk binaları sektöre
kazandırmıştı. Bu kez de bir apartman dış
cephesi üzerinde CEKETLEME sistemiyle
kullanılan ürün, soğuk kış günlerinin
bahar esintisine dönüşmesini sağladı.
Türkiye’nin İlk Uygulama Projesi
17 yıldır Lafarge Dalsan ile çalışan ve
2005 yılında Türkiye’nin en iyi yönetim
uygulama firması ödülünün sahibi olan
Şener İnşaat, CEKETLEME ve mantolamayı
bir arada yaptığı bu proje ile Türkiye’nin
ilk uygulama projesine imzasını attı.
Şener İnşaat sahibi Ahmet Gürkan Koçak,
BoardeX’in uygulamada pürüzsüz bir
yüzey sağlamasının yanı sıra, çok ekonomik olması sebebiyle ciddi bir taleple
karşılaşacağına inanıyor. Ankara’da
bulunan Kesöoğlu Apartmanına
CEKETLEME ve mantolamayı BoardeX
ürünü ile yapan Şener İnşaat, 250 metrekaresinde CEKETLEME, geri kalan kısmında ise CEKETLEME artı mantolama
olmak üzere toplamda 920 metrekare
uygulama yaptı. Projede büyük bir başarı
yakaladıklarını belirterek, BoardeX’i uygulamada gördükten sonra akıllarındaki
soru işaretlerine yer kalmadığının altını
çizen Koçak, bundan sonraki projelerde
de BoardeX ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Önce CEKETLE, Sonra Mantola
İki yıldır sektörün içinde olan Şantiye
Sorumlusu Şenel Üzüm, BoardeX ile ilk
kez çalıştıklarını söylüyor. “Ürün ilk anlatıldığında normal mantolama ile sağlayamayacağımız ısı değerlerinden söz edildi.
Bu nedenle önce ceketledik, daha sonra
mantoladık ve bunu ancak BoardeX ile
başarabileceğimizi gördük” diyen Üzüm,
hava şartlarından hiç bir şekilde etkilenmediklerini belirtiyor. BoardeX’in maliyet
olarak çok büyük kolaylıklar sağladığını
vurgulayan Üzüm, “Binanın ön cephesinde mozaik taş kaplama ve sıva yüzeylerinde kabaran, dökülmek üzere olan
kısımlar vardı. Bunu sökmek ve ardından
taşımamız bize ayrı bir maliyet çıkaracaktı. Oysa BoardeX kolay çözümler sundu.
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17 yıldır Lafarge Dalsan ile çalışan
ve 2005 yılında Türkiye’nin en iyi
yönetim uygulama firması ödülünün
sahibi olan Şener İnşaat, CEKETLEME
ve mantolamayı bir arada yaptığı
bu proje ile Türkiye’nin ilk uygulama
projesine imzasını attı.

Arif Zeray

Sadece braketlerin geldiği yerlerdeki
kabaran sıvaları söktük. Toplamda 5-6 el
arabası dolusu molozumuz çıktı. 2 kamyon
molozdan kurtulduk. Daha uygun fiyata,
daha iyi ısı yalıtımı sağlamayı başardık”
diyor. Apartman sakinlerinden olumlu
geri dönüşler aldıklarını söyleyen Üzüm,
BoardeX’in ardından mesele yalıtım ise,
önce ceketle sonra mantola sloganının
ürünle nasıl bütünleştiğini belirtiyor.
Geleceğin Malzemesi BoardeX
Uygulamacı, Arif Zeray BoardeX’in
getirdiği kolaylıklardan memnun bir diğer
kişi. BoardeX’i ilk kez şantiyelerinde kullandıklarını söyleyen Arif Zeray, “BoardeX’i
geleceğin malzemesi olarak görüyorum.
Diğer mantolama sistemleri ile arasında çok büyük farklar var. Daha önce
klasik yöntemle mantolama yapardık ve
yüzde 50-60 arasında garanti verebilirdik.
BoardeX ile yüzde 60’a varan tasarruf elde
ettik. Diğer malzemeler gibi değil. Çok
hafif ve kesimi çok kolay” diyor. Diğer malzemelerin kesimlerinin zor olması nedeniyle çok ciddi bir zaman kaybı yaşadıklarını ve binaların cephelerinde 5-6 cm
farklılıklar olduğunu belirten Arif Zeray,
“BoardeX ile böyle bir sorunumuz yok.
Pürüzsüz bir yüzey sağlamamıza imkan
tanıyor” diyerek ürünün faydalarını anlatmaya devam ediyor. BoardeX ile ısı yalıtım
performansı yüksek duvarların imal edileceğini anlatan Zeray, bin metre karelik bir
alanı BoardeX ile 15 günde tamamlayabileceğinin altını çiziyor.
Sibirya Soğuklarına Son!...
20
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dışarıdan gelen gürültü de azaldı, dolayısıyla konforumuz arttı. BoardeX ile bizlere
sakinlik ve huzur geldi” diyor. BoardeX’in
bunların yanı sıra, temiz işçilik ve pratiklik de sağladığını belirten Coşkuner;
“BoardeX’in ülke ekonomisine çok büyük
bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu
imkanı sağlayan Lafarge Dalsan’a çok
teşekkür ediyoruz. Bize hayatımızın piyangosunu yaşattırdılar” diyerek sözlerini
tamamladı.

BoardeX’in avantajlarından en çok faydalananlar kuşkusuz Köseoğlu Apartmanı
sakinleri. Apartman yöneticisi Levent
Coşkuner, binalarına yıllardır mantolama
yapmak için para topladıklarını söylüyor.
Hem cepheyi hem de mantolamayı nasıl
çözebileceklerini düşündüklerini belirten
Coşkuner, Şenel İnşaat ile yaptıkları
görüşmelerde Lafarge Dalsan’ın BoardeX
ürününün kendilerine önerilmesinin
ardından bu işe başladıklarını anlatıyor.
CEKETLEME üzeri mantolama yapılan
Köseoğlu Apartmanı artık kışa hazır olduğunu söyleyen Coşkuner; “Sibirya soğuğunu hissetiğimiz bu günlerde BoardeX’i
daha önceden duymamanın pişmanlığını yaşıyoruz. Doğalgaz giderlerimiz çok
düştü. Sağladığı ses yalıtımı sayesinde

Levent Coşkuner

Usta Haber
Osman Aktaş:

“Alçıkart,
bize değer verdiğinin ifadesidir.”

Osman Aktaş

Yazı ve Fotoğraf: Can Mevlütoğlu
İzmir’de faaliyet gösteren Dekom
Yapısan İnş. San. Ltd. Şti’nin yöneticilerinden Osman Aktaş, Alçıkart’ı neredeyse
çıktığı ilk günden beri tanıyan ve kullananlardan biri… Alçıkart’ın hediye kataloğundan şimdiye kadar 3 hediye alan Aktaş
duygularını şöyle ifade ediyor: “Hediye
almak elbette insanı mutlu ediyor ancak
daha da önemlisi; iş yaptığın, malzeme
aldığın firma tarafından önemsendiğini
hissediyorsun. Bu, insanı hediyeden daha
çok mutlu ediyor.”
Lafarge Dalsan’ın Alçıkart’ı birbirinden
cazip hediye seçenekleri ile inşaatçıların
hem cüzdanlarında hem de gönüllerinde
yerini aldı. Ağabeyine ait Dekom Yapısan
İnş. San. Ltd. Şti’de çalışan Osman Aktaş
da Alçıkart kullanıcısı ve meraklı takipçilerinden… Aktaş, Alçıkart ile ilgili görüşlerinden önce Lafarge Dalsan ile olan geçmişleri hakkında bilgi verdi.
Ağabeyinin Dekom Yapısan firmasını 1996 yılında kurduğunu, kendisinin
de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden
mezun olduğu 1998 yılında firmaya dahil
olduğunu anlatan Aktaş, şöyle devam
etti: “Biz Lafarge Dalsan ile ilk yılımızdan
beri çalışıyoruz. Hatta Lafarge Dalsan’ın
o zamanlar üretmediği alternatif malzemeler vardı. Bizim de iş anlayışımız hep
kalite üzerine olmuştur. Malzemeden hiç
ödün vermedik. Mesela Lafarge Dalsan’ın
şimdi profilleri var. Lafarge Dalsan orayı
devralmadan önce bu profilleri Kerim
Çelik üretiyordu. Ancak Lafarge Dalsan
orayı fabrikası ile birlikte devraldı. Bizim
için de kolaylık oldu. Biz de artık alçı levhadan tut; alçısı, profil sistemi, vidası,

aksesuarı tüm ürünlerimizi Lafarge
Dalsan’dan kullanıyoruz.”
İlk Günden Beri Kullanıyorum…
Alçıkart uygulaması ilk başladığında
kendileri için hoş bir sürpriz olduğunu
belirten Osman Aktaş, uygulamanın başlamasından bu yana henüz bir yıl kadar
bir süre geçmesine rağmen, meraklı bir
Alçıkart takipçisi haline geldiğini söyledi. Alçıkart uygulaması başlar başlamaz
bayilerinin kendilerine Alçıkart formu
gönderdiğini anlatan Aktaş, “Formu doldurup hemen Alçıkart’ımızı aldık. Güzel
bir başlangıç yaptılar. Alçıkart kataloğunu
internet üzerinden takip ediyorum ve
oldukça memnunum” diyor.
Bizi Önemsediklerini Gösteriyor…
Lafarge Dalsan’ın Alçıkart uygulaması
ile müşterilerine verdiği değeri ortaya koyduğunu belirten Osman Aktaş, “Alçıkart
uygulaması, Lafarge Dalsan’ın bence kendi
ürünlerini kullanan kişilere karşı bir jesti…
Bizlere değer verdiğini hissettirdi. Ufak
da olsa ‘çam sakızı çoban armağanı’ hediyeleri, promosyonları ile bizleri memnun
ediyor. Çünkü küçük büyük fark etmez,
hediye aldığınızda memnun oluyorsunuz.
Biz kültür olarak da hediyeye önem veren
bir milletiz. Küçük bir şey de olsa hediye
verildiği zaman siz mutlu oluyorsunuz,
size değer verildiğini anlıyorsunuz” şeklinde konuşuyor.
Hedef: Dizüstü Bilgisayar
Alçıkart kataloğunu sürekli internet
üzerinden takip ederek hediyeler seçtiğini
ve kendisine hedef koyduğunu anlatan
Aktaş, “Alçıkart’ımda biriken puanlarla
şimdiye kadar bir tane su sebili, bir futbol
ve bir de voleybol topu aldım. Kendime

bir hedef de koydum. Ulaşılması biraz zor
görünüyor ama ben dizüstü bilgisayar
almayı hedefliyorum. Dizüstü bilgisayarın
hem puanı biraz yüksek hem de sürekli
beni cezbeden başka ürünler çıkıyor,
onları alıyorum. Böylece dizüstü bilgisayar
için toplamam gereken puanlarımdan
eksiliyor. Ancak yeni hedefim; bu kez sabredip dizüstü bilgisayarı almak” diyor.
Alçıkart’ı sektördeki diğer arkadaşlarına da önerdiğini belirten Aktaş, “Çünkü
çok güzel bir uygulama, o yüzden bu sektörde çalışan tüm arkadaşlarıma tavsiye
ediyorum. Zaten bir araya geldiğimizde
onlara şimdiye kadar Alçıkart kataloğundan ücretsiz aldığım hediyeleri anlatıyorum, onlar da imreniyor” diyerek konuşmasını noktalıyor.

Kürşat Terzioğlu-Osman Aktaş-Can Albayrak
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Proje Haber
Antalya’nın göz bebeği Manavgat’ta saraylardan ilham alan bir otel yükseliyor. Lafarge
Dalsan ürünleriyle inşa edilen Royal Alhambra Palace Oteli’nin her ayrıntısında kaliteli
işçilik ve ince düşüncenin yansımalarını bulmak mümkün.

“Lafarge Dalsan ürünlerinin kullanıldığı

Royal Alhambra Palace

göz kamaştırıyor”

Yazı ve Fotoğraf: Mustafa Kutlu
Kuzeyinde Toros Dağları ile çevrili
Antalya ilinin en büyük ilçesi Manavgat,
Manavgat Nehri’nin üzerinde yer alıyor.
Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, savaşlara tanıklık etmiş, doğal
güzellikleri içinde barındıran bu topraklarda, ona yaraşır bir otel yükseliyor şimdilerde.
İspanya’nın Granada şehrinde yer
alan ve ihtişamıyla adından söz ettiren
Alhambra Sarayı, 1001 gece masallarındaki rüya sarayların gerçek alemdeki izdüşümü olarak sayılıyor. Sarayın doğal çevreye uyumu, girift yapısı, farklı süslemeleri
ve yaşanan mekan ile su ve yeşili belli bir
ahenk içinde buluşturabilmesinden esinlenerek yapılan otel, saray rahatlığı, lüksü
ve konforu yaşamak isteyenleri misafir
edecek.
Royal Alhambra Palace Otel’de Lafarge
Dalsan ürünlerinin kullanıldığını belirten
uygulama bayi Proje Müdürü Kemal Öz ve
Şantiye Şefi İsmail Cem Arıcan, uygulama
sırasında hiçbir sorun yaşamadıklarını
söylüyorlar. “Projede çizilen detaylar her
zaman yerinde bire bir olmayabilmekte.
Bu yüzden yerinde çözümler üreterek
22
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sıkıntıları çözdük” diyen Öz, bu tür proje
sıkıntısıyla karşılaşmadıklarını belirtiyor.
Şantiye Şefi Arıcan, uzun kenarlardaki
pahlar ile ilgili olarak; “Ek yerlerinde ekstra
profil atıldığında, detaylarda herhangi bir
sorunla karşılaşmadık. Ayrıca alçı sıva yapılırken derz bandı kullanılarak çatlamaların
önüne geçmeye çalıştık” cevabını veriyor.
Alçı levha ile istedikleri çözümlere
ve sonuçlara ulaşabildiklerini söyleyen
Kemal Öz; detay ve iç mimari olarak eğrisel
çözümlerde çok iyi sonuçlar aldıklarını
belirtiyor. Geleneksel yöntemlerle duvar

Royal Alhambra Palace Otel’de
Lafarge Dalsan ürünlerinin
kullanıldığını belirten uygulama
bayi Proje Müdürü Kemal Öz ve
Şantiye Şefi İsmail Cem Arıcan,
uygulama sırasında hiçbir sorun
yaşamadıklarını söylüyorlar.

Lafarge Dalsan ürünleri ile
çalışırken tek ekip çalıştıklarını
vurgulayan Öz; alçı levhanın
pratik olduğunu ve işçilik
maliyetini azalttığını, aynı
zamanda projenin takip
ve kontrol edilmesini
kolaylaştırdığını belirtiyor.

inşa ederken duvar ustaları, sıva ustaları
gibi ayrı ayrı ekiplerle çalıştıklarını ama
Lafarge Dalsan ürünleri ile çalışırken tek
ekip çalıştıklarını vurgulayan Öz; alçı levhanın pratik olduğunu ve işçilik maliyetini
azalttığını, aynı zamanda projenin takip ve
kontrol edilmesini kolaylaştırdığını belirtiyor.
Saray gibi ihtişamlı bir yapıyı model
alarak ve bu iddiada yola çıktıklarını
belirten Öz; inşaat süresince bir takım
zorluklarla karşılaştıklarını ancak yerinde
çözümler üreterek sıkıntıları çözdüklerini
söylüyor.
Saraylara Yakışır Ürün: BoardeX...
Amerika’dan sonra Avrupa’nın ve
Türkiye’nin su ve neme karşı güçlendirilmiş çekirdeğe sahip, özel turuncu renkli
cam elyaf şilte kaplamalı, dış cephe duvar
imalatında kullanılan ilk dış cephe kaplama levhası BoardeX, otelde tercih edilen
Lafarge Dalsan ürünlerinden biri oldu.
Dış cephe duvar sistemleri, her türlü kaplama altı, havalandırmalı cephe sistemleri, ıslak hacimler, şaft duvarı imalatları,
tüm saçak altı uygulamaları ve seramik
altı kaplamalar gibi pek çok alanda kullanılabilen BoardeX, Royal Alhambra Palace
Oteli’nin dış mekandaki bir takım bölmelerinde ve boru kaplamalarında uygulandı.
BoardeX’in kendilerine çok büyük kolaylıklar sağladığını söyleyen Şantiye Şefi
İsmail Cem Arıcan; üründen son derece
memnun olduklarını dile getiriyor.
Hızlı, Pratik, ekonomik...
Royal Alhambra Palace Oteli, 35 bin
m2 alanda, 17 bin m2 temel alan üze-

İsmail Cem Arıcan-Mehmet Kalay-Mustafa Fansa
Kemal Öz
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İlk göz ağrısı da Lafarge Dalsan
ve bunu söylerken Lafarge Dalsan
ürünleri ile zamandan tasarruf
sağladıklarını belirten Mustafa
Fansa, malzeme sevkiyatında
kolaylık yaşadıklarını dile
getiriyor. de çalıştığı firmadan
duyduğu gururu da dile getiriyor.

Proje Müdür: Kemal Öz

rine, 120 bin m2 kapalı alana sahip. Bin
500 kişi kapasitesine sahip otelin yapımına ise Mayıs 2011 tarihinde başlandı.
Projenin 1 Haziren 2012 tarihinde teslim
edildiğini söyleyen yüklenici firmadan
Ahmet ve Mustafa Fansa Kardeşler, proje
kapsamında Lafarge Dalsan’ın ALLEV
yeşili, ALLEV beyazı, ALÇITEK, SATENEK ve
BoardeX ürünlerini tercih ettiklerini belirtiyorlar.
“Öncelikle kalite, uygulanabilirlik ve
firma ile müşteri ilişkilerinin çok iyi olması,
Lafarge Dalsan ürünlerini kullanma nedenimizdi” diyen Ahmet Fansa, projede 150
bin m2 alçı levha, 10 bin m2 BoardeX ve
2 bin ton alçı kullandıklarını vurguluyor.
Ürünlerden çok memnun olduklarını dile
getiren Mustafa Fansa ise, Lafarge Dalsan
ürünleri ile zamandan tasarruf sağladıklarını, malzeme sevkiyatında kolaylık yaşadıklarını ve maddi olarak da ekonomik
olduğunu söylüyor.
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Tüm asma tavanlarda alçı levha, dış
mekan tavanlarda BoardeX, duvarlarda
ALÇITEK ve SATENTEK, duvar kaplamalarında da alçı levha kullandıklarını belirten
Ahmet Fansa, alçı levha kullanmalarının
işçilik hızını kayda değer bir şekilde artırdığını, hem zaman kazandırdığını hem
de hızlı ilerleme kaydetmelerine yardımcı
olduğunu vurguluyor.
Alçı levhanın hafif olmasına değinen
Mustafa Fansa ise “Hız, pratiklik ve zaman
olarak büyük tasarrufa sahip olduk. Hafif
olması bina yükünü etkilemediği için
güvenilirlik sağladı” açıklamasında bulunuyor.

Usta Haber
Ramazan Taş:

“Lafarge Dalsan, Alçıkart ile

ustaların dilinden
anladığını gösteriyor”

Yazı ve Fotoğraf: Onur Türk
Alçıkart’ın sıkı takipçilerinden 28
yıllık inşaat ustası Ramazan Taş; Lafarge
Dalsan’ın bu uygulamasından oldukça
memnun. “Biz ustalar böyle şeyleri çok
severiz” diyen Taş; puanları biriktirirken
ustalar arasında rekabet yaşandığını anlatıyor.
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde doğan
42 yaşındaki Ramazan Taş, 1981 yılında
Ankara’ya geliyor. Çeşitli imkânsızlıklar
nedeniyle ilkokuldan sonra okuyamadığını belirten Taş, bu nedenle baba mesleğine yöneliyor. İlk başlarda kardeşiyle
beraber çalışan Ramazan Taş, daha sonra
kendi işini kuruyor. “İnşaatla ilgili her
işi yapıyorum. Dekorasyon, alçı, boya..
Hepsi benden sorulur” diyen Taş; Lafarge
Dalsan’ın ürünleriyle işini çok daha iyi yaptığını ifade ediyor.
Lafarge Dalsan tarafından ustalara
verilen Alçıkartusta kartından faydalanan
Ramazan Taş, imkânlardan dolayı çok
memnun. Alçıkart’ın kazandıran sistemiyle
tanışma hikâyesini şöyle anlatıyor Taş: “Bir
gün çalışırken, alçıların üzerinde puanlar
yazdığını gördüm. Ne işe yaradığını merak
ettim. Sorduğumda Lafarge Dalsan’ın
böyle bir uygulaması olduğunu öğrendim.
O günden beri de puanları topluyor ve
takip ediyorum”.
Hediyeler Mutlu Ediyor… “Bir keresinde malzemeyi kamyon bazında
almıştım. Aldığım malzemenin dışında
bıçak, maket bıçağı ve saat verdiler.
Lafarge Dalsan’ın bize hediyeleriydi
bunlar” diyen Taş; bu sistemin çok hoşuna
gittiğini söylüyor. Ustaların bayilerden
yaptıkları alışverişlerde puan biriktirerek,
biriktirdikleri puanlar sonucunda hediyeler kazanmasını sağlayan Alçıkartusta
sahibi Ramazan Taş, “Biz ustalar olarak,

Ramazan Taş

böyle şeyleri çok severiz” diyor ve ekliyor:
“Lafarge Dalsan böyle yaparak, ustaların
dilinden anladığını gösteriyor”.
Bolca Hediye ve Prestij…
Alçıkartusta’nın avantajlarını anlatan
Ramazan Taş, şunları söylüyor: “Bu kart ile
bizler, bayilerden ve Lafarge Dalsan bayisi
olmayan ama alçıkart sistemine dahil olan
müşterilerden yaptığımız alışverişlerde
puanlar kazanıyoruz. Aynı zamanda hediyeler de alıyoruz. Bu, Lafarge Dalsan’ın
bizlere sunduğu bir ayrıcalıktır. Lafarge
Dalsan ürünlerinin hem kalitesi nedeniyle,
hem de biz ustalara sunduğu bu güzel
imkanları nedeniyle, kullanmaktan çok
memnunum”.
Ustalar Arası Rekabet… Ramazan Taş,
bugüne kadar Alçıkart’ta biriken puanla-

rından herhangi bir ürün almamış. Çünkü
puanlarını daha çok biriktirme çabasında.
“Ne kadar çok puan biriktirirsem, o kadar
yüksek ödüle sahip olurum” diyor Taş.
Hedefi ise dükkânında kullanabileceği
bir “vidalama matkabı”. İşinde kullanacağı aksesuarları öncelik olarak tutan Taş,
diğer ustalarla aralarında tatlı bir rekabet
olduğunu belirtiyor. “Hangimiz daha çok
puan biriktirdik diye, birbirimizin puanlarını kontrol ediyoruz. Herkesin gözü
elbette diz üstü bilgisayarda. Elbette ben
de isterim diz üstü bilgisayarı. Bu nedenle
puanlarımı hiç harcamadan bekletiyorum”
diyen Taş, Alçıkart’ın bu sisteminden faydalanmayan tüm diğer ustalara da kullanmalarını tavsiye ederek sözlerini noktalıyor.

Ramazan Kalay-Ramazan Taş-Önder Demircioğlu
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Bayi Haber
Yapınet Hakkı İşcan:

“Lafarge Dalsan bayrağını

Manisa semalarında
dalgalandırıyoruz”
12 yıldır gururla Lafarge Dalsan bayiliği
yaptıklarını belirten Hakkı İşcan, Lafarge
Dalsan bayrağını Manisa semalarında
dalgalandırdıklarını söylüyor.

Hakkı İşcan

Yazı ve Fotoğraf: Turan Işık
Hakkı İşcan, 22 yıl önce inşaat taahhüt
firması İşcan İnşaatı kurarak iş hayatına
müteahhit olarak başlıyor. 12 yıl önce
ise ikinci bir iş kolu olarak inşaat malzemeleri satışı ve uygulamaları yaptığı
Yapınet firmasını kurmasının ardından
Lafarge Dalsan ile çalışmaya başlıyor.
Bayilikleri oluştururken çok titiz
davrandıklarını söyleyen Hakkı İşcan,
Lafarge Dalsan’ı tercih etmelerini şu
şekilde açıklıyor: “Prensipli davranan, ilkeleri olan, sistemli çalışan, yenilikçi, vizyonu
olan, gelişmeye ve çeşitlenmeye açık,
26
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bölge müdürlükleri olan, müşteri odaklı
çalışan, bayisini ortağı gibi görebilen, geçmişi ve tecrübesi olan, sermaye yapısı
güçlü, kurumsal, marka olan, güvenilir bir
üretici aradık ve Lafarge Dalsan’da bunların hepsini ve daha da fazlasını bulduk”.
12 yıldır gururla Lafarge Dalsan bayiliği
yaptıklarını belirten İşcan, Lafarge Dalsan
bayrağını Manisa semalarında dalgalandırdıklarını söylüyor.
1965 yılında Manisa’da doğan Hakkı
İşcan, ilk ve orta okulu Manisa’da, liseyi
İzmir’de okumasının ardından, Orta Doğu

Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun
oluyor. Yapınet firmasının Manisa’nın
inşaat sektöründeki en güçlü, güvenilir,
beğenilen ve örnek alınan markası olduğunu belirten İşcan, şu anda 50’den fazla
üretici firmanın bayiliğini yaptıklarını söylüyor. 25 bin kalem malzeme çeşitliliğine
sahip Manisa’nın ilk ve tek yapı marketi
olduklarını sözlerine ekleyen İşcan, 45
kişilik kadrosu ile pazarlama ve uygulama
hizmetleri verdiklerini belirtiyor.
Lafarge Dalsan ile çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren alçı ve alçı levha
satışlarını artırdıklarını söyleyen Hakkı
İşcan, her yıl cirolarını katlayarak geliştirdiklerinin ve iş hacimlerini büyüttüklerinin altını çiziyor. “Lafarge Dalsan’ın ürün
kalitesi, fiyat politikası, çeşitliliği, hizmeti,
güvenilirliği ve bizim de gayretlerimizle
çok güzel bir sinerji yakaladık. Bölgede
çalışan arkadaşlarımızla beraber Lafarge
Dalsan’ı Manisa’da en çok aranan ve en
çok satılan marka haline getirdik. Yıllardır
sektörde açık ara lider olmasını sağladık”
diyen İşcan, Lafarge Dalsan bayisi olarak
yakaladıkları bu istikrarlı başarıdan büyük
mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiriyor.
Son on yılda teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle beraber, her türlü bilgiye herkesin kolayca erişebilmesi, ulaşım araçlarının hızlılığı ve çeşitliğinin yeryüzündeki
sınırları ortadan kaldırdığını ve globalizmin yenidünya düzeninde yerini aldığını
belirtiyor Hakkı İşcan. Gelinen bu noktada
inşaat malzemelerinde de yeniliklerin,
değişimlerin ve çeşitlemelerin kaçınılmaz
olduğunu belirten İşcan, Lafarge Dalsan’ın
zamana uygun teknolojik ürünler üretme
konusunda çağı yakaladığını söylüyor.
İşcan bu konuda; “Günümüz inşaat sek-

Hakkı İşcan ve Yapınet çalışanları

töründe ister çok katlı gökdelenler olsun,
ister tek katlı villalar olsun, mimarlarımızın
tasarımlarını gerçekleştirebileceği, düşüncelerini somutlaştırabileceği en uygun
malzeme olarak alçı ve alçı bazlı ürünler
karşımıza çıkıyor. Lafarge Dalsan firması
bunu çok iyi bildiği için Ar-Ge çalışmalarını
artırmakta ve geleceğe doğru yaptığı yatırımlarını yapımcıların ve mimarların talepleri doğrultusunda hızla sürdürmektedir.
Çünkü alçı, bugünün olduğu gibi yarının
da malzemesidir” şeklinde konuşuyor.
Hakkı İşcan inşaat sektörüyle ilgili
olarak sektörel gelişimin belirgin bir
biçimde göze çarptığını söylüyor. İnşaat
sektörünün ülkemizdeki büyümesinin uzun bir süre devam edeceğinin
altını çizen İşcan; yabancı yatırımcıların
Türkiye’ye gelmesi ile sektörün daha da
büyüyeceğini iddia ediyor. İşcan, toplu
konutlara önem verilmesi, büyük şehirlerdeki kentsel dönüşüm projelerinin hayata
geçirilmesi, özel sektörün dinamik yapısı,
insanların artık daha konforlu, daha kaliteli
ve daha yeni evlerde oturma isteği, enflasyonun düşüş eğiliminde olması, konut
kredilerinin uygun hale gelmesi ve köyden
kente göçün devam etmesi gibi etkenlerin
sektörde bir başka büyümeyi getireceğini
vurguluyor.
Hakkı İşcan alçı ve alçı levha kullanmasının sebeplerini, mekanlara kattığı
fiziksel kalite, nefes alması, nem dengelemesi, pratik ve hızlı yapılarak hızlı

demonte edilebilir olması olarak sıralıyor.
İşcan; “Özellikle hızın, pratikliğin ve değişkenliğin çok olduğu çağımızda, yapı üretiminin de çağa ayak uydurması gerekiyor.
Hafif olması, duvar sisteminde iç boşluğunun izolasyon malzemeleri ile doldurularak ısı, ses ve yangın izolasyonunu
aynı anda üst değerlerde sağlayabilmesi,
tesisat gizlenmesine olanak sağlanması,
ıslak hacimlerde kullanılabilmesi benim
için önemli avantajları olarak öne çıkıyor”
diyor.
Bir projeye başlarken, özellikle mekanların kullanım amacına hizmet edebilecek
fonksiyonel çözümleri tercih ettiklerini
söyleyen İşcan, “Ürettiğimiz çözümün hem
kolay uygulanabilir hem de estetik farkları
olmasına dikkat ediyoruz” diyor. Özellikle
sanayi yapılarıyla ilgili çalıştıklarını belirten
Hakkı İşcan, fabrikaların idari ve ofis binalarının temel ilgi alanları olduğunu, bunlarla beraber mağaza dekorasyonları ve
hastane uygulamalarında da keyifli uygulamalarla karşılaştıklarını söylüyor. İşcan
projelerinde kullandıkları alçı levha duvar
tiplerini şu şekilde anlatıyor: “Özellikle
arası taş yünü dolgulu 75’lik duvar U-C ile
yapılmış çift yüz duvar uygulaması ve prefabrik panellerin içten tek yüz duvar giydirmesi yapılarak düzenlenmesi sıkça yaptığımız uygulamalardır. Bunların yanında
alçı levha asma tavanlar, ısık bantları ve
havuzlar da yaptığımız uygulamalar arasında yer alıyor”. Alçı bazlı ürünlerin

yangın dayanımı gibi performanslarına
ait özelliklerini kullanıcılarla paylaştıklarını söyleyen Hakkı İşcan, “Kalabalık insan
gruplarının varlığını da eklediğinizde, her
türlü riski ve tehlikeyi düşünmek ve önlem
almak zorundayız” diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.
BoardeX ile ilgili de konuşan Hakkı
İşcan, hem uygulama kolaylığı hem de
maliyet analizinde çok avantajlı olduğunu söylüyor. Özellikle çimento esaslı
levhaların dış cephedeki yanlış kullanımının önüne geçeceğini söyleyen İşcan,
“Sonradan yapılan eklenti yapılarda daha
hafif çelik malzeme kullanarak iskelet oluşturmak BoardeX sayesinde daha kolay. Su
ve nem dayanımı oldukça başarılı” diyor.
Sarfiyat tablosu ve analizler sayesinde maliyet hesaplamak, malzeme tespiti, sevk edilmesi ve uygulama çözümleri
üretmenin oldukça kolaylaştığını belirten
İşcan, sipariş modülünün Lafarge Dalsan
firmasının büyüklüğünü ve liderliğini ön
plana çıkararak, siparişlerinin daha hızlı ve
kolay olmasını sağladığını söylüyor ve bu
kolaylıktan dolayı Lafarge Dalsan firmasına
sonsuz teşekkürlerini iletiyor.
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Proje Haber
68 mağazanın yer aldığı Krempark’ın dış cephesinde BoardeX kullanıldı. Krem Tur
İnşaat’tan İnşaat Mühendisi ve Şantiye Şefi Hüseyin Avni Kurt, uygulanabilirlik ve maliyet
açısından hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, yapılacak inşaatlarda kullanılmasını tavsiye ediyor.

Küllerinden doğan Krempark AVM’ye

BoardeX fark kattı...

Yazı ve Fotoğraf: İbrahim Görmüş
17 Ağustos… On binlerce ölü, bir o
kadar yaralı ve milyonlarca liralık zarar…
Ama en çok da hafızalarımızda kalan
görüntülerin sebebi; Marmara Depremi...
17 Ağustos depreminden yalnızca 87 gün
sonra 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Düzce olan ikinci
deprem ise, henüz birinci depremin yaralarını sarmaya çalışırken gerçekleşti. 17
Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce, 30 saniye içinde
adeta yerle bir oldu. Üzerinden geçen 13
28
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yılda ise çok şey değişti. Türkiye’nin ikinci
alışveriş merkezi olma amacıyla yola çıkan
ama deprem nedeniyle yapımı durdurulan
Düzce Krempark Alışveriş Merkezi bu değişikliklerden yalnızca biri. Krem Tur İnşaat
tarafından tekrar ayağa kaldırılan AVM,
Düzce’nin simgelerinden biri olacak.
İnşaatına 1996 yılında başlanan ancak
yaşanan depremler nedeniyle yapımına
devam edilmeyen ve bu zaman zarfında
3 belediye başkanı ve 4 yüklenici firma
gören Krempark Alışveriş Merkezi, Krem

Kurt, “Lafarge Dalsan bizim
için kalite manasına geliyor.
Ürünlerinin uygulanabilirliği çok
güzel. Aynı zamanda maliyet
olarak da çok kârlı” diyor.

Hüseyin Avni Kurt

Tur İnşaat Sayesinde Küllerinden Doğdu...
Düzce Anıt Park alanı yanında yer alan
AVM’nin inşaatı bu ay içinde sonlanacak.
68 mağazanın yer aldığı Krempark’ın dış
cephesinde ise BoardeX kullanıldı. Krem
Tur İnşaat’tan İnşaat Mühendisi ve Şantiye
Şefi Hüseyin Avni Kurt, uygulanabilirlik ve
maliyet açısından hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor.
Tarih Ayağa Kaldırılıyor...
2010 yılında kurulan ve ilk deneyimini
Düzce Krempark AVM ile yapan İstanbul
firması Krem Tur İnşaat, firma sahibi Rahmi
Osanmaz’ın girişimleriyle Düzce’nin kaderini değiştiriyor. 6.447,58 m2’lik inşaat
tabanına sahip olan Düzce Krempark
Alışveriş Merkezi’nde ünlü markalar ve
süpermarket ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarına
cevap verilecek. Alışveriş merkezi içinde
ayrıca 4 normal asansör, 2 adet panoramik asansör ve 8 yürüyen merdiven, 195
araçlık iki katlı otopark, 68 mağaza, spa
merkezi, nikah salonu ve toplamda 650
kişilik sinemalar olacak. Zamanında yapılsaydı, Türkiye’nin Akmerkez’den sonraki
ikinci AVM’si olacağını söyleyen Hüseyin
Avni Kurt, Düzce merkezli ikinci depremde
binanın hasar aldığını ve çeşitli sıkıntıların yaşandığını belirtiyor. Düzce şehrinin
göbeğinde yaptıkları alışveriş merkezi ile
Düzce’nin çehresini değiştireceklerini vurgulayan Kurt, Krem Tur İnşaat olarak böyle
bir projenin içinde yer almaktan mutluluk
duyduklarının altını çiziyor.

“AVM’nin içerisi biraz geometrik
anlamda yamuktu. Buna rağmen
kesinlikle diyebilirim ki pahlar
sayesinde düzgün bitişler
sağladık.”

BoardeX = kolaylık...
Hüseyin Avni Kurt’a göre; yapımı uzun
yıllardır devam eden ve adeta bir yılan
hikayesine dönen alışveriş merkezinin hızlı
ve pratik bir şekilde sonlandırılması gerekiyordu. Kurt bu nedenle Lafarge Dalsan
ürünlerini tercih ettiklerini söylüyor.
“Lafarge Dalsan bizim için kalite manasına geliyor. Ürünlerinin uygulanabilirliği
çok güzel. Aynı zamanda maliyet olarak
da çok kârlı” diyen Kurt, iş yerleri haricinde
AVM’nin kendi ortak alanlarında ve dış
cephe iç duvarlarında, mağaza içlerinde
tavan, duvar ve bölme (karkas ile) sinemalarında BoardeX’i kullandıklarını belirtiyor.
ALÇIM DERGİSİ / yıl:3 sayı:8
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“Lafarge Dalsan ürünleri öncelikle
kalite tercihimizdi. Özellikle
uygulanabilirliğini dikkate alarak
karar verdik”

Alçı levha uygulamalarının iş hızlarını yüksek oranda artırdığını söyleyen
Hüseyin Avni Kurt, “Alışveriş Merkezi’nin
içerisi geometrik olarak yamuk olmasına
rağmen, pahlar sayesinde düzgün bitişler
sağladık. BoardeX ile istediğimiz sonuçları
elde ettik” açıklamasını yapıyor.
18.000 m²’de ALLEV beyazı kullandıklarını anlatan Kurt, 265 ton ALÇITEK, ALLEV
TC 22.000, ALLEV sıva köşe 16.000MT
ile ALLEV askı çubuğu,askı maşası,askı
klips,askı ekleme,alev vida, dübel, bant,
pulsa, ekipmanlarının tamamını Lafarge
Dalsan’dan karşıladıklarını anlatıyor.
“Lafarge Dalsan ürünleri öncelikle
kalite tercihimizdi. Özellikle uygulanabilirliğini dikkate alarak karar verdik” diyen
Kurt, ürünlerin sağlıdığı kolaylıkları hızlı ve
pratik olması işi erken bitirmelerine neden
olmuş.
Özellikle AVM’nin ortak alanlarında
ve dış cephe iç duvarlarında alçı levha
kullanımının yapıldığına dikkat çekerek,
mağaza içlerinde tavan, duvar ve bölme
karkas ile sinemalarında kullandıklarını
dile getiriyor. “Şunu belirtmekte yarar
görüyorum, ALÇITEK kullanacağımız yerlerde alçı levha yapıştırarak kısa sürede
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üzerine SATENTEK’le geçerek hazır vaziyete getirmiş olmanın rahatlığı ile hem
maliyetimiz azıldı hem de hızlı işi bitirmemize neden oldu” diyerek, sözlerini
şöyle bitiriyor: “AVM’nin içerisi biraz geometrik anlamda yamuktu. Buna rağmen
kesinlikle diyebilirim ki pahlar sayesinde
düzgün bitişler sağladık.”

Makale - Satış Pazarlama

Ali Kanver - Proje Hizmetleri Yöneticisi

Lafarge
Dalsan, “proje
hizmetleri”
ile başarısını
katlıyor

Bilindiği gibi sektörün lokomotifi
Lafarge Dalsan, patentli ve Türkiye’de
ilk defa üretilen ürünlerle ürün gamını
geliştirmektedir. Lafarge Dalsan içeride
alçı levhalar ile yapılan asma tavan ve
bölme duvar sitemlerine ilaveten, dışarıda BoardeX ile oluşturulan dış cephe
kuru duvarlar sistemlerini tasarlamıştır.
Ülkemiz için geliştirilen bu yeni sistemlerin
sağlamış olduğu performansları sektöre
doğru şekliyle anlatmak gerekmektedir.
Bununla beraber müşteri odaklı çalışmak,
teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
Projelere doğru çözümler sunmak için
bilgi sahibi olmak ve zamanında destek
vermek önemlidir. Kuru duvar sistemlerinin uygulamalarının daha doğru yapılması amacıyla ustalara teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi gerekliliği de
vardır. Ayrıca geleceğin teknik insanlarını
yetiştiren eğitim kurumlarındaki öğrencilere kuru duvar sistemlerinin tanıtılması
da önem taşımaktadır.. Bu tür faaliyetlerin
gerçekleşmesi amacıyla pazarlama departmanı bünyesinde proje hizmetleri bölümü
2011 yılının başında oluşturulmuştur. İşte
bu bölümün çalışmalarını sizlere anlatmak
istiyorum.
Proje Destek: Yeni projeleri tasarlayan mimari firmaların, tasarımlarındaki
iç ve dış duvarların sağlayacağı mekanik,
akustik ve termik açıdan performansları
hakkında bilgi vermek geleneksel duvar
sistemlerine göre karşılaştırmalı analizlerini yapmak, detaylarla ilgili yardımcı
olmak ve bu doğrultuda duvar tiplerini
oluşturmaları için çözüm ortağı şeklinde
çalışmak proje hizmetleri bölümünün başlıca faaliyetleri arasındadır. Ayrıca projelerinde uygun yerlerde doğru malzemelerin
kullanımını sağlamakla beraber BoardeX,
ALLEV A1, ALLEV 4x4, PermaBase gibi yeni
ve teknik ürünlerin tanıtımını yapmaktır.
Şantiye Destek: Mevcut şantiyelerde
satış bölümünün sistem satışına yönelik
çalışmalarına destek vermek, iç-dış kuru

duvar sistemlerinin seçilmesini sağlamak,
teknik ürünlerimizin özelliklerini anlatarak
satış bölümüne destek olmak da proje hizmetleri bölümünün faaliyetleri arasında
yer almaktadır.
Eğitim: İç-Dış kuru duvar ve asma
tavan yapımını üstlenen uygulamacılara
gerekli eğitimlerin verilmesi, bayilerin
teknik ürünler ve sistemler hakkında bilgilendirilmesi, üniversitelerin mimarlık, iç
mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümleri ve meslek odalarının aracılığı ile üyelerine kuru duvar sistemlerinin tanıtımını
yaparak termik, akustik ve mekanik performansları hakkında eğitim seminerlerini
gerçekleştirmek faaliyetlerimizin içersinde
yer almaktadır.
Tanıtım: Sektörün önde gelen yüklenici müteahhitlik firmalarına, mimari
ofislere, yapı denetim firmalarına, kamu
kuruluşlarının inşaat emlak bölümlerine, belediyelere, TOKİ ve Emlak GYO gibi
kuruluşlara,banka vb. şirketlerin inşaat
bölümlerine, teknik ürün ve sistemlerimizin tanıtımlarını yapmak çalışma alanlarımızdandır.
Sonuç olarak pazarlama faaliyetleri
çerçevesinde yürütülen yukarıda bahsettiğim çalışmalar, iç ve dış kuru duvar
sistemlerinin ve teknik ürünlerin doğru
şekilde kullanılmasının sağlanması, proje
hizmetleri bölümünün deneyimli proje
destek mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Proje Haber
2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyan İstanbul, yeni turizm projeleriyle dünya
turizminin de başkenti olmaya aday. Yabancıların otel için yatırım fırsatı aradığı mega kent
İstanbul’un turizm haritası yeni dev projelerle değişiyor. Bu projelerden biri de Tanrıverdi
Holding-Shangri-La Oteller Zinciri’nin Ege Yapı tarafından gerçekleştirilen otel projesi
Shangri-La İstanbul…

Hong Kong’lu
otel zincirinin
İstanbul’daki
ilk oteli:

Shangri-La

Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı
Projenin Teknik Ofis Şefi Berkay
Dikicier, Shangri-La İstanbul otel projesinde hızlı, pratik ve uygulama esnekliğine sahip olduğu için 12 bin 200 metrekare beyaz, 8 bin 850 metrekare yeşil ve 8
bin 800 metrekaresi kırmızı olmak üzere
toplam 30 bin metrekare alçı levha ve 20
bin metrekare de Lafarge Dalsan’ın yeni
ürünü BoardeX kullandıklarını söyledi.
Mimar Dikicier, BoardeX’in dış hava
koşullarına uygun olması, suya karşı alçı
levhaya göre çok daha fazla dayanımı
olması , işlenebilirliği ve uygulama kolaylığı açısından kendilerine büyük avantajlar
sağladığını belirterek, “ Ayrıca, yangın
ve ses dayanımı oldukça yüksek , fiyat
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performans kıyaslaması da diğer muadili
ürünlere göre çok daha iyi. Bundan sonraki projelerimizde de bu ürünü tercih
edeceğiz” diyor.
Türkiye’nin son yıllarda ekonomik
büyüme başta olmak üzere birçok alanda
gösterdiği başarı ve yükselen grafiği
yabancı yatırımcıların dikkatlerini ve ilgilerini de üzerine çekti. Yabancı fonlar, uluslar
arası firmalar ve dünyaca ünlü otel zincirleri Türkiye’de yatırım yapabilmek için
adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İstanbul
başta olmak üzere Türkiye’de birçok bölgede birbiri ardına başlayan turizm ağırlıklı yatırımlar Türkiye’de büyük bir dinamizm yarattı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti

BoardeX’in dış hava koşullarına
uygun olması, suya karşı alçı
levhaya göre çok daha fazla
dayanıklı olduğuna dikkat çeken
Dikicier, ürünün işlenebilirliği
açısından harika iş çıkardıklarını
söylüyor.

unvanını taşıyan İstanbul, yeni turizm
projeleriyle dünya turizminin de başkenti
olmaya aday. Yabancıların otel için yatırım
fırsatı aradığı mega kent İstanbul’un
turizm haritası yeni dev projelerle değişiyor.
İstanbul, Avrupa ve ABD kökenli zincirlerin yanı sıra Uzakdoğu ve Körfez kökenli
ultra lüks otellerin de ilgi alanına girdi.
Singapur merkezli Raffles, Zorlu Grubu’yla
Zincirlikuyu Zorlu Center’daki oteli
işletmek için anlaşırken, İstanbul’da yer
aramaya devam eden Çin’in lüks markası
Mandarin, Türkiye’ye Astaş Gayrimenkul
ile Bodrum’dan girdi. Son olarak İstanbul’a
Körfez’den yeni bir lüks zincir daha adım
attı. Uzun zamandır Türkiye pazarına
girmek için araştırmalar yapan Dubaili lüks
otel zinciri Jumeirah, ünlü polisiye yazarı
Agatha Christie başta olmak üzere pekçok
ünlü ismin konakladığı tarihi Pera Palas
Oteli’ni işletmek üzere Demsa Group ile
el sıkıştı. Dubai Şeyhi El Maktum’a ait şirketler arasında yer alan Jumeirah, aynı
zamanda Dubai’deki ‘Yelken Otel’ olarak
da tanımlanan 7 yıldızlı ünlü Burj el Arab
otelini de işletiyor.
Dünyada 68 otel işleten Hong Konglu
Shangri-La oteller zinciri Avrupa pazarına
bu yılın Kasım ayında İstanbul’da açacağı ilk otelle “merhaba” diyecek. Mülkiyeti
Tanrıverdi Holding’e ait olan Beşiktaş
sahilindeki eski tütün fabrika binasının
üzerine yapılan Shangri-La İstanbul,
Beşiktaş’ta Deniz Müzesi ile Başbakan’ın
İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullandığı Dolmabahçe Sarayı’na ait bölümün
hemen arasında yer alıyor.

Shangri-La’nı n Londra ve Paris’ten
sonra Avrupa’daki üçüncü oteli olacak
olan 185 odalı İstanbul Shangri-La oteli,
1930’lu yılların başında Avustralyalı bir
firma tarafından kurulan Astro Türk Tütün
Fabrikası’nın üzerinde yükseliyor. 250
milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilen otel, Dolmabahçe Sarayı’ndan sonra
sahilde yer alan ikinci yüksek bina olacak.
Otelin, dünya sıralamasında ilk 10 arasına
girmesi hedefleniyor. İnşaatı Ege Yapı tarafından gerçekleştirilen otelin Teknik Ofis
Şefi Berkay Dikicier ile, projenin özellikleri
ve detayları konusunda şantiyedeki ofisinde görüştük.
Proje hakkında bilgi verir misiniz?
Shangri-La, bir Tanrıverdi Holding
yatırımı. Yabancı ortağı Hong Konglu
Shangri-La Oteller Zinciri ile birlikte yürüttüğü bir proje. Shangri-La Grup dünyaca tanınan bir otel zinciri, Türkiye’de
oteli yok, bu yatırım ilk otel projesi olacak
Türkiye’deki. 40 bin metrekarelik bir inşaat
alanı üzerinde, 185 odalı bir otel olacak. En
üst katta kral dairesi olacak. 5. katta teras
ve deniz manzaralı odaları olacak. İlk dört
katta normal odalar, standart odalar yer
alıyor. Projede 6 kat bodrum bulunuyor.
Bu katlarda SPA, Çin restoranı, hamam,
bütün gün yemek veren bir restoran ve
otopark bulunuyor.
Projenizin farklılıkları, ilkleri var mı?
Otelin en büyük özelliği deniz kenarında, deniz manzaralı olması. Burası
eskiden tütün fabrikası olan tarihi bir
binaydı. Burada dış yapıyı koruyarak oteli
inşa ediyoruz. Ortada bir atrium (avlu)
bulunuyor. Buraya bakan odalarımız da

Otel projesinde toplam 30 bin
metrekare alçı levha ve 20 bin
metrekare de Lafarge Dalsan’ın
yeni ürünü boardeX kullanılmış.

Berkay Dikicier
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“Alçı levha kullanımı geleneksel
yönteme göre özellikle zaman
ve işçilik maliyeti açısından çok
büyük bir avantaj sağlıyor bizlere. Kuru bir ürün, harçla uğraşmıyorsunuz, montajı kolay,
istihdam edilen işçi sayısı geleneksel sisteme göre daha az.”
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olacak. 3 katlık bir otopark bulunuyor
otelin altında, diğer 3 katta ise büyük bir
balo salonu, toplantı odaları yer alıyor.
Shangri-La’nın Türkiye’deki ilk otel projesinin gerçekleştirilmesi otelimizin en
önemli özelliği. Diğer önemli özellik tarihi
bir binanın restore edilerek otele dönüştürülmesi.
Projenizin mimarisinde öne çıkarabileceğiniz ne gibi özellikler var…
Projemizin en önemli farklılığı dekorasyonu… Projemizde diğer otellere göre
daha farklı bir dekorasyon söz konusu.
Süslemeli, mermer öğelerin olduğu, korkuluğuna kadar çok ayrıntılı özelliklerin
bulunduğu bir proje. Otel özellikle iç
dekorasyonu ile diğer otellerden ayrışacak
şekilde dizayn edildi.

Projenizin bitiş tarihi kesinleşti mi?
Kasım 15 gibi oteli açmayı düşünüyoruz…
Projenizde alçı levha ve alçı ürünleri
kullandınız mı? Kullandıysanız projenizin
hangi bölümlerinde ne tür alçı levha kullandınız?
Projemizde yoğun bir şekilde alçı
levha ve alçı ürünleri kullandık. Tüm otel
odalarını ayıran duvarları hep alçı levha
ile yaptık. Bu hem ısı, hem de ses yalıtımı
açısından çok başarılı. Otel projemizde
Haktan Yapı’dan yaklaşık 30 bin metrekarelik alçı levha kullandık. Bu alçı levhaların
12 bin 200 metrekaresi beyaz, 8 bin 850
metrekaresi yeşil, 8 bin 800 metrekaresi de
kırmızı alçı levha oldu.
Projemizde hem beyaz, hem yeşil hem
de kırmızı alçı levha kullandık. Beyaz alçı
levhayı daha çok duvar bölmelerinde ve
oda ayırmalarında ve asma tavanlarda
kullandık. Yeşil alçı levhayı ıslak zeminlerde, kırmızı alçı levhayı da yangın dayanımlı yerlerde,yangın danışmanımız
Abdurrahman Bey’in yönlendirmesi ile
kullandık. Kullandığımız alçı levha tipini,
yangın, ses, nem, ıslak hacme göre belirliyor ve ona göre kullanıyoruz. Gerektiği
yerde de Lafarge Dalsan’ın BoardeX ürününü kullandık.
Alçı levha kullanımı size ne gibi avantajlar sağlıyor?
Hızlı imalat sağlaması, değişiklik yapmada esnek olması, değişikliğe çabuk
tepki vermesi, düzgün, terazisinde bir
düzey elde etme, kolay işlenebilir olması
en belirgin avantajları Oda bölmelerini
tuğla ile de yapabilirdik ama daha hızlı
uygulanabilen ve sonuca daha hızlı gidilebilen bir malzeme olduğu için alçı levhayı tercih ettik. Bir diğer önemli avantajı
da hızlı uygulanabilen bir ürün olması.
Otelimizi bir an önce hizmete açmak istediğimiz için hep kuru malzeme kullanmayı
tercih ettik. Bu anlamda alçı levha hızlı
uygulanabilen bir malzeme olduğu için
bize önemli zaman kazandıracak. Ayrıca
alçı levha hem maliyet hem de zaman
yönünden büyük avantaj sağlıyor. Bölme
duvarlarımızda da çift kat alçı levha kullandık.
Bölme duvarlarda kullandığınız
duvar tipi nedir?
Bölme duvarlarda çift duvar şeklinde ses yalıtımında STC 55 değerini elde
etmek için ses yalıtımı danışmanımızın da

önerdiği birbirine değmeyen iki duvar sistemini çift kat alçı levha kullanarak yaptık.
Alçı levha kullanımı geleneksel duvar
sistemlerine göre size ne gibi avantajlar
sağlıyor?
Alçı levha kullanımı geleneksel yönteme göre özellikle zaman ve işçilik maliyeti açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor bizlere. Kuru bir ürün, harçla uğraşmıyorsunuz, montajı kolay, istihdam edilen
işçi sayısı geleneksel sisteme göre daha
az. Harç yerine bir vidalama söz konusu
olduğu için, revizyonu kolay, söküp takılması hızlı bir ürün.
Lafarge Dalsan’ın yeni ürünü
BoardeX hakkındaki görüşleriniz neler?
Beğendiniz mi?
Dış hava koşullarına uygun olması,
suya karşı alçı levhaya göre çok daha fazla
dayanımı olması , işlenebilirliği ve uygulama kolaylığı açısından büyük avantajlara sahip. Ayrıca, yangın ve ses yalıtımı
oldukça yüksek , fiyat- performans kıyaslaması da diğer muadili ürünlere göre çok
daha iyi.
Projenizde bu ürünü nerelerde kullandınız?
Banyolarda ,teras cephelerinde, SPA,
hamam gibi ıslak mekanlarda ve otopark
tavanlarında kullandık.
Projenizde kullandığınız boardeX
miktarı nedir?
Projemizde 20 bin metrekareye yakın
BoardeX kullandık.
Maliyet-fiyat kıyaslaması açısından
BoardeX için neler söyleyebilirsiniz?
Alçı Levhaya göre daha pahalı fakat
muadil ürünlere göre çok daha ucuz.
Grubunuzun yeni projelerinde de
boardeX kullanılmasını önerir misiniz?
Kesinlikle.
Suudi Arabistan’da da projeler geliştiriyor. Ege Yapı Group uluslararası deneyime sahip ve, güçlü teknik kadrosu ile
inşaat sektöründe Türkiye’de uygulanan
birçok yeni teknolojiye öncülük ediyor.
Ege Yapı Group’un İstanbul Beşiktaş sahilinde inşa ettiği Shangri-La otel projesinde kullandığı Top-Down sistemi de
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Tanrıverdi Holding
Tanrıverdi Holding’in temelleri, 1904
yılında Tanrıverdi Ailesi’nin tekstil üzerine perakende mağazacılık faaliyetlerine başlaması ile atıldı. 1970 yılında ev
tekstili ürünlerinin toptan ve perakende
satışı amacı ile Tanrıverdi Mensucat A.Ş.
kuruldu. 1986 yılında İstanbul Çatalca’da
gurubun ilk fabrikasının inşaatı tamamlanarak gipür, brode ve aplik üretimine
başlandı. 1986 yılından günümüze kadar
kurulan yeni şirketler ve yapılan büyük
yatırımlar ile 12 yeni üretim tesisi kurularak iplik büküm, dokuma, iplik boya,
kumaş boya apre, perde konfeksiyon ve
kimyasal üretiminin zincire eklenmesi ile
Tanrıverdi Grubu dünyanın önde gelen
entegre perde üreticileri arasındaki yerini
aldı. 1995 yılında tüm şirketler Tanrıverdi
Holding çatısı altında toplandı. 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan Tanrıverdi
Holding, İstanbul Beşiktaş’taki otel projesi
ile turizm sektörüne de ‘merhaba’ dedi.

Shangrı-La
Dünyada 68 otel işleten Hong Konglu
Shangri-La Avrupa pazarına 2012’de
İstanbul’da açacağı ilk otelle merhaba
diyecek. Merkezi, Hong Kong’da bulunan
Asya- Pasifik Bölgesi’nin en önemli otel
zinciri Shangri-La’nın sahibi Kuok ailesi,
Avrupa’ya ilk Paris oteli ile girerken,
ardından Londra ve İstanbul’da boy gösterecek. Avustralya, Çin, Fiji, Hong Kong,
Hindistan, Endonezya, Malezya, Oman,
Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplam 30 bin
yatağa sahip olan Shangri-La, gelecek 40
yılda dördü Avrupa’da olmak üzere 38-40
otel daha açmayı planlıyor.

Ege Yapı Group
35 yıllık kurumsal ve bireysel tecrübelerin tek çatı altında toplanmasıyla
oluşan Ege Yapı Group bünyesinde; İz
Yapı, Aydoğanlar İnşaat, Ege Iraq ve MGY
Saudia’yı bulunduruyor. Yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 1.000.000 m² alanı kapsayan bir çok konut, ofis, AVM ve, eğitim
kurumu gibi projeleri müteahhit ve gayrimenkul geliştiricisi olarak gerçekleştirmiş
olan Ege Yapı Group, halen yurtiçi ve yurtdışında devam etmekte olan 8 ayrı proje
ile 250 bin m² inşaata devam etmektedir.
Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı
modeli ile başlanmış olan ve bünyesinde
ofis , prestijli bir alışveriş caddesi, rezidans,
özel eğitim tesisi, şehir oteli, spor klubü ve
3180 adet nitelikli konutu barındıran ve
800 bin m² inşaat alanına sahip Batışehir
projesinin de portföyüne eklenmesi ile
Ege Yapı Group’un toplam inşaat alanı
2 milyon m² üzerine çıkacak. Ege Yapı
Group ayrıca yurtdışında da Irak ve

Projenin Künyesi
Yatırımcı: Tanrıverdi Holding
Müteahhit: Ege Yapı Group
İşletmeci: Shangri-La
Yeri: Beşiktaş - İstanbul
İnşaat Alanı: 42.000 m2
Başlama Tarihi: Haziran 2010
Bitirme Tarihi: Kasım 2012
Fonksiyonları: 185 Yataklı Otel
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Bayi Haber
Kırımlıoğlu Yapı’nın Sahibi Nuri Kırımlıoğlu:

Lafarge Dalsan’dan

vazgeçmeyiz
10 yılı aşkın süredir Lafarge
Dalsan ile çalışan ve bayiliğini
yapan Nuri Kırımoğlu, bir
tesadüf eseri 14 yıldır inşaat
sektöründe. Kardeşi Şakir
Kırımlıoğlu ile birlikte Kırımlıoğlu
Yapı Malzemeleri Mimarlık
İnşaat Ticaret Ltd. Şti’nin iki
ortağından birisi olan Nuri Bey,
Lafarge Dalsan’ın ürünleri ve
kalitesi ile tatmin eden, ustaların
tercih ettiği bir marka olduğunu
söylüyor.
Yazı ve Fotoğraf: Nurgül Günaydın
Nuri Kırımlıoğlu

Dede mesleği olan ham deri ile ticaret
hayatına atılan Nuri Kırımlıoğlu’nun inşaat
sektörüne geçiş yapması kendi ifadesi ile
çok enteresan. Dört büyük dükkandan
oluşan ham deri dükkanlarının birisinin
boş olması Nuri Bey’in bu işe “bulaşmasını” sağlamış. Kırımlıoğlu hikayesini şöyle
anlatıyor: “Yan tarafımızda inşaat işi yapan
bir ağabeyimiz vardı. Bir sabah bana boş
dükkanıma çimento indirip indiremeyeceğimi sordu. Ben de kabul ettim. Daha
sonra işin başında durmam teklif edildi.
6 ay sonra bana ‘Sen bu işi öğrendin, tek
başına devam edebilirsin’ dedi. Böylece bu
işe girmiş olduk”.
Nuri Bey’e alçı levha kullanmalarının
sebebini sorduğumuzda başka bir hikayesi daha olduğunu söylüyor. Sivas’ta yeni
kurulan bir alçı fabrikasından bir kişinin
deposuna alçı indirmesini teklif etmesiyle
başlıyor her şey. Alçıyı alan Kırımlıoğlu,
mahallesinde bulunan alçı döküm kartonpiyerle çalışan arkadaşlarına alçıyı veriyor.
Ardından alçı levhayı kendilerinden talep
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etmeleri üzerine bu işe de girmiş oluyor.
Lafarge Dalsan’ın da desteğini alan Nuri
Bey, işini büyütüyor ve genişletiyor.
Alçı işine ilk girdiği zaman Trabzon’da
yaygın olarak kullanılmadığını belirten
Kırımlıoğlu, şu anda Trabzon’a alçıyı
adapte eden, tanıtan bir firma olarak bilindiklerini söylüyor. Ustalara ve müteahhitlere verdikleri seminerlerle alçının ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğrettiklerini
anlatan Kırımlıoğlu, “Tarbzon’da kara sıva
olarak yapılan yerler çok nadir. Şu anda
alçı levha asma tavanda, bölme duvarda,
otellerde ve binalarda revaçta” diyerek
tüm binaların bölmelerinin zamanla alçı
levhaya yöneleceğini söylüyor ve son beş
yıldır iyi bir büyümenin olduğunun altını
çiziyor.
“Doğal olarak doğadan çıkan bir
madde” diyor alçı için Nuri Kırımlıoğlu.
“Alçı; ısı yalıtımını, pratik kullanmayı sağlıyor ve vakit almıyor. Her yönüyle dört
dörtlük bir malzeme” diyen Kırımlıoğlu,

Alçı işine ilk girdiği zaman
Trabzon’da yaygın olarak
kullanılmadığını belirten
Kırımlıoğlu, şu anda Trabzon’a
alçıyı adapte eden, tanıtan
bir firma olarak bilindiklerini
söylüyor.

aynı zamanda alçının oda ısısındaki nemin
fazlasını bünyesine aldığını, daha sonra
odada kuruyan havaya bünyesindeki nemi
yansıtarak ortamı dengelediğini belirtiyor.
İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan
gelişmeleri olumlu buluyor Kırımlıoğlu.
“Özellikle son yıllarda mevsimlerin çok
kısa sürmesi nedeniyle inşaat sektörü de
ivme kazanıyor. Trabzon’da inşaat sektörü
ilçelerde daha fazla gelişmiş diyebilirim”
şeklinde konuşuyor. Yaptıkları projeleri
sorduğumuzda uygulamacı değil, daha
çok satıcı olduğunu söyleyen Nuri Bey,
“Uygulamada gelen bütün işleri mimar
ve inşaat mühendisi olan arkadaşlarımız
yapıyor. Onlarla beraber paylaşıyoruz.
Bugüne kadar verilen projelerde küçük de
olsa, büyük de olsa bir sıkıntı yaşamadık”
diyor.
Şahsi olarak uygulama ekibi olmasa
da Kırımlıoğlu İnşaat’ın referansları bir
hayli fazla. Firmasında 100 kişinin üzerinde
usta olduğunu söyleyen Kırımlıoğlu, pek
çok büyük projeye malzeme verdiklerini
vurguluyor. Forum, Cevahir, Varlıbaş gibi
alışveriş merkezlerini içeren büyük projelerde yer aldıklarını belirten Nuri Bey,
“Lafarge Dalsan olarak İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana gibi büyük şehirlerden gelen
mimarlık firmalarına ürünler verdik” diyor.
Trabzon’da düzenlenen 2011 Avrupa
Gençlik Olimpiyat Oyunları kapsamında
Trabzon ve ilçelerinde yapılan spor komplekslerinin tümünün asma tavan ve alçı
levha ile ilgili kısımlarını da Kırımlıoğlu
İnşaat olarak üstlendiklerini belirtiyor.
Projelerinde genellikle beyaz alçı

Şahsi olarak uygulama ekibi
olmasa da Kırımlıoğlu İnşaat’ın
referansları bir hayli fazla.
Firmasında 100 kişinin üzerinde
usta olduğunu söyleyen
Kırımlıoğlu, pek çok büyük
projeye malzeme verdiklerini
vurguluyor.

levha, hazır profil ve yeşil alçı levha kullandıklarını söyleyen Nuri Bey, projelere
göre malzemelerin de değişebileceğini, şu
anda resmi dairelerde bordo alçı levhanın
tercih edildiğini söylüyor. Dış cephede ise
Lafarge Dalsan’ın ürünü olan BoardeX’i
kullandıklarının altını çiziyor. Kırımlıoğlu,
“Hem dışarıda, hem de iç bölmelerde kullanabiliyoruz. Islak zeminlerde, kalebodur
uygulamada, çatı katlarında ve tavanda
kullanma şansımız da var. Bu bizim için
çok önemli. Müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kalite arayışındaydık. BoardeX
ile bu kaliteyi bulmuş olduk” diyerek
BoardeX’ten duydukları memnuniyeti dile
getiriyor ve alçı ustaları için çok büyük bir
kolaylık sunduğunu belirtiyor. Alçı bazlı
ürünlerin yangın dayanımı gibi performanslarına ait özelliklerini kullanıcılarla da

paylaştıklarını söyleyen Nuri Kırımlıoğlu;
“Alçı bilindiği gibi bünyesinde nemi ve
suyu barındırdığı için yangın esnasında
bir nebze de olsa söndürme özelliğine
sahiptir. Bu nedenle alçılı duvar kolay bir
şekilde yanmaz. Bu anlamdaki bilgiler firmamızın hazırladığı kitapçılarda yer alıyor
ve teknik konular için biz firmamızı arayıp
bilgi edinebiliyoruz” diyor.
Pazarlama işinin biraz meziyet biraz da
teknik analiz olduğunu söylüyor Nuri Bey.
“Usta bir ürünün kendi çapında pratiği
vardır, içine kattığı malzeme ya da tekniği
vardır. Tıpkı bunun gibi bizim de böyle bir
meziyetimiz olduğuna inanıyorum” diyen
Kırımlıoğlu, ilkokulu bitirmesinin ardından
ticarete atılmasının ve büyükleriyle vakit
geçirmesinin ona bu konuda bilgi ve tecrübe kattığını belirtiyor.
Sipariş modülünün kendilerine çok
büyük kolaylıklar sağladığını söyleyen
Nuri Kırımlıoğlu, bugüne kadar Lafarge
Dalsan ailesi olarak, çalışanlarından işverenlerine kadar samimiyet içinde olduklarını ifade ediyor. Sistem analizinin de kendileri için yararlı bir sistem olduğunu söyleyen Kırımlıoğlu, “Ustamız, mimarımız ya
da müteahhidimiz sitemize girdiği zaman
ne yapacağını artık kendisi çözebiliyor. Her
yönüyle güzel bir sistem” diyor.
2011 yılının kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen Nuri Bey, firma olarak en
büyük özelliklerinin verilen sözü yerine
getirmek olduğunu belirtiyor. “Bir firma ile
berabersek, o firma bize yeter demedikçe,
bırakmayız. Lafarge Dalsan bizi bir yere
taşıyan firmadır, ona asla sırtımızı dönmeyiz” diyerek sözlerini noktalıyor.

Nuri Kırımlıoğlu ve Kırımlıoğlu Yapı çalışanları
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İnşaat Dünyası
İZODER Başkanı Ferdi Erdoğan:

“Türk yalıtım sektörü,
büyümeye ve gelişmeye açık bir sektör”

İzoder, yalıtımın bir lüks değil, bir
ihtiyaç olduğunu vatandaşlara
basit ve yalın bir dille anlatarak,
tüketicileri doğru ve kaliteli
yatırıma yönlendirmeyi amaçlıyor.
Lafarge Dalsan’ın desteklediği
proje reklam spotlarıyla dikkat
çekiyor.
Yazı ve Fotoğraf: Şeyda Bafra
Sektörü bilinçlendirmeyi amaçlayan ve
bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın
yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını
ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan
sivil toplum örgütü İZODER, çalışmalarına
hızla devam ediyor.
Ülkemizde yalıtım bilincini geliştirmek,
yalıtımın ülke ekonomisine ve bireylere
sağladığı faydaları anlatmak amacıyla
kurulan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları
Derneği İZODER, reklam kampanyaları ve
halka ilişkiler faaliyetleriyle adından söz
ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Çöpdemir ile gerçekleştirdikleri reklam çalışmaları ile yalıtımın bir lüks
değil, bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlara
basit ve yalın bir dille anlatarak, tüketicileri
doğru ve kaliteli yatırıma yönlendirmek
amaçlanıyor.
ALÇIM’a kapılarını açan İZODER
Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye’de ve dünyada izolasyon ile yalıtım sektörünü, Türk
yalıtım sektörünün büyüklüğünü, yalıtımın ekonomiye ve çevreye katkılarını
ve son yıllarda hayatımıza giren yeşil bina
kavramını konuştuk.
İzolasyon ve yalıtım sektörü, Türk
inşaat malzemeleri sanayisi içinde nasıl
bir öneme ve yere sahiptir?
Yalıtım sektörü; inşaat, mimarlık,
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Ferdi Erdoğan

makine vs. meslek gruplarının oluşturduğu yeni ve farklı bir alt sektör olarak
görülebilir. İnşaat sektörünün gelişmesi ile
artacak olan yeni konut sayısı yalıtım sektöründe olumlu gelişmeler yaşatacaktır.
Ancak bu yeni bina ve konutlar yanında
bir de mevcut konut stoğu bulunmakta
ki bunlar hem enerji bakımından verimsiz
hem de deprem olgusu açısından bakıldığında güvenliğinden emin olamadığımız
yapılardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta ısı yalıtımı ve enerji verim-

liliği olmak üzere tüm yalıtım türleri ön
plana çıktığı için yalıtıma verilen önem artmakta, sektör canlanmaktadır.
Yalıtım, yeni yapılan binalar için
geçen yıl zorunlu hale geldi. Mevcut
binalar için ise 2017 son tarih. Son
dönemde binaların dış cephelerindeki
hareketliliğe şahit oluyoruz. Bu durum
sektörü nasıl etkiledi?
Aslında doğru bilinen bir yanlıştan
bahsediyoruz. Yukarıdaki ifadenin birinci
bölümü doğru, ikinci bölümü yanlış diye-

Kadir Çöpdemir ile gerçekleştirdikleri reklam çalışmasında
yalıtımın bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlara
anlatan İzoder, tüketicileri doğru ve kaliteli yatırıma
yönlendirmek amaçlıyor.

“Bütün binaların yalıtımlı olduğunu varsaydığımızda bir seferde
değil, her yıl en az dört tane Keban
Barajı kazanırız ya da en az iki
tane Akkuyu Nükleer Santrali
yapmış gibi enerji tasarruf etmiş
oluruz.”

Kadir Çöpdemir

biliriz. Yeni binalar için ısı yalıtımı zorunluluğu 14 Haziran 2000’den beri yürürlüktedir. Mevcut binalara 2017 tarihinden
itibaren ısı yalıtımı için bir zorunluluk
getirilmemekte, sadece Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği çerçevesinde getirilen Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının
mevcut binaların 2017 tarihine kadar bir
kimlik belgesi alması zorunluluğunu ifade
etmektedir. Bu mevcut binaların bu tarihe
kadar ısı yalıtımı yapılması zorunlu anlamını doğurmaz. Enerji Kimlik Belgesi bilindiği gibi A’dan G’ye kadar giden binanın
kullandığı tüm enerjiyi çeşidini ve miktarını dikkate alarak sınıflama yöntemidir. A
sınıfı, enerjiyi en verimli kullanan binalar
için, G sınıfı da çok kötü kullanan binalar
için verilmektedir. Yeni binalarda ise bu
sınıflamada D ve altı sınıfa izin verilmemektedir.
Binaların yüzde 90’ının yalıtımsız
olduğunu biliyoruz. Son girişimler ile bu
oran düşmeye başladı mı? Güncellenen
son rakamlar nedir?
Bu girişimlerin binaların yalıtımsızlık oranını azaltmakta olduğu kesin.
Bugünlerde yaklaşık 19 milyon mevcut
konut stoğunun 3-3,5 milyonunun yalıtımlı olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamlarla hareket edersek yüzde 15-18 arası bir
oranda yalıtımlı bina oranından bahsedebiliriz.
2002’de 300 milyon dolarlık ciro yapan
“ısı yalıtım” sektörü yaklaşık 10 kat büyüyerek bugün 3 milyar doları aşmıştır. Bu
rakamlar sektörün daha da büyüyece-

ğinin bir göstergesidir. Ayrıca yalıtım pazarının durumunu bir önceki yıldan değerlendirmek gerekirse 2010 yılında özellikle ısı yalıtımı branşında yüzde 20’leri
aşan büyümeler yaşandı. 2011 yılında da
benzer rakamlara ulaşıldı. Ürün grupları
bazında bu rakam, yüzde 40’ları aştı. 2011
yılında Isı Yalıtımı alanında yaklaşık 11,7
milyon m3 malzeme kullanıldı ve sektör
yüzde 26 büyüdü.
Türkiye’de şu anda toplam kaç bina
var? Mevcut kapasite 2017’ye kadar tüm
binalara yalıtım yapmak için yeterli mi?
Yukarıda da bahsettiğimiz 19 milyon
konutun yalıtımsız. 15-16 milyonuna bir
yıl içinde yalıtım yapılması pratik olarak
mümkün değildir. Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi’nde de belirtildiği gibi belli bir
periyoda yapılması planlandığında kapasite sorununun yaşanması söz konusu
değildir. Şu andaki ihtiyacın çok üstünde
bir kapasitenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
Son yıllarda hayatımıza giren yeşil
bina kavramına nasıl yaklaşıyorsunuz?
Yeşil bina konsepti, Türk yalıtım sektörünü ve dolayısıyla inşaat malzemeleri
sektörünü nasıl etkileyecektir?
Yeşil Bina aslında öncelikle bizim sektörümüzle birlikte oluşmakta, temelinde
yalıtım sektörü bulunmaktadır. Kullandığı
enerji açısından değerlendirildiğinde en
efektif ve verimli olan binalar yeşil binalarda daha üst sertifikalara sahip olmaktadır. Tabi ki sadece etkili yalıtım kullanmakla, binaları yeşil yapmak mümkün

olmamaktadır. Yalıtım dışında, akıllı ve
oto kontrollü elektrikli verimli cihazlar,
kazanlar, aydınlatma sistemleri ve tabi ki
rüzgar, güneş ve yer altında ısı pompaları ile elde edilen temiz enerji kaynakları bu kavramın tamamlayıcılarıdır. Bu tür
ürünler yapı malzemeleri sanayinin parçası
ürünler olması dolayısıyla Yeşil Bina kavramı yapı malzemeleri sanayi için önemlidir. Yeşil binaların ruhunda ağırlıklı olarak
pasif ev olarak tanımladığımız yeni konut
anlayışı gelmektedir. Sıfır enerji ile binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri çözümleri hedefleyen pasif ev yaklaşımı yeşil binaların başlangıcıdır ve pasif
ev hedefiyle yalıtılmış binalar insanlara “A
sınıfı” bir yaşam vaat etmektedir.
Yalıtımın yaşam alanlarına, ekonomiye ve çevreye katkılarından söz eder
misiniz?
İZODER kurulduğu günden bu yana
yalıtımının önemini anlatmakta, son yıllarda özellikle enerji verimliliğinin altını
çizmekte ve bu konuda ne kadar haklı
olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
Yalıtım çalışmalarının hızlandırılması
durumunda yüzde 50’nin üzerinde enerji
verimliliğinin yakalanması mümkün.
Yüzde 50’nin üzerinde sağlanacak enerji
verimliliği ile binalarda ısı yalıtımı yoluyla
bugünkü petrol fiyatları baz alınarak
hesaplandığında 7-8 milyar $’lık tasarruf
sağlanabilir. Enerjiyi ithal eden bir ülke
olduğumuz için böylesine bir tasarruf,
cari işlemler açığının da en az 7 milyar
dolara yakın azalması anlamına geliyor.
Rakamların da gösterdiği gibi enerji verimliliğinin cari açık üzerinde yaratacağı etkiyi
doğrudan görmek mümkün. Enerji verimliliği konusunda atılmayan her bir adım,
ülkemize 7 milyar doların üzerinde bir yük
oluşturmaktadır. Bütün binaların yalıtımlı
olduğunu varsaydığımızda bir seferde
değil, her yıl en az dört tane Keban Barajı
kazanırız ya da en az iki tane Akkuyu
Nükleer Santrali yapmış gibi enerji tasarruf
etmiş oluruz. Çok önemli olan diğer bir
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Kadir Çöpdemir

yalıtım konusu su yalıtımıdır. Suyun binaya
ve temele verdiği zararı engeller, böylelikle betonun içindeki demirler paslanmaz
ve binanız depreme karşı korunur. Ses yalıtımı; bulunduğunuz mekanı istenmeyen
seslerden yalıtır, gürültünün sağlığınız
üzerindeki olumsuz etkilerini engeller.
Yangın yalıtımı; yaşadığınız mekânda can
ve mal güvenliğinizi sağlamaya yardımcı
olur. Yangın anında ısı ve dumanın hızlı
yayılmasını engelleyerek yangının verebileceği zararları en aza indirir.
Binalarda zorunlu hale getirilen
Enerji Kimlik Belgesi uygulamasında
hangi aşamadayız? Süreç nasıl ilerliyor?
Şu ana kadar kaç bina bu belgeye sahip
oldu? İstenen sonuçların alınması için
neler yapılması gerekiyor?
Enerji Kimlik Belgesi ise 1 Ocak 2011
tarihinde yürürlüğü girmiş yeni binalarda
derhal yani inşaat izniyle birlikte alınmasını şart koşmuş, Biz herkesin A sınıfı
bir yaşam ve konforu hak ettiğini düşünürken, EKB uygulaması en az “C” statüsünde olmasını istemektedir. Tüm mevcut
binaların ise 2017 yılına kadar Enerji
Kimlik Belgesi almasını zorunlu kılmıştır.
Bu belge, konutlarımızın enerji performansını göstermektedir. Bu yönetmelik
yeşil evlerin ağırlık kazanmasını sağlamış,
enerji tasarrufunun önemine ve doğal
olarak yalıtım bilincine dikkat çekmiştir.
Sonuç olarak insanlar, evlerine aldıkları
beyaz eşya, televizyon, ampul gibi ihtiyaçlarını seçerken tasarruf gayesiyle “ A sınıfı”
olmasına gösterdikleri özeni, oturdukları
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konutu seçerken kendi yasam standartları
için de göstermeli ve talep etmelidir.
Ancak Haziran 2011 seçim sürecinde
bu belgelendirmede yaşanan sıkıntılar
dolayısıyla bu uygulama gevşetilmiş ve
gelişmesi durmuştur. Şu anda etkisiz bir
uygulama olarak gündemdedir. Biz geç
de olsa AB kriterlerini yıllarca sonra uygulamaya alınmasının ülkemizin en önemli
enerji ve çevre politikalarından birisi olduğunu ve güçlü bir iradeyle hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etmek
istiyorum.
Sektörün önünün açılabilmesi ve
enerji verimliliği için yalıtımın desteklenmesi konusunda ne gibi sorunlar yaşanıyor ve çözüm önerileriniz nelerdir?
Sektör sorunlarının en başında yalıtımla ilgili yayımlanan yasal mevzuatların
uygulamalarının istenen seviyede olmaması bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak
sürekli bilinçlendirme ve bilgilendirme
çalışmaları sürdürüyoruz.
Beklenen büyüme oranları da sektörün önemli ve kurumsal oyuncuları için
tam anlamıyla geçerli olamadı. Bunun en
büyük nedeni de gelişen sektördeki yeni
oyuncuların bazılarında haksız rekabet
unsurlarının yaşanmasıdır. Yani aslında
büyüme kayıt dışının ve kalitesizliğin
yaşandığı alanda olduğu için bu tür faaliyet içinde olan firmalar bu büyümeden
nemalandılar. Çünkü kayıt dışılık, sigortasız işçi çalıştırmak, tüketiciyi yanlış yönlendirerek haksız rekabet yapmak, çevreyi
koruma standartlarına uyulmadan yapılan

üretimler maliyetleri aşağıya çekmekte
ve bu tür firmaların büyümesine neden
olmakta. Kurumsal olmayan bu firmaların mutlaka önüne geçilmeli, bakanlığın
piyasa gözetim denetim fonksiyonu ciddi
ve etkin bir şekilde kullanılmalı.
Sektör ürünleri ve hizmetleri; enerji
verimliliği, çevre, insan sağlığı, can ve mal
güvenliği açısından ülkeye ve ülke bireylerine çok önemli katkılar sunmaktadır.
Böylesine önemli bir alanda devlet mutlaka destek vermelidir. Devletin vereceği
destek, sektör aktörlerine değil, tüketiciye
dönük olmalı. Örneklerinin dünyada bolca
görüldüğü yöntemler bellidir. Tüketicilere
dönük sektör ürünleri ve hizmetleri için
KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, kullandırılacak tüketici kredileri üzerinden alınan
vergilerin sıfırlanması gibi mali destekler,
A, B, C sınıfı binalardan alınan emlak vergilerinde kullandıkları enerjilerin fatura vergilerinde ve alım-satım vergilerinde özendirici teşviklerin nihai tüketicilere sağlanması gerekmektedir.

Usta Haber
Alçı Ustası Ozan Beyaz:

“Alçıkart, insana kendini özel

hissettiriyor”
Alçı ustası ve Alçıkart sahibi Ozan
Beyaz, Alçıkart uygulamasını çok
beğendiğini, kendini özel hissettiğini belirterek, “Biriken puanlarımla kendime saat, oğluma da
akülü araba almayı planlıyorum.
Sırada kamera var. Onun için
daha çok iş, dolayısıyla daha
çok alışveriş yaparak puanlarımı
artırmaya çalışıyorum” diyor.
Ozan Beyaz

Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı
Hizmet verdiği sektördeki paydaşlarıyla paylaşımı ve birlikte gelişmeyi ve
büyümeyi ilke edinen Lafarge Dalsan, sunduğu yeniliklere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Alçıkart da bunlardan sadece
biri… Lafarge Dalsan, Alçıkart uygulaması
ile sektördeki önemli bir boşluğu kapatmış
oldu. Alçıkart, sektörde önemli bir sorun
olan finansman sıkıntısına da çözüm
getirdi. Alçıkart sistemi ile Lafarge Dalsan
bayileri risk almadan satış yapabilirken,
kart sahipleri de Lafarge Dalsan’dan aldıkları vade ile daha kolay alışveriş yapma
imkanı buluyor. Alçıkart puan ve ödeme
sistemine üye olan Lafarge Dalsan bayilerinde bulunan Alçıkart POS ile yapılan
her türlü alımın bedelini taksitle ödeme
şansını da yakalıyor. Alçıkart’ın bir diğer
özelliği de, kart sahiplerine sunduğu 60
günlük ödeme vadesi.
Bir yıl dolmadan Alçıkart sayısının
ciddi rakamlara ulaşması, Lafarge
Dalsan’ın sektörde önemli bir boşluğu
dolduğunu gösteriyor. İlk kez geçtiğimiz
yıl düzenlenen İstanbul Yapı Fuarı’nda
tanıtılan ve fuarda büyük ilgi gören
Alçıkart uygulamasına katılanlar biriken
puanlarıyla hem kendilerine hem de
ailelerine, sevdiklerine aldıkları hediyelerle
mutlu anlar yaşıyor ve yaşatıyorlar.
Alçı ustası Ozan Beyaz da bu mutluluğu yaşamaya hazırlanan ustalardan
sadece biri… Dergimizin bu sayısında

konuk ettiğimiz Ozan Beyaz ile Alçıkart
hakkında mini bir söyleşi yaptık…
Sizi tanıyabilir miyiz?
İstanbul Kumburgaz’da dünyaya
geldim. Evli ve bir erkek çocuk babasıyım.
Yakında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyorum. Mesleğe 2003 yılında başladım. Mesleği, Metin Alver adında işinde
çok iyi olan ustamdan öğrendim. Halen
Beyazlar İnşaat’ta taşeron olarak çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum, severek
yapıyorum.
Alçıkart uygulamasını nasıl buluyorsunuz?
Lafarge Dalsan’ın başlattığı Alçıkart
uygulaması çok güzel bir hizmet. Alışveriş
yaptıkça puanlarınız birikiyor ve bu biriken
puanlarla Alçıkart’ın sunduğu geniş ürün
yelpazesinden istediğinizi, ihtiyacınız olanı
alabiliyorsunuz.
Alçıkart’ı ilk duyduğunuzda neler hissetmiştiniz?
Alçıkart’ı ilk duyduğumda çok
sevindim. Kendimi özel hissettim. Bugüne
kadar neden böyle bir kart uygulaması
olmadığı konusunda hayıflandım.
Alçıkart’tan biriken puanlarınızla
neler aldınız veya neler alacaksınız?
Şu anda Alçıkart’ımda biriken puanlar
var, ancak henüz bir şey almadım. Biriken
puanlarımla öncelikle kendime saat ve
oğlum için de akülü araba almayı planlıyorum.

Alçıkart’ı arkadaşlarınıza öneriyor
musunuz?
Ailemizde ve yakın çevremde benimle
aynı mesleği yapan çok sayıda insan
var. Alçıkart’ı olmayan bu yakınlarıma
Alçıkart’ın özelliklerini, faydalarını ve hediyelerini anlatıyor, onların da Alçıkart sahibi
olması için teşvik ediyorum.
Alçıkart’ı sizde gören arkadaşlarınız
ile aranızda nasıl bir diyalog geçiyor?
Alçıkart’ı ilk kez gören meslektaşlarım
merak edip soruyorlar. Özelliklerini, ne
hediyeler aldığımı, avantajlarını soruyorlar,
ben de onlara anlatıyorum, Alçıkart’ı tanıtıyorum. Alçıkart sahibi meslektaşlarımla
bir araya geldiğimizde ise aramızda hep
“senin kaç puanın birikti?” veya “Biriken
puanlarınla neler aldın veya ne almayı
planlıyorsun” muhabbeti geçiyor.
Alçıkart ile ilgili başka neler söylemek istersiniz, biriken puanlarla almayı
hayal ettiğiniz bir ürün var mı?
Alçıkart’ta biriken puanlarla alabildiğimiz hediye çeşidi bana göre yeterli ve
zengin. Sadece puanların kullanma süresi
ile ilgili bir sıkıntım var. Herhalde biriken
puanları bir yıl içinde kullanmak gerekiyor. Bu süre uzatılabilir mi, bilmiyorum
ama uzatılabilirse çok iyi olur. Hayalimde
kamera almak var. Ama puanım yetmiyor.
Puanı doldurmaya kalksam süre doluyor.
Öyle olunca puanlar boşa gitmesin diye
başka hediyeler alıyoruz.
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Bayi Haber
Lafarge Dalsan’ın ilk bayilerinden olan Yılkar Yapı Yöneticisi Uğur Karaduman:

Lafarge Dalsan ürünlerinin sektördeki

algısı çok yüksek

Uğur Karaduman

Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı
Yılkar Yapı, 2000 yılında bayilik vermeye başlayan Lafarge Dalsan’ın ilk bayileri arasında yer alan ve uygulama yapmayan nadir bayilerinden biri. Ataşehir
Ferhatpaşa’daki bin metrekarelik kapalı
depoya sahip şirket binasında hizmet
veren Yılkar Yapı, geniş ürün yelpazesi ile
müşterilerine kaliteli ürünler sunmayı ilke
edinmiş bir firma.
Şirketi eşi ile birlikte yöneten Uğur
Karaduman, sektörde ‘alaylı’ olarak tabir
edilen, çekirdekten yetişme ticaret erbabından. 2001 yılında yollarının Lafarge
Dalsan ile kesiştiğini belirten Uğur
Karaduman, geçen 11 yıllık süre içerisinde,
Lafarge Dalsan bayisi olmanın avantajlarını ticari hayatta fazlasıyla yaşadıklarını
söylüyor.
42
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Bu sayımızda bayi sayfamızın konuğu,
Lafarge Dalsan’ın ilk bayileri arasında yer
alan İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren
Yılkar Yapı Ürünleri ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin
yöneticisi ve şirket ortağı Uğur Karaduman
oldu. Küçük bir ekiple yapı alçıları, alçı levha,
galvaniz profil, ısı ve su izolasyon malzemeleri satışı ile ticari hayatına başlayan
Yılkar Yapı, 2009 yılından itibaren bin metrekarelik kapalı depoya sahip yeni binasına
taşındıktan sonra, pazarladığı ürünlere çelik
konstrüksiyon, iskele demiri, asma tavan,
bölme duvar kutu profili ürünlerini de ekleyerek ürün yelpazesini genişletti. Yılkar Yapı,
Lafarge Dalsan’ın ilk sayılabilecek bayileri
arasında yer alıyor. Yılkar Yapı’nın bir diğer
özelliği de Lafarge Dalsan bayileri arasında
uygulama yapmayan bayilerinden olması.
Üniversite eğitimini yarıda bıraktıktan
sonra ticaret hayatına atılan Uğur Bey, ken-

Yılkar Yapı, Lafarge Dalsan’ın ilk
sayılabilecek bayileri arasında
yer alıyor. Yılkar Yapı’nın bir diğer
özelliği de Lafarge Dalsan bayileri
arasında uygulama yapmayan
bayilerinden olması.

dini sektörün alaylı olarak tabir edilen, çekirdekten yetişme ticaret erbabı olarak tanımlıyor. 2008 yılına kadar eşiyle ayrı ayrı yönettikleri şirketleri Yılkar Yapı adı altında birleştirdiklerini belirten Uğur Karaduman ile,
Yılkar Yapı, Lafarge Dalsan ve sektör ile ilgili
görüştük.
Lafarge Dalsan ile yollarının 2001 yılında
kesiştiğini hatırlatan Uğur Karaduman,
Lafarge Dalsan bayiliğini ve bayi olduktan
sonra iş hayatında nelerin değiştiğini şu sözlerle anlatıyor; “Lafarge Dalsan 2000 yılında
bayilik vermeye başladı. Biz de 2001’de
bayilik alan en eski birkaç bayisinden biriyiz.
Aynı zamanda Lafarge Dalsan’ın uygulama
yapmayan her halde tek bayisiyiz. Sadece
satış yapan bir bayiyiz. İstikrarlı gitmeye çalışıyoruz. Demir ürünlerinde kar marjımız çok
az. Toz alçı ve diğer alçı ürünlerini de marjlı
satmaya çalışan bir firmayız. İşimizin yüzde
30’unu alçı levha ve alçı ürünleri, yüzde
70’ini de çelik ürünleri oluşturuyor. ”
Lafarge Dalsan bayiliğinde en beğendiği özelliğin münhasırlık olduğunu özellikle vurgulayan Karaduman, “ Lafarge
Dalsan’ın internet üzerinden sipariş verme
ve diğer uygulamaları internet üzerinden
yapabilme özelliğini çok beğendiğimi, çok
kullanışlı ve avantajlı bulduğumu özellikle
belirtmek isterim” diyor.
Marka olmuş kaliteli ürünler satmanın
hem firmaların hem de müşteriler için
büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur
Karaduman, Lafarge Dalsan ürünlerini satmanın kendileri için ne gibi avantajlar sağladığını şöyle açıklıyor:
“Satışını gerçekleştirdiğimiz Lafarge
Dalsan ürünleri kalite açısından yıllar itibariyle hep üstüne koyarak geldiği için,
satış ve pazarlamasında bir sıkıntı çekmiyoruz. Lafarge Dalsan dediğinizde müşteri
tereddüt etmeden ‘ tamam ‘diyor, çünkü o
da biliyor Lafarge Dalsan ürünlerinin kalitesini. Müşterilerimize rahatlıkla ve güvenerek ‘bizim sattığımız ürünler Lafarge
Dalsan ürünleridir’ diyebiliyoruz. Bu da sattığımız ürünün kalitesine güvenimizi gösteriyor, müşteri de memnun kaldığından,
tekrar ürün satın alacağı zaman başka markalı ürün arayışına girmiyor. Lafarge Dalsan
ürünlerinin sektörümüzdeki algısı üst
düzeyde, ürün kalitesi ve çeşidi yönünden
hiçbir sıkıntı yok. Bu ürünleri pazarlarken,
satarken hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz,
aksine markanın güvenilirliğinin de etkisiyle
daha rahat satış yapıyoruz diyebilirim.”
Lafarge Dalsan’ın sektör içindeki
konumu, dünden bugüne gelişimini nasıl

gördüğünü sorduğumuzda Uğur Bey, bu
konudaki görüşlerini çok net bir şekilde
şöyle ifade ediyor: “11 yıldır bayisi olduğumuz Lafarge Dalsan’ın çalışma sistemi, prensipleri ve ilkeleri hiç değişmedi.
Prensiplerinden taviz vermiyor, bu açıdan
hiçbir sıkıntımız yok, firmamızdan memnunuz. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen sistemi çok beğeniyoruz. Bu
da bize zaman kazandırıyor. Biz Yılkar Yapı
olarak Lafarge Dalsan’ın tüm bayilerine
standart yaklaştığını, hepsine eşit mesafede
olduğuna inanıyoruz ve bunu da takdir ediyoruz. Özetle, Lafarge Dalsan’la ilgili kafamızda öyle çok soru işareti yok.”
Yıllardır faaliyet gösterdiği sektörle ilgili
görüşlerini ve eleştirilerini de sorduğumuz
Uğur beyin en büyük şikayeti her geçen gün
hızla artan bayilik sistemi. Bunun sektörün
genel bir sorunu olduğuna inandığını vurgulayan Uğur Karaduman şunları söylüyor:
“Birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde
de sıkıntılar var. Benim sektörde eleştirdiğim
en büyük sorun da kolay bayilik sistemi. Bu
sadece Lafarge Dalsan’la ilgili değil, sektörün genel sorunu, diğer branşlarda da var.
Küçük çapta bir sermaye ile yapılabilecek
kolay işlerden biri haline geldi bizim işimiz.
Bunu o firmaları hor görmek amacıyla söylemiyorum, sonuçta biz de o yollardan geçtik.
Ama bizim zamanımızda bu tür firmalar iki
elin parmakları kadar sayılabilecek düzey-

deydi. Bugün ise sektörümüzde firma ve
bayi enflasyonu var. Sektörümüzde ekmek
kazanılacak pasta aynı ama bu pastadan
pay alan firma sayısı çok çok fazla arttı.
Belki pasta da büyüdü ama pay alan firma
sayısı birkaç kat fazla büyüdü. Benim eleştirdiğim konu, bayilik sisteminin bu kadar
kolay olmaması gerektiği, bir bedelinin
olması gerektiği. Bizim bayiliğini yaptığımız
ürünün birkaç yüz metre uzağınızdaki ya da
hemen yanı başınızdaki bir bayide spotunu
görüyorsunuz. Bu da haksız rekabet doğuruyor. Bu firmayla nasıl rekabet edeceksiniz. Bizim işimizde olasılık yok. İşçi maliyetinden kısayım, KDV’yi şöyle yapayım, nakliyeden şu kadar kısarım rekabet ederim
deme şansımız yok. Böyle bir iş de yürümez.
Kısaca şunu vurgulamak istiyorum, örneğin
Lafarge Dalsan bayisi olmak bu kadar kolay
olmamalı, bunun bir bedeli olmalı.”
Lafarge Dalsan’ın 80’inci yılını kutladığını hatırlattığımızda Uğur Bey, “Lafarge
Dalsan’ın ilkeli, prensipli çalışma anlayışı,
bayilerinin arkasında durması ve bayilerine eşit davranarak, kaliteli ve ses getirecek ürünler üretmesi nedeniyle gelecekte
daha iyi yerde olacağını düşünüyorum. Her
yönüyle kaliteli bir firma. Yılkar Yapı olarak,
Lafarge Dalsan’ın 80’inci yılını kutluyor ve
nice yıllar birlikte çalışmayı umut ediyorum”
diyerek duygularını ifade ediyor.
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Proje Söyleşi
Kale Grubu İnşaat İşleri Komisyon Başkanı İlkay Çimentepe, alçı levhanın kendilerine ciddi avantajlar sağladığını belirterek, “Ar-Ge Merkezimizin açılışı önceden planlandığı ve programlandığı
için zamanında bitirilmesi bizim için büyük önem taşıyordu. Bu nedenle alçı levha kullanımı,
binalarımızın taahhüt edilen zamandan önce bitirilerek bize teslim edilmesini sağladı. İşçilikten
doğacak hatalar asgariye indirilmiş oldu, uygulayıcı firmanın titiz çalışması ile hem kaliteli bir iş
çıkarıldı hem de görsel olarak dört dörtlük bir bina olarak tamamlandı” diyor.

Kale, Ar-Ge Merkezi’nde
Estetiği Lafarge Dalsan ürünleri ile yakaladı

Yazı ve Fotoğraf: Mehmet Avcı
55 yıllık başarılı bir maziye sahip
Türkiye’nin ilk seramik karo üreticisi olan
Çanakkale Seramik ve 1972 yılında kurulan
ve ilk yer karosu üreticisi Kale Seramik,
2000 yılında Kaleseramik ismi ile tek çatıda
birleşerek gücüne güç kattı. Kale Grubu,
seramik kaplama malzemelerinde üretim
kapasitesi ve finansal büyüklük bazında
bugün Türkiye’de birinci, Avrupa’da 3. ve
dünyada ise 13. konumda yer alıyor. Yılda
66 milyon metrekare üretim kapasitesi ile
tek bir alanda üretim yapan dünyanın en
büyük seramik kuruluşu olan Kaleseramik,
bu unvanını Çan kompleksi içinde kurduğu Ar-Ge Merkezi ile taçlandırmış oldu.
Sektörde gerçekleştirdiği yenilikçi
yatırımlar ve sunduğu ürünlerle lider
konumda olan Kaleseramik, sektöre yeni
bir soluk getirecek AR-GE merkezinin yapımında kalite ve işlevsellikten ödün vermemek için Lafarge Dalsan ürünlerini
tercih etti. Kaleseramik Çan Kompleksinde
hem Ar-Ge Merkezi’nde hem de Workshop
binasında Lafarge Dalsan’ın alçı levha,
profil ve aksesuarlarını tercih eden
Kaleseramik, uygulamayı da Lafarge
Dalsan bayisine yaptırdı.
Ar-Ge Merkezi ve Workshop binalarının yapımında neden Lafarge Dalsan
ürünlerinin tercih edildiğini, Kalesinterflex
Üretim ve Satış Destek Müdürü ve firmanın İnşaat İşleri Komisyon Başkanı,
inşaat mühendisi İ. İlkay Çimentepe şöyle
anlattı: “Ar-Ge Merkezi ve Workshop binaları bizim için çok önemli olduğu için, firmamıza yakışır kalitede ve tasarımda
olması gerekiyordu. Mimarımız, düz
satıhlar oluşturulması ve görsel yönden
44
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mükemmellik için alçı levha kullanılmasını
özellikle istedi. Bunun üzerinde yaptığımız
araştırmalar ve görüşmeler sonunda uygulama için Lafarge Dalsan Bayisi Mas Alçı ile
anlaştık. Mas Alçı yetkililerinin de tavsiyesi
ile Lafarge Dalsan’ın ürünlerini kullanmayı
tercih ettik. Binalarımızda en iyi ve kaliteli
sonucu elde etmek için, Lafarge Dalsan’ın
bizim için özel olarak ürettiği 3 metre
boyundaki alçı levhaları kullandık, bunun
için Lafarge Dalsan’a da ayrıca teşekkür
etmek istiyorum. Mas Alçı da Lafarge
Dalsan’ın bu özel üretim levhalarını hem
Ar-Ge Merkezimizin duvar kaplamalarında,
asma tavan ve tavan kaplamalarında ve
Workshop binamızda kullandı. Sonuçta
Lafarge Dalsan’ın ürünleri ve başarılı bir

Kaleseramik, sektöre yeni bir
soluk getirecek AR-GE merkezinin
yapımında kalite ve işlevsellikten
ödün vermemek için Lafarge
Dalsan ürünlerini tercih etti.

İlkay Çimentepe

uygulama ile firmamıza yakışan kalitede
Ar-Ge Merkezi ve Workshop binalarını inşa
etmiş olduk.”
Lafarge Dalsan ürünleri ile ilgili görüşlerini sorduğumuz İlkay Çimentepe, alçı
levhanın kendilerine sağladığı avantajlar
için şunları söyledi: “Ar-Ge Merkezimizin
açılışı önceden planlandığı ve programlandığı için zamanında bitirilmesi bizim
için büyük önem taşıyordu. Bu nedenle
alçı levha kullanımı, binalarımızın taahhüt
edilen zamandan önce bitirilerek bize
teslim edilmesini sağladı. İşçilikten
doğacak hatalar asgariye indirilmiş oldu,
uygulayıcı firmanın titiz çalışması ile hem
kaliteli bir iş çıkarıldı hem de görsel olarak
dört dörtlük bir bina olarak tamamlanmış
oldu. Bunlardan da önemlisi maliyet-fayda
analiziydi. Alçı levha sayesinde maliyetfayda analizinde son derece başarılı bir
sonuç elde ettik. Elde edilen bu başarılı
sonuçlar nedeniyle yeni projelerimizde de
alçı levha kullanımını tercih edeceğimizi
memnuniyetle söyleyebilirim. Yeni yatırım
planlarımız var. Bu yeni yatırımlarımızda
da mimarlarımız da onay verirse alçı levha
kullanacağımızı söyleyebilirim.”
Türkiye’nin yapı sektöründeki ikinci
Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahip
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’nin Müdürü
Ali Küçük, patronu olduğu merkezin
Türkiye’de en yüksek verimli test laboratuarını çatısı altında bulunduran merkezin,
araştırma, geliştirme, projelendirme, standardizasyon, sürdürülebilirlik ve üretime
yönlendirme olmak üzere 7 kalemde
hizmet verdiğini söylüyor.
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi ve
Workshop binalarının alçı levha uygulamasını Lafarge Dalsan Büyükçekmece
Bayisi Mas Alçı Dekorasyon Yapı Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi gerçekleştirdi.
20 yıllık deneyime sahip Mas Alçı, 2009
yılından beri Lafarge Dalsan bayisi olarak
hizmet veriyor.
Firma yetkilisi Murat Pamuk, 20 yıla
çok sayıda AVM, okul, hastane ve residence projesi sığdırdıklarını, tüm işle-

rinde kalite ve müşteri memnuniyetini
ön planda tutmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, aynı özen ve disiplinli
çalışma ile Kaleseramik Ar-Ge Merkezi ve
Workshop binalarını da başarıyla tamamlayarak teslim ettiklerini söylüyor.
Murat Pamuk, bu projede Lafarge
Dalsan’ın 6 metrelik 50’lik duvar ile 3 metrelik özel alçı levhalar kullandıklarını belirterek, bu projedeki çalışmalarını şöyle
anlatıyor: “Kullandığımız Lafarge Dalsan
ürünleri sayesinde hem daha az derz kullanmış olduk hem de daha az fire ile iş
yapma şansını yakaladık. Burada beyaz,
yeşil alçı levha, profil başta olmak üzere
birçok Lafarge Dalsan ürünlerini kullandık. Bu iki projede toplam 8 bin metrekarelik alçı levha ürünü kullandık. Lafarge
Dalsan’ın ürünleri sayesinde işimizi
taahhüt edilen süreden önce bitirerek,
kaliteli ve temiz bir şekilde müşteriye
teslim etme başarısını gösterdik. Bu da
müşterimizin memnuniyetine ve takdirine
neden oldu. İşin bazı zorlukları vardı ancak
biz bunu Lafarge Dalsan’ın ürünleri ile
hızlı bir şekilde çözdük. Çünkü bu projede
Kaleseramik, çelik konstrüksüyonu kendi
ürettiği 3 mm’lik sinterflex adı verilen
ürünle kaplayacaktı. Uygulamalarımızı
böyle bir alanda yapacaktık, o nedenle
işin hassasiyeti fazlaydı. Kaleseramik yetkililerinin, firmanın yakında yapacağı
yeni yatırımlarda da hem firmamızı hem
de Lafarge Dalsan ürünlerini tercih edeceğini açıklaması, hem Lafarge Dalsan
ürünlerinin başarısını hem de firmamızın
başarısını ortaya koyuyor. Workshop projesi de metraj olarak Ar-Ge merkezine
yakın büyüklükteydi ama biraz daha zor
bir projeydi. Çünkü orada statik problemi vardı. Seçilen duvarlar 5 metre yükseklikte yapıldı ama ön ve arka duvarlar
bağımsızdı ve kalınlıkları 22 cm idi. Bu
nedenle sallanma yapıyordu. Bu sorunu
da o duvarları üstten birbirine bağlayarak
çözdük ve sallanmayı önledik. “

Ali Küçük

Toplam 8 bin metrekare alçı
levha ürününün kullanıldığı
Kaleseramik Ar-Ge binasında,
Lafarge Dalsan’ın ürünleri
sayesinde işlerin taahhüt edilen
süreden önce bitirilmiş.

Murat Pamuk
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Arta Kalan Zaman
Pelin ve Özgür Haskan

Lafarge Dalsan’ın mutlu çifti, evlerinde

harikalar yaratıyor

Yazı: N. Zeynep Güngör
Fotoğraf: Püren Sedef
Onlar adeta bir elmanın iki yarısı
gibiler... Lafarge Dalsan’da tanışan ve mutluluklarını evlilikle perçinleyen Pelin ve
Özgür Haskan çifti iki çocuklarıyla beraber
gıpta edilecek bir yuvanın keyfini sürüyorlar. Her anlamda birbirini tamamlayan
çift, arta kalan zamanlarında yaptıklarını
bizlerle paylaştılar.
Doğma büyüme Ankaralı olan Pelin
Hanım, 15 yıllık bir Lafarge Dalsan çalışanı. Haccatepe Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında
mezun olan Pelin Hanım, ilk iş deneyimini
finans sektöründe yaşıyor. Finans sektöründe çalışmanın alışkanlığı ile Lafarge
Dalsan’a ilk iş görüşmesine gittiğinde de
ceket, pantolon ve topuklu ayakkabı fabrikayı geziyor. Timuçin Daloğlu ile birlikte fabrikayı gezdiklerini söyleyen Pelin
Hanım o günü gülerek şöyle anlatıyor:
“Ayağıma iki tane naylon poşet geçirdim.
Timuçin Bey önümde merdivenlerden
çıkıyor, ben de arkasından gidiyorum.
46
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Bana bir sürü şey anlatıyor ama düşmemeye o kadar odaklanmışım ki, sadece
gözümün önünü görebileceğim yerlere
bakıyorum”. Önce lojistik takibi yaparak
işe başlayan Pelin Hanım, daha sonra
laboratuar bölümüne geçerek kalite-kontrolü de yapıyor. En son olarak da üretim
planlamaya geçiyor. Şu anda “kalite-planlama ve lojistik yöneticisi” olarak çalışıyor.
Özgür Bey’in Lafarge Dalsan ile tanışması ise 1999 yılına dayanıyor. Daha önce
birçok işte çalışan Özgür Bey askerden
döndükten sonra Timuçin Daloğlu ile
görüşmesinin ardından işe başlıyor. Özgür
Bey; “Lafarge Dalsan askerden döndükten
sonraki ilk göz ağrım” diyor. Şu anda levha
fabrikasında vardiya şefi olarak görev
yapıyor.
Pelin Hanım ve Özgür Bey’in tanışmaları ise aynı servisle gidip gelmeleri sonucu oluyor. Bugünkü mutluluklarının temellerini 2003 yılında attıklarını söyleyen Özgür Bey, eşini evliliğe

Özgür Bey’in Lafarge Dalsan ile
tanışması ise 1999 yılına dayanıyor.
Daha önce birçok işte çalışan Özgür
Bey askerden döndükten sonra
Timuçin Daloğlu ile görüşmesinin
ardından işe başlıyor.

Pelin Haskan, Çünkü bazen gece
üçte telefonum çalıyor ve cevap
vermek durumundayım. Neyse ki
Özgür’le beraber çalışıyoruz. Bana
bu konuda sonsuz anlayış gösteriyor” diyor

ikna etmek için çok uğraştığını söylüyor.
“Çok yoğun çalışıyorduk çünkü ve evliliği düşünmüyordum” diyerek sebeplerini ortaya koyuyor Pelin Hanım. Bu süre
zarfında bir-iki kez ayrıldıklarını ama çok
pişman olduklarını eklemeden de geçmiyor. Özgür Bey o dönemi şöyle anlatıyor: “Arkadaşlık olarak başlayan ilişkimiz
sonradan çok büyük bir aşka dönüştü.
Ama her ilişkide olduğu gibi bizim de
gelgitlerimiz oldu. Evlilik için hem kendi
ailemi hem de Pelin’i ikna ettim. Ona üç
şeyle ilgili söz verdim. Dedim ki; sana
gelinlik giydireceğim, anne olacaksın ve
bir evimiz olacak. Hepsini de gerçekleştirdim. Ucunda mutluluk varsa sabretmesini bilirim”.
Özgür Bey ve Pelin Hanım tam manasıyla birbirlerinin tamamlayıcısı konumundalar. Biri daha sabırlı, öbürü daha planlı,
biri unutkan, öteki kuralcı, biri ev işlerinde becerikli, diğeri çocuklara bakmada.
Birbirlerine her konuda yol gösteren bu
güzel çift, işten arta kalan zamanlarının
büyük bir bölümünü çocuklarıyla geçiriyorlar. Bekarlık dönemleri ve çocukları
olmadan önce çok fazla gezdiklerini söylüyor Özgür Bey. “Bizi Cuma akşamı saat
4’te burada görürken, cumartesi sabah
Kadıköy’de kahvaltı ederken görebilirsiniz.
Özellikle çocuklar olmadan önce çok fazla
yapardık. Pelin’le kafamızın estiği yere
istediğimiz zaman giderdik” diyen Özgür
Bey, eşiyle geçirdiği zamanları yad ediyor.
Evin aşçısı Özgür Bey. Mutfak işlerinde Pelin Hanım’dan daha usta. Pelin
Hanım’a göre, Özgür Bey sadece yemeği
güzel yapmakla kalmaz, sunumunu da
bir o kadar güzel yapar. Henüz bekarken
yemek yapmaya başladığını söyleyen

Özgür Bey, “Yemeğimi bir kez yiyen, yine
istiyor” diyecek kadar da iddialı. Pelin
Hanım ise, “Misafirler mönüyü Özgür’e
söylerler. Bana değil. Ben de ona mutfakta
yamaklık yaparım” diyerek evdeki iş bölümünü esprili bir dille anlatıyor.
Pelin ve Özgür Haskan çiftinin evlerinde büyük bir iş bölümü var. Özgür Bey
vardiyalı çalıştığı ve her zaman evde olamadığı için bu zamanlarda çocuklarla ilgilenme işini Pelin Hanım üstleniyor. Pelin
Hanım olmadığı zaman da Özgür Bey
ilgileniyor. Aynı zamanda Açıköğretim
Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olan
Özgür Bey, çocuklarıyla beraber ders
çalıştıklarını anlatıyor. Pelin Hanım, “Bir
yanımda büyük oğlum Can, öbür yanımda
Özgür hep beraber ders çalışıyoruz” diyor.
Özgür Bey, fanatik bir Galatasaraylı.
Evinin bir köşesinde Galatasaray forması
bile var. Eşiyle maçlara da gidiyorlarmış.
Ama bu fanatikliği derslerine olumsuz

olarak yansıyor. O kadar ki evdeki kablolu yayından maçları takip etmekten ders
çalışmadığı için üyeliğini iptal ettirmiş.
Çocuklardan ders çalışmadığı konusunda
uyarı aldığını da gülerek ifade ediyor.
Tabiri caizse Pelin Hanım tam bir
işkolik. Eşi Özgür Bey ile aynı yerde
çalışmak bu nedenle onun için çok büyük
bir avantaj. “Çünkü bazen gece üçte telefonum çalıyor ve cevap vermek durumundayım. Neyse ki Özgür’le beraber çalışıyoruz. Bana bu konuda sonsuz anlayış
gösteriyor” diyor. 8 yaşındaki Can ve 2,5
yaşındaki Deniz’le babaları evde olmadığı
zaman kitap okuduklarını söyleyen Pelin
Hanım, “Fırsat buldukça kitap okumaya,
farklı bir dünyada olmaya özen gösteriyoruz” diyerek evde küçük bir de kitaplıkları olduğunu belirtiyor.
Özgür Bey çok duygusal. Tanışma ve
evlilik yıldönümlerini asla unutmuyor ve
bu tarihlerde eşine muhakkak bir adet
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gül getiriyor. Ayrı oldukları dönemlerde
ise eşine şiirler yazmış ve sazıyla besteler
yapmış. Pelin Hanım ise duygularını çok
fazla belli edemediğini söylüyor. Ama
kendisinin morali bozukken eşinin onu
nasıl çözeceğini çok iyi bildiğini de sözlerine ekliyor. Özgür Bey bu konuda; “Ses
tonumuzdan dahi birbirimizin ruh halini
anlarız. Bir tatsızlık varsa hemen çözeriz”
diyor. Birbirlerini çok seven bu çiftin sırrı
ise, birbirlerinin ruhunu okşamayı çok iyi
bilmeleri. Pelin Hanım; “2003’te evlendik
ama yıllardır evli ve iki çocuklu gibi görmüyoruz kendimizi. Her şey ilk günkü gibi
taptaze” diyerek ne kadar mutlu olduklarını anlatıyor.
Yaz ayları geldiğinde tatil programlarına birlikte karar veriyorlar. Pelin Hanım’ın
buradaki rolü ise planlı olması. Özgür
Bey, Pelin Hanım’ın tatile gitmeden önce
mutlaka bir liste çıkardığını söylüyor.
Pelin Hanım ise, “Tek derdim her şeyin
eksiksiz olması. Orada olabilecek her ihtimali düşünmeliyiz” diyerek titizliğini gösteriyor. Alışverişlerini de beraber yapan
çift, yoğunluklarına göre tek başına da
yapabildiklerini söylüyor. Hediye alma
durumunda ise, mutlaka değiştirme kartını da istediklerini gülerek anlatıyorlar.
Birbirlerine o kadar benziyorlar ki; aynı
hediyeyi aldıkları zaman bile olmuş.
“Hayat felsefemiz aynı” diyor Pelin
Hanım. “Bardağın dolu tarafını görmeyi
seven insanlarız. Her şerde bir hayır vardır
deyip yolumuza devam ediyoruz. Küçük
şeylerle mutlu olabiliriz”. Özgür Bey’in de
hayat felsefesinin karşıdakini mutlu etmek
üzere kurulu olmasından dolayı ona hayır
48
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demediğini belirtiyor aynı zamanda.
Özgür Bey ise, “Eşimin mutlu olacağını
bileyim, uykusuz da kalırım, her şeyi
yaparım” diyerek ne kadar fedakar olduğunu hissettiriyor.
Pelin Hanım’ın işi nedeniyle her ne
kadar çok fazla arta kalan zamanı olmasa
da, Özgür Bey bunu bir şekilde dengelediklerini söylüyor. “Sonunda rahata ve
huzura ereceğimizi bildiğimiz için birbirimize anlayış, saygı ve sevgi gösteriyoruz”
diyen Özgür Bey, birbirlerini her anlamda
tamamladıklarını sözlerine ekliyor.

Yaz ayları geldiğinde tatil programlarına birlikte karar veriyorlar. Pelin
Hanım’ın buradaki rolü ise planlı
olması. Özgür Bey, Pelin Hanım’ın
tatile gitmeden önce mutlaka bir
liste çıkardığını söylüyor.

Konuk Yazar

Türkiye’de akustik ile
ilgili yönetmelik bazında
alınan önlemler
…“Gün gelecek, insanlar; kolera,
veba gibi hastalıklara karşı açtıkları savaşı, gürültüye de açacaktır.”…
Nobel ödüllü Profesör Robert Koch
Gürültü, düzensiz yapılı, farklı frekans bileşenlerine sahip olan ve genellikle
zamana göre, değişken olan istenmeyen
ses topluluğudur. Kısaca rahatsız edici
ses olarak tanımladığımız gürültü, günümüzde, plansız kentleşmenin bir sonucudur. Bu durum fabrika, otoyol kenarına
ve havaalanı çevresinde kurulan yerleşim
bölgelerindeki rahatsız edici sesler, o bölgede yaşayan insanlar tarafından gürültü
olarak algılanarak, rahatsız edici olabilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
56. maddesine göre; herkes, sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Bu çerçevede 27 Nisan 2011
tarih ve 27917 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği”nin amacı; çevresel gürültüye
maruz kalınması sonucu kişilerin huzur
ve sükununun, beden ve ruh sağlığının
bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, çok hassas yapılarda
oluşacak çevresel titreşimi önlemek ve
kontrol etmektir. Bu yönetmelik ile; ulaşım
kaynakları (karayolları, demiryolları, suyolları, havaalanları), endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri ile işyeri, atölye, imalathane ve eğlence yerlerine çevresel gürültü
sınır değerleri; gürültüye hassas yapılar
için iç mekan gürültü seviyesi sınır değerleri; gürültüye hassas yapıların bulunduğu
alanlarda yapılan açık hava faaliyetlerine
yasaklama ve saat sınırlamaları; ayrıca,
maden ve taş ocakları, ulaşım araçları,
sanayi ve inşaat makinelerinden doğan titreşimleri kontrol altına almak için çevresel
titreşim sınır değerleri getirilmiştir.
Yönetmelikte ilk adım olarak çevresel
gürültü kaynakları ile gürültüye duyarlı
alan ve mekanlar tanımlanmaktadır. Buna
göre;
Çevresel gürültü kaynakları; ulaşım
araçları, karayolu trafiği, demiryolu trafiği,
hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık
alanda kullanılan teçhizat, şantiye alaları,
sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri, rekreasyon ve eğlence yerlerinden

çevreye yayılan, istenmeyen ve ya zararlı
açık hava seslerinin bütünü ile yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer kaynaklardan doğan ve diğer bir mekan içinde
bulunan insanları olumsuz etkileyen yapı
içi gürültüleri olarak tanımlanmaktadır.
Gürültüye duyarlı alan ve mekanlar
ise; kamu ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmuş ve içinde yer alan faaliyetler gereği, gürültüden etkilenmenin
yüksek düzeyde olduğu, bu nedenle dış
ve iç gürültülerden yeterince korunması
gereken ve istenen seslerin en iyi şekilde
duyulabilmesi için gerekli iç akustik
koşulların sağlanması gereken bina ve
mekanlar olarak tanımlanır.
Yönetmelik; çevresel gürültü kaynaklarında sağlanması gereken gürültü kriterleri ve gerekmesi durumunda gürültüye duyarlı alan ve mekanlarda alınması
gereken tedbirleri ortaya koymaktadır.
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
dışında ülkemizde akustik ile ilgili çeşitli
standartlar da bulunmaktadır. AB’de oluşturulan standartların bir bölümü TSE tarafından bire bir tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanmıştır. Bu nedenle
standartlarının kısmen AB ile uyumlu
oldukları söylenebilir.
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’ne genel olarak bakılacak
olursa;
-Daha önce çıkartılmış olan gürültü
kontrol yönetmeliğine göre çok daha kapsamlı ve ayrıntılıdır.
-Yönetmelikle ilgili çalışmalar Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
-Yönetmelikte denetim konusu çok
önemli olduğu için imza yetkisine sahip
kişilerin yetiştirilmesi için kademeli sertifika programları bulunmaktadır.
-Ağır yaptırımlar söz konusu olduğu
halde henüz uygulamaya yansımamıştır.
-Başka bakanlıkların çıkardığı standartlarla çakışan konularda bu standartlara atıflar yapılarak yönlendirme yapılmaktadır.
-Yapı dışı ve yapı içinde kabul edilebilir gürültü düzeyleri sınır değerleri getirilmesi; karayolu, raylı sistem, havaalanı

Gül İşlek İlisulu
ve çevresi, su yolları, endüstriyel tesisler,
şantiye alanları, rekreasyon ve eğlence
yerleri için çevresel gürültü kriterlerine
yer verilmesi; yapıların projelendirilmesinde yetkili akustik uzmanı tarafından
gürültü denetimi projesi yapılması; gürültüden yakınanlar için hukuksal yön göstermesi, nereye başvurulacağı, ne kadar
sürede gürültünün engelleneceği gibi
konularda bilgi verici olması; sınır değerlerinin gündüz ve gece için verilmiş olması;
var olan yollarla yeni yollar arasında ayrım
yapılması da olumlu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’nin getirdiği stratejik gürültü
haritalarının ve eylem planlarının hazırlanması konusundaki yaptırımlar üzerinde
bakanlıkta çalışmalar devam etmekte,
yönetmelik bağlamında haritaların 2013
tarihine, eylem planlarının ise 2014 tarihine kadar hazırlanması gerekmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde bu tür
çalışmalar yıllardan beri yapılmaktadır.
Örneğin, Almanya’da 1960’lı yıllarda ölçmeye dayalı gürültü haritalarının hazırlanması başlamış, daha sonra gürültü
düzeyini kestirim model ve yöntemleri
gündeme gelmiş, geçen yüzyılın son on
yılında ise bilgisayar programları aracılığı
ile haritalar çıkartılması olanaklı olmuştur.
Bugün bu alanda yararlanılan çeşitli programlar bulunmaktadır. Türkiye’de ise bu
konuda yapılan çalışmalar henüz çok azdır.
Kimi üniversitelerde tez, araştırma projesi
kapsamında belli bölgeler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Yasa ve yönetmelikler oluşturulmuş
fakat uygulama ve yaptırım konularında yetersizlikler yaşanmaktadır. Ancak
kısa sürede bunların gerçekleştirilmesi o
kadar kolay gözükmemektedir. Çünkü bir
yandan uzman yetiştirmek, öte yandan
ülke çapında gürültü haritaları çıkartmak,
eylem planları hazırlamak gibi yoğun ve
zaman isteyen çalışmalar gerekmektedir.
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği, ülkemizde gürültünün
denetlenmesinin isteğe bağlı olmaktan
çıkararak yasal bir zorunluluk haline geldiğinin açık göstergesidir.
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Tekirdağ’ın çehresini değiştiren Namık Kemal Üniversitesi, iş adamı Namık Kemal Yücel’in katkılarıyla gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. 2010 yılında inşaatına başlanan ve üç bölümden
oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bu ay içerisinde bitirilerek hizmete hazır hale gelecek.
Yaklaşık 15 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan morfoloji binasının iç dizaynı kadar
dış dizaynına da önem verildi ve Lafarge Dalsan’ın alanında tek olan BoardeX ürünleri tercih
edildi.

Namık Kemal Üniversitesi BoardeX’i

tercih etti

Namık Kemal Yücel

Yazı ve Fotoğraf: N. Zeynep Güngör
16 bine yakın öğrencisi, 600’e yakın
akademisyen kadrosu ile Tekirdağ’ın
en dinamik ve aktif gücü olarak, sanayiden ticarete, turizmden kültürel faaliyetlere kadar her alanda güne damgasını
vuran Namık Kemal Üniversitesi’nde, Tıp
Fakültesi öğrencilerinin genel olarak ihtiyacı olan morfoloji binasının üç bölüm
halindeki inşaatının son safhasına gelindi.
6 fakülte, 11 meslek yüksekokulu, 1
yabancı diller meslek yüksekokulu, 1 sağlık
meslek yüksek okulunu bünyesinde barındıran üniversite bu çalışmalarla büyümeye
devam ediyor.
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“Büyük Özverilerle Yaptık”...
Üniversite, sanayi işbirliğinin en güzel
örneklerinden biri olan Namık Kemal
Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası
Tekirdağlı bir iş adamı olan Namık Kemal
Yücel tarafından yapılıyor. Taahhüt işlerinde şahıs işletmesi olarak 27 yıldır
önemli projelere imza atan Namık Kemal
Yücel, yeni teslim edeceği Namık Kemal
Üniversitesi’nin fakültesinin üç binasını
tamamlama heyecanını yaşıyor. Yücel;
2010 yılı ekim ayında inşaatına başlanılan
binanın bu ay içinde biterek rektörlüğe
teslim edileceğini ve tıp öğrencilerinin bu

Namık Kemal Yücel, 4 bin m2’lik
alanda çift kat kullanmaları
nedeniyle yaklaşık 10 bin m2’lik
alanda alçı levha kullanımı
yaptıklarını belirtiyor.

Şartnamede yer alması nedeniyle
çift kat alçı levha kullandıklarını
anlatan Yücel, Lafarge Dalsan
ürünlerinde yaşadıkları kullanım
kolaylığına değinmeden
geçemeyeceğinin altını çiziyor.

binada eğitim görebileceklerini dile getiriyor.
Üniversite rektörü Prof. Dr. Osman
Şimşek’in de olduğu inceleme gezisinde
üç bölümden oluşan binanın iç ve dış
dizaynıyla ilgili ayrıntılar veren Nanım
Kemal Yücel, 1000 kişilik öğrenci kapasitesi ve 80 öğretim üyesinin içinde yer alacağı modern binada ısı yalıtım ile dikkatleri çekiyor.
Morfoloji binası Eğitim Bloğu,
Laboratuar Bloğu ve Anabilim Dalları
Bloğu olmak üzere üç bölüme ayrılıyor.
4840 m2 alana sahip olan ve A Bloğu
olarak geçen Eğitim Bloğu’nda 100 kişilik 3
amfi, 220 kişilik bir amfi, 18 ile 90 kişi arasında değişen 5 derslik, okuma salonu,
öğrenci işleri, kafeterya, büro ve teknik
odalar bulunuyor. Üç katlı B Bloğu olan
Laboratuar Bloğu ise 4553 m2 üstüne

kuruldu. 12 laboratuarın yer aldığı binada
arşiv, diseksiyon ve anatomik laboratuarları, soğuk oda, kadavra odası, fotokopi
odası, toplantı odası, seminer odası, teknik
oda, büro ve ortak kullanımları alanları yer
alıyor. Toplam 5902 m2’lik alana sahip C
Bloğu, yani Ana Bilim Dalları Bloğu’nda ise
kazan dairesi, sığınak, bürolar, teknik oda,
Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı
ve öğretim üyeleri odaları bulunuyor.
Çelik konstrüksiyonların bulunduğu
morfoloji binasında kafeteryaların yanı sıra
çok amaçlı salonlar ve toplantı salonları
da yer alıyor. Namık Kemal Yücel bugüne
kadar yaptığı binaların çok sağlam ve
çağdaş olduğunu hatırlatırken, üniversite
içinde yaptığı binanın çok büyük özveriler
gerektirdiğini ve bir Tekirdağlı olarak kendisinin de üstüne düşeni yaptığını vurguladı.
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Çelik konstrüksiyonların
bulunduğu morfoloji
binasında kafeteryaların
yanı sıra çok amaçlı
salonlar ve toplantı
salonları da yer alıyor.
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boardeX Yine İş Başında...
15 bin m2’lik bir kullanım alanına
sahip olan morfoloji binasının iç dizaynı
kadar dış dizaynı da çağdaş bir anlayış
içinde yer alıyor. Namık Kemal Yücel, 4
bin m2’lik alanda çift kat kullanmaları
nedeniyle yaklaşık 10 bin m2’lik alanda
alçı levha kullanımı yaptıklarını belirtiyor.
1,500 m2’lik alanda da BoardeX uyguladıklarını dile getiren Namık Kemal Yücel,
uygulama firması olan Umut Alçı’nın tavsiyeleri doğrultusunda ürünü kullandıklarını söylüyor.
Şartnamede yer alması nedeniyle çift
kat alçı levha kullandıklarını anlatan Yücel,
Lafarge Dalsan ürünlerinde yaşadıkları kullanım kolaylığına değinmeden geçemeyeceğinin altını çiziyor. Dış cephe duvar
sistemlerinin vazgeçilmezi olan BoardeX’i
kullanmalarından dolayı çok memnun
olduklarını hatırlatan Yücel, ürün sayesinde büyük avantajlar elde ettiklerini söylüyor.
Namık Kemal Yücel, tüm şantiye sürecinde Lafarge Dalsan ürünleri olan alçı, alçı
levha, profil ve BoardeX ile ilgili herhangi
bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak,
özellikle BoardeX’in ısı yalıtımı konusunda
beklentilerin yüksek olduğuna işaret
ederek, gelecekte bunları birebir görüp
test edeceklerini vurguluyor. BoardeX’i
kullanmada aldığı ısrarı anlatan Yücel,
özellikle toplu alım yaptıkları için maliyetlerde büyük avantajlar sağladıklarını sözlerine ekliyor.

Sanatçı Aktüel
Ressam Ali Herischi;

Alçı levha ile

canlı sergiye

Ali Herischi

Yazı ve Fotoğraf: Begüm Çoban
Bu sayıdaki konuğumuz Alçı Levha
üzerine resim yaparak çağdaş sanata
yeni bir yorum getiren, yolculuğu
Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan ressam
Ali Herischi. Sanatçı kimliğinin yanı sıra
ülkemizin önde gelen üniversitelerinden
birinin güzel sanatlar fakültesinde öğretim
görevlisi olan Herischi, resimlerini ziyaretçilerin yanında yaptığı canlı performanslarla oluşturuyor. Her malzemenin
resim için bir anlam taşıdığına inanan usta
ressam, çalışmalarıyla resim sanatına farklı
bakış açıları kazandırıyor.
Bakü’de doğan Ali Herischi, resim ve
endüstriyel tasarım üzerinde eğitim alarak
uzmanlaştıktan, birçok proje ve uygulamalarla ilgili uzun yurt dışı sanat uygulamaları üzerinde çalıştıktan sonra Türkiye’ye

geliyor. Endüstriyel tasarım eğitiminin
resimlerini yapmasında çok büyük katkısı
olduğunu belirten ressam, ailesinin desteğini ise hiçbir zaman yabana atamayacağını söylüyor. “Coğrafyalar elbette bağlayıcıdır, aileniz, aldığınız eğitim de öyle”
diyen Herischi, resim yapmaya çok küçük
yaşlardan itibaren başladığını anlatıyor.
Evde duvarlara ve mobilyaların üstüne
resimler yapan Herischi; “Tatilde ailem balkonda otururken, mobilya dolabın üzerine
profiller yansıyordu. Kalem alıp onların
konturlarını çıkardım. Neden mobilyayı
çiziyorsun diye hiçbir zaman bana karşı
çıkmazlardı” diyor. Ailesinden bu konuda
çok fazla destek gördüğünü söyleyen
ressam, o dönemlerde herkesin kolay
kolay erişemeyeceği boyalar ve kalemlere

Alçı levha üzerine yaptığı
farklı çalışmalarıyla
adından söz ettiren usta
ressam Herisçhi, alçı levha
üzerine yaptığı resimle
çağdaş sanatın kendisi
olduğunu dile getiriyor.
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“Beklentiyi
karşılayamazsanız sorun
olur. Sonra neden herkes
gibi yapmadığınıza
dair eleştiriler alırsınız”
diyerek bazı endişeleri de
olduğunu dile getiriyor.
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babasının yurtdışından getirmesiyle sahip
oluyor. Bu anlamda şanslı olduğunu söyleyen Ali Herischi, babasının her çalışmasının arkasına imza ve tarih attırdığını ve
konusal açıklamaları yazdırdığını gülümseyerek anlatıyor. Bakü’de geçirdiği yıllardaki
sanatsal bakış açısı, toplumsal yaklaşım ve
paylaşımcı mantığın da kendisine artılar
kattığını söyleyen Herischi, bu süreçlerde
biçimlendiğini vurguluyor.
Bakü’de aldığı eğitimin ve birçok
ülkede çalışmasının ardından Türkiye’ye
gelen Ali Herischi, bu konuda; “Son 20
senedir buradayım, bence doğru yerdeyim. Türkiye, dinamik ve gelişmekte
olan bir ortama sahip, bu kişisel ve bilinçli
bir tercihtir” diyerek geliş sebeplerini açıklıyor.
Alçı Levha üzerine yaptığı farklı çalışmalarıyla adından söz ettiren usta ressam,
alçı levha üzerine yaptığı çalışmaların
çağdaş sanat yaklaşımlarında ifade adına

bir kesit olduğunu dile getiriyor. “Görsel
yapılanma, düşünce ve uygulama zanaatı
boyutları olarak resim sanatının, ‘istem
dışı’ olarak birey boyutunda, beni arayışa
itip, ‘farklı bir alana’ taşıması sonucu bu
ifade şeklini buldum.” diyen Herischi, ‘farklılığını’ şu sözlerle belirtiyor, “Bu düşünce
ve tasarımın gerçeğe dönüşmesi için bir
malzeme gerekiyordu... Beton tabakaları denedim, beton tabakaların dokusu
güzeldir, ama ağırdır... Duvarın bir parçası
olacak, ‘duvar esprisi’ yaratacak bir zemine
ihtiyacım vardı. Endüstriyel marketlerden
birinde Alçı Levhayı buldum. Yaptığım
denemeden sonra doğru yolda olduğumu
anladım.” Alçı Levhanın kendisine malzeme boyutu olarak ilk başta büyük geldiğini ama daha sonra alıştığını hatta küçük
gelmeye başladığını anlatan Herischi,
“Bu kalite ve verimde başka malzemeler
bulunsa ve kullanabilsem” düşüncesini
dile getirmekle yenilik ve çeşitliğe ne denli
açık olduğunu gösteriyor bizlere.
Gelenekseli bozarak özgün işlere imza
atan ressam, bu konudan duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getiriyor: Tuval,
karton, kağıt gibi malzemelerin dışında
kullanılan tüm malzemeler alışılagelmişin
dışında kalır... Bu malzeme ile çalışmak çok
heyecan verici, bu süreç ve çalışmalardan
çok memnunum”.
Birçok geleneksel malzeme de
Herischi’nin çalışmalarına zemin oluyor.

Ama onun için cazip olan büyük zeminler.
Örneğin bu malzeme ile yaptığı çalışmaları, malzemenin büyüklüğüne uygun
mekansal olanaklar sağlayan Cer
Modernde sergilemiştir.
Resmi, tasarımla bir bütün olarak
gören Ali Herischi, zaman zaman iç mimari
çözümlerinde de yer almak gerektiğini
söylüyor. Ressam, aynı zamanda “Benim
sergilerim canlıdır. Sergi açılmıyor, başlıyor. Başlayan bir süreçte galeri boştur ve
tamamen beyazdır. Sergi herkesin gözü
önünde oluşur” diyerek canlı sergilerini
açıklıyor.
Bir sanatçı için tercih edilenin, resimleri tamamlanıp mükemmel hale geldikten
sonra sergilenmesi olduğunun altını çizen
Herischi, canlı performansları ile ne kadar
büyük bir tevazu içinde olduğunu gösteriyor. Sergilerin isimlerini de ona göre
belirlediğini söyleyen usta ressam, yeni
tabirler geliştirmekte de usta, performans
sözcüğünün yerine “andüşüm” kelimesini
kullanıyor Herischi, “Anında düşmekten
geliyor” diyor. Geliştirdiği bir diğer tabir
ise; “renkdüşüm”…
Ressam “Resmi bir çok yöntem, tarz,
amaç ve materyalle yapabilir, çok çeşitli
amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ben ise
bu süreci daha çok tasarım, kurgu ve sözü
sembole dönüştürmek amaçlı bir laboratuar çalışması olarak düşünüyorum” diyor.
Resimleri canlı olarak ziyaretçilerin
gözleri önünde yapmak Herischi’ye ayrı bir
mutluluk veriyor. “İzlenebilirliği varsa ne
mutlu bana” diye de ekliyor.
Herischi, sanatçının resimlerini
yaparken bazen duygularını tam olarak
ifade edemeyebileceğinden ve ressamın
yaratım sürecinde sorunlar yaşayabileceğinden bahsediyor. Oluşmuş eserlere farklı

anlamlar yüklenebileceğini de söyleyen
sanatçı; “Zaten sanatın esprisi de budur.
Resim her an yaşar ve her zaman farklı
algılanabilir, bir sabah başka bir anlam içerebilir, ertesi sabah ise başka” diyor.
Ali Herischi’ye göre sanatın gelişebilmesi için bu tür farklı araştırma ve çalışmaların yapılması bir gereklilik. “Çünkü”
diyor Herischi; “Çağdaş sanatlar inanılmaz
bir iddiadır… Geleneksel sanat anlayışında
olduğu gibi sanatçı kimlik olarak dışarıda değil ‘tam ortadadır’. İfade şekli kadar
‘sanatsal varlığı’ da çok önemlidir. Kişisel
yapısı o kadar ’renkli’ ve ‘özeldir’ ki; ‘onun’
yaptığı her şey sanat eseridir”.
Herischi’ye göre, sanatçının yaşam felsefesinin, süreç içerisinde ürettiği esere
çok büyük katkısı vardır...
Ressam, sanat akımlarının gelişme
sürecini anlatmak adına “Düşünce for-

matlarından görsel boyutlar doğar, onlar
ilerde bireysel ‘tarzı’ oluşturur, tarzlar ise
akımlara dönüşür” şeklinde özetliyor.
Sanatta farklı bir ‘dil’ arayışından asla vazgeçilmeyeceğini ifade eden Herischi; “Yeni
arayışlar marjinallik adına değildir. Belki
öze inmek, bilinenin ötesine çıkabilmek,
kendini ‘en doğru’ şekilde ifade etmek adınadır” diyerek kendi arayışlarını açıklıyor.
Geleceğin sanatının hayatın içinde
daha fazla olacağını söyleyen Herischi,
sanatı toplumun içinden çıkarmaya kalktığınızda eksikliği hissedilmelidir. Sanat
hayatın tamamlayıcı unsuru olmalıdır.
Kültürlerde yer alan heykeller, yapıtlar,
süslemeler ortadan kaldırılırsa manevi ve
görsel kültürde büyük boşluklar oluşur.
Çünkü onlar var oluşun ve yaşamın içindeler” diyerek sanatın vazgeçilmezliğine
dikkat çekiyor.
Yeni yetişen genç ressamlarla ilgili
büyük umutları olduğunu belirtiyor Ali
Herischi. Son 20 senedeki gelişmeyi çok
olumlu ve anlamlı bulduğunu söyleyen
ressam, “Yetenekli bir nesil geliyor” diyor.
“Sadece resim değil sanatın her dalı için
konuşuyorum. Türkiye’de bunun önemsenmesi çok güzel bir şey… Çağdaş sanatların gelişmesi için özlediğimiz yeterlilikte
sanatsal yapı ve sanatçı kitlesi oluşmaktadır.” diyerek Türkiye’deki sanat yaklaşımını değerlendiriyor.

Ali Herischi-Nurcan Karagöz Herischi
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Tarsus’un büyüyen ivmesini tamamlayan Tarsu AVM’nin dış cephesinde BoardeX kullanıldı.
BoardeX’i tercih eden Med Yapı, Tarsu AVM’de ilk kez yapılacak özel tasarım teraslarla, alışveriş
merkezi ile dış dünya arasında bir bağlantı kurulacak. Suyun keyfe dönüştüğü Tarsu AVM kapılarını Tarsuslulara açmak için gün sayıyor…

Suyun keyfe dönüştüğü yer:

Tarsu AVM
Yazı ve Fotoğraf: Deniz Tuncay
Tarsus’un şehir merkezi ile yerleşim
alanlarını bütünleştirecek ilk alışveriş merkezi Tarsu AVM açıldı. Avrupa’da benzer
doğal havalandırma sisteminin kullanıldığı
ilk alışveriş merkezi ünvanını taşıyan Tarsu,
bölge için benzersiz bir eğlence ve yaşam
alanı olacak. Tarsus’un büyüyen ivmesini tamamlayan AVM’nin dış cephesinde
BoardeX ürünleri kullanıldı.
Bugün yaklaşık 300 bin nüfusu ile
Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış Tarsus’un zengin tarihi ile su
arasındaki bağlantı Tarsu Alışveriş Merkezi
ile anlam kazanıyor. Sırtını dayadığı
Toroslar’dan kıvrılarak inen nehrin limanla
buluştuğu noktada kurulan şehre; hayat,
ticaret ve ruh getiren su Tarsu’da da kullanıldı.
Su konseptinin uygulandığı AVM’nin
ana giriş kapısındaki şelale ve batı tarafındaki parklarda bulunan fıskiyeler,
şehrin suyla olan etkileşimini yansıtıyor ve
Tarsu’nun tam kalbinde yer alan havuz ise
suyu merkeze alan düşüncenin bir göstergesi olarak ihtişamını artırıyor. Ayrıca Tarsu
AVM’de ilk kez yapılan özel tasarım teraslarla, alışveriş merkezi ile dış dünya arasında bir bağlantı kuruluyor. Yaz aylarında
cam duvarların açılması hem şehrin hem
de terasların yeşil etkisinin iç mekanda
daha da artmasını sağlayacak. Tarsuslu
ailelerin birlikte olabileceği ve çocukların rahatça oynayacağı alanlar ile Tarsu
Alışveriş Merkezi, Tarsus ve bölge halkına
benzersiz tecrübeler sunacak.
Şelaleden İlham Aldı… Avrupa’nın
6 milyar Euro’luk portföyü, 184 alışveriş
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Lafarge Dalsan’daki teknik
kadroların ilgisinden çok memnun
olduklarını belirten Gürsoy Tekin;
“O kadrolar olmasa bugün bu
ürün bu projede olmazdı” diyor.

Gürsoy Tekin

Lafarge Dalsan’daki teknik
kadroların ilgisinden çok memnun
olduklarını belirten Gürsoy Tekin;
“O kadrolar olmasa bugün bu
ürün bu projede olmazdı”

merkezi ve 6 binden fazla kira kontratı ile
önemli alışveriş merkezi yatırım işletme
firmaları arasında yer alan Hollandalı
Corio firmasının müşterisi olduğu proje 50
milyon Euro’luk bir yatırımı içeriyor. Tarsus
Şelalesi’nden esinlenerek mimari tasarımı
gerçekleştirilen Tarsu AVM, Tarsus şehir
merkezinde, Tarsus Adana Bulvarı üzerinde eski Berdan Tekstil Fabrikası alanında
inşa edildi.
Toplamda 67 bin 800 m2 alan üzerine kurulan ve 27 bin 700 m2 kiralanabilir
alana sahip Tarsu AVM, ulusal ve uluslararası 100 mağazası, iki katlı, yatay ve düşey
ulaşılabilen konsepti, farklı mimarisi ve
tasarımı ile Tarsuslular ve bölge halkı için
eğlence ve yaşam alanı olacak. Bin 800
m2 üzerine kurulan altı salonlu sinema ve
bin araçlık otoparkı bulunan Tarsu’nun dış
cephesi Med Yapı Sistemleri tarafından
yapıldı.
“BoardeX ile İşçilik Hızı Artıyor,
Maliyet Azalıyor” … 2007 yılında kurulan
ve faaliyet alanlar; su ve ısı yalıtım sistemleri, endüstriyel binaların dış kabuk
çözümleri, çatı ve cephe kaplama ve giydirme olan Med Yapı Sistemleri, Lafarge
Dalsan’ın BoardeX ürünlerini tercih etti.
Med Yapı Sistemleri kurucu ortaklarından
Gürsoy Tekin çatı düzlemindeki düzey
ışıklıkların düzlemini oluşturmak dahil
olmak üzere 3 bin m2’nin üzerinde yerde
dış cephe kaplaması olarak BoardeX’i
kullandıklarını belirterek, BoardeX’in 12
metreleri bulan düşey düzlemlerde bile
sorunsuz çalıştığının altını çiziyor.
BoardeX sayesinde taşıma kolaylığı ve
montaj hızı sağladıklarını söyleyen Tekin,
BoardeX’in kolay işlenebilirliğinin yanında
en önemli unsurun, her tür koşulda
boyutsal kararlılığı olduğunu ifade ediyor.
Her şeyden önce kesiminin ve işlenebilirliğinin oldukça efektif olduğunu vurgulayan Tekin, BoardeX uygulamalarının

işçilik hızını artırdığına ve eş değer imalatlar ile karşılaştırıldığında hafiflik avantajını da sağladığına dikkat çekiyor.
Lafarge Dalsan’daki teknik kadroların ilgisinden çok memnun olduklarını
belirten Gürsoy Tekin; “O kadrolar olmasa
bugün bu ürün bu projede olmazdı”
diyor. Tekin, ceket olarak binaya giydirilen BoardeX’in fiyat ve uygulama olarak
hesaplı olmasına, müşterinin toplam
maliyet anlamında kesinlikle dikkat edeceğini sözlerine ekliyor.
En Yeşil AVM… Binaların yeşil performanslarını uluslararası ölçekler bazında
teknik açıdan değerlendiren BREEAM
(Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel
Değerlendirme Metodu) tarafından, Tarsu
AVM’ye en yüksek derece verildi. BREEAM
uygulamaları için toplam 1 milyon Euro

bütçe ayrılarak oluşturulan AVM ile
Türkiye’de bir ilke imza atılarak proje 60,78
yüzde ile “çok iyi” derecesini almaya hak
kazandı.
Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa kullanılacak su püskürtme sistemi ile yaz aylarında AVM içerisindeki nem artırılarak,
serinleme sağlanacak. Geri dönüştürülebilir malzeme ve aktif/pasif enerji tasarruf
teknikleri kullanımı ile açılış sonrasında
özellikle elektrik enerjisi tüketiminde
kazanım sağlanarak, masraflar azaltılacak.
Faaliyete başlamasıyla birlikte bölgede
yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak
Tarsu Alışveriş Merkezi, iş gücü dışında
100’e yakın kiracı sayesinde senelik 100
milyon TL ciro ile yerel ekonomiye dinamo
etkisi yapacak.
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Kültürleri birleştirenler;

Türkler

Tokat Gök Medrese gibi bazı
örneklerde alçı süsleme ayrıntıları
görülse de cami ve medreselerde
çok yaygın olduğunu düşünmek
zordur.
Serap Yılmaz

Bir insanın yurdu, onun “suyu ve toprağı” olarak anılırdı. Gurbete gidenler, “toprağımdan ayrıldım” diyerek sıla özlemini
dile getirirlerdi. Gelin, koca evine adım
atar atmaz, ona evin su kaynakları olan
akarsular ve pınarlar gösterilirdi. Böylece
ev halkına kabul edildiği anlaşılırdı. Gelin
de bu sulara çeşitli saçılar yaparak saygıda
bulunurdu.
Kutadgu Bilig’de geçen ve günümüzde de hâlâ kullanılan bir başka söz de
“yüzsuyu”ydu. Onur, şeref, itibar anlamlarına geliyordu. Bir insana su vermek,
büyük hayır işlemekti. İslamiyet’in su yapıları da bu hayır anlayışıyla şekilleniyordu.
Türkler Orta Asya’dan göç ederken geleneksel kültürleriyle beraber İslamiyet’in
yapı anlayışını da Anadolu’ya taşıdılar.
Anadolu’da Öncüler; Beylikler…
Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan,
ordusundaki Türkmen Beyleri’nden
Anadolu’yu fethetmelerini istemişti.
Beyler’in ele geçirdikleri yerleri de onlara
yurt olarak verdi. Böylece Anadolu’da
Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı, iç işlerinde bağımsız beylikler kuruldu. Beylikler,
yurt edindikleri topraklara, birçok yeni
yapılar inşa ettiler ve yapı mekaniğini
geliştirdiler.
Selçuklular, Anadolu’da yeni kentler
oluşturmaktansa, Bizans’ın son dönemlerinde sönükleşen yerleşim yerlerini canlandırmayı tercih ettiler. Selçuklular, tüc58
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carların geçtikleri güzergâhlar üzerinde
kervansaraylar ve camiler inşa ediyorlardı.
Sebiller, uzun yollar kat eden ticaret kervanlarının ihtiyaçları için hayır amacıyla
yapılıyordu.
Bir grup sanat tarihçisinin görev aldığı
Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi
(ASYEP), geçmişe ışık tutuyor. Projenin
koordinatörü olan Sanat Tarihçisi Hayri
Fehmi Yılmaz, ALÇIM’ın sorularını yanıtladı.
Anadolu Selçuklu Dönemi ve
Anadolu Beylikleri deyince ne anlamamız gerekiyor? Kimlerdir? Anadolu’ya
nereden ve neden gelmişlerdir?
Selçuklular Anadolu’ya doğudan geldiler. Türkistan’dan yola çıkıp bugünkü
İran, Irak coğrafyalarını geçip Anadolu
coğrafyasına ulaştılar. Kısa sürede
değişik beylerin idaresinde en batı bölgelere kadar ilerlediler. Bu süreçte
beyler idareyi ele geçirdikleri bölgelerde Selçuklulara bağlı küçük dev-

letler kurdular. Artuklular, Saltuklular,
Danişmendliler, Mengücekoğulları,
Çubukoğulları, Çaka Beyliği bunlardandır. Bir süre sonra Anadolu Selçuklu
Devleti’nin merkezi yapısı güçlendikçe bu
beyliklerin hâkimiyeti sona erdi. Ancak
13. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklular’ın
hâkimiyetinin zayıflaması ile Anadolu’da
yeniden birçok küçük devlet ortaya çıktı.
Bu küçük devletlere beylik demek adet
olmuştur ama bazıları çok uzun ömürlü ve
etkili olmuşlardır.
Güçlü bir devlet kurmalarında sanat
ve inşaat ustalığının etkisi var mı?
Anadolu’nun yaklaşık 200 yıllık zaman
dilimine damgasını vuran Anadolu
Selçukluları var oldukları dönem boyunca
özellikle de 13.yüzyılda yoğun bir mimari
program izlemişlerdir. Malzeme ve ustalık
bakımından nitelikli olan Anadolu topraklarında Selçuklular önemli mimari
uygulamalar yapmışlardır. Geleneksel
göçebe kültürün izlerini taşıyan Anadolu
Selçukluları bu kültürü Anadolu’da
var olan doku ile harmanlayabilmiştir.
Bu sanatın gelişiminde Suriye, Irak ve
Kafkasya bölgelerinin sanat ortamlarının etkisi büyük olmuştur. Süslemede
kullanılan motifler ve yapıların kurulum
planları bu kurgunun sonucudur. Geniş
ve sonsuz bir yaşam alanı duygusu yani
göçebelik, belki de Selçuklular’ın yapı
tercihi üzerinde etkili olmuştur. Anadolu
Selçukluları’nda sultanların ibadet yapılarına değil de kervansaray ve han gibi ticari
kamusal alanlara önem vermesi cevap
aranan bir soru olmuştur. Bu yaklaşımı
ekonomik süreçle desteklemek ve algılamak doğru olacaktır. Selçuklular mimari
oluşumlarında zengin bir malzeme çeşitliliği oluşturmuşlardır. Onlar hükmettikleri
topraklara kendi beğenilerini, gelenek-

lerini ve uzak bölgelerden beraberinde
getirdikleri tekniklerle kendi mühürlerini
vurmayı başardılar. Anadolu şehirlerinin ve
kasabalarının birçoğunun bugünkü kimlikleri Selçuklu çağında oluşmuştur.
Selçuklu döneminde kurulan kentlerde mimarlık açısından ne gibi eserler
ortaya konmuştur? Bu eserleri diğer
uygarlıklardan özgün kılan bir özellik var
mıdır?
Hüküm sürülen topraklardaki
mimari envanter o iktidarın zenginliğinin, gücünün simgesi olarak değerlendirilebilir. Sivil ve dini mimari yapılarında ihtişam sadece büyük hacimlerle
sağlanmamış; aynı zamanda zengin bir
bezeme programı ile bu etki vurgulanmıştır. Geldikleri bölgelerin ve inançlarının
yapı tipleri, tasarım anlayışını Anadolu’nun
malzeme ve mimari geleneği ile harmanlamayı başaran Selçuklular, 40 civarında
farklı yapı inşa etmişlerdir. Bunlar cami ve
mescitlerden, medreselere, köprü ve kervansaraylardan, darüşşifalara, tekkelerden,
türbe ve kümbetlere kadar çok çeşitli anıtlardır. Bu yapı gruplarının çeşitliliği özellikle kervansaray, darüşşifa gibi yapıların
sayısı inşa edildikleri dönem için şaşırtıcıdır. Dini ve askeri mimarinin ağırlıkta
olduğu bu dönemde Selçuklular’ın eğitim,
sağlık ve ticaret yapılarına verdikleri önem
onları çevre uygarlıklardan farklılaştıran
en önemli özelliklerden biridir. Özellikle
süsleme unsurlarında da Anadolu için
birçok yenilik geliştirirler. Tuğlaların farklı
dizilmesi ile oluşan bezeme düzenleri,
sırlı tuğla ve çini mozaik bezemeler yeni
süsleme elemanları olarak dikkat çeker.
Anadolu’nun Bizans dönemi bezeme tekniklerinden mozaik ve fresko ise Selçuklu
dünyasında pek kullanılmaz. 9. yüzyıldan sonra İslam dünyasında yayılan çini
bezeme 13.yüzyılda Anadolu’da büyük
bir atılım yapmıştır. Bu anlamda özellikle
çini malzemenin Anadolu Selçukluları için
özgün bir yeri olduğu söylenebilir.
Ortaçağ Anadolu Selçuklu
Dönemi’nde ve beyliklerde yapılan cami,
medrese, külliye, hanlar gibi önemli
yapılarda iç süslemeler var mıydı? Bu
süslemelerde alçı kullanılmış mıdır?
Anadolu Selçuklu mimarisinin az
sayıda yapısı, değişmeden ve tahrip
olmadan bezeme programlarını koruyabilmiştir. Çoğu yapı içerisinde belli yerlerde korunabilmiş detaylar, bize bu yapıların çok zengin bir etkiye sahip olduğunu anlatmaktadır. Konya Karatay

ASYEP Ekibi; İzzet Umut Çelik-Zeki Boleken-Hayri Fehmi Yılmaz-Banu Bilgicioğlu

Medresesi, Sivas Gök Medrese gibi yapılarda mekânlar sırlı tuğla ve çini bezemeleri, taş işçiliği ile adeta bir saray salonu
gibi süslenmiştir. Buna karşılık kervansaraylarda taç kapı ve köşk mescit gibi bir iki
bölüm dışında inanılmaz bir sadelik görülmektedir. Bazı yapılarda ise Yunan, Roma,
Bizans dönemlerine ait mimari parçalar
süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.
Selçuklu mekânlarının çini yanında
en sevilen süsleme malzemesi alçıdır.
Özellikle saraylarda geniş alanların bu
malzeme ile kaplandığı anlaşılmaktadır. Konya Selçuklu Sarayı’nın, Beyşehir
Kubadabad Sarayı’nın kazılarında yoğun
buluntu ele geçirilmiştir. Kubadabad
Sarayı kazı buluntuları içerisinde yer alan
geometrik geçmelerle ve kuyruklu tavus
kuşları ile bezenmiş alçı duvar rafı çerçevesi simetrik bir kurguyu gösterir. Bugün
Karatay Medresesi’nde korunan bu eserler
alçının Beylikler ve Osmanlı dönemlerindeki yaygın kullanımını hazırlayan örneklerdir. Konya Sarayı’nın zengin alçı işçiliğinin çok bilinen bir örneği de bugün
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde
korunan bir süvari, ejder ve aslanla mücadele eden süvariler konulu kabartma eserlerdir. Bunların orijinallerinde renkli oldukları düşünülebilir. Süslemede belirli bir
motif programının kullanıldığını söyleyebiliriz. Tavus kuşu ya da avlanma sahnesi
Ortaçağ Anadolu sembolizminin sıklıkla
kullanılan motifleridir. Konya alçı süsleme
programında yer alan bir diğer sahnede

ise bağdaş kurmuş oturan ya da elinde bir
balıkla ayakta duran figürlerdir. Bereket,
iyi şans, cesaret ve tılsım gibi birçok gizli
anlamlar taşıyan bu motiflerin kullanılması
tesadüf olmasa gerek. Kubadabad Sarayı
kazılarında bulunan çok sayıda yeşil, mavi,
sarı filgözü camlarından birinin etrafında
bulunan alçı kalıntı, alçı ile camın aydınlatmada birlikte kullanıldığını gösteren bir
buluntu olarak değerlendirilebilir. Osmanlı
sanatının en anıtsal örneklerini oluşturduğu revzen sanatının da kökeni Selçuklu
dünyasında aranmalıdır.
Selçuklu döneminde alçı ne kadar
kullanılmıştır? Günlük yaşamda alçı
hangi yoğunlukta kullanılıyordu?
Anadolu Selçuklu yapılarının birçoğu
ya günümüze ulaşamadığı ya da özgün
halini koruyamadığı için alçı kullanımının
yaygınlığı konusunda yorum yapmak
güçtür. Tokat Gök Medrese gibi bazı
örneklerde alçı süsleme ayrıntıları görülse
de cami ve medreselerde çok yaygın olduğunu düşünmek zordur. Ama saray ve
köşklerde alçı inanılmaz bir yaygınlığa
ulaşmıştır. Saray yapılarında çoğu zaman
arkeolojik kazılarla alçı süslemenin izleri
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda kentlerde
yapılan kurtarma kazılarında alçı süsleme
parçalarına rastlanmıştır. Bu dönemle ilgili
kazı ve araştırmalar arttıkça yeni veriler
elde edileceği kuşkusuzdur.
.
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Kent Estetiği

Begüm Çolban
Dünden bugüne değerini giderek artıran

Karadeniz’in incilerinden olan
Ordu’daki ilk yerleşimler M.Ö. 15 bin
yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 2 bin yıllarında
Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinden,
Karadeniz bölgesine gelen Halipler
yörenin dağlık kesimlerine yerleşmişler.
Uzun süre bu bölgede varlıklarının sürdüren bu kavim, maden işleme sanatında ileri gitmiş ve tunçtan mükemmel
silahlar yapmışlardır. Yörenin özelliğine
göre ahşap malzeme kullanan bu kavmin
kalıntılarından bugün fazla bir eser kalmamıştır. Bununla beraber Eskipazar bölgesinde, Bayramlı adı verilen Eski Selçuk
dönemi yerleşmesinin adı, 1398 yıllarında
Halipia adı ile anılmaktadır.
Ordu ili M.Ö. 400 yılından önce şehir
merkezinin beş kilometre dışında olan,
halk arasında Bozukkale olarak bilinen
bölgede ‘Kotyora’ (Kut Yöresi) adıyla
kurulmuştur. Kotyora, Kut Yöresi anlamına gelmektedir. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Ordu’nun içinde bulunduğu Orta
ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne sırasıyla,
Kimmerler, Miletliler, Persler, Makedonyalı
İskender ve komutanları hâkim olmuştur.
Yunan Tarihçi Ksenophon (M.Ö.431 ) “
Onbinlerin Dönüşü” adlı eserinde Ordu
yöresinin yerli halkı olarak Mossinoikler,
Khalibler ve Tibarenler’den bahseder.
İskender’in Pers hâkimiyetine son vermesinin ardından, bölge 50 yıl kadar yerli
60
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tarihi kent

Ordu

aşiret reisleri tarafından yönetilmiştir.
İ.Ö. 280 yılında Mithridates’in kurduğu
Pontus krallığının İ.Ö.280 - İ.S.63 tarihleri
arasında üç buçuk asırlık ömür sürmüştür
ancak; hakkında ayrıntılı bir bilgi yoktur.
Vl. Mithridates’in oğlu Pharnakes’in bu
bölgeye hâkim olduğu ve adından dolayı
buralara Pharnakia dendiği biliniyor.
Bu kral 25 yıl Romalılara direndi ancak;
sonunda teslim oldu. Böylece Pontus kıyıları Roma ve Bizans hâkimiyetine geçti.
Bu bilgilerden de açıkça anlaşılacağı gibi Ordu, hâkimiyet altında olduğu
uygarlıkların etkisiyle sürekli bir değişim
ve yenilik içinde olmuştur. Ancak bunca
değişikliğe rağmen, bölgenin etnik
yapısını değiştiren asıl olgu, bu siyasi
olaylar değil; M.S. 324 yılında bölgede
Hristiyanlık’ın yayılması, yerli halkların

Hristiyanlaştırılması ve Yunan dilini
öğrenmeye başlamış olmalarıdır.
Osmanlı Döneminde Ordu…
Latinlerin Bizans’ın başkenti
Konstantinopolis (İstanbul)’i 1204 yılında
ele geçirmesi üzerine, Komnenos ailesinden Aleksios ve David, Gürcülerin de
yardımıyla Trabzon Devleti’ni (1204-1461)
kurdu. XIII. yüzyılda Selçuklu Devleti sınırları içinde yer alan Ordu, XIV. yüzyılda
Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu devleti Fatih Sultan Mehmet ortadan kaldırdı. Fakat Ordu ve yöresi Osmanlılar
tarafından değil; 1270’lerden 1380’lere
kadar uzanan uzun bir süreç içinde
diğer Türk gruplarının, özellikle Hacı
Emiroğulları’nın mücadeleleri sonucunda
fethedildi.
Moğol istilasıyla birlikte XI. yüz-

Ordu ili M.Ö. 400 yılından önce şehir merkezinin beş
kilometre dışında olan, halk arasında Bozukkale
olarak bilinen bölgede ‘Kotyora’ (Kut Yöresi) adıyla
kurulmuştur.

yılda, çok sayıda Türk aşireti olduğu gibi
Anadolu’ya göç etmişti. İlhanlılar bu
aşireti kontrol altına almakta zorlandı.
Zaten son İlhanlı valileri de merkeze karşı
isyan ettiler. İşte bu iki sebeple, XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın başlarında Anadolu’da birçok Türk Beyliği
kuruldu. Ordu ve çevresinin Türkler tarafından fethedildiği XIV. yüzyılda, Trabzon
Devleti’nin çevresindeki Türk Beylikleri ile
ilişkileri hakkındaki araştırmaları bulunan
Trabzon saray tarihçisi Panaretos’un
Kronik’i ile Kadı Burhaneddin’in yakını
olan Aziz b.Erdeşir-i Esterabadi’nin Bezm
u Remz adlı eserleri; Ordu tarihi hakkında
bize bilgi veren nadir eserlerdir.
Fatih Sultan Mehmet tarafından
1455 yılında yaptırılan ve Türk Tarih
Kurumu tarafından yayımlanan bu Tahrir
Defteri’ne göre Ordu yöresinin resmi adı,
Vilayet-i Canik Bayramlu me’a İskefsir
ve Milas’tır. Bu adlar bölükler biçiminde
örgütlenen bir Ordu’nun, Ordu yöresini
tuttuğunu ve iskân ettiğini açıkça göstermektedir. Orduya yerleşen her bölüğün
yerleştiği kısım idari birim olmuş, idari
birimlere, fethi sırasında başında bulunan
kişilerin ismi verilmiştir. Mesela; Bucak
Bedir(lü), Ebulhayr Kethüda, Alibeğece,
Fidaverende gibi.
Ordu yöresinin fethi, profesyonel
orduların bir ülkeyi veya bölgeyi fethine benzemez. Çünkü asker nitelikli
değil, aile fertlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, yurt olarak benimsenmiştir.

Selçuklular döneminde, Anadolu’nun
büyük bir bölümünde uygulanan ve bu
ülkedeki nüfus ve kültür yapısının temelini oluşturan fetih ve iskân biçimidir.
Ordu ilçesi 1920 yıllarına kadar
Trabzon vilayetine bağlı bir kaza iken,
17 Nisan 1920 tarihinde merkezi Ordu
olmak üzere Canik Sancağı’na bağlı olan
Fatsa kazası da Ordu’ya bağlanmıştır.
Ordu’da Kültür ve Sanat…
Tarihi yönüyle olduğu kadar kültür ve
sanat alanında da adından bahsettiren
Ordu’da, birçok tiyatro ve sinema bulunmakta ve düzenli kültürel etkinlikler
düzenlenmektedir. Ordu halk müziği
ve geleneksel halk oyunları çevre illerle
benzerlikler göstermektedir. Bağlama,
kemençe, davul-zurna, davul-klarnet
(yöresel tabirle gırnata) gibi çalgıların bir
arada kullanıldığı yörede oyunlar ilçeden
ilçeye değişmekle birlikte karşılama ve
horon ağırlıklıdır.

Ordu’da Nerelere Gidilir?
Ordu, doğal varlıkları ve tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Doğal varlıkları: Ulugöl, Hoynat Adası; kaleleri: Ünye
Kalesi, Gölköy Kalesi, Bolaman Kalesi;
Kilise: Taşbaşı Kültür Merkezi; Müze ve
tarihi yapılar: Paşaoğlu Konağı, Osman
Paşa Şadırvanı.
Bahsedilen bütün bu yapılar ve
doğal varlıklar Ordu’nun gezilecek yerlerini oluşturuyor. Ulugöl’e gidip ormanın
tertemiz havasını içinize çekebilir, karabatak kuşlarının yurdumuzda yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası’na
gidip kuş cennetini görebilir, Ünye
Kalesi, Bolaman Kalesi, Gölköy Kalesi’ni
ziyaret edip tarihi içinizde hissedebilir,
Boztepe’de hem piknik yapıp hem de
Karadeniz’in eşsiz manzarasını izleyebilir,
Efirli Plajı’nda denizin keyfini çıkarabilirsiniz.
Ordu Mutfağı…
Bu kadar şeyden bahsedip Ordu
mutfağından bahsetmemek olmaz tabi
ki. Halk kültürünün en önemli konularından biri halk mutfağıdır. Halk mutfağı
ve ürünleri günümüzde birer sanat ürünü
olarak kabul edilmektedir. Orduya özel
pancar çorbası, pancar sarması, galdirik
kavurması, Çerkez tavuğu, keşkek (gendeme), içli tava, ekmek çeşidi olan golit,
Ordu’ya gittiğinizde tatmanız gereken
eşsiz tatlardır.
Kısacası tarihiyle, kültürüyle, yemekleriyle, doğal güzellikleriyle, manzarasıyla, havasıyla ve sıcacık insanlarıyla
Ordu, gezilmesi ve öğrenilmesi gereken
bir kenttir.
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Portre - Mimar
Türk mimarisinde çığır açan, ismi tarihe kazınan bir mimar

Emin Halid Onat
Onur Türk
Anıtkabir’in projesini hazırlayanlardan biri olan, ömrünü; mimarlığa ve
Türkiye’de mimarlık mesleğinin gelişmesine adayan ve sayısız ölümsüz esere
sahip, Cumhuriyet Tarihi’nin en önemli
mimarlarından Ord. Prof. Emin Halid
Onat bu sayıdaki konuğumuz. Türkiye’de
mimarlığın gelişimi ve yeni mimarların
yetişebilmesi için öncü bir rol üstenen
ve öğrencilerinin biricik “Emin Hoca”sı,
bugün miras bıraktığı eserleriyle ona
duyduğumuz minneti artırıyor ve kalplerimizdeki yerini daima koruyor.
Anıtkabir başta olmak üzere
Türkiye’nin önemli mimarlık projelerini hayata geçirerek, unutulmaz eserler
bırakan Emin Halid Onat, 1908 yılında
İstanbul’da doğdu. Dördü erkek, ikisi kız
olmak üzere altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olan Onat’ın çocukluk yılları, II. Meşrutiyet’le gelen reformlar, II.
Abdülhamit’in tahttan indirilişi, İttihat
ve Terakki’nin yönetimi ele geçirişi,
Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı gibi
önemli dönüm noktalarına denk geliyordu. Babası Maliye Mümezzizi Halid
Bey ve annesi Münire Hanım, Emin Onat’ı
mahalle mektebi yerine dönemin en
seçkin eğitim kurumlarından olan Zükur
Numune Mektebi’ne göndererek, meşrutiyetin getirdiği reformları belirleyen bir
aile olduklarını gösteriyorlardı.
Emin Onat, orta ve lise eğitimini Yusuf
Akçura’nın öncülüğünde kurulan ve
Mimar Kemaleddin tarafından tasarlanan
bir okul olan Vefa Sultanisi’nde tamamladı. Onat’ın lise eğitimini gördüğü yıl
olan 1923’te Cumhuriyet kuruluyor;
eğitim anlayışı değişiyor, birçok yenilik
eğitimde ve sosyal yaşamda kendini gösteriyordu. Onat’ın Vefa Sultanisi’nden
1926’da mezun olmasıyla hayatında yeni
bir sayfa daha açılıyordu.
62
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Cumhuriyet tarihinin en önemli
mimarlarından olan Emin Halid Onat,
II. Meşrutiyet’in etkileriyle şekillenen ilk
ve ortaöğretim hayatıyla yeni bir çağın
gerekliliklerini anlayabilecek temele
sahip olurken, Cumhuriyet ile başlayan
yeni atılımları gerçekleştiren kadrolar arasında yer alıyordu. Onat, ülkenin bayındır
hale getirilmesi için çalışıyor, bu çalışmaları gerçekleştirecek bireylerin yetişmesinde öncülük ediyordu.
Yeniçağın gerektirdiği bilgi düzeyini yakalayan Onat, 1927 yılında Yüksek

Mühendis Mektebi İnşaat Şubesi’ne girmeye hak kazanarak, başarılarla dolu
mimarlık yaşamına da ilk adımını atmış
oluyordu. Yüksek Mühendis Mektebi’nin
üçüncü sınıfında iken, Cumhuriyet’in
çağdaş donanımlı gençler yetiştirme projesi kapsamında eğitimlerini Avrupa’da
devam ettirmek ve dönüşte öğretim kadrosuna girmek üzere Yüksek Mühendis
Mektebi’nden seçilen üç öğrenci arasında
yer aldı. (Kaynak: Emin Onat: Kurucu ve
Mimar, Türkiye Mimarlık Örgütlenmesi
100 Yaşında, İTÜ)

Avrupa’daki eğitimini Zürih ETH
Üniversitesi’nde tamamlayan Onat, buradaki eğitimi başarılı bir şekilde devam
ettirirken, okulu birincilikle tamamlayarak başarısını taçlandırıyordu. Onat’ın
Zürih’teki eğitim hayatı yalnız meslek
yaşamında bir dönüm noktası olmakla
kalmayacak, hayatında da önemli bir
yere sahip olacaktı. Öğrenciyken evlerinde pansiyoner olarak kaldığı ailenin,
eczacılık eğitimini sürdüren kızları Hilde
(Evliliğin ardından ismini Güzin olarak
değiştirecekti) ile Zürih’te dünya evine
girdi.
Emin Onat, Zürih ETH Üniversitesi’n
den mezun olduktan sonra, aynı proje
kapsamında bu üniversitede eğitim
almaları amacıyla Yüksek Mühendis
Mektebi’nden gönderdiği diğer iki
arkadaşıyla beraber Yüksek Mühendis
Mektebi’nin (Sonradan İTÜ’ye dönüşecekti) eğitim kadrosunda yer aldı.
İnşaat Şubesi Müderris Muavini olarak
atanan Onat, Prof. Debbes’in yanında
başarılı çalışmalar yürütmeye başlıyor,
ardından da Nafia Fen Mektebi’nde (YTÜ)
İnşaat ve Mimari Muallimi olarak yeni
mimarların eğitimi için çaba gösterirken,
akademik tecrübesini de derinleştiriyordu.
Cumhuriyet’in en önemli projelerinden olan Köy Enstitüleri Proje
Yarışmaları’nın ikincisinde Leman Tomsu
ile birlikte birincilik ödülünü alan Onat’ın
en büyük başarısı ise, 1942 yılında
düzenlenen Anıtkabir Uluslararası Proje
Yarışması’nda Doç. Orhan Arda ile birlikte
hazırladığı projenin birincilik ödülü alan
üç proje içinde yer alması oluyordu.
Onat, bu projenin başarısı dolayısıyla Ordinaryüs Profesör unvanını
alırken, Orhan Arda ile birlikte hazırladığı projenin seçilmesiyle şüphesiz en

büyük ödülünü almış olacaktı. Anıtkabir
Uluslararası Proje Yarışması, İkinci Dünya
Savaşı’nın en çetin zamanı olmasına
rağmen büyük ilgi görmüştü. Yarışmaya;
Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya,
İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’dan
toplam 49 proje katılmıştı.
Jüri, Anitkabir proje yarışmasına gönderilen 49 eserden 3 tanesini “ödül verilmeye değer” buldu. Bunlardan biri ünlü
Tannenberg Anıtı’nı yapan Alman Prof.
Johannes Kruger’in, biri İtalyan Prof.
Arnaldo Foschini’nin, biri de İstanbul
Mimarlık Fakültesi Profesörü Emin Onat
ile Doçent Orhan Arda’nın eserleriydi.
Komisyonun sonuçları açıklaması üzerine
ödüle layık görülen üç eserden birinin
sahibi olan Emin Onat, projesi hakkında
şunları söylüyordu:
“Çeşitli ülkelerin katıldığı bu yarışmada kazandığımız sonuçtan dolayı çok
sevindim. Özellikle Ebedi Şefimiz Atatürk
için yapılacak olan anıt olması, sevincimi
bir kat daha artırmıştır. Bu yarışma için
diğer arkadaşlarım gibi çok çalıştım ve
başarılı olmak istedim. Yarışmanın Türk
mimarlarının başarılarına bir kat daha
fazla kıymet vermiş bulunduğuna hiç
şüphe yoktur. Türk mimarisi çok ilerlemiş
ve yükselmiştir. Avrupa’nın çok kıymetli
şahsiyetlerinden kurulu olan jürinin böyle
bir karar vermiş olması Türk mimarlığı açısından iftihar edilecek bir başarıdır.”
750 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bir park içinde 22 bin metrekarelik
inşaat alanı üzerine oturan büyük bir
kompleks olan Anıtkabir, Türk mimarlığında, anıtsal yönü ağır basan, simetriye

önem veren, kesme taş malzemenin kullanıldığı anıtsal boyutu binaların önem
kazandığı bir yapıdır.
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Öğretim Elemanı Prof.
Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Emin Onat’ın
mimariyi oluştururken Anadolu medeniyetlerinin sentezini kullandığını söylüyor. Emin Onat’ın çağdaş düşünce sistematiğini mimariye getirdiğini belirten
Aydınöz, çağdaş insan olarak mimarinin
geliştirilmesini sağladığını söylüyor ve
Onat’ın çığır açan yapılara imza attığının
altını çiziyor.
Ömrünü mimarlığa ve Türkiye’de
mimarlık mesleğinin gelişmesine adayan
ve birçok ölümsüz eserin sahibi olup,
birçok başarı ve ödül kazanan Emin Onat,
17 Temmuz 1961’de, bir kalp krizi sonucu
yaşama veda etti. Zincirlikuyu’daki aile
kabristanında toprağa verildi. Mezarı,
yarışmayı kazanan öğrencisi Doğan Tekeli
tarafından tasarlandı.

Anıtkabir Uluslararası Proje Yarışması, İkinci Dünya Savaşı’nın
en çetin zamanı olmasına
rağmen büyük ilgi görmüştü.
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Haber Aktüel
Bir Koleksiyoncu: Erol Ata

zamanın peşinde

Erol Ata

Turgay Türker
Akrep ve yelkovanın tik-taklarının
peşinde koşan bir koleksiyoncu o.
Çocukluk yıllarından itibaren zamanı sorgulayarak başladığı yolculuğu, 1990’lı
yılların başında saatleri biriktirmesiyle
devam etmiş. Bugün binlerce saati içeren
bir koleksiyona sahip olan ve iki kolunda
da saat olan Erol Ata, “Saat Odası”nda
zamanın sesleriyle hayat buluyor.
Ana işi ofis mobilyası olan Erol Ata
1954 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde
açıyor dünyaya gözlerini. Lisenin ikinci
sınıfına kadar Sivas’ta okuduktan sonra,
babasının kararı gereği Ankara’ya taşınıyorlar ve eğitim hayatına burada devam
ediyor. 1968 yılında Devlet Malzeme
Ofisi ile daha yoğun çalışabilmek için
Ankara’ya geldiklerini söyleyen Ata; sek64
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törde 54. yıllarında olduklarını dile getiriyor. Liseyi Ankara’daki Aydınlıkevler
Lisesi’nde tamamlayan Ata, Hacettepe
Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu.
“Öğretim hayatım boyunca diğer kardeşlerimin de yaptığı gibi okulun dışındaki
tüm zamanlarımda işle meşgul oldum. O
nedenle kahve alışkanlığım ya da arkadaşlarla boş vakit geçirme alışkanlığım
hiç olmadı” diyor zaman koleksiyoncusu.
Erol Ata, ilk saatini Ankara’ya taşındıktan sonra Siteler’deki işyerine
gelen bir seyyar satıcıdan aldığını söylüyor. “Menşeini çok hatırlamıyorum
ama hoşuma giden bir spor saat satın
almıştım. Görüntüsü çok güzeldi ama
ne yazık ki çok çabuk bozuldu. Şu anda
nerede olduğunu hatırlamıyorum” diyen

Ata, başlangıçta obje olarak saati çağrıştıran ve sağlam ya da bozuk olduğuna
bakmadan bulabildiği her saati almaya
çalıştığını söylüyor. Daha sonra ise daha
seçici davranmaya başlıyor ve özellikli
ve tarihi değerleri yanında özel anlam
taşıyan saatlere yöneliyor.
“Koleksiyona başlamak için zamana,
mekana ve paraya ihtiyacınız var” diyen
Erol Ata. 1990 yılına kadar çok fazla
saate sahip olmadığını anlatıyor. Erol
Ata, Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmalarının ardından her bir kardeşin kendine ait çalışma odasının olmasıyla bu
işe yöneldiğini belirtiyor. Önceleri üç raflı
cam kapaklı bir dolapta toplamaya çalıştığı saatleri, şu anda işyerinde özel bir
“Saat Odası”nda, koridorlarda ve işyerinin

değişik birimlerinde sergilemeye çalışıyor. “Son 10 yılda çok hızlı bir ivme kazanarak bugün 2100 civarında saate eriştik”
diyen Ata’nın koleksiyonunda her türden
saati bulmak mümkün.
Erol Ata; “Ankara’daysam pazartesi
sabahları bu odaya giriyorum. Duvar
saatlerini kuruyorum, ayarlarını yapıyorum. Yaklaşık 45 dakikamı alıyor. Sonra
işimin başına dönüyorum. Gün içinde de
özellikle misafirim gelirse, yarım saat, bir
saat ya da iki saati geçen süreler boyunca
burada onlarla ilgileniyorum. Misafirim
olmasa bile öğlen saatlerinde bir saate
yakın bir süreyi, burada müzik dinleyerek
ve kahve içerek geçiriyorum” diyerek
saatlerle ilişkisini anlatıyor.
Odadaki saatlerin yüzde 80’e yakının
çalıştığını söyleyen Ata; özellikle duvarlardaki saatlerin günlük kurmalı olanlarıyla
baş edemediğini bildiği için onları çalıştırmadığını, haftalık, 18 günlük, ya da 400
günlük olanları faal tutmaya gayret ettiğini belirtiyor ve ekliyor: “Bu tik-tak sesleri
çok hoşuma gidiyor”.
Erol Ata, saatlerle o kadar haşır neşir
ki; bir saati gördüğü zaman otomatik,
kurmalı, pilli ya da başka bir sistemle mi
çalıştığını artık tahmin edebiliyor. Belli bir
yaşa geldiğinde ise özel hayatına daha
fazla vakit ayırarak, tüm saatlerin tek
tek kayıtlarını tutup fotoğraflayarak, bir
portföy oluşturacağını ve bunları bizlerle
paylaşacağını belirtiyor.
Erol Bey artık bu konuda tanınan bir
kişi. Öyle ki; telefon rehberinde yaklaşık
60 civarında bu işin ticaretiyle uğraşan
arkadaşının telefonları olduğunu söylüyor. “Haftada en az 10 civarında telefon
alırım saatlerle ilgili. Buldukları saatin
fotoğrafını, modelini ya da numarasını
bana gönderirler” diyor.
Saatlerde özellikle ikinci el tercih ettiğini söyleyen Ata; koleksiyonculuğun
maddi ve manevi maliyeti olduğunu
belirtiyor. “Vitrindeki saat çok fazla bir
şey ifade etmiyor bana. Tarihe ve geçmiş
değere sahip olması beni daha çok cezp
ediyor” diyen Erol Ata; ikinci el ürünün
fiyatının ise ona sahip olan satıcının o
ürünü ne kadar satmaya ihtiyacı olduğuna bağlı olduğunu söylüyor. “Elbette
alıcının da o malı almaya ne kadar istekli
ve hazırlıklı olduğu da önemli” diye de
ekliyor.
Erol Bey, saatlerini o kadar çok seviyor
ki, 10 yılı aşkın süredir iki koluna birden
saat takıyor. Nedenini sorduğumuzda

ise; “Kollarım boş kalmasın ve saatlerim
bana küsmesinler diye” cevabını veriyor.
Hiçbirine farklı muamele etmediğini söylüyor Ata. “Ben saatin parasal değerine
çok fazla önem vermiyorum. Önemli olan
estetik olarak, taktığım gün ve gideceğim
toplantıyla uyum sağlayabilecek, biraz da
beni yansıtabilecek bir saat olması. Çok
ucuz bir fiyata aldığım saatleri de takıyorum, çok pahalı saatleri de takıyorum”
diyor.
Erol Ata, koleksiyon yapacaklara şu
şekilde önerilerde bulunuyor: “Ayağını
yorganına göre uzatmak en önemlisi.
Hangi işe merak salıyorlarsa, ellerindeki
paranın, hem aile bütçesini hem de kendi
bütçelerini sarsmamasına dikkat etmeliler. Aynı zamanda ailelerine ayırdıkları
zamanı da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Hırsa kapılarak çok fazla
yatırmalarını tavsiye etmiyorum. Benim
düsturum, borca hiç saat almamamdır.
Param varsa alırım, yoksa bekletirim. Tabi
bu bekleme sırasında pek çok saati kaçırdığım dönemler de olmadı değil. Ama en
azından rahat uyuyabilirim”.
En önemlisinin kendinize ve ailenize
zaman ayırmak olduğunun altını çiziyor

Ata. “Örneğin ben hafta sonlarımı saatlerime ve aileme ayırmaya özen gösteriyorum. Önceliğimin saat olması sebebiyle ailemden zaman zaman sitem
aldığım da oluyor” diyen Erol Ata; bu dengeyi iyi kurmak gerektiğini belirtiyor.
Erol Ata saatlerin yanında son 5-6
yıldır lambalı radyo, gramafon, taş plak,
45’likler, 33’lükler, pikap ve daktilolarla da
ilgilenmeye başladığını söylüyor. Şu anda
zengin bir plak koleksiyonuna sahip olan
Ata; bundan da çok büyük bir keyif aldığını, günlük stresini attığını ve ertesi gün
işe daha büyük bir hevesle başladığını
belirtiyor.
Saat Odası Ankara Sincan’da 1.
Organize Sanayi Bölge, Oğuz Cadde,
No:17’de bulunan Ersa Ofis Mobilya’da
mesai saatlerinde açık. Ziyaret için hiçbir
ön koşul yok. Sadece çıkmadan önce
“Anı Defteri”ne ilk izlenimlerinizi yazmanız yeterli oluyor. Erol Ata önceden
arayıp, bilgilendirmeniz halinde misafirlerini ağırlamaktan keyif alıyor ve odada
bulunan saatler başta olmak üzere objelerle ilgili bilgi veriyor.
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Alçım Kampüs - Söyleşi
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü Başkanı Prof Dr. Can Hersek:

“Başkent Mimarlık,
takım ruhuyla hareket ediyor”

Yazı: Muzaffer Arslan
Fotoğraf: Püren Sedef
Başkent Üniversitesi Güzel
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da,
kültür sanat hareketlerine yeni bir bakış
açısı getirmek ve sanat tasarım alanlarına özgün buluşlar sağlamak amacıyla
kurulmuş bir eğitim ve öğretim yuvası.
2003-2004 öğretim yılında kurulan
fakülte güzel sanatlar ile uygulamalı
sanatları birleştirebilen yaratıcı bireyler
yetiştirmenin yanı sıra, gelecekteki meslektaşları olarak gördükleri öğrencileriyle
tam bir takım ruhu ile hareket ediyor.
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü halefselef bölüm başkanları, Prof. Dr. Can
Hersek ve Prof.Dr. Ayhan Azzem ALÇIM’ın
konuğu oldu. Çiçeği burnunda taze
Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Can Hersek,
bölümü anlatırken öğrencilerin takım
ruhuyla çalıştıklarını ifade ediyor.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Hersek
aynı zamanda mimar. 1980 yılında
66
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Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık
Akademisi’nden mezun olan Hersek,
ODTÜ’de yüksek lisans eğitimini restorasyon anabilim dalında tamamlıyor.
Doktorasını da mimarlık anabilim dalında
yapan Can Hersek, hem eğitimci hem de
uygulamacı olarak çalışmalarına devam
ettiğini söylüyor.
Konya’da doğan Prof. Dr. Ayhan
Aydınöz ise İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, 1967-1968 yılları arasında Kanada’ya gidiyor. Öğretim üyeliği hayatına Ankara Devlet Mühendislik
Mimarlık Akademisi’nde başlayan
Aydınöz, 1982 yılında buradan ayrılıyor
ve kendi mühendislik ve mimarlık bürosunu kuruyor.
Ancak öğretmekten vazgeçemeyeceğini düşünen Ayhan Hoca, 1988
yılında Hacettepe Üniversitesi’ne gelerek
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölüm
Başkanlığı görevini yapıyor. Hacettepe’de
18 yılın ardından 9 yıl da Güzel Sanatlar

2003-2004 öğretim yılında
kurulan fakülte güzel sanatlar
ile uygulamalı sanatları birleştirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmenin yanı sıra, gelecekteki
meslektaşları olarak gördükleri
öğrencileriyle tam bir takım ruhu
ile hareket ediyor.

Öğrencilerin büyük bir kısmının
bilinçli olarak bölümü seçtiğini
belirten Can Hersek, bu nedenle
ilgilerinin de iyi düzeyde olduğunu söylüyor.

Prof. Dr. Can Hersek

Enstitüsü Müdürlüğü yapan Aydınöz,
bölümü Can Hersek’e devrederek
öğretim üyeliğini sürdürüyor. Aynı
zamanda Anıtkabir’in mimarlarından
olan Ord. Prof. Dr. Emin Onat’ın öğrencisi olan Aydınöz; “Başkent Üniversitesi’ni
tercih etmemin sebebi; güç, yönelim ve
inanç” diyerek, üniversitenin çok başarılı
işlere imza attığını ekliyor.
Prof. Dr. Can Hersek genç bir bölüm
olmalarına rağmen sağlam bir kadroya
sahip olduklarını söylüyor. İki profesör, bir
doçent, bir yardımcı doçent, iki öğretim
görevlisi ve iki asistanın yanı sıra, yarı
zamanlı üç öğretim görevlisinin kendilerine katkıda bulunduğunu belirten
Hersek, kontenjanlarının 50 kişi olduğunu belirtiyor. Yüzden fazla öğrenciyi
mezun ederek sektöre kazandırdıklarını
ifade eden Can Hersek, yüksek lisans eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyleyerek,
özel branşlara yönelik spesifik programlar
açacaklarının müjdesini veriyor.
Ayhan Aydınöz hocamız öğrencileriyle çok gurur duyduğunu dile getiriyor. Mezun olduktan sonra Türkiye’deki
önemli üniversitelerde master programlarını kazandıklarını ve meslek hayatlarında da çok başarılı bir çizgiye geldiklerini belirtiyor. Türkiye dışında ABD ve
Kore’de de öğretim kulvarında çalışan
mezunları bulunduğunu söyleyen
Aydınöz; “Üniversitelerin insanla bütünleştiği, insana hizmet amaçlı olduğu,
bilimsel ve sanatsal kulvarda ürettiklerini
kamuoyuna paylaşmak durumunda olan
bir kurum ve kuruluşuz. Hedefimiz daima

yarını dünden iyi yapmak, daha başarılı yapmaktır. İnsanlığa, kuruma, mesleğimize karşı görevimiz budur” diyerek
öğrencileriyle aralarındaki ilişkiyi anlatıyor.
Öğrencilerin büyük bir kısmının
bilinçli olarak bölümü seçtiğini belirten
Can Hersek, bu nedenle ilgilerinin de iyi
düzeyde olduğunu söylüyor. Kendilerinin
de öğrencileri her açıdan motive etmeye,
bu mesleğin güzelliklerini ve olanaklarını
tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen Hersek,
“Tabi üniversite eğitimi her şeyi öğreten
bir eğitim değil. Biz bir takım anahtarlar
veriyoruz ve araştırmayı öğretiyoruz”
diyerek yönlendirme yaptıklarını belirtiyor. “Biz aslında öğrenciye bir anlamda
çevresini, mimariyi, mimari yapıları,
doğayı farklı bir gözle, farklı ayrıntılarda
görmeyi öğretiyoruz” diyen Hersek, başarının biraz da gözleme dayalı olduğunu
ekliyor. Ayhan Aydınöz ise; “Herhangi bir
yanlışımız olduğunda kendimizi sorgularız. Öğrenci, öğretmen ve idari personel
olarak bir bütün halinde düşünüyoruz.
Dünyada artık kişisel başarı dönemi sona
erdi. Öğrenci resmi statüde öğrencidir.
Ancak gelecekte meslektaşlarımızdır. Biz
onlara bir şeyler vermekten yükümlü ve
sorumlu insanlarız. Bizim hedeflerimiz
onların bizi geçmesidir” diyerek Başkent
Mimarlık olarak takım oyunu oynayan bir
yapıya ve algıya sahip olduklarının altını
çiziyor.
“Eğitimimiz masa başında öğrenilen
teorik bir eğitim değil. Birebir uygulamaları yerinde görerek, arazide bir takım

etütler yaparak sürdürülen bir eğitim”
diyen Prof. Dr. Can Hersek, tartışmanın
çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor.
Öğrenciye düşünme motivasyonu sağladıklarını belirten Hersek, “Öğrenci yaptığını özgüvenle savunmalı, ne düşündüğünü bize anlatmalı. Böylelikle hayatta
daha başarılı olur” şeklinde konuşuyor.
Kendileriyle yarıştıklarını söyleyen
Prof. Dr. Ayhan Aydınöz, metroların iç
mekan düzenlemeleri, gökdelenlerin
düzenlemeleri, şehir içi terminaller ve
radyo tv stüdyolarının düzenlemeleri
gibi iç mimari ve tasarım projelerinde
çağdaş konular seçtiklerini belirtiyor.
“Bize ve dünyaya ait kültür değerlerinin
korunması ve işlevlendirilmesi projelerini
ön plana çıkarıyoruz. Çağdaş olguyu ve
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Prof. Dr.Ayhan Azzem Aydınöz

gelişmeyi yakalamak ve onları tasarıma
sokmak, dünyaya ve ülkemize ait kültür
değerlerinin korunması, yaşatılması ve
tasarımının yapılmasının hedefleri olduğunu söylüyor.
Düzenli olarak seminerler verdiklerini
söyleyen Can Hersek, alanında uzman ve
deneyimli kişileri okullarına davet ettiklerini belirtiyor. Mimarlığın hem teknik hem
de sanatsal bir dal olması sebebiyle bu
etkinliklere çok büyük önem verdiklerini
söyleyen Hersek, bunun yanı sıra önemli
yapı firmalarının zaman zaman gelip
bölümde uygulama yaptıklarını ekliyor.
Öğrencileri de içine alan workshoplar ve
çalıştaylar düzenlenerek, öğrenci malzemelerle ve teknolojiyle tanıştırılıyor.
Hersek bu konuda; “İnanıyoruz ki, öğrenci
ne kadar bu malzemeleri ve gereçleri tanır, hatta temas eder, dokunursa,
gerçek hayatta da çok daha donanımlı
ve gerçeğe çok daha yakın projeler üretecektir. Ütopyada, hayalde kalmayacak,
gerçeğe dayalı malzemeler kullanacak.
Zaman zaman kent dışına fabrikaları ziyarete gidiyoruz. Bunlar öğrencilerin projelerine çok olumlu olarak yansıyor” diyor.
Aydınöz; turizm, kültür yapıları ve alışveriş merkezlerinin de yaptıkları projeler
arasında yer aldığını ekliyor.
Yapılı her çevrenin, yapıların içindeki mekanların ve gelecekte yapılacak
tüm yapıların iç mimarlık bölümleri için
çalışma konusu olduğunu belirten Can
68
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Hersek; iç mimarlık olarak mimarlıktan
kopmuş genç bir alan olduklarını söylüyor. Her türlü dönüşüm, restorasyon,
yenileme ve değişim adına yapılan işlerin
branşlarıyla çok ilgili olması sebebiyle,
mezun olan öğrencilerin iş alanının çok
açık olduğunu söylüyor Hersek. “Buradan
mezun olan kişi, kendi işini kurabiliyor.
Kamu kurumunda tasarımla ilgili herhangi bir alanda görev alabiliyor. Özel
tasarım bürolarında mutlaka yardımcı
personel olarak çok rahat iş bulabiliyor.
Önemli bir zorluk ya da açmaz şu an için
yok” diyerek bu bölümü seçmek isteyen
öğrencilere ışık tutuyor. Her meslek için
bir takım zorlukların olabileceğini söyleyen Can Hersek, öğrencilerinin üniversitedeyken çalışma olanağı bulabildiklerini
belirtiyor. Ülkemizin zenginliğinin unutulmayarak, tarihi yapılarda da öğrencilerini
bilgilendirdiklerini vurguluyor. Tüm bunların yanında akademik olarak iş bulma
şansları da olduğunu söyleyen Hersek;
“En büyük görev olarak genç arkadaşlarımızı bizim yerimize yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemiz kendi mezunlarını
akademisyen olarak istihdam edebilme
imkanına da sahip” diyor. Yarışmaları özellikle öğrencilere teşvik ettiklerini ve katılımları için olanaklar sağladıklarını söyleyen Hersek; “Çok gelişmiş bilgisayar
laboratuarlarımız var. Özellikle çizime
dayalı üretim yaptığımız için son gelişmiş
programları, üç boyutlu animasyon
sunum tekniklerini öğrencilerimize sunuyoruz. Derslerimizde teknik bilgilerin
yanında sunuma dönük, sunumu destekleyen, çağdaş gerekleri yerine getiren
her türlü teknolojik olanakları da kullanıyoruz” diyor. İç mimari tasarım projesinin
en önemli dersleri olduğunu söyleyen
Hersek; bütün diğer derslerin tasarım
projesi dersine girdi verdiğini belirtiyor. Uluslararası boyutta ise Erasmus
vb. öğrenci değişim programlarıyla aralarında Almanya, İspanya, Polonya ve
ABD’yi içeren 8-9 ülkeye öğrencilerini

Kendileriyle yarıştıklarını
söyleyen Prof. Dr. Ayhan
Aydınöz, metroların iç mekan
düzenlemeleri, gökdelenlerin
düzenlemeleri, şehir içi
terminaller ve radyo tv
stüdyolarının düzenlemeleri gibi
iç mimari ve tasarım projelerinde
çağdaş konular seçtiklerini
belirtiyor.

gönderdiklerini söylüyor.
Bölümü seçecek öğrencilere tavsiyelerini sorduğumuz zaman Prof. Dr. Can
Hersek; “Özel yetenek sınavıyla öğrenci
alıyoruz. Ancak bu sınav, Da Vinci ya da
Picasso gibi çok özel yeteneklerin seçildiği bir sınav değil. Bizim burada yaptığımız, öğrencinin üç boyut algısını,
oran-orantı algısını ve biraz da kültürel
anlamda tasarıma yatkınlığını ölçen
bir sınav. Sınava hazırlanan ve bu alanı
yazacak öğrencilerimizin endişe etmelerine gerek yok. Mimarlık alanıyla ilgili dergileri takip edebilirler. Perspektife dönük
eskiz çalışmaları yapabilirler. Serbest ellerini geliştirebilirler” diyerek korkmamaları
gerektiğinin altını çiziyor.
Mesleklerinin gerçekten insanı mutlu
ettiğini belirten Hersek; işin sonunda
elde ettikleri ürünün büyük bir haz verdiğini belirtiyor. Aydınöz ise; bu işin öncülerine müteşekkir olduğunu ve bu güzel
emaneti daha ileri çizgilere taşıma amacında olduklarını söylüyor.
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Mimar Sohbet
Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı Mehmet Özçelik:

Ordu’da yerellik ve

kent bilinci
çalışmaları hızla devam ediyor

Mehmet Özçelik

Onur Türk
Ordu, uçsuz bucaksız Karadeniz manzarası ve yemyeşil tepeleriyle sanayi,
ticaret ve turizm açısından gelişme gösteren şehirlerimizden biri. On binlerce
yıllık bir geçmişe sahip bu dinamik şehir
geçmişten gelen mimari yapılarını da
korumaya çalışıyor. 1883 yılında gerçekleşen büyük yangın nedeniyle kentin
neredeyse tamamının yanması nedeniyle
çok az mimari yapı günümüze kadar ulaşabilmiş. 1939 yılındaki büyük Erzincan
depreminden de etkilenen Ordu’da
birçok yapı yıkılmış. Ama artık bugün
elde olanların korunması ve onlara yenilerinin eklenmesi gerekiyor. Mimarlar
Odası Ordu Şubesi ise bu anlamda şehre
güzel katkılarda bulunuyor. Mimarlar
Odası Ordu Şube Başkanı Mehmet
Özçelik; “Elde kalan yapıların korunması,
gelecek kuşaklara aktarılması önem arz
etmektedir” diyor.
1975 yılında TMMOB Mimarlar Odası
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ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın ortak
bir birim kurduklarını ve aynı yıl içinde
Mimarlar Odası Ordu Mesleki Denetim
Görevliği olarak 1980 yılına kadar faaliyette bulunduğunu söyleyen Mehmet
Özçelik, 1988 yılında tekrar Samsun
şubeye bağlı Mesleki Denetim Görevliği
ile faaliyete devam ettiğini belirtiyor. 17
Aralık 1989 tarihinde temsilcilik olduklarını ifade eden Özçelik, 20 Nisan 1994’de
Mimarlar Odası 34. Dönem Genel
Kurulu’nda şubeye dönüştürüldüklerini
açıklıyor.
Ordu tarihine baktığımızda ilk
yerleşim yerinin Taşbaşı Mahallesi
ve Düz Mahalle olduğunu söyleyen
Mehmet Özçelik, gelişim süreci içinde
şehirde yapılan imar planlarının
Akyazı-Turnasuyu Ovası’na doğru bir
gelişim gösterdiğini anlatıyor bizlere.
Şehirleşmenin bu düz dolgu alan üzerinde ilerlediğini eski fotoğraflardan anla-

dıklarını söyleyen Özçelik; “1970’li yıllardan sonra çok katlı yapıların yapılmaya
başlanmasıyla sahil boyunca denize
paralel, denizle kentin bağını koparan
apartmanlar yapıldı. Oysaki yerleşim
yerinde denize hakim, doğu güneşini en
güzel şekilde alan, zemini sağlam Taşbaşı,
kendine has yapılarıyla dikkat çekmektedir” diyor.
Kentin planlamasının denize dik
değil paralel yapılması nedeniyle denizin
kent ve kentliyle buluşmasının sorun
olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet
Özçelik, Ordu’nun da her ilde olduğu gibi
plansız ve kaçak yapılaşmadan nasibini
aldığını üzülerek belirtiyor. Özçelik, son
yıllarda Türkiye’nin genelinde yapılan
hızlı yapılaşmadan da şikayet ediyor.
Kentsel Dönüşüm yasasının kentlerin kimliksizleşmesine yol açtığını ya da
kimlik değişmelerine neden olduğunu
belirtiyor. “Bu da yerellik ve kentlilik bilin-

cimizi yok etmektedir. İlimiz de bu değişimden etkilenmektedir. Diğer illerle
kıyasladığımızda ilimizdeki duyarlı yurttaşlarımız ve sivil toplum örgütleri sayesinde Ordu kenti olarak kimliğimizi korumaya çalışıyoruz” diyerek sıkıntılarını dile
getiriyor.
İnsan odaklı olmayan, belli bir kaygı
taşımayan yapıları her tarafta görmenin
mümkün olduğunu söyleyen Özçelik,
geçmişle kıyasladığında şu cümleleri
kuruyor: “Geçmişteki yapılaşma ve şehirleşme, komşu hakkını kollayan, çevreye duyarlı, estetik, yapıldığı bölgeyle
uyumlu yapıları içeriyordu. Günümüzde
ise her şeyin para ve rant üzerine inşa
edilmeye çalışılması bir çok değerden
bizleri uzaklaştırıyor. Hızlı kentleşmenin
olması, insanların kentlerde daha fazla
yaşama arzuları, kentlerin kimlik ve
değerlerinin yol olmasına sebep oluyor.
Özellikle koruma bilincinin olmaması,
sonun başlangıcı oluyor”.
Amaçlarının yaşanılan doğal çevreyle
ve o bölgenin geleneksel mimarisiyle
uyumlu bir yapılaşma olduğunu söyleyen
Başkan Özçelik; Türkiye’nin geneli dahil
olmak üzere Ordu kentinde de bu tarz
bir yapılaşmanın azlığına üzülerek dikkat
çekiyor. “Özellikle kırsal kesimde ve yaylalarımızda çevreci bir mimarlık anlayışının ön planda olması gerekir. Çevreye
duyarlı proje çalışmaları ilimizde de yapılıyor. Bunu ilin tamamına yaymamız gerekiyor” diyen Özçelik, Mimarlar Odası Ordu
Şubesi olarak bu konuları devamlı gündemde tutmaya çalıştıklarını hatırlatıyor.
Hazırladıkları projeler çerçevesinde
restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Mehmet Özçelik, koruma
amaçlı imar planı çerçevesinde tescilli
sivil mimarlık örneklerinin rölöve ve restitüsyon proje çalışmalarının maddi
imkanlar dahilinde devam ettirildiğini
belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Ordu Belediyesi ile sokak sağlıklaştırma
çalışmaları da yaptıklarını ifade eden
Özçelik, bu çalışmaların bundan sonra da
devam ettirileceğinin altını çiziyor.
“Mimarlar Odası Ordu Şubesi olarak,
kentleşme ve mimarlık üzerine çeşitli
basın açıklamaları ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ayrıca paneller düzenliyoruz. Yapılan restorasyon proje ve
uygulama çalışmaları sergiler vasıtasıyla
kentlilerle buluşuyor. Mimarlığın toplumla buluşturulması çalışmaları çerçe-

vesinde okullarımızda tanıtım günleri ve
resim yarışmaları düzenlenmesine katkıda bulunuyoruz. Mimar Sinan haftası ve
Mimarlık haftasında kentlilerin de katıldığı paneller ve sergiler yapılıyor” açıklamasında bulunan Mehmet Özçelik,
Ordu’ya sahip çıkmak adına yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile
getiriyor.
Yeni ve genç bir üniversite olan
Ordu Üniversitesi ile geçmiş yıllarda
ortak bir çalışma yapmadıklarını söyleyen Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı
Mehmet Özçelik; “Önümüzdeki süreçte
ortak bir çalışma yapmak istiyoruz.
Özellikle turizm, yapılaşma ve kentlilik
bilinci konularında girişimlerimiz olacak”
diyerek yeniliklerin haberini veriyor.

Mimarlar Odası Ordu Şube Yönetim Kurulu

Amaçlarının yaşanılan doğal çevreyle
ve o bölgenin geleneksel mimarisiyle
uyumlu bir yapılaşma olduğunu söyleyen
Başkan Özçelik, Türkiye’nin geneli dahil
olmak üzere Ordu kentinde de bu tarz bir
yapılaşmanın azlığına üzülerek dikkat
çekiyor.

ALÇIM DERGİSİ / yıl:3 sayı:8

71

Alçım Kampüs - Öğrenci Proje I
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Proje yürütücüsü:
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Prof. Dr.Can Hersek, Araş.
Gör. Gül İlisulu, Araş. Gör. Güliz Öktem
Öğrenci: Atiye Müftüoğlu
Proje: Başkent Üniversiteliler Klubü Binası İç Mekan Ve
Çevre Düzenlemesi

Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği
mezunlara, öğrencilere ve aynı zamanda
sosyal çevreye hizmet vermek için tasarlanmış bir yapıdır. Yapı; sergi alanları, kafeteryası, kütüphane ve çok amaçlı salonu
ile hizmet vermektedir. Bu tasarımda
temel prensip olarak dolaşım ele alınmış
ve kurgu bunun üzerinden yaratılmıştır.
Bu tasarımda alışıla gelmiş bir sergi alanı
yerine galeri boşluğunda, yatay ve düşey
sirkülasyon yolları kullanılırken gezilebilen bir sergi deneyimi yaşatmaktadır. Bu
şekilde sirkülasyon alanları sadece dolaşım
için kullanılmaktan kurtulup sergi alanının
birer öğesi haline gelmiştir. Sergi birimleri
zemin kattan başlayıp, galeri boşluğunda
yükselerek, farklılaşıp aydınlatma elemanlarına dönüşüyor. Böylece her katta sergi
alanı yaşayan mekanlar yaratılmıştır…
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje II
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Proje yürütücüsü:
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Prof.
Dr.Can Hersek, Araş. Gör. Gül İlisulu, Araş.
Gör. Güliz Öktem
Öğrenci: Burak Acer
Proje: Başkent Üniversiteliler Klubü Binası
İç Mekan Ve Çevre Düzenlemesi
Başkent Üniversitesi Mezunlar
Derneği, üniversite mezunlarının, öğrencilerinin yanı sıra çevre sakinlerine hizmet
veren bir kuruluş. Yapı sergi alanı, kafesi,
kütüphanesi ve çok amaçlı salonu ile
hizmet veren bir yapı. Kullanımı ve hizmet
ettiği amaç doğrultusunda oldukça hareketli ve dinamik bir yapıya sahip ve üniversiteye bağlı bir kuruluş olduğundan
her sene yeni kullanıcılar kazanıyor. Bu
yüzdende tasarım konsepti bu döngü
ve dinamizm olgularından yola çıkarak
hazırlandı. Ön bahçeden başlayan siyah
bantlar dış cepheye tırmanıp birbirlerine
paralel şekilde yan yana duran duvarları,
iç mekanda ise yer döşemelerini oluşturuyor. Dış cephe alışıla gelmişin dışında bir
deneyim sunuyor. Paralel duvarların arasındaki camlar cephede açılı bir şekilde
konumlanıyor buda daha çok ışığın
mekana girmesini sağlıyor. Paralel duran
her bir duvar aynı zamanda iç mekandaki sabit mobilyaların strüktürü olarak
görev yapıyor. Bu olguların sonucunda
elde edilen hareketlilik iç mekanda daha
durgun bir düzen oluşturarak dengeli bir
tasarım yapıldı.
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje III
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Proje yürütücüsü:
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Prof. Dr.Can Hersek, Araş.
Gör. Gül İlisulu, Araş. Gör. Güliz Öktem
Öğrenci: Duygu Oral
Proje: Başkent Üniversiteliler Klubü Binası İç Mekan Ve
Çevre Düzenlemesi

Mezun olmaya yaklaştığımız eğitim
hayatımımızın son günlerinde; okulumuz için MEZUNLAR DERNEĞİ BİNASI
tasarlamak güzel bir deneyimdi.Projenin
konuşlandığı yerleşke ile Başkent
Üniversites’nin elverişli konumu ve her iki
yapının da birbiriyle görsel anlamda ilişkili
olması projenin daha lirik bir hal almasını
sağladı.Duygu yoğunluğu içinde çıkılan
bu yolda aramızdaki güçlü bağların oluşturduğu Mezunlar Derneği’nin ruhunu
yapının ruhuna katabilme düşüyle projenin ilk çizgileri kendini gösterdi.Ortak bir
eğlence anlayışı, ortak paylaşımlar düşünülerek Mezunlar Derneği düzenlendi.
Öğrenci- Akademisyen- Mezun ilişkisinin
en güçlü şekilde gözlendiği okulumuzun
Mezunlar Derneği’nin de aynı ruhu yansıtması hedeflenerek birbirine akan ve
hiyerarşik mekanlar düzenlendi.Bu üçlü
ilişki(Öğrenci-Akademisyen-Mezun) bina
aracılığıyla desteklendi.Toplantı salonlarının öğrenci çalışma alanlarıyla kesişmesi;
eğlence (oyun) alanlarının ortak teraslarla birleşmesi fikri sözü edilen mekan
akışkanlığının ifadesidir. Bunun yanı sıra
yapının sahip olduğu teras hacimlerinden
Başkent Üniversitesi ile seyir ilişkisi içerisinde olması sebebiyle; teras hacimleri
ortak etkileşim ve sosyalleşme alanlarına
dönüştürüldü.
Kütlesel anlamada ise yapının
çevresiyle ilişkilenmesi amacıyla yapı içeriye çekilmiş iç- dış etkisi vurgulanmıştır.
Yeşilin akışkan etkisinden yararlanılarak
; yeşi iç mekana taşınmış ve çevre tasarımı oluşturulmuştur.Giriş hacminden iç
mekana kadar devam eden sergileme
öğesiyle yapıda içe çekiş; ortak mekanların
birleştiği teras hacimlerinin yeşil teraslara
dönüşerek çevre düzenlemesiyle birleşmesi sonucunda ise dışa açılma etkisi hissi
hedeflenmiştir.
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Alçım Kampüs - Öğrenci Proje IV
Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Proje yürütücüsü:
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Prof. Dr.Can Hersek, Araş.
Gör. Gül İlisulu, Araş. Gör. Güliz Öktem
Öğrenci: Emre Can Erkan
Proje: Başkent Üniversiteliler Klubü Binası İç Mekan Ve
Çevre Düzenlemesi

Ülkemizde son yıllarda mezunlar derneği binaları önemini oldukça artırmış ve
artık öğrenci ve mezunların bütün sosyal
etkinliklerini gerçekleştirebileceği ve birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri merkezler halini almıştır.Başkent Üniversitesi
Mezunlar Derneği projesindeki ilk hedef
birbirlerine akan ve görsel ilişkiler içerisindeki mekanlar yaratmaktı.3 ana sosyal
hacim , duruma göre değişkenlik gösterebilen , sürdürülebilir nitelikte tasarlanmıştır.Giriş cephesinden çıkan 3 bölüm
farklı katlarda döşemeye dönüşerek
‘ters-düz’ galeri boşlukları meydana getiriyor.Bu üç hacmi idari ofis kütlesi cepheden başlayarak adeta şapka gibi kapatıyor.Bina cephelerinin ilişkili olduğu
hacimlerin ihtiyaçlarına göre birbirini takip
eden cam ve metal bantlar içerde ve dışarıda gece-gündüz etkisine göre zeminlerde gölgeler bırakıyor.Bu tesiste restoran , cafe , çok amaçlı salon , sergi alanı
, kütüphane ve ofis alanları tasarlanmış ve
havuzla beraber çeşitli çevre düzenlemeleri de yapılmıştır.
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Bayi Listesi
BOY PANEL YAPI SİS.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ERTUĞRUL SAÇ İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YİĞİTER BOYA KİM. DEK.TİC. LTD. ŞTİ.
ÖTKEN TİCARET - İBRAHİM ÖTKEN
ARMA HIRDAVAT MÜT.İNŞ.DEK.İZOL.LTD.ŞTİ.
DEMİRTAN İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
VARDAR BOYA SAN LTD.ŞTİ
VEFA DEMİR ÇİMENTO ve NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
ACARTAY VOLKAN ACATAY İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
ACC YALITIM İMLT.İNŞ.GD.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
ALMET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALTUNKESER İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
ANTİKYAPI İNŞ.LTD.ŞTİ.
ARSAN GRUP DEM.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYDEN YAPI END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BALBAY YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLKİM BOYA İNŞ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
BÜYÜKKAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC .LTD. ŞTİ.
C.COŞKUN İNŞ.MÜH.SAN.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
ÇALUKOĞULLARI YAPI LTD.ŞTİ.
FİKRET YILDIRIM ve ORT. - REİS İNŞAAT
FİLİZ İNŞ.HAFR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLSÜNLER İNŞ.GIDA NAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.Ş
İZOMEB İZOL.YAL.İNŞ.SAN.veTİC.A.Ş.
KADİR COŞKUNLU-BİRCAN TİCARET
KANYON YAPI END.ve TİC.LTD.ŞTİ.
LÜTFİ GÜLER - GÜLER YAPI MARKET ve DEK.
MYM YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
NAKİ DEMİR İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OFİS NAK. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
OSKO YAPI END. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
SERKAN KARAKAŞ-ASPA YAPI ASMA TAVAN ve İZOL.
ŞENER İNŞ.MAD.TURZ. TİC.VE SAN.A.Ş.
TAŞYAPI MARKET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
UĞURLU TEMEL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
UMDE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAPRAK İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIRIMER İNŞ.MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ACASA İNŞ. MALZ. İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARENA ALÇI UYG. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
AYKUT TİC. İNŞ. MALZ. TAAH. LTD. ŞTİ.
FANSA AMS. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
GÖRGÜLÜ TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KOZ MİMARLIK MÜH.İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
SARILAR ALÇI DEK.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOMART YAPI PROJE MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş.
YILDIZ İNŞ. MALZ.NAK.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRÜN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAVUZ DEMİR İNŞ.MALZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ALEV HALULU - KOÇ MÜHENDİSLİK
BALIKESİR UĞUR YAPI MAR. TİC.LTD.ŞTİ.
BORÇİM İNŞ. TUR. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
IŞIK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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.
DİLEK İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HAS İZOLASYON YAL.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZOMET İZOLASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KUBİLAY ALPASLAN-AS ALPASLAN İNŞ. MALZ.
REAL İNŞ.MALZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEYHAN İÇ DEKORASYON MUHARREM EMİNOĞLU
YENİ LEVENT İZOL.İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İDİL İNŞ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
ŞAHİN TOPÇU İNŞ.ve YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT DOĞU İNŞ.VE YAPI MALZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZÜCAN YAPI MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
ACAR ÇATI CEPHE KAPL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İLHAN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NAMLI İNŞ.MALZ.LTD.ŞTİ.
AS ALÇI DEKORASYON LTD.ŞTİ
BAHÇECİLER İNŞ. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EDİP AKTEPE - AKPETEK TİCARET
GÜL-PA İNŞ. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
AYSAL İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTÜRK BOYA TİC.LTD.ŞTİ
SERDAR DEMİR - DEMİR İNŞ.
ZÜMRÜT YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKAL TİCARET-HASAN AKAL
AKIN İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.
ÖRNEK HIR. VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MEDEKA İNŞ.DEK.LTD.ŞTİ.
SEDAT AKYAZICI-SERHAT İNŞ.VE YAPI MALZEMELERİ
YARAMANLAR İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MAHMUT SAMİ ARICA
EMRAH DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TURALPAN ALÇI DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇ YILDIZ İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YAPISAN İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AÇIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AKYILDIZLAR KERESTECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARGET TASARIM VE MÜH.LTD.ŞTİ.
GİMSA İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜRAL YAPI GRUBU İNŞ. LTD. ŞTİ.
KOYUNCU KİMYA DIŞ. TİC. İNŞ. LTD. ŞTİ.
MEİT YAPI ELEM.İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MİZAN İNŞ.DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NİL DIŞ CEP.SİS.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. A.Ş.
NİL YAPI MALZ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
NUHOĞLU İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZCAN İNŞ.İZOLASYON TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
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ADANA
ADANA
ADANA
AFYON
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BOLU
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
DÜZCE
EDİRNE
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
HATAY
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU

(322) 346 15 91
(322) 346 80 15
(322) 233 80 90
(272) 212 36 75
(382) 213 84 84
(358) 218 83 83
(358) 514 37 90
(358) 218 99 38
(312) 351 22 55
(312) 311 63 99
(312) 230 75 17
(312) 286 22 60
(312) 309 49 60
(312) 353 93 94
(312) 473 84 44
(312) 641 66 06
(312) 267 56 76
(312) 354 10 20
(312) 385 52 77
(312) 384 20 18
(312) 342 52 78
(312) 386 15 38
(312) 814 40 11
(312) 286 03 81
(312) 285 01 65
(312) 238 25 55
(312) 384 59 59
(312) 386 29 00
(312) 354 96 80
(312) 472 98 45
(312) 385 16 50
(312) 484 91 25
(312) 444 10 72
(312) 482 96 02
(312) 353 59 25
(312) 270 23 12
(312) 285 32 03
(312) 349 09 82
(312) 311 13 18
(242) 515 25 25
(242) 334 85 80
(242) 778 16 00
(242) 743 13 39
(242) 565 33 33
(242) 311 31 90
(242) 259 56 66
(242) 312 69 15
(242) 722 60 70
(256) 212 19 44
(256) 622 09 05
(266) 245 54 69
(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) 614 07 28
(224) 272 32 27
(224) 494 10 98
(224) 453 11 88
(224) 715 20 37
(224) 411 19 19
(286) 263 02 91
(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) 251 00 06
(412) 238 26 18
(412) 237 89 98
(380) 523 21 93
(380) 551 28 08
(380) 524 19 86
(284) 225 36 66
(442) 213 36 84
(222) 250 15 15
(222) 220 55 00
(342) 323 02 75
(342) 322 13 77
(454) 216 16 54
(326) 241 48 78
(246) 227 87 00
(212) 652 24 28
(216) 473 45 88
(216) 393 20 00
(216) 452 31 64
(216) 332 07 85
(216) 680 37 50
(216) 576 06 70
(216) 661 41 24
(216) 313 90 54
(216) 360 88 15
(216) 612 10 73
(216) 612 11 63
(216) 420 74 94
(216) 576 76 02
(216) 414 11 30

ÖZŞAHİN İNŞ.TUR.ve DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZYANGINCI YAPI MALZ.İNŞ.TES.SAN.TİC.A.Ş.
PAŞA ALÇI İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UMUT ALÇI İNŞ. ve DEK.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YEŞİLYURT ORM.ÜRN.YP.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.
YILKAR YAPI ÜRÜN.SAN. UĞUR KARADUMAN
AHMET YILMAZ - ARİFOĞLU İNŞ. ve YAPI MALZ.
BARIŞ İNŞ.İZOL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EFKAN İNŞAAT SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
GAMA YAPI PROJE ve UYG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GLOBAL YAPI ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KALE TİCARET ve İNŞ. LTD. ŞTİ.
KAPLAN ALÇI DEK. VE İNŞ.MALZ.MEVLÜT KAPLAN
KARDALSAN LTD.ŞTİ
MAHMUT CARKANAT-CARKANAT DEKARASYON
MAKSEM YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MAS ALÇI DEK. ve YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ORAYSAN İNŞ.LOJ.SAN.VE TİC.A.Ş.
ÖMER ERDEMİR-ERDEMİR ALÇI DEK.
SAYAR YAPI MALZ.İNŞ.GD.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEF İNŞ.YAPI DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SOĞANCIOĞLU İNŞ.DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
STM RUMELİ YAPI İNŞ. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
TEKYILDIZ TUR. NAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TOKAL İNŞ. YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TUNÇ DEK.ALÇIPAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YEKSAN İNŞ.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ABDULKADİR BOZDAĞ İNŞ. MALZ. SATIŞ
AKDEK İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
ALİAĞA METE YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ASKAYA MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BATURLAR NAKLİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ A.Ş
BÜYÜKDAĞLAR İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DEKİM PAZ.YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DOĞUŞ İZOL. BOYA VE YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
FAZİLET ALÇI DEK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜRAY GÜRER-GÜRSU TİCARET ve PAZARLAMA
KÖŞEGEN İNŞ. PROJE DEK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
LEVENT İZOLASYON PAZ. A.Ş.
ÖZTAÇ PAZ.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TAŞDELEN DEKORASYON İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
METESAN DEMİR TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ESEN TİC. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
ÖZOĞULLARI YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
HUZUROĞLU YAPI MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DÖNMEZ İZOLASYON YAPI MALZ.DOĞ.LTD.ŞTİ.
FAVORİ YAPI TİC.LTD.ŞTİ.
HATEK YALITIM İNŞ.MALZ.SAN.LTD.ŞTİ.
YURTSEVEN İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CENNET YAPI MALZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
RESUL İNŞ.GIDA HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEDEFOĞLU YAPI MALZ. İNŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TUNÇSOY İNŞ.MALZEMELERİ-SEFURE TUNÇ
YAPI TEKNİK İNŞ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARTIPAN İNŞAAT NAK.TAR.SAN.LTD.ŞTİ.
BAYKALLAR ÇİMENTO DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HALİL İBRAHİM SAYAR LTD.ŞTİ.
LÜTFİ TAKAVCI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
OMSE İNŞ. HIRD.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞERAFETTİN AKGÜL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜNAL TEKNİK UYG.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ZEBEK İNŞ. DEKORASYON GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAĞ DEKORASYON İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞAH İNŞ. MALZ.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
BAHATTİN AKKAŞ İNŞ.MALZ.TİC.
OTÇUOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TOPKAYALAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
YAPINET İNŞ.LTD.ŞTİ.
YÜKSELLER DEMİR MAK.HIR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İSMET YURTERİ İNŞ. PROJE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
İZYAPI İZOLASYON VE YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.
BYKS BODRUM YAPI KİM. İNŞ.LTD.ŞTİ.
GONCA DURMAN-DOĞUŞ YAPI MARKET
HÜSEYİN ÜNAL - ÜNAL ALÇI DEKORASYON
YAŞAR KESLER-MAKSİMUM İZOLASYON YAPI MALZ.
ÖNCÜL YAPI MALZ.LTD.ŞTİ.
ILIKKANLAR İNŞ.MALZ.TAAH.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
KONUT İNŞ.LTD.ŞTİ
MUTLU İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
TEVERLER YAPI MALZ.A.Ş.
TOSUNLAR TİCARET -HALİL TOSUN
ALPKAN YAPI MALZ.İNŞ.TAAH.SAN.LTD.ŞTİ.
DOYAROĞLU İNŞAAT ISI NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SARILAR İNŞ.LTD.ŞTİ.
AKKAŞLAR LTD.ŞTİ.
AZİZ TÜRKMENOĞLU-TÜRKMENOĞLU TİCARET
AKIN ALTUN-MODERN İZOLASYON
İSMAİL ÖZTÜRK-AS YAPI DEKORASYON
YAPISİS MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KIRIMLIOĞLU YAPI MALZ.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜVEN DEKORASYON-EYÜP BAYGÜVEN
HAKTAN TİCARET-MEHMET ATMACA
NECMİ UYAR-UYAR YAPI İNŞ. MALZ. TAAH. TİC.
KALE DİZAYN YAPI MALZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EYÜPOĞLU PAZ. İNŞ. AKAR. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLSENA ELEKTRİK İNŞ.LTD.ŞTİ.
BALCI İNŞAAT PAZ.VE ORG.LTD.ŞTİ.
CELAL KAPLAN - ÖZEN DEKORASYON
ECE YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EKŞİOĞLU İNŞ.NAK.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ILGIN YAPI MALZ. İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MERSİN
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SİVAS
ŞANLIURFA
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
TRABZON
TRABZON
URFA
UŞAK
VAN
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK
ZONGULDAK

(216) 456 45 51
(216) 335 11 60
(216) 420 74 89
(216) 550 85 05
(216) 364 69 53
(216) 661 21 31
(212) 665 98 29
(212) 438 29 00
(212) 578 17 17
(212) 854 00 67
(212) 416 64 28
(212) 322 35 30
(212) 279 26 71
(212) 521 44 02
(212) 268 49 18
(212) 320 92 90
(212) 727 88 48
(212) 664 60 00
(212) 654 18 36
(212) 221 80 22
(212) 488 37 98
(212) 592 60 64
(212) 418 13 52
(212) 555 60 68
(212) 668 77 19
(212) 210 40 19
(212) 854 26 71
(232) 363 63 60
(232) 382 94 55
(232) 616 69 02
(232) 433 10 10
(232) 227 64 91
(232) 479 10 90
(232) 458 94 41
(232) 459 48 88
(232) 365 16 75
(232) 458 64 10
(232) 489 65 80
(232) 435 90 99
(232) 469 99 78
(232) 272 14 44
(344) 235 19 10
(370) 424 21 10
(338) 213 65 47
(366) 215 11 33
(352) 245 30 75
(352) 330 55 21
(352) 336 28 00
(318) 224 63 06
(288) 214 57 98
(262) 642 78 05
(262) 643 04 15
(262) 311 68 24
(262) 658 08 80
(332) 235 09 43
(332) 248 77 31
(332) 251 56 00
(332) 512 24 73
(332) 352 25 52
(332) 245 25 24
(332) 233 39 05
(332) 235 40 46
(274) 223 81 83
(274) 231 41 44
(236) 313 47 28
(236) 231 52 73
(236) 714 24 40
(236) 233 73 44
(236) 233 53 70
(324) 322 44 08
(324) 321 73 70
(252) 313 03 46
(252) 413 05 21
(252) 614 63 84
(252) 282 79 69
(384) 213 18 91
(388) 213 11 21
(452) 233 43 73
(452) 323 13 27
(264) 281 18 20
(264) 281 37 03
(362) 431 91 90
(362) 439 17 25
(362) 447 30 91
(346) 225 21 52
(414) 315 56 83
(288) 512 57 26
(282) 261 53 34
(282) 673 60 00
(462) 325 13 16
(462) 326 92 26
(462) 230 57 77
(414) 347 72 24
(276) 227 45 24
(432) 223 49 74
(226) 811 24 83
(372) 322 21 11
(372) 556 06 51
(372) 615 45 90
(372) 251 54 82
(372) 615 87 97
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Bulmaca
SOLDAN SAĞA
1- Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi örnekleri arasında sayılan yapılar gerçekleştiren, çok sayıda ödül sahibi olan, yazarlık ve şairlik yönü de bulunan
fotoğraftaki ünlü mimar - Her türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt. 2- Giysi – (Tersi) Eski dilde yemek – Kekeleyerek konuşan, kekeç 3- Uzaklık
anlatır – Erkek dansçı – (Tersi) Bir soru eki – Taneli bir meyve 4- Bitki ile ilgili, bitkisel – Tespihin başında bulunur 5- Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden
oluşan desen, kumaş – Şu anda İspanya’da top koşturan Galatasaray’ın eski milli futbolcusu 6- Öküzleri dürtmekte kullanılan üvendirenin ucundaki yassı
demir – Güney Afrika’nın plaka işareti 7- İkinci tekil şahıs – Borç kapatma 8- İlkel su taşıtı – Üzerinde maden dövülen bir demirci aracı 9- Küçük bitkileri
verilen ortak ad- Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç – Türkiye’deki bir haber ajansı- Brom’un
simgesi 10- Liranın yüzde biri değerinde Türk parası - İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı 11- Yeryüzü parçası, toprak – Balıkesir’in bir
ilçesi – Boru sesi 12- Nitelikli işçi, eleman – Metin olma, dayanıklılık, sağlamlık.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik - İki yanında evler olan, caddeye
oranla daha dar veya kısa olabilen yol 2- Bir göz rengi - Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
3- Niobyum elementinin simgesi – Birçok bilim dalında verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden biri – (Tersi) Bir çoğul eki 4- Karadeniz Bölgesinde bir il
- Kısa sürede birçok mermi atabilen, isabet oranı düşük, tek elle de kullanılabilen bir tür makineli tüfek. 5- Hedefe varma, hedefi vurma - Ortaya çıkarma,
meydana çıkarma 6- İnsanın düşünme, akıl yürütme, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak 7- (Tersi) Takımın kısa yazılışı – Cinsiyet
8- (Tersi) Yedirip içirme, besleme, bakma – (Tersi) Davranış, tavır 9- Adale – (Tersi) Ribonükleik asit 10- (Tersi) Mal, ticaret malı 11- Hava, su vb. akışkan
maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan - Çukur ve kuytu yer 12- Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana
çizgilerini gösteren çizim – (Tersi) Şaşkınlık belirten yöresel bir ünlem 13- Geçmiş - Yunan alfabesinin ikinci harfi. 14- Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren cihaz, üreteç 15- Dolaylı olarak anlatma – Fransa’nın plaka işareti – Tanrıtanımaz 16- Lafarge Dalsan’ın ürünlerinden çimento esaslı dış cephe
levhası – Halk dilinde köpek.
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7. Sayı Bulmacanın Çözümü:
SOLDAN SAĞA 1. TACMAHAL / FİRKETE 2. ESİNTİ / OA / RNA 3. SİN / ALAFRANGA 4. İT / ESTETİK / ÇİP 5. SAÇAK / AL 6. ANİ / VADİ 7. TEMEL / ETEK 8. DE 9.
AYNA / OZALİT / AS 10. KATMALİKİ / İM / SOY 11. AKORT / RS / RORO 12. RA / AMİYANE / VE / TN
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. TESİSAT / AKAR 2. ASİTANE / YAKA 3. CİN / ÇİMENTO 4. MN / PA / AMRA 5. ATA / KULE / ATM 6. HİLE / OL 7. AS / Zİ 8. LOFT / AKMA
9. ARE / Lİ 10. AT / RE 11. İBNİ / TİS 12. GK 13. KRA / İVEDİ / RE 14. EN / ATE / SO 15. TA / İADE / AORT 16. APLİKASYON
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