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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) 
Ahşap Yapılar Teknik Komitesi (ISO/TC 165) Toplantısı vesilesiyle dergimizin bu sayısını 
‘Ahşap Yapılar’ konusuna ayırdık. Ben bu toplantının ülkemizde düzenlenmesinde bü-
yük katkıları olan Komite Başkanı Erol Karacabeyli’ye, toplantıya katılan ISO delegelerine, 
Ulusal Ahşap Birliği’ne (UAB), Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derne-
ği’ne (TORİD); etkinliklere ev sahipliği yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Boğaziçi 
Üniversitesi’ne şükranlarımı sunmak istiyorum.

Ülkemizde gün itibarıyla her ne kadar beton yapılaşmanın egemenliği söz konusuysa da 
ahşap yapılar konusunda özellikle Osmanlı döneminden kalma önemli ve zengin bir mi-
rasa sahibiz. Nitekim ahşap yapılaşmanın başat olduğu İstanbul, Safranbolu ve Cumalıkı-
zık gibi tarihi yerleşim alanlarımız UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alarak, ahşap ya-
pılar alanındaki mirasımızı uluslararası boyutta tescillemişlerdir. Ancak gerek ISO/TC 165 
toplantılarında gerekse de bu toplantılar kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenle-
nen Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu’nda öne çıkan konulardan biri, ülkemizde 
ahşap yapılaşmanın günümüzde yeterince hatta hiç ilgi görmemesi olmuştur. Yoğun 
dikey yapılaşmanın, estetiğin zerresini taşımayan betonlaşmanın birey olarak hepimizi 
artık nefes alamayacak bir noktaya getirmesiyle birlikte yatay yapılaşma gündemi meş-
gul etmeye başlamıştır son günlerde. Belki de bunun çıkış yollarından biri yapılaşmadaki 
mirasımıza dönüş yapıp, ahşap yapılaşmayı teşvik etmektir. Ahşap yapılaşma üzerinde 
pahalı, bakımının zor ya da ormanlarımızı yok ettiği gibi sektörün de şikâyetçi olduğu 
önyargıları bir tarafa bırakmamızın vakti çoktan geldi; şayet dikey ve beton yapılaşmadan 
uzaklaşmak istiyorsak. Zira içerikte de detaylarını göreceğiniz üzere, Uluslararası Ahşap 
Yapılar Sempozyumu’nda bir sunum yapan Fransa Teknoloji Enstitüsü’nden Ahşap Yapı 
Standartları Uzmanı Frederic Rouger, ahşap yapılarda şantiye masrafının yaklaşık 5 kat, 
enerji sarfiyatının ise yüzde 30 daha az olduğuna dikkat çekiyor.

Biz Türk Standardları Enstitüsü olarak her sektörde olduğu gibi ahşap yapılar sektörüyle 
de gerek standardizasyon, gerek sertifikasyon gerekse de laboratuvar hizmetleri kapsa-
mında güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğini, ülkemizdeki ahşap mirasını yeniden 
canlandırmak ve güçlü kılmak amacıyla daha da ilerilere götürmek konusunda bize dü-
şen rolü yerine getirmeye her zaman hazırız.

Saygılarımla



standard ▪ eylül 20182

24 Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu

18 Ticaret Savaşları Yeni Anlaşmalara Zemin 
Yaratıyor



standard ▪ eylül 2018 3

Ekonomik ve Teknik Dergi
Standard
8 TSE’nin İlk Hijyen ve Sanitasyon Yönetim 

Sistemi Belgesi’ni Helvacızade Grubu aldı

12 TSE’den Okul Alışverişi Yapacak Velilere 
Önemli Uyarılar

38 Röportaj: ISO/TC 165 Ahşap Yapılar 
Komitesi Başkanı Erol Karacabeyli

44 Ahşap Sektörümüze Genel Bakış

50 Yapıda Ahşap Kullanımına Genel Bakış 
ve Bir Öneri

54 Kuzey Kore: Çok Konuşulan Hemen Hiç 
Bilinmeyen Ülke – I

34 Ahşap Yapı 
Sistemleri



standard ▪ eylül 20184

■ haberler

Adıyaman Üniversitesi, TSE’den TS 
EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 
Belgesi aldı

Adıyaman Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) ‘Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu’ kap-

samında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen belge töreninde 

yaptığı konuşmada, 2015’te tüm akademik ve idari personelin gönülden katkılarıyla TSE’ye başvurduklarını ve bu-

nun sonucunda Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi.

TSE Başkanı Şahin: “Kalite, eğitim kurumlarında fark yaratır”

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise yeni başladığı görevinde ikinci ziyareti Adıyaman Üniversitesi’ne yaptığını be-

lirtti. Şahin şöyle konuştu; “Biz Türk Standardları Enstitüsü olarak, her alanda olduğu gibi eğitimde de politikaların 

kalite olgusu temelinde şekillendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğitimde kalite, genç beyinlerin çağa uygun iler-

lemeye açık, girişimcilik ruhunu geliştiren bilim temelinde bir eğitim almalarını sağlamakla mümkün olacaktır ki 
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Yükseköğretim Kurumu da kalite kurumsal yapısına çok yakın bir zamanda kavuşmuştur. Türk Standardları Enstitüsü 
işte bu anlayışla 1990 yılında öncü olarak başlattığı kalite sistem belgelendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmek-
te ve kalitenin tüm kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Uygulamayla tespit 
edilmiştir ki, kalite yönetim sistemlerinin eğitim kurumlarında tatbiki, bu eğitim kurumlarımızın gelişen çağa, yeni 
teknolojilere uyumun sağlanmasında yönlendirici ve destekleyici olmakta, verimlilik ve etkinliği artırmaktadır.”

TSE’nin bugüne kadar 35 üniversite ile Eğitim İşbirliği Protokolü imzaladığını, her yıl ortalama 40 bin kişiye eğitim 
sertifikası verdiğini belirten Şahin,  32 üniversitenin de TSE’den farklı yönetim sistemlerinde toplam 81 belge aldı-
ğını vurguladı.

Adıyaman Üniversitesi’nin TSE’nin işbirliği içinde olduğu üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Şahin, konuşma-
sını şöyle tamamladı: “Kalite zorlu bir yolculuktur. Enstitü olarak bu yolculukta gerek üniversite yönetimimizle gerek 
öğrencilerimizle işbirliğimizin her geçen gün artarak devam etmesini arzuluyoruz. Bu işbirliğinin diğer üniversitele-
rimize de örnek teşkil etmesi ve bu alanda bir kalite seferberliğinin başlatılmasının ülkemizin ekonomik büyümesi-
ne ivme kazandıracağına gönülden inanıyoruz.” ■

Türk Standardları Enstitüsü olarak, her alanda 
olduğu gibi eğitimde de politikaların kalite 

olgusu temelinde şekillendirilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. 



standard ▪ eylül 20186

■ haberler

Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) üyesi olduğu Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) bünyesinde standart 
hazırlama faaliyetlerini yürüten ISO/TC 165 Ahşap Yapılar (Timber Structures) Teknik Komitesi’nin açılış toplantısı 
İstanbul’da yapıldı.

TSE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TO-
RİD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ISO üyesi 20 ülkeden yaklaşık 40 delege, ISO/TC 165 üyeleri, TSE 
yönetici ve uzmanları, TOBB sektör temsilcileri, TORİD üyesi işadamları katıldı.

ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi Başkanı Erol Karacabeyli toplantı açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’de 
olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi: “Bugün burada, İstanbul’da 15 yıl aradan sonra tekrar buluşuyoruz. 
Bu sebeple başta ev sahibi olan Türkiye’ye ve bizi ağırlayan kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki top-
lantımız Komitemiz ve sektör için güzel şeyler doğurur.”

ISO Ahşap Yapılar Teknik Komitesi 
Türkiye’de toplandı
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TSE adına toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya, standardizasyon çalışmalarına 
katılımın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takibi için zorunluluk olduğunu vurguladı: “Standardizasyon çalışmala-
rının yürütüldüğü uluslararası teknik komiteler, bilginin paylaşılması adına çok kıymetli ve benzersiz platformlardır. 
Ülkemiz de bu platformlarda her geçen gün daha fazla aktif rol ve sorumluluk almanın gayreti içindedir. Bu anlayışla 
ISO/TC 165 Ahşap Yapılar gibi önemli bir Komitenin yıllık toplantısının Türkiye’de yapılmasını çok önemsiyoruz.”

TORİD Başkanı Göksel Korkmaz ise Komite toplantısının ahşap yapılar alanındaki standartlarda ve teknik yaklaşım-
larda önemli gelişmelere vesile olacağına inandığını söyledi.

Açılış toplantısının ardından Sarıyer’de restorasyonu devam eden Sait Paşa Yalısı’na bir inceleme gezisi düzenlendi. 
Burada katılımcılara restorasyon hakkında sunum yapıldı.

ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi üyeleri,  Komite toplantısı vesilesiyle, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir İnşaat ve Modern Ahşap Yapılar konulu uluslararası 
sempozyuma da katıldı.

ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi
ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi’nin sekretarya hizmetleri Kanada tarafından yürütülmektedir. Komitenin 
aralarında Türkiye, Almanya, Amerika, Çin, İngiltere ve İspanya’nın da olduğu 32 tam üyesi, 31 gözlemci üyesi bu-
lunmaktadır. ISO/TC 165 Teknik Komitesi’nin çalışmaları sonucunda toplam 44 uluslararası standart yayınlanmıştır. ■
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Uluslararası alanda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim 
Sistemi Standardı Belgesi, ilk kez Konya’daki Helvacızade Grubu’na verildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon 
hastalıkları, ölüm sebeplerinde ilk sıralarda yer alıyor. Toplum sağlığında hayati öneme sahip olan hijyen, insan ya-
şamının her alanında vazgeçilmez bir unsur olması ile işletmelerde de bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Uluslararası alanda ilk kez TSE tarafından başlatılan “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı” bel-
gelendirmesi kapsamında, TSE yetkilileri Konya’daki Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç Üretim 
Tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini denetledi. Yapılan incelemeler sonunda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sis-
temi Standardı Belgesi, dünyada ilk kez Helvacızade Grubu’na verildi.

TSE’nin ilk Hijyen ve Sanitasyon 
Yönetim Sistemi Belgesi’ni 
Helvacızade Grubu aldı

■ haberler
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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin törendeki konuşmasında, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardının ön-
cülüğünü TSE’nin yaptığını söyledi: “2018 yılı Ocak ayında milli standart olarak yürürlüğe giren ‘Hijyen ve Sanitasyon 
Yönetim Sistemi’, henüz uluslararası alanda uygulaması olmayan bir standarttır. TSE, bu önemli konuyu, Uluslara-
rası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) gündemine getirerek uluslararası standart olarak kabul edilmesi yönünde 
çalışmaktadır. TSE’nin toplu yaşam alanlarında hayati önem taşıyan bu konudaki çalışmasının uluslararası standart 
olarak yürürlüğe girmesi Enstitünün başarı hanesine yazılacak önemli bir artı olacaktır.”

TSE Başkanı Şahin, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standardında Türkiye’de ve dünyada belge alan ilk kuruluşun Hel-
vacızade Grubu olduğunu vurguladı: “Küresel ölçekte söz sahibi markalar oluşturmanın temelinde yenilikçi ürün 
geliştirebilme kabiliyeti ve dünya standartlarının üzerine çıkacak bir kalite anlayışı ile üretim yapabilme bilinci gere-
kiyor. Helvacızade Grubu, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni tüm sektörler içinde ülkemizde 
ve dünyada ilk alan kurum olarak bu bilinci hakkıyla taşıdığını gösterdi.”

Belgelendirme ve muayene-gözetim faaliyetlerinde %25 indirim
TSE Başkanı konuşmasında, Enstitünün üreticilerimize destek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri de hatır-
lattı: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Yerli ve Milli Üretimi Destekleme Politikası 
çerçevesinde; belgelendirme ve muayene gözetim hizmetlerinde 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 
25 indirim uygulamaya başladık. Ayrıca vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış borçları yeniden yapılandırmak için 
de çalışmalarımız sürüyor.”

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ise konuşmasında şunları söyledi: “Zade Global 
şirketimizle ABD pazarına açıldığımız, 130. hizmet yılımızda  “TS13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Stan-
dardı Belgesi” bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Toplum sağlığı ve güvenliği için son derece anlamlı olan ve sanayimizi 
yüksek standartlara taşıyan “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı”nı uluslararası alanda ilk kez ülkemize kazan-
dıran TSE Başkanımız Sayın Prof. Dr. Adem Şahin nezdinde tüm TSE yetkililerine, uzaktan ve yakından gelerek, bu 
gurur anımıza şahitlik eden tüm kıymetli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” ■
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 
TSE’den TS 18001 İSG Yönetim 
Sistem Belgesi

■ haberler

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Ma-
latya Büyükşehir Belediyesi’ne “TS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistem Belgesi” verilmesi prog-
ramına katıldı.

Prof. Dr. Şahin, programda yaptığı 
konuşmada, nüfus yoğunluğunun 
kent merkezlerinde yoğunlaşması 
ve belediyelerin vatandaşların re-
fahını artırmak için daha fazla çalış-
ması gibi nedenlerden dolayı yerel 
yönetimlerin iş yükünün arttığını 
söyledi.

Belediyelerin toplumun ihtiyaçları-
nı karşılayabilmek, yaşam kalitesini 
artırmak ve mükemmeli aramak 
için sürekli kendilerini geliştirme 
sürecinde olduğunu anlatan Şahin, 
şöyle devam etti:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi kaliteye yönelik sistemlerin hayata geçirilmesi ve belgelenmesi anlamında ülkedeki 
öncü belediyelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belediye şu ana kadar Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi, Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Bugün de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistem Belgesi’ni takdim edeceğiz. Dört alanda yönetim sistemini belgelendiriyor. Bakıldığında belediye 
başkanı ve personelinin sisteme ne kadar inandığını ve kararlılıkla çalıştığını anlamamız mümkündür. Belediye yö-
neticilerinin desteği olmadan bunların alınması mümkün değil. Analitik düşünen, süreçleri ayırabilen, tanıyabilen, 
bunların kayıtlarını tutabilen ve yaptığı işin daha iyisini yapabilen bir ekibiniz olmalı ki bunları yapabilesiniz.”

Türkiye’de belgelendirme ve birtakım denetimlerin yapılması konusunda görevli tek kamu kuruluşu olduklarını dile 
getiren Şahin, “Bu alan Avrupa Birliği süreciyle başka oyuncuların da yer aldığı bir alan olmasına rağmen yine de 
TSE bu özelliği sebebiyle tercih ediliyor. TSE, Türkiye’de yönetim sistemlerinin belgelenmesi ve gelişmesi noktasında 
ciddi katkıları olan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir” diye konuştu. ■
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TSE,  Suudi Arabistanlı yetkililerle 
ihracatçıları bir araya getirdi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 

Suudi Standartlar, Metroloji ve Ka-

lite Kuruluşu (SASO) ile Suudi Ara-

bistan’a ihracat yapan firma temsil-

cilerini bilgilendirme toplantısında 

bir araya getirdi.

Enstitünün Gebze’deki Kalite Kam-

püsü’nde düzenlenen toplantıda; 

Suudi Arabistan’ın yeni mevzuatla-

rına göre SASO Regülasyonları ve 

SASO Kalite İşareti Belgelendirme 

Sistemi başvuru süreçleri anlatıldı.

TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ay-

kut Kırbaş, toplantıda yaptığı ko-

nuşmada şunları söyledi: “Enstitü 

olarak hedefimiz, üreticilerimizin 

ihracat yaptığı tüm ülkelerde 

TSE’nin muadili kuruluşlarla diya-

log kurarak, işbirliğine giderek ön-

lerindeki engelleri mümkün mer-

tebe kaldırmak, ticaretin önünü 

açmaktır. Bu yolda sizlerin, gerek bu toplantı vesilesiyle, gerekse de bizlerle iletişime geçerek yapacağınız uyarılar, 

hatırlatmalar, öneriler bizim için çok değerlidir. Suudi Arabistan’a ve diğer ülkelere ihracat yapan üretici ve ihracatçı 

firmalarımızın karşılaştığı sorunlar hakkında Ekonomi Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği içe-

risinde olarak bilgi sahibi olduğumuzu ve sorunlarına çözüm üretmek üzere gerekli girişimlerde bulunduğumuzu 

belirtmek isteriz.”

Toplantı kapsamında firma temsilcilerinin soruları SASO ve TSE uzmanları tarafından yanıtlandı, sorunlara ilişkin 

çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantı, TSE’den aldıkları belgelerle ürünlerine SASO Qualitiy Mark iliştirmeye hak kazanan FERRE, GENERAL ve FE-

MAŞ markalarının sahibi FEMAŞ Metal San. Tic. A.Ş. ve körfez ülkelerine ihraç ettiği oyuncaklara G Mark iliştirmeye 

hak kazanan JOKER mağazalarının ve SOO BE markasının sahibi 2KIDS SATIŞ, PAZARLAMA ve DANIŞMANLIK A.Ş. 

firmalarına belgelerinin teslim edilmesi ile sona erdi. ■
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TSE’den okul alışverişi yapacak 
velilere önemli uyarılar

■ haberler

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat 
etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

TSE Başkanı Şahin’in açıklamaları şöyle:

“2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tüm alışveriş merkezlerinde, çarşı ve pazarlarda çok sayı-
da marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulmaktadır. Reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla 
süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satılmaktadır. Çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmı 
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markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Ancak çocuk-
lar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde 
getirmektedir.

TSE’nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmaları ve bunu TSE Markası ile tescilleyen belgelerinin velileri-
mize okul alışverişinde yardımcı olacağına inanıyoruz.

Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünler kullanıcılar 
için başta hijyen kaynaklı olmak üzere, sağlığın bozulmasına ne-
den olabilecek riskler taşımaktadır. Velilerimizin bu risklere karşı 
çocuklarımızı korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etme-
leri gereken basit ancak etkili yöntemler vardır.

Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla 
sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği, ancak laboratuvar or-
tamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda 
ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve mar-
kalarla tescillenir.

Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken 
marka TSE Markasıdır.

TSE Markası: 1964 yılından bu yana ürün belgelendirme hizmet-
leri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen gü-
venlik şartlarıyla birlikte performans ve kalite kriterlerine uygun-
luğunu gösteren işarettir. Bir ürünün üzerinde TSE Markası bulun-
ması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE 
laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermek-
tedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen 
ürünler TSE Markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla 
TSE Markası hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun, hem 
de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmek-
tedir.

CE İşareti: Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda ara-
ması gereken bir başka marka ise CE İşaretidir. CE İşareti; üzeri-
ne iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve 
güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest 
dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu 
olan bir işarettir.

Mekanik ve fiziksel açıdan standartlara uygunluk

Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde, ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standart-
lara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır 
metallerin belirlenen sınırlar dâhilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer 
oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir.
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Üreticisi bilinmeyen ürünler tercih edilmemeli

Velilerimizin özellikle şu konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalıdır. 
Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulun-
ması gerekmektedir. Üründe herhangi bir sorun olduğunda firmanın ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmelidir.

Bir ürünün sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşı-
labilir. TSE belgesi, o ürünün standarda uygun olduğunun ve istenilen şartlarda üretildiğinin göstergesidir.

Kokulu ürünler tercih edilmemelidir.

Oyuncaklarda, ağır metallerin belirlenen sınırlar dâhilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işareti aranmalıdır.

Yumuşatılmış oyuncaklarda fitalat gibi sağlığa zararlı maddeler limitlerin üzerinde olmamalıdır.

Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, gü-
venilir markalar tercih edilmelidir. Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağıza 
götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmamalıdır.

Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataralar tercih edilmemelidir. Özellikle yoğun boya 
kokusu içeren, plastik baskılı beslenme çantası ve matara alınmamalıdır.

Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır.

Solvent içermeyen yapıştırıcılar tercih edilmelidir.

■ haberler
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Üretici için kazancın, tüketici için sağlığın anahtarı TSE Markası

Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alan-
larında 64 yıldır hizmet veren Enstitümüz, tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi haline gel-
miştir. TSE Markası, üreticilerimiz için de ucuz ve düşük kaliteli ürünlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli 
ürün sunma imkânı veren en önemli unsurdur.

Eğitim malzemeleri sektöründe TSE Markalı ürünlerin sayısının artması, tüketicilerimizin standartlara uygun ve kali-
teli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacaktır.

Unutulmamalıdır ki; çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden koru-
manın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE Markalı ürünleri tercih etmektir.

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızın sağlığı için tüm velilerimize TSE Markalı ürünleri tercih etmeleri 
çağrısında bulunuyorum.” ■

TSE Markası, üreticilerimiz için de ucuz ve 
düşük kaliteli ürünlere karşı rekabet gücünü 

artıran, halka güvenli ürün sunma imkânı 
veren en önemli unsurdur.
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Merdiven altı kırtasiye ürünleri 
sağlıktan ediyor

■ haberler

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, akıllara takılan en önemli soruların başında doğru kırtasiye 
ürünü seçimi geliyor. Standartlara uygun ürünlerin seçilmesi noktasında ebeveynlere uyarılarda bulunan uzmanlar, 
kalitesiz, merdiven altı ürünlerin kısa vadede olmasa bile uzun dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının ne-
deni olabileceğini bildiriyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medicana International İstanbul Beylikdüzü Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Yücel Taştan, okulların açılma döneminde, okul öncesi hazırlık ve alışveriş yaparken, çocuklara 
seçilecek çantadan silgiye, kalem tıraşa kadar tüm ürünlerde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Standartlara uygun ürünlerin yanı sıra kaçak olarak üretilen ve sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkileyecek ürünlerin de 
görüldüğünü aktaran Taştan, ucuz olduğu için tercih edilen ürünlerin neden olabileceği olumsuzluklara dikkati çekti.

Prof. Dr. Taştan, “Özellikle kırtasiye ürünlerinin üzerindeki boyalar çok önemli. Çünkü bunların bir kısmı kanserojen 
maddelerden üretilebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.
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Tüm bunların yanı sıra, çabuk kırılarak çocuğun yaralanmasına sebep olabilecek nitelikteki ürünlerin de çok fazla 
tercih edilmemesi gerektiğine işaret eden Taştan, şunları kaydetti:

“Sağlıksız ürün içeren kırtasiye malzemeleri, hem alerjik hem kanserojen hem de vücutta biriken madde oldukları 
için üst üste birikip ileride kanser olma riskini artırıyor. Bu ürünler kullanılırken kısa vadede bir sorun olmaması, 
ileride sağlık problemi yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Buna aldanmamak lazım. Standartlara uygun olarak ya-
pılmayan merdiven altı ürünlerin içinde birçok kanserojen madde var. Vücudu çok etkileyen ve ileride çok zararlı 
olabilecek, çocuğun gelişimini etkileyebilecek, çeşitli hastalıklara yol açabilecek, özellikle alerjik sorunlara neden 
olabilecek oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden kaçınılması çok önemli. Kaliteli, Türk Standardları Enstitisü (TSE) ve CE 
belgelerini almış ürünleri almak çok önemli. Ürünlerin ucuzluğu insanları cezbetmemeli. Ayrıca ailelerin kırtasiye 
ürünlerinin çok küçük boyutta olanlarından da kaçınması gerekiyor. Çünkü bunlar ağız içine alınıp yutulabiliyor ve 
çocukta birçok probleme yol açabiliyor.” 

Biruni Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Bulut da “Öyle ki okul ürünlerinin 
içerisinde bulunan fitalatlar, azo boyalar, solvent bazlı çözücüler, ağır metaller çocuklar için ciddi riskler barındır-
maktadır” diyerek, kırtasiye ürünlerinde görülebilecek risklere ilişkin bilgi verdi.

Fitalatların, plastiğin esnekliğini artırmak için kullanılan kanserojen özelliğe sahip kimyasallar olduğuna işaret eden 
Bulut, bunların çok değişik kullanım alanlarının bulunduğunu söyledi.

Bulut, “Fitalatlar, okul, beslenme çantalarının, su mataralarının plastik kısımlarında bulunabileceği gibi, gıda amba-
lajlarında, ev eşyalarında, sabun ve losyon gibi bakım ürünlerinde de olabilir” dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

“Ülkemizde bu konuyla ilgili Yönetmelik gereğince oyuncaklardaki fitalat miktarının, ürünün ağırlığının yüzde 
0,1’inden fazla olamayacağı bildirilmektedir. Fitalatlar vücuda cilt ile temas, ter ve tükürük yoluyla geçebilmektedir. 
Ayrıca gıda ambalajlarındaki PVC (polivinil klorür) plastikten de gıdalara fitalat geçmektedir. Bu durum çocuklarda 
alerjik reaksiyonlar, solunum güçlüğü, astıma yatkınlık, karaciğer, böbrek hastalıkları, erken ergenlik, kısırlık ve ileri 
dönemlerde çeşitli kanserlere yol açabilmektedir.”

Ağır metallerden arsenik, antimon, civa, kadmiyum, kurşun, krom, selenyum, nikel gibi maddelerin okul malzeme-
leri içerisinde olabildiğine işaret eden Bulut, bu maddelerin ürünlerdeki yoğunluğunun biyoduyarlılık sınır değerle-
rinde verilen limitleri aşması halinde nörolojik sorunların yanı sıra, kanserojen etkilerin de görülebildiğini ifade etti.

Bulut, şöyle devam etti:

“Kırtasiye ürünlerine yönelik diğer bir tehlike yapıştırıcıların içindeki kimyasallardır. Xylol, toluen, aseton, trikloretan, 
perkloretilen, halojenli hidrokarbonlar risk oluşturan maddelerdir. Bu ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından yasak-
lanmış olan ürünlerdir. Azo boyar adı altında belirtilen kimyasallar, genelde tekstil ve gıda boyalarında bulunup, 
içeriğinde arilamin adı verilen kanserojen maddeler barındırmaktadır. Oyuncak, kırtasiye, çocuk giyimi ve çocuk 
bezlerinde de azo boyar maddeler için verilen sınır ölçütlere dikkat edilmelidir.”

Bulut, kırtasiye ürünü seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Alınan ürünlerde Türk Standardları Enstitisü (TSE) ve Avrupa Birliği teknik mevzuatında belirtilen normlara uygun-
luk ifadesi olan CE damgalarının olmasına dikkat edilmeli. Uzak Doğu’dan gelen üretimi belirsiz, ucuz, aşırı boyalı 
ve koku salan ürünler seçilmemeli. Çocukların kullanacağı beslenme çantası, yemek kapları, su mataraları mümkün 
olduğunca plastik maddeden yapılmış olanlardan seçilmemeli. Solvent bazlı kalemler satın alınmamalı, kalem se-
çerken su veya alkol bazlı olanları tercih edilmeli. Yapıştırıcı alırken içerisinde uçucu madde olan yapıştırıcılar tercih 
edilmemelidir.” ■
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Dünya ticaret savaşlarında kazananın olmayacağı ve küresel ticaretteki ko-
rumacılığın dünya ekonomisini yavaşlatması nedeniyle, herkesi olumsuz 
etkileyeceği artık birçok ülkenin ortak görüşü haline geldi. Üzerinden on yıl 
geçmesine rağmen dünya piyasalarının, 2008 Eylül ayında 158 yıllık banka 
devi Lehman Brothers’ın batmasıyla meydana gelen finansal krizden ders 
almadığı görülüyor. Bu kriz, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silin-
mesine, milyarlarca dolar yatırımın kaybolmasına, şirketlerin kapanmasına 
ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olmuştu. Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde (ABD) konutların icraya düşmesi ve şirketlerin iflasları artarken, 
ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) işsizlik oranları hızla yüzde 10’un üzerine 
çıkmış, dünyanın en zengin ülkelerinin alım gücünün zayıflaması, küresel 
üretim ve imalatın motoru olan Çin ekonomisini de durgunluğa sürükle-
mişti. Bugün geldiğimiz noktada Amerikan ekonomisinin, uyguladığı yan-
lış politikalardan ötürü, büyük bir olasılıkla önümüzdeki iki yıl içinde tekrar 
durgunluğa gireceğine inanılıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Birlemiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı tarafından gerçekleştirilen “Uygulamalı Endüstriyel Politikalar” 
konusunda eğitim vermek üzere İstanbul’da bulunan BM Ekonomisti Dr. 
Piergiuseppe Fortunato, önümüzdeki yıllarda, belki iki yıl belki de beş yıl 
sonra, 2008 krizinin benzerinin kapıda olduğuna dikkati çekti. Dr. Fortu-
nato buna neden olarak da “Avrupa ekonomisinde rakamlara baktığınızda 
Amerika’dan daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Geçen yıl BM olarak 
hazırladığımız raporda belirttiğimiz gibi, bu ekonomik iyileştirmenin yavaş 
olmasındaki en büyük sebep, AB ülkeleri tarafından imzalanan ekonomik 
politika paketidir” dedi. Brexit sonrası Angela Merkel’in Londra’daki ban-
kaların merkezlerini Frankfurt’a taşımasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdiğini çünkü bu durumun Almanya’ya bilhassa Frankfurt’a çok ciddi iş 
imkânları sağladığını belirtti. Ancak Brexit müzakerelerinin neticelenmediği 
her günün Avrupa ekonomisine ciddi tahribatlar yarattığının da altını çizdi.

Böylesine ciddi bir kriz yaşayan küresel ekonomide büyümenin sağlanabil-
mesi için artık farklı parametrelere ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan birisi de, 
belki de en önemlisi, kritik bağlantıların sağlanması olarak öne çıkıyor. Bu 

Peyman Yüksel ►Ekonomist

■ ekonomi

Ticaret Savaşları 
Yeni Anlaşmalara Zemin Yaratıyor

İstanbul Ticaret 
Üniversitesi ve 
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ler (BM) Ticaret 
ve Kalkınma 

Konferansı tara-
fından gerçek-

leştirilen “Uygu-
lamalı Endüst-
riyel Politikalar” 

konusunda 
eğitim vermek 

üzere İstan-
bul’da bulunan 

BM Ekonomisti 
Dr. Piergiusep-

pe Fortunato, 
önümüzdeki yıl-
larda, belki iki yıl 
belki de beş yıl 

sonra, 2008 kri-
zinin benzerinin 
kapıda olduğu-
na dikkati çekti.
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konuda Dünya Bankası (DB) tarafından yayınlanan “Kritik Bağlantılar: Avrupa ve Orta Asya’da Ekonomik Büyüme 
ve Dayanıklılığı Sağlamak” başlıklı raporda; Avrupa ve Orta Asya’da ekonomik büyüme için ticaretin ötesinde bağ-
lantıların büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Rapora göre, Avrupa ve Orta Asya’da bağlantı olanaklarının en iyi 
olduğu alt bölgeler Batı Avrupa, Kuzey, Orta ve Güney Avrupa olarak işaretlenirken genelde bağlantı olanaklarının 
en düşük düzeyde olduğu alt bölgeler ise Batı Balkanlar, Orta Asya ve Güney Kafkasya olarak belirlendi. Rapor ayrıca 
bu bağlantıların faydalarının birbirine bağlı olduğunu da göstermekte ve bölgesel tedarik zincirlerinde gizli bilgi 
transferleri yoluyla ülkelere sunulan kazanımları vurgulayarak kitaplar veya basılı yayınlar ile kolaylıkla aktarılama-
yacak olan ‘yaparak öğrenmeden’ kaynaklı uygulamalı bilgi aktarımının öneminin altını çizdi. 1

Yeni Ticari Anlaşmalar Yolda

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin mallarına 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi koyma ısrarı, Asya Pasifik Böl-
gesi’nde yer alan on altı ülkeyi dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturmak için harekete geçirdi.  Küresel eko-
nominin yaklaşık üçte birini elinde tutacak olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP),  ABD ile sıkı 
bir ticaret savaşına tutuşan Çin’in bölgede nüfuzunu artıracak güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor. Böylesi mega 

1. Connections Beyond Trade Crucial for Economic Growth in Europe and Central Asia, World Bank, 5 Eylül 2018, 

 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/05/connections-beyond-trade-crucial-for-economic-growth-in-europe-and-central-a-

sia-says-world-bank



standard ▪ eylül 201820

“Doğu Ekono-
mi Forumu” 

kapsamında, 
Rusya Dev-
let Başkanı 

Vladimir Pu-
tin ile yaptığı 

görüşmenin 
ardından Çin 

Devlet Başka-
nı Şi Cinping, 

“Hızla değişen 
uluslararası du-

rumda, artan 
istikrarsızlık ve 

belirsizlik un-
surlarının varlı-
ğına karşı, Çin 

ve Rusya’nın 
işbirliği önem 

kazanmakta-
dır. Uluslararası 

toplumla birlikte 
sorunlara çö-
züm ararken, 

tek taraflılığa ve 
ticari koruma-
cılığa karşı du-
racağız” dedi.

bir ticaret anlaşmasını bir an önce yürürlüğe koymak isteyen ülkelere, Gü-
neydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde (ASEAN) yer alan Brunei, Endonezya, Fili-
pinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın 
yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda da 
katıldı.

Buna karşılık eylül ayının son günü Başkan Trump ABD, Meksika ve Kanada’nın 
yirmi dört yıl önce imzaladıkları Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının 
(North American Free Trade Agreement-NAFTA) yerini alacak yeni ticaret an-
laşmasında mutabakat sağlandığını duyurdu. Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ti-
careti ilgilendiren yeni anlaşmayı “ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması” 
olarak niteleyen Donald Trump, NAFTA’yı iptal etmeye ve değiştirmeye yöne-
lik müzakereleri, onun yerine (United States, Mexico, Canada) USMCA olarak 
adlandırdıkları ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile başarıyla tamamladıkları-
nı, bu anlaşmanın tarifeler olmasaydı gerçekleşemeyeceğini belirtti.2 

Dünyanın büyük ekonomilerinden Rusya ve Çin’den ise ticari korumacılık ve 
istikrarsızlıkla mücadele için, dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan 
Amerikan dolarına karşı bir hamle geldi. Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nin 
ivedilikle geliştirilmesi ve Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası işbirliğinin 
artırılması amacıyla Rusya’nın Vladivostok kentinde 3-5 Eylül tarihlerinde 
düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na, yirmi dört ülkeden dört bine yakın 
iş insanı katılım gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önderliğin-
de bu yıl ilki düzenlenen forumda, Rusya ve Çin, ticarette dolarizasyonun 
önüne geçmek için önemli bir karar aldı. İki ülke arasında yerel para birim-
leri olan ruble ve yuan kullanımını artırarak kademeli olarak doların bırakıl-
mak istendiği belirtilirken, ilk aşamada on milyar dolar değerinde bir yuan 
fonu oluşturulduğu açıklandı. Yerel para birimleriyle bu fon üzerinden ilk ti-
caretin 2019’da başlatılması planlandı. “Doğu Ekonomi Forumu” kapsamın-
da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Hızla değişen uluslararası durumda, artan 
istikrarsızlık ve belirsizlik unsurlarının varlığına karşı, Çin ve Rusya’nın işbir-
liği önem kazanmaktadır. Uluslararası toplumla birlikte sorunlara çözüm 
ararken, tek taraflılığa ve ticari korumacılığa karşı duracağız” dedi.

Yerli ve Milli Üretimde Yeni Başarılara İmza Atılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkânlarla geliştirilip 
üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül sabahında ba-
şarıyla gerçekleştirdi. Helikopterin tüm alt sistemlerinin tasarımı yurt içinde 
gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınaî mülkiyet hakları 
Savunma Sanayi Başkanlığına ait bulunuyor. Askeri ve sivil alanda geniş bir 

2. U.S. and Canada Reach Trade Deal to Salvage Nafta, The New York Times, 30 Eylül 2018, 
 https://www.nytimes.com/2018/09/30/us/politics/us-canada-nafta-deal-deadline.html
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yelpazeye hitap eden T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz 
önünde bulundurularak tasarlandı. Projede gece gündüz çalışarak yoğun emek sarf eden mühendis ve teknisyenle-
rin de katılımıyla, TUSAŞ test pilotları kontrolünde ilk kalkışını yapan T625 helikopteri, sorunsuz şekilde havalanarak, 
gerçek bir uçuş ortamında manevra denemelerini icra etti. Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş 
testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020’li yıllarda semadaki ve en-
vanterlerdeki yerini alması hedefleniyor.

Türkiye’nin teknoloji merkezlerinden ASELSAN’ın savunma alanında sahip olduğu teknolojilerle medikal cihaz ve 
bileşenlerini yerli ve milli geliştirebileceği değerlendirilerek, şirketin faaliyet alanına sağlık teknolojileri de eklendi. 
ASELSAN, dışa bağımlılığın yüzde 85 olduğu ve yılda 2 milyar dolar ithalata yol açan medikal cihaz ve bileşenleri 
için yerli ve milli çözümler geliştiriyor. Sağlık Bakanlığı, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, 
ultrasonografi, dijital röntgen cihazlarının yerlileştirilmesi için uğraş veriyor. ASELSAN da sağlık endüstrisi açısından 
çok önemli olan bu proje kapsamında savunmada edindiği tecrübeyi, sağlık endüstrisi ekosistemiyle birleştirerek, 
ülkenin hizmetine sunmayı hedefleyerek, öz kaynaklarıyla ‘mobil dijital röntgen’ ve ‘yerli MR görüntüleme siste-
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mi’ geliştirilmesi projelerini başlat-
tı. Tüm bu çalışmalarla Türkiye’de 
medikal sanayinin geliştirilmesi ve 
yurt dışına bağımlılığın azaltılması 
hedefleniyor.

Türkiye Ekonomisi Dalgalan-
malara Karşı Direnç Gösteriyor

 Türkiye, büyüme hızıyla Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü’nde (OECD) lider, AB’de ise 
ikinci oldu. Türkiye ekonomisi, 
ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyü-
dü. İkinci çeyrekte büyümeye 
en büyük katkı 3,8 puan ile özel 
tüketimden geldi. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı 
ilk çeyrekte daha önce yüzde 
7,4 olarak açıkladığı büyümeyi 
yüzde 7,3’e revize etti. Türkiye 
ekonomisi ağustos ayındaki 
yükselen kur, faiz ve enflasyon 
üçgeninden sonra eylül ayında, 
hükümetin ekonomide denge-
lenme programı çerçevesinde 
telafi edici yönde adımlara yö-
neldi. Ekonomide üç yıllık yol 
haritası, Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak tarafından 
açıklandı. Albayrak büyümeyi 
bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için 
yüzde 2,3 olarak öngördüklerini 
açıkladı. Enflasyon beklentileri 
ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 
için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

 Yükselen döviz kurunu fırsata 
çevirmeye çalışan bazı spekü-
latörler ise Ticaret Bakanlığı 
tarafından takibe alındı. Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan, son 
dönemde finansal piyasalarda-
ki geçici dalgalanmaları fırsat 

gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışla-
rını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini 
belirtti. Yerli Üretim Logosu Tanıtımını da yapan Bakan Pekcan, logonun 
yabancı firmaların Türkiye’de ürettikleri ürünler için de kullanabileceğini 
duyurdu.

 Eylül ayı başlarında Türkiye ile Katar arasında, Türkiye Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed 
bin Cassim el-Sani’nin imzalarıyla, Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaş-
ması yapıldı. Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçla-
yan anlaşma kapsamında, başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin 
ucuza temini ile üretimde maliyetlerin düşürülmesi yoluyla Türkiye’nin 
cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesi hedefleniyor.

 Dövizdeki dalgalanmalar neticesinde Türk Lirası’nda meydana gelen 
keskin düşüş nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Türkiye’nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4,5’ten yüzde 
3,8’e ve 2019 için ise yüzde 3,6’dan yüzde 1,2’ye düşürdü.

■ ekonomi
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 İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 mil-
yon 531 bin kişiye ulaştı. 2018 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü 596 bin kişi artarak 
32 milyon 796 bin kişi olurken işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu eylül ayı toplantısının ardından, faizi 6,25 puan 
artırdı ve yüzde 17,75’ten yüzde 24’e taşıdı. Türkiye böylelikle Arjantin ve Surinam’ın ardından en yüksek faiz 
uygulayan üçüncü ülke oldu. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda sert düşüş gerçekleşti. 
Eylül ayı başında 6,520 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru ay sonu itibarıyla 6,00 seviyelerine geriledi.

 TÜİK verilerine göre eylül ayı enflasyonu, bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artışla gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile 
ev eşyası grubunda olurken, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde 
yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

 Eylül ayı ihracat rakamları, ülke tarihinin en yüksek seviyesi olan yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Yıllık 
ihracat ise 165,1 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü. Eylül ayında ithalatımız ise yüzde 18,1 düşüşle 16,4 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 ile son dokuz yılın en 
yüksek düzeyine ulaştı.  

Önümüzdeki ay döviz hareketleri başta olmak üzere ekonomideki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. ■
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Uluslararası 
Ahşap Yapılar 

Sempozyumu
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“Kimliğimiz ahşap mirasımızda gizli, ahşap mira-
sımızı anlamadan ahşap yapılaşmayı başarmamız 
mümkün değil”
10-14 Eylül tarihleri arasında yapılan ISO/TC 165 Ahşap Yapılar 
Teknik Komite Toplantıları ve Sempozyuma Erol Karacabeyli’nin 
bu sözleri damgasını vurdu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 
Ulusal Ahşap Birliği (UAB), Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TORİD)  ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kat-
kı ve destekleri ile gerçekleşen toplantılar ve sempozyumu üç 
başlıkta toplayabiliriz.

- ISOTC 165 Ahşap Yapılar 2018 Toplantıları

- Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu

- Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde baş-
layan Ahşap Yapılar dersleri.

ISO/TC 165 Toplantıları
UAB’nin girişimleri ile yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu ISO/TC 
165 Ahşap Yapılar 2018 toplantıları 10-13 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantılar TSE’nin ev sahipliğinde 
İstanbul Levent TOBB Plaza'da Erol Karacabeyli Başkanlığında 
gerçekleşti. Toplantılara Türk delegasyonu olarak ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Türer, Kocaeli Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden Yardımcı Doçent 
Doktor Erkan Akpınar, İnşaat Mühendisi Soner Melih Kural ve 
çeşitli ülkelerden 36 ahşap ve ahşap yapılar konusunda uzman 
bilim insanı katıldı. 

Bu kapsamda 10 Eylül 2018’de UAB Üyesi Demet Sürücü’nün 
destekleri ile uluslararası delegasyon ve UAB üyeleri ile İstanbul 
Sarıyer’de yapımı süren Sait Paşa Yalısı’na teknik bir gezi düzen-
lendi; ardından TORİD ve UAB üyelerinin katkıları ile bir Boğaz 
tekne turu ile ISO/TC 165 Delegasyonuna İstanbul Boğazının 
ahşap yalıları tanıtıldı. 

Bu gezi sırasında 9 yıldır ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Komite Baş-
kanlığını başarı ile sürdüren Erol Karacabeyli görevi devretti ve 
kendisi bir başarı beratı ile ödüllendirildi. 

Bu vesile ile ahşap yapılar konusunda uzman 36 bilim insanı ül-
kemizde ağırlayarak ve konu ile ilgili birçok kişi ile buluşturarak 
derneklerimiz amaçları doğrultusunda ahşap ve ahşap yapılar 
alanında farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. 

M. Celalettin Akça
► Ulusal Ahşap Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri 
    TORİD Yönetim Kurulu Üyesi
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Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu
14 Eylül 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü-
nün ev sahipliğinde “Sürdürülebilir İnşaat ve Modern Ahşap Yapılar” konulu 
uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda ISO toplantıları 
için İstanbul’a gelmiş olan seçkin isimler sunumlar yaptılar; ayrıca ülkemiz 
imkânları ve hedefleri konusunda yerli uzmanlarımızca da değerli sunumlar 
gerçekleştirildi.

Sempozyuma Orman Genel Müdürlüğü’nden, kamu kurumlarından tem-
silciler, ISO/TC 165 delegeleri, dernek üyelerimiz, üniversitelerden birçok 
akademisyen ve öğrenciler, inşaat sektöründen katılımcılar ve diğer ilgililer 
katılım sağladı.

Ahşap Yapı-
lar konusun-

da uzman 36 
bilim insanı 
ülkemizde 

ağırlayarak ve 
konu ile ilgili 

birçok kişi ile 
buluşturarak 

derneklerimiz 
amaçları doğ-

rultusunda ah-
şap ve ahşap 
yapılar alanın-
da farkındalık 
oluşturduğu-

muza inanıyo-
ruz.
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Sempozyum, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. 
Mehmed Özkan, konuşmasında Türkiye’nin dikey değil yatay yapılaşmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak  betonsuz 
da kalkınılabileceğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi’nde bu noktada alternatif yapı sistemlerini değerlendirdiklerini 
ve ahşap yapılar konusunda çalışmalar başlattıklarını belirten Özkan, üniversite bünyesinde yapılacak bazı binaların 
ahşap yapılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

BÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Hilmi Luş’un Sempozyum amaç ve programını açıklaması ve Dernekler 
(UAB-TORİD) adına yapılan hoşgeldiniz konuşmaları ardından programa geçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay sunumunda, Türk mimarisinde ahşap yapıların çok önem-
li bir yer tuttuğunu, bu geleneksel yapı sistemlerinin Anadolu’nun geçmiş kültürleri ile harmanlanarak ve gelişerek 
bugüne kadar geldiği üzerinde durarak bu yapıları korumanın herkes için bir görev olduğunu belirtti. Prof. Dr. Zeynep 
Ahunbay koruma, onarım ve yapım konularında uzman eleman eksikliğini vurgulayarak meslek liselerinde ve çeşitli 
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üniversitelerde bunun yapılmaya çalışıldığını ve yüksek lisans programları bulunduğunu söyledi. Diğer yandan Tür-
kiye’nin ahşap mirasına yeterince sahip çıkmadığını söyleyen Ahunbay, örnek olarak Galata Arap Camii ve Üsküdar 
Mihrimah Sultan Camii’ni gösterdi. 19. yüzyıla ait kartpostallarda bu iki yapının da ahşap bölümleri olduğunu ve 
çevrelerinde yoğun bir ahşap yapılaşma bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahunbay, bugün bundan eser kalmadığı-
nı üzülerek gördüğünü belirtti. Bununla beraber bu ahşap mirası korumak için çeşitli adımların da atıldığını, Kültür 
Bakanlığı ve özel girişimlerle Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ahşap müze evler açıldığına işaret eden Zeynep Ahunbay, 
koruma altına alınan Bursa’daki Cumalıkızık gibi örneklerin de çoğalması gerektiğinin üzerinde durdu.

ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Komitesinin 9 yıldır başkanlığını yapan, Kanada’da orman ürünleri sektöründe izleme, 
araştırma yaparak, standartlar ve politikalar belirleyerek hükümete tekliflerde bulunan kamu/özel “FPInnovations” 
kurumundan dünyaca tanınmış Ahşap Yapılar Uzmanı Erol Karacabeyli, “Ahşap Yapılarda Rönesans” adını verdiği su-
numuna öncelikle nüfus artışı ve küresel ısınma gibi konuların sürdürülebilirliğin önemini artırdığını ve bu konudaki 
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arayışları vurgulayarak başladı. Sürdürülebilir yapılaşmanın ön koşulunun sürdürülebilir orman olduğunu belirten 
Karacabeyli, tüm gelişmiş ülkelerde ahşap yapılaşmanın tercih edildiğini söyledi. Kanada ve ABD’de evlerin yüzde 
90’ından fazlasının ahşap olduğunu vurgulayan Erol Karacabeyli, Ahşap Yapı sistemlerini genel olarak dört başlıkta 
kısaca anlatarak, “hafif ahşap yapı” sistemlerinin 19. yüzyılın başından itibaren inanılmaz şekilde yayıldığını söyledi. 
Bugün CLT, NLT, LVL, DLT vs. gibi yeni yapı malzemelerinin devreye girdiğini ve bunlarla daha yüksek ahşap yapıların 
inşasının mümkün olduğunu belirten Karacabeyli, deprem tehlikesine de işaret ederek, en büyük hatalarımızdan 
birinin ahşap yapılaşmaya gereken önemi vermememiz olduğunu ifade etti. Uluslararası örnek ahşap yapılarla ilgili 
bilgi veren Karacabeyli, ahşap yapıların çok daha hızlı, temiz, kuru, daha az iş gücüyle, enerji verimliliği yüksek ve 
çevreye zarar vermeden inşa edildiğini vurguladı.  Buna örnek olarak Kanada’da 18 katlı olarak planlanan ve uygu-
lanan ahşap yapının inşaatında haftada iki kat montaj (GLT kolon, CLT döşeme) yapılabildiğini anlattı. İlgililer bu 
bağlantıdan sözü edilen yapının videosuna ulaşabilirler. https://www.youtube.com/watch?v=GHtdnY_gnmE



standard ▪ eylül 201830

Geçmişten iki ahşap binadan örnekler vererek devam eden Erol Karacabeyli, “İlk bina Kanada Vancouver’da, çeşitli 
restorasyonlar geçirerek günümüze gelen ve 1905 yılında yapılmış bina halen aktif bir şekilde hizmet vermektedir. 
İkinci bina ise İstanbul Büyükada’da 1899 yılında inşa edilmiş. Bir süre farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra 70 yıldır 
ölüme terk edilmiş bulunuyor” şeklinde konuştu. Karacabeyli, bunun yanında Fahriye Sultan Yalısı gibi iyi korunmuş 
örneklerin de bulunduğunu işaret ederek bu örneklerin çoğalması arzusunu dile getirdi. Erol Karacabeyli, ahşap 
yapıların geliştirilip yaygınlaştırılmasının ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu ve bunun kamu/özel birlikte 
oluşturulacak araştırma, geliştirme, izleme yaparak politika önerebilecek kurumlar vasıtasıyla, stratejik bir yaklaşım 
ve uygulamaya dayanarak gerçekleşebileceğini belirtti.

Erol Karacabeyli, “Kimliğimiz ahşap mirasımızda gizli, ahşap mirasımızı anlamadan ahşap yapılaşmayı başarmamız 
mümkün değil. Bugün geldiğimiz noktada ya bu mirastan ders alırız ya da şartlar böyle gerektirdi deyip betona 
mahkum oluruz. Ben ders almaktan yanayım” diyerek adeta bir manifesto sundu.

Üçüncü konuşmacı ABD’de Western Wood Products Association (WWPA) Baş Mühendisi ve yapı malzemeleri standart-
ları konusunda uzman olan Kevin Cheung, “ABD’de Ahşap Yapılar: Son Durum” adlı sunumunda ABD’de çok katlı ahşap 
çerçeveli  yapıları ve geliştirilen standart ve kodları anlattı. Beton zemin kat üzerine 5 kata kadar hafif ahşap yapı sistemi 
ile büyük inşaatlar gerçekleştirdiklerini ve bunların standart ve kodlarını sürekli yenilediklerini belirten Cheung, yapı 
malzemeleri standartlarının uygulanması konusunda ülkemizde 5/10 tabir edilen yapı kerestesinin bizde çok farklı ölçü-
lerde üretilip satıldığı, ABD’de bunun nasıl çözüldüğü sorusuna; “Bizde de 1974 yılına kadar farklı 5/10’lar vardı, 1974’te 
sektör bileşenleri oturup bir karar aldılar ve bir üretim denetim sistemi kurdular. Ondan sonra tüm ülkede, her yerde aynı 
ölçü ve kalite standardında üretilmeye, alınıp satılmaya başladı ve bu kullanımı da artırdı” şeklinde cevap verdi.

■ dosya
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Fransa Teknolo-
ji Enstitüsü’nden 

(FCBA) Ahşap ve 
Ahşap Yapı Stan-

dartları Uzmanı ve 
CEN TC 124’ün 

Başkanı Frederic 
Rouger sunumu-
na “Neden ahşap 
yapı yapmalıyız?” 

sorusuna cevaplar 
vererek başladı. 

Öncelikle karbon-
dioksit (CO2) de-

posu olan ahşabın 
bir konutta yaklaşık 

20 ton CO2 tuttu-
ğunu, bunun da 

150.000 km yol ya-
pan bir otomobilin 
çıkardığı karbona 

eşit olduğunu, ya-
pıda 60 kg ahşapla 

yapılan bir taşıma 
işleminin çelikle 80 
kg ile betonla 300 
kg ile yapılabildiği-

ni, ahşap yapılarda 
şantiye masrafla-

rının yaklaşık 5 kat 
düşük olduğunu, 
enerji sarfiyatının 

yüzde 30 daha az 
olduğunu belirtti.

Fransa Teknoloji Enstitüsü’nden (FCBA) Ahşap ve Ahşap Yapı Standartları 
Uzmanı ve CEN TC 124’ün Başkanı Frederic Rouger sunumuna “Neden ah-
şap yapı yapmalıyız?” sorusuna cevaplar vererek başladı. Öncelikle karbon-
dioksit (CO2) deposu olan ahşabın bir konutta yaklaşık 20 ton CO2 tuttuğu-
nu, bunun da 150.000 km yol yapan bir otomobilin çıkardığı karbona eşit 
olduğunu, yapıda 60 kg ahşapla yapılan bir taşıma işleminin çelikle 80 kg 
ile betonla 300 kg ile yapılabildiğini, ahşap yapılarda şantiye masraflarının 
yaklaşık 5 kat düşük olduğunu, enerji sarfiyatının yüzde 30 daha az olduğu-
nu belirtti. Sonra Fransa’da yapıda ahşap kullanımı ekonomik büyüklüğü-
nün 27,5 milyar euro olduğunu, bunun içinde üretimin 6,3 milyar euro yer 
tuttuğunu belirten Rouger, sektörün geliştiğini ve örnek binaların konunun 
anlatılmasında etkili olduğunu belirterek Fransa’daki 8-18 kat arası çok katlı 
ve prestij ahşap yapılardan örnekler vererek anlattı. Rouger ahşap yapıların 
yaygınlaştırılmasında araştırmaların ve standartların önemini de vurgulaya-
rak Fransa’da bu konuları çalışan kendisinin de çalıştığı FCBA gibi kamu/
özel kurumların olduğunu belirtti. WOODRISE konferanslarının organizas-
yonunda yer alan Frederec Rouger, ilgililerin uluslararası etkinlikleri takip 
etmesinin önemini de vurguladı.

Öğleden sonraki birinci konuşmacı olan Orman Genel Müdürlüğü İşletme 
ve Pazarlama Daire Başkanı Kenan Akyüz, ülkemiz orman varlığı konusunda 
çok değerli ve herkesin bilmesi gereken önemli veriler paylaştı. Ülkemizde 
22 milyon hektar orman alanı bulunduğunu ve bunun kara yüzölçümümü-
zün yaklaşık 1/3’ünü kapladığını belirten Kenan Akyüz, verimli orman alan-
larımızın son 18 yılda 8 milyon hektardan 12 milyon hektara ulaştığını, dikili 
ağaç servetimizin de bu oranda artarak 1,6 milyar metreküpe yükseldiğini, 
yıllık artımın da 46 milyon metreküpü aştığını belirterek ormanlarımızın ka-
pasitesinin arttığını ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı. Akyüz, 
ormanlarımızın uluslararası srtandartlarda çevre duyarlılığı ve sürdürülebi-
lir orman yönetimi anlayışı ile işletildiğini belirtti.

Avustralya Orman ve Ahşap Ürünleri Kurumunun (Forest and Wood Produ-
cts Australia-FWPA) Standartlar ve Ahşap Yapı Kodları Yöneticisi olan Bo-
ris Iskra, ahşap çok katlı yapılar konusunda Avustralya yaklaşımını anlattı. 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Avustralya’da da çevre duyarlılığı ve 
alternatif olarak çok katlı ahşap yapılara ve toplu yaşam alanları projelerine 
ağırlık verildiğini belirterek bu konuda oluşturulmuş kamu/özel kurumlar 
vasıtası ile bu gelişmelerin takip edilerek yapılan araştırma ve geliştirmeler-
le yönlendirildiğini belirten Iskra, Avustralya’da hafif ahşap yapılardan çok 
katlı, çok amaçlı ahşap yapılara kadar tüm sistemlerin standart ve kodları-
nın belirlenerek yayınlanmakta olduğunu anlatarak çalışmalardan örnekler 
verdi. Iskra, yeni gelişmekte olan ve hızla yayılan CLT ve sair yapı malzeme-
sinin kullanıldığı 8 kat ve üzeri binalardan örnekler üzerinde durdu.
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Sempozyum BÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yine çok değerli ve uluslararası üne sahip bir inşaat ve ahşap yapı 
mühendisi Prof. Ario Ceccotti’nin “Ahşap Yapıların Deprem Güvenliği” konulu sunumu ile devam etti. Ario, kendi ger-
çekleştirdiği araştırmalardan örnekler verdiği sunumunda CLT yapı malzemesinin ve 1/1 ölçekli çok katlı binaların 
dünyada gerçekleşmiş çeşitli deprem şiddetlerindeki performansını görsel olarak da göstererek malzeme ve yapım 
tekniğinin dayanımını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, Orman Ürünle-
rinin Sürdürülebilir Kalkınma Potansiyeli konusunda proje çalışmaları olan Nuri Özbağdatlı, “Sürdürülebilir Çevre 
ve Kalkınma Bağlamında Ahşap Yapılar” konulu sunumunda orman ürünlerinin özellikle ahşap yapı malzemesi ve 
yapıların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada çok etkili olacağını ve bu konunun çevre ve iklim değişik-
liği çerçevesinde ele alınması gerektiği üzerinde durdu. Özbağdatlı, konuya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
penceresinden bakarak Türkiye’nin orman ürünleri konusunda çevre, cinsiyet eşitliği, biyoçeşitliliğin korunması gibi 
diğer hassasiyetleri de göz önüne alarak yerel kalkınma potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti ve bu konuda 
yürütmekte oldukları projeleri anlattı.

Son olarak BÜ Ekonomi Bölüm Başkanı ve Tarım Ekonomisi konusunda uzman Prof. Dr. Gökhan Özertan, “Sürdü-
rülebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği” başlıklı sunumunda kalkınmanın bir sistem ve temele oturtulması gereği 
üzerinde durdu. Sadece insan odaklı kalkınma anlayışının yetersiz olduğunu vurgularken, insanın da içinde olduğu 
çevre odaklı kalkınma anlayışına geçilmesi gereğini belirten Özertan, sürdürülebilir ve sağlıklı ekonomik faaliyetle-
rin çevre dikkate alınmaksızın yürütülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Sunumların sonunda yapılan ve Erol Karacabeyli’nin yönettiği panel ile devam eden sempozyum, katılımcılara te-
şekkür plaketlerinin takdimi ile sona erdi.

■ dosya
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Ahşap Yapılar Dersleri
UAB ve TORİD girişimleri, Erol Karacabeyli’nin tavsiyeleri ile BÜ Rektörü Prof Dr. Mehmed Özkan ve BÜ İnşaat Mühen-
disliği Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi Luş’un destek ve gayretleri ile İtalya Venedik Ünüversitesi’nden Ahşap 
Yapılar konusunda uluslararası haklı bir üne sahip Prof. Ario Cecotti 2018-2019 döneminde derslere başladı.

26 Eylül 2018’de ilk ders başladı; 20 kişilik kontenjan olmasına rağmen derse yaklaşık 40 kişi katılmıştır. Katılanlardan 
görüştüğümüz 5 kişi çok memnun olduklarını ve dersin faydalı olacağını belirtmişlerdir.

Dersin içeriği katılan öğrencilerin notlarından alınan bilgiye göre aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ders konuları:

1) Ahşap Yapı Malzemeleri ve Mühendisliği

2) Ahşap Elemanların Birleşim Tasarımı

3) Modern Ahşap Yapılar

4) Yapı Modelleme Teknikleri

5) Konfor Koşullarına Yönelik Tasarım

6) Dayanıklılık Koşullarına Yönelik Tasarım

7) Depreme Dayanıklı Ahşap Yapı Tasarımı

8) Yangına Dayanıklı Ahşap Yapı Tasarımı

9) Ahşap Yapılarda Sürdürülebilirlik

10)  Laboratuvar Deneyi

11)  Seminerler: Orman Endüstri Fakültesi’nden ve Ahşap Yapı Sektöründen önemli isimler

12)  Yapı Tasarımı Proje Ödevi (Final Sınavı): Köprü, Bina, Okul, Fabrika ...

Temel kaynaklar:

1) Timber Engineering principles for design H.I.BLASS & C. SANDHAAS (free to download)

2) EUROCODE 5 (Yeni Ahşap Yapı Tasarımı Yönetmeliği)

3) CEN STANDARTS: EN 338, EN 1912 (Ahşap Mühendislik Malzeme Özellikleri Standartları)

Bu dersin açılmasında başlangıç kaynağını oluşturmak amacıyla maddi katkıda bulunan dernek üyelerimize teşek-
kür ederiz. 

Bu dersin sağlıklı şekilde devam etmesi ve faydalı olabilmesi için maddi kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu konuda destek verebilecek üyelerimiz ve sektör temsilcilerinin ilgilerini ve desteklerini bekliyoruz. 

Çalışmaların ülkemize ve ahşap ile ilgili tüm paydaşlarımıza faydalı olacağını umuyor ilginiz ve destekleriniz için 
tekrar teşekkür ediyoruz. ■
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AHŞAP YAPI SİSTEMLERİ

İnsanlar tarih boyunca barınak ve eşya yapımı için ahşap kullanmışlardır. Bu sürede bölge ve konumlarına göre farklı 
yöntemlerde ağaç parçalarını kullanarak kendileri ve malları için barınak ve korunaklar yapmışlardır. Toplu ve yer-
leşik yaşam yoğunluğunun artması ve şehirleşme ile kendi ahşap tedarik ve işleme imkânlarına bağlı olarak bugün 
geleneksel dediğimiz yapı yöntemleri oluşmuş ve bugüne kadar gelmiştir.

Geçmiş örnekler bize çeşitli yollarla elde edilen ağaç parçaları ile oluşturulan taşıyıcı iskelet formlarının kimi yerde 
ot, saz, kamış, çamur kimi yerde keçe, kilim gibi örtücü ve koruyucu malzemelerle kaplanarak barınma alanları oluş-
turulduğunu göstermektedir. Bizim coğrafyamızda da zaman içinde birçok yöntem uygulanmış, gelişen ve yerleşe-
rek yaygınlaşan bazı yöntemler günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir.

Yuvarlak ham ağaç gövdelerinden kertme yığma yöntemi ile yapılan, bugün ‘Kütük Ev’ olarak adlandırılan yöntem-
leri aşarak daha mühendislik bir tasarım sayılan karkas çerçeveli (frame construction) sistem hala geçerliliğini sürdü-
ren, dünyada en popüler, güvenli ve ekonomik bir yöntem olarak uygulanmaya devam etmektedir.

Aşağıda Ahşap yapı sistemlerini uluslararası üne sahip Ahşap Yapı Standartları Uzmanı, Uluslararası Standardizas-
yon Teşkilatı (ISO) Ahşap Yapılar Komitesi Başkanı Erol Karacabeyli’nin tasnifini baz alarak açıklamaya çalışacağız.
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Ahşap Karkas Yapı Sistemi (Frame Construction)
Sistemin temeli, yükleri çatı ve taban arasına da dikey, yatay ve çapraz bağ-
larla çerçeveler oluşturarak temele aktaran taşıyıcı duvar sistemlerine da-
yanmaktadır.

Bu sistem özellikle Anadolu’da (Karadeniz’den Akdeniz’e) ve Balkanlarda 
yüzlerce yıldır kullanılan bir sistem olarak yaşamaktadır. Bir ismi de ‘Hımış’tır. 
Ahşap yapı geleneğinden uzaklaşıldığı için artık fazla kullanılmamaktadır.

Bu yöntem ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa ve diğer birçok ülkede yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu ülkelerde özellikle ABD ve Kanada’da yaşam 
alanlarının çoğu konutların yüzde 95’ten fazlası halen bu yöntemle inşa 
edilmektedir ve standart yapılar için 6 kata kadar müsaade edilmektedir. 
Ahşap karkas yapı standart kodları belirli yapılar için örneğin konut ve stan-
dart sosyal mekânlar için belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Mimarlar, mühendis-
ler ve yapı ustaları tasarımlarını bu kodlara göre yapar ve uygularlar.

1. Aşama:

Beton veya ahşap ile hazırlanmış zemin üzerine kat sayısına ve istenen 
açıklıklara göre mevcut kodlara dayanarak hesaplanmış standart ahşap 
yapı kerestelerinin belirli aralıklarla dizilerek, birbirine çivi ve/veya vida vs. 
bağlantı elemanları ile bağlanarak meydana gelen çerçevelerin plana göre 
birleşiminden oluşan ana taşıyıcı iskelet oluşturulur. Aynı zamanda taban 
ve tavan kirişleri de standartlarda belirtilen kesit ve boylardaki ahşap yapı 
kereste veya malzemeleri ile oluşturulur.

2. Aşama:

Oluşturulan çerçevelerin (duvar, taban, tavan) bir taraflarına isteğe bağlı 
olarak uygun kalınlıklarda OSB veya kontrplak çakılarak kapatılır. Böylece 
yanal ve dikey yüklere karşı rijit bir sağlamlık oluşturulur.

3. Aşama:

Karkaslar arası boşluklar ses ve ısı izolasyonu amaçlı uygun bir malzeme ile 
(taş yünü, cam yünü vs.) doldurulur. Yapı yönetmeliklerinde belirtilen kural 
ve şartlara uygun olarak mekanik tesisat (su, elektrik vs.) döşenir.

4. Aşama:

İzolasyon uygulanan duvar, taban, tavan yüzeyleri yine OSB veya kontrplak 
ile kapatılır.

5. Aşama:

Elde edilen duvar, taban ve tavanlar içten ve dıştan istenen malzeme ve 
yöntem ile kaplanarak binaya nihai şekli verilir.

Kabaca anlatılan bu sistemin çok çeşitli uygulama yöntemleri mevcuttur. 
Fabrika veya atölyelerde hazırlanan duvarlar ve taban tavan döşeme tab-
liyeleri ve üniteleri inşaat sahasına getirilerek birbirine monte edilmesi 
yöntemi ile de yapılabilir. Bu yöntemle inşaat süresi kısaltılmış ve verimlilik 
artırılmış olur.

Ahşap 
karkas yapı 

standart 
kodları belirli 

yapılar için 
örneğin 

konut ve 
standart 

sosyal 
mekânlar 

için 
belirlenmiş 

ve ilan 
edilmiştir. 
Mimarlar, 

mühendisler 
ve yapı 
ustaları 

tasarımlarını 
bu kodlara 

göre 
yapar ve 

uygularlar.
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Ahşap Kolon/Kiriş (Post and Beam) Sistemleri
Daha önceleri ahır, hangar, ambar, ibadet yeri gibi büyük binaların taşıyıcı 
sistemini oluşturmada kullanılan bu sistem, şimdi tutkallı mühendislik ah-
şap yapı malzemelerinin (GLT-LVL) yaygınlaşması ile konuttan, geniş açık-
lıklar gerektiren fabrikalardan lojistik depolara, spor salonlarından nitelikli 
sosyal amaçlı binalara kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu sistemle 
10 kata kadar binalar yapılmaktadır.

Adından da anlaşılacağı gibi binanın mimari ve yapısal (statik) tasarımına 
göre hesaplanıp belirlenen kesit ve boylarda kolon ve kirişlerin belirli yön-
temlere göre uygun bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmesi ile oluş-
turulan taşıyıcı sistemdir.

Bu yapılar, mühendislik tasarımı gerektiren yapılardır. Mimari tasarım aşa-
masında da ahşap malzeme bilgisi gerektirir. Bu binaların tasarımı için ah-
şap mühendislerinden destek alınması sonuçların yapısal, estetik ve ekono-
mik başarısı için faydalı olacaktır.

Kolon/kiriş sistemi ile tasarım ülkemizde de geçerli olan ve uygulanan Av-
rupa Eurocode5 Ahşap Yapı Standardına göre yapılmalıdır. Eurocode5, TSE 
tarafından TS EN 1995-1-1 numaralı standart olarak tercüme edilerek ya-
yımlanmıştır.

Bu yapılarda malzeme olarak solid ahşap kalas ve azmanlar ile tutkallı veya 
çivili lamine kiriş ve kolonlar (Glulam-LVL) kullanılır.

Bunların üretiminin belirli standartlarda yapılması zorunludur. GLT için TS 
EN 14080, LVL için TS EN 14279 standardı TSE tarafından yayımlanmıştır ve 
yürürlüktedir. Uygulamacıların, usulüne ve standartlara uygun üretildiğini 
kontrol ederek kullanmaları tavsiye edilir.

Masif Ahşap Yapı Sistemleri (Mass Timber Construction – CLT)
Ahşap yapı sistemlerindeki alternatif yöntem ve malzeme arayışları ve gelişen 
orman ürünleri sanayii, yeni yapı malzemeleri üretmektedir. CLT (Cross Lamina-
ted Timber) çapraz lamine edilmiş yapı blokları, diğer lamine yapı malzemeleri 
(Glulam ve yapısal komposit elemanlar) bunun tipik örnekleridir.

CLT, kurutulmuş ve dört tarafı planya ile silinmiş kerestelerin yan yana ve 
çapraz tutkallı lamine edilmesi yöntemiyle oluşturulan; çeşitli kalınlık, ge-
nişlik ve boylarda üretilen kütlesel yapı elemanlarıdır. Taşıyıcı duvar ve dö-
şeme tabliyesi olarak üretilen bu blokların belirli yöntem ve elemanlarla 
birbirine bağlanması ile deprem, yangın, akustik ve titreşim (vibrasyon) 
performansı çok yüksek yapılar inşa edilebilmektedir.

Bu yöntemde istenen büyüklük ve yükseklikteki yapılar, malzemelerin ya-
pısal özelliklerine göre mimari ve yapısal olarak tasarlanır. Duvar ve döşe-
me kalınlık, genişlik ve boyları belirlenir ve üretilir. Bu boyutlar 5 cm’den 
45 cm’ye kadar kalınlık, 4 m’ye kadar yükseklik ve nakil vasıtası ve yollarda 
taşıyabileceğiniz kadar (yaklaşık 20 m) uzunlukta olabilir. Genellikle ladin ve 
çam türü ağaçlardan üretilmektedir.
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Bu ürünlerle birlikte 10 kat ve üzeri ahşap yapılar yapılmaya başlanmıştır. 18 
katlı binalar yapılmış; 30 hatta 40 katlı binalar yapılabilir olmuş, daha yüksek 
katlı binalar tasarlanmaktadır. 

Bu yöntemde inşa süreleri çok kısadır ve birçok uygulama kolaylığı vardır. 
Tüm ıslak zemin ve mekanik imalat süreçleri çözülmüştür. Kanada’da 12 
kata kadar masif ahşap yapı sisteminin standart yapım kılavuzu ve kodları 
2015’te yayınlanmıştır. 

Kanada’da 18 katlı olarak planlanan ve uygulanan ahşap yapıyı buna örnek 
olarak gösterebiliriz. Bu inşaatta haftada iki kat montaj (Kolon, kiriş, döşe-
me) yapılmıştır. İlgililer bu bağlantıdan sözü edilen yapının videosuna ula-
şabilir: https://www.youtube.com/watch?v=GHtdnY_gnmE

Hibrit Yapılar (Ahşap-Beton-Çelik)
Adından da anlaşılacağı gibi ahşap, beton ve çelikle birlikte kullanılarak ya-
pılan binalar için kullanılan yöntemlerdir.

Bu sistemlerle 10 kat üzeri yapılar tasarlanıp yapılmaktadır. Bunların yapım 
standartları Kanada ve ABD’de belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Hibrit yapı 
sistemleri detaylı ve disiplinler arası mühendislik hesaplar gerektirmektedir.

Ahşap Yığma (Kütük Ev) Sistemi (Log Home)
Ahşap Yığma Yapı Sistemi, dünyanın özellikle orman yoğun bölgelerinde 
sıklıkla kullanılan, çoğu zaman geçici ve kalıcı barınma amaçlı, ülkemizde 
eskiden daha çok yayla evi, şimdilerde müstakil konut ve turizm amaçlı ba-
rınma, konaklama üniteleri şeklinde, yurt dışında ise dağ evi, av köşkü, ko-
nut, hayvan barınağı vs. yapım amacıyla kullanılan eski bir yöntemdir.

Basitçe ham veya tornalanmış, işlenmiş kütüklerin veya masif kereste ve GLT 
malzemenin başlarına ve gerekli noktalarına uygun ölçülerde kertmeler vs. 
açarak birbirleri üzerine dizilmesi yöntemiyle oluşturulan duvarlar şeklinde 
uygulanır.

Zemin, taş duvar veya yükseltilmiş ahşap hatıllar ile oluşturulur. Günümüz-
de beton zemin oluşturularak da uygulanmaktadır.

Ahşap yığma bina malzemeleri, yuvarlak kütük olabildiği gibi kare veya dik-
dörtgen form verilmiş solid kereste veya tutkallı lamine kerestelerden (GLT) 
lamba zıvana açılarak üretilmektedir.

Bu malzemelerin boyutları çok farklı olabilmekte; kalınlık 5 cm’den 20 
cm’ye, genişlik 10 cm’den 30 cm’ye kadar, boylar da 3 m’den 13 m’ye kadar 
üretilmektedir.

Çok kalın kütüklerden (40-60 cm çapında) üretilmiş kütük binalar da vardır.

Bu binaların yapımında uzmanlık (ustalık) ve deneyim çok önemlidir. Daha 
çok geleneksel yöntemler kullanılır. Birbiri üzerine dizilen parçalar belirli 
aralıklarla birbirlerine ahşap kavelalar veya metal çiviler/vidalar ile bağlanır; 
istenirse aralarına yalıtım malzemesi konur. ■

KAYNAK
http://www.ahsap.org/bilgi/yapi-sistemleri/ (Erişim tarihi:24.10.2018)
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Türkiye inşaatta oldukça ileri bir ülke. Tabi betonarme 
inşaatta ve çelik inşatta daha ileri. Ahşap inşaatta da bir 
zamanlar bir dünya lideri idi. Ama maalesef ahşap yapı-
lar Türkiye’de yok olmaya itilmiş. Şimdi ahşap endüstrisi 

ve ahşap yapıların geleceğine inanan bir grup insan tek-
rar ahşabı geri getirmeye çalışıyor.
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ISO TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi nedir, neler yapar? Genel bir 
bilgilendirme yapar mısınız öncelikle.

ISO TC 165, uluslararası ahşap yapılar komitesidir. Ahşap mamulleriyle ilgili, 
onların testleriyle ilgili, sistemleriyle ilgili; örneğin duvar sistemleri, döşe-
me sistemleri ile ilgili test standartlarını yazar. Bundan başka bu mamullerin 
mukavemet dirençlerini bulabilmeniz için standartlar yazar. Kısaca ahşap 
yapılar, ahşap mamulleri konusunda ISO standartlarını yazan enternasyo-
nal bir komitedir. 62 ülke bu komitenin üyesidir; Türkiye bu üye ülkelerden 
biridir. Bu 62 üye ülke standartların oluşumunda katkıda bulunur, oy kulla-
nır. Onların verdiği önerilere göre standartlar sonuçlandırılır. ISO da bunları 
yayımlar.

Türk Standardları Enstitüsü özellikle son dönemlerde bu konuyu sık-
lıkla dile getiriyor, sanayicilerin standart hazırlama komitelerine katı-
lımını teşvik etme konusunda yoğun çalışmaları var. Sanayicilerin bu 
katılımı sağlamaları ülke ekonomisine ne gibi katkılarda bulunur?

Türkiye inşaatta oldukça ileri bir ülke. Tabi betonarme inşaatta ve çelik in-
şatta daha ileri. Ahşap inşaatta da bir zamanlar bir dünya lideri idi. Ama ma-
alesef ahşap yapılar Türkiye’de yok olmaya itilmiş. Şimdi ahşap endüstrisi 
ve ahşap yapıların geleceğine inanan bir grup insan tekrar ahşabı geri ge-
tirmeye çalışıyor. Hangi malzemeyle yaparsanız yapın inşaatta ileri olmak, 
başka ülkelere gidip inşaat yapmak için kodları ve standartları çok yakinen 
takip etmeniz gerekir. Hatta standartlara katkıda bulunmanız ve onları et-
kilemeniz gerekir. Örneğin bu komiteye ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, 
Malezya, Endonezya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkeleri 
devamlı olarak delege gönderiyorlar. Bunun nedeni enternasyonal stan-
dartların, onların ithal ve ihraç edecekleri ahşap mamuller için bir ticaret ba-
riyeri olmamasını istemelerinden ötürü. Masada değilseniz, standart sizin 

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) Ahşap Yapılar Teknik Ko-
mitesi Toplantısı bu sene Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Ulusal Ahşap 
Birliği (UAB) ve Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TORİD) ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. 4 gün süren toplantıların ar-
dından etkinlikler Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulus-
lararası Ahşap Yapılar Sempozyumu ile son buldu.
Toplantılar için İstanbul’da bulunan ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Ko-
mitesi Başkanı Erol Karacabeyli ile Komitenin faaliyetleri, ahşap yapıla-
rın önemi ve standardizasyon faaliyetlerinin ülke ekonomilerine ne gibi 
katkılar sunduğunu konuştuk…
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bir etkiniz olmadan yazılır ve size dayatı-
lır. Bu sebeplerden dolayı katılım önem-
li. Katılımın bir başka olumlu sonucu da 
delegelerin birbirlerinden yeni bilgiler 
edinmeleridir.  Örneğin Avrupa standart-
larına, Amerikan standartlarına liderlik 
eden teknik uzmanlar ISO komitesinin 
içindeler ve ortak noktalarda buluşmaya 
çalışıyorlar. Komitenin İstanbul toplantı-
sında Türk delegeler de onlarla birlikte 
omuz omuza çalışıyorlar ve standartlara 
katkı yaparken bir yandan da kendilerini 
geliştiriyorlar. Bu toplantı gelecek sene 
Kolombiya’da olacak, umarım en az bir 
Türk delege katılabilir. TSE’nin UAB (Ulu-
sal Ahşap Birliği) ve TORID (Türkiye Or-
man Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği) ile birlikte ISO TC 165 Toplantı-
sını İstanbul’da düzenlemesi ahşap yapı-
lar için çok olumlu bir atılım oldu.  

14 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde 
düzenlenen Ahşap Yapılar Uluslarara-
sı Sempozyumu ile ilgili neler söyleye-
ceksiniz?

2003 yılında İstanbul’a yine bir ISO top-
lantısı için geldiğimizde de UAB (Ulusal 
Ahşap Birliği), TSE ve İTÜ tarafından bir 
uluslararası sempozyum düzenlenmişti. ISO TC 165 Komitesinde yaklaşık 40 delege var. Bu delegelerin hepsi çok 
kıymetli teknik uzmanlar. Onların içinden birkaç tanesini seçip, davet edip, hazır buraya gelmişken ahşapla ilgili 
değişik konularda bir sempozyum düzenlenmişti. Ona benzer bir sempozyum bu kez Boğaziçi Üniversitesi, TSE, 
UAB ve TORİD ve üyelerinin katkıları ile tekrarlandı yine. Hatta 2003’te yapılan etkinlikte yer alan Amerikalı, Fransız 
konuşmacılar ve benim gibi birkaç kişi bir kez daha sunum yapmak üzere buradalardı. Bu arada yakın arkadaşım 
İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Ario Ceccotti, Boğaziçi Üniversitesi’nde ahşap dersi vermeye başladı. Sempozyumda 
o da bir sunum yaptı. Bütün konuşmacılar kendi ülkelerinde yapılan ahşapla ilgili gelişmeleri sundu. Örneğin ben 
Kanada’da inşa edilen 18 katlı bir ahşap binadan bahsettim.

ISO/TC 165 toplantıları çerçevesinde eski ahşap yapıları bir nebze gezmiş olduk. Eski yapılara baktığımızda 
genel olarak ahşap kullanımı görülüyor ama yeni yapılarda beton kullanımı egemen. Bunun sebebi ne siz-
ce? Bireysel tercihler mi? Devlet politikaları mı? Yoksa prosedürel durum mu?

20. yüzyılın başından itibaren betonarme yapılar öne çıkmaya başladı ve bunun sonucunda 20. yüzyıl bir ‘beton 
çağı’ oldu. Betonarme yapılar ahşabı Türkiye’den bu yüzyılda sildi. Bununla beraber Japonya,  Amerika,  İskandi-
navya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada ahşap ev yapmaya devam ettiler ve 21. yüzyılda ahşap yapıları daha da 
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yükseklere taşımaya başladılar. 20. yüzyılda ahşap yapı kültürümüzü kaybetmemiz en büyük talihsizliklerimizden 

biri oldu.  Oysa örneğin Japonya ahşap yapı kültürünü muhafaza etmeyi başardı. Japonlar hem ormanlarına iyi ba-

kıyorlar, hem dışarıdan ihraç ediyorlar ve ahşap yapı yapmaya devam ediyorlar. Bizim üniversitelerimizden ise ahşap 

silindi. En son ahşap dersi alan öğrencilerden biri benim sınıfım. Tevfik Sena Arda Hocamızdan almıştık. Devlet poli-

tikaları yanlış olabilir tabii ki, devletin sahip çıkması gerekiyor.  Ama biz teknik insanlar da ahşaba sahip çıkamadık. 

Çünkü betonarme dayatıldı. Göğsümüzü gere gere “şu betonarme mimarimizin güzelliğine bakın” diyemiyoruz. Be-

ton kötü bir malzeme değil. Ama biz betonu ahşap ile birlikte kullanamadık ve bu arada mimari stilimizi de kaybet-

tik. Ama şimdi bir de sürdürülebilirlik bağlamında gelişmiş ülkelerde çok büyük bir dönüş var ahşaba doğru. Sebebi 

karbon ayak izi dediğimiz ahşabı çok kullanan, ahşabı çok yetiştiren ülkelere avantaj sağlayan gerçek.

Bu konuda da bir sorum olacak. Burada bir çelişki yok mu: Bir tarafta aşırı derecede betonlaşma var; küresel 
iklim değişikliğinden ve hatta bunun başladığından çokça bahsediliyor. Bunun çözüm yollarından biri ola-
rak ahşap ürünlerini yapılarda kullanmak bir çelişki olarak görünmüyor mu sizce?

Öyle gözüküyor değil mi? Yani ağaç keserek, bina yaparak, nasıl küresel ısınmaya çare bulacaksınız? Burada bir nok-

ta var, çok önemli. Ağaç kesiyorsanız, kestiğinizden fazlasını da dikeceksiniz. Siz ağaç keserken, sizin orman alanınız 

büyüyorsa ormanlarda hem bir karbon deposu oluşturuyorsunuz hem de o ormandan almış olduğunuz keresteyle 

yaptığınız bina da karbon deposu oluyor. Böylece iki karbon deponuz oluyor. Birincisi, ormanlarınızı büyütüyorsu-

nuz; ikincisi de o büyüttüğünüz ormandan aldığınız ahşabı da binanın içinde depoluyorsunuz. Binanın da ömrü bit-

tiği zaman prefabrik olarak yaptığınız için malzemeyi tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Veya enerjiye çeviriyor, elekt-
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rik elde edebiliyorsunuz. Gelişmiş 
ülkelerin ahşabı daha çok kullanma 
isteklerinin arkasında bu var. Yalnız 
siz tutup da, “Ah ne güzel! Bir sürü 
ormanım var, ben bunların hepsini 
keseyim, ahşap bina yapayım, kar-
bon depom artsın” derseniz olmaz. 
O ormandaki sürdürülebilirliğin 
devam etmesi gerektiği gibi artma-
sı da gerekiyor.

Gelişmiş ülkelerin, örneğin İskandi-
nav ülkelerinin, Japonya’nın ahşabı 
azalmıyor. Japonya ahşabının çok 
büyük bir bölümünü sürdürülebilir 
ormanı olan Kanada gibi ülkeler-
den satın alıyor. Hiçbir zaman Yeni 
Zelandalı, İsveçli, Finlandiyalı, Nor-
veçli, Kanadalı gelip de size “bizim 
ağaçlar bitiyor” demiyor. İki önemli 
nokta var: bir tanesi kesebileceğin 
limit; diğeri de kestiğin miktar. Kes-
tiğin miktarın her zaman kesebile-
ceğin limitin altında olması gereki-
yor. Ve bunu devlet kontrol ediyor. 
Sürdürülebilirlik dediğimiz bu işte. 
Ormanınız artacak, kural bu kadar 
basit. Ormanınız arttığı zaman, o 
zaman istediğiniz gibi oradan belli 
bir miktar, azalmayacak kadar ke-
siyorsunuz; uygun bir şekilde biçi-
yorsunuz.   

Gelişmiş ülkelerin, örneğin İskandinav ülkelerinin, Japon-
ya’nın ahşabı azalmıyor. Japonya ahşabının çok büyük 
bir bölümünü sürdürülebilir ormanı olan Kanada gibi ül-

kelerden satın alıyor. Hiçbir zaman Yeni Zelandalı, İsveçli, 
Finlandiyalı, Norveçli, Kanadalı gelip de size “bizim ağaç-

lar bitiyor” demiyor.
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Bu sene ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komitesi Başkanlığınızın son 
senesi. Sizin için nasıl bir deneyimdi?

Ben bu Komitenin toplantılarına 20 yıldan fazla bir süredir katılıyorum.  2003 
yılında ben vesile olmuştum Komitenin İstanbul’daki ilk toplantısına. TSE ve 
UAB’nin liderliğinde çok verimli bir toplantı olmuştu. Dokuz yıldır bu Komite-
ye başkanlık yapıyorum. Başkanlığım sürecinde Komitemiz bütün standart-
larını ve diğer komitelerle bağıntılarını gösteren bir büyük fotoğraf hazırladı, 
onlarca yeni önemli standart yayınladı. Afrika, Güney Amerika, Asya’dan bir-
çok yeni üye ülkeyi aktif hale getirdi.  Bu Komite aşağıdan yukarı, yukarıdan 
aşağı çalışan bir Komitedir. İçinde büyük pozitif enerjisi olan bir Komitedir. Ve 
ben bu görevden çok büyük haz aldım.  Bu yılsonunda meşaleyi gayet dona-
nımlı bir bilim insanı olan Çin asıllı bir Kanadalı arkadaşıma devrediyorum. 
Her ISO toplantısından sonra delegeler not verirler başkan ve sekretere. Ben 
10 üzerinden 9 buçuğun üzerinde notlar alarak arkadaşlarımın bana olan bu 
güvenleri sayesinde bu kadar sene başkan olarak görev yaptım. Bugün bana 
ISO tarafından verilen ödülde bu arkadaşlarımın çok büyük payları vardır. 
Türk asıllı bir başkan olduğum için de bu toplantının buraya gelmesinde az da 
olsa benimde bir payım oldu. Ben çok tatmin oldum bu uluslararası rolden.  
Bakalım bundan sonra hayat beni nerelere götürecek.

Standartlar alanında üst düzeylerde yer almış biri olarak Türkiye’deki 
sanayicilere standartlar, standartların hazırlanması hakkında ne me-
saj vermek istersiniz?

Öncelikle stratejik düşünmek gerekiyor. Standartlar çok zaman alır. Rotayı iyi 
belirleyip arkasında durmak gerekiyor. İkincisi basitleştirmek gerekiyor. Lakin 
çok zordur bir standardı basitleştirmek. Çünkü standartlar konsensüsle yazıl-
dıkları için yazanlar bile bazen standardın en son versiyonunu anlayamıyor. İşte 
bu zor dokümanı basitleştirmek gerekiyor.  Bu da bir sanat. Özet olarak benim 
ilk tavsiyem stratejik düşünmek. Örneğin Türkiye’nin ahşap konusunda Avrupa 
standartlarına yönelmesi doğru bir adım ama bu arada diğer standartları da 
incelemekte büyük yararlar görüyorum. Örneğin birkaç katlı ahşap ev yapımı 
konusunda Amerika ve Kanada’da ‘reçete’ gibi yazılmış standartları adapte et-
mek Türkiye için çok verimli olabilir. ISO standartlarını bilhassa ahşap mamulle-
rin ithal ve ihracı açısından takip etmekte yarar var.

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz Erol Bey. Son olarak eklemek 
istedikleriniz var mı?

İstanbul’da ikinci kez gerçeklesen ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komite 
Toplantısının ve Ahşap Yapılar Sempozyumunun çok başarılı bir şekilde dü-
zenlenmesinde liderlik yapan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Ulusal Ah-
şap Birliği (UAB), Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TORİD)  ve Boğaziçi Üniversitesi’ne, ve bu etkinliklere bizzat katkıda bulu-
nan tüm arkadaşlarıma kalben teşekkürlerimi sunuyorum. ■

Yani ağaç kese-
rek, bina yapa-

rak, nasıl küresel 
ısınmaya çare 
bulacaksınız? 

Burada bir nokta 
var, çok önemli. 

Ağaç kesiyor-
sanız, kestiğiniz-
den fazlasını da 

dikeceksiniz. Siz 
ağaç keserken, 
sizin orman ala-

nınız büyüyor-
sa ormanlarda 

hem bir karbon 
deposu oluştu-

ruyorsunuz hem 
de o ormandan 

almış olduğunuz 
keresteyle yap-

tığınız bina da 
karbon deposu 

oluyor. 
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Ahşap Sektörümüze 
Genel  Bakış
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TORİD, 1993 yılında tomruk ithalatçıları tarafından kurulmuş bir dernektir. 
Bakanlar Kurulu kararı ile isminin önüne Türkiye kelimesi eklenmiştir. Bir 
süre Türkiye Orman Ürünleri İthalatçıları Derneği olarak faaliyet göstermiş-
tir. Sonradan sektörü daha kapsayıcı olması düşünülerek ismi Türkiye Or-
man Ürünleri Sanayici ve İşadamları Derneği olarak değiştirildi.

Kuruluşundan bu yana sektörümüz ile kamu kurumları arasında iletişimi 
sağlamak,  mevzuat, yönetmelik, ithalat ve ihracatta yaşanan problemleri 
gidermek konusunda aktif rol almıştır. Yurtdışı gezileri ile üyelerimize sek-
törümüzle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etme, yeni işbirlikleri sağlama 
imkânı sunmuştur.

Ülkemizde inşaat sektörü hızla büyürken yenilenebilir ve doğal bir yapı 
malzemesi olan masif ahşap kullanımı giderek azaldı ve sesi kısıldı. Kullanım 
sadece dekor amaçlı kullanım seviyesine indi. Yapısal olarak ahşap kullanı-
mı neredeyse yok denecek kadar az. Yıllık iğne yapraklı kereste tüketimi, 
ülkemizde kişi başına yıllık 0.070 metreküp. Diğer bir deyişle kişi başına tü-
ketimimiz yıllık 70 desimetreküp.

Batı ülkelerinde bu rakamlar 15-20 kat daha fazladır ve her geçen yıl art-
maktadır. Daha fazla ahşap kullanımı hükümetlerce de teşvik edilmektedir.

Yeraltı kaynakları sınırlı olan ülkemizde, yerüstü kaynağı olarak yenilenebi-
lir ve doğal ürün olan orman ürünü ahşabın kullanımının artırılmasının ül-
kemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında stratejik rol oynayacağına 
inanıyoruz ve bu istikamette çalışmalar yapmaya başladık.

2016 Aralık ayında arama konferansı, 2017 Nisan ayında Eylem Planı çalış-
tayı yaptık. Ciddi anlamda fikir havuzu oluştu. Bugünlerde Stratejik Yol Ha-
ritası hazırlanıyor.

Çalışmalarımızı sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurumları işbir-
liği formatında başlattık ve yoğun şekilde sürdürmekteyiz.

Üniversitelerin inşaat mühendislikleri ve mimarlık fakülteleri öğrencilerine 
genel anlamda ahşabı ve yapısal ahşap kullanımını, dünyadaki modern ah-
şap yapı teknolojilerini tanıtarak geleceğin mühendis ve mimarlarının ah-
şaptan haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz.

Maalesef bu fakültelerde ahşap dersi yok denecek kadar az. Seçmeli bir iki 
ders dışında ahşabın adı yok. Bu öğrenciler diplomalarını alıp iş hayatına 
başladıklarında projeler çizmeye başladıklarında ya ahşabı hiç kullanmıyor 
veya yanlış ahşap türü kullanarak fahiş hatalar yapabiliyor. Neticede fatura 
yine ahşaba çıkartılıyor.

Göksel Korkmaz
► Türkiye Orman Ürünleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı
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Doğru tür ahşabın doğru şekilde terbiye edilerek (kurutma, emprenye, ısıl işlem, ahşap yüzey koruyucu vb.) doğru 
yerde kullanılması hayati derecede önemlidir. Bunun için üç disiplinin bir arada işbirliği yapması gerekiyor: Orman 
Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık.

Biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor; sektörümüzün üretimle ilgili yaptığı hatalar da maalesef ahşap 
kullanımını azaltıp vatandaşın ahşaptan uzaklaşmasına neden olmuştur.

Aynı kaynaktan beslenen MDF, Sunta, OSM, Kontrplak sektörü ciddi atılım yaparak kayda değer büyüme sağlamıştır.

Standart üretim ve uygun fiyat sağlanabildiği zaman masif ahşap sektörünün de rağbet görmesi ve başarı kazanma-
sı zor olmayacaktır diye düşünüyorum.

Kaybettiğimiz kaleyi yeniden kazanıp, kaleyi elimizde tutabilmemiz için uluslararası geçerliliği olan ahşap standart-
larını gözden geçirip ülkemiz mimarisiyle harmanlayarak kendi standartlarımızı ortaya koyma çalışmaları yapıyoruz. 
Yapısal ahşap, doğrama, iç cephe, dış cephe vb. ahşap kullanılan her alanda kaliteli ve standartlara uygun üretim 
yapılması mutlaka şarttır.

Her yıl değişik bir ülkede yapılan Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Ahşap Standartları Komitesi Toplantı-
sının 2018 yılında Türkiye’de yapılması için TORİD, Ulusal Ahşap Birliği ve Boğaziçi Üniversitesi olarak davet yaptık 
ve davetimiz kabul edildi. Eylül ayında 40 değişik ülkeden uzmanın katıldığı bu toplantı İstanbul’da yapıldı. Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) de bu toplantıya destek verdi.

Bu toplantının hemen ertesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde bir günlük geniş katılımlı bir sempozyum yaptık.

Sektör olarak ciddi avantajlara sahibiz: 

• Deprem kuşağındaki ülkemizde depreme dayanıklı yapı malzemesi olarak ahşap,

• Kültür ve medeniyetimizde geniş yer tutmuş olan ve yüzyıllardır ayakta durmakta olan ahşap yapılar,

• Sağlıklı ve nefes alan yapılar yapma imkânı olan ahşap,

• Karbon tutucu özelliği ile iklim değişikliğine olumlu katkı veren ahşap,

• Hem üretimi hem yapı olarak kullanımı esnasında enerji verimliliği sağlayan ahşap,

• Yerli ve milli, yenilenebilir doğal yapı malzemesi olarak istihdam katsayısı yüksek ahşap sektörü.

Kaybettiğimiz kaleyi yeniden kazanıp, kaleyi 
elimizde tutabilmemiz için uluslararası geçerliliği 

olan ahşap standartlarını gözden geçirip ülkemiz 
mimarisiyle harmanlayarak kendi standartlarımızı 

ortaya koyma çalışmaları yapıyoruz. Yapısal ahşap, 
doğrama, iç cephe, dış cephe vb. ahşap kullanılan 

her alanda kaliteli ve standartlara uygun üretim 
yapılması mutlaka şarttır.
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Tabi ki karşı argümanlar da var:

• Ağaçlar kesiliyor, ormanlarımız yok oluyor,

• Ahşap yanar,

• Ahşap bakımı zor,

• Ahşap pahalı bir ürün.

İlk argümana cevabımız:

Ormanlarımızın sahibi olan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi ra-
kamları gösteriyor ki, orman varlığımız artmaktadır. Yıllık 41milyon metre-
küp civarı. Kesilebilen azami 20-22 milyon metreküp civarıdır.

İkinci argümana cevabımız:

Ahşap dış yüzeyinde karbon tabakası oluşturduğundan yanma hızı diğer 
yapı malzemelerine kıyasla düşük hızdadır ve yangın esnasında yaşam alanı 
ve süresi sağlamaktadır. Bunların test ve deney sonuçlarını bilim insanları-
mızdan ve konunun uzmanlarından sizin derginizin ileri sayılarında vatan-
daşımıza aktarabiliriz eğer yer verirseniz.

Üçüncü argümana cevabımız:

Ahşap modern bakım ürünleri ile bakımı kolay hale gelmiştir, sanıldığı gibi 
her yıl boya, cila vb. bakım yapmayı gerektirmez. Bu konuyu da detaylı ir-
deleyebiliriz.

Dördüncü argümana cevabımız:

Bu konu bugün için haklılık ve doğruluk payı olan bir konudur maalesef. 
Fakat çözülemeyecek bir mesele değildir diye düşünüyoruz. Öncelikle tes-
pitleri yapacak olursak:

1- Yerli veya ithal tomruk hammaddesi yeterli miktarda piyasaya sunulamı-
yor. Yani hammadde arzı tarafında yeterli miktar arz yok.

2- Açık artırma usulü ihale ile yapılan satış şeklinden dolayı fiyatlar muam-
men bedelin çok üstüne çıkıyor. Yılda bir veya birkaç sefer az miktarda 
tomruka ihtiyacı olan küçük alıcı ile düzenli hammaddeye ihtiyacı olan 
büyük sanayici aynı ihaleden mal almak zorunda kalınca iki gurubun fi-
yatları artırma hassasiyeti olmuyor ve neticede muammen bedelin iki 
katına çıkabilen fiyatlardan mal almak zorunda kalıyor herkes.

3- Yetişmiş usta, uygulamacı çok azaldığından dolayı ahşap işçiliği çok pa-
halı hale geliyor.

4- Standart, seri ve fabrikasyon imalat olmadığından butik tarzda yapılan 
imalatlar pahalı oluyor.

Ahşap dış yü-
zeyinde kar-

bon tabakası 
oluşturdu-

ğundan yan-
ma hızı diğer 

yapı malze-
melerine kı-
yasla düşük 

hızdadır ve 
yangın esna-
sında yaşam 

alanı ve süresi 
sağlamakta-

dır. 
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Tespitleri yaptıktan sonra çözüm önerilerine gelecek olursak;

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) verilerini göz önüne alarak mevcut orman varlığımızın ve yıllık artışının, sa-

nayinin ihtiyacı olan hammaddeyi karşılayabileceğini görüyoruz; eğer verimli ve rasyonel kesim yapılırsa. Geçmiş 

yıllara kıyasla OGM’nin üretim artışını ciddi miktarda sağlaması ve sanayicinin ihtiyacı olan hammaddeyi tedarik 

etme yönünde gösterdiği büyük gayret takdire şayandır. Kapasite belgesine bağlı olarak sanayiciye verilen tahsisler 

buna örnektir.

Ancak hedeflenen ve olması gereken üretim rakamlarının gerisinde kalınıyor maalesef ve yeterli arz olmayınca fazla 

talepten dolayı fahiş fiyat artışları yaşanıyor. Ukrayna’nın tomruk ihracatını yasaklaması, Rusya’nın tomruk ihracatına 

vergi koyması ithal tomruk girişini durdurduğundan fiyatlar ciddi anlamda arttı.

Ormanlarımızda verimli tomruk üretimi yapılamadığından metreküp başına düşen üretim maliyetleri dünya ortala-

masının çok üstündedir. Düşünebiliyor musunuz ki 6-7 bin kilometre uzaktan ithalat yapılarak getirilen tomruk fiyatı 

200 kilometre uzaktaki ormanımızdan getirilen tomruktan daha ucuza geliyor. Sizce bunda bir anormallik yok mu?

Yüksek üretim maliyetlerinin nedenlerinin masaya yatırılıp tahlil edilmesi temel gerekliliklerden biridir.

Biraz önce bahsettiğim verimli ve rasyonel üretim yapılmasının önünde mevzuat engelleri var. OGM hedeflediği 

tomruk ve odun emvalinin üretimini yaptıramıyor. Dikili satış veya dikili tahsisli satış yoluna gidiyor.

Açık artırma ihale usulü ile tomruk satışı yapıldığından fiyatlar her ihalede değişiyor.

İç piyasada taahhütlü iş yapan firmalar veya ihracat pazarlarına üretim yapan firmalar hangi hammadde fiyatını baz 

alarak uzun dönemli anlaşmalar yapacak.

Mevcut uygulamada orman köylüsünün de yeterli geliri sağlayamadığı ve kalkındırılamadığı belirtiliyor.

O zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza:

• OGM, hedeflediği üretimi mevcut mevzuata göre yaptırmakta zorlanıyor ve eleştirilere maruz kalıyor.

• Orman köylüsü kalkındırılamamış ve göç vermeye devam ediyor.

• Sanayici hammadde tedarikinde sıkıntı çekiyor, arz talep dengesizliğinden sürekli fiyat artışlarına maruz kalıyor.

Yukarda belirttiğim konunun üç ana muhatabı da mutsuz ve problem yaşıyorsa mevcut durumun kime faydası var 

ve bu konuya neden el atılmıyor diye sormak gerekmez mi?

Orman köylüsünü koruma ve kalkındırma amaçlı anayasadaki maddenin yeniden gözden geçirilip rasyonel bir sis-

teme geçilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu konuya siyasi iradenin el atması ve çözüm üretmesi gerekir diye dü-

şünüyoruz.

Çözüm öneriniz nedir diye sorarsanız:

1- Öncelikle mevcut orman köylüsü nüfusunun ne olduğu ve hangi yaş gurubunda olduğunun yeniden tespiti 

gerekir. Köyden kente göç ve yaşlanan nüfus göz önüne alınmalı ve gerçek anlamda tomruk ve odun üretimi 

yapabilecek olan orman köylüsü nüfusu tespit edilmeli. Eğer mevcut orman köylü nüfusu hedeflenen üretimi 

yapmaya yetmiyorsa makinalaşma veya profesyonelleşme yoluyla verimli üretim yaptırılıp buradan da orman 

köylüsüne gelir aktarılabilir.
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2- Orman köylüsünün orman ürünlerinden gelir kaynağı olarak sadece odun ürün gurubu değil, odun dışı orman 
ürünlerinden de gelir elde etmesi sağlanmalıdır (arıcılık, kozmetikte kullanılabilecek orman ürünleri, reçine, sığla 
yağı vb.).

3- Orman ürünleri sanayisi ile ilgili üretim yapacak olan sanayi tesislerinin orman bölgelerinde kurulması ve katma 
değerli ürünler üretilmesi teşvik edilip bu fabrikalarda orman köylüsüne istihdam sağlanabilir.

4- Ekonomiye daha hızlı dönüş sağlayacak hızlı yetişen ağaç türlerinden oluşan endüstriyel ormancılığın uygula-
maya geçirilmesi yoluyla sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin süratle tedarik edilebilir ve ayrıca bu yolla orman 
köylüsüne yeni gelir imkanı sağlanabilir.

Gördüğünüz gibi çok cepheli mücadele vermemiz gerekiyor. Ülkemizin orman ürünlerine ve orman ürünleri sana-
yisine dayalı kalkınma hamlesi yapabileceğine gönülden inanıyoruz.

Çalışmalarımızı Orman Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), üni-
versiteler, Türk Standardları Enstitüsü, ilgili sivil toplum kuruluşları, belediyeler ile irtibatlı olarak yürütmeye çalışıyo-
ruz. Destek veren tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu imkânı verdiğiniz için Derneğim ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ederim. ■
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Yapıda Ahşap Kullanımına 

Genel Bakış ve Bir Öneri
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Daha önce başka mecralarda da yayınlayıp sunduğumuz ahşap ve yapı ko-
nusundaki bazı görüş ve önerilerimizi bu vesile ile TSE Standard ve Ekono-
mik Dergisinde de ilgililerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Bilindiği gibi ormanlar dünyamız, insanlar ve diğer canlılar için önemli eko-
sistemlerdir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azalt-
mada ormanların ve orman ürünlerinin önemi çok büyüktür: Çok büyük 
karbon stokları olan ormanların korunması, geliştirilip genişletilmesi ve 
işletilmesi, çevresel iyileşmeye ve insan sağlığının sürdürülebilmesine ve 
refahının artmasına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Canlı ağaç ve bitki gibi varlıkların yanı sıra ağaçlardan elde edilen ahşap 
ürünlerde karbon tutma özelliklerini sürdürerek fosil yakıt ve malzemelerin 
oluşturduğu olumsuz çevre etkilerini azaltmaktadır. Oldukça düşük ener-
ji sarfiyatıyla elde edilebilen ahşap ürünlerin birçok ülkede fosil kaynaklı 
ürünlerin yerine kullanımının artırılması, başta yeşil ekonomi perspektifi 
olmak üzere birçok sektör için temel bir yaklaşım haline gelmiştir.

Ormanların, yakın ve uzak çevresinde yaşayan insanlara sağladığı ekolojik 
ve sosyal fayda ve avantajlarla beraber önemli bir hammadde kaynağı ola-
rak sanayi sektörüne de katkısı çok büyüktür. Tüm bunlar ormanları sürdü-
rülebilir kalkınmanın bir kaldıracı haline getirmektedir.

Yapıda ahşap kullanımının çevresel etkilerine bakacak olursak; yapılan araş-
tırmalar her bir metreküp ahşabın konut inşasında kullanılan diğer mal-
zemelere göre yaklaşık 2 ton CO2 azaltma faydası sağladığını ortaya koy-
maktadır (1,1 ton CO2 atmosferde azaltım + 0,9 ton stoklanmış CO2 olarak). 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) göre bu rakamlar inşaat 
sektöründe malzeme olarak ahşap kullanımının artırılmasının küresel iklim 
değişikliğine nasıl olumlu katkılar sağladığının göstergesidir.

Öte yandan ahşap yenilenebilir bir malzemedir ve doğal bir hammadde 
olarak dünyada ve ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.

Günümüzde yapıda ahşap kullanımı uygulanan yapı kodları, alınan tedbir-
ler ve kullanım yer ve yöntemleri itibarıyla eskisi gibi yangın riski taşıma-
maktadır. Ahşap, bilinenin aksine doğru kullanıldığında yangında çelik ve 
betondan daha güvenli olabilmektedir. Ahşap, hafifliği ve esnekliği bakı-
mından da depreme karşı emniyetli ve dayanıklı yapılar sunabilmektedir.

Bizim orman varlığımız, yapıda daha çok ahşap kullanımı için yeterli midir 
sorusu akla gelebilir. Öncelikle ahşap yenilenebilir, sürdürülebilir (yetiştiri-
lebilir), yeniden kullanılabilir doğal bir üründür. Ülkemizin 1/3’ünü kaplayan 
ormanlarımız ve gelişimi buna müsaittir.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre ormanlarımızdaki ağaç (ah-
şap) varlığımız yılda yaklaşık 47 milyon metreküp artarak büyümekte, biz 

Yapıda Ahşap Kullanımına 

Genel Bakış ve Bir Öneri

M. Celalettin Akça
► Ulusal Ahşap Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri
     TORİD Yönetim Kurulu Üyesi
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ancak 22 milyon metreküpünü kesip kullanmaktayız. Ve kullanımda birçok dengesizlik ve verimsizlik problemleri 
yaşamaktayız. Daha verimli ve dengeli kullanımla yerel ve genel kalkınmamıza çok büyük katkılar sağlayabiliriz. 
Plantasyon ve özel ağaçlandırma da önemli bir alternatiftir.

Bugün ABD-Kanada inşaat sektörü (ekonomi) orman ürünlerine dayalı ahşap malzeme sanayiine dayalıdır. Ekonomik 
değerler bizdeki demir-çimento göstergeleri yerine orada Kereste-Kontraplak (OSB) göstergeleri ile ölçülür. Konutlar, 
okullar ve kamu binalarının yüzde 95’inden fazlası ahşaptır. Bu oran Avrupa, Japonya, Çin gibi bölgelerde daha düşük 
olmasına rağmen yine de bize göre çok yüksektir. Bizde ise ahşap yapı yüzde 0,01’in (10 binde1) altındadır.

Modern ahşap yapılar dünyada hızla yükselmektedir. Çok kullanıcılı çok katlı ahşap binalar artık 30-42-74 katlarla 
anılmaktadır. Şu an Norveç’te 14 katlıdan sonra 18 katlı ahşap bina da bitirilmek üzere, birçoğu da bitirilmiş veya 
inşa halindedir.

Tabi buna bağlı olarak da ahşap yapı malzemeleri çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Çok katlı yapıların vazgeçilmez 
malzemesi CLT (Çapraz Lamine Ahşap bloklar), LVL (lamine soyma levhalar), Glulam (Lamine Kolon Kiriş) üretimi vs. 
birçok ürün üretilip kullanılmaktadır. Bizde bunlardan Lamine Kolon Kiriş bir miktar üretilmesine rağmen ciddi bir 
değer ifade etmemektedir.

Ülkemizde ormanlar ve plantasyon sahaları bir yeryüzü kaynağı olarak topyekûn ele alınarak orman ürünleri sektörü 
sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi haline getirilmelidir. Çünkü ülkemiz bu potansiyele sahiptir.

Ülkemizde barınma amaçlı konut ve sosyal amaçlı yapı ihtiyacı nüfus artışına paralel olarak sürekli artmaktadır. 
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Ve maalesef büyük bir çevre tahribatına se-
bep olan fosil, mineral kaynaklı malzeme ve 
yüksek enerji tüketimli yol ve yöntemlerle 
konut vs. yapı üretimi doğamızı, kültürü-
müzü hem de sağlığımızı tehdit eder hale 
gelmiştir.

Çözümü kendi geleneğimizde bulabiliriz. 
Çünkü bugün dahi parmakla gösterilen, 
geçmişte en özgün ve mükemmel sivil mi-
mariyi inşa etmiş bir gelenekten geliyoruz. 
Mesela ünlü mimarımız Doğan Kuban, ge-
leneksel sivil mimarimizin dünyada benzeri 
olmayan bir özgünlükte, dünya mimari tari-
hinde tek olduğunu belgelemiştir ve adını 
da koymuştur “Türk Evi”. O, bir söyleşisinde  
“Türk Evi, çok özgün bir eser, aşık olunacak 
bir gelenektir... Ahşaptır zira, yüksek olmaz. 
Tam yaşanılacak bir konuttur. Dünyada eşi 
benzeri olmayan bir konut konseptidir” der. 
Kuban’dan başka Mimar Turgut Cansever, 
Cengiz Bektaş, Sadettin Ökten gibi ülkemi-
zin yetiştirdiği kültür insanları da bunu teyit 
ederler. Şu an bu geleneği yitirmiş görün-
sek de gerekli kaynak ve bilgiye hala sahi-
biz.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de özellik-
le orman bölgelerinde Türk Evi kavramı ve 
mahalle mimarisi ve kültürü yeniden ele 
alınarak ahşap ağırlıklı yatay (4-6 kat) ya-
pılaşmaya geçilmelidir. Bu sürdürülebilir 
kalkınmanın yerelden genele yayılarak ger-
çekleşmesi prensibi için çok önemlidir. Kay-
nakların önce yerel kalkınma için kullanıl-
ması prensibi, toplumların refahı ve huzuru 
için ihmal edilmemesi gereken bir pren-
siptir. Yerel kalkınma istihdamı ve üretimi 
artıracak, maliyetleri düşürecek, dolayısıy-
la nihai ürünlere rekabet ve ihracat gücü 
kazandıracaktır. Tüm Karadeniz bölgesi ve 
yakın çevresinde seçilecek birkaç şehir, ilçe 
ve köyleri ile gerek doğal orman kaynakla-
rı ve gerekse kültür ve ekonomik imkânları 
ile bu öneri için çok uygun bir pilot bölge 
olma niteliğindedir. ■



standard ▪ eylül 201854

■ gezi

Kuzey Kore: 
Çok konuşulan, hemen hiç bilinmeyen ülke – I

Kuzey Kore’ye gitmek isterseniz Dünyanın 
sadece üç şehrinden Vladivostok, Pekin 

ve Shengyan’dan ve sadece başkent 
Pyongyang’a uçabilirsiniz.
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Nihal Ege
► Dünya Mirası Gezginleri Derneği

Yaşamımın 20-24 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki dört gününü, var olduğu 
bilinen ama haber alma servislerinin bildikleri dışında hakkında pek az şey 
bilinen bir ülkede, Kuzey Kore’de geçirdim. Batılı turistleri kabul edişi çok 
yakın tarihli bir olaydı. Grubumuz sanırım birkaç gazeteci ve görevli dışında 
Kuzey Kore’yi ziyaret eden ilk Türk grubu idi. Seyahatimiz öncesi sorular hep 
“Ne işiniz var Kuzey Kore’de?” ya da “Sizi tutuklamasınlar orada” gibi biraz 
hak verdiğim ama beni huzursuz eden sorular oldu. Tanıdık bildik hiç kimse 
bu çok konuşulan ama hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen ülkeye 
gitme heyecanımı paylaşmadı anlayacağınız. Düşünebiliyor musunuz? Bi-
raz da kâşiflerinkine benzer bir merak içinde idim oysa ben.

20 Ağustos günü öğle saatlerinde Kuzey Kore Hava Yolları Air Koryo’nun bir 
uçağı ile Rusya’nın Vladivostok şehrinden Kuzey Kore’nin başkenti Pyong-
yang’a uçtuk. Kuzey Kore’ye gitmek isterseniz Dünyanın sadece üç şehrin-
den Vladivostok, Pekin ve Shengyan’dan ve sadece başkent Pyongyang’a 
uçabilirsiniz. Havayolları dergilerinin arka sayfalarına bakarsanız uçuş ro-
taları örümcek ağı gibidir. Kuzey Kore için bu sayfada sadece üç çizgi var. 
Yani Dünya ile ulaşım açısından ilişkisi minimum düzeyde bir ülke. İşte bu 
nedenle ben bu gezimde, her gördüğümü hafızama kaydetmek ve izin ve-
rildiği ölçüde fotoğraf çekmekte kararlı idim. Kararıma uygun olarak daha 
uçağımız inerken fotoğraf çekmeye başladım.

Hava kapalı ve yağmurlu idi. İniş esnasında görebildiğim kadarı ile göz ala-
bildiğine ekili araziler, ilk olarak dikkatimi çekti. Yer yer site benzeri tek tipte 
inşa edilmiş yerleşim yerleri vardı. Pyongyang havaalanına indik. Gümrüğü 
geçtikten sonra bagajlarımızı aldık ve bizi 40 yaşlarında görünen rehberimiz 
ile daha genç yardımcısı karşıladı. Rahat bir otobüs verilmişti ama hepimiz 
biraz tedirgindik. Bunun nedeni acentemizin elimize verdiği tur programı 
ekinde sıralanan cümleler olabilirdi: “Bu turumuzda sert kurallar ile yöneti-
len bir ülkeye gidilecektir. Dolayısıyla kural dışı davranmak bütün grubu ris-
ke sokmak anlamına geleceği için katılımcıların rehberin dedikleri dışında 
bir harekette bulunmamasını önemle tavsiye ediyoruz” deniliyordu notta.

Pyongyang’ın merkezinde, Pyongyang Koryo Oteli’nde kalıyoruz. Rehberi-
miz tek veya grup olarak otelimizden ayrılmamamızı, serbest zamanlarda 
program dışı gezmek istersek mutlaka önceden haber vererek ve rehberi-
miz eşliğinde çıkmamız gerektiğini ısrarla belirtti. Bu kesinlikle uyulması ge-
reken bir kural imiş. Bir de gezimizi videoya alacak bir kişi tüm gezi boyunca 
bizimle birlikte olacakmış ve istersek gezi sonunda bu videoyu DVD veya 
memory stick olarak satın alabilecekmişiz.



standard ▪ eylül 201856

Rehberimiz kendisini tanıtırken, ülkedeki tüm rehberler gibi kendisinin ve yardımcısının da ülkenin turizm organi-
zasyonlarını yürüten Korea International Travel Company’e bağlı olarak çalıştıklarını söyledi.

Havaalanından şehre doğru giderken, uçağın inişi sırasında dikkatimi çeken tarlaların pirinç, patates, mısır ve soya 
fasulyesi tarlaları olduğunu gördüm. Pyongyang caddelerinde yol kenarlarına savaş ve zafer konulu dev panolar 
etkileyici biçimde sıralanmıştı. Hafif yağmur yağarken kavşaklarda, şeffaf yağmurluklarının altında şık üniformaları 
ve şapkaları ile trafik polisi genç kızlar çok hoş görünüyorlardı. Programımız çok yoğun. Akşam yemeği için otelden 
ayrıldığımızda otelimize çok yakın olan Zafer Takını, ilk lider Kim İl-Sung’un adı verilmiş olan en büyük meydanı ve 
Halk Eğitim Sarayını otobüsümüzden göreceğiz. Bunlar Kore Savaşı’ndan sonra yapılmış eserlermiş. Kalacağımız 
Pyongyang Koryo Hotel çok güzel ve lüks bir otel. Odalarımıza çıktık, yerleştik, biraz dinlenip kendimize geldik. 

■ gezi
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Çok heyecanlıyım. Kuzey Kore ve lideri hakkında basında paylaşılanlar beynimde dans ediyor sanki. Ama ben kendi 
gözlerim, kulaklarım ve kendi sezgilerimle algılamak istiyorum bu ülkeyi. Saat 18.00’de lobide toplandığımızda reh-
berimiz ve yardımcısını yanlarında video kameralı bir erkek görevli ile birlikte bizi bekler bulduk.  Hep birlikte neşe 
içinde ama biraz da merakla otobüsümüze binip yola çıktık.

Zafer Takı, Roma İmparatoru Hadrian onuruna yapılan, kapıları andıran dev bir tak. Kim İl-Sung Meydanı ise çok bü-
yük ve güzel bir meydan.  Şehir içinde taksiler ve az sayıda özel otomobiller dolaşıyor. Rehberimizin verdiği bilgilere 
göre taksiler ve özel otomobiller devlete aitmiş. Halk otobüs ve metroyu bizim paramız ile 30 kuruşa denk gelen bir 
ücret karşılığı kullanıyormuş. Konutlar da devlete ait olup kira karşılığı kullanılıyormuş. Ama kiralar aylık ücretlerin 
yüzde 3’ü civarında imiş.



standard ▪ eylül 201858

Çok güzel bir parkın içinde melek-
lerden oluşan bir kompozisyon ile 
süslenmiş havuzun arkasında Halk 
Eğitim Sarayı’nı gördük. Eski stil 
ama görkemli büyük bir bina.

Akşam yemeği için Pyongyang’ın 
ortasından geçen Taedong Nehri 
üzerinde demirlemiş olan bir tek-
ne restauranta gittik. Çok zengin 
çeşitlerden oluşan bir menü karşı-
ladı bizi. Hiçbiri tanıdık gelmiyor-
du. Pirinç nişastasından yapılan 
noodle'u tanıdım önce, çünkü ar-
tık ülkemizdeki marketlerde bile 
satılıyor. Sonra da adı ‘Kimchi’ olan 
acı kırmızı biberli lahana turşusu-
nu. Çünkü Kimchi, Kuzey ve Güney 
Kore sofralarının geleneksel ve ol-
mazsa olmaz yiyeceği olarak UNES-
CO tarafından Intengable Cultural 
World Heritage yani Somut Olma-
yan Dünya Kültür Mirasları Liste-
si’nde bulunmakta idi. Ardı ardına 
gelen tabaklarda çeşitli mantarlar, 
pirinç, biber, sığır eti, balık, karides, 
soya fasulyesi kullanılarak yapılmış 
yemekler çok güzel sunumlarla 
önümüze geliyordu. Adeta ziyafet 
sofrasında idik. Bir de güzel görü-
nümlü yemeklerin tatlarını ve ad-
larını bilebilseydik. Bir ikisinin adını 
sorduktan sonra başa çıkamayaca-
ğımı anlayarak bu işten vazgeçtim. 
Ağız tadıma uygun olanları yiyerek 
bu güzel gecenin tadını çıkarmaya 
çalıştım. Servisin başlamasının he-
men ardından genç kızlardan olu-
şan bir müzik grubu ara vermeksi-
zin gerçekleştirdikleri gösterisine 
başladı. Geleneksel Kore kıyafetli 
genç kızların söylediği Kore şarkıla-

■ gezi

rı, modern kıyafetlerle keman, viyola, saksafon, bateri çalan bir grup genç 
kızın seslendirdiği 80-90’ların Batı dünyasından müzikler vb. gibi. Bu gösteri 
sonuna kadar aynı hızla devam etti. Gösteri biterken pirinç nişastasından 
yapılmış hafif tatlılar servis edildi ve yemek sona erdi. Bir akşam yemeği 
adına her şey çok güzeldi. Salonda hemen bütün masalar dolu idi. Her ne 
kadar Uzakdoğuluların hangi ülkelerden olduklarını pek kestiremesem de 
yemeğin sonlarına doğru eğlenen grupların hemen tamamının turist grup-
ları olduğunu fark ettim. Sanki turistlere özel bir restaurant ve turistlere özel 
gösteri idi. Ne olursa olsun çok güzel bir akşamdı.
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Ertesi sabah, yağmurlu bir Pyong-
yang havası ile karşıladı bizi. Dün 
akşam otobüs ile geçerken gördü-
ğümüz Zafer Takı’nı, Kim İl-Sung 
Meydanı’nı ve Halk Eğitim Sarayı’nı 
yaya olarak gezeceğiz. Zafer Takı ve 
Meydan, tüm benzerleri gibi bü-
yük, ihtişamlı ve güzel. Ben daha 
çok Halk Eğitim Sarayı’nı merak edi-
yorum. Eski stil ama görkemli bü-
yük bir bina. Büyük kapılar, yüksek 
tavanlar.  Biraz eskimiş ama seçkin-
liğinden bir şey kaybetmemiş gibi 
idi. Aynı zamanda hem kütüphane 
hem de kültür arşivi. Kitaplar ve 
diğer basılı yayınlar dışında, müzik 
arşivi, film arşivi var.

Kuzey Kore’de internet kullanımı 
yasak. Lokal bir network kullanıla-
biliyormuş. O da devletin kontro-
lünde bilimsel içerikli ve akademik 
veriler için.  Halk Eğitim Sarayı’nda 
dolaşırken bir sınıfta gençler İn-
gilizce öğreniyorlardı. Bilgisayar 
donanımlı birkaç salon gösterdiler 
ama her birinde sadece birkaç kişi 
vardı. Yine de ilgimden bir şey kay-
betmeden dolaştım. Ta ki acil bir tu-
valet arayışında bize kullandırmak 
zorunda kaldıklarını görene kadar. 
Çünkü grubu götürüp kullanabilir-
siniz dedikleri bir tuvalet temiz ve 
güzeldi. Bu ise kırık lavabolarının 
su tahliye boruları olmayan bir tu-
valet. Sular öylece yerlere akıyor. 
Tabandaki eğime uyarak ortadaki 
bir delikten gidiyordu. İçimde bir 
yerler sızladı, sanki misafir oldu-
ğum çok fakir bir evde görmemem 
istenen bir şey görmüşüm gibi.

Yürüyüşümüz sırasında zaman za-
man yağmur yağdı ama hep bize 
teğet geçti, ıslanmadık. Daha sonra 
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İlk lider Kim İl-Sung ve oğlu ikinci li-
der Kim Jong-İl’in dev heykellerinin 
ve müzelerinin bulunduğu mey-
danı ziyaret ettik. Giderken çiçek 
almamızı öneren rehberimizi dinle-
yip, çiçekçiden güzel bir buket çiçek 
aldık. Liderlerin heykelleri herhalde 
30-40 metre vardı. Rehberimiz söy-
lemiştir ama çevreyi izlemekten 
kaçırmış olmalıyım bu bilgiyi. Mey-
danı iki yandan Kuzey-Güney Sava-
şı ve Japon kuvvetlerinin ülkeden 
kovulması ana temalarının işlen-
diği sanat eseri bronz kompozis-
yonlar çevreliyordu. Gruplar sıra ile 
geliyorlar, liderlerin heykellerinin 
önünde saygı duruşunda bulunu-
yor, çiçeklerini platforma bırakıyor 
ve tek sıra halinde yürüyerek mey-
danı terk ediyorlardı. Yeni evli genç 
çiftler de geleneksel kıyafetleri ile 
saygılarını sunuyor ve fotoğraf çek-
tiriyorlardı. Biz de sıralandık, saygı 
duruşunda bulunduk. Çiçeğimizi 
sunduk. Tam tek sıra halinde mey-
danı terk ederken aklıma çiçekçi 
dükkânlarının da devlete ait oldu-
ğu geldi. Çiçek satıcıları da devletin 
memurları idi. Yani biz bir devlet 
memurunun önerisi ile başka bir 
devlet memurundan, devletin sat-
tığı bir çiçeği alarak, aynı devletin 
liderlerine sunmuştuk. Büyük ih-
timalle buketin sabit süsleri yarın 
sabah aynı çiçekçideki devlet me-
murunun elinde olacaktı. Anlamsız 
mı, komik mi, teatral mi bilemedim 
bir türlü.

Savaştan sonra ekonominin yükse-
lişini simgeleyen Chollima, kanatlı 
at heykeli de liderlerin heykelleri-
nin bulunduğu meydana çok yakın. 
Zarif ve ihtişamlı bir at heykeli. Zi-
yaretlerimiz sırasında otobüsümü-

■ gezi

zün geçtiği hemen her meydanda, resmi binaların önlerinde siyah panto-
lon, siyah ayakkabılı, beyaz gömlek ve beyaz şapkalı genç insanlar ellerinde 
bayrak ve flamalarla bekliyorlar. İşçi Partisi’nin kuruluşunun 50. yılı kutlama-
ları gösterileri için prova yapmayı bekleyen gençlermiş.

1995 yılında inşa edilen Parti Vakfı Anıtı yeni sayılabilecek gösterişli bir ya-
pıt. Pyongyang içinde gidiş gelişlerimizde değişik yönlerinden geçtiğimiz 
eski Pyongyang şehri kale girişlerinden biri olan kale kapısı ise tarihin de-
rinliklerinden günümüze ulaşmış bir eser. Eşim ile yaptığımız Güney Kore 
gezisinde, Seul şehrinde de buna çok benzeyen bir kale kapısını modern 
binaların çevrelediği bir meydanın ortasındaki güzellik olarak görmüştük.

Günün her biri farklı yemekler ve sunumlarla zenginleşen öğle ve akşam ye-
meklerini saymıyorum. Yemeklerin isimlerinden vazgeçtim ama hepsini fotoğ-
raflamaya çalışıyorum.
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Bugün programımızda üç saatlik 
bir otobüs yolculuğu ve 1953 yılın-
da imzalanan barış antlaşmasının 
yapıldığı Kaesong-Panmunjom zi-
yaretimiz var. Pyongyang’ı terk et-
meden önce geçtiğimiz tüm mey-
danlarda yine siyah ya da lacivert 
pantolon, beyaz gömlek ve beyaz 
şapka giymiş gençlerin düzenli 
gruplar halinde beklediklerini gör-
dük.  Ellerinde farklı flamalar vardı. 
Rehberimiz bu gruplardan bazıları-
nın, coşkulu bir şekilde kutlanan 9 

Eylül Zafer Bayramı gösterilerinin provaları için toplandıklarını söyledi.

1925-1945 yılları arasında Japonya, Güneydoğu Asya’daki emellerini gerçek-
leştirmek üzere pek çok bölgeyi işgal etmişti. İşte bunlardan biri de Kore Ya-
rımadası imiş. Bilindiği gibi 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarının yarat-
tığı korkunç yıkım sonucu Japonya’nın 9 Eylül 1945 günü kayıtsız şartsız tes-
lim olması, Japonların Kore işgalini de bitirmiş. Koreliler ilk lider Kim İl-Sung’un 
liderliğinde sürdürdükleri gerilla savaşını kazanmışlar. Bu nedenle 9 Eylül Ku-
zey Kore’de Japonları yenip zafer kazanılan gün olarak çok görkemli törenlerle 
kutlanıyormuş. “Amerika, Japonya’ya atom bombası atmasaydı siz daha epey 
bir süre kurtuluşu göremezdiniz” demek geliyor insanın dilinin ucuna. Kazanıl-
mamış başarılarla, yaşanmamış bir tarih yaratılmış adeta. Anladığım kadarıyla 
25 milyonluk bir millet dış dünyadan izole, serbest araştırmaya kapalı, sadece 
kendilerine verilen bilgilerle kuşaklar boyudur yaşıyor.

Yol boyunca Kuzey Kore’ye ilişkin bilgiler alıyoruz rehberimizden. Batısında 
Sarı Deniz, doğusunda Japon Denizi de denilen East Sea ile kuşatılmış. Ku-
zeyi bütünüyle Çin sınırı, kuzeydoğusunda çok küçük bir Rusya sınırı. Gü-
ney komşusu ise kardeşi Güney Kore olan bir ülke Kuzey Kore. Yüzölçümü 
120.540 kilometrekare (Türkiye’nin yaklaşık altıda biri). 2016 rakamları ile 
25,4 milyon nüfusu olan Kuzey Kore, üç dünya devi devlet ile çevrelenmiş 
coğrafyasına sıkışıp kalmış gibi görünüyor. Her ne kadar komünist yönetim 
biçimleri ile dost olsalar da, dostlarınız sizden çok fazla güçlü ise bir anlamda 
onlara tabi olursunuz. Dengelerin doğası böyle. Ticaretinin en büyük bölü-
mü Çin ile imiş. 1991 yılı öncesinde Doğu Bloku Ülkeleri ile de ticaret yapılı-
yormuş. Doğu Blokunun dağılmasından sonra ticari ilişkiler Çin ve Rusya ile 
sınırlanmış. Kuzey Kore magnezyum, çinko, kömür ve ginseng satıyormuş. 
Aldığı ise her türlü teknoloji ürünü. Yerleşim birimlerinde çokça gördüğü-
müz güneş enerjisi panelleri bunun bir örneği olmalı. Bu arada rehberimizin 
ısrarla söylediği, güneyi Amerika Birleşik Devletleri işgalinde olan tek bir Kore 
ülkesi olduğu. Kore savaşının da ülkenin güneyini işgal eden Amerika Birle-
şik Devletleri ile yapıldığı. Kore Savaşı esnasında Birleşmiş Milletler’e bağlı 16 
ülkenin askeri kuvvetlerle, 6 ülkenin de tıbbi malzeme ile savaşa katıldığını, 
bunların içinde 17 Ekim 1950-Ağustos 1954 tarihleri arasında savaşa katılan 
General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik Türk tugayının da bulundu-
ğunu bilmiyordu. Birkaç kez sorduk acaba söylemek mi istemiyor diye. Hayır, 
rehberimiz gerçekten bilmiyordu. Güzel İngilizcesi ile eğitimli bir hanım olan 
rehberimiz bile bu gerçeği bilmiyordu. Yönetimce tek bir düşman tanımlan-
mıştı halk için. Oysa ben eşimle daha önce gezdiğimiz Güney Kore’nin Busan 
şehrindeki görkemli şehitlikte diğer ülkelerin şehitleri ile birlikte ülkemize 
ayrılmış olan bölümde yatan şehitlerimizi ziyaret etmiş, saygı ve dualarımızı 
göndermiştik aziz ruhlarına. Yanlış hatırlamıyorsam 900 kadar vatan evladı o 
şehitlikte sonsuz uykusunu uyumaktadır. Çok etkileyici olan Busan şehri ve 
Birleşmiş Milletler şehitliğini ve Türk Ulusu'na Güney Kore halkının duyduğu 
sevgi ve minneti başka bir yazımda sizlerle paylaşmak isterim.

Kuzey Kore 
magnezyum, 
çinko, kömür 

ve ginseng 
satıyormuş. 

Aldığı ise her 
türlü teknoloji 
ürünü. Yerle-

şim birimle-
rinde çokça 

gördüğümüz 
güneş enerjisi 

panelleri bu-
nun bir örneği 

olmalı.
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■ gezi

38. paralel askerden arındırılmış 
bölge ‘DMZ’ olarak anılıyor. Üç saat 
kadar sonra vardığımızda bizi, ba-
rış antlaşmasının yapıldığı tarafsız 
bölgenin Kuzey Kore tarafında bu-
lunan askeri birliğin nizamiyesine 
aldılar. Arabadan indik, gerekli ev-
rak kontrolleri yapıldıktan sonra fo-
toğraf makinaları dışında her türlü 
özel eşyamızı teslim ettik ve tek sıra 
halinde yürüyerek bir binaya alın-
dık. Burada bize rehberlik edecek 
yüzbaşı ile tanıştık. Savaşa ilişkin 
askeri haritalar üzerinde bilgiler 
verdi. Önce son derece ciddi hatta 
asık yüzlü idi. Ama bizim ilgimiz, 
sorularımız ve Kore Savaşı konu-
sunda bilgili olmamız onu şaşırttı 
ve keyiflendirdi. Turumuzun geri 
kalanında son derece güler yüzlü 
ve samimi davrandı. Askeri bölge-
nin içinde ilk lider Kim İl-Sung’un ve 
oğlu ikinci lider Kim Jong-İl’in el ya-
zıları, imzaları, sözleri dev panolar, 
mermer oyma anıtlar olarak gör-
selleştirilmişti. Ancak fotoğraflarda 
birinci sırayı şu anki liderleri Kim 
Jong-Un alıyordu. Genellikle askeri 
tesislerde, silahlar ve askeri birlik-
lerle olan fotoğrafları duvarları süs-
lüyordu. Burada da bize anlatılan, 
Kore Savaşının amacının, Kore’nin 
güney bölümünü özgürlüğüne ka-
vuşturmak olduğu. Savaşın çok bü-
yük bir başarı ile gerçekleştirildiği, 
Kore topraklarının Seul dâhil yüzde 
90’ının kurtarıldığı, ancak Amerika 
Birleşik Devletleri’nin müdahale-
sinde ülkenin ve ülke halkının zarar 
görmemesi için milli kahraman, ilk 
lider Kim İl-Sung’un geri çekilme 
kararı aldığı idi. Barış görüşmeleri-
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Batısında Sarı Deniz, doğusunda Japon Denizi de 
denilen East Sea ile kuşatılmış. Kuzeyi bütünüyle 

Çin sınırı, kuzeydoğusunda çok küçük bir Rus-
ya sınırı. Güney komşusu ise kardeşi Güney Kore 
olan bir ülke Kuzey Kore. Yüzölçümü 120.540 ki-
lometrekare (Türkiye’nin yaklaşık altıda biri). 2016 

rakamları ile 25,4 milyon nüfusu olan Kuzey Kore, 
üç dünya devi devlet ile çevrelenmiş coğrafyasına 

sıkışıp kalmış gibi görünüyor.
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nin yürütüldüğü, heyetlerin pek çok kez görüşme yaptığı büyük baraka şimdi bir müze. Duvarlarında barış görüş-
melerinin hemen her aşamasına, katılanlara ilişkin ve o günlerin gazete küpürlerinin fotoğrafları sergileniyor. Burayı 
da ziyaret ettikten sonra, barış antlaşmasının imzalandığı tarafsız bölgeyi bir balkondan izledik. Çok uzaklarda her iki 
ülkeyi ayıran sınır hatları ve bayrak direkleri görünüyordu. Fotoğraflar çektirdik. Bu tarihi anı yaşadık.

Dönüşümüzde, gelişte olduğu gibi yol bomboştu. Ne bir araba, ne bir otobüs geçiyordu. Sadece bisikletli insanlar, 
alet edevat veya tarım ürünleri taşıyorlardı. Rehberimizden aldığımız bilgiye göre vatandaşlar sadece bisiklete sahip 
olabiliyorlarmış Kuzey Kore’de. Diğer her şey devlete aitmiş.

Geçtiğimiz köyler ve köylüler çok yoksul görünüşlü idiler. Oysa dağ taş, çok muntazam bir şekilde ekilmişti. Adeta 
boş toprak bile görünmüyordu.

Gıpta edilecek bir eğitim sistemlerinin oluşu bizi sevindirdi. Zorunlu eğitim 12 yıl, sonrasında ise mesleki okullar 
veya üniversite eğitimi seçilebiliyormuş. Okuma yazma oranı yüzde 100 imiş. Bu arada tıp öğrencilerinin İsviçre’de 
eğitim gördüklerini, tıp araç gereçlerinin de İsviçre’den satın alındığını öğrendik.

Bizi şaşırtan bir diğer bilgi ise tüm işyerleri, restaurant ve eğlence yerlerinin akşam saat 21.30’da kapanıyor olması. 
Zaten toplu ulaşım sistemleri de saat 22.00’den itibaren durduruluyormuş.

Kuzey Kore’nin kendine özgülüğü, benzersiz bir yaşam deneyimi edinmemi sağlayacak gibi. Bilimkurgu filmleri 
aracılığıyla ekranlarda izlediklerim dışında farklı bir yönetim biçiminin içinde dolaşmamış, havasını solumamıştım 
bugüne kadar. Bu kocaman benzersiz deneyimi dergimizin bir sayısına sığdıramayacağım galiba. Gelecek ay yine 
Kuzey Kore’de buluşup kaldığımız yerden devam etmeye ne dersiniz sevgili gezgin dostlarım.

Sevgiyle kalın. ■

■ gezi
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▐ISO Ahşap Yapılar Teknik Komitesi (ISO/TC 165) Türkiye’de toplandı.

Ahşap Yapılar

► TSE’nin İlk Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni Helvacızade Grubu aldı  
► TSE’den Okul Alışverişi Yapacak Velilere Önemli Uyarılar ► Ticaret Savaşları Yeni Anlaşmalara Zemin Yaratıyor 

► Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu ► Röportaj: ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Komitesi Başkanı Erol 
Karacabeyli ► Ahşap Sektörümüze Genel Bakış ► Yapıda Ahşap Kullanımına Genel Bakış ve Bir Öneri 

► Kuzey Kore: Çok Konuşulan Hemen Hiç Bilinmeyen Ülke – I


