
Değerli okuyucular,

Son yıllarda ülkemizde inşaat 
sektöründe büyük bir canlılık göz-
lenmektedir. Nitekim TOBB’un 
yayımlamış olduğu “Türkiye İnşa-
at Malzemeleri Sektör Görünüm 
Raporu”na göre “Türkiye, 2009 
– 2014 yılları arası dönemde in-
şaat sektöründe % 8,5 oranında 
(yeni, yenileme ve inşaat malze-
meleri) büyüme beklentisi ile çok 
olumlu gözüken ülkeler arasında 
yer almaktadır. Konut talebi, artan 
kentsel dönüşüm projeleri, doğ-
rudan yabancı yatırımlardaki artış 
beklentisi, yenilenebilir enerji ala-
nında yapılması planlanan altyapı 
yatırımları ve büyük enerji nakil 
projelerinin Türkiye’den geçmesi, 
Türkiye’de başta konut inşaatları 
olmak üzere, konut dışı ve altyapı inşaatlarındaki büyümeyi de desteklemekte-
dir.” Yakın zamanda çıkan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
da Kanun” ile birlikte de bu süreç gelişerek devam edecek. Bu Kanun doğrul-
tusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ın da belirttiği gibi, 
“20 milyon adet konut stoku olan Türkiye’de riskli yapılar belirlendikten sonra, 
yaklaşık 7 milyon konutun dönüşmesi planlanmaktadır.” Yine inşaat sektörüne 
ivme katacak kentsel dönüşüm projeleri, konut dışı yatırımlar (AVM, ofis binaları, 
lojistik depoları, turistik tesisler), altyapı yatırımları, binalarda enerji verimliliği pa-
rametreleri mevcut. Böylesine zengin bir alanı sürdürülebilir kılmanın en önemli 
yöntemi elbette bu alandaki Ar-Ge çalışmalarını da paralel bir doğrultuda zengin-
leştirmek olacağı inancındayız. Ar-Ge çalışmalarını zenginleştirmek kadar önemli 
olabilecek ve bu çalışmalarla birebir ilintili olabilecek çalışmalar ise standardizas-
yon ve belgelendirme hizmetleridir. Standardizasyon ve belgelendirme çalışma-
larını geniş bir perspektifte ele alarak insanların güvenli ve sağlıklı yapılarda huzur 
içinde yaşayabilmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yapı malzemeleri sektörüne deney ve labo-
ratuvar, standardizasyon ve belgelendirme, metroloji ve kalibrasyon alanlarında 
kamu güvencesiyle hizmet sunmaktadır. Ankara, Kayseri, Gebze, Turgutlu, Ço-
rum ve Manisa’da bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarımız sektörün büyü-
mesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Büyüyen Türkiye’ye yakışır 
bir şekilde biz de ‘büyüyen bir TSE’ olarak sanayicimize her türlü desteği ve kat-
kıyı sağlamak adına önümüzdeki günlerde gerek Ar-Ge gerekse de laboratuvar 
yatırımlarıyla karşınıza çıkacağız.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şen-
türk resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’yü ziyaret etti. Bakü Büyükelçisi Hulusi 
Kılıç tarafından düzenlenen kahvaltıya Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,Adıyaman Milletvekili 
Mehmet Metiner ve Adana Milletvekili Feyyaz Ünver ile 
birlikte katılan Şentürk, daha sonra Azerbaycan Stan-
dartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi (AZS-
TAND) Başkanı Ramiz Hasanov, Azerbaycan Devlet İk-
tisat Üniversitesi Rektörü Şemseddin Hacıyev ve Türk 
Sanayici ve İşadamları Birliği (TÜSİAB) Genel Sekreteri 
Yasin Göral’la görüştü. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, AZSTAND Başkanı Ramiz 
Hasanov ile görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye’nin 
kardeş ülkeler olarak standardizasyon ve belgelendir-
me alanında pazarda pay sahibi olabilmek için iş birliği 
yapmaları gerektiğini vurgulayan. Şentürk, “yabancı 
şirketler Türkiye’nin büyük pazarlara sahip bazı sektör-
lerde pay sahibi olmasını istemiyorlar. Tek başına mü-

cadele etmek zor. Bu, yarın Azerbaycan’ın da sorunu 
olabilir. Azerbaycan da artık Gümrük Birliği çalışmaları 
yürütüyor. 

Eğer bu alanda bugün güçlü iş birliği tesis edebilirsek 
pazarlık gücümüz, engelleri aşabilme gücümüz olur. 
Biz TSE olarak Azerbaycan’a her türlü desteği verme-
ye hazırız. Ya birlikte kazanacağız ya birlikte kaybede-
ceğiz. Birimizin kazanıp, birimizin kaybetme gibi bir 
lüksü yok” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında boru hattı projelerinin 
olduğunu hatırlatan Şentürk, iki ülkenin ortak yatırımıy-
la yapılan boru hattı projesinin kalibrasyon ve gözetim 
hizmetinin de bu ülkeler tarafından yapılması gerektiği-
ne dikkat çekerek, “her iki ülkenin de yeterli deneyime 
sahip standard kurumu var. Bu büyük projede iş birliği 
yapalım. Biz TSE olarak her türlü projeye açığız. Karde-
şiz ama kardeş demekle bu iş olmuyor. Kardeşliğimizi 
ticari ortaklıklara dönüştürmeliyiz” diye konuştu.
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TSE Başkanı Hulusi Şentürk Azerbaycan’da

Şentürk: “Boru hattı projelerinin kalibrasyon ve gözetim hizmetlerini 
TSE ile Azerbaycan ortaklaşa yapmalı.”
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TÜSİAB Genel Sekreteri Yasin Göral’ı ziyaretinde 
Türk sanayicilerinin Azerbaycan’daki faaliyetleri hak-
kında bilgi alan Şentürk, “Bakü’ye TSE ile AZSTAND 
arasındaki iş birliğini artırmak için geldik. TSE olarak 
1996’dan beri Azerbaycan’dayız ve burada pek çok 
belgeli firmamız var. Buraya iş birliğimizi daha da geliş-

tirmek için geldik ve bu konuda çok verimli görüşmele-
rimiz oldu. Önümüzdeki haftalarda teknik heyetlerimiz 
görüşmeler yapacak. Azerbaycan heyeti Eylül ayında 
Türkiye’de misafirimiz olacak. Amacımız iki ülkenin iş 
dünyasının ihtiyacı olan standard ve belgelendirme fa-
aliyetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak” dedi.



6

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Ankara Sanayi 
Odası (ASO) arasında  ‘Kalibrasyon İş Birliği Protokolü’ 
imzalandı. İmza törenine TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve OSTİM Organize Sa-
nayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, sanayiciler ve basın 
mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Nuret-
tin Özdebir, global yarışta en önemli enstrümanlardan 
birinin o ülkenin standardları olduğunu belirterek, TSE 
ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, TSE’nin ASO 
üyesi firmalara kalibrasyon işlemlerinde yüzde 30, ka-
librasyon eğitim faaliyetlerinde de yüzde 20, bu firma-

ların TSE ile marka sözleşmesi olması halinde de yüzde 
40 kalibrasyonda, yüzde 30 da kalibrasyon eğitim hiz-
metlerinde indirim uygulayacağını bildirdi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, küresel ticaretin kural-
larının “standard” olduğunu belirterek, “Küresel pa-
zarda kuralı kim koyarsa mücadeleyi o kazanır. Stan-
dardlara uymak yetmez, aynı zamanda standardları 
belirleyen ülke konumuna gelmemiz gerekiyor” dedi. 
Türkiye sanayisinin ihracat ile küresel pazarlarda mü-
cadele etmeye dayalı bir sanayiye dönüştüğünü ifade 
eden Şentürk, bunun için farklı politikaların entegre bir 
biçimde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Şentürk, 
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TSE ile ASO Arasında Kalibrasyon İş 
Birliği Protokolü İmzalandı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "Protokol çerçevesinde, ASO üyesi firmalara 
kalibrasyon işlemlerinde yüzde 30, kalibrasyon eğitimi hizmetlerinde de yüzde 20, 

bu firmaların TSE ile marka sözleşmesi olması halinde de kalibrasyon hizmetlerinde 
yüzde 40, kalibrasyon eğitim faaliyetlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak."

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, küresel ticaretin kurallarının “standard” olduğunu belirterek, 
“Küresel pazarda kuralı kim koyarsa mücadeleyi o kazanır. Standardlara uymak yetmez, 

aynı zamanda standardları belirleyen ülke konumuna gelmemiz gerekiyor” dedi.
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hedeflere ulaşabilmek için Ar-Ge faaliyetleri, patent ve 
lisans hakları ne kadar önemliyse, standardlara hakim 
olabilmenin de o kadar önemli olduğunu vurguladı. 
Şentürk, standardları belirleme gücüne sahip olan ül-
kelerin, kendi sanayicisinin teknolojisine uygun stan-
dardları belirleme gayretinde olduğuna değinerek, “Siz 
kendi ülkenizdeki sanayicinin üretim biçimini ve tekno-
lojisini standarda dönüştürdüğünüz anda, diğer ülke-
deki sanayicileri bir anda geride bırakıp bir adım öne 
geçiyorsunuz” dedi. Uluslararası standardları belirleme 
sürecinde etkin olarak var olabilmek için sanayicinin 
tam desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şentürk, 
Türkiye’deki sanayici ve iş adamlarının uluslararası 
standardların belirlenmesinde etkin rol oynayan ayna 
komitelere çalışanlarını göndermesi gerektiğinin altını 
çizdi. Sanayicilere “Ne kadar ucuza üretirseniz üretin, 
standardları bir başkası belirliyorsa her an kaybetmeye 
mahkûmsunuz” diye seslenen Şentürk, sanayicilerin 
komitelerde yer alması çağrısında bulunarak ve bu ko-
nuda kendilerine her türlü sekretarya ve danışmanlık 
hizmetinin TSE tarafından verileceğini kaydetti.

TSE olarak Türkiye’nin küresel pazarlara açılma müca-
delesinde yeniden bir yapılandırma ve yeniden politika 
belirleme sürecine girdiklerini belirten Şentürk, ihra-
catçıların küresel pazarlara rahat girebilmesi ve güm-
rük duvarlarını aşabilmeleri için birçok ülkeyle anlaşma 
yaptıklarını bildirdi. Şentürk, şimdiye kadar 12 ülkede 

ofis açtıklarını, sene sonuna kadar bu rakamın 30’u 
aşacağını söyledi. TSE’nin laboratuvar hizmetlerinde 
önemli yatırımlarda bulunduğunu dile getiren Şentürk, 
“Bu sene 80 milyon liralık laboratuvar yatırımını imzala-
dık. 200 milyon liralık laboratuvar yatırım fizibilitesi ise 
devam ediyor. 2-3 yıl içerisinde bu yatırımları yaptığı-
mızda mevcut laboratuvar altyapımızı en az yüzde 150 
artırmış ve sanayicimizin test ve laboratuvar ihtiyacını 
çok büyük bir oranda Türkiye’de gerçekleştirmiş ola-
cağız. Bunun için de gayretlerimiz devam ediyor” diye 
konuştu.

Avrupa’da meslek kuruluşlarının kendileri için özel bel-
gelendirme yaptığını, Türkiye’nin meslek kuruluşlarının 
da kendileri arasında özel belgelendirmenin yolunu aç-
ması gerektiğini ifade eden Şentürk, sektörel bazlı özel 
belgelendirme için iş dünyasından hassasiyet bekle-
diklerinin altını çizdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın 
ise imzalanan protokolün hayırlara, üretime ve rekabete 
vesile olmasını temenni ettiklerini belirterek, protokolün 
firmalara büyük yarar sağlayacağını ifade etti. TSE’nin 
herkes için çok önemli bir kurum olduğunu vurgula-
yan Aydın, TSE tarafından organize sanayi bölgesine 
kurulan ısı laboratuvarının da sanayicilerle bütünleşme 
adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Aydın, yeni ku-
rulacak enerji teknokenti içerisinde TSE’ye de bir alan 
tahsis ettiklerini dile getirdi.
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TSE İzmir Ambalaj Laboratuvarında, ilk Uygulamalı De-
ney Eğitimi gerçekleştirildi. Plastik Gıda Ambalajlarında 
Toplam Migrasyon Deney Metodları konusunda ger-
çekleştirilen eğitim Ambalaj Laboratuvarı koşullarında 
uygulamalı olarak verildi. 

TSE'nin uzman laboratuvar personelinin bilgi ve tec-
rübesini sanayicimiz ile paylaşmak amacına yönelik 
olarak başlatılan “Uygulamalı Deney Eğitimleri”, kalifiye 
kalite kontrol ve laboratuvar personeli çalıştırmak iste-
yen sanayi kuruluşları tarafından ilgiyle karşılandı. 

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi   A.Ş. Ar-Ge 
Proje Uzmanı Volkan Hitay ve Petkim Kalite Konrol & 
Teknik Servis Müdürlüğü Polimer Laboratuvarında gö-
revli Duygu Öztürk’ün talepleri ile gerçekleştirilen eğiti-
me laboratuvar stajyerleri de katıldı. 

TSE İzmir Ambalaj Laboratuvarında görevli Gıda Mü-
hendisi Buket Yılmaz tarafından verilen eğitimde; plas-
tik gıda ambalajlarına genel bakış; plastik gıda ambalajı 
üreten firmaların uyması gereken ulusal ve uluslararası 
mevzuatlar, migrasyon teorisi, plastik gıda ambalaj-
larından gıdalara toplam geçişin tayininde kullanılan 
TS EN 1186-1’den TS EN 1186-15’e kadar seri stan-
dardlarının seçim ve uygulama yöntemleri aktarıldı. Se-

çilen numuneler üzerinde migrasyon deneyleri birebir 
uygulamalı olarak gerçekleştirilerek, ölçüm belirsizliği 
hesaplamaları ile birlikte sonuçların yorumlanması ya-
pıldı. Eğitim sırasında ayrıca, TSE Deney Laboratuvar-
ları tarafından TS EN ISO IEC 17025 standardı kap-
samında gerçekleştirilen faaliyetler, deney kalitesinin 
temini çalışmaları ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 
olan ‘Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik 
Test Programı’ hakkında bilgi verildi.
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TSE İzmir Ambalaj Laboratuvarından 
Uygulamalı Deney Eğitimi
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Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ)’nın  
Frankfurt Toplantıları 

Avrupa Kalite Teşkilatı’nın (EOQ) 118. Genel Kurulu ve 56. Yıllık Kongresi 12-15 Haziran 2012 tarihlerinde 
Almanya’nın Frankfurt şehrinde yapıldı. Avrupa ve Akdeniz’de yerleşik, 30’u aşkın üyesi ile kalite alanında bir 
katalizör kuruluş olarak faaliyet gösteren EOQ’nun başkanı halen Türk Standardları Enstitüsü (TSE) eski yönetim 
kurulu üyesi Niyazi Akdaş. 2002 yılında TSE temsilcisi olarak EOQ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Akdaş, 2011 
yılı Haziran ayında Budapeşte’de yapılan EOQ Genel Kurul Toplantısında, EOQ Başkanlığı görevine getirilerek, bu 
görevi ülkemiz adına yürütmek üzere, 2011-2014 yılları arasında 3 yıl süre için devraldı.

Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) 1956 yılında, Belçika kanunlarına göre kurulmuş olan, kâr amacı gütmeyen ve kalite 
alanında bir katalizör kuruluş olarak faaliyette bulunan, uluslararası bir kuruluştur. Üyeleri, Avrupa ve Akdeniz 
kıyısında yerleşik, yaklaşık 30 ülkenin, kalite alanında (personel belgelendirme, sistem belgelendirme, eğitim 
vb.) faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlardır. TSE, 1976 yılından beri EOQ’nun tam üyesi ve Türkiye milli 
temsilcisidir. 

Haziran ayında Frankfurt’ta gerçekleştirilen EOQ 118. Genel Kurulu ve 56. Yıllık Kongresi’ne TSE Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhammet Aydın ve Stratejik Planlama ve Yönetim Müdürlüğü’nden İlknur Özbay katıldı. Kongreye firma 
bazında da Türkiye’den İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A. Ş., Bilim İlaç ve NETAŞ katıldı.

Bu yılki kongrede EOQ Georges Borel ödülüne ‘hükümet dalında’ TSE’nin uzun yıllar iş birliği içinde çalıştığı 
Jacques McMilan layık görüldü. Georges Borel ödülü, uluslararası, Avrupa ya da hükümet seviyesinde EOQ’nun 
misyonu ve vizyonu doğrultusunda kalite alanında olağanüstü katkı sağlamış kişilere veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda 
bu ödül Avrupa seviyesinde Niyazi Akdaş’a verilmişti.

EOQ Başkanı Niyazi Akdaş, Jacques McMillan’a Hükümet dalında 
EOQ Georges Borel ödülünü verirken
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Erdoğan BAYRAKTAR
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STANDARD- Bugüne geldiğimizde Bakanlık 
olarak çevre ve şehircilik alanında yetki ve 
sorumluluklarınız nelerdir? Bu çerçevede 
ileriye yönelik hedefleriniz ve stratejilerinizi 
öğrenebilir miyiz?

E. BAYRAKTAR- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
yeni kurulan bir bakanlık ve bir yıllık bir geçmişi 
var. Dolayısıyla emekleme döneminde. Bu çerçe-
vede, 644 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamey-
le Bakanlığımıza çok ciddi görevler verildi, çevre 
ve şehircilik. Yani, dünyanın geldiği bu noktada 
konsept itibariyle artık şehirlerin öne çıktığını, 
insan nüfusunun, insanlık nüfusunun şehirlerde 
yaşadığını, dünyanın bu nüfusunun önümüzde-
ki 40-50 yıl içerisinde yüzde 70’lere ulaşacağını, 
Türkiye nüfusunun da önümüzdeki 50 yıl içeri-

sinde 90 milyonu bulacağını ve bunun içindeki, 
şehirli nüfusun yüzde 85-90’lara ulaşacağını var-
sayalım, bu kaçınılmaz oldu.

Biz kendi ülkemizi irdelediğimiz zaman, baş-
ta deprem olmak üzere birinci ve ikinci derece 
deprem kuşağındaki ülkemizin afet riski altındaki 
nüfus yoğunluğunun % 92’sini kapsadığını görü-
yoruz. Yine işte şimdilerde yaşanan  Samsun’da-
ki seli gördük. Seller, heyelanlar, taşkınlar ve çığ 
gibi, afetler sebebiyle ülkemiz, coğrafyamız ciddi 
bir hayatı risk altında. Daha evvelden gelen bir 
husus da var, yapılaşma noktasında bir sürü ka-
nunlar var. Esas itibariyle zaten bir ülkenin ko-
numu, yapısı, verdiği fotoğraf, binalarıyla kaim-
dir. Bu durum ise yapısıyla ve teknik altyapısıyla 
ortaya çıkmış olur. Yolları, köprüleri, viyadükleri, 

Trabzon'un Of İlçesi'nde doğdu. İstanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Ana-
bilim Dalı'nda 'Metropol Şehirlerde Alternatif 
Yerleşim Bilimleri' konusunda Yüksek Lisans 
derecesi aldı. Bükreş Üniversitesi'nde inşaat 
sözleşmeleri konusunda tez hazırlayarak dere-
ce aldı.

1973-1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl 
müteahhit ve konut yapı kooperatifi yöneticisi 
olarak çalıştı. Vatani görevi sırasında 14 ay in-
şaat kontrol amiri vekili olarak görev yaptı.

1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
ve Eminönü Belediyelerinde Belediye Meclis 
Üyeliği; ayrıca, 1995-1999 yılları arasında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ'ta 4,5 yıl 
Genel Müdürlük görevinde bulundu.

1999-2000 yılları arasında ABD'de 10 ay sü-
reyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi 
aldı. Avrupa'da çeşitli ülkelerde konut, iş yeri, 
kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri hak-
kında eğitim ve seminerlere katıldı.

2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Metropol İmar A.Ş.'de Genel Müdürlük 
yaptı.

Aralık 2002-Mart 2011 tarihleri arasında Baş-
bakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 
ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sürede;

- 81 il, 800 ilçe, 1.900 şantiyede toplam 500 
bin konut, sosyal donatı yapılarından oluşan 
toplu konut uygulamaları başlatılmış ve bu 
uygulamalardan yaklaşık 350 bini tamamlan-
mıştır.

- İspanya Kraliyet Ailesi tarafından "Alt Gelir 
Grubuna Yönelik Konut Üretimi"nden dolayı 
kraliyet nişanı ödülü almıştır.

- Aynı zamanda, dünyanın önde gelen Gay-
rimenkul Organizasyonlarından Barcelona 
Meeting Point (BMP) ve EIRE (İtalya, Milano 
Gayrimenkul Organizasyonu) tarafından "Alt 
Gelir Grubuna Konut Sunumu" ve "Girişimci-
lik ve Gayrimenkul Geliştirilmesi" konuların-
da ödüller almıştır.

"Gecekondu ve Kentsel Yenileme" adlı kitabı, 
Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları tara-
fından Mayıs 2006'da, "Bir İnsanlık Hakkı Ko-
nut: TOKİ'nin Planlı Kentleşme ve Konut Üre-
tim Seferberliği" adlı kitabı da Boyut Yayınları 
tarafından Kasım 2007'de yayınlandı.

Ulusal ve uluslararası pek çok konferansa ka-
tılımının yanı sıra, üniversitelerde şehircilik, 
gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, inşaat 
sektörü, konut politikaları ve TOKİ uygulama-
ları konularında dersler ve seminerler verdi.

Nisan 2010'da İstanbul Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi.

1 Haziran 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi tarafından ken-
disine "Toplu konut alanındaki birikimi, konut 
üretimi konusundaki çalışmaları, gecekondu 
önleme, kentsel gelişim ve yenileme çalışma-
ları" nedeniyle Fahri Doktora unvanı verildi.

Şubat 2011'de de Kocaeli Üniversitesi tarafın-
dan "Gecekondulaşmanın önlenmesine katkı-
ları ve kentsel dönüşüm uygulamaları" nede-
niyle Fahri Doktora unvanına layık görüldü.

Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.

Erdoğan Bayraktar Kimdir?

11 AĞUSTOS  2012



limanları, hava alanları, teknik altyapısı, kanalizasyon, 
elektrik, su, telefon gibi altyapısıyla ortaya çıkar. Şimdi 
tabii başka bakanlıklar da var, bu işi tek başına, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı olarak değil ama, planlama nok-
tasında bize verilen görevler, çevre noktasında bize ve-
rilen görevler. Diğer taraftan coğrafya bilgi sistemleridir, 
tapu kadastro sistemleridir, bütün bunları beraber dü-
şündüğümüz zaman devletimizi, milletimizi, coğrafya-
mızın oluşması, bir gergef gibi dokunması noktasında 
ana görevin bizim Bakanlığımızda olduğu çok ortada.

Şimdi tüm bu kanunların yanında bizim yapmış oldu-
ğumuz yeni bir yasa var, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Yasası. Bu kelimenin teknik anlamını 
aşan bir yasa. Dolayısıyla sadece geçmişte olduğu gibi 
kentsel dönüşüm yasası değil.  Bu yasayla biz işsizliği 
azaltmayı hedefliyoruz, ekonomiyi canlandırmayı he-
defliyoruz, inşaat sektörünü geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Tüm mühendislik disiplinliklerini, harita mühendisleri, 
jeoloji, jeofizik mühendisine kadar, inşaat mühendisine 
ve hatta  mimarına varıncaya kadar hepsini geliştirmek 
istiyoruz. Teknik müşavirlik sistemini çok ciddi manada 
geliştirmek istiyoruz. Çünkü bir ülkede teknik elemanlar 
kalifiye bir şekilde yetişirse, inanın o ülke kalkınır.

Bu yasayı biz insanlarımıza, il müdürlüklerimize, illeri-
mize, diğer kurumlara, halkımıza defaatle, dalga dalga 
anlatmak durumundayız. Afet riski alanların dönüştü-
rülmesi, afet riski altındaki binalardan Türkiye’nin kurta-
rılması. Salaş yapılardan, kaçak yapılardan Türkiye’nin 
kurtarılması. Enerjiyi iktisadi olarak tüketen binaların 
üretilmesi. Konfor üreten mekânların üretilmesi. Yeşil 
alanları olan, sosyal donatısı olan, modern hayatın ge-
rektirdiği bütün sosyal donatıları kendi içinde barındı-
ran, hem deprem ve sel hem de diğer afetler yönünden 
ve hem de güvenlik yönünden modern yerleşim birim-
lerinin üretilmesi gerek. Biz bunu yapmak zorundayız, 
bunu yapacağız, bunun maddi karşılığını da bulacağız. 
Elimizde hazır olan yasamız var. Yasamızda ufak tefek 
eksikler olabilir belki. Bir yasa tabii ki uygulamaya gir-
dikten sonra kendi esas kimliğini ortaya koyar. Ufak 
tefek eksikleri, yanlışları olabilir. Tabi biz konu ile ilgili 
diğer yasaları inceledik; belediyelerden, hukuk müşa-
virlerinden görüşlerini aldık bir yasa yaptık. Yasamız da 
yaklaşık 1 ay oldu Cumhurbaşkanımız tarafından onay-
landı, yürürlüğe girdi. Şimdi bizim görevimiz, bu yasayı 
işler hale getirmektir. Öncelikle afet riski taşıyan binaları 
tespit ettirmek, etmektir, afet riski taşıyan bölgeleri tes-
pit etmektir. Ondan sonra benzer alanı, stok alanı oluş-
turmak, vatandaşa bu işi kabullendirmek var. Zaten şu 
anda Belediye Kanununda, İmar Kanununa göre bir 
bina yıkılmak üzereyse o binayı belediye yıkmak zorun-
da. Ama yürümüyor bu, ülkemizin şartlarından dolayı 
yürümüyor. İnanın son 9 senede ciddi manada göre-
celi olarak gecekondu yapımı durdu. Sıfır kaçak yapı, 

sıfır gecekondu, sıfır salaş yapı, depreme dayanıklı yapı 
yapacağız ve mühendislik hizmeti alan yapı yapacağız. 
Mimari bakımdan dizaynı güzel olan yapılar olacak. 
Tarihten gelen mimarimizi, ta eskiden Gaznelilerden, 
Karahanlılardan, Harzemşahlardan, Selçuklulardan, 
Osmanlılardan ve Cumhuriyet dönemimizin klasik mi-
mari, Avrupa mimarisinden gelen yapı yöresel mimari, 
yöresel özelliklerin hepsini hamur ederek yeni bir kon-
sept ortaya koyacağız.

İnşaat sektörü bakımından bizim yeterli deneyimimiz, 
yeterli birikimimiz var, bunu yapmak zorundayız. Za-
man içerisinde bu tekrar tekrar kendini döndürecek, 
belediyelerimizi işin içine koyacağız. Tabii ki biz Bakan-
lık olarak yasalarla güçlendik, güçlendirdik, Bakanlığı-
mız güçlü bir duruma geldi.

Biz iyi niyetlerle yürüyeceğiz. Burada siyaset yok, bu 
işi siyaset dışı, siyaset üstü bir anlayışla beraber götür-
memiz lazım. İnanın Türkiye’ye çok ciddi şekilde katkı 
sağlayacak, çok ciddi şekilde moral getirecek, hepimi-
ze moral getirecek.

Türkiye’deki 6,5 milyon civarındaki afet riski taşıyan, 
ciddi afet riski taşıyan konutları devralarak bunların 700 
binini, 800 binini, 1 milyonunu değiştirdik. Biz vatanda-
şa, diyeceğiz ki siz riskli binanızı yıkmak zorundasınız. 
Sizin afete dayanıklı olmayan binanızı yenilemek zorun-
dasınız, yenilemelisiniz, siz bunu kendiniz yaparsanız 
biz devlet olarak sizin yanınızdayız, biz sizinle beraber 
bunu ne gerekiyorsa imar yönünden, kentsel tasarım 
yönünden, kredi desteği yönünden biz size yardım-
cıyız. Onun dışında bina yıkıldıktan sonra eğer parsel 
üzerinde, ada üzerinde tasarruf bakımından sizi kı-
sıtlayan varsa nitelikli çoğunlukla, üçte iki çoğunlukla 
karar verdiğiniz zaman biz size yardımcı olacağız. Siz 
o anlaşma sağlamayan üçte birin haklarını ekspertiz 
değeri üzerinden açık artırmayla size satacağız, alın. 
Alamıyorsanız veya almıyorsanız biz Hazine olarak onu 
alacağız, sizin emrinize vereceğiz. Diyeceğiz ki, bizim 
hissemiz sizin emrinizdedir, kat karşılığı mı, satış mı, 
yapma mı, arsa olarak durdurma mı, neyse tasarruf 
yetkisi sizde. Yani, devlet olarak biz kendimiz kazma 
küreği alıp bu işin hepsini biz yapacak değiliz. Acil olan 
yerlerde tabii ki yapacağız, örneklemeyi tabii ki yapa-
cağız, belediyeler yapmazsa tabii ki yapacağız. Ama 
esas olan halkın kendisinin yapmasıdır, belediyelerin bu 
işi uç beyleri olarak, takımlar olarak bu işin belediyenin 
götürmesidir, TOKİ’ye de tabii bir kısım görev verece-
ğiz. Ama yapılmazsa biz Bakanlık olarak, koordinatör 
kurum olarak, devletin ana kurumu olarak, bu işin ana 
oyun kurucusu olarak biz bu işi götürmek zorundayız. 
Bu proje Türkiye’mizin kalkınmasına, gelişmesine çok 
ciddi katkı sağlayacak. Onun için hepimize çok ciddi 
sorumluluklar düşmektedir.
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Bu kapsamda çıkarmış olduğumuz Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un amacı 
öncelikle afet riski taşıyan alanların, binaların dönüş-
türülmesidir. Yasa insanların can güvenliğini, yaşama 
hakkını, mal güvenliğini, mülkiyet hakkını, koruyan bir 
yasadır. Diğer yasalar karşısında daha güçlü bir yasa-
dır. Mevcut yasalarla gerekli dönüşüm sağlanamadı-
ğından böyle bir yasaya ihtiyaç duyulmuştur.

Yasanın önemli bir özelliği de uygulamaların üçte iki ni-
telikli çoğunluğun kararı ile yapılacak olmasıdır. Mevcut 
düzenlemelerle mülkiyet statükosunu devam ettirerek 
dönüşümün sağlanamayacağı konunun tüm uzmanları 
tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle hem vatan-
daşın hakkının yenmemesi, hem de uygulamada karşı-
laşılabilecek engelleri aşmak için üçte ikilik nitelikli ço-
ğunluğun verdiği kararlarla uygulamaların yürütülmesi 
esası getirilmiştir.

Türkiye'nin yaklaşık yarısı birinci bölge deprem bölge-
sindedir. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerimiz   
deprem bölgeleri içindedir. Bu iller ile birlikte afetler 
açısından risk taşıyan bölgelerde ciddi taramalar ya-
pılacaktır. Ülkede bulanan yaklaşık 19 milyon konuttan 
yaklaşık 7 milyon konutun depreme dayanaksız olduğu 
tahmin edilmektedir.

Öncelikle riskli binalar vatandaşlar tarafından, Bakan-
lıkça lisanslandırılan kurumlara tespit ettirilecektir. Bu 
tespitler ile birlikte deprem riski taşıyan alanlar da ilgili 
belediye ve idarelerce tespit edilecektir. Bu tespitler ya-
pılmazsa Bakanlık resen yapacaktır. Vatandaş tespitle-
re itiraz edebilecektir. Bu durumda akademisyenlerden 
ve Bakanlığın atadığı kişilerden oluşan bir üst kurula 
itiraz edilecektir. Bu işi özellikle vatandaş yapacaktır. 
Belediyeler bu süreçte çok önemli rol oynayacaktır.

Türkiye’de Afet Riskli Alanların Kentsel Dönüşüm süre-
ci 1,2,5,10 ve 20 yıllık eylem planları dahilinde yaklaşık 
20 yıl olarak planlanmaktadır. 20 milyon adet konut 
stoku olan Türkiye’de riskli yapılar belirlendikten sonra, 
yaklaşık 7 milyon konutun dönüşmesi planlanmaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun ile kaçak yapılardan, depreme 
dayanıksız yapılardan, mühendislik hizmeti almamış 
yapılardan kurtulmak için adımlar atılmaya başlanmış-
tır. Öncelikle deprem hattı üzerinde bulunan en salaş, 
en dayanıksız, kaçak binalardan başlayarak dönüşüm 
yapılacaktır. 

Ülkemizde çarpık yapılaşma ve düzensiz yerleşmeler-
den planlı, sağlıklı ve güvenli yerleşmelere geçişin bir 
aracı olan kentsel dönüşüm ihtiyacı önem ve aciliyet 
arz etmektedir.

21. yüzyılda tüm şehirlerimizde afet riskli alanlar tespit 
edilecek ve bu bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyet-
lerine başlanılacaktır. Yerleşmelerin tehlike haritaları ve 
risk değerlendirmesi yapılacaktır. Kentlerin denetimsiz 
ve plansız gelişmesi sonucunda günümüzde düzensiz, 
sağlıksız, afet riski bakımından güvenli olmayan, kent-
sel teknik ve sosyal altyapıdan yoksun kentsel alan-
lar ve yapı stoku ortadan kaldırılacaktır. Bu bağlamda 
özellikle ülkemizde yaşanma olasılığı yüksek olan dep-
rem, sel gibi doğal olayların şehirlerimiz üzerindeki etki-
si en aza indirgenmiş olacaktır.

Çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev yelpazesine 
sahip olan Bakanlığımız halkın hayat kalitesini sağlıklı 
ve planlı bir biçimde artırmayı ve çevresel şartlar konu-
sunda refahı en üst seviyelere taşımayı amaçlamakta-
dır. Bu sebeple 21. yüzyılda yaşanabilir çevre, marka 
şehirler, kentsel dönüşüm uygulamaları, yapı stokunun 
iyileştirilmesi ve afete duyarlı bir Türkiye oluşturmak te-
mel hedeflerimizdendir.

Sosyal donatılarla bezenmiş, meydanları olan, rahat 
ulaşımı olan, doğal afetlere dayanıklı, modern hayatın 
gerektirdiği şehirler oluşturulacaktır. 

STANDARD- Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm ya-
sası olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki” Kanun ne getiriyor. 
Kanun kapsamında yapmayı düşündüğünüz ça-
lışmaları öğrenebilir miyiz?

E. BAYRAKTAR- Yasanın amacı öncelikle afet riski 
taşıyan alanların, binaların dönüştürülmesidir. Yasa in-
sanların can güvenliğini, yaşama hakkını, mal güvenli-
ğini, mülkiyet hakkını, koruyan bir yasadır. Diğer yasa-
lar karşısında daha güçlü bir yasadır. Mevcut yasalarla 
gerekli dönüşüm sağlanamadığından böyle bir yasaya 
ihtiyaç duyulmuştur.

Yasanın önemli bir özelliği de uygulamaların üçte iki ni-
telikli çoğunluğun kararı ile yapılacak olmasıdır. Mevcut 
düzenlemelerle mülkiyet statükosunu devam ettirerek 
dönüşümün sağlanamayacağı konunun tüm uzmanları 
tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle hem vatan-
daşın hakkının yenmemesi, hem de uygulamada karşı-
laşılabilecek engelleri aşmak için üçte ikilik nitelikli ço-
ğunluğun verdiği kararlarla uygulamaların yürütülmesi 
esası getirilmiştir. 

Türkiye'nin yaklaşık yarısı birinci bölge deprem bölge-
sindedir. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerimiz 
deprem bölgeleri içindedir. Bu iller ile birlikte afetler 
açısından risk taşıyan bölgelerde ciddi taramalar ya-
pılacaktır. Ülkede bulanan yaklaşık 19 milyon konuttan 
yaklaşık 7 milyon konutun depreme dayanaksız olduğu 
tahmin edilmektedir.

13 AĞUSTOS  2012



Öncelikle riskli binalar vatandaşlar tarafından, Bakan-
lıkça lisanslandırılan kurumlara tespit ettirilecektir. Bu 
tespitler ile birlikte deprem riski taşıyan alanlar da ilgili 
belediye ve idarelerce tespit edilecektir. Bu tespitler ya-
pılmazsa Bakanlık resen yapacaktır. Vatandaş tespitle-
re itiraz edebilecektir. Bu durumda Akademisyenlerden 
ve Bakanlığın atadığı kişilerden oluşan bir üst kurula 
itiraz edilecektir. Bu işi özellikle vatandaş yapacaktır. 
Belediyeler bu süreçte çok önemli rol oynayacaktır. 

Vatandaşa Riskli Binasını yıkmak için 60 gün süre veri-
lecek, yıkmazsa yine makul bir süre verilecektir. O süre 
içinde de yıkmazsa devlet tarafından yıkılacaktır.

«Dönüşüm» çalışmaları hazırlığı olan Belediyeden baş-
layacaktır. Tespitlerin kesinleşmesine müteakip yıkım 
çalışmalarının 1-2 ay içinde başlaması planlanmaktadır. 

Depremlerle yapı malzemelerinin önemi sık sık günde-
me geliyor. Yapı malzemelerinin standarda uygunluğu 
ve kalitesi hakkında neler söylemek istersiniz?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08.09.2002 tarih ve 
24870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, 01.01.2007 
tarihi itibari ile zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünler pi-
yasaya güvenli olduklarının beyanı olan CE işaretlemesi 
ile arz edilmektedir. 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ürünlere CE işaretinin 
iliştirilmesini öngörmesine rağmen, bu şart ancak ürün 

hakkında bir uyumlaştırılmış teknik şartname (Uyum-
laştırılmış Standart veya Avrupa Teknik Onayı) olmasına 
bağlıdır. CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz 
koşulları ve CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin 
yapıda kullanım koşulları 26.06.2009 tarih ve 27270 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2010 iti-
bariyle mecburi uygulamaya giren “Yapı Malzemelerinin 
Tâbi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile belirlen-
miştir. Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi 
ürünlere “G işareti” iliştirilmeli ve hakkında bir standart 
bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım mal-
zeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik 
onay almak ve buna istinaden G işareti iliştirilmek su-
retiyle piyasaya arz edilmelidir. Ayrıca yapı malzemele-
rinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları 
temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan 
ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması 
halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler 
için ulusal teknik onaya tabidir.

Malzeme üretimi ile ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra 
ülkemizde bir yapıda kullanılması gereken malzemele-
rin taşıması gereken özelliklerle ilgili farklı düzenlemeler 
de bulunmaktadır.   (Yangın Yönetmeliği, Deprem Yö-
netmeliği v.b) Bir malzeme, üretimi ile ilgili hükümleri 
düzenleyen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne tabi oldu-
ğu kadar inşa işinde kullanım esnasında Yangın Yönet-
meliği gibi farklı mevzuatlara da tabidir. Özetle belirtil-
mesi gereken husus, bir inşa işinde doğru malzemenin 
doğru yerde kullanılmasının temin edilmesidir. Üretim 
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mevzuatına uygun olan bir malzeme kullanımına yöne-
lik olarak hazırlanan düzenlemelere de uygun olması 
durumunda yapıda kullanılmalıdır.

Sözünü ettiğimiz tüm bu düzenlemeler kapsamında 
görevin Bakanlığımıza verildiği günden itibaren yapı 
malzemeleri üreticilerine yönelik yaklaşık 10 bin adet 
denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlere 
başladığımız günden bu yana sektör büyük yol kat et-
miş, çoğu ürün grubunda mevzuatın gerekleri yerine 
getirilmiş durumdadır. Az önce de ifade edildiği gibi 
amacımız gerek ülkemizde üretilen gerekse yurt dışın-
dan ithal edilen tüm yapı malzemelerinin ilgili mevzuatı 
doğrultusunda güvenli bir şekilde piyasada dolaşımının 
temin edilmesidir. 

Yapı malzemeleri Onaylanmış Kuruluşlarca veya Uy-
gunluk Değerlendirme kuruluşlarınca uygunluk de-
ğerlendirme işlemleri yapıldıktan ve belgelendirildikten 
sonra imalatçı tarafından CE veya G Belgesi iliştirilmek-
tedir. Bu işaretler ürünün standardında belirtilen asgari 
güvenlik şartlarının sağlandığını göstermektedir. Ba-
kanlığımız CE kapsamında 197 standardın uygunluğu-
nu değerlendiren 12, G kapsamında ise 26 standardın 
uygunluğunu değerlendiren 7 kuruluş görevlendirmiş-
tir. Ayrıca standardı olmayan veya standarttaki özel-
liklerden sapma gösteren ürünlerin yapılarda güvenle 
kullanımının sağlanabilmesi için ulusal ve Avrupa Birliği 
düzeyinde teknik onay hazırlama faaliyetleri yürüten iki 
Teknik Onay kuruluşu görevlendirilmiştir. Bu kuruluşla-
rın görevlendirildikleri kapsam çerçevesinde yürüttük-
leri faaliyetler Bakanlığımızca denetlenmektedir.

STANDARD- İklim Değişikliği Ulusal Eylem Pla-
nı hakkında bilgi verir misiniz? Bu eylem planının 
hayata geçirilmesi ile özellikle çevre, enerji ve 
geri dönüşüm konusunda ne tür kazanımlar elde 
edilecek?

E. BAYRAKTAR- Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve 
Eylem Planı

Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum 
ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum ku-
ruluşları ve akademik kuruluşların katılımıyla hazırlanan 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2020), 3 Mayıs 
2010 tarihinde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. 

Ulusal İklim Değişikliği Stratejisinin uygulamaya konul-
masını temin etmek amacıyla sera gazı emisyonu kont-
rolü ve iklim değişikliğine uyum konusunda 2011-2023 
yıllarına yönelik stratejik ilkeleri ve hedefleri içeren İk-
lim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) hazırlanmış ve 
2011 yılının Temmuz ayında uygulamaya konulmuştur.

İDEP, başta ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları olmak 
üzere tüm paydaşların teknik desteği ile hazırlanmıştır. 
Bu çerçevede, 25 çalıştay düzenlenmiş, bu çalıştaylar-
da 180 farklı kurum/kuruluştan yaklaşık 500 uzman ve 
karar verici İDEP’in hazırlanmasına katkıda bulunmuş-
tur. Paydaşlar arasında, kamu kurumları, özel sektör 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 
uluslararası örgütler bulunmaktadır. 

İDEP’in genel amacı, sera gazı emisyonlarını sınırlan-
dırmaya yönelik ulusal koşullara uygun eylemler belir-
leyerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, iklim de-
ğişikliğinin etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılma-
sı ve böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele 
ve uyumun teşvik edilmesidir. Türkiye’nin özel şartları 
çerçevesinde öncelikli sektörlerde uygulanacak sera 
gazı emisyon kontrolü ve uyum önlemlerinin irdelendiği 
İDEP’te, özellikle kurumsal yapılanma, uzun dönemli iş 
birliği, teknoloji geliştirme ve transferi ile finansman ko-
nuları üzerine odaklanılmaktadır.

İDEP’in hazırlanması, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda 
yer alan “ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların 
katılımıyla sera gazı azaltımı politika ve tedbirlerini orta-
ya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ilişkin yükümlülükle-
rin yerine getirileceği” politikasına dayanmaktadır. 

Kyoto Protokolü’nün Ek-A listesinde yer alan sektörler 
ile BMİDÇS’nin İklim Değişikliği Ulusal Bildirim raporla-
ma formatında yer alan sektörler esas alınarak oluştu-
rulan İDEP’te Enerji, Binalar, Ulaştırma, Sanayi,   Atık, 
Tarım, Arazi Kullanımı ve Ormancılık, Sektörler Arası 
Ortak Konular ve Uyum başlıkları altındaki hedef ve ey-
lemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

Enerji Sektörü
- Yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında bi-

rincil enerji yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına 
göre % 10 oranında azaltılması,

- Enerji verimliliği konusunda Ar-Ge için ayrılan 
mali olanakların, 2015 yılına kadar 2009 yılına 
göre % 100 artırılması,

- Enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik mik-
tarının 2015 yılına kadar % 100 artırılması,

- 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım ka-
yıplarının % 8’e indirilmesi,

- Kojenerasyon, trigenerasyon ve bölgesel ısıtma sis-
temleri kullanımının teşvik edilmesi,

- Temiz kömür teknolojileri ile elektrik üretiminde kö-
mür kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyo-
nunun sınırlandırılması,

- Yenilenebilir enerji payının toplam enerji payı içeri-
sindeki oranının artırılması.
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  Sanayi Sektörü

- Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji 
verimliliğine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması,

- Sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik 
enerjisi payı dâhil) kaynaklanan sera gazı emisyon-
larının sınırlandırılması,

- 2023 yılına kadar sanayi sektöründe üretilen GSYH 
başına eşdeğer CO2 yoğunluğunun azaltılması,

- 1000 tep üzeri işletmelerin tümünde enerji yönetici-
sinin belirlenmesi,

- 2023 yılına kadar sanayi sektöründe sera gazı sınır-
landırılmasına yönelik yeni teknolojilerin geliştirmesi 
ve kullanılması.

Bina Sektörü

- Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji 
tüketiminin 2015 yılına kadar % 10 ve 2023 yılına 
kadar % 20 azaltılması,

- 10 bin m2 üzerindeki veya 250 tep ve üzerinde 
enerji tüketen kamu binalarında enerji yöneticileri-
nin atanması,

- 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihti-
yacının en az % 20’sinin yenilenebilir enerji kaynak-
larından temin edilmesi,

- 2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde yerleşme öl-
çeğinde sera gazı emisyonunun (pilot  olarak seçi-
len ve sera gazı emisyon miktarı 2015 yılına kadar 
belirlenen) mevcut yerleşmelere göre en az % 10 
azaltılması. 

Ulaştırma Sektörü

- 2023 yılı itibariyle demir yollarının yük taşımacılığın-
daki (2009 yılında % 5 olan) payının % 15’e, yolcu 
taşımacılığında (2009 yılında % 2 olan) payının 
% 10’a çıkarılması,

- 2023 yılı itibariyle deniz yollarının kabotaj yük taşı-
macılığındaki (2009 yılında ton-km olarak % 2,66 
olan) payının % 10’a, yolcu taşımacılığındaki (2009 
yılında yolcu-km olarak % 0,37 olan) payının % 4’e 
çıkarılması,

- 2023 yılı itibariyle kara yollarının yük taşımacılığın-
daki (2009 yılında ton-km olarak % 80,63 olan) pa-
yının % 60’ın altına, yolcu taşımacılığındaki (2009 
yılında yolcu-km olarak % 89,59 olan) payının % 
72’ye düşürülmesi, 

Atık Sektörü

- 2005 yılı baz alınarak düzenli depolama tesislerine 
kabul edilecek biyobozunur atık miktarının, 2015 
yılına kadar ağırlıkça % 75’ine, 2018 yılına kadar 
% 50’sine, 2025 yılına kadar % 35’ine indirilmesi,

- Belediyeler/Belediye Birlikleri tarafından Entegre 
Atık Yönetim Planları’nın hazırlanarak uygulamaya 
konulması,

- Atık Yönetim Birliklerinin kurumsal yapısının güçlen-
dirilmesi,

- 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde entegre katı 
atık bertaraf tesislerinin kurulması ve belediye atık-
larının % 100’ünün bu tesislerde bertaraf edilmesi,

- Düzenli depolama sahalarındaki kapatılan alanların 
uygun kısımlarında oluşan depo gazının    (biyogaz) 
toplanarak yakılması/enerji üretiminde kullanımının 
sağlanması,

- Ambalaj Atığı Yönetim Planlarının tamamlanması ve 
atıklarının kaynağında ayrı   toplanmasının etkin uy-
gulanması,

- AB ile uyumlu entegre atık yönetimi anlayışı ile Katı 
Atık Ana Planı (KAAP/2010)  kapsamında öngörü-
len geri kazanım tesislerinin kurulması,

- Kompost ve biyometanizasyon tesislerinin yaygın-
laştırılması,

- Enerji değeri olan tüm atık kaynaklarından (evsel 
atıklar ve diğer belediye atıkları vb.)   yenilenebilir 
enerji üretmeye yönelik çalışmaların yapılması,

- Atık yönetim sistemlerinin uygulanmasına yönelik 
olarak yerel yönetimlerin teşvikten   yararlanması,

- 2023 yılına kadar vahşi depolama sahalarının 
% 100’ünün kapatılması,

     Tarım Sektörü

- Toprakta tutulan karbon stok miktarının belirlenme-
si ve artırılması,

- Tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyon 
sınırlandırma potansiyelinin  belirlenmesi, 

- Bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarının artış hızının  azaltılması,

- İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine 
uyumda tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak 
bilgi altyapısının oluşturulması.

Arazi Kullanımı ve Ormancılık Sektörü

- Orman alanlarında tutulan karbon stok miktarı-
nın 2020 yılına kadar 2007 yılı değerine (2007’de 
14.500 Gg, 2020’de 16.700 Gg) göre % 15 artı-
rılması,

- Ormansızlaşma ve orman zararlarının 2020 yılına 
kadar 2007 yılı değerlerine göre % 20 azaltılması,

- Tarımsal ormancılık faaliyetleri sayesinde tutulan 
karbon miktarının 2020 yılına kadar 2007 değerinin 
% 10 üzerine çıkarılması,

- 2012 yılında yerleşim alanlarında tutulan karbon 
miktarının tespit edilmesi ve 2020 yılına kadar yeşil 
doku ile bu değerin % 3 artırılması.
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Sektörler Arası Ortak Konular

- 2016 yılı itibariyle anahtar kaynakların (key 
source) sera gazı emisyonlarının en düşük 
Tier-2 yönetimine uygun şekilde izlenmesi 
ve raporlanması,

- 2013 yılına kadar mevcut ve yeni küresel 
ve bölgesel karbon pazarlarına Türkiye’nin 
en avantajlı şekilde katılımının sağlanması-
na yönelik müzakerelerin yürütülmesi,

- 2015 yılına kadar Türkiye’de karbon piya-
sasının kurulmasına yönelik çalışmaların 
yapılması.

STANDARD- Atık dönüşümü konusunda 
neler yapılıyor. Ülkemizde geri kazanım 
konusundaki yapılanma yeterli midir? 
Geleceğe yönelik yapmayı düşündüğü-
nüz çalışmalar nelerdir?

E. BAYRAKTAR- Bugüne kadar yapılan ya-
tırımların ve uygulamaların doğal kaynakların 
ve enerji kaynakların korunması adına yeterli 
olmadığı bilinciyle, geri kazanılabilir malzeme-
lerin ülke genelinde yaygın bir şekilde kaynak-
ta ayrı toplanması ve geri kazanımının sağ-
lanmasının önündeki engelleri aşmak adına 
gerekli çabanın gösterilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bugün hala pek çok değerli mal-
zeme, kişilerin, kurum ve kuruluşların atık yö-
netimi adına sorumluluklarını yeterince yerine 
getirmemesi nedeniyle depolama sahalarına 
gömülerek kaybedilmektedir. Şu unutulma-
malıdır ki, bu şekilde kaybedilen her bir gram 
değerli malzeme, kaybedilen doğal kaynak, 
fosil yakıt, ekonomik değer ve diğer milli de-
ğerlerdir. Bu konuya ilişkin Bakanlığımız ilgili 
taraflarla iş birliği içinde çalışmalar yürütmekte 
olup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ön-
cülüğünde başlatılan  “Geri Dönüşüm Strateji 
Belgesi” çalışması buna en güzel örnektir. Bu 
kapsamda, özellikle geri dönüşüm tesislerinin 
çoğalması, geri dönüştürülen malzemelerin 
yaygın kullanımı ve sektöre ilişkin teşvik me-
kanizmaları oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca geri kazanım oranlarını artırmak ama-
cıyla geri kazanılabilir atıkların ayrı toplanması-
na ilişkin ikili toplama sistemi ile getirme mer-
kezlerinin kurulması ve işletilmesi konularını 
içeren mevzuat çalışması başlatılmıştır.

Ülkemizde lisanslı geri dönüşüm ve geri kaza-
nım tesisleri ile bugün;
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- Ambalaj atıkları geri kazanımı konusunda Bakanlığı-
mızca lisans verilen 562 adet toplama ayırma tesisi 
ve geri dönüşüm tesisi bulunmaktadır. Bu işletmeler 
tarafından 2008 yılında 2.520 ton ambalaj atığının 
geri kazanımı gerçekleştirilmiştir.

- Elektronik atıklar konusunda da 2002/96/EC (Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) sayılı Direktif kap-
samında atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili 
yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Toplanan AEEE’ler  elle/
mekanik olarak parçalara ayrılarak demir, bakır, 
alüminyum, krom, pirinç, plastik, karton, tahta, 
elektronik devre, elektronik komponent, elektrikli 
malzemeler vb. geri dönüşüm sektöründe ekono-
miye kazandırılmaktadır. Ayrıca yine AEEE’lerle ilgili 
olarak Bakanlığımızca yürütülen UNEP/MAP Proje-
si kapsamında Türkiye’de 2007 yılından 2015 yılı-
na kadar AEEE miktarlarının hesaplanması ile ilgili 
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı için 
oluşan tahmini atık miktarı tüm kategoriler için 345 
bin ton olarak hesaplanmıştır.

- Çevre ve Şehircilik hazırlanan Ömrünü Tamam-
lamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 
30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 15 Mart 2012 
tarihi itibariyle Bakanlığımızca hazırlanan Ömrünü 
Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi üzerinden 
kayıt altına alınarak çevre ve insan sağlığı açısın-
dan risk oluşturmadan çevre ile uyumlu bir şekilde 
arındırma ve söküm işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Ülkemizde halihazırda hurda araç arındırma ve sö-
küm işlemlerini gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan lisanslı 68 geçici depolama alanı, 
araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 5 
entegre işleme tesisi bulunmaktadır. Ayrıca ömrünü 
tamamlamış araçlar sahiplerinden 81 ilde toplam 
705 noktada teslim alınmaktadır. İşleme tesisleri-
ne gelen arındırılmış araçların metal, plastik, cam 
gibi parçaları ham madde veya yarı mamül olarak 
ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır. 2011 yılı içe-
risinde çevre lisanslı olarak çalışan tesislerimizden 
alınan veriler ışığında, 4494 adet araç (4.708 ton) 
teslim alınan araçların, 2.700 ton’u  orijinal amacı-
na uygun olarak yeniden kullanılmış, 1.577 ton’luk 
kısmının malzeme geri kazanımı gerçekleştiril-
miş ve toplam yeniden kullanım ve Geri kazanım 
oranı % 90 olarak tespit edilmiştir.

- Kullanılmış lastiklerin yönetimiyle ilgili esaslar Ba-
kanlığımız tarafından hazırlanan ve 25.11.2006 ta-
rih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren Ömrünü Ta-
mamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ile be-
lirlenmiştir. 

- Ömrünü tamamlamış lastikler, mekanik kırma yön-
temi ile granül kauçuk, çelik ve tekstil geri kazanımı 
yapılmakta ayrıca piroliz ve diğer yöntemlerle kar-
bon siyahı ve aromatik yağlar elde edilmektedir. 
Rejenere kauçuk tesislerinde de işlenebilmektedir. 
2011 yılı verilerine göre 14 tesise lisans verilmiş 
olup, 50.800 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri 
kazanımı bu tesislerde   gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak 
Genel Kurallar Hakkında Tebliğ çerçevesinde 21 
adet lisanslı çimento fabrikasında 40.350 ton öm-
rünü tamamlamış lastik kullanılarak enerji geri kaza-
nımı sağlanmaktadır.

- Türkiye’de atık pil ve akümülatörlerin yönetimiy-
le ilgili esaslar, Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
ve 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

- Atık akümülatörler, “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde 2005 yılından 
itibaren üretici sorumluluğu ilkesi kapsamında top-
lanmakta ve geri kazanılmaktadır. 2010 yılında piya-
saya sürülen yaklaşık 70 bin ton aküye karşılık 2011 
yılında 59 bin 400 ton atık akü toplanmış ve tamamı 
19 adet lisanslı atık akü geri kazanım tesisinde geri 
kazanılarak 3bin 640 ton kurşun elde edilmiştir. Bu 
geri kazanımın ekonomik değeri ise 250 bin  TL’dır.

- Atık yağ geri kazanımı konusunda çalışan geri 
kazanım tesislerinin toplam kapasitesi yaklaşık 
210.000 ton/yıl olan 38 tesise Geçici Faaliyet Bel-
gesi ve lisans verilmiştir. 2011 yılında toplanan atık 
yağ miktarı yaklaşık 40.000 tondur. Geri kazanım 
tesislerinde TSE belgeli madeni yağlar üretilmekte 
ve söz konusu ürünlerin piyasaya satışı konusunda 
EPDK’dan lisans alınması gerekmektedir. Bakanlı-
ğımızca yapılan planlamalarda; Türkiye’de atık yağ 
geri kazanımı konusunda hedefimiz yüksek oranda 
toplanan yağların rafinasyon tesislerinde işlenmesi 
ve baz yağlar gibi daha nitelikli ürünlerin üretilme-
sidir. 

- Son olarak Türkiye geneli işlem gören Tehlikeli Atık 
Miktarı 786 bin 418 ton olarak belirlenmiştir. Atık-
ların % 77’si geri kazanılmış, % 16’si tesis içinde 
geri kazanılmış veya bertaraf edilmiş, % 4’sı ber-
taraf edilmiş, % 3’ü geçici depolanmıştır. (2010 Yılı 
Verilerine göre) 192 Adet Geri Kazanım Tesisinde 
Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Türkiye’de idari yapı temel olarak, 
çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek duyarlılığına sahiptir. Bu amaçla 
çevre, Anayasa ve yasalarda yer almış olup, kamu ör-
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gütlenmesi içinde çevre-yönetimi oluşturulmuştur.

Anayasamızın 56 ncı maddesinde “Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenme-
sini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” den-
mektedir. 

Dolayısıyla atık yönetiminde belediyeler, sanayi tesis-
leri, çeşitli kurum ve kuruluşların yanında toplumun en 
temel noktası olan bireylere ve ailelere önemli görev-
ler düşmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddeler içeren 
ürünler ile güvenilir olmayan ürünleri elden geldiğince 
tüketmemek, oluşan atıkları ayrı toplama torbalarında 
ya da kaplarında biriktirerek tehlikeli nitelikteki atıklar 
ile değerlendirilebilir ambalaj atıkları gibi atıkları evsel 
atıklarımızdan ayrı toplamak basit ancak hem çevre ve 
insan sağlığı, hem atıkların geri dönüşüm ve geri kaza-
nımı, hem de ülkemizin ekonomik kazanımları açısın-
dan çok kıymetli  adımlardır.

STANDARD-  Çağın atıkları olan elektronik atıklar 
konusunda da Bakanlığınızın yapmayı düşündü-
ğü çalışmalardan bahseder misiniz?

E. BAYRAKTAR- Bakanlığımız tarafından insan sağlı-
ğına ve çevreye zararlı olan maddeleri içeren Bilgisayar, 
monitör, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, cep 
telefonu gibi elektrikli ve elektronik eşyaların belirli stan-
dartlar çerçevesinde çevre lisanslı tesislerde geri kaza-
nılması, geri kazanılamayan atıkları ise uygun yollarla 
bertaraf etmek amacıyla hazırlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” (22.05.2012 
tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.)

Yönetmeliğe göre çevre ve insan sağlığının korunması-
nı sağlamak üzere; ülkemizde ithal ya da imal yoluyla 
piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda kur-
şun, cıva, artı altı değerlikli krom, polibromürlü bifeniller, 
polibromürlü difenil eterler ve kadmiyumun bulunması 
istisnalar dışında yasaklanmıştır. İthalat ve piyasa gö-
zetim ve denetimleri ile ithal veya imal yoluyla piyasaya 
sürülen elektrikli ve elektronik eşyaların bu yönetmeliğe 
uygunluğu kontrol edilerek aykırılık durumunda Bakan-
lık tarafından ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, 
piyasaya arz edilmiş ürünlerin piyasadan toplatılması   
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen idari ceza-
ların tatbik edilmesini sağlanacaktır. İthalat denetimleri-
nin sağlanarak ithalatın kontrol altına alınmasına yöne-
lik çalışmalar Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Yönetmelik çerçevesinde, elektrikli ve elektronik eşya 
atıklarının toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ve ber-
tarafı   üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir. 

Bu amaçla Bakanlık tarafından üretici kaydının oluş-
turulması çalışmaları başlatılmıştır. Kayıt dışının önüne 
geçilerek tüm üreticilerin kayıt altına alınması için Ba-
kanlığımız ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve çalış-
malara devam etmektedir. Bakanlık, piyasaya sürülen 
yasaklı maddeleri içermeyen elektrikli ve elektronik eş-
yaların üretim miktarları, cinsleri, sınıfları  ile Türkiye’de 
toplanan, tekrar kullanılan, geri dönüşüm ve geri kaza-
nıma tabi tutulan veya ihraç edilen AEEE’ler (Atık Elekt-
rikli ve Elektronik Eşyalar) konusunda ağırlık ve adet 
esaslı bilgi toplanacaktır. 

Yönetmelikle belirlenen 2018 yılına kadar 4 kg/kişi 
AEEE toplama hedefine ulaşılması için Bakanlık üre-
ticiler, belediyeler, satış noktaları ile koordineli olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.

Bu ürünler atık haline geldiğinde vatandaşlar beledi-
yelerin kuracağı atık getirme merkezlerine, üreticiler 
ve lisanslı işleme tesisleri tarafından kurulacak aktar-
ma merkezlerine veya vatandaşın talep etmesi halinde 
yeni bir elektrikli ve elektronik eşya satın aldığı yere hiç-
bir ücret ödemeden verebileceklerdir. AEEE’lerin (Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) diğer evsel veya başka 
atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve 
bütün olarak yakılması yasak olup, tüketicilerin evsel 
elektronik atıklarını herhangi bir ücret talep edilmeden 
iade edilebileceği uygun toplama yerlerinin tahsis edil-
mesi öngörülmektedir. Nüfusu 400 bin üzeri olan be-
lediyelerle başlamak üzere kademeli olarak tüm bele-
diyeler tarafından atık getirme merkezlerinin kurulması 
planlanmaktadır.            

Evsel AEEE’lerin toplanması amacıyla yönetim plan-
larını hazırlamaları ve yönetmelikte belirlenen program 
çerçevesinde getirme merkezlerini oluşturmaları için 
büyükşehir belediyeleri ve belediyeler Bakanlığımız 
tarafından resmi yazıyla bilgilendirilmiştir. Ayrıca 81 İl 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze illerinde kayıt dışı 
toplama yapanların tespit edilmesi ve çevre izin ve li-
sansı olmadan faaliyet gösteren tesislerin tespit edile-
rek gereğinin yapılması konusunda talimat verilmiştir. 

STANDARD- Çevre ve kaynak yönetimi çerçe-
vesinde ülkemiz için ideal enerji politikasını de-
ğerlendirebilir misiniz? Bu konudaki hedefleriniz, 
plan ve projeleriniz nelerdir?

E. BAYRAKTAR- Günümüzde, atıktan enerji üretimi 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkelerdeki  kullanı-
mı ile enerji üretimindeki arz ve talep paylarında önemli 
artışlar meydana gelmektedir. Bu durum, atıkların ya-
kılması sonucunda ortaya çıkan enerji ve bu enerjinin 
kullanımı arasında, artan ilişkiyi de ortaya çıkarmakta-
dır. Atıkların bertarafında yakma etkili bir yöntem olarak 
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görülmektedir. Ancak, çevrenin korunması için atıkların 
yakılmasından önce öncelikle tüm materyallerin yeni-
den kazanılması sağlanmalıdır. Geri dönüşüm ve atık-
tan enerji kazanma gibi konularda kalorifik değerlerin 
düşük olması atıkların yakılmasından elde edilen geri 
dönüşüm oranlarını azaltacaktır. Atık yakma tesislerin-
deki   kirlilik kontrolü, daha verimli teknolojilerin kulla-
nılması gelişmiş güvenlik tedbirlerinin alındığının halka 
anlatılması durumunda bu tip tesisleri kabullenme ko-
laylaşacak ve  ekonomik sürücüler, siyasetçiler, yasalar 
ve diğer otoriteler içinde de  atık yakma tesislerinin ku-
rulması sürecinde  sağlam bir yol olacaktır.

“Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yoluyla Kaynak 
Verimliliği Esasında ve İklim Dostu Kullanımı Projesi” 
(kısa adıyla Türk-Alman Biyogaz Projesi), T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Federal Alman Çevre, Doğa Ko-
ruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasındaki “Çevre 
Alanında Ortak İkili Iş birliği” çerçevesinde, Alman Ulus-
lararası Iş Birliği Kurumu (GIZ) ve Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Çalışmada, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıl-
dığı Balıkesir, Sakarya, Bolu, İzmir, Manisa, Konya gibi 
illerin biyogaz potansiyelinin ön plana çıktığı görülüyor. 
Bu potansiyelin Türkiye için gelişmeye yeni başlamış 
olan biyogaz sektörü için değerlendirilmesi büyük öne-
me haiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gönen ve Çiçekdağı’nda 
bulunan hayvan çiftliklerinde Biyogaz tesislerinin 2014 
yılına kadar tamamlanıp elektrik üretimine başlanması-
nı hedefliyor. 

Ayrıca Belediyelerimizin katı atık bertaraf tesislerinde 

kurulu gücü 72,139 MW olan 7 adet pilot ölçekli biyo-
gaz enerji üretim tesisi’nde sebze, meyve, market atık-
ları, park ve bahçe atıkları gibi biyobozunur atıklarının 
yönetimi sağlanarak enerji üretimi gerçekleştirilmekte-
dir.

İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji hakkındaki mev-
zuat ve politikalar da dikkate alındığında atıkların enerji 
geri kazanımı amaçlı kullanımının yaygınlaşacağı öngö-
rülmektedir.  Atığın enerjisinden yararlanma potansiye-
lini etkileyen diğer bir konu, daha genel olarak elektrik 
piyasasında gelişen değişikliklerdir. Enerji piyasaları 
daha serbest hale geldikçe yakıt olarak kullanılacak 
atıkların kalori değeri piyasaları da daha rekabet eder 
hale getirecektir. 

STANDARD- Son olarak okuyucularımıza iletmek 
istedikleriniz…

E. BAYRAKTAR- Toplum olarak elimizdeki kaynakla-
rın ne kadar sınırlı olduğunun farkına varmamız ve bu 
bağlamda kentlerimiz ve yaşam çevrelerimizin daha iyi 
yaşam kalitesine sahip olması için el ele verip teknik 
bilgi ve yaratıcılığımızı bu amaç doğrultusunda kullana-
bilmemize bağlı olacağını belirtmek isterim.

Yaşanabilir mekânların oluşturulması, sürdürülebilir 
kentsel gelişimin sağlanması bizler başta olmak üzere 
hepimizin görevidir. Burada “kent kültürü ve kontrollü 
yapılaşma” bilincinin topluma kazandırılmasında yayın 
organlarına da öncü ve kolaylaştırıcı görevler düşmek-
tedir.

Bu ortak amaçla sizler ve okuyucularla yeni sayılarda 
buluşmak dileğiyle…
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Kâgir yapı, taş, tuğla, kerpiç vb. gibi parçalı elemanlarla yapılmış olan yapı olarak tanımlanmaktadır. 
Kâgir birim ise, kâgir yapıyı oluşturmak için tasarlanarak önceden imal edilerek hazırlanmış bileşen 
olarak tanımlanmaktadır. Kâgir birimler, açık yüzeyli ve sıvalı kâgir, iç kaplamalar ve bölmeler de 
dâhil olmak üzere, binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan ve taşıma-
yan kâgir kısımlarında kullanılmaktadır. Yapılarda, kâgir birim olarak kullanılan blok tipleri: Kil, kireç 
kumtaşı, beton (yoğun ve hafif), gazbeton, yapay ve doğal taştır. 

Kâgir yapı ve kâgir birimlerle ilgili olan ve yürürlükte bulunan Türk Standardları ve TSE kriterlerinin 
(TSE K) listesi aşağıda verilmiştir:

Standard 
No

Standard İsmi

TS 7847 Boyalar Ve Sıvalar - Kâgir Ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri Ve Kaplama Sistemleri

TS 9488 Tanklar - Yer Altında - Giriş Rögarları - Kâgir - Yapım Kuralları

TS EN 413-1 Çimento - Kâgirde Kullanım İçin - Bölüm 1: Bileşim, Özellikler Ve Uygunluk Kriterleri

TS EN 413-2 Çimento - Harç Çimentosu - Bölüm 2: Deney Yöntemleri

TS EN 480-
13

Kimyasal Katkılar - Beton, Harç Ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 13: Harç Kimyasal Katkılarının Deneyleri 
İçin Referans Kâgir Harcı

TS EN 771-1 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil Kâgir Birimler (Tuğlalar)

TS EN 771-2 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kâgir Birimler

TS EN 771-3 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 3: Beton Kâgir Birimler (Yoğun Ve Hafif Agregalı)

TS EN 771-4 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton Kâgir Birimler

TS EN 771-5 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 5: Yapay Taş Kâgir Birimler

TS EN 771-6 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal Taş Kâgir Birimler

TS EN 772-1 Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 1: Basınç Dayanımının Tayini

TS EN 772-2
Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 2: Beton Kâgir Birimlerin Boşluk Alanı Yüzdesinin Tayini (Kâğıtta İz 
Çıkarma Metodu İle)

TS EN 772-3
Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 3: Kil Kâgir Birimlerin Net Hacmi Ve Boşluk Yüzdesinin Su İçerisinde 
Tartma Metoduyla Tayini

TS
E-

ST
A

N
D

A
RD

Kâgir Birimler-Standard

TSE Standard Hazırlama 
Merkezi Başkanlığı
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Standard 
No

Standard İsmi

TS EN 772-4
Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 4: Tabii Taş Kâgir Birimlerin Toplam Ve Görünen Porozitesi İle Boşluksuz 
Ve Boşluklu Birim Hacim Kütlesinin Tayini

TS EN 772-5 Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 5: Kil Kâgir Birimlerin Aktif Çözünebilir Tuz İçeriğinin Tayini

TS EN 772-6 Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 6: Beton Kâgir Birimlerin Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini

TS EN 772-7
Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 7: Kil Kâgir Su Yalıtım Tabakası Birimlerinde Suda Kaynatma Metoduyla 
Su Emme Tayini

TS EN 772-9
Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 9: Kil Ve Kireç Kumtaşı Kâgir Birimlerin Boşluk Hacmi Ve Yüzdesi İle Net 
Hacimlerinin Kum Doldurma Metodu İle Tayini

TS EN 772-
10

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 10: Kireç Kumtaşı Ve Gazbeton Birimlerde Rutubet Muhtevası Tayini

TS EN 772-
11

Kâgir Birimler - Deney Yöntemleri - Bölüm 11: Betondan, Gazbetondan, Yapay Ve Doğal Taştan Yapılmış Kâgir 
Birimlerde Kapiler Su Emme Ve Kil Kâgir Birimlerde İlk Su Emme Hızının Tayini

TS EN 772-
13

Kağir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 13: Kâgir Birimlerin Net Ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlelerin Tayini (Doğal 
Taş Hariç)

TS EN 772-
14

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 14: Beton Ve Sun’î Taş Kâgir Birimlerin Rutubet Hareketinin Tayini

TS EN 772-
15

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 15: Gazbeton Kâgir Birimlerde Su Buharı Geçirgenliğinin Tayini

TS EN 772-
16

Kâgir Birimler - Deney Yöntemleri - Bölüm 16: Boyutların Tayini

TS EN 772-
17

İlgili Cen Komitesi Tarafından Hazırlanacaktır

TS EN 772-
18

Kâğir Birimler - Deney Yöntemleri - Bölüm 18: Kireç Kumtaşı Kâgir Birimlerde Donma Çözülmeye Dayanıklılığın 
Tayini

TS EN 772-
19

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 19: Yatay Delikli Geniş Kil Kâgir Birimlerin Rutubet Genleşmesi Tayini

TS EN 772-
20

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 20: Agrega, Kuma Taş Ve Doğal Taş İle İmal Edilmiş Kâgir Birimlerin 
Yüzey Düzgünlüğü Tayini

TS EN 772-
21

Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 21: Soğuk Su Emilimi İle Kil Ve Silis Kumtaşı Kâgir Birimlerin Su Emme 
Tayini

TSE CEN/TS 
772-22

Kâgir Birimler - Deney Yöntemleri - Bölüm 22: Kil Kâgir Birimlerin Donma Çözülme Direnci Tayini

TS EN 845-1 Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Özellikler - Bölüm 1: Bağlar, Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular

TS EN 845-2 Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Özellikler - Bölüm 2: Lentolar

TS EN 845-3 Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Özellikler - Bölüm 3: Yataklama Derzi İçin Hasır Çelik Donatı

TS EN 846-2
Kâgir - Yardımcı Bileşenler- Deney Metotları - Bölüm 2: Harç Derzlerinde Kullanılan Önyapımlı Yatay Derz Donatısı 
Bağ (Aderans) Dayanımının Tayini

TS EN 846-3
Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 3: Önyapımlı Yatay Derz Donatısı Kaynaklarının Kesme Yük 
Kapasitesinin Tayini

TS EN 846-4
Kâgir -Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 4: Şeritlerin Yük-Şehir Karakteristikleri Ve Yük Kapasitelerinin 
Tayini

TS EN 846-5
Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 5: Duvar Bağlarının Çekme Ve Basınç Yük Kapasitesi Ve 
Yük- Yer Değiştirme Özelliklerinin Tayini (Çiftli Deney)

TS EN 846-6
Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 6: Duvar Bağlarının Çekme Ve Basınç Yük Kapasitesi Ve 
Yük- Yer Değiştirme Özelliklerinin Tayini (Tek Uç Deneyi)
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Standard 
No

Standard İsmi

TS EN 846-7
Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 7: Kayma Bağları Ve Tutucu Bağların Kesme Yük Kapasitesi 
Ve Yük- Yer Değiştirme Özelliklerinin Tayini (Harç Derzleri İçin Çiftli Deney)

TS EN 846-8
Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 8: Kiriş Askılarının Yük Kapasitesi Ve Yük- Yer Değiştirme 
Özelliklerinin Tayini

TS EN 846-9 Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 9: Lentonların Eğilme Direnci Ve Kayma Direncinin Tayini

TS EN 846-
10

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 10: Konsol Tutucularının Yük Kapasitesi Ve Yük- Yer 
Değiştirme Özelliklerinin Tayini

TS EN 846-
11

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 11: Lentoların Boyut Ve Biçimden Sapmasının Tayini

TS EN 846-
13

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Deney Metotları - Bölüm 13: Organik Kaplamaların Çarpmaya, Aşınmaya Ve 
Korozyona Karşı Direncinin Tayini

EN 846-14
Methods Of Test For Ancillary Components For Masonry - Part 14: Determination Of The İnitial Shear Strength 
Between The Prefabricated Part Of A Composite Lintel And The Masonry Above İt (Tse Adapte Edecektir)

TS EN 934-3
Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 3: Kâgir Harcı Katkıları - Tarifler, Gerekler, Uygunluk, 
İşaretleme Ve Etiketleme

TS EN 998-1 Kâgir Harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve İnce Sıva Harcı

TS EN 998-2 Kâgir Harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir Harcı

TS EN 
1015-1

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini (Elek Analizi Yoluyla)

TS EN 
1015-2

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 2: İmalatta Kullanılan Harç Yığınlarından Numune Alma ve Deney İçin 
Hazırlama

TS EN 
1015-3

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 3: Taze Harç Kıvamının Tayini (Yayılma Tablası İle)

TS EN 
1015-4

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 4: Taze Harç Kıvamının Tayini (Daldırma Ucu Kullanımıyla)

TS EN 
1015-6

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 6: Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesinin Tayini

TS EN 
1015-7

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 7: Taze Harcın Hava Muhtevasının Tayini

TS EN 
1015-9

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 9: Taze Harcın İşlenebilme Ve Düzeltilme Süresinin Tayini

TS EN 1015-
10

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 10: Sertleşmiş Harcın Boşluklu Kuru Birim Hacim Kütlesinin Tayini

TS EN 1015-
11

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 11: Sertleşmiş Harcın Basınç Ve Eğilme Dayanımının Tayini

TS EN 1015-
12

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 12: Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının Alt Tabakaya Yapışma Dayanımının 
Tayini

TS EN 1015-
17

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 17: Taze Harçlarda Suda Çözünebilen Klorür Muhtevasının Tayini

TS EN 1015-
18

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 18: Sertleşmiş Harcın Kapiler Etkiler Esnasında Su Emme Katsayısının Tayini

TS EN 1015-
19

Kâgir Harçları - Deney Metotları - Bölüm 19: Sıva ve Örgü Harçlarının Su Buharı Geçirgenliğinin Tayini

TS EN 1015-
21

Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 21: Tek Tabaka Olarak Yapılan Kaba Sıvanın Alt Tabakalarla Uyumunun 
Tayini
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Standard 
No

Standard İsmi

TS EN 
1052-1

Kâgir - Deney Metotları - Bölüm 1: Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 
1052-2

Kâgir - Deney Metotları - Bölüm 2: Eğilme Dayanımının Tayini

TS EN 
1052-3

Kâgir - Deney Metotları - Bölüm 3: Başlangıç Kayma Dayanımının Tayini

TS EN 
1052-4

Kâgir - Deney Metotları - Bölüm 4: Su Yalıtım Tabakası Bulunan Derzlerde Kayma Dayanımının Tayini

TS EN 
1052-5

Kâgir - Deney Metotları - Bölüm 5: Bağ Dayanımının Döndürerek Zorlama Metodu İle Tayini

TS EN 
1062-1 

Boyalar Ve Vernikler - Kâgir ve Beton Dış Cepheler İçin Kaplama Malzemeleri ve Sistemleri - Bölüm 1: 
Sınıflandırma

TS EN 
1062-3

Boyalar Ve Vernikler - Kâgir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri - Bölüm 3: Su 
Geçirgenliğinin Tayini

TS EN 
1062-6

Boyalar Ve Vernikler - Kâgir Ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri - Bölüm 6: 
Karbondioksit Geçirgenliğinin Tayini

TS EN 
1062-7

Boyalar ve Vernikler - Kâgir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri - Bölüm 7: 
Çatlak Örtme Özelliğinin Tayini

TS EN 1062-
11

Boyalar ve Vernikler - Beton ve Kâgir Dış Yüzeyler İçin Kaplama Maddeleri ve Kaplama Sistemleri - Bölüm 11: 
Deney Öncesi Şartlandırma Metotları

TS EN 1745 Kâgir ve Kâgir Mamuller - Isıl Özelliklerin Tayini İçin Yöntemler

TS EN 1934 Binaların Isıl Performansı - Isı Ölçer Kullanan Sıcak Kutu Metodu İle Isıl Direncin Tayini

EN 1996-
1-1

Eurocode 6: Kâgir Yapıların Tasarımı - Bölüm 1-1: Donatılı ve Donatısız Kâgir Yapılar İçin Genel Kurallar

EN 1996-
1-2

Eurocode 6: Kâgir Yapıların Tasarımı - Bölüm 1-2: Genel Kurallar - Yapısal Yangın Tasarımı

EN 1996-2 Eurocode 6: Kâgir Yapıların Tasarımı - Bölüm 2: Tasarım Ölçütleri, Malzeme Seçimi ve Kâgire Uygulanması

EN 1996-3 Eurocode 6: Kâgir Yapıların Tasarımı - Bölüm 3: Donatısız Kâgir Yapılar İçin Basit Hesaplama Metodu

TS ENV 
12404 

Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerin Dayanıklılığı - Bir Duvar Mantarı İlacının Kuru Çürüklük Mantar (Serpula 
Lacrymans) Ahşapta Gelişmesini Önleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Laboratuvar Metodu

TS EN 
12418

Şantiyelerde Kullanılan Kâgir ve Taş Kesme Makinaları - Güvenlik

TS EN 
15080-12

Yangına Dayanıklılık Deneylerinin Sonuçlarının Genişletilmiş Uygulaması - Bölüm 12: Yük Taşımayan Kâgir Duvarlar

TSE CEN/TR 
15225 

Kâgir Harcı - Tasarlanmış - Ce İşaretlemesi (Uygunluk Teyit Sistemi 2+) İçin Fabrika İmalât Kontrolüne İlişkin 
Kılavuz

TS EN 
15254-2

Yangına Direnç Deneylerinden Elde Edilen Sonuçların Geniş Kapsamlı Uygulaması - Taşıyıcı Olmayan Duvarlar - 
Bölüm 2: Duvarcılık ve Alçı Blokları

TSE K 13 Yalıtım Tabakalı Sandviç Hafif Kâgir Birimler

TSE K 143 Yalıtım Tabakalı Kil Kâgir Birimler

tkt 
201289884 
(kriter 
tasarısı)

Cam Elyaf Takviyeli Polyester Malzemeden Hafif Kâgir Birimler
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı

Ülkemizde yapı malzemelerinin denetiminden  Sana-
yi ve Ticaret Bakanlığı sorumlu iken AB Mevzuatlarına 
uyumlaştırma çalışmalarının başlaması ile 97/9/196 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapı Malzemeleri direk-
tifinin uyumlaştırılması ve uygulamasına dair işlemler 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmek-
tedir. Bu sayede yapı ve yapıyı oluşturan malzemenin 
güvenliği tek bir Bakanlığın (mülga Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı) görev kapsamı içerisinde birleştirilmiştir. 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 08.09.2002 tarih ve 
24870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ancak  üre-
ticilerimizin altyapı hazırlıkları ile  yerleşik Onaylanmış 
kuruluşların görevlendirilmesi süreçleri aşılarak Yönet-
melik 01.01.2007 tarihi itibari ile zorunlu olarak uygula-
maya konulmuştur.

Yönetmeliğin Ülkemizde uygulamaya konulması ile Ba-
kanlığımız yapı malzemeleri alanında mevzuat düzen-
lemeleri yapmakta, onaylanmış kuruluşları görevlendir-
mekte ayrıca merkez ve taşra teşkilatlarımızca piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmektedir.

Kâgir sistem; bağlayıcı olarak harç kullanılan yapım 

tekniğidir. Geri dönüşüm oranı yüksektir. Harç yanın-
da kullanılan malzeme çeşidine göre  TS EN 771-1 Kil 
Kâgir Birimler (Tuğlalar), TS EN 771-2 Kireç Kumtaşı, 
TS EN 771-3 Beton Kâgir Birimler (Yoğun ve Hafif Ag-
regalı), TS EN 771-4 Gazbeton Kâgir Birimler, TS EN 
771-5 Yapay Taş Kâgir Birimler, TS EN 771-6 Doğal 
Taş Kâgir Birimler standartları kapsamında ve piyasa-
ya, CE işaretlemesi ile arz edilmektedir. 

CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulla-
rı 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve 01.07.2010 itibariyle mecburi uygula-
maya giren “Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacağı Kriterler 
Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik 
kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere “G işare-
ti” iliştirilmeli ve hakkında bir standart bulunmayan mal-
zemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler 
ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve 
buna istinaden G işareti iliştirilmek suretiyle piyasaya 
arz edilmektedir.

Bakanlığımız yayımladığı mevzuat ile tüm yapı malze-
melerinin güvenli olarak piyasaya arz edilmesini ve yapı 
işlerinde de güvenli ürünlerin kullanılmasını hedefle-
mektedir.

Güvenli Yapılar Ancak Güvenli Yapı 
Malzemeleriyle Üretilebilir
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Yapı malzemelerine “CE” işareti iliştirilebilmesi için, il-
gili ürünün kullanım alanına göre taşıdığı risk dahilin-
de AB Komisyonu tarafından belirlenen uygunluk teyit 
sistemleri kullanılmaktadır. Bu veriler Bakanlığımız ta-
rafından hazırlanan, 22.06.2004 tarih ve 25500 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi 
Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ” 
(TAU/2004-006) ile duyurulmaktadır.

Kâgir sistem bünyesinde bulunan yapı elemanları, 
97/740/EC no’lu Komisyon Karar kriterleri ve deprem 
bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmeliğin 
bu sistemde, öngörülen basınç dayanım değerini en 
fazla % 5 kusurlu numune ihtimaliyle sağlayan kâgir 
birimleri kategori I uygunluk teyit sistemi 2+ olarak ve 
Kategori I’deki gerekleri sağlamayan kâgir birimler ka-
tegori II uygunluk teyit sistemi 4 olarak belirtilmiştir.

Uygunluk teyit sistemi 4’e dahil olan ürünlere “CE” işa-
reti iliştirilebilmesi için imalatçının kendisi tarafından ha-
zırlanan AT Uygunluk Beyanı yeterlidir. Ancak uygunluk 
teyit sistemi 2+’ya dahil olan ürünlerde imalatçı tara-
fından hazırlanan AT Uygunluk Beyanından önce ilgili 
ürüne yönelik fabrika üretim kontrol belgelendirmesi 
yapmak amacıyla Bakanlığımız tarafından görevlendi-
rilmiş onaylanmış kuruluş görev almaktadır.

Bakanlığımız Onaylanmış Kuruluş görevlendirmeye 
28.01.2007 tarihinden itibaren başlamış ve günümüz-

de Kâgir birimler kapsamında faaliyet gösteren 6 adet  
Onaylanmış Kuruluş bulunmaktadır. 

Ayrıca Kâgir birimler yangın açısından da güvenli yapı 
malzemeleri olup, Bakanlığımız tarafından 2007 yılında 
yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmeliğe göre test edilmeye gerek olmadan yanı-
cılık sınıfı A1 olarak değerlendirilen yapı malzemeleri 
arasında yer almaktadır.

Bakanlığımız piyasa gözetim ve denetimi ile, yapı mal-
zemelerinin piyasaya arzı, dağıtımı veya piyasada iken 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun üretilip üretil-
mediği ve kullanım amacına göre kullanılıp kullanılma-
dığı denetlenmekte, güvenli olmayan yapı malzemeleri 
güvenli hale getirilmekte, gerektiğinde yaptırımlar uy-
gulanmaktadır.

Denetim Ülke genelinde Valiliklerimiz (Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlükleri) aracılığı ile yerine getirilmektedir. Mü-
dürlüklerimiz bünyesinde denetim faaliyetini yürütecek 
denetim elemanları Bakanlık Merkez Birimi tarafından 
verilen Temel Seviye Eğitimine katılıp, eğitim akabinde 
gerçekleştirilen yazılı sınav ve mülakatta başarı elde 
ederek Denetim Elemanı Yetki Belgesi almaya hak ka-
zananlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız yapı malzemeleri üzerinde gerçekleştire-
ceği denetim faaliyetlerini re’sen veya şikayetlere göre 
yapmaktadır. Re’sen denetimler plana ve programa 



27 AĞUSTOS  2012

göre gerçekleştirilmekte,  şikayetler ise anlık ola-
rak yıl içerisinde değerlendirilmektedir. Re’sen 
denetim mekanizmasında her İl Müdürlüğünün 
hangi aylar içerisinde hangi ürünlerin denetimini 
gerçekleştireceği Merkez Birim tarafından tak-
vimleştirilmekte ve bu takvimin yılın ilk aylarında 
tüm İl Müdürlüklerimize dağıtım işlemi gerçek-
leştirilmektedir.

Denetim takvimi doğrultusunda Denetim Elema-
nı Yetki Belgesi almaya hak kazanmış personele 
İleri Seviye Eğitimi faaliyeti düzenlenmektedir.

Eğitim faaliyeti, yapı malzemelerinin sektör bir-
likleri ve dernekleri ile koordineli teknik uzmanla-
rın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. İleri seviye 
eğitiminde ürünlerin ilgili teknik şartnameleri de-
netçilere tanıtılmakta denetimlerin usul ve yön-
temleri hakkında denetçilerimize ayrıntılı bilgiler 
verilmektedir.

Bakanlığımız 2006 yılından bu yana yapı malze-
melerinin denetim faaliyetlerini yürütmektedir.

Üreticinin mevzuatına uygun güvenli ürün ürete-
rek, CE ve diğer yasal işaretlemeler ile piyasa-
ya arz etmesi, ürünün birim maliyetini etkileyen 
faktörlerdendir.Piyasa Gözetim ve Denetim fa-
aliyetlerinde Bakanlık olarak stratejimiz; güvenli 
olmayan ürünlerin tespiti halinde öncelikli olarak 
piyasayı bilgilendirmek, ve eğitmek, üreticilerin 
piyasaya güvenli ürün arz etmesini temin et-
mektir. 

2011 yılında kâgir birim üreticilerine yönelik 387 
adet denetim gerçekleştirilmiş, bu denetimler 
neticesinde; mevzuata uygunsuzluk ve ürün gü-
vensizliği sebepleriyle imalatçılarımıza Kanunun 
ön gördüğü yaptırımlar uygulanmıştır.

Bakanlığımız tarafından yürütülen Piyasa Göze-
timi ve Denetimi Faaliyetleri incelendiğinde; kâgir 
Birim Sektörü tüm yapı malzemeleri alanında ki 
yeni mevzuat uyumlaştırma ve uygulamalarına 
hızlı adapte olduğu görülmektedir. 

Bu durum sektör üzerinde gerçekleştirilen de-
netimlerde % 80’e yakın bir oranda gözlenmek-
tedir.

Bakanlığımız “güvenli yapılar ancak güvenli yapı 
malzemeleriyle üretilebilir” ilkesi çerçevesinde, 
yapılarda malzemelerin mevzuatına uygun ola-
rak (kullanım amacının gerektirdiği şekilde) kulla-
nılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına hızla 
devam etmektedir.
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TSE Yapı Malzemeleri Sektörü 
Belgelendirme Müdürlüğü

Kâgir Birimler

Ülkemizde yürürlükte olan 6 adet kâgirim standardı mevcuttur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

TS EN 771-1 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil Kâgir Birimler (Tuğlalar)
TS EN 771-2 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kâgir Birimler
TS EN 771-3 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 3: Beton Kâgir Birimler (Yoğun ve Hafif  Agregalı)
TS EN 771-4 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton Kâgir Birimler
TS EN 771-5 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 5: Yapay Taş Kâgir Birimler
TS EN 771-6 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal Taş Kâgir Birimler

Bu standardlarla ilgili olarak yapılan ürün belgelendirme sayısı aşağıda verilmiştir.

TS EN 771-1 103 Adet
TS EN 771-2 1 Adet 
TS EN 771-3 59 Adet
TS EN 771-4 9 Adet
TS EN 771-5 Belgeli Firma bulunmamaktadır.
TS EN 771-6 Belgeli Firma bulunmamaktadır.

TSE Laboratuvarları olarak bu standardlar kapsamında bulunan tüm muayene ve deneyler yapılabilmektedir. 
Buna ek olarak ısıl iletkenlik deneyi için Çorum Yapı Malzemeleri Laboratuvarında ek bir deney cihazı alınacak ve 
ısıl iletkenlik özelliği ile ilgili deney ikinci bir laboratuvarında da yapılabilecektir. 

Bu standardların 2011 versiyonu çıkmıştır. Yeni versiyon için Sektör üreticileri ile birlikte çalıştay yapılması plan-
lanmaktadır.
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Ülkemizin son yıllarda meydana gelen depremler ve ya-
şanan can ve mal kayıplarımız, deprem gerçeğiyle her 
an yüz yüze olan ülkemiz ve insanımız için en yüksek 
tedbirin alınması gereken önemli bir konu olmuştur.

Ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü birinci derece 
deprem kuşağında yer almaktadır. Başka bir ifadeyle, 
aralarında nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 11 büyük 
şehrimizin, ülke nüfusunun % 70’inin ve büyük sanayi 
tesislerinin % 75’inin yer aldığı bu bölgelerde, her an 
büyük bir deprem olma ihtimali vardır.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve son olarak 
23 Eylül 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi 
ile ülkemizdeki deprem risk bölgelerinin ne denli yaygın 
olduğu acı bir şekilde tecrübe edilmiştir.

Marmara Depreminde 96.808 konut ve 15.944 iş yeri 
yıkılmış, bir o kadarı da orta derecede hasar görmüş-
tür. Bu hasarların yanı sıra, bu hasarlarla karşılaştırı-
lamayacak sayıda (17 binin üzerinde) vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş ve yine yaklaşık 44 bin civarında 
vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı

Türkiye’de Yapı Denetimi Sistemi



Van İlinde meydana gelen depremde de 2262 konut ve iş yeri yı-
kılmış, 604 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4152 vatandaşımız 
da yaralanmıştır.

Bu tablo da gösteriyor ki, denetimsiz ve kalitesiz yapılaşmanın 
sonuçları tüm ülke insanımıza maddi ve manevi kayıplar olarak 
geri dönmektedir.

Vatandaşların “sağlıklı ve dengeli bir çevrede” yaşamalarını sağ-
layıp, “konut ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri” almak bakımın-
dan Devlete düşen görevler, Anayasanın 56’ncı ve 57’nci mad-
delerinde sıralanmıştır.

Yaşadığımız afetlerde hasarların ve can kayıplarının fazla olma-
sının en büyük nedeni yapıların projesine, fen ve sanat kuralla-
rına, tekniğine ve ilgili mevzuatına uygun yapılmamasıdır. Pro-
jelerin % 91’inde tasarım, hesap ve çizim hatalarının bulunması; 
beton mukavemetinin, projesinde öngörülenden ortalama % 40 
daha az olması ve Teknik Uygulama Sorumluları tarafından uygu-
lamanın kesinlikle denetlenmediği gerçeği, ülkemiz mevcut yapı 
stokunun depremlere karşı yeterli dayanımda olmadığını göster-
mektedir.

Bu sonuçlar ışığında, özellikle de Marmara Depremi’nde yaşa-
nan ağır kayıplar sonrasında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakan-
lığı, yapı denetimi yasa taslaklarını birleştirmiş ve 595 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi hazırlaya-
rak, 10 Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlatmıştır. 
13 Temmuz 2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmi Gazete ilanı ile de 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. 

4708 sayılı Kanun ile “can ve mal güvenliğini teminen, imar pla-
nına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılma-
sını sağlamak” amaç edinilmiş ve bu amaç doğrultusunda, yapı 
denetiminin konusunda uzman personele sahip, kurumsallaşmış 
firmalar eliyle yürütülmesi gerekliliğini ortaya çıkmıştır.

4708 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Yapı Denetim Sistemi 
öncelikli olarak 19 Pilot ilde uygulamaya konulmuştur. Bu uygu-
lamalar sonrasında yapının denetimi ve mevcut yapı kalitesinde 
ciddi bir biçimde iyileşme olduğu Yapı Denetimi Hakkında Ka-
nun’unun uygulandığı ve uygulanmadığı illerde yapılan inceleme-
ler sonucunda karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.

Pilot uygulama sonrası elde edilen olumlu veriler doğrultusunda 
01.01.2011 tarihi itibariyle tüm ülkede uygulamasına geçilen Yapı 
Denetim Sisteminde 1436 adet Yapı Denetim Kuruluşu, 21,901 
Denetçi, 25,297 Kontrol Elemanı, 2,350 Yardımcı Kontrol Elema-
nı kayıt altında olup, 313,994,178 m² inşaat denetlenmektedir.

23 Eylül 2011 Van Depremi sonrasında, deprem bölgesinde ya-
pılan incelemelerde 01.01.2011 tarihi sonucu Van ilinde 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ruhsat 
alınıp inşaatına başlanan yapıların taşıyıcı sistemlerinde herhangi 
bir hasar meydana gelmemiştir.
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Eldeki veriler, Yapı Denetimi ile inşa edilen yapılarda de-
netim ve takibin 3194 sayılı İmar Kanun’una göre uy-
gulanan Teknik Uygulama Sorumluluğu sistemine göre 
daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmakla birlikte,  ya-
pıların her aşamasının gerek evraklarla gerekse Ulusal 
Yapı Denetim Sistemi Veritabanı ile kayıt altına alındığını 
göstermektedir. Böylelikle de Ulusal Yapı Denetim Sis-
temi Veri tabanıyla kayıt altına alınmış yapılara ait bir 
veri bankası oluşturulmaktadır.

Denetim süreci, yapı sahibi ile Yapı Denetim Kuruluşu 
arasında Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesinin imza-
lanması ile başlamakta, inşaata ilişkin tüm belgelerin 
uygun formatlarda hazırlanarak Yapı Denetim Kurulu-
şunda görevli Denetçilerin incelenmesi ve onaylanma-
sından sonra ruhsat başvurusu için İlgili İdaresine baş-
vuru yapılmasıyla devam etmektedir.

Yapı Denetim Kuruluşunun Görevleri Kanun’un 2. Mad-
desinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmelik’inin 5. 
Maddesinde de belirtilmiş olup, proje denetim safhası, 
yapı ruhsatı alınması safhası ve yapım safhası başlık-
ları altında detaylı olarak sıralanmıştır. Yapı denetim 
kuruluşları, denetçileri ve yardımcı kontrol elemanları 
aracılığıyla, yapıya ait projelerin uygunluğunu denet-
lemek, inşai faaliyetlerin ruhsat ve ekleri ile mevzuata 
uygun olarak yapılmasını sağlamakla görevlendirilmiş 
olup, bu görevler kapsamındaki tespit edecekleri aykırı 

uygulamaları ilgili kurumlara bildirmekle sorumlu tutul-
muşlardır.  Ayrıca kuruluşun bu görevleri yerine getir-
mesi sırasında takip edilecek prosedürlerin ve denetim 
başlıklarının verildiği ek form ve belgeler de Yönetmelik 
eklerinde mevcuttur.

İnşai faaliyetlerin bitimi ve binanın Yapı Kullanma İzin 
Belgesinin alınması sonrasında Yapı denetim kuruluşu-
nun sorumluluğu taşıyıcı sistemde on beş yıl, taşıyıcı 
olmayan diğer kısımlarda iki yıl süre ile devam etmek-
tedir.

Sistemin yürütülmesi esnasında vatandaşların 
şikâyetleri, tarafların uyuşmazlıkları vb nedenlerle gün-
deme gelen denetim sorunları, gerek İl Yapı Denetim 
Komisyonları, gerekse Merkez Yapı Denetim Komis-
yonu tarafından yerinde giderilmeye çalışılmaktadır. 
Denetim sisteminin tarafları denetim görevini gereken 
şekilde yerine getirmediğinde, Kanunun öngördüğü 
yaptırımlar uygulanarak sistemin dışında bırakılmaktadır. 

Diğer yandan Kanunun uygulanmasına Bakanlığımız 
tarafından yapılan düzenlemelerle yön verilmektedir. 
Ancak uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunların 
bertaraf edilmesi ve denetimin daha da etkin hale ge-
tirilmesi amacıyla, yeni bir Kanun çalışması halihazırda 
yürütülmektedir.



CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu 
çerçevesinde oluşturduğu Yeni Yaklaşım Direktiflerine 
göre, ürünün ilgili direktife göre direktifin temel gerekleri 
karşıladığını ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir güvenlik işaretidir. 
CE işareti ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 
çevre ve sağlık açısından asgari güvenlik koşullarına 
uygunluğunu gösteren bir işaret olup, kalite işareti de-
ğildir.

Kâgir birimler, 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Di-
rektifi kapsamında bulunan aşağıda belirtilen uyumlaş-
tırılmış standardlara göre değerlendirilmektedir;

- TS EN 771-1 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil 
Kâgir Birimler (Tuğlalar),

- TS EN 771-2 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 2: 
Kireç Kumtaşı Kâgir Birimler,

- TS EN 771-3 Kâgir Birimler - Özellikler -Bölüm 3: Be-
ton Kâgir Birimler (Yoğun ve Hafif  Agregalı),

- TS EN 771-4 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 4: 
Gazbeton Kâgir Birimler,

- TS EN 771-5 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 5: 
Yapay Taş Kâgir Birimler,

- TS EN 771-6 Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 6: 
Doğal Taş Kâgir Birimler.

Türk Standardları Enstitüsü 1783 nolu onaylanmış Ku-
ruluş Numarası ile Türkiye’deki ilk onaylanmış kurulu-
şu olup, yukarıda belirtilen uyumlaştırılmış Kâgir Birim 
standardlarının CE işareti Uygunluk Değerlendirme iş-
lemlerinde Onaylanmış Kuruluş olarak faaliyet göster-
mektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında, CE işareti-
nin iliştirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar, 
Uyumlaştırılmış Standardların EK ZA kısmında bulun-
maktadır. Bu kısımda uygunluğun onaylanması için 
Uygunluk Teyit Sistemleri belirtilmiştir. Uygunluk teyit 
sistemine göre Onaylanmış Kuruluş ve üreticinin gö-
revleri değişmektedir.

EN 771 serisi kâgir birim standardları Ek ZA kısmına 
bakıldığında; Kategori I olan ürünler için Uygunluk Teyit 
Sistemi 2+,  Kategori II olan ürünler için Uygunluk Teyit 
sistemi 4 olarak belirtilmiştir. EN 771 serisi kâgir birim 
standardlarına göre Kategori I kâgir birimler; Beyan 
edilen basınç dayanımı değerinin en fazla % 5 kusurlu 
numune ihtimaliyle sağlanabildiği kâgir birimlerdir. Ka-
tegori II kâgir birimler ise; Kategori I kâgir birimler için 
belirlenen güven seviyesini sağlaması tasarlanmayan 
kâgir birimlerdir.

Kategori I olarak tasarlanmış ürünlerde uygunluk teyit 
sistemi 2+ olarak belirtildiğinden, uygunluğun teyidi 
için Onaylanmış Kuruluşa ihtiyaç vardır.
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TSE  Ürün Belgelendirme  
Merkezi Başkanlığı

Direktifler Müdürlüğü

Kâgir Birimler, CE İşareti ve TSE
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Bu ürünlerde CE işaretinin iliştirilebilmesi için hem üre-
tici hem de Onaylanmış kuruluşun uygunluğun onay-
lanmasında görevleri vardır. “Uygunluk teyit sistemi 2+" 
olan kâgir birimler için görevler şu şekilde dağıtılmıştır;

a)  Üreticinin Görevleri

1- Fabrika İmalat Kontrolü.

2- Ürünün Başlangıç Tip deneyleri.

b)  Onaylanmış Kuruluşun Görevleri

1- Fabrika Üretim Kontrolünün Fabrika ve Fabrika 
Üretim Kontrolünün bir başlangıç muayenesi te-
mel alınarak belgelendirilmesi.

2- Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli denetimi, 
değerlendirmesi ve onayı.

Kategori II olarak tasarlanmış ürünlerde CE işaretinin 
iliştirilebilmesi için uygunluk değerlendirme işlemlerinde 
Onaylanmış kuruluşun herhangi bir faaliyeti bulunma-
maktadır. Bu ürünün işaretlemesi ile ilgili tüm sorumlu-
luk üreticiye aittir. 

Kategori II olarak tasarlanmış “Uygunluk Teyit Sistemi 
4” olan kâgir birimlerin uygunluğunun onaylanmasında 
üretici aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmelidir;

- Fabrika İmalat Kontrolü.
- Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri.

Fabrika İmalat Kontrolü; piyasaya sürülen mamulün 
tabii olduğu standarda ve üretici tarafından beyan 
edilen değerlere uygun olduğunu garanti altına almak 
üzere, mamulün dâhili kontrol işlemlerini kapsayan bir 
sistemdir. Üreticinin Fabrika İmalat Kontrolü için gerek-
li dokümantasyonu oluşturması ve sistemi yürütmesi 
gerekmektedir. Fabrika Üretim kontrolü ile ilgili bilgiler 
EN 771 serisi kâgir birim standardlarında, standardın 
Madde 8.3’de belirtilmiştir.

Başlangıç Tip Deneyleri; yeni bir ürün geliştirildiğinde 
ürünün mevcut özelliklerinin ilgili standardda belirtilen 
özellikleri ve üretici tarafından beyan edilen değerle-
ri sağladığını doğrulamak üzere, ürün piyasaya arz 
edilmeden önce yapılan deneylerlerdir. CE işareti hü-
kümleri ile ilgili olarak sağlanması gerekli performans 
karakteristikleri için kâgir birimin ilgili uyumlaştırılmış 
standardın Ek ZA Çizelge ZA.1’e bakılmalıdır. Başlan-
gıç tip deneyleri ile ilgili bilgiler EN 771 serisi kâgir birim 
standardlarında, standardın Madde 8.2’de belirtilmiştir. 

Uygunluk teyit sistemine göre onaylanmasının ardın-
dan üretici standard Ek ZA’sında belirtilen Uygunluk 
beyanını hazırlamalı ve CE işaretini oluşturmalıdır. CE 
işareti ürün piyasaya arz edilirken görünür, okunaklı ve 
silinmez bir biçimde arz edilen ürüne, bunun mümkün 

olmaması halinde ürün üzerine veya ambalajına ya-
pıştırılan bir etiketle veya ürün ile birlikte verilen ticari 
doküman ile verilmelidir. CE işaretinin eklenmesinden 
üretici veya yetkili temsilcisi sorumludur.

Üretici ürünün ilgili teknik düzenlemenin gereklerine 
uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin 
bulunduğu, ürünün tasarım, üretim ve çalışması veya-
hut hepsi ile ilgili bilgileri ihtiva eden bir Teknik Dosyayı 
hazırlaması gerekmektedir. Teknik Dosyada; Uygunluk 
Beyanı, CE işaretleme örnekleri, Başlangıç tip dene-
yi sonuçları, Fabrika üretim kontrol dokümantasyonu 
(İmalat kontrol el kitabı, organizasyon şeması, görev 
tanımları, prosedürler, muayene ve deney planı, firma 
tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları, kalibrasyon 
planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanları-
nın listesi), tasarıma ait teknik çizimler ve dokumanlar 
bulunmalıdır. Kategori I olarak tasarlanmış ürünlerde 
uygunluk teyit sistemi 2+ olduğundan, bu ürünlere ait 
Teknik dosyalarda belirtilenlere ek olarak Onaylanmış 
Kuruluştan alınmış Fabrika Üretim Kontrol Belgesi ve 
Onaylanmış kuruluşça yapılan denetime ait doküman-
ların da bulunması gerekmektedir.

Üreticiler ürünlerine ait teknik dosyalarını muhafaza et-
mek ve gerek görülmesi durumunda piyasa gözetimi 
yapan kurumlara ve yetkili makamlara sunmakla yü-
kümlüdür.

Yukarıda belirtilen uyumlaştırılmış standardlarda bah-
si geçen Kâgir birimlerin tabii olduğu Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (eski 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) mevzuat uyumlaştır-
ması yapıldığından,  bu ürünler için CE işareti sadece 
Avrupa’daki serbest dolaşım için değil Türkiye’de iç 
piyasaya arz edilen ürünlerin serbest dolaşım için de 
gereklidir.

Hali hazırda Türk Standardları Enstitüsü Yapı Malze-
meleri Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırılmış EN 771 
serisi kâgir birimler standardları konusunda Onaylan-
mış Kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetleri-
ni Direktifler Müdürlüğü ile sürdürmekte ve başvuruları 
kabul etmektedir. Başvurular online olarak TSE resmi 
web sitesindeki linkten veya tanıtım sayfasında belir-
tilen dokümanların Direktifler Müdürlüğüne ulaştırılma-
sıyla gerçekleştirilebilir.

Direktifler Müdürlüğü İrtibat Bilgileri:
Tel: 0 312 416 65 49 
Web adres: http://www.tse.org.tr/hizmetlerimiz/ce-
isareti/yapı-malzemeleri-yönetmeliği
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Şahap Gürler PAŞA
TSE Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı Müdürü

Kâgir Birimler
TSE Turgutlu Yapı Malzemeleri  

Laboratuvarı Çalışmaları

Kâgir birimler, duvarlarda taşıyıcı veya bölme amacıyla 
kullanılan tuğla, beton, gazbeton, yapay taş, doğal taş 
yapı malzemelerini kapsamaktadır. Kâgir birimler ile ilgili 
temel olarak 6 adet standard mevcuttur. Bunlar;

1- TS EN 771-1: Kâgir Birimler - Özellikler -Bölüm 1: Kil 
Kâgir Birimler (Tuğlalar)

2- TS EN 771-2: Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 2: 
Kireç Kumtaşı Kâgir Birimler

3- TS EN 771-3: Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 3: 
Beton Kâgir Birimler (Yoğun ve Hafif Agregalı)

4- TS EN 771-4: Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 4: 
Gazbeton Kâgir Birimler

5- TS EN 771-5: Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 5: 
Yapay Taş Kâgir Birimler

6- TS EN 771-6: Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm 6: 
Doğal Taş Kâgir Birimler

Kâgir birimlerin, bu standardlarda verilen temel özellik 
ve üreticinin belirlemiş olduğu değerlere göre üretilmesi 
gerekmektedir. Kâgir Birimlerde Yapı Malzemeleri Yö-
netmelik’ine göre CE işareti zorunludur. Sistem 4 kap-
samında basınç dayanımı Kategori II’ye göre dekleras-
yon ile veya Sistem 2+ kapsamında basınç dayanımı 
Kategori I’e göre onaylanmış kuruluş tarafından Fabri-
ka Üretim Kontrolü Belgesi alınması suretiyle CE etiketi 
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ürünle birlikte verilmelidir. TSE bu konuda onaylanmış 
kuruluştur.

Türkiye genelinde ağırlıklı olarak TS EN 771-1 Kil Kâgir 
Birimler-Tuğlalar, TS EN 771-3 Beton Kâgir Birimler 
(Bims bloklar bu kapsamdadır.) TS EN 771-4 Gaz-
beton Kâgir Birimler üretilmektedir. Laboratuvarımıza 
Tuğla ve Bims Blok ürünlerinden yoğun deney talebi 
gelmektedir. Türkiye genelinde TS EN 771-1 standar-
dına göre 105 den, TS EN 771-3 standardına göre 59, 
TS EN 771-4 standardına göre 9 TSE belgeli firma bu-
lunmaktadır. 

Bahsi geçen 6 grup kâgir birim için standardlara göre 
gerekli testler TSE Turgutlu Yapı Malzemeleri Labora-
tuvarında gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımıza hem 
Ürün Belgelendirme kapsamında, hem de özel deney 
talepleri gelmekte ve deneyler zamanında sonuçlandı-
rılmaktadır. 

Laboratuvarımız TÜRKAK’dan akredite olup, kâgir bi-
rimlerde basınç ve duvarlarda ısı iletimi deneyi konu-
sunda Türkiye’de tek akredite  laboratuvardır. 

Enerji konusunda hassasiyetin artması ve bu konuda 
mevzuatın da değişmesi ile yapı malzemelerinde ısı ge-
çirgenlik konusu çok daha önemli hale gelmiştir. Kâgir 
birim üreticileri de buna paralel olarak ısı geçirgenliği az 
olan ürün üretme konusunda çalışmalar yapmaktadır. 
Laboratuvarımızda kâgir birimlerin ısı iletim özellikleri 
deneyle belirlenebilmekte, ayrıca konfigürasyona göre 
hesaplama ile  de bu özellik tayin edilebilmektedir.

Kâgir birimlerle ilgili standardlarda belirtilen ve üretici-
lerce beyan edilen özellikler aşağıda belirtilmiştir. Bu 
özellikler kapsamında Laboratuvarımızda deneyler ger-
çekleştirilmektedir. 

• Boyutlar,

• Konfigürasyon,

• Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi,

• Net Kuru Birim Hacim Kütlesi,

• Basınç Dayanımı,

• Isıl Davranış Özellikleri,

• Su Emme,

• Kapiler Su Emme,

• Rutubet Hareketi,

• Yangına Tepki (Organik Madde Muhtevası),

• Su Buharı Geçirgenliği,

• Aktif Eriyebilir Tuz İçeriği,

• Dayanıklılık,

• Kuruma Büzülmesi.
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Tuğla ve Kiremit Sanayi

Tuğla ve Kiremit Sanayi, inşaat sektörünü destekleyen 
ana alt sektörlerin önde gelenlerindendir. Kilin şekil-
lendirilmesi, kurutulması ve pişirilmesi ile elde edilen 
tuğla – kiremit; çevreci, ekonomik, kanserojen madde 
içermeyen, bulunduğu ortama radyasyon yaymayan, 
tamamen doğal ve insan doğasına uyumlu, ısı depo-
lama özelliği ile öne çıkan, A1 sınıfı yanmaz, ısı ve ses 
yalıtımına sahip, geçmişten günümüze inşaatlarda yay-
gın olarak kullanılan ve kullanılmaya da devam edilecek 
olan, kendini kanıtlamış yapı malzemeleridir.

Tuğla-kiremit, yeryüzünde kullanılan ilk ve en eski yapı 

malzemeleridir. Tuğla ve kiremit kullanımı insanoğlunun 
oluşumu kadar eskiye dayanmaktadır. 

Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi MÖ 4. 
yy’a Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir. Tarihçi-
ler bu kulede 85 milyon adet tuğla kullanıldığını hesap 
etmişlerdir. Bu gün bu rakamda tuğlayı ancak 5-6 adet 
gelişmiş teknolojiye sahip fabrikaların 1 yıllık çalışmaları 
ile üretebileceğini düşünürsek, burada yapılan üretimin 
gerçekten de teknolojik açıdan değer taşıdığını kabul 
etmek gerekir. Babil kulesi işte bu nedenle Tuğla üreti-
mi ve endüstrisi açısından önemli bir simgedir.

Kadir BAŞOĞLU 
Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kiremidi ilk üretip kullananların Korintler olduğu kabul 
edilir. Korintler bugün de kullanılan içbükey kiremitle-
ri, hazırlanan tuğla hamurunu tokmakla dövüp yaygın 
hale getirerek ve şimdikinden daha kalın ve büyük ola-
rak MÖ 4. yy’da üretmişlerdir.

Kiremitlerin daha küçük, tuğla boyutlarının ise daha 
büyük tutulduğu Osmanlılar döneminde ilk standartlar 
uygulanmaya başlanmıştır. Atölye ve açık ocak ima-
lathaneleri dışında fabrika ve endüstriyel üretim yapan 
tesis Osmanlıların son dönemine kadar gerçekleşeme-
miştir. 

TUKDER (Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği) sek-
törü temsil etmek ve sektörün ortak çıkarlarını ülkemiz 
faydasına gerçekleştirmek amacı ile 1997 yılında kurul-
muş bir sivil toplum kuruluşudur. Üniversiteler, meslek 
odaları, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluş-
ları v.b. her türlü platformda işbirliği halinde çalışmış ve 
çalışmalarını da devam etmektedir.

Yine TUKDER öncelikle sektöre yönelik hizmet ver-
mek amacıyla, 2010 yılında üçüncü taraf, bağımsız 
bir laboratuvar kurmuştur. Derneğin İktisadi İşletmesi 
olarak faaliyetlerini sürdüren Yapı Endüstrisi Araştırma 
ve Geliştirme (YAPI AR-GE) laboratuvarında kapsamı 
dahilinde deneyler yapılmaktadır. YAPI AR-GE, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının 211 nolu belgesine sahiptir. 

Dünya Tuğla ve Kiremit Sanayine Genel Bakış

Tuğla-kiremit üretiminde kullanılan kil, ham madde ola-
rak Türkiye’de olduğu gibi dünyada da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Tuğla-kiremidin doğallığı, sürdürülebi-
lirliği ve ısı depolama özelliği gelişmiş ülkelerde tercih 
edilme oranını artırmaktadır.

Son on yıllık dünya tuğla ihracat miktarlarına bakıldı-
ğında; 2003-2004 yıllarında en üst seviyeye ulaştığı, 
2009 yılında meydana gelen sert düşüşün ardından 
yeniden 2011 yılından itibaren artı eğilimine girdiği göz-
lemlenmektedir. Son on yıllık dünya kiremit ihracatına 
bakıldığında da, 2004 yılında kiremit ihracatının zirveye 
ulaştığı, tuğlada olduğu gibi 2009 yılında sert düşüş 
yaşadığı ve 2011 yılından itibaren yeniden yükselişe 
geçtiği gözlenmektedir. 

2011 yılında dünya tuğla ihracatı geçen yıla göre 
% 4,5 artarak 560.631 milyon Dolar; kiremit ihracatı 
ise % 12,4 artarak 697.569 milyon Dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 

Son on yıllık dünya tuğla ithalat miktarlarına bakıldığın-

da yıllara göre değişimin farklı yönlerde olduğu göz-
lemlenmektedir. Dünya tuğla ithalatında 2007 yılında 
% 25,3 gibi yüksek seviyede artış sağlanırken, 2009 
yılında % -59,9 oranında yüksek bir düşüş olduğu göz-
lemlenmektedir. 

Son on yılık dünya Kiremit ithalat miktarları, 2007 yılın-
da % 21,9 gibi yüksek bir artış oranına ulaşırken, 2009 
yılında % 32,4 gibi bir düşüş yaşamıştır. 2011 yılı dünya 
ithalat değerlerine bakıldığında geçen yıla göre dünya 
tuğla ithalatında artış; kiremit ithalatında ise önemli 
oranda artış görülmüştür.

Sektörün Bölgesel Olarak Dağılımı

Tuğla-kiremit sektöründe firmalar, bütün yurda dağıl-
mış olmakla beraber ham maddenin yoğun olduğu 
bölgelerde kümelenme eğilimi göstermektedir. Tuğla-
kiremit sektöründe firmaların yoğunluğu açısından bir 
değerlendirme yapmak gerekirse; Karadeniz, Akde-
niz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun, İç Anadolu, 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise daha az olduğu 
görülmektedir. 

Tesis Sayısı

Tuğla ve Kiremit sektöründe, son dönemlerde yaşanan 
küresel ekonomik kriz, pazar payının düşmesi, artan 
üretim maliyetleri (enerji maliyetlerindeki artış) ve sek-
törün yaşadığı olumsuzluklardan dolayı tesis sayısında 
önemli bir azalma yaşanmış ve şuan itibari ile 105 adet 
TUKDER üyesi olmak üzere sektörde toplam 350 civa-
rında firma bulunmaktadır.

İstihdam

Türkiye’de Tuğla-Kiremit sektöründe yan unsurlarıyla 
birlikte 120.000 kişi istihdam edilmektedir.

Üretim

İnşaat sektörünün performansı ile doğrudan bağlantılı 
olan tuğla kiremit üretimi ekonomik değişimlerden de 
hemen etkilenmektedir. Ekonomik krizlerde üretim ya 
önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen durdurul-
maktadır.

Türkiyede 2010 yılı toplam tuğla üretimi bir önceki yıla 
göre % 5 artış göstererek 5 milyar adet olarak ger-
çekleşmiştir. 2010 yılında kiremit üretimi ise bir önceki 
sene ile paralel olarak 450 milyon adet civarındadır. 

İhracat

Türkiye’nin son on yıllık tuğla ihracatından elde edilen 
gelirleri incelendiğinde; 
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2008 yılında Türkiye ihracatında çok yüksek bir dü-
şüşün yaşandığı, 2010 yılından itibaren toparlanmaya 
başladığı görülmektedir.

Son on yıllık kiremit ihracatından elde edilen gelirler ise, 
tuğla ihracatından elde edilen gelirlere oranla daha dü-
şük kaldığı, tuğlanın aksine 2011 yılında kiremit ihraca-
tında düşüşün olduğu gözlenmektedir.

İthalat

Türkiye’nin son on yıllık tuğla ithalatı incelendiğinde; 
2009 yılında tuğla ithalatı zirveye ulaşmış, sonraki iki yıl 
düşüşe geçmiş, ardından tekrar yükselerek dalgalan-
malar yaşanmış, 2011 yılında ise oldukça düşüş yaşa-
yarak 3 bin Dolar seviyelerine inmiştir.

Son on yıllık kiremit ithalatına bakıldığında ise, tuğla it-
halatına oranla daha düşük rakamlarda kaldığı, 2008 
yılında yaşanan düşüşün ardından yeniden artış eğili-
mine girdiği gözlenmektedir. 

Sektörde Büyüme Oranları 

Sektördeki son on yıla bakıldığında aslında büyüme-
nin olmadığı, daralmanın yaşandığı görülmektedir. Son 
yıllardan itibaren yeniden bir toparlanma ve büyüme 
odaklı çalışmaların yürütüldüğü söylenebilir.

GZFT (Swot) Analizi

Sektörün Güçlü Yönleri

Tuğla- kiremit tamamen yerli ham madde ve öz kay-
naklar ile üretildiğinden, bu sektörde dışa bağımlılık 
yoktur. Bu yönü ile Ülke cari açığı açısından önemli bir 
yeri vardır. 

Tuğla- kiremit uzun ömürlü ve dayanıklı olup, dış et-
kenlerden kolayca etkilenmezler. Yüzyıllar içerisinde 
de kendisini kanıtlayarak sürdürülebilirliğini ortaya koy-

muştur. Bu özellikleri sayesinde de ülkenin hatta dün-
yanın önde gelen her anlamda güvenli duvar ve çatı 
kaplama malzemeleridir. 

İçerisinde hiçbir kimyasal katkı bulunmayan tuğla-kire-
mit, insan doğasına en uygun malzemelerin başında 
gelmektedir. Tuğla-kiremit sağlıklı ve doğal yapı malze-
meleridir, konforlu ortamlar sunmaktadır. 

Yerli üretim olması, ham maddenin kolay ve yaygın ola-
rak bulunmasından dolayı ekonomiktir. Ayrıca ülkenin 
her bölgesinde firmaların bulunması sayesinde, Türkiye 
çapında kullanılan, en yaygın duvar malzemelerinin ba-
şında yer alır.

Tuğla-kiremit sektörü emek yoğun bir sektör olduğun-
dan, istihdam açısından duvar sektöründe en önde yer 
alır.

Isı depolama özelliği ile öne çıkan tuğla-kiremit, bulun-
dukları ortamda ani ısınma ve soğumaya engel olmaları 
sebebi ile yaşam konforunu hissedilir derecede olumlu 
yönde etkilemektedir.

Kilin 850 ila 1100oC pişirilmesi ile elde edilen ve A1 sını-
fı yanmazlık derecesine sahip olan tuğla-kiremit, özel-
likle yapılarda yangın açısından çok büyük önem arz 
etmektedir.

Basınç dayanımının yüksek olması sebebi ile çerçeve 
sistem arasındaki tuğla dolgu duvarların, deprem es-
nasında yapıyı önemli derecede depreme karşı güç-
lendirdiği, son depremlerden sonra önemli otoritelerce 
yapılan araştırma ve yayımlanan raporlardan da görül-
mektedir.

Kiremidin dolu gövdesi, şiddetli fırtınalara karşı koya-
bilmesi, uçmaması, yağmur ve dolu gibi darbe kay-
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naklı seslere karşı iyi bir ses yalıtımı sağlamaktadır. Bu 
özellikler kiremidin yaygın olarak kullanılmasına neden 
olmaktadır.

Sektörün Zayıf Yönleri

Bazı üretim bölgelerinde ham madde rezervlerinin kali-
tesiz, problemli ve yetersiz olması üretim maliyetlerinin 
yükselmesine neden olmaktadır.

Sektörde teknolojinin etkin bir biçimde kullanılamama-
sı, özellikle üretim maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.

Denetim zayıflığından doğan kayıt dışı uygulamalar ve 
üretim, haksız rekabeti artırmakta ve sektörü olumsuz 
etkilemektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin yeteri derecede olmaması, rekabet 
edebilirlik şansını zayıflatmaktadır.

Sektöre enerji sağlayan sistemlerdeki kalite bozukluk-
ları üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Nakliyenin tamamına yakınının kara yolu ile yapılması 
ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yine sektörü olumsuz 
etkilemektedir.

Sektörün Fırsatları

Ham maddenin kolay, yaygın ve yeterli miktarda ol-
masından dolayı geçmişten günümüze üretilen tuğla-
kiremit bundan sonra da önemli oranda tercih sebebi 
olmaya devam edecektir.

Çevre duyarlılığının yüksek seviyelerde olduğu bu gün-
lerde, doğal ve sağlıklı olmasını fırsata çevirmesi ne-
deniyle duvar sektöründe tercih edilmeye devam edil-
mektedir.

Tuğlanın basınç dayanımının yüksek olması, nefes ala-
bilme özelliği bir fark yaratırken, A1 sınıfı yanmaz kire-
mit çatılarda güvenle kullanılmaktadır. 

Sektörün Tehditleri

Ülke içi vergilendirme, nakliye maliyetleri, gümrükleme, 
gemi ve konteynır yükleme masraflarının fazlalığı, sek-
törü tehdit eden faktörler arasında yer almaktadır.

Vergilendirme açısından yaşanan sıkıntılar, yasal dü-
zenlemeler, kayıt dışı üretim, artan enerji ve işçilik mali-
yetleri de sektörün önünde engel teşkil etmektedir.

Standartlar ve Kalite Yönetim Sistemi

Sektör, AB uyum süreci çerçevesinde çıkarılan yönet-
melik ve standartlara uyum açısından yüksek perfor-
mans göstermektedir. Daha kaliteli üretim yapmak ve 
rekabet edebilirliği artırmak için teknolojik yatırımlar 
yapılmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği kapsamında ısı 
yalıtımı daha iyi olan ürünler geliştirebilmek açısından 
Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem verilmektedir.

TUKDER üyesi firmalar ya kendi laboratuvarlarında ya 
da bölgesel ortak laboratuvarlarında imalat kontrolle-
rini yapmaktadırlar. Yine tüm firmalar ISO 9001 Kalite 
Sistemine sahip olup, ayrıca OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yö-
netim Sistemine sahip olan firmalar da bulunmaktadır.

2007 yılında uygulamaya giren Yapı Malzemeleri Yö-
netmeliği kapsamında, zorunlu uygunluk işareti olan 
CE’ ye geçilmiştir. Yine Avrupa ile birlikte ülkemizde 
de uygulamaya giren TS EN 771-1 Tuğla standardı 
ile TS EN 1304 Kiremit standardı kapsamında üretim 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, daha iyi ısıl iletkenlik hesap değerine sahip 
ürünler geliştiren firmalar Ulusal Teknik Onay alarak, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yükümlülüğünde bulu-
nan BEP-TR de yer almışlardır. 



Tuğla-kiremit üretiminde kullanılan kil, ham madde 
olarak Türkiye’de olduğu gibi dünyada da yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Tuğla-kiremidin doğallığı, 
sürdürülebilirliği ve ısı depolama özelliği gelişmiş ül-
kelerde tercih edilme oranını artırmaktadır.

Tuğla ve Kiremit sektöründe, son dönemlerde yaşa-
nan küresel ekonomik kriz, pazar payının düşmesi, 
artan üretim maliyetleri (enerji maliyetlerindeki artış) 
ve sektörün yaşadığı olumsuzluklardan dolayı tesis 
sayısında önemli bir azalma yaşanmış ve şuan itibari 
ile sektörde toplam 350 civarında firma bulunmak-
tadır.

Türkiye’de Tuğla-Kiremit sektöründe yan unsurlarıy-
la birlikte 120.000 kişi istihdam edilmektedir.

İnşaat sektörünün performansı ile doğrudan bağ-
lantılı olan tuğla kiremit üretimi ekonomik değişim-
lerden de hemen etkilenmektedir. Ekonomik kriz-
lerde üretim ya önemli ölçüde azaltılmakta ya da 
tamamen durdurulmaktadır.

Tuğla- kiremit tamamen yerli ham madde ve öz kay-
naklar ile üretildiğinden, bu sektörde dışa bağımlılık 
yoktur. Bu yönü ile ülke cari açığı açısından önemli 
bir yeri vardır. 

Tuğla- kiremit uzun ömürlü ve dayanıklı olup, dış et-
kenlerden kolayca etkilenmezler. Yüzyıllar içerisinde 
de kendisini kanıtlayarak sürdürülebilirliğini ortaya 

koymuştur. Bu özellikleri sayesinde de ülkenin 
hatta dünyanın önde gelen her anlamda 

güvenli duvar ve çatı kaplama malze-
meleridir. 

İçerisinde hiçbir kimyasal 
katkı bulunmayan 

tuğla-k i remit , 
insan do-
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en uygun malzemelerin başında gelmektedir. 
Tuğla-kiremit sağlıklı ve doğal yapı malzeme-
leridir, konforlu ortamlar sunmaktadır. 

Tuğla-kiremit sektörü emek yoğun bir sektör 
olduğundan, istihdam açısından duvar sek-
töründe en önde yer alır.

Kilin 850 ila 1100oC pişirilmesi ile elde edi-
len ve A1 sınıfı yanmazlık derecesine sahip 
olan tuğla-kiremit, özellikle yapılarda yangın 
açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Basınç dayanımının yüksek olması sebe-
bi ile çerçeve sistem arasındaki tuğla dolgu 
duvarların, deprem esnasında yapıyı önemli 
derecede depreme karşı güçlendirdiği, son 
depremlerden sonra önemli otoritelerce ya-
pılan araştırma ve yayımlanan raporlardan da 
görülmektedir.

Sektörde teknolojinin etkin bir biçimde kul-
lanılamaması, özellikle üretim maliyetlerini 
olumsuz etkilemektedir.

Denetim zayıflığından doğan kayıt dışı uygu-
lamalar ve üretim, haksız rekabeti artırmakta 
ve sektörü olumsuz etkilemektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin yeteri derecede olma-
ması, rekabet edebilirlik şansını zayıflamak-
tadır.

Sektöre enerji sağlayan sistemlerdeki kali-
te bozuklukları üretim maliyetlerini olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Nakliyenin tamamına yakınının kara yolu ile 
yapılması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar 
yine sektörü olumsuz etkilemektedir.

Ülke içi vergilendirme, nakliye maliyetleri, 
gümrükleme, gemi ve konteynır yükleme 
masraflarının fazlalığı, sektörü tehdit eden 
faktörler arasında yer almaktadır.

Vergilendirme açısından yaşanan sıkıntılar, 
yasal düzenlemeler, kayıt dışı üretim, artan 
enerji ve işçilik maliyetleri de sektörün önün-
de engel teşkil etmektedir.

2007 yılında uygulamaya giren Yapı Malze-
meleri Yönetmeliği kapsamında, zorunlu uy-
gunluk işareti olan CE’ ye geçilmiştir. Yine 

Avrupa ile birlikte ülkemizde de uygulamaya 
giren TS EN 771-1 Tuğla standardı ile TS EN 
1304 Kiremit standardı kapsamında üretim 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, daha iyi ısıl iletkenlik hesap değerine 
sahip ürünler geliştiren firmalar Ulusal Teknik 
Onay alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
yükümlülüğünde bulunan BEP-TR de yer al-
mışlardır. 

Tuğla'nın piyasada alternatif duvar malzeme-
leri karşısında rekabet gücü piyasa gözetim 
denetim yapılmadığı için kayıt altında üretim 
yapan ciddi firmaları çok aşırı şekilde etkile-
mektedir. BİMS adı altında piyasaya sürülen 
boyalı briketler haksız rekabet oluşturuyorlar; 
piyasadaki uygulamalardan örnek verecek 
olursak kayıtlı bir firmanın belgelerini müte-
ahhit firma alıyor o belge ile tüm muamelele-
rini dolaştırıp yetkili kurumlara (makine müh., 
makine müh., odasına, belediyeler) onay-
lattırdıktan sonra yapı denetim firmalarının 
dikkatsizliği neticesinde yine örnek verecek 
olursak tanesi 6 kilo veya brüt hacim ağırlığı 
500 kg gelmesi gereken bir ürün tane ola-
rak 10-11 kilo geliyor brüt olarakta 850-900 
kg geliyor ve bu ürünlerin lamda değerleri 
kurumlara beyan edilen ile hiç ilgisi olma-
yan değerlere sahip ürünleri inşaatlara güya 
izolasyon değeri yüksek malzeme imiş gibi 
kullanıyorlar, normal şartlarda denetim ciddi 
yapılmış olsa 20 cm kalınlığındaki adı geçen 
malzemelerle örülen bir duvarın tahmini ka-
lınlığı 50 cm olması gerekir, fakat denetim ol-
madığı için piyasada bu tür ürünler maalesef 
cirit atıyor, denetimlerin üretim alanlarında 
değil sahada (inşaatlarda) yapılmasını salık 
veriyoruz. Ancak ara sıra yapılan denetimler 
üretim yerlerinde ve kayıtlı fab. veya imalat-
hanelerde yapıldığı için denetim yapan ku-
rumlar görevlerini yapmış gibi oluyorlar ama 
kayıt dışı firmalar denetlenmediği için kayıt al-
tında üretim yapan ciddi firmalar feci şekilde 
rekabet güçlerini kaybediyorlar, rekabet artık 
piyasada kalite ile değil fiyat ile yapıldığı için 
her geçen gün kârlılık anlamında kan kaybe-
diyoruz, kâr etmeyen bir tuğla fab. yeni ürün 
geliştirmek için AR-GE çalışması ve yatırım 
yapabilme olanağı kalmıyor, geliştirilmiş yeni 
ürünler piyasaya sürülemediği için bu anlam-
da da rekabet edemez duruma geldik. 
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Bims taşı teknik terminolojide “doğal hafif agrega” olarak nitelendirilen "ponza" taşıdır. Bims 

taşlarının kırma, eleme ve boyutlandırma ile elde edilmiş farklı tane boyutlarındaki malzeme 

haline “bims agregası” (ponza agregası) adı verilmektedir.

Bims, boşluklu, süngerimsi, volkanik olaylar sonucu oluşmuş, fiziksel ve kimyasal etkenlere 

karşı dayanıklı, gözenekli camsı volkanik bir kayaçtır. Yüksek oranda ve birbiriyle bağlantılı 

olmayan gözenekler içeren, % 50’ye yakın nem suyu bulunduran ve dolayısıyla nemi alındı-

ğında özgül ağırlığı 0.5 g/santimetreküpe kadar düşebilen, toz haline getirildiğinde oldukça 

sert malzeme özelliği kazanan, ısı ve ses yalıtkanlığına, uygun basınç dayanımı ve elastisite 

modülüne sahip ve özel kimyasal bileşimi olan, doğal yalıtım malzemesidir.

Bims Doğal Agregası

Dünya Bims Sanayine Genel Bakış

Süngertaşı (bims) madeni ilk olarak Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar tarafından kullanıl-

mıştır. Eski Yunan ve Roma yapılarının birçoğunda hala gözlemlenebilmektedir. Roma duvar-

larının inşaatında, su kanallarında ve daha pek çok anıtsal yapılarda kullanılmıştır.

ABD’de boyutlandırılmış Ponza Kaliforniya’da 1851 yılından beri inşaatlarda kullanılmaktadır. 

Daha sonra hafif-yalıtımlı beton agregası olarak 1935’te kullanılmaya başlanmış ve bundan 

sonra da düzenli bir artış göstermiştir.

Almanya’da 1980 yılından önce kayda değer bir Bimsblok üretimi söz konusu iken, son 10 

yılda üretimde önemli düşüşler görülmüştür. Mevcut tek yataktan üretilen Ponza sadece inşa-

at sektöründe kullanılmakta olup, yeterli olmaması sebebiyle diğer alanlarda kullanılan Ponza 

ile birlikte, ithalata gidilmiştir.

Dünyanın en önemli pomza üreticileri sırasıyla; İtalya, İspanya, Türkiye, Almanya, A.B.D., Yu-

nanistan, İran, Guadalup, Martinlik ve Dominiktir. Akdeniz Bölgesi dünyanın en önemli pomza 

üretim bölgesidir.
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Son yıllarda ısı ve ses yalıtımına verilen önemin bir göstergesi olarak, birçok ülkede doğal, hafif ve yalıtım özelliği 
sağlayan hafif agregalı yapı elemanlarının üretimi ve kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu ülkeler arasında 
başlıcaları; ABD, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır, Tunus, İtalya, Suriye, 
Hindistan, Fas, Pakistan, Meksika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya vb. ülkelerdir. Ponza, dünyada 
halen elliden fazla endüstriyel alanda farklı amaçlarda kullanılmaktadır.

Sektörün Bölgesel Olarak Dağılımı
Ülkemiz pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırılmış alanlarda yaklaşık 3 milyar met-
reküp pomza rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Pomza rezervlerinin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yoğunlaşmış olmalarına karşılık, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de pomza rezervlerine rastlanmakta ve üretim 
faaliyetleri görülmektedir. 10 farklı renk ve doku kalitesine sahip Ponza çeşitliliği bulunan Türkiye’de, Nevşehir 
Bitlis, Kayseri, Isparta,  Ağrı, Kars, Van, Uşak, Erzurum, Aksaray ve Karaman’da faaliyet gösteren Bims maden 
yatakları mevcuttur.

DDÜÜNYAYA ANYAYA AÇÇILAN BILAN BİİR KAPIR KAPI

NEVNEVŞŞEHEHİİRR
%16,5%16,5

BBİİTLTLİİSS
%41,7%41,7

KAYSERKAYSERİİ
%19,8%19,8

VANVAN
%5,8%5,8

ISPARTAISPARTA
%2,3%2,3

KARAMANKARAMAN
%1,5%1,5

KARSKARS
%1,2%1,2

AAĞĞRIRI
%1,4%1,4

MANMANİİSASA
%3,6%3,6

KKÜÜTAHYATAHYA
%2%2

AKSARAYAKSARAY
%2,3%2,3

ERZURUMERZURUM
%1,9%1,9

BBİİMSBLOK MSBLOK ÜÜretimi retimi İİççin Hammadde Rezerv Potansiyeli Dain Hammadde Rezerv Potansiyeli Dağığıllıımmıı

RezervRezerv

Potansiyelimiz

Potansiyelimiz

Ponza Kullanım Alanları

DÜNYA BİMS* (SÜNGERTAŞI) İHRACAT VE İTHALAT
(2007-2010) (bin USD)

Yıllar İhracat Değişim (%) İhracat Değişim (%)

2007 54.828 - 64.487 -

2008 62.485 13.97 76.369 18,23

2009 54.546 -12,71 55.570 -27,23

2010 63.984 17,30 64.268 15,65

Kaynak International Trade Center
* 251310 GTIP numaralı malzeme
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2011 Yılı Sektör Profili Bims

 Firma Sayısı  100

 İstihdam  6.500 kişi

 Üretim  60 milyon m²

 Tüketim  60 milyon m²

 İhracat  12,7 milyon USD

Üretim

Türkiye’de Bimsin yalnızca hafif yapı elemanları üretiminde yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak, ülke-
mizde hafif betonun değeri ve kullanım gerekliliği giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki kısa 
süreçte Bimsin artık hafif beton üretiminde, hafif doğal agrega olarak kullanılacağı öngörülmektedir.

İhracat

Türkiye’de Bimsblok sektöründe yer alan üretici kuruluşların madencilik faaliyetlerindeki gelişmelerinin sonucu 
sektörde de gelişmeler olmaktadır. Ancak, Türkiye’nin dünya Ponza sektörlerinde ham madde olarak yer alma 
oranlarına bakılacak olursa, beklenen ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan ölçeğe henüz ulaşa-
madığı da görülebilmektedir.

Dünya Bimsblok üretiminin büyük bir kısmını inşaat sektörü talep etmektedir. Ancak, üretilen Bims taşının tüke-
timinde Türkiye’nin yer alma oranı, yüksek rezervi potansiyeline rağmen dünya ticaretinde olması gereken yerde 

İstihdam

2011 yılında, 2004’e göre 
Bimsblok sektöründe yer alan 
üretici kuruşların sayısında 
hızlı bir artış görülmektedir. 
2010 yılında orta ve büyük 
ölçekli blok üreticisi tesisle-
rinin sayısı Türkiye genelinde 
85 dolayındadır, bu firmalarda 
çalışan toplam personel sayı-
sı ise 5.000’i bulurken, 2011 
yılında firma sayısı 100, per-
sonel sayısı ise 6500’e yak-
laşmıştır.

TÜRKİYE BİMS* (BÜNGERTAŞI) İHRACAT (2007-2011)

Yıllar Değer (bin USD) Değişim (%) Miktar (ton) Değişim (%)

2007 9.330 - 161.560 -

2008 8.897 -4.64 163.143 0.98

2009 10.545 18.52 248.908 52.57

2010 12.714 20.57 234.130 -5.94

2010 /3 çeyrek 9.351 - 183.847 -

2011 /3 çeyrek 7.167 -23.36 104.386 -43.22

Kaynak International Trade Center
* 251310 GTIP numaralı malzeme
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değildir. Bu da göstermektedir ki, Türkiye henüz inşaat 
sektörü açısından dünya Bimsblok ticaretin de ki yerini 
yeterince alamamıştır. Bu durum, Bimsin yeterli tanıtımı 
ve ülke içi üretim maliyetlerinin düşürülerek dış rekabet 
şansının artırılması ile sağlanabilecektir.

Türkiye’den 30’dan fazla ülkeye pomza ihracatı yapıl-
maktadır. 2011 yılının 9 aylık istatistiklerine bakıldığında 
Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İsrail 
ve Pakistan en önemli paya sahip alıcılardır. Türk pom-
zasının başlıca alıcı sektörü tekstil endüstrisidir.

Sektörde Büyüme Oranları (x yıllık)
Dünyada ton başına 150 Dolardan satılan Ponza, ül-
kemizde yıkanma ve ambalajlama dahil olmak üzere 
FOB ton başına 86 Dolardan işlem görmektedir. Ponza 
madeninin modern teknolojik yenilikler kullanılarak işle-
tilip ihraç edilmesi halinde Türkiye’nin 60 milyar Dolarlık 
potansiyele ulaşacağı belirtilmektedir. Sektör yatırımla-
ra açıktır ve yeni fabrikaların kuruluşları devam etmek-
tedir.

BİMSBLOK sektörümüz 2011 yılında büyümüş ve 
pazarın % 26’sına ulaşmıştır. Yapılan projeksiyonlarda 
2015 yılında Türkiye’de bimsblok kullanım hacminin 
% 40 düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şu an 
mevcut üretim tesislerinde ya kapasite artırımına gidil-
mekte ya da ilave üretim tesisleri kurmaya yönelik giri-
şimler görülmektedir.

Türkiye’de üretilen Bimsin % 80’i iç piyasada inşaat 
sektöründe hafif yapı elemanı ve izolasyon malzemesi 
olarak tüketilmekte, kalan % 20’sinin büyük bir bölümü 
tekstil Ponzası olarak ihraç edilmektedir. Avrupa ülkele-
rinde Ponzanın tüm inşaatlarda kullanım payı % 40’lar 
düzeyindedir.

GZFT (Swot) Analizi

Sektörün Güçlü Yönleri
Bims agregası, uluslararası birçok endüstriyel alanda 
uzun yıllardan beri kullanılan volkanik kökenli bir en-

düstriyel ham maddedir. Ancak, ülkemiz açısından 
değeri ve önemi son 10 yılda anlaşılmaya başlanmış 
ve başta inşaat sektörü olmak üzere diğer endüstriyel 
alanlarda da kullanılmaya başlanılan bir ham madde 
konumuna gelmiştir.

Bims’in inşaat sektöründe farklı kullanım alanları genel 
olarak şu şekildedir:

• Prefabrike yapı elamanları üretimi,           
• Çatı ve dekoratif kaplama elemanları, 
• Hafif hazır sıva ve harç üretimi,               
• Hafif beton üretimi,     
• Çatı ve döşeme izolasyon dolgusu,         
• Lento ve U blok Üretimi,
• Hafif yapı elemanları üretimi.   

Yeni Nesil Pomza BloklarYeni Nesil Pomza Bloklar
EVBEVB

Enerji Verimli BloklarEnerji Verimli Bloklar

Bims bloklar özellikle hafifliği, ısı ve ses yalıtımı, ateşe 
karşı dayanımı, doğal ortam şartlarından etkilenmeme-
si, ses izolasyonu, akustik özelliği ve mükemmel sıva 
tutuculuğu gibi nitelikleri nedeni ile birçok ülkede sıklık-
la kullanılan yapı elemanlarındandır.

Türkiye’de üretilen Bimsin yurt içinde tüketim miktarının 
tamamına yakını inşaat sektöründe, hafif yapı elemanı 
üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil sektörü ve 
ziraat sektöründe kullanımı yanında, farklı endüstriyel 
alanlarda doğrudan ya da yarı mamul olarak kullanımı 
bulunmaktadır.
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Sektörün Zayıf Yönleri

Sektörümüzün en büyük sıkıntısı kayıt dışı ekonomi de-
nilen ve mevsimsel çalışan küçük üreticilerdir, sektörün 
önündeki en büyük tehlike budur. Devlete vergi verme-
yen, fatura kesmeyen, sigortalı personel çalıştırmayan 
bu üreticilerin mutlaka kayıt altına alınması ve TS bel-
gelerine sahip olması gerekmektedir. Bims Sanayicileri 
Derneği olarak üyelerimizin denetlenmesine geniş kat-
kımız olmaktadır. Dernek üyesi olmayan bazı üreticiler, 
tüketiciye zarar vermektedirler. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımız bu konuda derneklere destek vermesi piya-
sanın denetlenmesinde derneklere özel bir sorumluluk 
yüklemektedir. 

Sektörün Fırsatları

Devlet emekli olacaklara konut alabilmesi için özendi-
rici destekler vermelidir. Belediyeler arsa altyapılarını 
çözüp yeni alanlar açmalıdır. Hazine arazileri imara açıl-
malı, müteahhitlere konut karşılığı devredilmelidir. TOKİ 
inşaat malzemeleri üreticilerine destek sağlamalıdır. 

İnşaatın can damarı olan duvar yapı elemanlarının ta-
şıma sorunları çözülürse sektörümüzün ihracat kapı-
ları açılacak ve sektörümüz komşu ülkelerin tümüne 
bimsblok ihracatı imkânı bulacaktır.

Sektörün Tehditleri

Sektörümüz artan enerji fiyatları nedeni ile taahhütle-
rini karşılamakta zorlanmaktadır. Çimento fiyatları her 
yıl giderek yükselmekte, bu da üreticiyi etkilemekte-
dir. Bimsblok üreticisinin ham maddesi çimento ve 
bimsdir. Üretilen malzeme uzun mesafeli taşımalarda 
ürünün satış fiyatını etkilemektedir.

Standartlar ve Kalite Yönetim Sistemi

Bimsblok üretimi esnasında çevre duyarlılığına yük-
sek uyum sağlanmaktadır. Üretimdeki zayiat tekrar 
üretime dönüştürülerek çevreye atık ve kirlilik bırakıl-
mamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren tesisler, çev-
reye zarar vermeyen bacasız sanayinin öncüleri olma 

amacındadırlar. Bimsin çevre sağlığı açısından kalıcı ve 
zehirli etkisi yoktur. Bütün Bims üreticileri her ne suret-
le olursa olsun ruhsat sahasının terk edilmesi halinde 
bozulan morfolojinin yeniden düzenlenmesine yönelik 
gerekli arazi ıslah çalışmasını yapmaktadır. Ayrıca, gü-
nümüz mevzuatı da bu hususu zorunlu kılmaktadır.

Bims Sanayicileri Derneği 2005 yılında kurulmuştur. 
Türkiye’deki toplam bimsblok üretiminin % 70’i üyele-
rimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Üyelerimizin ta-
mamı CE belgelerini almışlardır, ayrıca bütün üyelerimiz 
TS-EN 771-3 ve ISO 9001 belgelerine sahiplerdir. Her 
üyemizin kendi laboratuvarlarında deneylerini yapacak 
donanımları vardır. 

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştiri-
len, TÜBİTAK ve/veya sektör teşvikli birçok Ar-Ge pro-
jesi, çeşitli gelişmelere yol açmıştır. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı ve sektör katkılarıyla 
2002 yılında tüzel bir kişilik olarak kurulan “Pomza 
Araştırma ve Uygulama Merkezi” bu kapsamda ku-
rumsal çalışmalarını yapmaktadır.

Ayrıca derneğimiz Avrupa’ da pomza ve mamullerini 
üreten firmalar ile de bilgi alışverişini en üst seviyede 
tutarak, dünya’ da sektörümüzle ilgili gelişmeleri de ya-
kinen takip etmektedir.

Bims Sanayicileri Derneği; Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Toprak Teknik Komitesi, TOBB Toprak Sek-
tör Meclisi, İMSAD, TSE Ayna Komitesi üyesidir.

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Sayın Hulusi Şen-
türk ve değerli yöneticilerine bizlere bu fırsatı vermeleri 
nedeni ile teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 
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Bims Taşı ve Endüstriyel Önemi

Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ
Süleyman Demirel Üniversitesi

Pomza Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü

Bims (pomza) taşı, gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek 
izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağanüstü diren-
ci ve yüksek puzzolanik aktivesi nedeniyle insanoğlu-
nun kullana geldiği en eski doğal ve volkanik kökenli 
yapı malzemelerinden biridir. Antik Yunan ve Roma 
dönemlerinde bims taşının, amfitiyatrolar, tapınaklar, 
su kemerleri, hamamlar, mahzenler ve konut inşaatla-
rında yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu yapılar 
geçmişten günümüze kadar, değişen ortam şartlarına 
rağmen bozunmaya uğramadan ayakta kalabilmiştir.

Pomza, İtalyanca ponza, Almanca bimsstein, İngilizce 
pumice olarak adlandırılır. Dilimizde süngertaşı, kisir, 
köpüktaşı, topuktaşı, hışırtaşı olarak da adlandırıldığı 
gibi bilimsel terminolojide dünyaca kabul görmüş pü-
mis (pumice), pümisit (pumicite) olarak da adlandırıla-
bilmektedir. Genellikle, iri çakıl boyutuna pümis, kum ve 
daha düşük tane boyutlarına da pümisit denilmektedir

Bims taşı, endüstriyel bir ham madde olarak birçok 

sektörel alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım, endüst-
riyel amacına göre ya ana ham madde olarak veya 
katkı malzemesi biçimindedir. Bims taşının dünyada ve 
ülkemizde en yaygın kullanım alanı inşaat sektörüdür. 
Bununla beraber dünyada pek çok endüstri alanının da 
temel ham madde kaynağı olmasına rağmen, ülkemiz-
de tekstil sektörü haricindeki diğer endüstri alanlarında 
durum farklılık göstermektedir. Bu farklılık, ithal-işlen-
miş ürün halinde farklı ticari markalar olarak kullanılma-
sı, daha pahalı alternatif ürünlerin kullanımı ve kullanım 
alanlarındaki endüstri dallarına hitap edecek işleme 
tesisleri ile ilgili yatırımların az olmasından kaynaklan-
maktadır. 

Bims (pomza), inşaat sektöründe kullanılacak ana ma-
teryallerde teknik açıdan genellikle aranılan birçok tek-
nolojik özelliklere sahip olması nedeniyle, yapı malze-
mesi olarak tercih edilen ve kullanılan doğal bir malze-
medir. Belli başlı bu özellikler arasında; doğal bir mal-
zeme oluşu, kimyasal tepkimesiz, yanmaz, gözenekli-
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liği nedeniyle hafif, atmosferik ortam koşullarına karşı 
son derece dayanıklı, inorganik, non-toksik, zararsız ve 
mikro-organizmalardan etkilenmemesi gibi avantajları 
sayılabilmektedir. Endüstriyel olarak kullanılan doğal, 
suni ve/veya yarı suni birçok endüstriyel ham madde 
türüne göre;  değişik avantajlara sahip olan pomza 
taşı, giderek artan bir eğilimle, farklı kullanım alanları 
bulmaktadır.  İnşaat sektöründe son yıllarda hafif yapı 
malzemelerine verilen önemin giderek artmasıyla birlik-
te, ham madde tüketiminde bims taşının yapı malze-
mesi olarak kullanımı da giderek yaygınlaşmıştır. Bims, 
inşaat yapı malzemesi ürünlerinde istenilen özellikler 
olarak bilinen düşük birim hacim ağırlığı, yüksek ısı ve 
ses izolasyonu, iklimlendirme özelliği, kolay sıva tutma-
sı, mükemmel akustik özelliği, deprem yük ve davra-
nışları karşısındaki elastikiyeti, yangına yüksek dayanı-
mı ve alternatiflerine göre çoğu zaman daha ekonomik 
oluşu gibi avantajlı özelliklerinden dolayı inşaat ve yapı 
endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Ayrı-
ca inşaat sektöründe, tarihsel gelişim süreci içerisinde, 
yapılarda hafif beton karışımlarının kullanım gerekliliği 
çok eskilere kadar dayandığı da bilinen bir gerçektir. 
Isı-ses izolasyonu ve özgül ağırlığı bakımından yüksek 
yalıtım özelliklerine sahip olması sebebiyle, hafif beton 
yapımında kullanımı üzerine birçok örnekleri görmek 
de mümkündür. 

Bims taşı, oluşumu itibariyle gözenekli bir yapı göster-
mekte ve farklı granül boyutlarda gözenekliliği değiş-
mektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, granül 
malzemenin boyutuna göre gerek birim ağırlığı gerek-
se ısısal özelliği farklılaşmaktadır. Genelde iri boyutlara 
sahip bims agregalarının birim ağırlıkları ve ısı iletken-
lik katsayısı düşüktür. Bu da, malzemenin ısısal kon-
for özelliğinin iyileşmesi anlamına gelmektedir. Yapılan 
teknik incelemeler göstermiştir ki, granül şeklinde bims 
tanelerinin ısı iletkenlik değerlerinin 0,065 W/mK – 0,12 
W/mK arasında geniş bir aralığa sahiptir. Bu malzeme-
ler ile oluşturulan yapı elemanlarında, kullanılan agrega 
boyutuna ve ürün prosesindeki ilave olabilecek malze-
melere göre ısı iletkenlik değerleri oldukça düşük se-
viyelerde olabilmektedir. Binalarda ısı yalıtım hesabın-
da bu değerin oldukça düşük seviyelerde olması arzu 
edildiğine göre, bims agregalı yapı elemanlarında bu 
değerler kolaylıkla sağlanabilmektedir. 

Ülkemizin birçok bölgesinde bims taşı oluşumları mev-
cut olup, dünya bims taşı potansiyeli içersinde çok 
önemli bir yer almaktadır. Bugün ülkemizde kullanılan 
ve işletilen bims rezervleri açısından, İç Anadolu böl-
gesinde yoğunlaşma görülmesine karşın, Akdeniz ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde de önemli derecelerde 

bims taşı oluşumlarına rastlanmakta ve üretim faali-
yetleri yapılmaktadır. Dünyada bims taşı rezervleri ba-
kımından önemli bir yeri olan Türkiye, yaklaşık 10 farklı 
renk ve doku kalitesine sahip bims çeşitleri ile oldukça 
yüksek bir pazar şansına sahiptir. Dünyanın en önde 
gelen ham bims üreticisi ülkeler İtalya, Yunanistan, Tür-
kiye, Almanya, ABD, Meksika, Fransa ve İzlanda’dır. 
Bu ülkelere son yıllarda Çin, Kanada, Yeni Zelanda, 
Endonezya gibi ülkeler de girmiştir. Endüstriyel alan-
larda ise 200’e yaklaşan farklı kullanım alanına sahip 
olan bims taşı, sürdürülen ArGe çalışmalarındaki tek-
nik detaylandırmalar irdelendiğinde önemli bir doğal 
kaynak olduğu görülmektedir. Ülkemizde çoğunlukla 
bims kaynaklarından elde edilen doğal ham madde-
lerin büyük bir bölümünün bimsblok, diğer bir değişle 
hafif agregalı yapı elemanlarının üretiminde kullanıldığı 
bilinmekle birlikte, bugün 100’e yaklaşan küçük, orta 
ve büyük ölçekli işletmelerde blok elemanı üretim faa-
liyetleri sürdürülmekte, ülke ekonomisi ve inşaat sek-
töründe önemli bir sektörel yer tutmaktadır. Her gün 
yapılan yeni ArGe çalışmaları neticesinde çok farklı ta-
sarım ve teknik detaylara sahip yeni kâgir blok elemanı 
türevlerinin gelişim gösterdiği ve inşaat endüstrisine 
kazandırıldığı da şüphesiz bir gerçektir. Ancak, gelişen 
teknoloji ve duyulan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde, bims 
agregaları sadece kâgir blok elemanlarının üretimin-
de değil, aynı zamanda ısı yalıtımı sağlayan kompozit 
harçların üretiminde, ısı yalıtımlı panel duvarların veya 
levha ürünlerin yapımında tercih edilen önemli bir ham 
madde konumuna da gelmektedir. Ayrıca, bims agre-
gaları ile yalıtım özelliği üst seviyelerde tesviye ve döşe-
me şap malzemelerin üretimine de olanak sağlamakta-
dır.  Binalarda enerji verimliği yönetmeliği bağlamında, 
bina inşasında kullanılacak ArGe’ye dayalı yeni ürün tü-
revlerinin geliştirilmesinde ana ham madde olarak bims 
agregası giderek özel bir önem kazanmaktadır. Doğal-
lığın ön planda tutulduğu ve kuşkusuz hijyenik ortam 
koşullarının sağlanması amacıyla, bims taşı bileşenli 
yapı elemanı türevleri giderek yaygınlaşmakta ve ülke-
miz açısından önemli birer endüstriyel ürün türevi ha-
line gelmektedir. Bu olgu enerji verimliliği kapsamında 
hem ülke ekonomisine katma değer sağlaması, hem 
de bims taşı kullanımı üzerine yeni sektörel alanların 
oluşması bakımından önem arz etmektedir. 

1990`lı yıllarda, özellikle ısı izolasyonu ve öz ağırlığı ba-
kımından normal betona nazaran oldukça büyük avan-
tajlara sahip olan hafif beton, gittikçe artan bir eğilimle 
kullanım alanı bulmaya başlamıştır. İnşaat sektörünün 
önemli problemlerinden biri olan bina ağırlıklarının azal-
tılabilmesi için günümüze kadar çok çeşitli malzemeler 
kullanıla gelmiştir.  Bu malzemelerde hafifliğin temel 



unsur olmasının yanında, malzemenin doğal bir malze-
me olması, yük taşıyabilmesi, yüksek sıcaklıklara karşı 
dayanabilmesi, gürültü kirliliği açısından ses izolasyo-
nu sağlaması, ısısal konforun sağlanması açısından ısı 
izolasyonu sağlaması gibi özelliklerin bulunması tercih 
edilmiş ve yoğun araştırmalar yapılmıştır.  Bu özelliklere 
cevap verebilen ve modern tekniklerin ortaya çıkması 
ile günümüzde yüksek dayanım, büyük boyutlu ha-
fif bileşenlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Modern 
teknikler, bina elemanlarının yüksek mekanizasyon ve 
otomasyonla iklim şartlarına bağlı kalmaksızın, inşaat 
bölgesinde ek işlemlere gerek duyulmayacak şekilde 
yüksek verimlilikte üretilmesini gerektirmektedir.  Bu 
nedenlere bağlı olarak, günümüz inşaat sektöründe 
hafif malzemelerin kullanılmasında giderek bir artış gö-
rülmektedir.  Hafif malzemelerin, ucuz olmaları, tekno-
loji ithali ve büyük yatırımlar gerektirmemeleri, başta ısı 
yalıtımından sağlayacağı enerji tasarrufu olmak üzere 
işçilik, demir ve kereste tasarrufu v.b. konularda önemli 
avantajlar olarak gösterilmektedir.

Yapıda hafifliğin sağlanması, inşaat teknolojisinde yapı 
statiği ve dinamiği açısından öneminin bilinmesinin 
yanı sıra, yapıya bu hafifliğini sağlayacak olan yapı bi-
leşenlerinin de, olabildiğince hafif ve standartlara uy-
gun özellikler gösteren malzemelerden seçilmeleri son 
derece önemli olmaktadır. Günümüzde farklı tanımla-
malar altında değişik doğal ve/veya suni yapı malze-
meleri ve bileşenleri hafifliği sebebiyle yapı sektöründe 
kullanılmaktadır.  Ancak, uygulamalardaki güçlükler 
ve kullanım yerlerine bağımlı olarak gelişen bir takım 
problemler sebebiyle, bu tarz malzemeler inşaat sektö-
ründe hafif yapı bileşeni olarak kullanılmış olsalar dahi, 
zamanla bu malzemeler üzerinde oluşan olumsuzluklar 
sebebiyle kullanımları çoğunlukla arzu edilmemekte-
dir. Bu bakımdan, günümüzde doğal bir yapıya sahip 
ve değişen atmosferik ortam koşullarında bozunuma 
uğramayan ve inşaat sektöründe hafif yapı elemanı ve 
bileşeni olarak kullanılabilecek yeni malzeme arayışları 
ve uygulamaları gün geçtikçe sektörde yaygınlaşmak-
tadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki bims taşı oluşumla-
rının inşaat sektöründe hafif yapı elemanı ve bileşeni 
olarak kullanımı gündeme gelmekte ve bims taşının in-
şaat sektöründe kullanımı üzerine gerekli görülen tüm 
spesifik araştırma ve incelemelerin yapılması, hem ülke 
ekonomisi açısından hem de sektörde yeni malzeme 
ve ürün çeşitlerinin kazandırılması da kaçınılmaz ol-
maktadır. 

Bims taşından mamul hafif yapı elemanları ve hafif be-
tonu, bir yüzyıla yakın zamandır Avrupa’nın birçok ül-
kesinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıla gel-

miş ve gelenekselleşmiş bir malzeme konumundadır. 
İnşaat sektöründe bugünkü modern yapılarda kullanı-
lan malzemelerden istenen,  düşük ağırlık yanında ısı 
direnci, ses absorpsiyonu ve yangına karşı direnç gibi 
en iyi özelliklere sahip olmalarıdır. Bu bakımdan, hafif 
agregalı yapı elemanları tercih edilen yapı malzemele-
ridir. Ayrıca, bu malzemelerde aranan önemli bir özellik 
de ekonomik olmalarıdır.

Pomzadan imal edilen yapı malzemelerinin en önemlisi 
ve en yaygın olanı yukarıda da değinildiği gibi bims-
bloklardır. Bimsbloklar yüksek ısı ve ses yalıtımı, yük-
sek mukavemet göstermeleri ve depreme dayanıklı 
mekânları en ucuza mal etme gibi özelliklerinden dolayı 
da ayrıca önem kazanmaktadır. Günümüzde dünyanın 
pek çok ülkesinde bu ham maddenin yıllık tüketimi 20 
milyon m3`ü geçmektedir. Bims taşı, özellikle gelişmiş 
ülkelerin inşaat endüstrisinde ısı ve ses izolasyonu 
sağlamak için yüksek miktarlarda tüketilen önemli bir 
ham maddedir. Bimsbloklarla inşası yapılan binalarda 
yüksek ses ve gürültülere karşı sessiz ortamlar mey-
dana getirilmektedir. Bims ve mamulü bimsbloklarda 
homojen olarak dağılmış doğal boşluklu yapısı, hafifliği, 
kristal suyu içermemesi, ısı ve sese karşı yalıtım özelliği 
gibi niteliklerinden dolayı, kullanım miktarı her geçen yıl 
artma tirendi göstermektedir.  Ayrıca, yapısal konfor, 
gürültünün neden olduğu stres ve fazladan enerji tüke-
timi ve bunun neticesinde meydana gelen hava kirliliği 
açısından, yapılarda bu ham maddenin kullanılmasın-
da birçok faydalar getireceği de görülmüştür.  Özellikle 
bims taşından imal edilen betonlarda normal kum ye-
rine bims kullanıldığı zaman, bina ağırlığında 1/3 ora-
nında bir azalma ve temele iletilen yük miktarında da 
önemli azalmalar görülmektedir. 

Ülkemizde güncelliğini sürekli koruyan en önemli so-
runlardan biri tasarruftur. Özellikle yakıt tasarrufu nok-
tasında konut ve iş yerleri gibi kapalı mekânlarda ısı 
yalıtımının uygulanmasıdır. Isı yalıtımı konusunda birçok 
önlemler ortaya konmasına karşılık, istenen seviyeye 
ulaşılamamıştır. Kuşkusuz bunun en önemli nedenle-
ri arasında bu konuda yeterli bilincin henüz oluşmuş 
olmaması ve ayrıca inşaat başlangıcında sadece eko-
nomikliğin ön planda tutulması sayılabilir. Ancak, ülke-
mizde hem ucuz hem de çokça bulunan malzemeler 
kullanarak bunu gerçekleştirmek mümkündür.

Bu doğal malzeme ile üretilen yapı elemanlarında ısısal 
konfor açısından yüksek performanslı yapı bileşenlerinin 
üretiminin sağlanabileceği şüphesizdir. Uygun tasarım 
ve karışım kombinasyonları ile üretilen pomzadan ma-
mul yapı elemanları, günümüzde ısı yalıtımı amaçlı yapı 
bileşenleri olarak değerlendirilebilmekte olup, binaların 
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ısısal konfor bakımından minimum enerji tüketimlerinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel olarak üretilen 
yeni kâgir blok tasarımları ile bu olgu, daha da yüksek 
ısıl performans gösteren uygulamaları da gündeme ge-
tirmektedir. Binalarda enerji verimliliği hesaplamaların-
da ısı iletkenlik katsayısı 0,11 – 0,28 W/mK aralığında 
değişim gösteren bimsblok ürünlerinin, ısı bölgelerinde 
binaların üst sınıflarda enerji kimlik karnesi alabilmeleri-
ne olanak sağladığı görülmektedir. Binalarda kullanılan 
bimsblok duvar uygulamaları geleneksel malzemelere 
göre benzer yapı koşullarında % 25’e ulaşan oranlarda 
daha yüksek enerji verimliliği sağladığı yapılan hesap-
lamalarda görülebilmektedir. Bu da doğal olarak o bina 
için önemli ölçüde enerji tasarrufu anlamına gelmekle 
birlikte, kışın daha az yakıt faturası veya yaz dönemle-
rinde klimatik ortam koşulunda daha az elektrik fatura-
sı ödemek anlamına gelmektedir.

Küresel ısınma ve dünyada giderek hızla artan iklim 
değişikleri süreci, tüm dünyanın en öncelikli konuları 
arasında yer almaktadır. Kyoto Sözleşmesi ile başla-
tılan ve dünyadaki sera gazı emisyonlarını azaltmaya 
yönelik olarak alınması gereken tedbir ve önlem paket-
lerini ihtiva eden bir dizi uygulamalar dünyanın birçok 
ülkesinde ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Bu süreçte 
en önemsenen konuların başında, ülkemizdeki enerji 
tüketimlerini azaltmak ve ülke genelinde yüksek enerji 
verimliliklerinin sağlanmasına yönelik gerekli yasal dü-
zenlemelerin hızla ele alınması da kaçınılmaz olmaktadır.

İster yeni, ister eski olsun, her bina doğanın dengesini 
etkiler. İnşaatta ekoloji, yapılarımızın enerji harcamaları-
nı azaltmak için aldığımız önlemlerle sınırlı değildir. Kul-
landığımız yapı malzemelerinin üretiminde, uygulanma-
sında ve hatta kullanımından sonra geri dönüşümünde 
doğa ve insan sağlığına dolaylı ya da doğrudan bir 
zararı olmamalıdır. İnşaatta ekoloji, inşaat malzemeleri 
için kullanılacak olan ham maddelerin seçiminden baş-
lar, bunların çıkartılması, üretimi ve nakliyesiyle devam 
eder ve binalar yapıldıktan, içinde oturmaya başlandık-
tan sonra da sona ermez. Bu nedenle, onlarca yıl son-
ra bile inşaat malzemelerinin kullanımı ekolojik açıdan 
sorunsuz olmalıdır. Örneğin, bunların tasfiyesi ve geri 
dönüşümü de sorun haline gelmemelidir.

Doğal, gözenekli ve hafif agrega olarak doğada yer 
alan bir dizi malzeme, herhangi bir özel proses işlemi-
ne tabi tutulmaksızın doğrudan kullanımı ile binalarda 
yalıtım amaçlı bir seri innovativ ürün geliştirilmesine de 
olanak sağlamaktadır. Bu şekilde elde edilecek yalıtı-
mın da adı kaçınılmaz “doğal yalıtım” olacaktır. 

Isı yalıtımı ve binaların ısıl performanslarının belirlenme-
si ve teknik olarak irdelenmesi de bir o kadar önemli 
husustur. Enerji kaynaklarının optimum kullanımı ve mi-

nimum enerji tüketimi üzerine bir çok alanda emek yo-
ğun araştırma çalışmaları sürdürülmekte, bu bağlamda 
geleneksel ürünlere alternatif yeni teknolojik ürünler 
endüstriye kazandırılmaktadır. Dünyada yalıtım ele-
manlarında doğal malzeme kullanım trendinin giderek 
yaygınlaştığı ve innovativ endüstriyel açılımlarda do-
ğallığın ön planda vurgulandığı sıklıkla görülmektedir. 
Geçmişten günümüze kadar birçok bakımdan tecrübe 
edinilmiş uygulamalardan elde edilen genel bulgular ışı-
ğında, binaların ısıl performanslarının yüksek tutulması, 
uzun ömürlü malzeme ihtiyacı ve aynı ortam koşulların-
da birden fazla yalıtım işlevini bir arada gösterebilecek 
malzemeler açısından, doğal malzeme kullanımlarına 
doğru bir eğilimin geliştiği gözlenmektedir.

Bina yalıtımlarında oluşabilecek dezavantajların orta-
dan kaldırılması amacıyla, ülkemizde kendi öz kaynak-
larımızdan elde edilen ve yüksek ArGe teknolojilerine 
dayalı olarak doğal bims taşı, ayrıca ekolojik yalıtım 
malzemelerinin üretilmesine de imkân sağlamaktadır. 
Bu ürünler ekolojik ürün niteliğinde olup, binalarda ya-
lıtım amaçlı olarak uygulanabilmektedir. Yapılarda oluş-
turulacak düşük enerji ihtiyacı, sera gazı emisyonlarını 
da kuşkusuz azaltmaktadır. Bunu sağlayabilmenin en 
güzel yollarından birisi de, yapılarda yeni nesil ekolojik 
ve yalıtım amaçlı malzemelerin kullanılmasıdır.  Bims 
taşı gibi doğal malzemelerden elde edilen, ekolojik, 
üretiminde herhangi bir enerji sarfiyatı gündeme gel-
meyen, uzun ömürlü ve çevreci özellikte, yalıtımın tüm 
öğelerini üzerinde barındıran bu ürünler, günümüzde 
“Yeni Nesil Doğal –Ekolojik Yalıtım Malzemeleri” olarak 
da adlandırılabilmektedir. Yeni inşa edilecek yada yalı-
tım amacıyla rehabilitasyonu yapılacak binalarda, bims 
taşından mamul ekolojik ve yalıtım amaçlı bu tarz ürün 
türevlerinin giderek gelişeceği ve ülkemiz ekonomisine 
çok önemli katma değerler sağlayacağı tahmin edil-
mektedir.
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Gazbeton Nedir?

Gazbeton; doğal ham maddelerle ve çevre dostu üre-
tim teknolojisi ile üretilen, beton ve geleneksel kâgir 
malzemelere oranla hafif, buna ek olarak içindeki hava 
kabarcıkları nedeniyle yüksek ısı yalıtım özelliğine sa-
hip bir malzemedir. Bir tür hafif beton olarak da bilin-
mektedir. Yapısındaki hava kabarcıkları nedeniyle bu 
malzemeye gazbeton adı verilmiştir. Uluslararası dokü-
manlarda AAC (Autoclaved Aerated Concrete) olarak 
anılmaktadır.

Gazbeton duvarlar özel tutkalı ile örülmesinden ve 
blokların büyük boyutlu olmasından dolayı, uygula-
mada kesintisiz ve düzgün yüzeyler elde edilmektedir. 
Gazbeton ürün yelpazesini, duvar blokları, asmolen 
bloklar, yalıtım plakları, kapı ve pencere lentoları, döşe-
me ve çatı plakları, donatılı yatay ve düşey duvar ele-
manları ile tutkal ve harçlar oluşturmaktadır. Bu ürünler 
ile, yığma yapılarda bloklarla ya da donatılı düşey duvar 
elemanlarla taşıyıcı duvarları, plaklarla kat döşemeleri-
ni oluşturmak, betonarme iskeletli binalarda cephe ve 
bölme duvarlarını, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemli 
sanayi yapılarında cephe duvarlarını, diyafram etkisi 
yapabilen çatı döşemelerini düzenlemek gibi çok çeşitli 
kullanım olanağı bulunmaktadır.

Gazbeton, dünyada ve özellikle Avrupa’da koşulsuz 
olarak üstünlüğünü kanıtlamış ve kabul görmüş bir 
malzemedir. Bu bakımdan gazbeton sektörü, tekno-
lojik açıdan uluslararası düzeyde deneyim ve bilgi biri-
kimine sahiptir. Bu donanım doğal olarak, yapımcı ve 
tüketiciye güven vermektedir. Her geçen yıl artmakta 
olan gazbeton satışları, beraberinde yatırım, istihdam 
ve ekonomik fayda da getirmektedir. Binalarda gazbe-
ton kullanılması sonucunda sağlanan yüksek ısı yalıtı-
mı, enerji tasarrufu olarak ülkemize geri dönmektedir. 
Ayrıca gazbetonun hafif bir duvar malzemesi olması 
nedeniyle sağladığı deprem güvenliği, özellikle ülkemiz 
koşullarında çok önem kazanmıştır. Bununla birlikte A1 
sınıfı yanmaz bir yapı malzemesi olan gazbeton, bina-
larda yangın emniyeti sağlamaktadır.

Türkiye’de gazbeton ilk olarak 1950’li yıllarda 
Almanya’dan ithal edilerek kullanılmıştır. İlk gazbeton 
fabrikası ise, 1965 yılında İstanbul’da üretime başla-
mıştır. 

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB)  
Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Türkiye gazbeton sektöründe, bir Sivil Toplum Kurulu-
şu olarak 1990 yılında kurulan Türkiye Gazbeton Üre-
ticileri Birliği (TGÜB), faaliyet göstermektedir. TGÜB, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonunda inşaat 
sektörü açısından önemli bir adım atarak, 1994 yılın-

da kısa adı EAACA olan Avrupa Gazbeton Üreticileri 
Birliği’ne üye olmuştur. Avrupa’da Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu 17 ülkenin gazbeton üreticilerini tem-
sil eden bir birlik durumunda olan EAACA, Avrupa Par-
lamentosu ve Avrupa Birliği Komisyonu ile yakın ilişkiler 
sürdürmektedir.

Bugün Türkiye’de 5 kuruluşa ait toplam 10 adet gaz-
beton üretim tesisi bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan 
dördü, AKG Gazbeton, Gaziantep YTONG, NUH Yapı 
ve Türk YTONG, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 
üyesidir ve Tekirdağ (2), İstanbul, İzmir, Bilecik, Antalya, 
Kırıkkale, Kocaeli ve Gaziantep’te olmak üzere toplam 
9 fabrikada üretim yapmaktadırlar. Tesislerin üretim 
kapasiteleri baz olarak alındığında, TGÜB’ün sektörü 
temsil oranı, % 97’dir.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği’ne üye olmayan üre-
tici ise Mardin’de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gazbeton Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır? 
• Gazbeton, ısı yalıtım gücü en yüksek olan kâgir 

yapı malzemesidir. Bina duvarlarında tam anlamıy-
la ısı yalıtımı sağlamanın pratik ve ekonomik çözü-
mü, gazbeton kullanmaktır. 

• Gazbeton’un ısı yalıtımı konusundaki üstünlüğü, 
binalarda enerjinin verimli kullanılmasını, bina için-
de ısıl konforun maksimum olmasını, ısıtma ve so-
ğutma giderlerinin en aza indirilmesini sağlar. 

• Gazbeton duvarların yalıtım gücü ve ısıl performan-
sı ile duvar yüzeyinin ısı dalgalanmaları daha den-
geli olmaktadır. Bu şekilde hem duvarlardan ışınım 
ile yayılan enerji, ortam ısısı ile uyumlu olmakta, 
hem de mekân içinde her noktada ısı seviyesi ben-
zer olduğu için yapı ısıl konforu artmaktadır. 

• Gazbeton, “hafiflik” özelliği ile yapı üzerindeki 
deprem yüklerini azaltarak ilave deprem güvenliği 
sağlar. Ayrıca gazbeton kullanımının yapı statik ta-
sarımında dikkate alınması ile yapıların taşıyıcı sis-
temlerinin yapım maliyetlerinde ekonomi sağlanır.

• Hassas boyutlarda üretilen gazbeton, ölçülerde 
yanıltmaz. Kolaylıkla işlenebilme özelliği sayesin-
de, istenilen boyutlarda üretilebilir veya boyutları 
değiştirilebilir. Uygulaması kolay olduğundan işçi-
likten ve zamandan tasarruf sağlar.

• Gazbeton, A1 sınıfı yanmaz bir yapı malzemesi-
dir, bu nedenle binalarda yangın emniyeti sağlar. 
Gazbeton ile örülen duvarların dışında meydana 
gelen bir yangın, duvarın diğer tarafını etkilemez. 
Bu özelliği nedeniyle, yangın güvenlik alanları ve 
yangın kaçış holleri tasarımında kullanılır.
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•	 Az enerji kullanımı ile üretilen gazbeton, radyoaktif 
ve sağlığa zararlı hiçbir madde içermez. Diğer yapı 
malzemelerinden farklı olarak, üretiminde daha az 
hammadde kullanıldığı için duyarlı bir çevre dostudur.

•	 Gazbeton, Avrupa standartlarında, neredeyse tü-
müyle yerli hammaddelerle üretildiğinden sektör-
deki ithalat çok düşük düzeyde olup, dışa bağımlı 
değildir. 

Avrupa’da Gazbeton Sektörü Ne Durumda?
Gazbeton, dünyada ve özellikle Avrupa’da üstünlüğü-
nü kanıtlamış ve kabul görmüş bir malzemedir. Aşağı-
da Avrupa’daki 2011 yılı gazbeton tüketim miktarları 
görülmektedir. Türkiye, Avrupa sıralamasında tüketim-
de 2. sırada yer almaktadır. Polonya, 3,8 milyon m³’lük 
tüketimle başı çekmekte, ardından da 2,9 milyon m³ ile 
Türkiye gelmektedir.

Türkiye’de Gazbeton Ne Kadar Üretiliyor, Ne Ka-
dar Kullanılıyor?
Gazbeton üreticilerinin üretim tesislerinin yıllık toplam 
kapasitesi yaklaşık 3.8 milyon m³’tür. En fazla üretim 
kapasitesi, 2.5 milyon m³’le Marmara bölgesindedir. 
Bu bölgeyi 550 bin m³’le İç Anadolu bölgesi izlemek-
tedir.

Son yıllarda gazbeton malzemesine olan talep, bek-
lentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 10 yıl 
içinde, kalitesiz, standart dışı ve çevreyi korumayan 
ürünlerin pazardan çekilmesiyle gazbeton malzemesi-
ne olan talebin daha da büyümesi beklenmektedir.

Gazbeton sektöründe ülkemizdeki üretim tesislerinin 
kurulu üretim kapasitesi 3.8 milyon m3’e, gazbeton tü-
ketimi ise 2.9 milyon m3’e ulaşmıştır. 2008-2009 yılla-
rında yaşanan küresel kriz nedeniyle, pazarda % 10’luk 



Gazbeton Üretiminde İthalat ve İhracat Durumu Nedir?

Ülkemizde üretilen gazbeton malzemeler, Avrupa stan-
dartlarında, yerli ham maddeler ve uygun maliyetler ile 
üretildiğinden; sektörde kayda değer bir ithalat yapıl-
mamaktadır.

Gazbeton tesislerinde üretilen ürünler, ağırlıklı olarak iç 
pazara sunulmakla birlikte, ihraç edilen ürünlerin yö-
neldiği ana pazar Avrupa ülkeleridir. Üretim tesislerinde 
kullanılan teknoloji, Avrupa ülkeleri ile  aynı düzeyde ol-
duğundan ve o ülkelere ait kalite standartları eksiksiz 
yerine getirildiğinden, bu ülkelerde tercih edilmektedir. 
İhracatın % 63’ü Avrupa ülkelerine yapılırken, 2.sırada 
% 25 ile Ortadoğu ve Asya ülkeleri yer almaktadır.

2011 Yılı Kıtasal Bazda Gazbeton İhracat Dağılımı

Gazbeton Sektöründeki Gelişmeler Neler?

Ülkemizde Gazbeton kullanımında, geçtiğimiz yıllar-
da vurgu yapılan konu, bu yapı malzemesinin yüksek 
yalıtım değerlerine sahip olmasıdır. Enerji verimliliği ile 
ilgili yapılan yasal düzenleme çerçevesinde yayınlanan 
“Bina Enerji Performans Yönetmeliği”ne göre; yeni inşa 
edilen yapıların Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olması, 
eski yapıların da 2017 yılına kadar belge edinmesi zo-
runlu kılındığından, yapılarda yalıtım değerleri yüksek 
malzeme kullanımı teşvik edilmektedir. Bu çerçevede, 
ulusal yapı normlarında ve ısı yalıtım hesap programla-
rında gazbeton yer almaktadır.

Bir yandan enerji verimliliği kapsamında bu özellik öne-
mini korurken, diğer yandan günümüzde gazbetonun 
yangın ve deprem dayanımı da öne çıkmaya başlamıştır. 

Öne çıkmaya başlayan bir diğer konu ise, gazbetonun 
çevre dostu bir malzeme olması ve “Yeşil Bina”, “Pasif 
Bina” ve “Sıfıra Yakın Enerjili Bina”  kavramları içinde 
yer almasıdır. Bu çerçevede, TGÜB de çalışmalarını bu 
yönde oluşturmakta, gerek yasal düzenleme çalışma-
larına, gerekse ilgili kamuoyunu bilgilendirme ve eğitme 
çalışmalarına bu doğrultuda yön vermektedir. 

TGÜB, ÇEDBİK’e (Çevre Dostu Yeşil Binalar Konse-
yi) üye olma kararı alarak, gazbetonun, karbon salımı 

daralma yaşayan sektör, 2010 yılında % 21, 2011 yılında ise % 26 pazar payını arttırarak, son 2 yılda pazarda 
büyüme oranını toplamda % 53’e taşımış ve 2.9 milyon m3’e ulaşmıştır. Üreticiler krizi fırsata dönüştürerek, 
kriz yıllarını üretim kapasitesi artırımı için kullanmış, yeni yatırımlara girişmiş ve kriz dönemi sonrasına, top-
lamda % 52’lik üretim kapasite artırımı ile girmişlerdir.

Gazbeton malzemesinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde kişi başına kullanılan gazbeton miktarı Polonya’da 
0,11 m³, İngiltere‘de 0,06 m³, Almanya’da ise 0,05 m³‘ tür. Türkiye’de bu oran kişi başına 0,04 m³’tür. Türkiye 
için kişi başına ulaşılması hedeflenen gazbeton kullanım miktarı 0,06 m³’tür. Bu oran da yıllık yaklaşık 4.4 milyon 
m³ tüketim anlamına gelmektedir.
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düşük yapılar ve yeşil bina kavramı içinde yer alacak 
çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Diğer yandan artan yalıtım, deprem ve yangın emniyeti 
bilinci ile son bir buçuk yıldır yapı denetim uygulama-
sının yurt çapına yaygınlaştırılması da, gazbeton ürü-
nüne olan ilginin önümüzdeki yıllarda devam etmesini 
sağlayacaktır.

Bir diğer konu ise, kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Ya-
sası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanun, 16 Mayıs 2012 tarihinde 
TBMM’de kabul edilmiştir. Deprem riski ve yapı stoku-
nun kötülüğü nedeniyle, deprem öncesi alınacak ted-
birleri düzenleyen bu yasayla, kötü yapıların yıkılarak, 
bütüncül bir planlamayla düzgün yapılaşmanın sağla-
nacağı ve yerel malzeme kullanılarak yerli üretimin teş-
vik edileceği Hükümet tarafından belirtilmektedir. 

Ülkemizde 19 milyon mevcut yapı stokunun % 67’si-
nin ruhsatsız, % 60’ının ise 20 yaş üstü yapılardan 
oluştuğu düşünülürse, mevcut bina stokunun yarısının 
güçlendirilmesi gerektiği ve ülke genelinde 20 yılda 14 
milyon konutun elden geçirilmesinin planlandığı anlaşıl-
maktadır. Dönüşümün Türkiye'ye maliyetinin, 350- 400 
milyar Dolar olmasının beklendiği düşünülürse, yapıla-
rın inşasında çağdaş, uluslararası standartlara uygun, 
deprem- yangın dayanımı ve yalıtım kabiliyeti güçlü 
malzemelerin kullanımının, uzun erimde ülke ekono-
misine sağlayacağı yarar çok net bir biçimde ortaya 
çıkmaktadır. 

Sektörün Sorunları Neler? Çareler Neler?
• Eğitim, birçok alanda olduğu gibi, inşaat sektörün-

de de büyük bir öneme sahiptir. İnşaat sektöründe, 
sahada çalışan iş gücünün büyük kısmı, ihtiyaçları 
karşılayacak nitelikten yoksun olup, kalifiye usta 
bulma zorluğu göze çarpmaktadır. Gazbeton üre-
ticileri mevcut kadrolarıyla, Mimar- Mühendis Oda-
ları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kuruluşlarla 
işbirliğine giderek, ustaları ve yapı profesyonellerini 
bilinçlendirmeye, eğitmeye ve sertifikalandırmaya 
çalışmaktadır. 

• İnşaat sektöründe uygulama alanında, yani şanti-
yelerde, kayıt dışı istihdam oranı oldukça yüksek-
tir. Kayıt dışı istihdamın kontrol altına alınması için 
sigorta primlerinin düşürülmesi gibi çeşitli teşvikler 
sunulmalıdır. Yapı uygulamalarını düzenleyen mev-
zuatlarda, sahada eğitimli işgücü çalıştırılmasını 
teşvik eden hükümlere yer verilmeli; nitelikli işgücü 
için sertifikasyon programları uygulanmalıdır. 

•	 Bir diğer konu ise, yüksek dış ticaret maliyetleridir. 
Gazbeton hafif bir malzeme olmasına karşın, ha-
cimsel olarak büyük yer kaplamakta ve dış ticaret 
lojistik maliyet oranları yükselmektedir. Lojistik ve 
nakliye maliyetleri, özellikle uzun mesafelerde reka-
beti engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

•	 Yüksek enerji maliyetleri, sanayide faaliyet gösteren 
üretici firmalar açısından bir dezavantaj oluşturmak-
tadır.

•	 Kalitesiz yapı malzemesi kullanımı ve kayıt dışı ürün-
ler, haksız rekabetle karşı karşıya kalınmasına ne-
den olmaktadır. Isıl nitelikleri daha düşük olan bazı 
duvar malzemeleri, pazarda uygun olmayan koşul-
larda yer alarak, nitelikli malzemelerin, uygun çö-
zümlerin ve enerji tasarrufunun önünü tıkamaktadır. 

AB Uyum Sürecinde Gazbeton Sektörünün 
Durumu Nedir?
Gazbeton sektöründeki ürün kalitesi ve sistem kalitesi 
ile ilgili standartlar, AB yasalarına uyum sürecinde yeni 
bir boyut kazanmıştır. AB ülkelerinde uygulanmakta 
olan, 89/106/EEC nolu Yapı Malzemeleri Direktifi’nin 
(CPD) “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” olarak Bayındır-
lık ve İskan Bakanlığı tarafından ve ilgili diğer standart-
ların Türk Standardı olarak TSE tarafından yayınlan-
ması ile sektördeki önemli bir boşluk tamamlanmıştır. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin bu yönetmeliğe uygun 
şekilde belgelendirilmesi ve CE işareti ile sunulabilme-
si de, AB ülkelerine ihracat sırasında serbest dolaşım 
hakkı edinilmesini getirmiştir. Temmuz 2006’da yürür-
lüğe giren Gazbeton Kâgir Birimler için TS EN 771-4 
standardı; ürünler için kritik olan parametreler, analizler, 
kullanım alanına yönelik detaylar, işaretlemeler konu-
sunda sektörde önemli bir adım olmuştur. Söz konusu 
standardın, bilindiği gibi Temmuz 2012 itibariyle olağan 
revizyon çalışmaları sürdürülerek, güncellenme işlem-
leri yapılmaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip 
belgelendirme firmaları tarafından yapılan incelemeler, 
denetimlerle bu standartlara uyumu belgelendirilmek-
tedir. Gün geçtikçe Türkiye’de de bu tür saygınlığı olan 
onaylanmış kuruluşların sayısının artması olumlu bir ge-
lişme olarak sektörü etkilemektedir. 

Gazbeton sektöründe, özellikle donatılı ürünler açısın-
dan önemli gelişmelerden biri de; Ön yapımlı Donatılı 
Gazbeton Yapı Elemanları ile ilgili EN 12602 standardı-
nın Avrupa’da yürürlüğe girmesidir. Ancak, CE kapsa-
mına girebilmesi için Avrupa Resmi Gazete'sinde ya-
yımlanarak uyumlaştırılmış standart olarak uygulamaya 
konulması gerekmektedir.  Ülkemizde de bu standart, 
13.01.2011 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve 
mevcut TS 453 “Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları” 
standardı iptal edilmiştir.

Son Söz

Son söz olarak, yurt içinde ve yurt dışında, geleceğin 
mimarisi konseptiyle tasarlanan ve “ekolojiye” önem 
veren projelerde, kâgir malzeme olarak gazbeton se-
çildiğini ifade etmek isteriz. 

Saygılarımızla.
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Konut üretiminde endüstriyel yapım sistemlerine yönel-
mek isteyen veya yeni yönelmiş ülkeler, sistem ve tek-
noloji ithalinde kendi teknolojik düzeyleri, sosyal-eko-
nomik durumları, kaynakları gibi koşulları göz önünde 
tutmaları gerekir. Aksi takdirde bu sistemlerle üretime 
geçildiğinde ve uygulamalarda büyük aksaklıklarla kar-
şılaşırlar. Bu üretimde verimsizliğe ve mali kaynak sa-
vurganlığına sebep olur (1).

Ek olarak uygulama yanlışlıkları önemli bir sorun ola-
rak kendini göstermektedir. Kaliteli, sağlıklı, ekonomik 
ve uzun ömürlü yapıların nasıl üretilmesi sorusu önem 
kazanmaktadır. 

Bu makale; çoğunlukla konutların sağlıksız, kalitesiz 
olması ve ekonomik, uzun ömürlü olmamalarından 
dolayı “Gazbeton yapı ürünlerinin kullanıldığı toplu ko-
nutlarda böyle sorunların yaşanmaması ve amaçlanan 
kaliteli konutların üretilmesi için projelendirme ve uy-
gulama esaslarına” yönelik bir çalışmadır. Makaledeki 
amaç, Gazbeton yapı ürünlerin toplu konut üretiminde 
proje ve uygulama aşamasında uyulması gereken ku-
ralları belirlemek ve açıklamaktır. Sonuç bölümünde ise 
verilen bilgiler doğrultusunda gazbeton yapı ürünlerinin 
toplu konutların tasarım, uygulama ve kullanım aşama-
larında sağladığı yararlar belirlenmiştir.

GAZBETON VE GAZBETON YAPI ÜRÜNLERİ

Gazbeton, hafifletilmiş yapı elemanları üretmek için bir 
malzemedir. Gazbeton’un endüstrileşmiş üretiminde, 
genellikle silisli agrega olarak silisçe zengin olan kum, 
kuvarsit veya uçucu kül, gözenek oluşturucu olarak 
ise alüminyum tozu veya macunu kullanılmaktadır (2). 
Gazbeton yapı ürünleri aşağıdaki şekilde kullanıma su-
nulmaktadır. 

1. Donatısız Yapı Malzemeleri:

A - Duvar Blokları;
•	  Alın düzleminde oluşturulan profil durumuna göre;
	 Düz Bloklar (G2, G4, G6),
	 Geçmeli Bloklar (G2, G4, G6) diye adlandırılmaktadır. 
•	  Duvar örgüsünde kullanılan malzemesinin cinsine 

göre de;
	 Tutkallı Duvar Blokları (G2, G4, G6),
	 Harçlı Duvar Blokları (G2, G4, G6), 
    diye adlandırılmaktadır. 

B - U Bloklar (G4)

C - Asmolen Bloklar (G2)
D - Yalıtım Plakları (G2)

2. Donatılı Yapı Elemanları

A - Taşıyıcı Elemanlar 
•	 Döşeme Plakları (G3, G4),
•	 Çatı Plakları (G3, G4),
•	 Düşey Duvarlar (G3),
•	 Lentolar (G4).

B - Taşıyıcı olmayan Elemanlar

•	 Yatay Duvar Elemanları (G3),
•	Düşey Duvar Elemanları (G3),
•	Bölme Duvar Elemanları (G3),
•	 Lentolar (G3).

3. Hazır Duvarlar ve Büyük Cephe Elemanları (G3)
4.Gazbeton Tutkalı

GAZBETON YAPI ÜRÜNLERİNİN YAPI 
ÜRETİMİNDE KULLANIMI

Gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut üretiminde kulla-
nımı üzerine incelemeler yapılmış ve uyulması gereken 
kurallar şu üç ana başlık altında belirlenmiş ve açıklan-
mıştır:

1. Gazbeton yapı ürünlerinin üretiminde uyulması ge-
reken kurallar.

2. Mimari proje sürecinde tasarımcının uyması gere-
ken kurallar.

3. Gazbeton yapı ürünlerinin uygulanmasında uyulma-
sı gereken kurallar.

1. Gazbeton Yapı Ürünlerinin Üretimi 
Aşamasında Uyulması Gereken Kurallar

Gazbeton yapı ürünlerinin fabrikadaki üretimi esnasın-
da kullanılan kalıpların (döküm arabalarının) standart 
boyu 6 metre, genişliği 60 cm ve kalınlığı da 60 cm’dir. 
Ayrıca gazbeton yapı ürünlerinin yapıdaki değişik kul-
lanım amaçlarına göre değişik standartlarda üretimi 
yapılmaktadır. Bu standartların kurallarını ise “Türk 
Standardları Enstitüsü” belirlemektedir. “TS 453/Ocak 
1988, Gaz ve Köpük Beton Yapı Malzeme ve Eleman-
ları” kitapçığında ayrıntılarıyla verilmektedir (3).

2. Mimari Proje Sürecinde (Projelendirmede) 
Tasarımcının Uyması Gereken Kurallar 

Gazbeton Yapım Sistemi temel projeleri, “Afet Bölgele-
rinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’in kuralla-
rına uyularak yapılır. Yönetmelikte temellerin mütemadi 
temel sistemi veya hesap yöntemi kullanılarak radye 
temel sistemi ile teşkil edebileceğini öngörmektedir. 
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Gazbeton taşıyıcı düşey duvarlar çift sıra çelik hasır 
donatılı olarak, Maksimum 300 cm yükseklikte, 60 cm 
eninde ve 15, 17.5, 20, 22.5, 25 cm kalınlıklarda üreti-
lirler. Planlar projelendirme esnasında standart genişlik 
olan 60 cm’lik modüllerin yanyana getirilmesiyle oluş-
turulmalıdır (4).

Taşıyıcı sistem olarak gazbeton yapı ürünleri kullanılan 
binalarda duvarlar taşıyıcı görev üstlendiği için binanın 
yığma yapı tasarım prensiplerine göre şekillendirilmesi 
önemlidir. Gazbeton konut sistemi ile bir yapı tasarla-
nırken taşıyıcı duvarlar olabildiğince üst üste gelme-
sine dikkat edilmelidir. Üst üste gelmeyen taşıyıcı ve 
bölücü duvarların altına taşıma gücü yüksek çelik veya 
betonarme taşıyıcı kiriş oluşturulmalıdır. Olabildiğince 
konsollardan kaçınılmalı. Taşıyıcı duvarlar “ Afet Bölge-
lerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”te açık-
lanmaktadır.  

Yığma yapıda taşıyıcı duvarların üzerine kat döşemesi 
ile birleştiği ara kesitte yüksekliği en az 20 cm genişliği 
taşıyıcı duvar genişliğinde olmak üzere yatay düzlemde 
çepeçevre betonarme hatıllar yapılmalıdır. Beton kalite-
si en az C16 (B200) sınıfında olacak şekilde hazırlan-
malıdır. 

Gazbeton taşıyıcı döşeme ve çatı elemanlarını kulla-
nırken kalınlık/yük/açıklık tablosundan yararlanılmalıdır. 
Taşıyıcı döşeme ve çatı elemanları, 600 cm’yi aşma-
mak kaydıyla 1 cm ara ile her boyda üretilebildiğinden 
tasarımda büyük kolaylık sağlamaktadır. Döşeme ve 
çatı elemanları, hacimlerin kısa yönünde ve farklı ek-
sende dizilip minimum kalınlıklar kullanılmalı, yapıda 
hafiflik deprem emniyeti ve ekonomi sağlanmalıdır. 

Taşıyıcı düşey duvarların kullanıldığı yapı sistemine ge-
nelde yığma sistem denilmektedir. Dolayısıyla duvarla-
rın altında çift ampatmanlı mütemadi temel kirişi vardır. 
Temel kesitlerinin belirlenmesinde genellikle Afet Yö-
netmelikleri dikkate alınmalıdır. Gazbeton yapım siste-
mi ile yapılacak bir yapının temelleri ve subasmanı ya-
pılırken Gazbeton modülasyon planına uygun olarak, 
duvar-temel bağlantı filizleri konmalıdır. Söz konusu 
filizler subasman betonu döküldükten sonra ve beton 
henüz sertleşmeden konmalıdır (4).

Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları G3 sınıfında 
ve antikorrozif çift sıra hasır donatılı olarak imal edilip, 
taşıyıcı dış ve iç duvarların yapımında kullanılırlar. Gaz 
beton çatı ve döşeme elemanları ile birlikte kullanılma-
ları halinde önyapımlı Gazbeton yapı sistemi oluşturur-

lar. Elemanların yeterli kalınlığı ve malzemenin yüksek 
ısı yalıtım özelliği duvarlarda her iklim bölgesinde yeterli 
ısı yalıtımını sağlamaktadır. 

Şekil 1.Düşey Duvar köşe ve Üsthatıl Bağlantı Detayı

Gazbeton yatay duvar ve düşey duvarları dış duvar ya-
pımında kullanılmak üzere imal edilirler. Elemanlar G3 
sınıfında, antikorrozif, simetrik çift sıra hasır donatılı, 
boyuna istikamette pahlı ve lamba zıvana profilli olarak 
imal edilirler (Şekil 1).

Elemanlar standart olarak 90 kgf/m2 rüzgâr yüküne da-
yanımlı olarak imal edilirler. Ancak istek halinde daha 
yüksek dayanımlarda eleman üretmek de mümkündür. 

Gazbeton yatay duvar ve düşey duvar elemanları ta-
şıyıcı yapıya (betonarme veya çelik) dıştan, içten veya 
kolon aralarına monte edilebilirler. Montaj işlemi, harç 
uygulaması gerektirmediğinden tamamen kuru montaj 
olup, ayrıca mevsim ve hava şartlarına bağlı olmadan 
yürütülebilmekte, gerektiğinde elemanlar hasarsız ola-
rak sökülüp başka yerde kullanılabilmektedir. 

Gazbeton duvar elemanları ile inşa edilen duvarların 
yangın dayanımı, taşıyıcı sistemin de aynı yangın daya-
nım sınıfından olmak şartı ile, kalınlığına bağlı olarak F 
30 (yangın önleyici) ile F 80 (yangına yüksek dayanımlı) 
arasında değişmektedir. 

Gazbeton Bölme Elemanları G3 sınıfında ve antikorro-
zif çift sıra hasır donatılı olarak imal edilirler.

Gazbeton lentoların boyutları gazbeton duvar blokları-
nın boyutları ile uyum halindedir. Bu suretle duvar ör-
güsü sırasında lento ve söveler kolaylıkla duvara monte 
edilebilir. Gazbeton lentoları G3 ve G4, söveler G3 sını-
fında imal edilirler.
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Duvar ile duvar zemini (döşeme) arasında mutlak su-
rette yapı harcı kullanılmalıdır. Tutkalla örülen duvarlar-
da; yatay ve düşey derzlere sürülen tutkal yüzeyleri ta-
mamen kapatacak şekilde uygulanmalıdır. Harçla örü-
len duvarlarda; blok yüzeyleri fırça ile hafif su atılarak 
nemlendirildikten sonra harç uygulanmalıdır.  Blokların 
binme mesafeleri 15 cm den az olamaz. Duvar örgü-
sü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk 
bırakılmamalıdır.

Gazbeton hazır duvarları,  rüzgâr basıncına karşı yük-
sek mukavemetli inşaat demiri ile hazırlanmış antikoro-
zif kaplamalı çift kat çelik hasır ile donatılmış olarak üre-
tilmektedir. Gazbeton hazır duvarları G3 sınıfı gazbeton 
malzemesinin tüm fizik ve teknik özelliklerine sahiptir. 

Gazbeton çatı ve döşeme elemanları konut ve sanayi 
yapıları için üretilen taşıyıcı özelliği olan donatılı, önya-
pımlı elemanlardır. Bu elemanların yapıda diğer dona-
tılı gazbeton elemanları ile birlikte kullanılması halinde 
Şekil 2’de görüldüğü gibi temelden çatıya tamamı ön 
yapımlı gazbeton yapı sistemi ortaya çıkmaktadır (5).  
Çatı elemanları her çeşit (düz veya eğimli çatı), her bi-
çim (beşik çatı, kırma çatı, şed çatı, teras çatı gibi) ve 
her çatı örtüsü ile (havalandırmalı - soğuk çatı ve ha-
valandırmasız - sıcak çatı gibi) uygulanabilir.  Gazbeton 
çatı elemanları standart olarak 90 kgf/m2 faydalı yüke 
dayanımlı olarak imal edilirler. Sipariş üzerine daha bü-
yük yerlere dayanımlı elemanların da üretilmesi müm-
kündür. 

Gazbeton malzemesinin iyi ısı yalıtım özelliği sayesinde 
çok yerde bu elemanlar çatı ve döşemede yeterli ısı 
yalıtımını tek başına sağlamakta, ayrıca ilave masraflı 
bir ısı yalıtım malzemesine gerek kalmamaktadır. Ele-
manlar mesnet açıklığı ve faydalı yüke bağlı olarak farklı 
kalınlıklarda imal edilirler.

SONUÇLAR VE GAZBETONUN SAĞLADIĞI 
YARARLAR 

Gazbeton yapı ürünlerinin konut üretiminde kullanımı, 
üretim özellikleri, çevrel etkileri ve performans değerleri 
göz önüne alındığında, endüstrileşmenin ve rasyonel-
leşmenin bir sonucudur. Konvansiyonel yapı ürünleri 
ile, bu sayılan özellikler bağlamında karşılaştırıldığında 
yapının kalitesi, sağlıklılığı ve uzun ömürlülüğü açısın-
dan gazbeton yapı ürünlerinin avantajlı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bununla birlikte bu avantajların sağlanma-
sı tasarım ve uygulama kurallarına uyulması ile doğru-
dan bağlantılıdır. 

Gazbeton yapı ürünlerinin konut üretiminde kullanımı 
iş örgütlenmesi ve yönetimi açısından avantaj sağla-
makta, dolayısıyla verimliliği artırmaktadır. Bununla bir-
likte yapı üretim sürecinin başlatılabilmesi için, sürecin 
ileriki aşamalarında birim maliyetlerin düşmesi sonucu 
fazlasıyla geri kazanılacak olan bir önyatırım maliyetinin 
ortaya konması gerekmektedir.

3. Gazbetonun Tasarımda Sağladığı Yararlar

Gazbetonun standart boyutlarda üretilmesi, projelen-
dirme esnasında modüler tasarıma imkan tanıdığından 
henüz tasarım aşamasında kolaylık sağlamaktadır. Ek 
olarak gazbeton, yalıtım özelliğinden dolayı dış duvar 
kalınlıklarını azaltacağından iç mekân kullanım alanla-
rına 100 m2 de 4-5 m2 alan kazandırmaktadır. Ayrıca 
gazbeton yapı ürünleri hafif olduğundan binanın taşıyı-
cılarına gelen yükü azaltır ve dolayısı ile bina taşıyıcıla-
rı tasarımda daha ince olarak tasarlanır ve böylece iç 
mekânların ve bina dış cephesinin tasarımında kolaylık 
sağlanır. 

Gazbeton yapı malzeme elemanları betondan 6, tuğ-
ladan 3 kez daha hafif olması nedeniyle; nakliyeden, 
demir ve çimentodan önemli ölçüde tasarruf sağladığı 
gibi, yapı hafiflediği için deprem emniyeti artar, her türlü 
zemin şartlarında güvenlikle inşa edilebilir. 

4. Gazbetonun Yapımda Sağladığı Yararlar    

Malzemenin kolay işlenebilirliği, çabuk ve rasyonel ya-
pım açısından çok önemli bir yarardır. Ayrıca planla-
ma ve üretim esnasındaki sağladığı avantajlarla düşük 
maliyetlere yol açmaktadır. Gazbeton yapı sistemi, ya-
pım süreçlerini de kısaltmakta, bu da maliyet avantajı 
sağlamaktadır. Gazbeton bloklar ile duvar örmek veya 
gazbeton paneller ile duvar oluşturmak ve duvarın üze-
rinde farklı malzeme ve yöntemler ile sıva ve benzeri iş-
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lemleri gerçekleştirmek son derece kolaydır. Bu işlem-
ler nitelikli elemanlara ihtiyaç göstermez, diğer duvar 
malzemelerine kıyasla daha az işçilik gerektirir, sonuç 
olarak da yapımda sıva ve işçilik maliyeti önemli ölçüde 
düşer. Gazbeton homojen bir yapıya sahip olduğun-
dan istenilen boyutlarda kesilebilir ve örülebilir. Ren-
deleme, delinme ve oyulma olanakları vardır. Ölçüleri 
milimetrik hassasiyettedir. Bu da temiz ve hassas, üst 
yüzeyleri düzgün olan yapı elemanlı bir yapı konstrüksi-
yonuna imkân sağlamaktadır. Hafifliği sebebiyle duvar 
büyüklüğüne kadar yapı elemanları üretilebilir. Yığma 
sistemde betonarme döşeme yerine, gazbeton panel-
lerle döşeme yapımı, hem maliyet hem de yapım süresi 
yönlerinden avantajlı olduğu gibi kalıp işlemini de orta-
dan kaldıracaktır. Boyutları ve ağırlığı sebebiyle nakliye 
avantajı sağlamaktadır. Yüzeyinin düzgünlüğü kaplama 
uygulanması aşamalarında avantaj sağlamaktadır. 

Malzemenin standartların öngördüğü bütün özellikleri 
(standart boyutlar, basınç dayanımı, ısı ve ses yalıtımı 
özellikleri vb.) bünyesinde barındırıyor olması ile de yapı 
üretimine ve dolayısıyla yapıya kalite katmaktadır. 

5. Gazbetonun Yapının Çevrel Yararları

Bünyesinde yer alan küçük gözenekler içinde hapse-
dilmiş hava nedeni ile gazbeton etkin ısı yalıtım özelliği 
gösterir, bu da oldukça düşük bir k-değeri sağlamak-
tadır.  Isı yalıtımına ilişkin yönetmelik ve standartların 
tüm isteklerini ek bir ısı yalıtım malzemesine gerek kal-
madan gazbeton tek başına sağlamaktadır. Böylece 
pek çok yapı fiziği sorunu da ortadan kalkmış olur. Ek 
olarak, gazbeton, difüzyona açık özelliği ile, çevreledi-
ği ortamın nem dengesinin kurulmasına yardımcı olur. 
Gazbeton ürünlerindeki milyonlarca gözenek, yapının 
nefes almasını sağlayarak rutubetlenmeyi önler, konfor 
düzeyini arttırır, dolayısı ile sağlıklı iç mekânlar yaratır.

Gazbeton yanmayan bir yapı malzemesidir. Gazbeton 
yapı elemanları uygulamaya göre her yangın direnç sı-
nıfına uyabilmektedir. Ayrıca ısıya bağlı uzama ve kı-
salmaların standartların öngördüğü miktarların altında 
olduğu görülmüştür.

Gazbeton yapı malzemesi kapalı gözenekleri sayesin-
de su emmesi, kılcal damarlı strüktürü olan yapı malze-
melerine nazaran çok daha yavaş gerçekleşmektedir. 
Gazbeton yapı elemanlarının denge rutubeti hacimsel 
olarak % 1,5-2 arasındadır (% 40 - % 50 gibi nisbi bir 
rutubette). Gazbeton bu özelliği sayesinde dona karşı 
yeterli direnç göstermektedir. Yine de malzemelerin, 
özellikle ısı yalıtım niteliğinden yararlanabilmek için, içe-
risine su girmesi engellemelidir.

Gazbeton yapı malzemesi ve yapı elemanları gaz veya 
çevreyi tahrip eden maddeler çıkartmamaktadırlar. 
Gazbeton insanoğluna daha az yakıt harcayarak daha 
çok ısınabilme olanağı verdiği için, temiz havaya katkısı 
olan bir yapı malzemesidir. 

Bu özellikleri sebebiyle, gazbeton yapı ürünlerinin toplu 
konut üretiminin amaçlarına çok uygun bir yapı ürü-
nü olduğu görülmektedir. O nedenle gazbeton yapı 
ürünlerinin toplu konut üretiminde kullanımı sırasında 
projelendirme ile uygulama aşamalarının -bu makalede 
açıklanan- kurallarına göre yapıldığı takdirde amaçla-
nan hızlı, kaliteli ve ekonomik konutların üretildiği ve 
üretilebileceği görülmektedir.
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TOBB VE SEKTÖR MECLİSLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün 
en üst düzeyde yasal temsilcisi sıfatı ile özel sektörü-
müzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmüş, 
sorunlarına çözüm aramış ve özel sektörün istikrarlı bir 
biçimde gelişimine katkıda bulunmuştur.

Sektörlerimize daha kapsamlı hizmet sunulması ih-
tiyacı doğrultusunda ve bu hizmetlerin geliştirilmesi 
perspektifinde 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak “Türkiye 
Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönet-
meliği” hazırlanmıştır. 12 Şubat 2005 tarih ve 25725 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yönetmeliğimize istinaden Birliğimiz şemsiyesi altında 
52 adet Türkiye Sektör Meclisi oluşturulmuştur.

Türkiye Sektör Meclisleri Temmuz 2006 tarihinden bu 
yana faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süreçte var 
olan ihtiyaç ve sektörden gelen talep üzerine meclis 
sayısı 59 olmuştur.

Meclisler, firmaların, sektörel kuruluşların ve ilgili kamu 
kurumlarının üst düzey yöneticileri ile temsilcilerini bün-
yesine katan önemli bir buluşma noktasıdır. Meclis 
içerisinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı, ortak 
görüşlerin oluşturulmasına ve ortak kararların alınma-
sına imkân sağlamıştır. Ortak kararlar doğrultusunda 
başlatılan girişimlerden ilgili merciler nezdinde daha 
olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu sektörel yapılanma ile 
kamu-özel sektör ortaklığının etkin biçimde hayata ge-
çirilebileceği sağlam bir zemin oluşturulmuştur. 

TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR MECLİSİ

Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Sektör Meclisi-
miz; çatısını oluşturan 3 ana sanayi grubu olarak Bims 
Sanayi, Gazbeton Sanayi ve Tuğla ve Kiremit Sanayi 
üreticileri, dernek yetkilileri ve uygulayıcıları ile devletin 
ilgili bürokratlarının katılımından oluşmaktadır. Meclis 
Başkanlığını Yüksel Toprak Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürü Kadir Başoğlu, Başkan Yardımcılıklarını AKG 
Yalıtım ve İnşaat Malz. San. Ve Tic. A.Ş. Orta Doğu 
Satış Müdürü Sırrı Güvenç ve Blok Bims A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Ertaş yürütmektedir.

Sektörümüze bağlı sanayiciler tarafından üretilen 

ürünlerin; Türkiye’de duvarlarda kullanılan malze-
menin % 90-95’ini, Çatılarda kullanılan malzeme-
lerin % 50-60’ını oluşturduğu düşünüldüğünde Toprak 
Sanayi Ürünleri Sektörümüzün önemi çok daha iyi an-
laşılmaktadır. Bu durum aynı zamanda sektörümüze, 
ülkemize katkı anlamında büyük bir sorumluluk da yük-
lemektedir.

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin % 40’nın sanayi, 
% 32’sinin konut, % 20’sininde ulaşım tarafından ger-
çekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, sektö-
rümüz ürünleri; gerek üretilirken harcanan enerji açısın-
dan, gerekse kullanılırken sağlayacağı enerji tasarrufu 
açısından çok önemli bir konumdadır. Kaldı ki konutlar-
daki enerji kaybının büyük bir bölümünün duvar ve ça-
tılardan kaynaklanıyor olması üretim sorumluluğumuzu 
daha da önemli hale getirmektedir. 

Şekil 1 - Sektör Toplantısından Bir Görünüm.

SEKTÖR PROFİLİ   

Bims Sanayi

Ülkemiz pomza rezervleri açısından önemli bir potan-
siyele sahiptir. Araştırılmış alanlarda yaklaşık 3 milyar 
metreküp pomza rezervi olduğu tahmin edilmektedir. 
Pomza rezervlerinin İç Anadolu ve Doğu Anadolu böl-
gelerinde yoğunlaşmış olmalarına karşılık, Akdeniz ve 
Ege bölgelerinde de pomza rezervlerine rastlanmak-
ta ve üretim faaliyetleri görülmektedir. 10 farklı renk 
ve doku kalitesine sahip Pomza çeşitliliği bulunan 
Türkiye’de, Nevşehir Bitlis, Kayseri, Isparta,  Ağrı, Kars, 
Van, Uşak, Erzurum, Aksaray ve Karaman’da faaliyet 
gösteren Bims maden yatakları mevcuttur.

Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Sektörü TO
B

B

Doç. Dr. Cüneyt KURTAY
TOBB Toprak Sanayi Sektörü Danışmanı
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Türkiye’de bu konuda üretim yapan 100 civarında tesis 
bulunmaktadır. 2010 yılında orta ve büyük ölçekli blok 
üreticisi tesislerinin sayısı Türkiye genelinde 85 dolayın-
dadır, bu firmalarda çalışan toplam personel sayısı ise 
5.000’i bulurken, 2011 yılında firma sayısı 100, perso-
nel sayısı ise 6500’e yaklaşmıştır. Türkiye bims sektö-
ründe, bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 2005 yılında ku-
rulan “Bims Sanayicileri Derneği (BİMSADER) faaliyet 
göstermektedir. Sektörün İhracat oranları gittikçe artan 
bims’in yıllara göre rakamları Tablo.1’de verilmiştir.

Tablo 1 - Türkiye Bims İhracatı (2007-2011)

Yıllar
Değer          

(Bin USD)
Değişim 

(%)
Miktar 
(Ton)

Değişim (%)

2007 9.330 - 161.560 -

2008 8.897 -4,64 163.143 0,98

2009 10.545 18,52 248.908 52,57

2010 12.714 20,57 234.130 -5,94

2010/3 9.351 - 183.847 -

2011/3 7.167 -23,36 104.386 -43,22

Kaynak: International Trade Center 251310 GTİP Numaralı Malzeme.

Gazbeton Sanayi
Türkiye’de gazbeton ilk olarak 1950’li yıllarda 
Almanya’dan ithal edilerek kullanılmıştır. İlk gazbeton 
fabrikası ise, 1965 yılında İstanbul’da üretime başla-
mıştır. Gazbeton sanayi, ekonomiye yılda yaklaşık 160 
milyon dolarlık katma değer sağlamaktadır. Türkiye 
gazbeton sektöründe, bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 
1990 yılında kurulan Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 
Derneği (TGÜB) faaliyet göstermektedir. 

Bugün Türkiye’de 5 kuruluşa ait toplam 10 adet gaz-
beton üretim tesisi bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan 
dördü, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği üyesidir ve 
bunlar Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Bilecik, Antalya, Kırık-
kale, Kocaeli ve Gaziantep’te toplam 9 fabrikada üre-
tim yapmaktadırlar. Türkiye’deki gazbeton üretim tesis-
lerinde yaklaşık 1.200 kişi istihdam edilmektedir.

                         
Şekil 2 - 2011 Yılı Türkiye Gazbeton İhracat Miktarları (m³) 

Türkiye, günümüzde dünyanın en büyük gazbeton 
üreticileri arasındadır. Gazbeton üretiminde Avrupa’da 
2. sırada yer almaktadır. Gazbeton üreticilerinin üretim 

tesislerinin yıllık toplam kapasitesi yaklaşık 3.8 milyon 
m³’tür. En fazla üretim kapasitesi Marmara bölge-
si olup, bu bölgeyi İç Anadolu bölgesi izlemektedir. 
Türkiye’de gazbeton kuruluşlarının devam eden yeni 
yatırımları ile 2012 yılı üretim kapasitesinde artış bek-
lenmektedir. İhracat oranları gittikçe artan gazbeton’un 
yıllara göre rakamları Şekil.2’de verilmiştir.

Tuğla ve Kiremit Sanayi
Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı girişimciler sa-
yesinde Marmara ve Ege bölgelerinde tuğla ve kiremit 
üretim tesisleri yapılmaya başlanmış, ilerleyen dönem-
de yerli girişimciler sayesinde sektörde gelişim süreci 
yakalanmıştır. 1800’lü yıllarda helezonlu şekillendirme 
preslerinin gelişimi ile delikli ve daha hafif tuğla üretimi 
gündeme gelmiş, bu da daha az hammadde ve daha 
az enerji ile daha fazla üretimin yapılmasını sağlamıştır. 
Daha sonraları Hoffman ve Tünel tip fırınların devreye 
girmesi ile de büyük bir atılım yaşanmış, üretimler art-
mış, tuğla ve kiremit çok daha kolay üretilen ve ucuz 
bir yapı malzemesi haline gelmiş ve kullanımı giderek 
yaygınlaşmıştır. 

Günümüzde tuğla-kiremit sektörü TUKDER (Tuğla ve 
Kiremit Sanayicileri Derneği) ile yoluna devam etmek-
tedir. TUKDER sektörü temsil etmek ve sektörün ortak 
çıkarlarını ülkemiz faydasına gerçekleştirmek amacı 
ile 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 
Türkiye’nin son on yıllık tuğla ihracatından elde edilen 
gelirleri incelendiğinde; 2009 yılında Türkiye ihracatında 
çok yüksek bir düşüşün yaşandığı, 2010 yılından iti-
baren toparlanmaya başladığı görülmektedir (Şekil.3).

Şekil 3 - Türkiye’nin Tuğla ve Kiremit 2001-2011 İhracat Grafiği. (USD)      

GENEL DEĞERLENDİRME  
Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki pazarlarda yer alan 
yerel üreticilerin kendilerini geliştirme olasılığı yanı sıra 
dünya çapında inşaat malzemeleri üreticilerinin bölge-
sel potansiyelden ve maliyet avantajlarından yararlan-
mak amacıyla bu ülkelere yönelmeleri, bu ülkelerde ku-
rulu kapasitenin büyümesine ve gelişmesine yol açabi-
lir. Sektörümüzdeki üretici firmalarında benzer şekilde, 
yurt dışında üretim yatırımlarını düşünmesi, mevcut 
yatırımlarına da hız vermesi, sürdürülebilirlik açısından 
oldukça önemlidir.



Türkiye jeolojik konumu bakımından dünyada en sık 
yıkıcı deprem oluş periyoduna sahip ülkelerden biridir. 
Son yirmi yılda meydana gelmiş olan yıkıcı depremler 
göz önüne alındığında, ülkemizde ortalama her 5-6 yıl-
da bir ciddi hasar yaratacak büyüklükte deprem oldu-
ğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu istatistiksel sonucun 
oluşmasına yol açan 1992 Erzincan (Mw=6.6), 1995 
Dinar (Mw=6.4), 1999 Marmara (Mw=7.4), 1999 Düzce 
(Mw=7.1), 2003 Bingöl (Mw=6.3), 2010 Elazığ (Mw=6.1) 
ve 2011 Van-Erciş (Mw=7.1) depremleri aynı zamanda 
kentsel ve kırsal yerleşim bölgelerini etkileyen deprem-
ler olarak da toplum bilincinde yer etmişlerdir. Bu dep-
remler arasında özellikle Marmara depremi, ülkemizin 
20. yüzyılda yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri ola-
rak kayda geçmiştir. Bu depremde resmi kayıtlara göre 

17,439 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 60,000’den 
fazla bina yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür [1]. Dep-
remin toplam ekonomik maliyeti, Dünya Bankası veri-
lerine göre 12-17 milyar dolar arasındadır.

Bu denli yıkıcı bir deprem elbette tüm yapı türlerinin 
hasar görmesine ve yıkılmasına yol açmıştır. Nitekim 
deprem sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmala-
rı sırasında pek çok betonarme, kâgir (yığma), ahşap, 
prefabrik ya da karma sistemli yapının göçtüğü ya da 
onarılamayacak derecede hasar gördüğü belirlenmiş-
tir. Ancak bu yapı türleri içerisinde yığma yapıları farklı 
bir bakış açısı ile değerlendirmek gerekmektedir. Dün-
yadaki en aktif deprem kuşaklarında biri üzerinde olan 
ülkemizin pek çok yerleşim bölgesinde sismik tehlike-

Depreme Dayanıklılık Açısından 
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Doç. Dr. Murat Altuğ ERBERİK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

D
EP

RE
M

E 
D

A
YA

N
IK

LI
LI

K-
KÂ

G
İR

 B
İR

İM
LE

R

65 AĞUSTOS  2012



66

nin çok yüksek olduğu söylenebilir. Ancak sismik teh-
likenin yanı sıra bir yapı türünün depremde hasar gör-
me potansiyelinin (kısaca hasar görebilirliğinin) yüksek 
olması demek, içinde yaşayan insanların çok büyük 
bir risk altında olduğu anlamına gelmektedir. Özellikle 
mühendislik hizmeti görmemiş ya da özensiz yapılmış 
kâgir birimleri (yığma yapıları) bu kategoride değerlen-
dirmek mümkündür. Bu tür yapılar, yukarıda bahsi ge-
çen ve 1999 Marmara depremine göre daha az yıkıcı 
olan depremlerde de ciddi şekilde hasar görmüşlerdir. 
Örneğin, orta-büyük sınıfına dâhil bir deprem sayılabi-
lecek 2010 Elazığ depreminde meydana gelen can ka-
yıpları taş ya da kerpiç kullanılarak yapılmış kırsal yığma 
yapıların göçmesi sebebiyle meydana gelmiştir. 

Türkiye’deki kâgir (yığma) yapıların deprem dayanımı 
açısından ne durumda oldukları aşağıdaki bölümlerde 
irdelenmektedir.

Türkiye’deki Kâgir (Yığma) Yapıların Genel Özellikleri
Ülkemizde konut olarak kullanılan bina stoku genel ola-
rak betonarme, yığma ve ahşap yapılardan oluşmak-
tadır. Çelik konstrüksiyon daha çok sanayi yapılarında 
tercih edilmekte, konut yapıları için ekonomik olma-
maktadır. Bu yapı türleri arasında betonarme çerçeveli 
ve perde duvarlı yapılar, toplam bina sayısının büyük 
bir yüzdesini (yaklaşık olarak % 70’ini) oluşturmakta-
dırlar. Betonarme yapıların tasarımı ve inşaatı genellikle 
yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmış oldu-
ğu için bu yapılar aynı zamanda “mühendislik hizmeti 
görmüş yapılar” olarak da adlandırılmaktadırlar. Beto-
narme yapıların genel tasarım ve yapım kuralları için 
TS-500 standardı [2],  depreme dayanıklı tasarım için 
ise mevcut Türk Deprem Yönetmeliği [3] kullanılmak-
tadır. Diğer taraftan, yığma ve ahşap türündeki yapılar 
genellikle bir mühendisin ya da mimarın eli değmeden 
geleneksel yollarla inşa edilmiş yapılardır ve bu se-
bepten dolayı sıklıkla “mühendislik hizmeti görmemiş 
yapılar” olarak adlandırılmaktadırlar. Yığma yapıların 
taşıyıcı duvarları için ilgili olarak TS-2510 standardı [4] 
kullanılmakta olup, depreme dayanıklı tasarım için be-
tonarmede olduğu gibi mevcut Türk Deprem Yönetme-
liğine başvurulmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir 
ki; betonarme birimlere ait standart ve yönetmeliklerde 
yer alan karışık hesaplamalar ve detaylar, yığma birim-
lere ait yönetmelik ve standartlarda yerini geometrik 
kurallara ve basit gerilme kontrollerine bırakmaktadır. 
Kullanılan yığma malzemesi ile ilgili özellikler ise farklı 
Türk Standartları tarafından ele alınmaktadır [5-9]. Yığ-
ma birimler ile ilgili yönetmelik ve standartlara uyulması 
durumunda düzgün geometriye sahip, düzenli duvar 
dağılımı olan ve kutu davranışı gösteren, duvar malze-
mesi ve işçiliği olarak belli standartları sağlayan dep-
reme dayanıklı yığma yapılar inşa etmek mümkündür. 

Ancak ülkemizde aşağıdaki bölümlerde anlatılmakta 
olan basit tasarım ve yapım kurallarına dahi uyulmadığı 
için yığma yapılar genellikle deprem açısından riskli ya-
pılar olarak ön plana çıkmaktadırlar.

Yığma yapı türleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekte-
dir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde (A.B.D. ve bazı Avrupa 
ülkelerinde) donatılı yığma binalar inşa edilmektedir. 
(Bakınız Şekil-1. a)

 
Şekil 1- Yığma Yapı Türleri; a) Donatılı Yığma (http://www.world-housing.net),  
   b) Kuşatılmış Yığma (http://www.confinedmasonry.org)

Bu tür yapılarda, çelik donatılar yığma birimler arasın-
daki derzlere yatay olarak ya da birimlerin içinden geç-
mek suretiyle düşey olarak yerleştirilmektedir. Böylece 
çekme dayanımı açısından zayıf olan yığma duvarlar 
donatı sayesinde bu eksikliğini gidermekte ve duvarla-
rın yatay yüklere karşı dayanımı artmaktadır.  Bir diğer 
tür, kuşatılmış yığma olarak adlandırılan ve daha çok 
Güney Amerika ülkelerinde yaygın olan, taşıyıcı duvar-
ların arasına taşıyıcı olmayan yatay ve düşey hatıllar 
yerleştirmek suretiyle oluşturulan bir yapı türüdür (bakı-
nız Şekil-1.b). Ancak dünya üzerine en yaygın olan yığ-
ma yapı türü donatısız yığma olarak adlandırılmaktadır. 
Bu tür yığma yapılarda düşey ve yatay yükler her iki 
doğrultudaki yığma duvarların düzlem-içi kesme daya-
nımları sayesinde karşılanırlar.



Bu üç yığma yapı türü arasında en üstün deprem dav-
ranışını donatılı yığma yapıların, en zayıf deprem dav-
ranışını ise donatısız yığma yapıların gösterdiği söyle-
nebilir. Ülkemizdeki yığma yapı stokunun neredeyse 
tamamı donatısız yığma yapılardan oluşmaktadır. Az 
sayıda da olsa kuşatılmış yığma yapılara rastlanmak-
tadır. Gelişmiş ve aynı zamanda deprem tehlikesi olan 
ülkelerde 8-10 kata kadar güvenle inşa edilen donatılı 
yığma yapılar ise ülkemizin yapı stokunda bulunma-
maktadırlar.  

Ülkemizde yığma yapıları coğrafi konumları dolayısıyla 
iki ayrı sınıfta incelemek daha doğru olur. Kırsal tip yığma 
yapılar olarak tanımlanabilecek ilk gruba, Anadolu’nun 
küçüklü büyüklü pek çok yerleşim biriminde yapı sto-
kunun önemli bir kısmını oluşturan, az katlı, genellikle 
kerpiç, taş ya da tuğla kullanılarak inşa edilmiş yığma 
binalar dâhildir. Bu yapılar mühendislik hizmeti görme-
miş ve tamamen geleneksel yöntemler kullanılarak inşa 
edilmiştir. Kentsel tip yığma yapılar sınıfına ise oldukça 
eski, genellikle dolu tuğla ile inşa edilmiş, kırsal tip ya-
pılara göre mühendislik açısından daha düzgün az ve 
orta katlı binalar ile daha sonraları kentsel göç nede-
niyle özensiz bir şekilde inşa edilmiş, malzeme olarak 
delikli tuğla ya da briketin kullanıldığı, plan alanı geniş 
olan ama pek çok düzensizlikler içeren az ve orta katlı 
binalar girmektedir. Son yıllarda kırsal ve kentsel yığma 
binaların yapısal özelliklerini inceleyen bazı çalışmalar 
yapılmaktadır [10]. Bu çalışmalar ışığında, her iki türe 
giren yığma yapıların önemli bir yüzdesinin izin verilen 
kat sayısı, düzenli plan geometrisi, standartlara uygun 
yığma malzemesi seçimi, yeterli taşıyıcı duvar miktarı, 
taşıyıcı duvarların planda düzgün ve simetrik bir şekilde 
dağılmış olması gibi basit mühendislik kurallarına uy-
madıkları ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’deki Yığma Yapıların Deprem Davranışı
Ülkemizde son 30-40 yılda meydana gelmiş olan yıkı-
cı depremler göstermiştir ki, basit ama bir o kadar da 
önemli mühendislik kurallarına uyulmaması durumun-
da hem kırsal hem de kentsel tip yığma yapılar ciddi 
hasar görmektedir. Bu kurallardan en önemlilerinden 
birisi; bir yığma binanın kat sayısı arttıkça hasar gör-
me olasılığının da aynı ölçüde artmasıdır. Eklenen her 
kat binaya ek bir yük getirmekte, zaten mühendislik 
normlarına göre yapılmamış olan ve en ufak bir zor-
lamada hasar görmesi muhtemel yığma binaların ta-
şıyıcı duvarları bu ek yük yüzünden deprem sırasında 
oluşan yatay kesme kuvvetlerini taşıyamayacak hale 
gelmektedir. Özellikle sonradan farklı bir yığma mal-
zemesi kullanılarak eklenen katlar binanın ağır hasar 
görmesine ve birçok durumda yıkılmasına yol açmak-
tadır. Bu olumsuz durumları engellemek amacıyla 1975 
deprem yönetmeliğinden bu yana maksimum kat sa-

yısı binanın bulunduğu deprem bölgesine bağlı olarak 
sınırlandırılmıştır. Buna göre, birinci derece (en kritik) 
deprem bölgesinde en fazla iki katlı yığma yapı inşası-
na izin verilmektedir. İkinci ve üçüncü derece deprem 
bölgelerinde izin verilen kat sayısı üçe, dördüncü dere-
ce deprem bölgesinde ise dörde çıkmaktadır. Ancak 
mevcut deprem yönetmeliğine göre bu ölçütler kerpiç 
yığma binalar için geçerli değildir. Kerpiç oldukça za-
yıf bir malzemedir ve bu malzeme kullanılarak üretilen 
yığma duvar birimlerinin basınç dayanımı 2-3 MPa ci-
varındadır. Betonarme binalar için deprem yönetmeliği 
tarafından izin verilen minimum basınç dayanımının 20 
MPa olduğu düşünülürse, kerpiç birimler kullanılarak 
inşa edilen yığma binaların dayanımının ne kadar dü-
şük olduğu anlaşılabilir. Bu sebepten dolayı yönet-
melik, hangi deprem bölgesinde olursa olsun, kerpiç 
yığma yapıların sadece tek katlı yapılmasına izin ver-
mektedir. Fakat deprem öncesi ya da sonrası yapılan 
saha çalışmaları göstermiştir ki pratikte bu kurallara 
uyulmamaktadır. Özellikle deprem riski yüksek olan 
şehirlerimizde katsayısına uymayan yığma bina sayısı 
fazladır. Örneğin, Şekil 2.a’da gösterildiği gibi, birinci 
derece deprem bölgesi olan İstanbul’da izin verilen kat 
sayısından daha fazla kata sahip olan kentsel tür yığma 
binalar mevcuttur. Şekil 2.b’de ise kırsal yığma türüne 
örnek olarak Afyon Dinar’da bulunan iki katlı bir yığma 
bina gösterilmektedir. 

67 AĞUSTOS  2012



Şekil 2-Deprem Yönetmeliğince İzin Verilen Kat Sayısını İhlal Eden Yığma Yapılar;  
 a) İstanbul’un Fatih İlçesinde Dört Katlı Yığma Bina, b) Afyon’un Dinar İl 
 çesinde  b) Alt Katı Kerpiç Olan İki Katlı Yığma Bina

Bu bina 1995 depreminde ağır hasar görmüştür. Bu 
hasarın en büyük nedenlerinden biri binanın alt katının 
kerpiç birimler, üst katının ise beton briket kullanılarak 
inşa edilmiş olmasıdır. Sadece tek katlı binalarda kulla-
nılmasına izin verilen kerpiç malzemesinin üstünde ağır 
beton briketten oluşan bir katı taşıması oldukça zor-
dur. Ancak kırsal bölgelerde kullanım açısından bu tür 
yanlış uygulamalara çok sık rastlanmaktadır. Binanın 
kerpiç olan alt katı hayvan barınağı olarak kullanılırken 
kerpiç ya da farklı bir malzeme kullanılarak inşa edilmiş 
olan üst kat konut amaçlı kullanılmaktadır. Benzer yapı-
ların 2010 Elazığ ve 2011 Van depremlerinde de ciddi 
hasar gördükleri gözlenmiştir. 

Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelmiş olan dep-
remlerde yığma bina hasarını tetikleyen bir diğer önemli 
parametre plan geometrisidir. Yapılan saha çalışmaları 
sonrası Türkiye’deki yığma binaları beş farklı plan ge-
ometrisi alt-sınıfına ayırmanın mümkün olduğu görül-
müştür (bakınız Şekil 3). Buna göre plan geometrisi 
düzenli olan yapılar dikdörtgen ya da çıkıntıları mevcut 
deprem yönetmeliğinin izin verdiği sınırlar içinde kalan 
binalardır. 

dikdörtgen           girintili **           yamuk           L şeklinde        aşırı düzensiz

DÜZENLİ DÜZENLİ DÜZENSİZ      DÜZENSİZ         DÜZENSİZ

**Yönetmelikte verilen A3 türü düzensizlik tanımının dışında kalan binalar için

Şekil 3-Yığma Binaların Plan Geometrisine Göre Sınıflandırılması

Plan geometrisi düzensiz olan yapılar ise paralel ve dik 
eksenlerden oluşmayan binalar, büyük çıkıntıları olan 
binalar, L-, T- veya benzer bir şekilde plan geometri-

sine sahip olan binalar ya da bu düzensizliklerin bir-
den fazlasına sahip olan binalar (aşırı düzensiz) olarak 
değerlendirilebilir. Düzensiz bir plan geometrisine sahip 
olan yığma binada kütle ve rijitlik merkezinin birbirin-
den uzaklaşması, o binanın burulma etkisine maruz 
kalması anlamına gelmektedir. Burulma etkisi de bazı 
taşıyıcı duvarların çok fazla zorlanmasına yol açmakta, 
bu yüzden yığma binada kısmi ya da tam göçme mey-
dana gelebilmektedir. Özellikle 1992 Erzincan depre-
minden günümüze kadar meydana gelmiş olan büyük 
depremler sonrası elde edilen izlenimler, düzensiz plan 
geometrisine sahip yığma yapıların ciddi hasar gördü-
ğü şeklindedir. 

Depremler sırasında yığma yapılara etkiyen yatay kuv-
vetleri taşıyabilecek miktarda dolu duvar alanının bu-
lunması gerekir. Bu amaçla mevcut deprem yönetme-
liğinde, herhangi bir deprem doğrultusunda yer alan 
yığma duvarların toplam uzunluğunun kat alanına ora-
nının (Ld/A oranı, Şekil 4) belli bir limitin üzerinde olması 
istenmektedir. 

Deprem Doğrultusu

Şekil 4-Yönetmelikte Yer Alan ve Deprem Doğrultusundaki Taşıyıcı Yığma Duvar 
 ların (Mavi Renkli) Toplam Uzunluğunun (Ld parametresi) Kat Alanına (A  
 parametresi) Oranı ile İlgili Kriteri Temsil Eden Çizim

Konut tipi yapılar için bu oran 1998 yönetmeliğinde 
0.25 iken 2007 yönetmeliğinde 0.20 olarak kabul edil-
miştir. Bu oran çok basit bir parametre olarak gözükse 
de, gözlenen deprem hasarı ile orantılı olduğu tespit 
edilmiştir [11,12]. Başka bir deyişle bu oranın düşük 
olduğu yığma binalarda, deprem esnasında birim du-
var alanına düşen kesme gerilmelerinin daha büyük 
değerler aldığı, bunun da sınırlı kesme kapasitesine sa-
hip yığma duvarların zorlanmasına ve çatlamasına yol 
açtığı tespit edilmiştir. Çatlayan bir yığma duvarın yük 
taşıma kapasitesi hızla azaldığı için bu tip yapılarda ge-
nellikle kısmi veya tam göçmeler meydana gelmektedir 
(bakınız Şekil 5.a ve 5.b). 
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Şekil 5- Taşıyıcı Duvar Miktarı Yeterli Olmadığı İçin a) 2010 Elazığ Depreminde,     
 b) 2011 Van Depreminde Ağır Hasar Görmüş Yığma Binalar

Kırsal ve kentsel tür yığma binaların deprem sırasındaki 
performanslarını belirleyen bir başka parametre de du-
var boşluk oranıdır. Boşluk miktarının fazla olduğu du-
rumlarda, binanın taşıyıcı duvarları binaya gelen kesme 
kuvvetini taşıyamamış, bu durumda bina ya ağır hasar 
görmüş ya da yıkılmıştır. Örnek olarak 1995 Dinar dep-
remi sırasında hasar görmüş olan iki katlı yığma bina 
verilebilir (bakınız Şekil 6). 

Şekil 6- Zemin Katın Daire İçine Alınmış Cephesinde Çok Fazla Boşluk Bulundu 
 ğu İçin Yetersiz Dayanıma Sahip Olan ve 1995 Dinar Depreminde Bu Yüz 
 den Hasar Görmüş Bir Yığma Yapı

Söz konusu bina, kat sayısı az, plan geometrisi düz-
gün, malzeme kalitesi yeterli bir yapı olmasına rağmen 

zemin katta çok fazla pencere ve kapı boşluğu içerdiği 
için depremde ciddi hasar görmüştür. Hasar dış cephe 
duvarlarında X-şeklinde kesme çatlakları olarak kendini 
göstermektedir. Ayrıca boşlukların birbirine ya da bina 
köşesine yakın olduğu ya da düzensiz dağıldığı binalar-
da deprem esnasında gerilme birikimlerinin meydana 
geldiği zayıf bölgeler oluşmakta ve bu zayıf bölgele-
rin göçmesi sebebiyle binalarda ağır hasar meydana 
gelmektedir. Depremlerden sonra yapılan gözlemlerin 
duvarda yer alan boşluk miktarının ve yerinin deprem 
dayanımı açısından ne kadar önemli olduğunu göster-
mesi, yönetmeliğe yığma binaların duvar boşlukları ile 
ilgili olarak maddeler eklenmesine neden olmuştur.

Ülkemizdeki yığma binalarda deprem hasarlarının oluş-
masındaki bir diğer önemli etken, malzeme dayanımın-
daki yetersizliktir. Kırsal tip yapılarda en çok kullanılan 
malzemeler kerpiç ve taş, kentsel tip yığma binalarda 
ise en çok kullanılan malzemeler beton briket ve delikli 
fabrika tuğlasıdır. Kırsal tip yapılarda çok kullanılan ker-
piç malzemesi, ekonomik açıdan uygunluk, ısı ve ses 
yalıtımı sağlaması gibi olumlu özelliklere sahiptir. Ancak 
daha önce de bahsedildiği gibi birim dayanımının çok 
düşük olması, kerpiç ile yapılmış binaların deprem es-
nasında kötü performans göstermesine yol açmakta-
dır. Kentsel tip yığma yapılarda kullanılan beton briket, 
boşluk oranı yüksek tuğla veya yatay delikli fabrika 
tuğlası gibi malzemeler, esasında yönetmelik tarafın-
dan taşıyıcı duvar olarak kullanılmasına izin verilmeyen 
malzemelerdir, çünkü dayanımları oldukça düşüktür. 
Ancak pratikte bu tip düşük dayanımlı malzemelerin 
yığma yapıların inşasında sıklıkla kullanılmış olduğu 
görülmüştür. Şekil 7’de düşük dayanımlı kerpiç ve taş 
yığma yapıların 2010 Elazığ ve 2011 Van depremleri 
sırasında nasıl yerle bir olduklarını görmek mümkündür.
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Şekil 7- Düşük Malzeme Dayanımı Yüzünden a) 2010 Elazığ Depremi Esnasında  
 Yıkılmış Moloz Taş Yığma Yapı, b) 2011 Van Depremi Esnasında Yıkılmış  
 Kerpiç Yığma Yapı

Bir yığma yapının deprem esnasında yeterli dayanıma 
sahip olması için kutu davranışı göstermesi gerekmek-
tedir. Bir başka deyişle, yatay olarak geldiği varsayılan 
deprem yükü yeterli rijitliğe sahip döşemeler tarafından 
taşıyıcı duvarlara aktarılmalı, birbirine dik doğrultular-
da olan duvarlar da beraber dayanım göstermelidir. 
Bu davranışın sağlanabilmesi için duvar-döşeme ve 
duvar-duvar bağlantıları yeterli olmalıdır. Ancak Türki-
ye’deki yığma yapıların önemli bir kısmında bu bağlan-
tılar zayıftır. Bu sebepten dolayı yığma binalar deprem 
esnasında bir bütün olarak davranamamakta ve hasar 
görmektedirler (bakınız Şekil 8). 

Şekil 8-a) Duvar-Duvar Bağlantıları b) Döşeme-Duvar Bağlantıları Yetersiz Olduğu  
 İçin Deprem Esnasında Hasar Görmüş Olan Yığma Yapılar

Bağlantı yetersizlikleri aynı zamanda taşıyıcı yığma 
duvarların düzlem dışı yönde de hasar görmesine yol 
açabilir. Şekil 9’da 2010 Elazığ depremi sonrası bu tür 
hasara maruz kalmış bir yığma yapı gösterilmektedir. 
Dış cephe duvarları düzlem-dışı yönde yıkılmışlar an-
cak yapının geri kalanı (özellikle yıkılan cepheye dik 
duvarlar) ayakta kalmıştır. Bu tür yığma yapı hasarları 
ülkemizde orta şiddetli depremler sonrası bile ortaya 
çıkmaktadır.

Şekil 9-  2010 Elazığ Depremi Esnasında Duvar-Duvar ve Döşeme-Duvar Bağlantı 
 ları Yetersiz Olduğu İçin Hasar Görmüş Olan Taş Yığma Bir Yapı

Özellikle kırsal bölgelerdeki yığma yapıların çatısı top-
rak serilerek inşa edilmektedir. Toprak damlar genellik-
le kalın olup aynı zamanda oldukça ağırdırlar. Deprem 
esnasında bu kadar ağır bir kütlenin oluşturduğu atalet 
kuvvetinin zayıf yığma duvarlar tarafından taşınması 
oldukça zordur. Bu sebepten dolayı kolaylıkla hasar 
görüp yıkılabilirler. Ancak böyle bir yıkım esnasında 
toprak damın içe doğru göçmesi sonucu bina içinde-
ki insanların kurtulması mümkün değildir (bakınız Şekil 
10). Maalesef ülkemizde son dönemlerde yığma ya-
pıların depremde yıkılması sonuç meydana gelen can 
kayıplarının önemli bir bölümü bu nedenden kaynak-
lanmaktadır. 

Şekil 10-  Toprak Dama Sahip Bir Yığma Yapının 2010 Elazığ Depremi Sonrası Göç 
 mesi Sonucu Ortaya Çıkan Görüntü



Yukarıda bahsedilen parametrelerin dışında yığma 
yapıların deprem dayanımını etkileyen diğer faktörler 
yığma binada yatay hatıl ve lentoların bulunup bulun-
maması, taşıyıcı duvar örgü tipi, taşıyıcı duvar narinlik 
oranı ve taşıyıcı duvar kararlılığı şeklinde sıralanabilir.

Türkiye’deki Yığma Yapıların Deprem Güvenliği 
ile ilgili Öneriler

Son yıllarda ülkemizdeki yığma yapıların özellikleri ve 
hasargörebilirlikleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapıl-
mıştır [13-14]. Bu çalışmalar ışığında, gelecekte olması 
muhtemel depremler altında mevcut yığma yapılarda 
ciddi can ve mal kayıpları olmasının kaçınılmaz olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Esasında bu sonuca ulaşmak için 
çok detaylı araştırmalar yapmak yerine Şekil 11’de yer 
alan iki fotoğrafa bakmak yeterlidir. Bu fotoğraflardan 
ilki 1966 Varto depreminden sonra çekilmiştir. İkinci 
fotoğraf ise 2011 Van depreminden sonra çekilmiştir. 
Aradan geçen 45 yılda özellikle kırsal yığma yapı daya-
nımları açısından çok şeyin değişmediği ortadadır. Ge-
lecekte olması muhtemel depremlerde aynı sonuçlarla 
karşılaşmamak için alınması gereken önlemler mevcut-
tur. Bunlardan bir kısmı yazarın önerileri olarak aşağıda 
sıralanmıştır:

Şekil 11-a) 1966 Varto Depreminden ve  b) 2011 Van Depreminden 
 Yıkılmış Yığma Yapı  Fotoğrafları

•	 Kentsel bölgelerde yapılacak olan yeni yığma ya-
pıların yönetmeliklere ve standartlara uygun yapılıp 
yapılmadığının yetkili merciler tarafından sıkı bir şe-
kilde kontrol edilmesi.

•	 Kırsal bölgelerde yapılacak olan yeni yığma yapı-
lar için bölge şartlarına bağlı olarak tipik tasarımlar 
hazırlanması ve bunların uygulanmasının zorunlu 

tutulması. Gerekirse konut sahiplerine bu konuda 
maddi olanaklar sağlanması.

•	 Mevcut yığma yapıların hasar görebilirliklerinin de-
ğerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu eko-
nomik ya da kültürel açıdan bir değeri olmayan an-
cak deprem açısından yüksek risk taşıyan yapıların 
yıkılıp yerine günümüz standartlarına uygun güvenli 
yapıların inşa edilmesi. Belli oranlarda risk taşıyan 
ancak yıkılması ekonomik ya da kültürel açıdan is-
tenmeyen yapıların ekonomik ve etkili yöntemlerle 
güçlendirilmesi.

•	 Mevcut deprem yönetmeliğinin yığma yapılar ile 
ilgili bölümünün gözden geçirilmesi, donatısız yığ-
maya göre daha iyi performans gösteren kuşatılmış 
yığma ve hatta donatılı yığma türlerinin yönetmelik 
kapsamına alınması, bu tür yapıların inşasının özen-
dirilmesi.

•	 Yığma yapı inşaatlarında standartlara uygun mal-
zeme kullanımının özendirilmesi ve hafif beton 
(gaz beton vb.) gibi deprem performansı açısından 
olumlu özellikleri olan malzemelerin sektörde kulla-
nımının artması. 

Toplumda yığma yapıların deprem açısından güvensiz 
olduğuna dair yanlış bir algı mevcuttur. Bunun sebebi, 
yığma yapı ve tasarımında yukarıda anlatıldığı gibi basit 
kurallara uyulmamasıdır. Esasında yönetmeliklere ve 
standartlara uygun inşa edilmiş bir yığma yapı deprem 
açısından son derece güvenli bir yapıdır. Alınacak ted-
birler sayesinde ülkemizdeki yığma yapıların dayanımı 
arttıkça deprem yüzünden meydana gelen mal ve can 
kayıpları aynı oranda azalacaktır.
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 Doğal Taştan Örülen Duvarlar

İN
TE

S

En işlevsel doğa ürünü: TAŞ

Duvarlar… İnsanlar ilk evlerini yaptıklarında muh-
temelen sadece duvarlar vardı… İlk önce sazdan, 
ağaç dallarından ve ağaç kütüklerinden oluştular, 
sonra ‘taş’a dönüştüler… Çünkü insanoğlu kendi-
ni, hayatını değiştiriyor ve bu durum ihtiyaçlarına da 
yansıyordu… Zaman zaman da tam tersi oluyordu 
ama gün geldi duvarlar, doğa ile barışık yaşamanın 
bir köprüsü oldu.  Ve insan, daha sağlam, daha da-
yanıklı ve daha iyi koruma sağlayan duvarları inşa 
etti. Artık kerpiç ve taş duvarlar insanları koruyor-
du… 

‘Zamanın ruhu’ inşaatı sektör(!) haline getirince du-
var malzemeleri de çeşitlenmeye başladı ve duvar-
lar, taşıyıcı özelliklerini estetikle buluşturdu. 20’inci 
yüzyılın başlarında her şey ‘modern zamana’ en-
dekslendiği için önceleri pek önemsenmediler ama 
gün geldi, doğallık, teknoloji ve estetik kavramlarının 
bir araya geldiği yeni bir sentez tüm dünyayı etkile-
meye başladı. Duvarlar bunun dışında kalmadı ta-
bii… Hatta bu sentezin ilk denendiği alanlardan biri 
oldu… Artık başka bir yolculuk başlamıştı… Doğal 
taştan örülen duvarlar, teknolojiyi reddetmiyor hat-
ta beraber hareket ediyordu! Hal böyle olunca, ‘taş’ 
geleneksel yapı malzemesi olmaktan ziyade çağdaş 
yapı sanatının en önemli malzemesi haline geldi.

Doğal taşlar, insanlar tarafından bilinen ve kullanılan 
en eski inşaat malzemelerinden birisi. İnsanlar kil ve 
ahşaptan yapılmış yerlerde ikamet ederlerken bile, 
çeşitli anıtsal yapılarında doğal taşları kullandılar. 20. 

yüzyıla kadar Avrupa’da önemli ve büyük binalarda 
kesme taşlar en önemli yapı malzemesi olurken,  
Anadolu’nun da bu konuda en zengin bölgelerden 
biri olduğunu söylemek rahatlıkla mümkün… Özel-
likle Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde doğal taştan yapılmış sayısız eser bu-
lunan Anadolu’da, kireçtaşı ve tüflerin, büyük bir us-
talıkla işlendiği, cami, medrese ve hanlar hala paha 
biçilmez, hala muhteşem...

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ilk zamanlar, sa-
dece büyük şehirlerde ve büyük binalarda görüldü 
taş işçiliği… Ama sonraki yıllarda, teknolojik ve kül-
türel evrilme, taş işçiliğini de unutturdu!  Artık ‘beton’ 
ve ‘ucuz yapılar’ vardı hayatlarda… Sadece birkaç 
mimarın dikkat çektiği  ‘binalarda doğal taş kulla-
nımı” ve ‘taş işçiliği’ artık hiç geri gelmeyecek gibi 
uykuya yatmıştı ki, inşaat sektöründe yeni yapı mal-
zemeleri arayışı, taşlara ‘hoş geldin’ dedirtti.

Hiçbir şey eskisi gibi değildi elbette ama homojen-
likten bıkan, zevk ve desene önem veren insanların, 
eskiye olan özlemleri ve antik görünüm istekleri hiç 
de azımsanacak gibi değildi. 

21’inci yüzyıla gelindiğinde taş işçiliği ve doğal taş 
kullanımı yeniden bir ‘değer’  olmaya başladı.

Peki neydi bu taşların adı? Tortul, magmatik, mer-
mer… Bunlardan sadece bir kaçı… Kalker, traver-
ten, kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi 
metamorfik; granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt 
gibi türler magmatik taşlar sınıfına giriyor. Mermerler,  
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genellikle yapılarda, ‘yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış taş’  olarak kullanılıyor 
ama özel işlemlerle yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan 
cephe kaplaması ve döşeme uygulamaları da çok yaygın.   Doğal taşların bun-
ların dışındaki kullanım alanları binalarla sınırlı kalmıyor aynı zamanda çevre dü-
zenlemeleri, yaya yolu ve kaldırımlar da son dönemde kullanım alanlarından…

Dekoratif yapı taşları; kullanım alanlarına göre blok taşlar, çakıl taşlar, kesilmiş 
ve işlenmiş taşlar ve doğal yarılmış taşlar olarak gruplara ayrılıyor.  Blok taşlar 

parke taşı, bordur taşı ve kesme taş olarak yapılarda ve dış mekânlarda 
değerlendirirken,  çakıl taşları genellikle peyzaj amacıyla kullanılıyor. 

“Yapılarda, en çok kullanılan taşlar?” sorusunun cevabı ise hiç kuş-
kusuz, kesilmiş ve işlenmiş taşlar… Bu taşlar önce belirli boyut-

larda kesilerek ebatlandırılıyor, sonra tercihe göre honlu, cilali ve 
pürüzlü olarak yapıların’ özelliklerinden biri’ haline geliyor. 

Teknoloji makinasız olur mu?  Doğal taşları kesen ve işleyen 
makinaların üretilmesi, artık her türlü doğal taşın yapılarda 
kullanılmasını sağlıyor. Granit, siyenit gibi plutonitler, bazalt, 
andezit gibi volkanitler… Traverten, tüfit ve kumtaşları gibi se-

dimanter kayaçlar doğal taş sektörü kapsamı içinde ise de yal-
nızca peyzaj amaçlı kullanılan taşlar olarak kabul ediliyor.  Bazı 

durumlarda doğal süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde ayrılan 
gnayslar, şistleşmiş kumtaşları ve arduvazlar gibi metamorfikler de 

peyzaj amacıyla yapı taşı olarak kullanılıyor. Peyzaj amacıyla kullanılan 
taşlar üretildiği yerlerde basit aletlerle süreksizlik yüzeyleri boyunca ayrılı-

yor, serbest hale gelenlerin uygun ebatlı olanları seçiliyor ve ebat ve şekillerine 
göre, yapıların temel ve duvarlarında, bahçe ve istinat yapılarında, bordur taşı 

üretiminde, yol, kaldırım ve duvar kaplamasında, çatı örtüsünde ve kent mo-
bilyaları üretiminde kullanılıyor.

Doğal taşların üretiminde çok kesin ayrımlar yok ancak dekorasyonda 
kullanılacak taşların özel olarak bu amaç için üretildiği görülüyor. Za-
ten endüstri alanında ‘doğal taş’ terimi çok geniş bir aralığa sahip… 
Genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse ‘doğal taşların bir kısmı ya-
pısal amaçlarla kullanılırken çok pahalı ve dayanımı az olan taşlar, de-
korasyon amacıyla tercih ediliyor’ denilebilir.  Doğal taş ve mermerlerin 
yeniden keşfedilmesinde,   yüzeylerine yapılan işlemlerin büyük rolü ol-

duğunu söylemek mümkün.  Çünkü bu tip işlenmiş taşlar çağdaş yapı 
malzemeleri ile kombine olarak kullanılırken,  çok başarılı 

sonuçlar doğuruyor.  

Artık hayatların tam ortasında duran taşların özel-
liklerini bir kez daha hatırlayalım mı?

Kimyasal içermez, doğaldır, dayanıklıdır, binaları 
serin tutar, yer yer gösterişlidir, zaman zaman sa-
deliğin altını çizer. 

Bu niteliklere sahip bir doğa ürününün ‘değerli bir 
yapı enstrümanı’ olarak daha uzun süre hayatlarımız-

da yer alacağını söylemek yanlış olur mu?

       Kaynak:
1- Madencilik, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa 3-15, Mart 2003, Vol.42,No. 1, pp. 3-15, March2003- De-

koratif Doğal Yapı Taşlarının Kullanım Alanları ve Çeşitleri, Mustafa Yavuz Çelik (*)
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Ülkemizdeki başlıca pomza yatakları Nevşehir, Kayseri, 
Bitlis ve Isparta yörelerinde olup toplam rezervi yaklaşık 
3 milyar m3 olarak hesaplanmaktadır. Pomza, asidik ve 
bazik pomza olarak iki türde bulunmakta, Ülkemizde 
bulunan yaygın türü asidik pomzadır. Pomza, homojen 
şekilde dağılmış, genelde birbirini kesmeyen makro ve 
mikro boyutta gözenek (porozite veya boşluk) sistemi-
ne sahiptir. Bu boşluğun hacimsel oranı yaklaşık 
% 70’leri bulabilmekte ve dolayısıyla da çok hafiftir 
(birim hacim kütlesi 350-650 kg/m3) (Gündüz, 1998; 
Gündüz vd, 2007). Günümüzde pomza inşaat sek-
töründe en yaygın olarak, izolasyon tuğlası (bimsblok 
veya tuğla) üretiminde kullanılmaktadır. İnşaat sektö-
ründe kullanılan malzemelerde aranan temel özelliklerin 
başında ısı/ses yalıtımı gelmektedir. İnşaat sektöründe 
özellikle hafif yapı ve ısı/ses izolasyonu özelliğine sahip 
hafif blok elemanı ve hafif beton imalatında pomzanın 
kullanılabileceği, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş-
tur (Gündüz, 2008a;2008b). 

Pomza Agregalı Hafif Beton ve EPS Köpüklü 
İzolasyon Blok Üretimi

Dünya’da ilk defa denenen ve bu özgün çalışma so-
nucu belirlenmiş üretim yöntemi için tasarlanan, Do-
ğaltaş sektöründen uyarlanmış, modern hassas oto-
matik blok kesme makinesinde ölçülere uygun olarak 
kesilmektedir (Şekil 1). Dairesel testereli blok kesme 
makinesi ile kesilerek elde edilen 1250x650x200 mm 
boyutlarında büyük blok dilimleri vakumlu robot maki-
nesi ile üretim bandı üzerine alınmaktadır. Önce büyük 
blok dilimleri boy ebatlama makinesi ile 1250x200x200 
mm boyutuna, daha sonra enine ebatlama makinesi ile 
200x400x200 mm boyutuna kesilerek, büyük bloktan 
toplamda 54 adet izolasyon bloğu üretilmektedir (Sarı-
ışık, vd. 2009, 2010, 2011) (Şekil 2). Şekil 1. İzolasyon Bloğu Üretim   

 Tesisinde Proses Süreci



Şekil 2. İzolasyon Bloğunun Otomatik Kesim Ünitesinde Kesim   
 Modellemesi ve Boyutu

 
Şekil 3. İzolasyon Bloğun Nihai Ürün Görünümü

Standartlara Uygunluğu Diğer Duvar Elemanları 
İle Karşılaştırılması

Türkiye’de hafif agregalı beton kâgir birimlerin üretimi, 
boyutlandırması ve inşaat sektöründe hafif yapı elema-
nı olarak kullanım kriterleri, TS EN 771–3/Nisan 2005 
standardında verilmiştir. 28 gün kür süresi dolduktan 
sonra izolasyon bloğun kâgir birim olarak kullanılabi-
lirliğinin analizi TS EN 772-20, TS EN 772-16, TS EN 
772-13, TS EN 772-1, TS EN 772-11, TS EN 1745, 
EN ISO 6946, TS 825, EN 140-4 ve TS EN 1052-3 
standartlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi 
Pomza Araştırma Laboratuvarında analizi yapılmıştır.

Bimsblok üretim prosesinde (vibrasyon ve presleme) 
üretilen bimsblokların yüzey düzgünlüğü düşük olduğu 
için ekstra sıva ihtiyacı duyulmaktadır. Bunun sonucu 
olarak duvar birim maliyeti yüksektir. Bu yeni üretim 
prosesinde izolasyon bloğu dairesel testereli blok kes-
me makinelerinde dairesel testerelerle kesilerek üre-
tildiği için izolasyon bloğunun yüzeyi daha düzgün ve 
pürüzsüzdür (Şekil 3).

Şekil 3. İzolasyon Bloğu İle Sıva Harcı Kullanılmadan Yapılmış    
 Düzgün Duvar Görünümü

İzolasyon blok kâgir elemanlarının sıva tutuculuk özelli-
ği çok iyi olarak tanımlanmıştır. İzolasyon blok yapı mal-
zemesi diğer eşdeğer yapı malzemeleri ile karşılaştırıl-
dığında izolasyon lok ısı geçirgenlik katsayı (U) değeri 
0,27 W/m2K ile daha iyi yalıtım özelliği göstermektedir 
(Şekil 4). Türkiye iklim koşulları göz önüne alınarak 4 
Isı Bölgesine ayrılmıştır (Çizelge 1). Her bölge için fark-
lı duvar kalınlığı ve yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. 
Türkiye iklim koşulları göz önüne alındığında izolasyon 
bloğu tüm ısı bölgesinde kullanılabilir. 1 m2 duvar ör-
güsünde duvar birim ağırlığı ise izolasyon bloğunda 
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119,35 kg/m2’dir (Şekil 5). Buna göre izolasyon blo-
ğu diğer duvar yapı elemanlarından duvar birim ağırlığı 
daha düşük olduğu için bina yükü hafiflemiş olacaktır.

Çizelge 1. TS 825 Standardına Göre Türkiye’deki Isı Bölgeleri 

Bölgeler
Isı Geçirgenlik 

Katsayısı U (W/
m2K)

Isı Geçirgenlik 
Direnci (W/mK)

Duvar kalınlığı 
(cm)

I. Bölge 0,80 0,185 En az 10,0

II. Bölge 0,60 0,160 En az 15,0

III. Bölge 0,50 0,165 En az 19,0

IV. Bölge 0,40 0,183 En az 25,0

Şekil 4. İzolasyon Bloğu İle Diğer Duvar Yapı Elemanlarının Isı 

 Geçirgenlik Katsayı (U) Değerinin Karşılaştırılması.

Şekil 5. İzolasyon Bloğu İle Diğer Duvar Yapı Elemanlarının Duvar  
 Birim Ağırlığını Karşılaştırılması

İzolasyon blok elemanlarının 1 m2 duvar örgüsünde 
gerekli blok adedine göre ekonomik olarak değerlen-
dirmesi Çizelge 2’de verilmiştir.  Burada yapılan değer-
lendirme de görüldüğü gibi, izolasyon bloğunda duva-
ra sıva ihtiyacı olmadığı için duvar örme maliyeti, işçilik 
ve malzeme giderleri de dikkate alındığında bimsblok, 
gazbeton ve sandviç tuğlaya göre ekonomiktir. 

Çizelge 2. Duvar Yapı Elemanlarının Maliyet Analizi (Andblok, 2011)

Maliyet 
Analizi

Birim Bimsblok
Gaz

Beton
Sandviç 

Tuğla
İzolasyon 

Blok

Blok 
boyutu

mm 190×390×185 200×400×200 135×50×85 200×400×200

Blok 
ağırlığı

kg/
piece

11.00 8.00 5.00 9.00

Blok adeti piece 12.50 12.50 56.00 12.50

Fire Oranı % 2.00 2.00 15.00 2.00

Malzeme 
maliyeti

$/m2 7.70 13.93 10.37 19.13

Nakliye 
maliyeti

$/m2 2.67 2.67 3.00 2.67

Fire 
maliyeti

$/m2 1.00 0.33 1.67 0.17

Örgü harcı 
maliyeti

$/m2 1.75 1.00 1.75 0.23

Duvar 
örüm 
işçiliği

$/m2 4.50 3.17 4.50 2.67

Dış sıva 
maliyeti

$/m2 1.50 1.17 1.50 -

Dış sıva 
işçiliği

$/m2 5.00 5.00 5.00 -

İç sıva alçı $/m2 2.46 2.46 2.46 0.53

İç sıva 
işçiliği

$/m2 2.67 2.67 2.67 2.00

Toplam 
Maliyet

$/m2 29.38 32.40 32.92 27.40

Kaynaklar:

1. Gündüz, L. Sariisik, A. Tozaçan, B. Davraz, M. Uğur İ, Çankıran 
O. “Pumice Technology. Volume- I,” Süleyman Demirel Univer-
sity, 1998. pp.275-285.

2. Gündüz, L. “The Effects of Pumice Aggregate/Cement Ratios 
on the Low-Strength Concrete Properties” Construction and 
Building Materials; Vol.22, 2008a, pp. 721–728.

3. Gündüz, L. “Use of Quartet Blends Containing Fly Ash, Scoria, 
Perlitic Pumice and Cement to Produce Cellular Hollow Ligh-
tweight Masonry Blocks for Non-Load Bearing Walls,” Cons-
truction and Building Materials Vol.22, 2008b, pp.747–754.

4. Gündüz, L. Bekar, M. and Şapcı, N. “Influence of a New Type 
of Additive on the Performance of Polymer-Lightweight Mor-
tar Composites,” Cement and Concrete Composites, Vol. 29: 
2007, pp. 594-602.
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39, Madencilik Dergisi.

6. Sarıışık, A., Sarıışık, G., Yeni Yöntem ile Pomza Agregalı Hafif 
Beton ve EPS Köpüklü İzolasyon Blok Üretimi, Standartlara Uy-
gunluğunun Araştırılması, V. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Bil-
diri Kitabı, 89-100, 2009.

7. Sarıışık, A., Sarıışık, G., Kepekçi, E., 2011. Insulation Blocks 
Composed Of EPS and Lightweight Concrete Containing Pumi-
ce Aggregate, 22. World Mining Congress,Vol. 2., pp.567-577.

8. Andblok. “Insulated Wall Block”, Eskişehir, Turkey, September 
2011 (http://www.izoduo.com).



Havadan Sudan Sohbetler
GÖKHAN ABUR

SÖ
YL

EŞ
İ

78

Havadan sudan konular der geçeriz. Bazen sohbeti başlatmak için bazen 
de sohbetin tıkandığı yerde kurtarıcı konu yaparız havaları… Aslında herke-
sin de uzmanlık konusudur. Hepimizin gökyüzüne şöyle bir göz atıp, günlük 
havanın durumu hakkında söyleyecek üç-beş cümlesi mutlaka vardır. Ge-
nelde de şikâyet konusudur… Sıcaklar bunaltır, soğuklar hasta eder.

Ne kadar şikâyet etsek de günlük hayatın en çok takip edilen konusudur hava 
durumu programları. Geçmişte Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiler, bir sunucuya verilir okunur, geçerdi. Ancak günümüzde iklim 
koşullarının yaşamımız üzerindeki olumsuz etkileri de dikkate alınarak daha 
profesyonel yaklaşımlarla gerçekleştirilen sunumlar tercih edilmekte. Geç-
mişte ilginç replikler eşliğinde, değişik kostümlerle, havalı bayanlara yaptı-



rılan hava durumu sunumları, artık işin gerçek uzmanı 
meteoroloji mühendislerine bırakıldı. Müzik dünyasında 
da önemli bir kariyeri olan ve hepimizin hava durumu 
konusunda son derece güven duyduğu tok sesli, dina-
mik görünüşlü Meteoroloji Mühendisi Gökhan Abur’u 
ağırlıyoruz bu ay dergimizde…

STANDARD- Ülkemizde meteoroloji mühendi-
si yetiştiren ilk ve tek okul olan İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne girişinizden başlayalım… Meteo-
roloji bölümünü seçmenizin özel bir sebebi var mı?    

G. ABUR- Aslında yok. O dönemde tek amacım İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyabilmekti. Ortaoku-
lu ve liseyi Karabük’te okudum. Babamın işi dolayısıyla 
oradaydık. Teknik Üniversiteyi kazanınca İstanbul’a 
geldim. Sınav sistemi farklıydı. Bizim zamanımızda ilk 
başta bölüm seçilmiyordu. Daha sonra bölümleri ince-
ledim ve meteoroloji mühendisliği ilgimi çekti. Teknik 
üniversitede eğitim almak çok zordu. Beş yıl okuduk. 
Yüksek mühendis olarak mezun olurduk. 1973 yılında 
bitirdim. Önce okulda kaldım asistan olarak, sonra da 
Kandilli Rasathanesi’ne geçtim. Uzun yıllar burada ça-
lıştım ve buradan da emekli oldum. 

STANDARD- Öğrencilik yıllarınızda NTV’deki şim-
diki konumunuzu hayal edebiliyor muydunuz? 

G. ABUR- TRT’de ilk Ali Esin vardı. En basit anlatımıyla 
gerçekleştiriliyordu hava durumu programları. Çoğun-
lukla da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veri-
lerin yer aldığı metinler spikerlere okutularak gitti yıllar-
ca. Meteoroloji mühendislerinin gerçek anlamda med-
yada çalışmaya başlaması 90’lı yıllardan sonra oldu. 
Tabi ki öğrencilik yıllarında medyanın ve teknolojinin bu 
kadar hızla gelişimini hayal edemezdik.   

STANDARD- Sunum işine başlamadan önce hava 
durumunu sunan kişileri izleyip, değerlendiriyor 
muydunuz? Televizyonlar reyting toplayabilmek 
için ilginç sunum tekniklerini de kullandılar. 

G. ABUR- Böyle bir işi yapmayı hiç düşünmediğim için 
çok fazla değerlendirmeye girmedim. Ancak mesleğim 
gereği yabancılar neler yapıyor, dünyanın neresinde 
neler var diye bakıyordum. Onun dışında sunuma iliş-
kin kritiğe girmedim doğrusu. Televizyonların reyting 
amaçlı sunumları ile karşılaştık. Hala da ilginçlik pe-
şinde olanlar var. Benim düşüncem; doğru bilgiyi söy-
leyeceksiniz, doğru zamanda vereceksiniz ve doğru 
şekilde anlatacaksınız. Bunun dışına çıkarsanız inandı-
rıcılığınızı kaybedersiniz. Güzel bir bayanı çıkarmak ya 
da show anlamında bir sunum yapmak hep denendi. 
Hatta bir ara kaptan kıyafetleriyle çıkıldı. Sadece bizde 
değil yurt dışındaki televizyon kanalları da yaptı bunu. 
Bir İtalyan televizyonu mayolu-bikinili bayanlara sunum 

yaptırdı. Ama bunlar reyting için yapılacak işler değil. 
Önemli olan inandırıcılık. Sizi dinleyen insan bilgi almak 
için izliyor. Doğru bilgiyi de en inandırıcı haliyle sunmak 
bizim işimiz. 

STANDARD- Günümüzde televizyon kanalları da 
bu işin önemine daha fazla değer verdiklerinden, 
konusunun uzmanlarını tercih ediyorlar değil mi? 
Sizin NTV ile buluşmanız nasıl oldu? 

G. ABUR- NTV ile buluşmam, o zamanlar NTV’nin da-
nışmanı olan  Mikdat Kadıoğlu’nun daveti üzerine oldu. 
O zamanlar yeni bir program hazırlığındaydılar. Beni de 
bunun için çağırmışlardı. Programdan vazgeçildi ancak 
ben sunucu olarak devam ettim. NTV uzman görüşe 
çok önem veriyor. Oldukça iyi bir ekibim var. Benden 
başka iki bayan arkadaşım daha çalışıyor. TV’den in-
ternete, radyodan dergiye medyanın pek çok kolunda 
faaliyet gösteren Doğuş Yayın Grubu, gerçekten bu 
işe büyük ciddiyetle yaklaşıyor. Doğuş grubunun, ya-
yınları oldukça fazla. Radyolarda, NTV, Star ve diğer 
kanallarda da zaman zaman yayına çıkıyoruz. Şimdiler-
de NTVhava.com internet yayınımız başladı. Buradaki 
sistem ile sunduğumuz bilgiler, günlük yaşama önemli 
katkılar sağlayacak diye düşünüyoruz. NTV bu anlam-
da işin gerçek sahiplerine değer verirken, önemli bir 
sorumluluk da yüklüyor. 

STANDARD- Yaptığınız işin gereği teknolojik ge-
lişmeleri de yayınınızda kullanmanız  gerekiyor. 
Blue-box tekniği de uygulaması kolay bir sistem 
değil. Kamera önüne nasıl uyum sağladınız? 

G. ABUR- Kandilli Rasathanesi’nde bulunduğum gö-
rev nedeniyle sık sık radyo ve televizyon programlarına 
konuk olarak katılıyordum. Ekranlara alışıktım. Anlatı-
mımızı teknolojik görsellerle desteklemek zorundayız. 
Bizim programların reyting işi, burada devreye giriyor 
bence. Son derece gelişmiş simülasyon görseller ge-
liştirip, yayını destekliyoruz. Halk bakınca kolay anlaya-
bileceği ve dikkatini çeken görseller ile ikna edici an-
latımı tercih ediyor. Dikkat ederseniz anlatırken, yazılı 
olarak da yan tarafta veriyoruz ki insanların dikkatini 
çeksin. Sonuçta bilimsel bir durumdan söz ediyoruz. 
Çok daha basit bir dille oraya bir-iki satır yazınca daha 
olumlu sonuçlar aldık. Sunum sırasında Bluebox sis-
temini kullanmak gerçekten zor. Arkanız boş. Arkaya 
döndüğüm anda bir yerleri bulmam lazım. İlk günlerde 
kaçırabiliyordum. Zamanla alışılıyor. 

STANDARD- Canlı yayın mı bant yayın mı terci-
hiniz? 

G. ABUR- Sunumları bant yayın olarak hazırlıyoruz. 
Canlı yayınlara da çıkıyorum. Canlı yayınları daha çok 
seviyorum. Geçen kış her sabah canlı yayına çıktık. 
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Bant yayında belli bir formatın içine sıkışıp kalıyorsu-
nuz. Belli süre içinde, belli bir bilgiyi veriyorsunuz. Canlı 
yayın daha sürprizlerle dolu olabiliyor. 

STANDARD- Müzik kariyerinizden vazgeçip, me-
teoroloji konusuna yönelseniz de müzik peşinizi 
bıkamamış. İlk başa dönersek müziğe yönelme-
nizde ne etkili oldu?

G. ABUR- Hayatımda, meteoroloji mühendisliğinden 
önce müzik vardı; 1960’lı yıllarda, müzik yapıyordum. 
Karabük’te arkadaşlarla kurduğum orkestra ile müziğe 
başladım.  Arkadaşlarımla birlikte üniversite okumak 
için İstanbul’a gelince, orkestrayı genişleterek gece 
kulüplerinde sahne almaya devam ettik. Ailede müzikle 
birebir uğraşan birileri yoktu ancak sanatla iç içe olan 
bir aileydik. Kardeşim şehir tiyatrolarında sanatçı, ba-
bamın kuzeni tiyatro sanatçısı Nedret Güvenç’tir. Sa-
natçısı bol bir aileyiz. O dönemde ben de konserva-
tuvara gitmek istedim ama sadece Ankara’da Devlet 
Konservatuvarı ve İstanbul’da da Belediye Konserva-
tuvarı vardı. Benim ikisine de gitme olanağım olmadı. 
Orkestramızla olan çalışmaları değerlendirenler senin 
kulağın iyi duyuyor,  sesin de iyi dediler. Müzikle buluş-
ma böyle başlayıp, devam etti.  

STANDARD- Müzik dünyasının önemli isimleriy-
le başarılı işlere de imza atmışsınız. O isimlerle 
bir araya gelmeniz nasıl oldu? O dönemin müzik 
dünyasından söz eder misiniz?

G. ABUR- Karabük’teki müzik başlangıcımız 
İstanbul’da da devam ediyordu. Bir gün tesadüf so-
nucu bir derginin düzenlediği Altın Ses Yarışması’nın 
ilanlarını gördüm. Bu yarışmada derece aldım. Şarkı 
sözü yazarı Fikret Şeneş’in büyük desteğini gördüm. 
Bu başarı bana plak çalışmalarına başlamama vesile 
oldu.  Fikret Hanım’ın da desteğiyle arka arkaya plaklar 
yaptım. Daha sonra kendisi Ajda Pekkan ile çalışma-
ya başladı. Ben o arada bir-iki plakta Fecri Ebcioğlu 
ile çalıştım. O dönemin en iyi söz yazarları, bestecileri 
ile çalışma imkânı buldum. 1975 yıllında Eurovision ya-
rışmasının Türkiye’de yapılan ilk elemelerine katıldım. 
Semiha Yankı’nın birinci olduğu yarışmada ilk elemele-
ri kazandım. Çiğdem Talu’nun sözlerini yazdığı, Selmi 
Andak bestesi olan “Bir Gün Karşılaşırsak” isimli şarkı 
ile yarışmanın finalisti oldum. Daha sonra da Andak ile 
çalıştık. Onun birçok bestesini seslendirdim. Onun-
la bazı yarışmalara girdik. Hala etkileri süren o döne-
min değerli isimleri ile çalıştım. Çok şanslı olduğumu 
düşünüyorum. Kısa süre profesyonel olarak çalıştım, 
askere gittim geldim. 80 yılların başlarına kadar plak 
çalışmalarım devam etti. 14 tane 45’lik ile bir uzun-

çalar albümüm var. Ancak 80’li yıllardan sonra karar 
vermem gerekiyordu. Ülkenin o dönemindeki pozisyo-
nunu da göz önüne alınca ben tercihimi mesleğimden 
yana kullandım. Kandilli’de devam ettim. Müziğe, daha 
uzun yıllar devam edebilirdim; ancak, müzik piyasa-
sındaki yozlaşma, dağılma ve ekonomik sıkıntılar, mü-
zikten biraz uzaklaşmama neden oldu. Müzik değişti, 
müziğin şekli değişmeye başladı. Bizim dönemimizde 
çok şık gece kulüpleri vardı, onlar kapandı, farklı yapı-
lara dönüştü. Gece hayatının şekli değişti. Birçok şey 
değişti aslında. Yine de seçtiğim yolda mutlu oldum. 
Kandilli’de mühendis olarak göreve başladım. Merkez 
Başkan Yardımcılığı’na kadar yükseldim. Beş sene 
teknik üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. 
Halen de Haliç Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, de-
nizcilik ile ilgili bilimsel eğitim ve öğretim kuruluşlarında 
eğitimler vermeye devam ediyorum. Yıllardır binlerce 
öğrenci yetiştirdim. 

STANDARD- TV ekranlarına uyum sürecinizde 
zorlandınız mı? Bizde eleştiri kavramı zaman 
zaman çok acımasızca kullanılabiliyor. Siz nasıl 
eleştirilerle karşılaştınız. Beğeni ve eleştirilere 
karşı nasıl bir tavır geliştirdiniz? 

G. ABUR- TV ekranlarına uyum sağlamada zorluk 
çekmedim. Sahneden de yatkınlığım vardı. Eleştiri be-
nim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten önemsediğim bir 
konu. Bizim gözümüzden kaçanlar olabiliyor. Hayatta 
en kötü şey rutine girmek. Yaptığınız işte kendinizi ru-
tine sokarsanız, başarı grafiğiniz düşer. Zaman zaman 
tokat gibi gelen eleştiriler, sizi olumlu yönde yönlendi-
rir. Eleştirileri beklerim. Benim konuşma şeklimle ilgili 
ilk başlarda eleştiriler geliyordu. S/Ş karışıklığı yaşıyor-
dum.  Sıcaklıklardaki s harfi ş gibi çıkabiliyordu. Eleştiri 
sizi sürekli gelişime yönlendirir.  

STANDARD- Son zamanlarda yeniden müzik 
sahnelerine döndünüz. Bu dönüşün hikâyesini ve 
showunuzun içeriğini sizden dinleyelim…

G. ABUR- Çok sevdiğim İzmir kökenli Yapımcı Suat 
Kamçılı geçen sene geldi ve beni sahnelere dönmem 
için oldukça zorlayarak ikna etti. 1960’larda efsane 
şarkıcılar Frank Sinatra ve Dean Martin’i aynı sahnede 
buluşturan, onların ölümünden sonra da dünyanın dört 
bir yanında çeşitli sanatçılar tarafından sahnelenen ‘The 
Rat Pack Show’u Türkiye’de gerçekleştirmek istiyordu 
Suat Kamçılı. Ben uzun yıllardır sahnelerden uzak oldu-
ğum için ilk başta çok sıcak bakmadım projeye. Ancak 
sevgili Suat çok ısrar etti. Beni sesim ve tipim ile Frank 
Sinatra’ya çok benzetmiş. İstanbul’da farklı bir ekip ile 
başladık. Haldun Dormen’nin de katkılarıyla hazırlanan 
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bu proje; Sinatra ve Martin şarkılarından oluşan reper-
tuvar ve aynı zamanda doğaçlamalarla renklendiriliyor-
du. Şimdi farklı bir ekip ile Çeşme Altınyunus’ta yaz 
boyunca program yapacağız. Kargalar Kafeste dedik 
bu sefer showun adına. Suat’ın şirketinin sembolüydü 
karga. Ondan esinlendik. Yeni show daha farklı olacak. 
İyi bir konservatuvarlı Atılgan Gümüş ve üstat müzisyen 
Önder Bali ile birlikteyiz bu kez. Değişik olacak diye 
düşünüyorum. Sinatra ve Martin’nin şarkılarının yanı 
sıra; Tanju Okan, Ayten Alpman gibi bizim unutulmaz-
larımız da yer alacak. Daha sonra kendi şarkılarım da 
olacak. Yine bir mizanseni, renkli atışmaları ile eğlenceli 
bir show hazırladık. 

STANDARD- Havadan sudan sohbetlere döner-
sek; şehirleşme iklimleri etkiler mi? 

G. ABUR- Her şehrin kendi iklimi vardır. Ana prensiptir 
bu. Kurduğunuz her yerleşim yeri kendi iklimini yaratır. 
Çünkü orada kullandığız malzeme, kullandığınız ısıtı-
cılar, baca gazları vs. koşulların hepsinin iklime etkisi 
vardır. Onun için şehirleşmeyi planlarken meteorolojik 
parametreleri çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Kafanı-
za estiği şekilde yaparsanız uygun olmaz. Belediyeler 
ne kadar dikkate alıyorlar bilmiyorum. Şehir planlaması 
yapılırken Meteoroloji Mühendislerinin görüşlerini dik-
kate almaları gerekir. Ben, 1999’da Maslak için konuş-
muştum. Bir araştırma yapmıştık o zaman. Gökdelen-
lerin etkisiyle İstanbul’un havasını bozacaksınız dedim. 
İnşaatçılarla ters düştük. ‘Biz hesaplıyoruz, rüzgâra 
bakıyoruz’ dediler. Onlar rüzgârın yükünü hesaplıyor. 
Ne kadar binayı etkiler onu ölçüyor. Herhangi bir yük-
seltinin arkasından rüzgâr gelirse, onun ön tarafında 
yaklaşık 9 misli kuvvetli rüzgâr olur. Bir kere karayelin 
güçlenmesi Anadolu yakasını ve Boğaz Köprüleri’ni et-
kileyecektir. Gökdelenin arkasından gelen hava, önüne 
gelen engelden dolayı yükselip, ilerleyemeyecek. Hava 
çöküp, sis oluşacak. Bu da beraberinde hava kirliliği 
yaratacak.  Yağmur bulutları gelir yeteri kadar soğuya-
mazsa şehir üstünde yağmur bırakmaz. Ya da ani şehir 
selleri olur. Yurt dışında iklim koşullarını dikkate alarak, 
planlama yapmaya mutlaka dikkat ediyorlar. Gelişmiş-
lik bunla ölçülüyor. Çevre sorunlarını göz önüne alma-
dan yerleşim yerlerini, fabrikaları kurarsanız sonra sı-
kıntısını çekersiniz. 

STANDARD- Hava tahminlerinde ne kadar ilerisi 
görülebilir? Güven sağlamak zor iş. 

G. ABUR- Bugünkü teknoloji ile 14 güne kadar gö-
rebiliyorsunuz. Her 6 saatte bir de bilgileri yenilemeniz 
gerekir. Karşı tarafa güven duygusunu yerleştirebilmek, 
insanda sorumluluk duygusunu da artıran bir durum. 

O nedenle çok dikkatli konuşmanız gerekiyor. Doğru 
bilgi vermeniz lazım. Gökhan Abur ‘yağmur yağmaya-
cak’ dedi ama ‘Biz ıslandık’ dedirtmemem gerekiyor. 
Yanılgı payı çok az olmalı. İzmir’e yağmur yağacak de-
diğimizde İzmir’in neresine yağacak yağmur. Çeşme 
de, Foça da İzmir’de. O nedenle görebildiğimiz kadar 
ayrıntılı bakmak lazım. Yaptığım işi ve insanlarla iletişimi 
seviyorum. 
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Mimaride Cam
Mimarlık tarihinde saydamlık, her zaman ulaşılmaya 
çalışılan bir hedef olagelmiştir. Yapıda saydamlığı sağ-
layan ana yapı malzemesi olan camın tarihsel süreç 
içinde teknolojik gelişimi ve çağdaş mimaride kullanım 
olanakları etkileyicidir. 

Endüstri Devrimi öncesinde yapılan binalardaki ma-
sif duvarlar strüktürel görev üstlenmekteydi. Yapıda 
kısıtlı cam kullanımının önünü açan keşif iskelet yapı 
sistemi olmuştur. 19. yy.’da dökme demir ve çelik 
çerçevelerin geliştirilmesi ve ardından gelen betonar-
me çerçeveler, taşıyıcı masif duvarlı yapılara olan ba-
ğımlılığı ortadan kaldırmıştır. Bundan sonra, strüktürel 
çerçevelerin sağladığı imkân ve teknolojik gelişmelerin 
de yardımıyla “cephenin özgürleşmesi” söz konusudur. 
Böylece çerçeveli cam cephe ve giydirme cephe sis-
temleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişimin ilk örneklerinden 
biri olarak Joseph Paxton’ın 1851’de Londra Sergisi 
için yapılmış olan Kristal Saray binası gösterilebilir [1]. 
San Francisco’da 1918 yılında Willis Polk tarafından 
yapılmış olan Hallidie Binası da cam giydirme cepheli 
binaların öncülerinden kabul edilmektedir [2]. 70’li yıl-
larda ortaya çıkan petrol krizi ile mimaride enerji koru-
numu gündeme gelmiş, malzeme ve detaylarda buna 
yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Cam ünite-
lerde ısı geçirgenlik değerinin iyileştirilmesi için çalışma-
lar yürütülmüştür. Cephe sistemleri için iki ana amaç 
doğrultusunda yapılan çalışmalar bunu izlemiştir; biri 
doğal havalandırma, diğeri ise dinamik güneş kont-
rolüdür. Günümüzde maksimum görüş performansını 
sağlarken diğer konfor gereksinmeleri, ekoloji ve eko-
nomi koşullarını da karşılayan cam ünitelerini yapı ka-
buğunda kullanmak amaçlanmaktadır. Hiç şüphe yok 
ki; geleceğin yapı kabukları, sürekli değişen çevresel 
etmenlere, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına adapte ola-
bilen, teknolojik ilerlemenin belirgin şekilde görüldüğü, 
şeffaflığın günümüzdekinden daha çok hissedildiği, 
yapının en fazla önem verilen elemanlarından olacaktır 
[3]. Teknolojik olanakları sürekli geliştirilen cam ürünler 
de bu oluşum içinde etkin bir rol üstlenecektir. 

Mimarlık alanında kullanılmak üzere üretilen çok çeşitli 
tür ve özellikte cam ürünleri bulunmaktadır. Yazının ta-
kip eden kısmında mimaride kullanılan cam ürünlerin 
kullanım alanları ve ürün çeşitleri açıklanacaktır. 

Mimari Camların Kullanım Amaçları
Cam, sabit bir erime noktası olmayan amorf bünyeli bir 
silikat bileşimi olarak tanımlanmaktadır. Ana maddeleri-
nin ısıtılarak eritilmesi, biçimlendirilmesi ve eriyiğin kris-
talleşme olmaksızın soğuması sonucunda cam elde 
edilmektedir. Erime derecesi, bileşime giren maddele-
re göre değiştiğinden camın sabit bir erime derecesi 

yoktur. Malzemeciler camı aşırı soğutulmuş bir sıvıya 
benzetirler. Gerçekten de cam ısıtılmaya başlandıktan 
sonra sıcaklığın artmasına paralel olarak önce yumu-
şar ve ardından akıcı hale gelir [4]. Cam birçok kim-
yasal bileşenden oluşabilmektedir. Genel olarak cam 
ürünlerinin yaklaşık % 95’i silikat camlardan meydana 
gelmektedir [5]. 

Cam, mimarlık alanında özellikle cephe, çatı gibi yapı 
kabuğunu oluşturan elemanlarda yaygın kullanım bul-
maktadır. Ülkemizde, camın yoğun olarak kullanıldı-
ğı giydirme cepheli binalarda çoğunlukla tekdüze ve 
özensiz uygulamalar ile karşılaşılsa da, iyi mimarlık ürü-
nü olan çağdaş binalarda cam cepheler estetik yönden 
ön plana çıkmakta ve projeye değer katmaktadır (Re-
sim 1). Mimarlıkta farklı amaçlar için çeşitli cam ürünleri 
kullanılmaktadır.

Resim 1: Modern Yapılarda Cam Cephenin Estetik Kullanımına Bir  
 Örnek Güneş Kontrolü

Cam cephe sistemleri için enerji korunumunda kritik 
konu güneş kontrolüdür. Güneş ışınlarından kaynakla-
nan ısı kazancını minimize etmek üzere güneş kont-
rol camları kullanılmaktadır. Bu sayede yazın soğutma 
enerjisinden tasarruf etmek ve CO2 salınımını azaltmak 
mümkün olmaktadır. Güneşten gelen radyasyonun (ışı-
nımın) kontrolü, bazı metal veya metal oksit kaplama 
katmanlarının cam üzerine uygulanmasıyla sağlanabil-
mektedir. Bu sayede camın radyasyon geçirgenliğinde 
azalma elde edilmektedir. Yüzey kaplamaları flotal ca-
mın üretimi sonunda hat üstü olarak ya da bir sonra-
ki aşamada hat dışı olarak uygulanabilmektedir. Sert 
kaplamalar, piroliz (ısıl çözünme) yoluyla hat üstü olarak 
uygulanır. Kaplama malzemesi, 6000C’ye kadar ısıtıl-
mış flotal camın üzerine sıvı ya da toz olarak dökülmek-
te, böylece camın yüzeyinde 100-400 nm kalınlıkta bir 
tabaka oluşturmaktadır [6]. Yansıtmalı metal oksitler-
den yapılan güneş kontrol tabakaları için başlıca titan-
yum, krom, nikel ve demir metalleri kullanılmaktadır. Bu 
metaller aynı zamanda soğurma özelliklerine sahiptir. 
Hat dışı kaplamalar, kimyasal çözeltiler içine daldırma 
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yoluyla cam panellere uygulanmaktadır. Bu yöntemler 
yumuşak kaplamalarda uygulanmakta olup, bu kapla-
maların avantajı kalınlıklarının istenilen ışık ve radyas-
yon geçirgenlik değerine göre belirlenebilmesidir. Etkili 
bir güneş kontrolü, yansıtıcı kaplamaların kullanılması 
ile elde edilebilmektedir. 

Enerji Üretimi
Fotovoltaik hücreler ile güneş ışınlarından yararlanarak 
elektrik enerjisi üretimi sağlanmaktadır. Yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarından biri olan güneşten enerji 
kazanımı, cephe ve çatıya entegre haldeki bu sistemler 
ile mümkündür. Camdan görüşün önemli olmadığı yer-
lerde opak modüller kullanılırken, yarı saydam türlerinin 
lamine olarak veya çift camlı ünitelere uygulanması ile 
camın görüş performansında büyük kayıp olmamak-
ta, aynı zamanda kısmi güneş kontrolü de sağlanabil-
mektedir [7]. Üretilen elektrik enerjisini sisteme ileten 
kablolar cam ünitenin tespit edildiği çerçeve içinden 
geçirilmektedir. 

Isı Yalıtımı
Düşük emisyonlu cam teknolojisinin gelişimi, ısı kayıp-

larını ve kondansasyonu minimize ederek enerji koru-
numu ve kullanıcı konforunu sağlama konusunda mi-
marlara yardımcı olmuştur. Düşük emisyonlu camlar, 
enerjiyi iç ortama geri yansıtarak soğuk aylarda ısı ka-
yıplarını azaltmaktadır. Ancak bu mekanizmanın sıcak 
aylarda iç ortamda istenmeyen ısı kazançlarına sebep 
olmaması için düşük emisyonlu camlar güneş kontrol 
camları ile birlikte kullanılmalıdır. Isı yalıtımlı cam ünitede 
güneş kontrolü ve düşük emisyon performansının sağ-
lanması soğutma yükünü hafifletmekte, enerji korunu-
mu ile CO2 salınımını azaltmaktadır [8]. Bu çözüm, ge-
nel olarak tüm iklim bölgelerinde ve yıl boyunca enerji 
verimliliği sağlayabilmektedir. 

Yangından Korunum
Binalarda sıklıkla kullanılan basit cam yangına daya-
nıklı değildir ve yaklaşık 400C sıcaklık farkında kırılabil-
mektedir. Lanine camlar da yangın karşısında dayanıklı 
değildir. Yaklaşık 2500C sıcaklıkta PVB folyo eriyerek 
camı tutamaz hale gelmektedir. Temperlenmiş camlar 
da yangına karşı güvenilir çözüm değildir. Binalarda 
kullanmak üzere, yangına karşı yaklaşık 10000C sıcak-
lığa belirli süreler içinde dayanan özel cam ürünler ge-
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liştirilmiştir [8]. Bu sayede insanlara binadan kaçış için 
yeterli süre sağlanmaktadır. Yangına dayanımlı camlar 
da lamine camlar gibi birçok katmandan oluşmaktadır. 
Ancak cam tabakalar arasında yer alan özel katmanlar 
yangın sırasında değişim geçirerek ısının bir arkadaki 
katmana ilerlemesini geciktirmektedir. Normal zaman-
da şeffaf olan bu katmanlar yangın sırasında genleşe-
rek kalın ve dayanıklı köpüksü bir ısı yalıtım katmanı 
oluşturmaktadır. 

Gürültü Kontrolü
Özellikle şehirlerde yaşayan insanlar için önemli bir 
stres ve hastalık kaynağı olan gürültüden olabildiğin-
ce uzak durulmalıdır. Ancak çoğu zaman insan istese 
de bunu başaramaz ve çalıştığı, dinlendiği ortamlarda 
gürültüye maruz kalır. İçinde yaşadığımız binalar için 
seçilen cam ünitelerin ses yalıtım performansının iyi 
olması beklenmektedir. Camın kütlesi, cam ünitelerde 
tabakaların asimetrik yapısı, camlar arasındaki geniş 
boşluk ses yalıtımını olumlu yönde etkileyen faktörler 
olarak belirtilebilir. 

Güvenlik
Cam gibi kırılgan bir malzeme söz konusu olduğunda 
güvenlik camlarının kullanımı hayati önem taşıyabilmek-
tedir. Özellikle yüksek binalardaki cam cephe sistemleri 
için bölgedeki rüzgârların yükü hesaba katılarak uygun 
cam ve çerçeve seçilmeli ve doğru uygulama yapılmalı-
dır. Temperlenmiş veya lamine camlar binalarda cephe 
ve çatıda güvenlik koşulunun sağlanması için kullanılan 
cam ürünleridir. Bu camlar darbe aldığında kolay kı-
rılmamakta, kırılsa da insanlar için tehlikeli olabilecek 
biçimde parçalanmamaktadır. Bazı özel durumlarda 
kurşuna ve bombaya dayanıklı cam cepheler isten-
mektedir. Bu tür uygulamalarda sadece camın yüksek 
performanslı olması yeterli olmamakta, çerçevenin de 
yüksek performans göstermesi gerekmektedir. 

Temizlik
Cama uygulanan bazı özel kaplamalar ile camın ken-
di kendine temizlenmesi sağlanmaktadır. Kaplama iki 
aşamada yüzey temizliği sağlamaktadır [8]. İlk aşa-
mada doğal ışık ile organik bazlı kirler parçalanmakta, 
ikinci aşamada ise yağmur yağdığında su damlaları yü-
zeyde yayılmakta, ince bir su filmi tabakası oluşturarak 
kirlerin uzaklaşması ve lekesiz kuruma sağlanmaktadır. 

Dekorasyon
Mimaride camın dekorasyon amaçlı kullanımı için geniş 
bir seçenek yelpazesi mevcuttur. Dekoratif olarak kul-
lanım bulan cam ürünler arasında; yarı saydam, renkli, 
kum veya asit ile yüzeyi aşındırılmış, dokulu veya yan-
sıtıcı özellikli paneller olmak üzere çok çeşitli cam ürün-
ler mevcuttur. Bilindiği gibi cam malzeme özellikle ayna 

olarak eskiden beri iç mekânlarda kullanılmaktadır [9]. 
Camın temperlenerek direncinin artırılması büyük cam 
yüzeylerin oluşturulması olanağını sağlamış, bu da 
büyük boyutlu levha camların iç dekorasyonda duvar 
kaplama malzemesi ya da cam bölme duvarı olarak 
kullanılabilmesine imkân sağlamıştır. 

MİMARİDE KULLANILAN CAM ÜRÜNLER
Yapılarda kullanılmak üzere çok çeşitli cam türleri üre-
tilmektedir. Bunların her biri kendine has özellikler taşı-
maktadır. Aşağıda yaygın olarak kullanılan cam türleri 
hakkında bilgi verilmiştir. 

Basit Cam 
Basit cam, maliyeti en az olan cam türü olup, kum, 
kireç ve sodadan oluşan ham maddenin eritilmesiyle 
elde edilir. Erimiş haldeki cam daha sonra merdane-
lerden geçirilmekte, soğutulduktan sonra istenen bo-
yutlarda kesilmektedir. Cam yüzeyi pürüzsüz olmayıp, 
merdanelerin neden olduğu ufak darbe ve izlere sahip-
tir. Genellikle konut yapılarında kullanılır. Normal pen-
cere camı olarak da bilinen bu cam türü 2 mm’den 
7 mm’ye kadar üretilebilmektedir. Yüzeylerinde hiçbir 
işlem yapılmadan renksiz olarak kullanıldıklarından ol-
dukça saydamdır. Ancak fiziksel ve mekanik özellikleri 
gelişmiş cam türlerine göre zayıftır. Güvenlik ve yalıtım 
amaçlı kullanılmazlar. Bu cam türü günümüzde yerini 
flotal cama bırakmıştır. 

Flotal Cam
Flotal cam, erimiş haldeki ham maddenin kalay ya da 
gümüş tankları üzerinde yüzdürülmesi ile elde edilmek-
tedir. Bu yöntemle pürüzsüz yüzeye sahip camlar üre-
tilebilmektedir. Son derece düzgün, dalgasız ve par-
lak yüzeye sahip bu camlara daha sonra herhangi bir 
parlatma vb. gibi işlemin uygulanmasına gerek yoktur. 
Yapılarda kullanılmak üzere 3-22 mm arası kalınlıklarda 
üretilebilmektedir. 

Isıyla Güçlendirilmiş Cam
Bu cam türü flotal camın ısıtılıp daha sonra soğutul-
ması ile elde edilmektedir. Flotal camın yaklaşık olarak 
iki katı kadar dayanıma sahiptir. Genellikle parapet pa-
nellerinde sıcaklık yükselmesinden kaynaklanabilecek 
zararları önlemek amacıyla kullanılır. 

Temperlenmiş Cam
Temperlenmiş cam, camın basınç, darbe ve ısıya karşı 
direncini artırmak amacıyla ısıl işlemlerden geçirilmesiy-
le elde edilir. Isıyla güçlendirilmiş camlardan farkı soğut-
manın ani olarak gerçekleştirilmesidir. Cam, 6500C’ye 
kadar ısıtılarak soğuk hava akımı altında aniden soğu-
tulmaktadır. Temperlenmiş camın üretiminden sonra 
üzerinde herhangi bir delme, kesme vb. işlemler ya-
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pılamamaktadır. Bu tür camlar kolaylıkla kırılmamakta, 
kırıldığında ise kesici kenarları olmayan küçük parça-
lara ayrılmaktadır. Büyük doğrama yüzeylerinde gü-
venlikle uygulanabilmektedir. Temperlenmiş cam flotal 
camın yaklaşık olarak dört katı dayanıma sahiptir [10]. 

Lamine Cam
Bu tür camlar genellikle güvenlik amacıyla üretilmekte 
olup, iki veya daha fazla katmanın aralarında polivinil 
bütiral (PVB) veya benzeri bir malzeme ile bir araya 
getirilmesiyle üretilmektedir [10]. Farklı amaçlara yö-
nelik, farklı kalınlıklardaki camların, farklı bağlama mal-
zemeleriyle bir araya getirilmesi ile çok çeşitli lamine 
camlar üretilebilmektedir. Böylece kırılmaya, patlama-
ya, darbelere ve hatta mermiye karşı dayanıklı, çeşitli 
düzeylerde performans gösteren lamine camlar üre-
tilebilmektedir. İç katmanda farklı özellikte malzeme-
ler kullanılabilmektedir. Bunlar saydam, renkli, dokulu 
film tabakaları olabildiği gibi ısı yalıtımlı, UV filtreli veya 
yansıtıcı film tabakaları da olabilmektedir [11]. Lamine 
camların, tabakaları arasına ızgara biçiminde metal ala-
şımlı tellerin yerleştirilip, ısıyla birleştirilmesi sonucu elde 
edilen türleri de bulunmaktadır. Lamine cam, strüktürel 
kullanımda yararlanılan bir cam türüdür. 

Isı Yalıtımlı Cam
Isı yalıtımlı cam, iki veya daha fazla cam tabakasının 
aralarında yalıtım sağlayacak boşlukların bırakılarak 
ünite olarak bir araya getirilmesi ile elde edilir. Bu şekil-
de % 50’ye varan ısı enerjisi tasarrufu sağlanabilmek-
tedir. Cam tabakalar arasında bırakılan ve ısı yalıtım 
performansına katkı sağlayan 8-20 mm genişliğindeki 
boşlukta hava yerine asal gazlar da kullanılabilmekte-
dir. Isı yalıtımı için ara boşlukta saydam bir yalıtım mal-
zemesinin kullanıldığı cam üniteler de bulunmaktadır. 
Çift camlı üniteler haricinde, soğuk iklim bölgelerinde 
ısı yalıtım performansını artırmak üzere üç camlı ünite-
ler de kullanılabilmektedir. 

Fotokromik Cam
Fotokromik cam, ışık geçirgenlik özelliği değişen bir 
cam türüdür. Harmandan renkli camların ışık geçir-
genlik değeri sabitken, fotokromik camlar, ultraviyole 
veya kısa dalga boylu görünür ışığa maruz kaldığında 
ışık geçirgenliğinde kendiliğinden azalma olmaktadır. 
Güneş kontrol amaçlı kullanılan fotokromik camlar-
da değişken geçirgenlik performansı, gümüş halojen 
kristallerin transformasyonuna imkân tanıyarak sağlan-
maktadır [10]. 
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Kristalize Cam Paneller

Kristalize cam paneller, camın ham maddesinin özel bir 
formüle göre bir araya getirilmesi ile geliştirilmiştir. Karı-
şım eritildikten sonra ezilmekte, daha sonra suyun için-
de granüllere ayrıştırılmakta, bu granüller eritilerek iğne 
biçimli kristaller oluşturulmaktadır. Bu şekilde oluşturu-
lan paneller düzgün yüzeye sahip olmaktadır. Sonuçta 
ortaya çıkan malzeme mermere benzemekte, dayanı-
mı ise granitten daha yüksek olmaktadır. Parapetlerin 
kaplanmasında kullanılan bu paneller taş malzeme ile 
karşılaştırıldığında yaklaşık % 30 daha hafiftir, su emme 
kapasitesi % 0’dır [12]. 

Değerlendirme

Cam endüstrisindeki teknolojik gelişmeler ve bunun 
sağladığı olanaklar, mimarların artan bir ilgi ile proje-
lerinde cam ürünleri kullanmak istemeleri konusunda 
teşvik edici olmaktadır. 

Camın yapılarda giderek yaygın olarak kullanılması-
nın önünü açan bir etken de özellikli camlar sayesin-
de fiziksel çevre kontrolünün sağlanabilmesidir. Bu 
bağlamda cam, pencere açıklığını kapatan basit bir 
malzeme olarak algılanmaktan öteye gitmiştir. Düşük 
emisyonlu kaplamalar ve fotokromik, elektrokromik ve 
termokromik camlar sayesinde değişken çevre koşul-
larına adaptasyon ve iç ortamda istenen konfor koşul-
larına erişmek mümkün olmaktadır. 

Geleceğin cam yapı kabuklarının bugünkülerle karşılaş-
tırıldığında değişkenliğe daha fazla imkân vereceği ve 
camın strüktürel kullanımı konusunda da ilerleme sağ-
lanacağı açıktır (Resim 2). Dinamik U- ve g-değerlerini 
sağlayan verimli cam panellerin ve kaplamaların geliş-
tirilmesi, cam endüstrisinin üzerinde durması gereken 
bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

Resim 2: Kablo Gergili Transparan Cam Cephe Detayı
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Kâgir birimler olarak adlandırılan Bims ve Gaz Beton 
gibi malzemelerin son yıllarda özellikle uygulama ko-
laylıkları ve hafif olmaları nedeniyle inşaat sektöründe 
yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bilindiği üzere, bu tür 
yapı elemanları taşıyıcı sistem arasında bina kabuğunu 
oluşturacak ana eleman olan duvarların yapımında kul-
lanılmaktadır. Duvar elemanının en temel fonksiyonu, 
yapının içinde oluşacak yaşam alanının direkt olarak 
dış atmosferik etkilerden (rüzgâr, yağmur, direk güneş 
ışınımı, v.s.) korunmasını sağlamaktır.  Duvarları, pen-
cereleri, kapıları ve çatısı tamamlanmış bir yapı içerisin-
de, atmosferin direkt etkilerinden korunarak yaşamımı-
zı sürdürmemiz mümkündür. 

Bunun yanında, endirekt etkiler olarak bahsedebilece-
ğimiz ve yaşam alanı içerisindeki sağlıklı yaşam konfo-
runu etkileyen faktörlerden korunmak için başka ça-
reler düşünmek gerekir. Bu faktörlerin en önemlileri; iç 
ortam sıcaklığı, dış ortamın gürültüsü, su sızıntıları ve 
olası bir yangının yayılımı olarak sıralanabilir. 

İçorta: yaşam alanı sıcaklığını insan bünyesi için sağlıklı 
bir seviyede tutabilmek için iç ortamın ısıtılması gere-
kir ve bina kabuğunun ısıl direnci ne kadar yüksekse 
iç mekânı ısıtmak için o kadar az enerji gerekir. Bunu 

sağlamanın en doğru yolu ise “Yalıtım Malzemesi” kul-
lanmaktır. Yalıtım malzemeleri ısıl dirençleri (R değerleri) 
kâgir malzemelere göre üç kat daha yüksektir, ayrıca 
kâgir malzemelerin özgül ağırlıkları da yalıtım malze-
melerinden on kat kadar fazladır. Benzer şekilde, kâgir 
malzemelerin su, ses ve yangın yalıtım özellikleri bu 
amaçlarla üretilen her bir yalıtım malzemesiyle muka-
yese edilebilir seviyede değildir ve olması da mümkün 
değildir. Her malzemenin bir ısıl iletkenlik (Lambda) de-
ğerinin bulunduğunu, bunun tek başına ısı yalıtımı yap-
maya yeterli bir özellik olmadığının altını çizmemiz ge-
rekir. Hangi kalınlıkta kullanıldığı ve bunun yeterli olup 
olmadığının hesabını yapmak gerekir. Bu nedenle kâgir 
malzemelerin bir yalıtım malzemesi olduğundan bah-
setmek yanıltıcı olacaktır. Çünkü kâgir malzemelerin 
asıl fonksiyonları yapının önemli elemanı olan duvarın 
oluşturulmasını sağlamaktır. 

Diğer bir deyişle, kâgir birimler yalıtım malzemesi değil-
dirler ve bu tür özelliklerinden bahsetmek inşaat sektö-
rü aktörlerini ve kamuoyunu yanıltıcı olur. Bu nedenle, 
yapılarda ısı, su, ses ve yangın yalıtımı sağlamak, bu 
amaçlara yönelik olarak yıllarca bilimsel ve teknik Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda üretilen “Yalıtım Malzemeleri” 
kullanmakla mümkündür.
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İZODER
Isı, Su, Ses ve Yangın 
Yalıtımcıları Derneği

Kâgir Birimlerin “Yalıtım” Özellikleri
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Bundan on küsur yıl önce şirketlerde bilgi sistemlerine 
ait performans göstergelerinden bahsederken 
işlemci hızı, bant genişliği, disk boyutu vb. teknolojik 
parametreler ön planda idi. Bugün ise verimlilik, 
kârlılık, hızlılık, süreklilik, güvenlik vb. daha fonksiyonel 
kavramlar, bu teknolojik parametrelerin yerini almış 
durumda. 

Tüm pazarlardaki tipik bir değişim bu aslında. Pazarın 
başlangıç noktasında, pazarı geliştirecek araçlar 
ve unsurlar ön plana çıkarken, pazarın büyüme 
noktasında bu araçlar ve unsurlar yerini pazarın temel 
özellik ve hedeflerinin tartışılmasına bırakıyor. Daha 
önce teknolojik araçların özellikleri tartışılırken, bugün 
pazarı geliştirecek olan bu teknolojik araçların faydaları 
tartışılıyor. Olması gereken de bu zaten. Araçlar değil, 
hedefler tartışılmalı, konuşulmalı. Araçların, amaç 
olarak görülmemesi gerekiyor. 

Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu: nasıl ki 
bir gıda pazarı, bir enerji pazarı, ya da bir sağlık 
pazarı varsa, “bilgi sistemleri” diye de bir Pazar var. 
Dikkat edin teknolojik ürünlerin olduğu bir pazardan 
bahsetmiyorum, konu ile ilgili teknolojilerin sürekli 
gelişmesine ve çeşitlenmesine sebep olan daha 
kavramsal bir olgu olan “bilgi sistemleri pazarı”ndan 
bahsediyorum. Bu diğer pazarlardan farklı olarak 
“kaynak” bir pazar, “çekirdek” bir pazar, “doğurgan” 
bir pazar.

Daha da ileri gidip tüm sektörlerde bilginin 
oluşturulmasını, işlenmesini, transfer edilmesini, 
kullanılmasını, dönüştürülmesini gerekli kılan bir bilgi 
sistemleri talebi var, diyorum. Yaklaşık tüm sektörlerde 
kullanılan ortak bir pazar bu: “bilgi sistemleri pazarı”.

Bu pazar teknoloji ile çok yakından senkronize bir 
şekilde çalışıyor. Bilgi sistemleri talepleri teknolojiyi 
geliştirirken, teknolojik gelişmeler de bilgi sistemlerine 

yeni ufuklar açıyor, bilginin yeni kullanım alanlarını ve 
formatlarını ortaya çıkarıyor. Bilgi sistemlerini çoğu 
zaman bir Pazar olarak görmememizin nedeni de 
aslında bu pazarın son derece doğurgan bir şekilde, 
çok farklı ve geniş bir segmentte yeni teknolojik ürünler 
ortaya çıkarmasıdır. Bunun kaçınılmaz bir sonucu 
olarak dikkatler bilgi sistemlerinden, teknolojik ürünlere 
kayıyor. Teknoloji tartışılırken, temel konsept gözden 
kaçıyor. Bilgi sistemleri kavramları, amaç ve yöntemleri 
bilinmeden, onu kullanmaya yarıyacak teknolojik 
araçlar öğrenilmeye çalışılıyor. Teorisi eksik olan pratik, 
hayata geçtiğinde sorunları ortaya çıkarıyor. Farkında 
olmadan yarattığı sorunları çözmeye çalışan kullanıcı 
ciddi bir verimsizlik yaşıyor. Elindeki araçlarla çok daha 
hızlı bir şekilde yol alabilecek iken, birden duruyor. 
Pazardaki iletişim formatları satış yönetiminden, 
şikayet yönetimine geçiyor. 

Belki de bilgi teknolojileri üreticilerinin, kullanıcılara 
sadece teknolojik ürünler hakkında değil, bilgi sistemleri 
hakkında da temel bilgileri vermelerinin çoktan zamanı 
geldi. Sadece kullanım hatalarından doğan sonuçlara 
yönelik reaktif bir bilgilendirmenin ötesine geçerek, 
daha geniş kapsamlı (hem pratik hem de etik) proaktif 
bir bilgilendirme hedefi oluşturulmalı. Sektördeki 
eğitimsel gelişme, tamamen kullanıcının insiyatifine 
bırakılmadan, sektör aktörleri tarafından da sağlıklı 
bir şekilde dizayn edilmeli. Bilgi teknolojilerinden önce 
bilgi sistemlerinden bahsedilmeli. Bilgi teknolojilerinin 
bir araç, bilgi sistemlerinin bir amaç olduğu anlatılmalı. 

Bu yöntem sadece şikayetlerin önlenmesini değil, 
aynı zamanda kullanıcının doğru ve verimli bir kullanım 
sonucunda, adım adım ilerleyerek yeni taleplerde 
bulunmasına, bilgi sistemleri ve teknolojilerinde yeni 
inovasyonlara yol açmasına sebep olacaktır. Teknolojik 
ve sosyo-ekonomik gelişmenin daha hızlı ve emin 
adımlarla gelişmesinin ilk şartı da budur zaten.
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Yönetim Danışmanı 
bilgi@danismend.com



A
H

LA
T 

TA
ŞI

Ahlat Emir Bayındır Kümbeti

90



Doç. Dr. Ali BORAN
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Sanat Tarihi Bölümü

Ahlat, Van Gölü kıyılarına kurulu, tarihi çok eskilere da-
yanan, her karış toprağında tarihin bir kesitini taşıyan 
ve Van Gölü’nün pırıl pırıl sahilleri ile kucaklaşan şirin 
bir ilçemizdir. Yöredeki Selçuklu hakimiyetiyle önemli 
komutanların konaklama yeri olmuştur. Şüphesiz ilçe-
nin en önde gelen tarihi varlıkları Selçuklu Mezarlığı ve 
görkemli anıt mezarlar olan türbelerdir. Ahlat, özellikle 
Selçuklu döneminin bütün mimari yapılarının örneğini 
günümüze kadar taşıyan bir “Açık Hava Müzesi” ko-
numundadır. 

Günümüzde Bitlis ilinin sınırları içinde yer alan Ahlat, 
Süphan ve Nemrut dağları arasında Van Gölü’ne bakan 
eğimli platolar üzerinde kurulmuştur. 1700 m. rakımda 
ve 1044 km2 kırsal bir alana yayılmış bulunan ilçenin 
yüzey şekilleri, gerek biçim gerekse meydana geliş ba-
kımından farklılıklar göstermektedir. Topraklarının geniş 
bir bölümünü Sütey Yaylaları'nın yüksek düzlükleri ve 
Ahlat Ovası oluşturmaktadır. Hz. Ömer (640-641) za-
manında fethedilen Ahlat, XI. yy.da Türk akıncılarının 
üssü olmuştur. 1071 Malazgirt savaşına Alp Arslan 
Ahlat'ta hazırlanmıştır. Yine Osmanlı Devleti'nin kurucu-
su Ertuğrul Gazi'nin beşiği Ahlat'ta sallanmıştır. Ahlat-
şahlar döneminde (1100-1207) Anadolu’nun en büyük 
ticaret ve sanat merkezlerinden biridir. Bu dönemde 
imar faaliyetlerinin yoğunlukla uygulandığı görülmekte-
dir. Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli eseri olan 
Divriği Külliyesi'nin mimarı Ahlatlıdır. Yine Konya Ulu 
Camii'nin minberinin, Tercan Mama Hatun Türbesi'nin, 
Alay Han'ın, Gevaş Halime Hatun Türbesi'nin mimarı 
Ahlatlıdır. Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı’ndaki dünyanın 
en büyük mezarlığındaki eşsiz mezar taşlarının mimar-
ları da Ahlatlıdır. Bu mezar taşlarında 28 mimar ismine 
rastlanmaktadır. Bu başyapıtları önemli kılan en önemli 
özelliklerin başında kullanılan malzeme yani Ahlat Taşı 
(Andezit Tüf)   gelmektedir. Ahlat taşı başta Van Gölü 

çevresindeki eserler olmak üzere pek çok yapıda kul-
lanılmıştır.

Ahlat Taşının Özellikleri:
Ahlat taşı volkanik tüfün alt grubunda yer alan andezit 
tüftür. Taş, Süphan Dağı magmalarının ürünüdür. Tarihi 
olarak da 6.7 ± 0,15 milyon yıl ile 280 bin yıl zaman dili-
mi arasında yer almaktadır. Ahlat taşı, Süphan Dağı’nın 
birbiri ardınca devam eden püskürüklerinin sonucu 
volkanik küllerin yamaçları üzerinde kat kat toplan-
ması ve ani şekilde soğuması sonucu oluşmuş 
yarı billursal taşlar içinde yer almaktadır. Zamanla tek-
notik hareketler sonucunda madensel maddeli sular 
vasıtasıyla sertleşmiştir. 

Ahlat taşı ile ilgili M.T.A. Van Bölge Müdürlüğü'ne 
29.05.1995 Pazartesi günü yaptırdığım analiz raporu 
sonucunda : SiO2 : % 59, AlO2: % 17, Fe2O2: % 9, Na2O2: 

% 6, Ka2O:% 3,Ca O2: % 4, Zr:100 ppm, diğerleri: % 1  
bileşenlerden oluştuğu saptanmıştır. Bu taşın camsal 
hamur içerisinde proksen, plajioklaz kristalleri ve cam 
kırıkları dağınık halde bulunmaktadır. Ahlat taşında silis 
miktarının fazla olmasından dolayı çok dayanıklı bir ya-
pıya sahiptir. Yine içinde bulunan bol miktarda oksijen 
ve madensel sular, taşın hava ile temas ettiği zaman 
taştan bunlar ayrılmaktadır. Bu ayrışma hava ile temas-
tan sonra 10-15 gün içinde tamamlanmaktadır. Ahlat 
taşının siyah, kül, sarı, kırmızı, açık sarı, beyaz, gri gibi 
birçok rengi mevcuttur. Beyaz taş kaynak itibariyle az 
bulunmaktadır. Bunun için kitabe taşı veya cepheleri 
renklendirmek için kullanılmaktadır. Taşın türlü renkler-
de olması, cephe süslemelerinde de bolca kullanılma-
sına neden olmuştur. 

Taş yapısı itibariyle volkanik olduğundan hafiftir. Hafif-
liğine karşın çok dayanıklıdır. Öyle ki oksijen kaynağı 

Taştaki Sanat ve Estetik
Ahlat Taşı
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taşı eritememektedir. Bu özelliklerinden dolayı yapıların 
her tarafında kullanılmaktadır. Kubbe ve kubbeye geçiş 
elemanlarında rahatlıkla kullanılmaktadır. Dayanıklılık 
süresi yüzyıllarcadır. Ahlat Meydanlık Mezarlığındaki 
mezarlar 900 yıldan beri sapasağlam ayaktadır. Süsle-
meye çok elverişlidir. Taş üzerinde, ahşaba nasıl desen 
ve şekil veriliyorsa, Ahlat taşına da aynı şekilde şekil 
verilebilmektedir. Hatta Mustafa Ersoy, Ahlat taşının 
ağaç doğramaktan daha kolay olduğunu söylemek-
tedir. Gece ile gündüz ve mevsimler arasında meyda-
na gelen sıcaklık değişiminden etkilenmektedir. Taşın 
bünyesinde nem sorun olduğu zaman, içinde bulunan 
tuzlar yüzeye doğru hareketlenmekte ve taş yüzeyinde 
beyaz çiçeklenmeler, kabuklaşma ve oyuklar biçiminde 
tahribata yol açmaktadır.

Ahlat Taş Ocakları:
Ahlat taşı, Süphan Dağı’nın lavlarının ani şekilde soğu-
ması sonucu oluştuğundan kalıp kalıptır. Çünkü lavlar 
katman katman akmıştır. Kalıpların m3 değişmektedir. 
5 m3’ten 20-30 m3’e kadar değişebilmektedir. Ocaklar-
daki taş katmanlarından üstteki silis miktarı bol olan taş 
yatakları kullanılmaktadır. Daha sonra gelen taş kat-
manları ise kullanılmamaktadır. Çünkü aranan özellikler 
bu katmanda bulunmamaktadır. Taş ocaklarında çeşitli 
renkteki taşlar bir arada bulunabilmektedir. Siyah taş-
ların yanında kırmızı ve gri taşlar olabilmektedir Günü-
müzden önceki dönemlerde  (Selçuklu ve Osmanlı)  taş 
katmanının yaklaşık 1.00 m ye varan en üst kısımları 
kullanılmıştır. Taş ocakları Ahlat’ın kuzeybatı tarafında-
ki Güvercinlik, Kuruçay, Karhane, Ortakira, Yassıtepe, 
Uzunyol, Kellebulak, Kafir Kalesi, Uludere, Sütey Yay-
lası, Değirmençalı mevkilerinde bulunmaktadır. Verimli 
taş ocaklarının derinliği 1-10 m. arasında değişmek-
tedir. Kınalıkoç köyündeki taş bloklarının boyu 20-30 
m'yi bulmaktadır. Yukarıda özelliği ve mevkileri verilen 
taşlar yüzeyden yaklaşık 0,5-1 m kadar toprak altında 
bulunmaktadır. Günümüzde taş, ocağından geleneksel 
yöntemler ve mekanik alet kullanılarak çıkarılmaktadır. 

Ahlat Taşının Sanat Eserlerinde Kullanımı: 
Taş ocaklarının ilk olarak ne zaman kullanıldığı bilinme-
mektedir. Fakat taş ocaklarındaki araştırmamız sırasın-
da Urartulardan kalma mezarların bulunması ve Urar-
tuların taş yontu sanatındaki üstün becerileri göz önün-
de tutulduğunda Urartuların da Ahlat taşını kullanmış 
olmalılar. Urartulardan Selçuklulara gelinceye kadarki 
zaman içinde taş ocaklarının kullanımı ile ilgili bir veriye 
rastlanmamaktadır. Ancak Akdamar Kilisesi'nde (915 
- 921) aynı taş cinsi kullanılmıştır. Fakat bazı kaynaklar-
da kilise taşının Diyarbakır'ın kuzeyindeki Aghzik deni-
len yerden getirildiği, bazı kaynaklarda da gölün karşı 
tarafındaki kale taşlarının kullanıldığı belirtilmektedir. 

Eğer Ahlat taş ocakları bu dönemde faal ise Akdamar 
Kilisesi’nin taşlarının Ahlat’tan getirilmiş olması muhte-
meldir. Akdamar Kilisesinde yaptığım inceleme sonu-
cunda bu kilisede de büyük olasılıkla Ahlat taşı kulla-Taş Ocağından Çıkan Murç

Geleneksel Yöntemlerle Taşın Ocaktan Çıkarılması

Mekanik Araçlarla Taşın Çıkarılması
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nılmıştır.  Çünkü kilisede cephelerinde yer alan figürlü 
süslemeler de göz önünde tutularak, taşın ocaktan 
çıkarıldıktan 10-15 gün içinde sertleşmeye başlaması 
demek bu kilisede kullanılan taşların yakın bir yerden 
getirilip burada işlenmesi ve yerine konması demektir 
ki buda bizim savımızı doğrulamaktadır. 

Van Gölü çevresinin Türkler tarafından fethedilmesin-
den sonra Ahlatşahlar zamanında Ahlat, ‘Kubbet’uI-
islam” unvanını almıştır. Nüfusunun bu dönemde nü-
fusu 300 bin,  gelirinin Mısır’a eşit ve şehrin 4.5 km 
genişliğinde 11 km uzunluğunda olduğunu tarihçiler 
belirtmektedir. Türklerin bölgeye hakimiyetinin ardından 
yörede büyük bir imar faaliyeti başalmıştır. Ahlat başta 
olmak üzere Bitlis, Erciş, Van ve Gevaş’taki eserlerde 
kullanılmıştır. Bu eserler Türk sanatının önemli yapıla-
rıdır. 1514 yılında bölge ile beraber Ahlat da Osmanlı 
topraklarına katılmış ve yörede inşa faaliyetleri devam 
etmiştir. Osmanlı sultanları ata şehri olarak değerlendir-
diği bu şehri mamur etmeye çalışmışlardır. Yıkılan kale-
sinin yerine sahilde yeni bir kale inşası gerçekleştirilmiş-
tir. Eski zenginliğine ulaşması için yatırımlar yapılmıştır. 
Osmanlı döneminde taş ocakları faal durumda olup 
Ahlat'a önemli bir gelir sağlamadığını başbakanlık Os-
manlı içinde yer alan icma defterindeki bir belge (Tah-
rir Defteri No: 189)  Ahlat taşının geliri 69.000 akçedir. 
Bu veri Osmanlı dönemde taş ocaklarının işletildiğini 
göstermektedir. Ahlat’ın kuzeybatısındaki Ortakira taş 
ocağında Mustafa Ersoy kendisinin tasarımını yaptığı 

modern aletlerle taş çıkartılmaktadır. Mustafa Usta, taş 
çıkartma esnasında iki adet seramik fırını ve bir adet de 
taş çivisi bulmuştur. Fırınlardan çıkan malzemeye göre 
buranın Urartu dönemi olması muhtemeldir. Fırın, Ahlat 
taş ocağı içine açılmış, taş yatağı fırın olarak kullanıl-
mıştır. Taş çivisinin ise hem bulunduğu katman hem de 
yanında taşın kalıp kalıp olarak çıkartılan izlerden dolayı 
Selçuklu veya Osmanlı olması gerekmektedir. Çivinin 
boyu 14 cm, üst kalınlığı 12 cm, ağırlığı 600 gr.dır. Taş 
ustaları, Selçuklu ve Osmanlı dönemde kalıp kalıp çı-
kartılan taş yöntemini çözemediklerini belirtmektedirler. 
Günümüze gelen izlerden bu döneme ait çıkartılan bü-
yük boyutlu taş kalıpların köşelerin 90 derece olması 
o dönemin taş çıkartma yönteminin ileri bir düzeyde 
olduğu göstermektedir. Ahlat taş ocakları günümüzde 
de faal olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de hem 
bölgede kullanılmakta hem de Anadolu'nun birçok 
bölgesine gönderilmektedir. Özellikle çevre düzenle-
mesi, meydan çeşmelerinin inşası, yörede yapılan tarihi 
eserlerin restorasyon çalışmaları ve Ahlat'taki evlerde 
bu taş kullanılmaktadır. Jeologlar ocaklardan çıkacak 
taşların yıllarca yeteceğini belirtmektedir.

Bölgede Ahlat taşı ile inşa edilmiş ve sanat- estetik de-
ğeri ile her biri anıt eser olan yapılardan bir kesit aşağı-
da sunulmaktadır.

Van Akdamar Manastır ve Kilisesi (915 - 921):  Ge-
vaş ilçesinin sınırları dahindeki Akdamar Adası’nda yer 

Van Akdamar Kilisesi
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almaktadır. Kilise, mimarisi yanında 
dış cephelerindeki figürlü taş plastiği 
ile dikkat çekmektedir. Kilisenin figür-
lü repertuarı oldukça zengindir. Bu-
nun yanında İncil ve Tevrat’tan alın-
mış çeşitli sahneler bulunmaktadır. 
Yunus peygamberin denize atılması, 
Hz. Meryem ve kucağında Isa, Adem 
ile Havva’nın Cennet’ten kovulması, 
Hz. Davut ile Kral Goliat’ın müca-
delesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte 
üç Ibrani genci, Aslan ininde Daniel 
sahneleri bunların başlıcalarıdır. Batı 
cephede Kral Gagik'i kilise maketi-
ni sunarken gösteren bir sahne yer 
almaktadır. Dört yöndeki alınlıklarda 
İncil yazarları boydan tasvir edilmiştir. 
Bunlardan başka cephenin alt ve üst 
kesimlerinde, asma sarmaşığından 
oluşan kuşaklar dolanmaktadır. Bu 
kuşakların içlerinden çeşitli dünyevi 
sahneler işlenmiştir.

Ahlat Mezar Taşları: Ahlat Me-
zar Taşları, Türk tarih ve kültüründe 
önemli köşe taşlarından biridir. Orhun 
Anıtları'nın Anadolu’daki devamı olan 



bu mezar taşlarının her bir ayrı bir öneme sahiptir. Ahlat 
Mezarlıkları bütün ortaçağ İslam dünyasında müstes-
na bir yer işgal eder. Mezarlık dünyanın en büyük açık 
hava müzesi durumundadır. Mezarlıklarda binlerce 
mezar taşı bulunmaktadır. Üç metreyi bulan mezar şa-
hideleri ve sandukalarındaki süslemeleri ile Türk-İslam 
sanatında önemli bir yer tutmaktadır. Ahlat Mezar taş-
ları üzerine rahmetli hocam Prof. Dr. Beyhan Karama-
ğararı çalışma yapmış ve “Ahlat Mezar Taşları” isimli 
eseri de yayımlamıştır. Ahlatta altı mezarlık bulunmakta 
ve bunlar; 1.Harabe Şehir Kabristanı, 2.Taht-ı Süley-
man Kabristanı, 3. Kırklar Mezarlığı, 4. Merkez Kab-
ristanı 5. Meydanlık Kabristanı, 6. Kale Mezarlığı’dır.

Meydan Mezarlığı, Ahlat’ın en büyük ve en önem-
li mezarlığı budur. Bugün kuzeyden güneye Taht-ı 
Süleyman yolu ile Tatvan şosesi; doğudan batıya 
İki Kubbe Mahallesi ile Harabe Şehir arasında-
ki geniş düzlüğü kaplayan mezarlığın çevresi 
kısmen tarla haline getirilmiştir. Meydanlık 
Kabristan’ında XII. asrın başından XVI 
asra kadar tarihlenen muhtelif tiplerde 
takriben bin kadar mezar taşı bulun-
maktadır. Mezar taşlarında 28 mi-
mar ismi ortaya çıkarılmıştır. Mezar 
taşlarının bir kısmı yakın zaman-
da yosunlaşarak tahrip olmaya 
başlamıştır.

Ahlat Mezar taşlarının tipleri 
ise; Çatma Lahitler, Şahidesiz 
Prizmatik sandukalar, Şahi-
deli mezarlardır. Ahlat mezar 
taşlarından Ahlat’ta yetişen 
bilim adamı ve sanatkârları, 
emir, melik ve melikeleri, 
sanatkârlar arasında mevcut 
olan Ahi teşkilatı ve haltın 
kültür seviyesini açıklayan 
belgeler sunmaktadır. Aynı 
zamanda dönemin estetik 
ve sanat anlayışının nedenli 
yüksek olduğunu göster-
mektedir.

Usta – Şagirt (Ulu) Küm-
beti: İki kubbe mahallesin-
de, Meydanlık Mezarlığı ile 
Ahlat Müzesi’nin güneyinde 
bulunan anıt mezar “Ulu 
Kümbet” adıyla anılmakta-
dır. Bu türbe bölgenin en 
büyük türbesi olma özelliği-
ne sahiptir. Ulu Kümbet, to-
poğrafik konumu, dengeli 

mimarisi, taş işçiliği ve zengin süslemeleriyle Anadolu 
mezar anıtlarının en seçkin örneklerinden biridir. Yapıda 
Ahlat taşı kullanılmıştır. 

Şeyh Necmeddin Kümbeti: Ergezen mahallesinin 
kuzeyindeki Havai Mezarlığındadır. Şeyh Necmeddin 
Havai Baba XII. yüzyılın sonu, XIII. yüzyılın ilk çeyreğin-
de yaşamış Ahlat'ın ünlü mutasavvıflarından biridir. Bu 
kümbet onun adına, tekke ve zaviyesinin 
yanına ya- pılmıştır. Yapının üze-
r i n d e k i kitabeye göre 619 / 
1222 tarihinde yapılmıştır. 

Ahlat’taki en eski 
mezar anıtıdır. 

Usta – Şagirt (Ulu) Kümbeti
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alanlarının bulunduğu vadiye hakim bir tepe üzeri-
ne yerleştirilen Hasan Padişah Kümbeti, 19,50 m 
yüksekliği ile Ahlat’ın ikinci büyük kümbetidir. Ulu 
Kümbet ile büyük bir benzerlik içinde bu kümbeti 
de aynı usta grubu tarafından yapılmış olmalıdır. 
Ahlat'ın her köşesinden görülebilen bir arazi üze-
rinde görkemli bir manzara sergilemektedir. Giriş 
kapısındaki kitabesine göre Mahmut oğlu Hasan 
Aka için 673 /1275 tarihinde yapılmıştır. 

Abdurrahman Gazi Türbesi: Ergezen mahal-
lesinin kuzeyinde, yamaç üzerindedir. Sahabe 
olduğu belirtilen ve halk arasında manevi kişiliği-
ne büyük saygı duyularak ziyaret edilen Abdur-
rahman Gazi’nin türbesi son yularda kendi vakfı 
mensupları tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu 
türbe inanç turizmi açısından önemli bir yere sa-
hiptir.

Emir Bayındır Kümbeti: 

Emir Bayındır Kümbeti:  Mescidin güneyindeki 
Kümbeti Emir Bayındır Bey için eşi Şah Selime 
Hatun tarafından 886 / 1481 yılında yaptırmıştır. 
Türbe altta dörtgen planlı cenazelik ile silindirik 
gövdeli asıl kümbet bölümünden oluşmakta-
dır. Cenazeliğin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. 
Türk-İslâm anıt mezar mimarisinde başka örneği 
bulunmayan Emir Bayındır Kümbeti, tasarım ve 
uygulamada bir ilki oluşturur.

Erzen Hatun Kümbeti: Havai Mezarlığı’nda, 
Şeyh Necmeddin Türbesi’nin yanındadır. Kitabe-
sine göre mezar anıtı 799 /1396 yılında ölen Emir 
Ali kızı Erzen Hatun adına yaptırılmıştır. 1964-
1967 yuları arasında restore edilmiştir. Yapı, Ka-
rakoyunlu ödeminin önemli eseridir. Kümbetin  
gövdesinde yoğun bir süsleme anlayışı hakimdir.

Hasan Padişah Kümbeti: Harabeşehir (Tahtı-
süleyman) mahallesinin güneyinde, eski yerleşim Erzen Hatun Kümbeti: 
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Ahlat Osmanlı (Sahil) İç Kalesi: Kale mahal-
lesinde bulunan Osmanlı İç Kalesi, Yavuz Sultan 
Selim’in zamanında yaptırılmıştır. Sur içinde tarihi 
iki cami ile evlerin yanı sıra, sebze ve meyve bah-
çeleri yer almaktadır.

Ahlat Ulu Cami: İkikubbe mahallesinde, bir tepe 
üzerinde bulunan ve Haluk  Karamağaralı tarafın-
dan kazılarla ortaya çıkarılan Ahlat Ulu Camii, Ah-
latşahlar dönemi mimarisi hakkında bilgi verecek 
bir yapıdır. Kazı çalışmaları devam etmektedir.

Ahlat Emir Bayındır Mescidi: Emir Bayın-
dır Mescidi İkikubbe mahallesinde, Meydan 
Mezarlığı'nın kuzeyindedir. Üzerindeki kitabeler-
den Akkoyunlu hükümdarı Bayındır İbn-i Rüstem 
tarafından 882 / 1477 tarihinde yaptırıldığı; usta-
sının ise Baba Can Bek olduğu anlaşılmaktadır. 
Mescidin güneyinde Emir Bayındır'ın alt kümbeti 
vardır. 

Ahlat İskender Paşa Külliyesi: İç Kale içindeki 
Iskender Paşa Külliyesi, Van'ın ilk beylerbeyi olan 
Çerkez Sarı Iskender Paşa tarafından  972/1564-
1565 yılında yapılmıştır. Külliye cami ve hamam-
dan oluşmaktadır. Osmanlı döneminde yapılan 
sahildeki İç kale içinde yer alan harap külliyeden 
bugün hamam yıkılmış, sadece cami günümüze 
ulaşabilmiştir. Meyilli bir arazi üzerinde kurulan 
caminin etrafı avlu ile çevrilidir. Caminin güney ta-
rafında mezarlar yer almaktadır.

Ahlat Kadı Mahmut Camisi: Cami, Osmanlı İç 
Kalesi içinde olup, Ahlat’ın kadı ailesinden olan 
Gazi Kadı Mahmut tarafından yaptırılmıştır.

Ahlat Selçuklu Hamamı: Ahlat’ta Harabe Şehir  
mahallesindedir. Hamamın yapım tarihini ve kim 
tarafından yaptırıldığını belirlememize yarayacak 
kitabesi yoktur. 1975 yılında Prof. Dr. Haluk KA-
RAMAĞARALI tarafından yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Karamağaralı ta-
rafından hamamın XIV. yy’a ait olduğu belirtilmek-
tedir.

Adilcevaz Ulu Camisi: ilçe merkezi girişinde, 
eski kale harabeleri içindedir. Yapının üzerinde 
750/1349 tarihli onarım kitabesi vardır. Caminin 
Ahlatşahlar tarafından XII. yüzyılda, inşa edildiği 
tahmin edilmektedir. 

Adilcevaz Zal Paşa Camisi:   Adilcevaz ilçesi-
nin girişinde Van Gölü’nün kıyısında bulunmakta-
dır. Üzerinde yapım tarihini verecek kitabesi yok-
tur. XVI. Yüzyılda Zal Paşa tarafından inşa edildiği 
tahmin edilmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda 

Ahlat Kadı Mahmut Camisi: 
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Van Hüsrev Paşa Camisi:

derinlemesine dikdörtgen planlı olan ha-
rim bölümü ortada dört sütuna yanlarda 
duvarlara oturan sivri kemerlerin taşıdığı 
pandatif geçişli dokuz kubbe ile örtülü-
dür. Minare; kare kaideli, silindirik gövdeli 
ve tek şerefelidir. 

Van Hüsrev Paşa Camisi: Köse Hüs-
rev Paşa tarafında Mimar Sinan’a 1567 
tarihinde yaptırılan caminin cephelerinde 
iki renkli Ahlat taşı kullanılmıştır.

Van Kaya Çelebi Camisi: Eski Van’ın 
Orta kapı Mahallesi’nde Hüsrev Paşa 
Külliyesi’nin doğusunda surlara yakın bir 
yerde bulunmaktadır. Vakfiyesine göre 
Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından 
1660 tarihinde yapımına başlanmış, an-
cak Koçi Bey’in idam edilmesi üzerine 
1663 yılında Cem Dedemoğlu Mehmet 

Van Kaya Çelebi Camisi: 
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Bey tarafından tamamlatılmıştır. İki renkli Ahlat taşlarla 
inşa edilmiş olan caminin cepheleri, değişik formlarda 
pencerelerle hareketlendirilmiştir. Ayrıca kuzey cephenin 
ortasına camiye giriş sağlayan kapı yerleştirilmiştir. Bu 
cephedeki kapı ve pencerelerde bitkisel ve geometrik 
süslemeler yer almaktadır

Sonuç
Mimarisi ve sosyal yapısı ile önemli bir merkez olan 
Ahlat’ın bu güzelliklerinde taşının da büyük katkısı var-
dır. Çünkü yapılarda ve mezar taşlarındaki süslemeler, 
kabartmalar ve kitabelerin günümüze kadar sağlam gel-
mesini sağlayan Ahlat taşıdır. İnsan sağlığına en uygun 
malzemelerden olan bu taştan yapılan yapılar kışın sı-
cak, yazın serin ve en önemlisi yaşayan mekânlar olması 
açısından önemi büyüktür.   

Ahlat taşı, Sevgi, estetik, ahenk ve sanatla hamur olup 
insanlığa hediye edildiği yüksek değerlerin ana madde-
sidir.  
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Çocuklarda Bağlılık (Bağlanma) Duygusunun 
Gelişimi

Bebeklikte temelleri atılmaya başlayıp giderek artan 
ve çeşitlenen bağlılık duygusu, ileriki yıllardaki sos-
yal-duygusal durumu ve hatta diğer gelişim alanlarını 
etkileyebilen önemli bir duygudur. Bağlılık; bilişsel ge-
lişim paralelinde, çevredeki kişilerin gösterdiği duygu 
ve davranışlarla şekillenen, iki insan arasındaki yakın 
duygusal bağ olarak tanımlanabilen duygu durumunu 
içermektedir (Santrock, 2011). Yaşamın erken dönem-
lerinde belirlenen ve süreklilik gösterdiği düşünülen, 
kişinin diğer insanlarla ilişki kurma örüntüsünü şekillen-
diren bir süreç olarak ta tanımlanabilmektedir (Kesebir 
vd., 2011; Thompson, 2002). Başka bir ifadeyle; anne-
babayla çocuk arasında güven ve sevgiye dayalı ilişki 
oluşmasıdır. Bu güven ilişkisi, bebeğin daha sonraki 
ilişkilerindeki güven duygusunun temellerini oluştur-
maktadır (Tüzün ve Sayar, 2006; Öztürk, 2002).

Bebeğin bağlılık geliştirdiği ilk kişi, sıklıkla, devamlı ola-
rak ona bakım veren ve aynı zamanda sevgi, şefkat 
gösteren ve ilgilenen anne olmaktadır. Ancak bebekle 
daha yakın ve sıcak etkileşim söz konusu ise bakıcıya 
karşı da güçlü bir bağlılık gelişebilmektedir. Bebeğin 
anne ve/ya da bakıcıya karşı güçlü bir bağlılık duygusu 
geliştirmesi istendik bir durumdur. Anne-bebek arasın-
da oluşan güven-güvensizlik, ileriki yıllarda dış dünya-
ya karşı oluşturulan algıda da etkili olabilmektedir. Bu 
algı, içsel işleyen modeller olarak bilinmektedir (Gülay 
ve Akman, 2009).  Çocuklar, anneden sonra kendisi ile 
sıklıkla birlikte olan baba, kardeş, büyük anne ve büyük 
baba gibi kişilere karşı da bağlılık geliştirmeye başlarlar 
(San Bayhan ve Artan, 2011; Santrock, 2011; Çevik 
ve Ceyhun, 1993). Babanın, bebek ile yakın ve olum-
lu ilişki içerisinde bulunmasının, bebeğin yabancılarla 
daha rahat ilişki kurmasında etkili olduğu bilinmektedir. 
Erken bebeklik döneminde babaları ile sağlıklı ilişkiler 

kuran çocukların güvenli bağlanma geliştirdikleri bilin-
mektedir (Soysal vd., 2005; Zeanah,1997).

Bağlılılık duygusunun gelişimi ile ilgili farklı görüşler bu-
lunmaktadır. Bu görüşlerden en çok bilinenleri; psikoa-
nalitik teori, öğrenme teorisi, bilişsel teori ve Bowlby’nin 
teorisidir. Psikoanalitik teoriye göre, bağlılığın oluşma-
sında en önemli nokta, beslenme ve diğer bakım du-
rumlarıdır. Beslenmeyi çoğunlukla anne sağladığı için 
bebek, bağlılığı annesine geliştirmektedir. Öğrenme 
teorisine göre de bağlılık gelişmesinde, beslenmenin 
yeri önemlidir. Bebek, annesi tarafından doyurulur ve 
rahatlatılır. Beslendikten sonra yaşadığı haz ile yavaş 
yavaş annesine karşı bağ oluşturur (San Bayhan ve Ar-
tan, 2011). 

Bilişsel teoriye göre ise bağlılığın gelişmesinde, bilişsel 
gelişim önemlidir. Bebek, beyninin olgunlaşması ve 
çevresel uyaranların etkisi ile birlikte çevresindeki var-
lıkları, beyninde kodlamaya başlar. Böylelikle, giderek 
tanıdığı, tanımadığı varlıkları birbirinden ayırt edebilir. 
Bu becerinin yanı sıra bebek, nesne devamlılığı kavra-
mını da kazanır. Bir varlığı göremese de onun hala var 
olduğunu algılar. Bu bilişsel becerilerle birlikte, bağlılığın 
gelişmeye başladığı, somut olarak görülebilir. Örneğin, 
yedi sekiz aydan önce, bebek tanıdığı, tanımadığı her-
kese karşı aynı tepkileri verir. Bu aylardan sonra ise 
yeterince tanımadığı kişilere karşı, ağlayarak, huzursuz 
bir şekilde tepki gösterir (yabancı kaygısı), tanıdığı kişi-
lere doğru yönelir ve onlara sarılır. Nesne devamlılığını 
kazanmış bebek, annesi yanından ayrıldığında, adeta 
“Geri gel, oradasın, biliyorum” der gibi ağlar, onu yanı-
na çağırır. Bu beceriyi kazanmamış bebek ise, annesi-
nin yanından ayrılmasına, hiçbir tepki vermez (Güngör, 
2003; San Bayhan ve Artan, 2011). Günümüzde bağ-
lılığın açıklanmasında en çok kabul gören görüş, John 
Bowlby’nin Etholojik teorisidir. 
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Bowlby’nin Bağlanma Teorisi
Bebekler, dünyaya uyum sağlamak için, ağlama, gül-
me, emme, sarılma gibi çeşitli tepkiler göstermektedir-
ler. Bu tepkilere bağlı olarak, anne ile bebek arasında, 
duygusal bağla birlikte, diğer bireylerle olandan daha 
farklı bir etkileşim oluşmaktadır. Bowlby, bebeğin ken-
disiyle en çok etkileşimde bulunan kişi (çoğunlukla 
anne) ve diğer bireyler ile arasında oluşan bağlılık duy-
gusunun gelişimini aşama aşama açıklamıştır. Bağlı-
lığın biyolojik temellerinin olduğunu savunan Bowlby, 
dört aşamadan söz etmektedir.

Birinci Aşama (doğumdan bir buçuk/iki aya kadar)  
Bu süreçte, bebek, ağlama, gülümseme, yetişkinin gö-
zünün içine bakma gibi davranışlarla diğer insanlarla 
ilişki kurar. Yetişkin ise bebeği sever, okşar, yumuşak bir 
sesle onunla konuşur ve temel gereksinimlerini karşılar. 
Bebeğin etrafındaki bireylerin davranışları da, bebeğin 
gülme, ağlama davranışlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu 
aşamada bağlılık, henüz gelişmemesine rağmen, be-
bek annesinin sesini ve kokusunu tanımaya başlamıştır 
(Aral ve Baran, 2011; San Bayhan ve Artan, 2011). 

İkinci Aşama (bir buçuk/iki aydan yedi/sekizinci 
aya kadar) 
Bu süreç içinde artık bebek, tanıdığı ve tanımadığı kişi-
leri ayırt etmeye başlar ve bunu tepkileriyle gösterir. Ör-

neğin, yetişkin kucağına aldığında, güler, sesler çıkarır. 
Ancak anne-babayı yabancılardan ayırma tam olarak 
gerçekleşmemiştir. Bu süre içinde anne-babaya istek-
lerini belli eden sinyaller verir ve istekleri karşılandığında 
güven duygusu gelişir (San Bayhan ve Artan, 2011). 
Anne-babayı yabancılardan ayırt etme aşamasındadır 
ve bu dönemde hala anne-babadan ayrılmaya karşı 
protesto tepkisi vermemektedir (Aral ve Baran, 2011; 
Yapıcı ve Yapıcı, 2005).

Üçüncü Aşama (yedi/sekizinci aydan bir buçuk/
iki yaşa kadar) 
Altı sekiz aydan bir buçuk iki yaşına kadar, bağlılık 
duygusu, somut olarak görülebilir. Bu süreçte çocuk, 
yetişkin yanından uzaklaştığında ağlayabilir (ayrılık kay-
gısı), geri döndüğünde onun kucağına gider, sarılır, sa-
kinleşir. Oynarken kısa süreli olarak yetişkinin yanından 
uzaklaşır ve sonra güvende hissetmek için yetişkine 
döner (San Bayhan ve Artan, 2011; Yavuzer, 2001).

Dördüncü Aşama (bir buçuk/iki yaşın üzerinde) 
Bu yaşlarda çocuk, diğerlerinin duygu, amaç ve plan-
larını anlamaya başlar. Bilişsel gelişime bağlı olarak, an-
ne-babanın ayrılışının nedenini ve geri geleceğini anla-
yabilir. Bu nedenle bu süreçte, ayrılık kaygısı azalarak, 
protesto tepkisi azalır ve anne-babayla anlaşma yoluna 
gider. Ayrılık anlarında, “Biraz daha kal, sonra git”, ya 
da “Biraz oyun oynayalım, sonra git” gibi konuşmalarla 
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anlaşma davranışları sergileyebilir (San Bayhan ve Ar-
tan, 2011).

Bağlanma Şekilleri
Çocuklar, anne ya da bakım veren kişiye karşı isten-
dik ya da problemli bir şekilde bağlılık geliştirebilirler. 
Çocuğa karşı gösterilen olumlu yaklaşımlarla oluşan 
bağlılık şekli, güvenli bağlanmadır. Mary Ainsworth’un 
çalışmalarına göre, güvenli bağlanma ve diğer isten-
meyen bağlanma şekilleri (güvensiz bağlanma) şu şe-
kilde özetlenebilir (Santrock, 2011). 

Güvenli Bağlanmış Bebek/Çocuk
Güvenli bağlanmış çocuk, annesi ya da bakım veren 
yanında iken oynar, etrafı araştırır, rahat ve girişkendir 
ve oyuncaklarla ilgilenir. Bakım veren yanından uzak-
laştığında, hafif protesto davranışları sergileyebilir.  An-
cak bakım veren tekrar yanına geldiğinde, güler, kuca-
ğına gider ve tekrar rahatlayarak oyununa ya da araş-
tırmalarına devam eder. Üzgün olduğunda, annesinin 
yaklaşımı onu kısa sürede rahatlatır (Santrock, 2011; 
Gülay ve Akman, 2009). Stres durumlarında, annesinin 
yardımcı olacağını bilir (Çağdaş ve Şahin Seçer, 2011; 
Thompson, 2002).

Güvensiz Kaçınan Bebek/Çocuk 

Güvensiz kaçınan çocuk, bakım veren kişi ile çok az 
iletişim kurar. Annesi ya da bakım veren kişi yanından 
uzaklaştığında, pek tepki göstermez ve bakım veren 
tekrar yanına döndüğünde onunla ilgilenmez, iletişim 
kurmak istendiğinde kendisini geri çeker ya da başka 
yöne bakar (Santrock, 2011). 

Güvensiz Dirençli Bebek/Çocuk 

Bu tür bağlanma geliştiren çocuk, annesinin yardımcı 
olacağına ilişkin fazla güven geliştirememiştir (Çağdaş 
ve Şahin Seçer, 2004). Sıklıkla anne ya da bakım ve-
ren kişiye adeta yapışır, bu kişiyi bırakıp oyun oynamak 
istemez. Annesi ya da bakıcı yanından ayrıldığında ise 
şiddetli bir şekilde ağlayarak tepki verir. Annesi geri 
döndüğünde ise sakinleştirme çabalarına olumlu tep-
ki vermez ve kişiyi kendisinden uzaklaştırmaya çalışır 
(Santrock, 2011). 

Güvensiz Dağınık Bebek/Çocuk 

Bu bağlanma biçimini geliştiren çocuk, stres yaratan 
durumlarla baş etmede organize bir davranış göstere-
memektedir. Bu bağlanma türünün, genellikle çocuğa 
ihmal edici davranıldığında ortaya çıktığı görülmektedir 
(Şahin Şeçer, 2006; Çağdaş ve Şahin Seçer, 2011). 
Çocuk, şaşkın ve korkulu gözükür. Anne ya da bakım 
veren kişiden çok korktuğunu gösteren özel bir takım 
davranışlar sergiler (Santrock, 2011).

Bağlanma ve Ebeveynlik Tarzları Arasındaki İliş-
kiler
Doğumdan hemen sonra başlayan bağlılık; meme ara-
ma, başı döndürme, emme, yutma, parmak emme, 
yakalama, anneye yönelme, beslenme saatlerini se-
zinleme ve hazırlanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Sekizinci haftayla birlikte bebek bakıcısına yönelmeye 
başlamaktadır. Bu dönemden itibaren, bakıcısına gü-
lümsemekte, uzun süreli göz ilişkisi kurmakta ve diğer 
insanlara göre ona daha fazla ses çıkarmaktadır. Onun 
yanında kendisini daha rahat hissetmektedir (Soysal 



104

vd., 2005; Kaplan vd., 1994). Yedinci aydan sonra 
çevresindeki ilişkileri anlamlandırmaya başlar. Artık be-
bek, sosyal ilişkilerini sınırlandırmaktadır. Bu aşamadan 
sonra, ilgisini, tüm gereksinimlerini karşılayan kişiye 
yöneltir. Bu kişiye birincil bağlanma objesi denir (Ha-
zan ve Shaver 1987, Akt: Soysal vd., 2005). Birincil 
bağlanma objesi ile bebek arasında özel bir ilişki vardır. 
Bakıcı, bebeğin rahatlaması ve kendisini yeniden gü-
vende hissetmesi için bir güvence işlevi görmektedir. 
Eğer bebek, bağlandığı kişiye yakınsa, kendisini gü-
venli bir ortamda algılar ve araştırıcı davranışlarda bu-
lunabilir. Çevreyi araştırdıktan sonra, sığınabileceği tek 
güvenilir dayanağın birincil bağlanma objesi -genellikle 
anne- olduğunu bilmektedir (Hortaçsu 1991; Soysal 
vd., 2005). Bu nedenle, çocuğun bağlılık geliştirmesi 
ile ebeveynlerin çocukla davranış biçimleri, yani ebe-
veynlik tarzları arasında bir ilişki olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Güvenli Bağlanma ve Ebeveynlik Tarzları
Yapılan birçok çalışmada güvenli bağlılık duygusu ile 
demokratik ebeveynlere sahip olma arasında bir iliş-
ki olduğu sonucu ortaya konmuştur. Güvenli bağlılık 
duygusu geliştirmiş bireylerin demokratik ebeveynlere 
sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, çocuğun is-
teklerine olumlu cevaplar veren, sorumlu anne-babalar, 
çocuğun sosyal ilişkilerine bağlılığını ve uyma isteğini 

artırarak güvenlik duygusuna katkıda bulunurlar. De-
mokratik ebeveynler, çocuklarının bağımsızlık özellikle-
rini karşılarken, toplumun sosyal kurallarını öğrenmele-
rine de fırsat verirler (Şendil, 2010). Çocukluk yıllarında, 
güvenli bağlanma gerçekleştirmiş bireylerde görülen 
özelliklerden bazıları şu şekilde özetlenebilir (Solmuş, 
2010).

•	 Eşlerine kolaylıkla yaklaşabilirler ve onlara bağlı ol-
maktan mutludurlar,

•	 Uzun süreli ilişkiler kurarlar,

•	 Kendilerine ve diğer insanlara duydukları güven ve 
saygı fazladır,

•	 Kendilerini açmaktan ve diğer insanlarla birlikte ol-
maktan hoşlanırlar,

•	 Kişiler arası ilişkilerde olumlu, iyimser/yapıcı bir tu-
tum sergilerler,

•	 Eşlerine karşı affedici ve empatik davranırlar. 

Güvensiz Bağlanma ve Ebeveynlik Tarzları

Güvensiz bağlanma geliştiren çocukların, anneleri ta-
rafından ebeveynsel sıcaklık göremedikleri, duyarsız 
ve tutarsız davranış gördükleri yapılan araştırmalarla 
ortaya konmuştur. Bu çocukların ebeveynlerinin aşırı 
kontrol edici, koruyucu, eleştirici, reddedici ve mesa-
feli özellikler gösterdikleri belirlenmiştir. Bu ebeveynler, 
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otoriter ve izin verici ebeveynlik tarzlarıyla 
paralellik göstermektedirler (Şendil, 2010). 
Çocukluk yıllarında bu tarz ebeveyn tu-
tumları ile bağlanma gerçekleştirmiş birey-
lerde görülen özelliklerden bazıları aşağıda 
sıralanmıştır (Solmuş, 2010).

•	 Eşlerini kendilerine yeterince yakın ol-
mamakla suçlarlar,

•	 Terk edilme korkusu, bu bağlanma sti-
linin en belirgin özelliğidir,

•	 Kendilerine saygıları değişiklik gösterir,

•	 Yeme bozukluklarına eğilimlidirler,

•	 Ebeveynlerini adaletsiz olarak değer-
lendirirler,

•	 İlişkilerinde kıskançlık, güvensizlik ve 
öfke yaşarlar. 

Güvensiz bağlanma geliştirmiş bazı ço-
cukların ebeveynleri ise fiziksel ilişkiye daha 
isteksiz, çocuklarına karşı öfkeli, duyarsız 
ve güven vermeyen özelliklere sahiptirler. 
Bu tarz ebeveyne sahip çocuklar, kaygılı, 
öfkeli, duyarsız ve düşük öz saygıya sahip 
olabilmektedirler (Şendil, 2010). Anne ba-
banın kaygı düzeyi yükseldikçe, çocuğun 
da kaygı durumu yükselmektedir (Pamuk, 
2010). Bu çocuklar, yetişkinliklerinde de 
bazı olumsuz özellikler sergileyebilmekte-
dirler (Solmuş, 2010). Bu özelliklerden ba-
zıları aşağıda verilmiştir.

•	 Eşlerine güven duymazlar, öfke ve sal-
dırganlık davranışları gösterirler,

•	 Ebeveynlerini azarlayıcı ve reddedici 
olarak görme eğilimindedirler,

•	 Stres altındayken yalnız kalmayı tercih 
ederler,

•	 Her türlü sosyal ilişkiyi sıkıcı ve gereksiz 
bulurlar,

•	 Kendilerini açmazlar,

•	 İlişkilerini olumsuz bir biçimde hatırla-
ma eğilimi gösterirler,

•	 Çocukluk dönemine ait olan olay-
ları hatırlamakta güçlük çekerler. 
 

Çocukların Sağlıklı Bağlılık Duygusu 
Geliştirebilmeleri

Çocukların sağlıklı bir şekilde bağlılık ge-
liştirmeleri ve hem kendilerine hem de dış 
dünyaya güven duyabilmeleri için, önce-
likle yetişkinlerin, bağlılık ve güven duygu-



sunun, çocukluk yıllarında yaşananlardan temel 
aldığını bilmeleri gerekmektedir. Bağlılığın gelişi-
minin nasıl olduğunu anlamakla birlikte, çevresel 
koşulların önemi ve bu koşulların çocukları nasıl 
etkilediği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle 
aşağıda, çocukların istendik bir şekilde bağlılık 
ve güven geliştirmeleri için yararlı olabilecek bazı 
öneriler sıralanmıştır (Güngör, 2003; San Bayhan 
ve Artan, 2011).  

•	 Bebeğin/çocuğun ihtiyaçları, mümkün olduğu 
kadar aynı kişilerce karşılanmalı, sık bakıcı de-
ğiştirilmemeli,  

•	 İhtiyaçları zamanında ve tam olarak karşılan-
malı,

•	 Sevgi ve şefkat ihtiyacına yeterince duyarlı 
olunmalı, 

•	 Bebek/çocukla, göz teması kurularak sık sık 
gülümseme, sarılma ve konuşma ile etkile-
şimde bulunulmalı,

•	 Çocuğun soruları, zamanında ve tam olarak 
cevaplanmalı,

•	 Çocuğun, düşünceleri, deneyimleri, yaşantıla-
rı hakkında konuşmasına fırsat verilmeli,

•	 Çocuk eleştirilmemeli, kıyaslanmamalı, olum-
suz yönlerinden çok olumlu yönlerine vurgu 
yapılmalı,

•	 Sabırlı olunmalı, 

•	 Ceza verilmemeli,

•	 Esnek olunmalı,

•	 Çocuğa birçok durum için seçenekler sunula-
bilmeli,

•	 Gerekli durumlarda kararlı olunmalı, “Hayır” 
denilenlerin nedeni çocuğun anlayabileceği 
şekilde, kısaca açıklanmalı,

•	 Kurumlarda, öğretmen ve bakıcıların bebek/
çocuklarla daha çok zaman geçirebilmeleri 
için ilgilenmeleri gereken çocuk sayısı az ol-
malı. 
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Ülkemiz bitki varlığı bakımından dünyanın sayılı 

ülkeleri arasındadır. Tüm Avrupa kıtasında 12.000 

dolayında bitki türü varken sadece ülkemizde 

10.000 dolayında bitki türü bulunur. Bunların içinde 

arıcılık yönünden önem arz eden pek çok tür doğal 

olarak yayılış göstermektedir. Başarılı bir arıcılık ya-

pabilmek için arıcılık yapılan bölgelerde nektar ve 

polen verimi bol olan bitkilere ihtiyaç vardır. Çiçeğin 

olmadığı yerde arıcılık yapmak mümkün değildir.

Bitkilerin nektar verimine; bitkinin kendisiyle ilgi-

li türü, nektar salgı miktarı, çiçeklenme durumu 

ve süresi gibi faktörlerle birlikte güneş ışığı, hava 

sıcaklığı, nem ve toprağın yapısı gibi ortamla ilgili 

çevresel faktörler etkide bulunur. Nektarın az veya 

çok şekerli olması yukarıdaki faktörlere bağlıdır. Arı-

lar şeker oranı yüksek nektarları tercih ederler. 

Arıcılık için değerli nektar kaynağı olan ve iyi kalite 

bal yapan bitkileri; kültür bitkileri, doğada kendili-

ğinden yetişen bitkiler ve ağaçlar ve çalılar olmak 

üzere üç grupta toplayabiliriz.

Bu bitkilerden bazılarının çiçeklenme zamanı, yayı-

lış alanı ve bal özellikleri aşağıda verilmiştir.

Arı Otu (Phacelia tanacetifolia)
Yem bitkisi olarak da kullanılan arı otu tek yıllık bir 
bitkidir. Dünyada 13 türü bulunmaktadır. Bunlardan 
yalnızca 4 türü bal arıları için değerlidir. 60-100 cm. 
kadar boylanmaktadır. Çiçeklenmesi ekim zamanı-
na göre değişmekle birlikte Mart-Mayıs aylarında 
olmaktadır. 4-7 hafta çiçekli kalabilmektedir. Deka-
ra nektar verimi 8-14 kg. arasındadır.
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Kırmızı Üçgül (Trifolium pratense)

Baklagiller familyasına ait birçok bitki türü ülkemizde 
doğal olarak yetişmektedir. Fiğ, yonca, korunga gibi 
kültür formlarının ekimi ise çok geniş alanlarda yapıl-
maktadır. Bu familyaya ait ballı bitkilerin sayısı, diğer 
familyalara göre daha fazladır. Ülkemizde yaygın olarak 
yetişmekte olan kırmızı üçgülün çiçeklenme dönemi, 
yetiştiği bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. 
Çiçeklenme dönemi, ılıman iklimin hüküm sürdüğü böl-
gelerde Nisan ayında başlar ve Eylül ayına kadar sürer. 
Kırmızı üçgül balının çok güzel bir tadı ve kokusu var-
dır. Çok açık sarı renktedir. Kristalleşmesi çabuktur. Bir 
dönüm kırmızı üçgül ekili tarladan 10 kg bal alınabilir.

 

Ayçiçeği (Heliantus annus)

Ülkemizde geniş alanlarda ekimi yapılan önemli bir ta-

rım bitkisidir. Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilir. 
Arı, ayçiçeğinin nektarını alırken bu bitkinin tozlaşması-
na katkıda bulunarak döllenmesini sağlar ve böylelikle 
ürün ve kalite artışına neden olur. Ayçiçeğinin çiçek-
lenme dönemi Temmuz ayıdır. Ayçiçeği balı kovandan 
yeni alındığında altın sarısı rengindedir. Kendine özgü 
bir tadı vardır. Ayçiçeği balı çok çabuk kristalleşir. Kris-
talleştiği zaman mum gibi görünür. Bir dönüm ayçiçeği 
ekili tarladan 5 kg bal elde edilebilir.

 
Korunga (Onobbrychis)
Yazın aşağıdan yukarıya pembe çiçekler açar ve arılar 
bütün gün boyunca çiçekleri dolaşırlar. Korunga çok 
iyi verimli bir ballı bitkidir. Doğu Anadolu’da Ağrı, Arda-
han, Kars, Erzurum; Orta Anadolu’da Sivas, Yozgat, 
Kırşehir, Niğde çevrelerinde bulunur. Bir dekar korun-
ga 9–40 kg’a kadar mükemmel bal verir. Balı berrak 
ve lezzetlidir. Korunga ekilmelerinin ikinci senesi çiçek 
açar. Mayıs sonu Haziran başında çiçek açan korunga 
bu dönemde arılara bol miktarda balözü sağlar.
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Kekik (Thymus)
Ülkemizde yaygın olarak yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin 
beş farklı türü ballı bitki olarak bilinmektedir. Yol kenar-
larında, tepelerde ve dağlarda yetişen kekik hoş ko-
kuludur ve çok yıllıktır. Kekik bileşiminde “timol” içeren 
uçucu bir yağ vardır. Çiçeklenme dönemi Mayıs ba-
şından Ağustos sonuna kadar devam eder. Bu tür ül-
kemizde Ankara, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Bolu, 
Trabzon ve Kütahya’da doğal olarak yetişir. Kekik balı 
açık altın sarısı renktedir. Tadı ve aroması çok güzeldir. 
Kekik balı enzim içeriği bakımından çok zengindir.

 

Geven (Astragalus L.)
Türkiye’de çok sayıda geven türü doğal olarak ye-
tişmektedir. Elazığ, Çanakkale, Giresun, Ankara, 
Konya’da yetişir. Ancak bu bitkinin sadece birkaç türü 
ballı bitki olarak bilinmektedir. Nektarlı olan gevenle-
rin çiçekleri, nektarsız olanlara göre daha gösterişlidir. 
Çok yıllık bir bitkidir. Bu bitkinin bal kalitesi türüne göre 
farklılık göstermektedir. Geven balı su rengindedir. Bazı 
türleri, bal arıları için zehirli etki göstermektedir.

 

Nane (Mentha)

Bu bitkinin birleşiminde uçucu yağ olan “mentol” var-
dır. Nane’nin çiçeklenme dönemi Haziran başından 
Ağustos sonuna kadar sürer. Nane balı koyu kahve 
renklidir. Güzel bir tadı ve nane kokusunu andıran bir 
aroması vardır. Bu bitki balı diğer ballardan aromasının 
farklı oluşu ile hemen ayırt edilir. 

 

Erik Otu (Prunella vulgaris)

Bu bitkinin 5 türü ülkemizde doğal olarak yetişmekte-
dir. Erik otu çok yıllık bir bitkidir. Boyu 40 cm kadar ola-
bilir. Çiçekleri açık eflatun renktedir. Çiçeklenme döne-
mi Mayıstan Ekime kadar sürer. Çanakkale, İstanbul, 
Bursa, Çankırı, Sinop, Amasya, Giresun, Rize, Çorum, 
Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Malatya, Tunce-
li, Muş, Bitlis, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, 
Adana, Mardin, Hakkari ve Ordu’da doğal olarak ye-
tişir. Erik otunun çiçeklenme süresinin uzun olması ve 
ülkemizde çok yaygın olarak bulunması nedeniyle bu 
bitki  önemli ballı bitkiler listesinde yer almaktadır. Erik 
otu balı açık sarı renktedir ve oldukça güzel bir tada 
sahiptir. Bir dönüm erik otundan 20-50 kg arasında 
bal alınabilir.
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Narenciye (Citrus)
Narenciye bitkileri arasında portakal ve limon arılar 
için önemli nektar kaynaklarıdır. Ülkemizde Akdeniz ve 
Ege bölgelerinde geniş alanlarda kültüre alınmıştır. Balı 
kendine has hoş kokulu olup C vitamini bakımından 
zengindir.

 

Püren (Hypericum)
Ülkemizde Akdeniz, Ege, Trakya ve Karadeniz bölgele-
rinde doğal yayılış gösteren pürenin ilkbahar ve sonba-
harda çiçeklenen türleri vardır. Çiçekleri pembe ve mor 
renkli olup arılar için zengin nektar ve polen kaynağıdır. 
Püren balı kendine has aromalı, hafif acımtırak, olduk-
ça kıvamlı ve kıymetlidir.

 

Akasya  (Robinia pseudoacacia)
Değişik iklim koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen 

akasya, ülkemizde yaygın olarak rastlanabilen bir ağaç 
türüdür. Akasyanın arıcılık açısından oldukça önemli 
bir yeri vardır. Akasyanın çiçeklenme dönemi bölgele-
re ve yüksekliğe bağlı olarak Nisan-Haziran ayları ara-
sındadır. Akasya balının tadı ve kokusu çok güzeldir 
ve oldukça geç kristalleşir. Kendine özgü parlaklık ve 
akıcılığını uzun süre kaybetmez. Bir dönüm akasyadan 
150 kg bal üretilir.

 

Kestane (Cestanea sativa) 

Ülkemizde Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz böl-
gelerinde doğal olarak yetişir. Haziran-Temmuz ayların-
da çiçeklenen kestaneden elde edilen balın rengi koyu 
kahverengi olup acımsı ve kendine özgü keskin bir ko-
kusu vardır. Tıbbî ballar arasında kabul edilen kestane 
balı geç kristalize olur. Farenjit, astım, kansızlık durum-
larında iyileştirici özelliği vardır.
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