
“Kimliğimiz ahşap mirasımızda gizli, Ahşap mirasımızı anlamadan ahşap 
yapılaşmayı başarmamız mümkün değil.” 

10-14 Eylül tarihleri arasında yapılan ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Teknik Komite 
Toplantıları ve Sempozyuma Erol Karacabeyli’nin bu sözleri damgasını vurdu.         
TSE, OGM, UAB, TORİD ve Boğaziçi Üniversitesinin katkı ve destekleri ile gerçekleşen 
Toplantılar ve Sempozyumu üç başlıkta toplayabiliriz. 

- ISOTC 165 Ahşap Yapılar 2018 Toplantıları 
- Uluslararası Ahşap Yapılar Sempozyumu 
- Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Müh. Fakültesinde başlayan Ahşap Yapılar 
dersleri. 
 
- ISO/TC 165 toplantıları: 
Ulusal Ahşap Birliği(UAB) derneğinin girişimleri ile yaklaşık 8 aylık bir çalışma 
sonucu ISO/TC 165 AHŞAP YAPILAR 2018 toplantıları 10-13 Eylül tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantılar TSE’nin ev sahipliğinde İstanbul Levent 
TOBB plaza binasında Erol Karacabeyli başkanlığında gerçekleşmiştir. 
Toplantılara Türk delegasyonu olarak ODTÜ İnşaat Müh. Fakültesinden Prof. 
Dr. Ahmet Türer, Kocaeli Üni. İnşaat Müh. Fakültesinden Yad. Doç. Dr. Erkan 
Akpınar, İnşaat Mühendisi Soner Melih Kural ve Çeşitli ülkelerden 36 ahşap ve 
ahşap yapılar konusunda uzman bilim insanı katılmıştır. 

 
 
Bu kapsamda 10.09.2018 de UAB Dernek üyemiz Demet Sürücü’nün 
destekleri ile uluslararası delegasyon ve dernek üyelerimizle İstanbul 
Sarıyer’de yapımı süren Sait Paşa yalısına teknik bir gezi düzenlenmiş 
ardından TORİD ve UAB üyelerimizin maddi katkıları ile bir Boğaz tekne turu 
ile ISO/TC 165 delegasyonuna İstanbul boğazının ahşap yalıları tanıtılmış ve 
Hoşgeldiniz yemeği ikram edilmiştir. 



 
 
Bu yemek sırasında ISO/TC 165 başkanlık devri gerçekleşmiş Erol Karacabeyli 
8 yıldır başarı ile sürdürdüğü Ahşap Yapılar Komite Başkanlığını devretmiş ve 
kendisi bir başarı beratı ile ödüllendirilmiştir. 
Bizde UAB Onursal Üyesi olan Erol Beyi başarılarından dolayı tebrik ediyor 
kendisine bu etkinlikleri gerçekleştirmemizde bize destek verdiği, yol 
gösterdiği ve katkıda bulunduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. 
 

 

Bu vesile ile Ahşap Yapılar konusunda uzman 36 bilim insanı ülkemizde 
ağırlamış ve konu ile ilgili birçok kişi ile buluşturarak derneklerimiz amaçları 
doğrultusunda Ahşap ve Ahşap Yapılar alanında farkındalık oluşturduğumuza 
inanıyoruz. Umarım ilgilenenler, derneklerimiz, Ahşap sektörü ve etkinliklere 
katılanlar için faydalı olmuştur. 



 

- Ahşap Yapılar Sempozyumu: 

14 Eylül 2018 günü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ev 
sahipliğinde “Sürdürülebilir inşaat ve Modern Ahşap Yapılar” konulu 
uluslararası bir sempozyum düzenlenmiş, bu sempozyumda ISO toplantıları 
için İstanbul’a gelmiş olan seçkin isimler sunumlar yapmışlar ayrıca ülkemiz 
imkânları ve hedefleri konusunda yerli uzmanlarımızca da değerli sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma katılım çok yüksek olmuş, OGM den, kamu kurumlarından 
temsilciler, uluslararası ISO/TC 165 delegeleri, dernek üyelerimiz, 
üniversitelerden birçok akademisyen ve öğrenciler, inşaat sektöründen 
katılımcılar ve diğer ilgililer katılım sağlamışlardır. Sempozyumun giderleri 
derneklerimiz üyelerinin sponsorluk katkıları ile karşılanmıştır. Faaliyetlerin 
gerçekleşmesinde emek ve mesaileri ile destek veren BÜ Yapı Kulübü BUYAP 

üyelerinede teşekkür ederiz. 

 

Sempozyum Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Mehmet Özkan, konuşmasında Türkiye’nin dikey değil 
yatay yapılaşmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak  betonsuz da kalkınılabileceğini 
söyledi, Boğaziçi Üni.’de bu noktada alternatif yapı sistemlerini değerlendirdiklerini 
ve Ahşap yapılar konusunda çalışmalar başlattıklarını belirtti. Üniversite bünyesinde 
yapılacak bazı binaların ahşap yapılması konusundada çalışmalar yürüttüklerini ifade 
etti. 

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



 

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

çoğalması gerektiğinin üzerinde durdu. 

 

ISO/TC 165 Ahşap Yapılar Komitesinin 8 yıldır 
başkanlığını yapan, Kanada’da Orman Ürünleri 
Sektöründe izleme, araştırma yaparak, 
standartlar ve politikalar belirleyerek hükümete 
tekliflerde bulunan kamu/özel “FPInnovations” 
kurumundan dünyaca tanınmış Ahşap Yapılar 
uzmanı Erol Karacabeyli “Ahşap Yapılarda 
Rönesans” adını verdiği sunumuna öncelikle 
nüfus artışı ve küresel ısınma gibi konuların 
sürdürülebilirliğin önemlini artırdığını ve bu 
konudaki arayışları vurgulayarak başladı. 
Sürdürülebilir yapılaşmanın ön koşulunun 



sürdürülebilir orman olduğunu belirtti. Tüm gelişmiş ülkelerde ahşap yapılaşmanın 
tercih edildiğini söyleyen Erol Karacabeyli, Kanada ve ABD’de evlerin %90’ından 
fazlasının ahşap olduğunu vurguladı. Ahşap Yapı sistemlerini genel olarak dört 
başlıkta kısaca anlatarak, “hafif ahşap yapı” sistemlerinin 19.Yüzyılın başından 
itibaren inanılmaz şekilde yayıldığını söyledi. Bugün CLT, NLT, LVL, DLT vs gibi yeni 
yapı malzemelerinin devreye girdiğini ve bunlarla daha yüksek ahşap yapıların 
inşaasının mümkün olduğunu belirtti. Deprem tehlikesine işaret eden Erol 
Karacabeyli, en büyük hatalarımızdan birinin ahşap yapılaşmaya gereken önemi 
vermememiz olduğuna belirtti. Uluslararası örnek Ahşap Yapılarla ilgili bilgi veren 
Karacabeyli, ahşap yapıların çok daha hızlı, temiz, kuru, daha az iş gücüyle, enerji 
verimliliği yüksek ve çevreye zarar vermeden inşa edildiğini, vurguladı.  

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

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

 

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

 

 



Fransa Teknoloji Enstitüsünden (FCBA)Ahşap ve Ahşap Yapı standartları uzmanı ve 
CEN TC 124’ün başkanı Frederic Rouger Sunumuna Neden Ahşap yapı yapmalıyız 
sorusuna cevaplar vererek başladı, öncelikle CO2 deposu olan ahşabın bir konutta 
yaklaşık 20 ton CO2 tuttuğunu bununda 150.000 km yol yapan bir otomobilin 
çıkardığı karbona eşit olduğunu, yapıda 60 kg ahşapla yapılan bir taşıma işleminin 
çelikle 80kg ile betonla 300kg ile yapılabildiğini, Ahşap yapılarda şantiye 
masraflarının yaklaşık 5 kat düşük olduğunu, Enerji sarfiyatının %30 daha az 
olduğunu belitti. Sonra Fransada Yapıda Ahşap kullanım ekonomik büyüklüğünün 
27,5 Milyar Euro olduğunu, bunun içinde üretimin 6,3 milyar Euro yer tuttuğunu 
belirten Frederec sektörün geliştiğini örnek binaların konunun anlatılmasında etkili 
olduğunu belirterek Fransa’daki 8-18 kat arası çok katlı ve prestij ahşap yapılardan 
örnekler vererek anlattı. Frederec Rouger ahşap yapıların yaygınlaştırılmasında 
araştırmaların ve standartların önemini de vurgulayarak Fransa’da bu konuları çalışan 
kendisininde çalıştığı FCBA gibi kamu/özel kurumların olduğunu belirtti. WOODRISE 
konferanslarının organizasyonunda yer alan Frederec İlgililerin uluslararası 
etkinlikleri takip etmesinin önemini de vurguladı. 

 

Öğleden sonraki birinci konuşmacı olarak 
Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve 
Pazarlama Daire Başkanı Kenan Akyüz 
Ülkemiz Orman varlığı konusunda çok değerli 
ve herkesin bilmesi gereken önemli veriler 
paylaştı. Ülkemizde 22 milyon hektar orman 
alanı bulunduğunu bunun kara 
yüzölçümümüzün yaklaşık 1/3 ünü kapladığını 
belirten Kenan Bey, verimli orman 
alanlarımızın son 18 yılda 8 milyon hektardan 
12 milyon hektara ulaştığını, dikili ağaç 
servetimizinde bu oranda artarak 1.6 milyar 
m3 e yükseldiğini, yıllık artımında 46 milyon 
m3 ü aştığını belirterek Ormanlarımızın 
kapasitesinin arttığını ve büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu anlattı. Ormanlarımızın 
uluslararası srtandartlarda çevre duyarlılığı ve 

sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı ile işletildiğini belirtti. 

Avustralya Orman ve Ahşap ürünleri kurumunun (Forest and Wood Products 
Australia) FWPA Standartlar ve Ahşap Yapı Kodları Yöneticisi olan Boris Iskra Ahşap 
çok katlı yapılar konusunda Avustralya yaklaşımını anlattı. Dünyadaki gelişmelere 
parallel olarak Avustralya’da da çevre duyarlılığı ve alternatif olarak çok katlı Ahşap 
yapılara ve toplu yaşam alanları projelerine ağırlık verildiğini belirterek bu konuda 
oluşturulmuş kamu/özel kurumlar vasıtası ile bu gelişmelerin takip edilerek yapılan 
araştırma ve geliştirmelerle yönlendirildiğini belirtti. Boris Avustralya’da hafif ahşap 
yapılardan çok katlı, çok amaçlı ahşap yapılara kadar tüm sistemlerin standart ve 
kodlarının belirlenerek yayınlanmakta olduğunu belirterek çalışmalardan örnekler 



verdi. Yeni gelişmekte olan ve hızla yayılan CLT ve sair yapı malzemesinin kullanıldığı 
8 kat ve üzeri binalardan örnekler üzerinde durdu. 

Sempozyum BÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yine çok değerli ve uluslararası 
üne sahip bir İnşaat ve ahşap yapı mühendisi Prof. Ario Ceccotti’nin “Ahşap Yapıların 
Deprem Güvenliği” konulu sunumu ile devam etti. Ario Kendi gerçekleştirdiği 
araştırmalardan örnekler verdiği sunumunda CLT yapı malzemesinin ve 1/1 ölçekli 
çok katlı binaların dünyada gerçekleşmiş çeşitli deprem şiddetlerindeki performansını 
görsel olarak da göstererek malzeme ve yapım tekniğinin dayanımını ortaya koydu.  

UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Orman Ürünlerinin 
Sürdürülebilir Kalkınma potansiyeli konusunda proje çalışmaları olan Nuri Özbağdatlı 
“Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma bağlamında Ahşap Yapılar” konulu sunumunda 
Orman Ürünlerinin özellikle Ahşap yapı malzemesi ve yapıların sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmada çok etkili olacağını ve bu konunun çevre ve iklim 
değişikliği çerçevesinde ele alınması gereği üzerinde durdu. Konuya Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı penceresinden bakarak Türkiyenin Orman Ürünleri 
konusunda çevre, cinsiyet eşitliği, biyoçeşitliliğin korunması gibi diğer 
hassasiyetleride göz önüne alarak yerel kalkınma potansiyelinin çok yüksek olduğunu 
belitti. Bu konuda yürütmekte oldukları projeleri anlattı. 

 

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

 

 

 



 

Sunumların sonunda yapılan ve Erol Karacabeyli’nin yönettiği panel ile devam eden 
sempozyum katılımcılara teşekkür plaketlerinin taktimi ile sona erdi. 

 

Sunum yapan katılımcıların ve izleyicilerin katkıları, olumlu takdir ve beyanları için 
çok teşekkür ediyoruz. 

 

- Ahşap Yapılar Dersleri: 
Derneklerimiz UAB ve TORİD girişimleri, Erol Karacabeyli’nin tavsiyeleri ile BÜ 
Rektörü Prof Dr. Mehmet Özkan ve İnşaat Müh. Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hilmi Luş’un destek ve gayretleri ile İtalya Venedik Ünüversitesinden 
Ahşap Yapılar konusunda uluslararası haklı bir üne sahip Prof. Ario Cecotti 
2018-2019 döneminde derslere başlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
26.09.2018 de ilk ders başlamış 20 kişilik kontenjan olmasına rağmen derse 
yaklaşık 40 kişi katılmıştır. Katılanlardan görüştüğümüz 5 kişi çok memnun 
olduklarını ve faydalı olacağını belirtmişlerdir. 
Dersin içeriği katılan öğrencilerin notlarından alınan bilgiye göre aşağıdaki 
şekilde olacaktır. 
 
 
 Ders konuları: 
1) Ahşap Yapı Malzemeleri ve Mühendisliği 
2) Ahşap Elemanların Birleşim Tasarımı 
3) Modern Ahşap Yapılar 
4) Yapı Modelleme Teknikleri 
5) Konfor Koşullarına Yönelik Tasarım 
6) Dayanıklılık Koşullarına Yönelik Tasarım 
7) Depreme Dayanıklı Ahşap Yapı Tasarımı 
8) Yangına Dayanıklı Ahşap Yapı Tasarımı 
9) Ahşap Yapılarda Sürdürülebilirlik 
10) Labaratuvar Deneyi 
11) Seminerler: Orman Endüstri Fakültesinden ve Ahşap Yapı Sektöründen 
önemli isimler 
12) Yapı Tasarımı Proje Ödevi (Final Sınavı): Köprü, Bina, Okul, Fabrika ... 
 
Temel kaynaklar: 
1) Timber Engineering principles for design H.I.BLASS & C. SANDHAAS (free to 
download) 
2) EUROCODE 5 (yeni ahşap yapi tasarımı yönetmeliği) 
3) CEN STANDARTS: EN 338, EN 1912 (ahşap mühendislik malzeme özellikleri 
standartları) 
 
Bu dersin açılmasında başlangıç kaynağını oluşturmak amacıyla maddi katkıda 
bulunan dernek üyelerimize teşekkür ederiz.  
Bu dersin sağlıklı şekilde devam etmesi ve faydalı olabilmesi için maddi 
kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.  
Bu konuda destek verebilecek üyelerimiz ve sektör temsilcilerinin ilgilerini ve 
desteklerini bekliyoruz.  
 
Çalışmaların ülkemize ve Ahşap ile ilgili tüm paydaşlarımıza faydalı olacağını 
umuyor ilginiz ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. 
 
Celalettin Akça 
UAB Yön Kur. Üyesi Genel Sekreter 
TORİD Yön. Kur. Üyesi 
27.09.2018 


