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Değerli Ytong Dostları,

Yazıma Türk Ytong olarak 29 Mart 2021 günü kaybettiğimiz en değerli büyüğümüzü anarak başlamak
istiyorum. 42 yıl önce tanıştığım, büyük bir sevgi ve saygı ile görev yaptığım, kendisinden çok şey öğrendiğim
Bülent Demiren’i en temel özellikleri ile anmak sanıyorum bizden sonraki nesiller için de değerli bir rehber
olacaktır.
Bülent Demiren’in en önemli özelliği Cumhuriyet’e ve Atatürk’e olan büyük sevgisi ve bağlılığı idi. Bu iki
husus hakkında görüşlerini ve ülkemiz için önemini her fırsatta dile getirmiş, çalışmalarında ülkesine bir
fayda sağlama fikrini hep ön planda tutmuştur.
Bundan hemen hemen 60 yıl önce Türkiye’nin henüz sanayileşmede emekleme dönemlerinde inşaat
sektörünün en önemli malzemelerinden birisi olan YTONG’u fark edip yatırımını yapmak üzere gösterdiği
uzun mücadele ve ileri görüşlülük hepimizin hafızalarına kazınmıştır. Bizlere öğrettiği ve örnek olduğu tüm
değerler yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Türk Ytong olarak değerli büyüğümüz Bülent Demiren’i
rahmetle anıyoruz.
Değerli dostlar, dergimizin bu sayısında, Koronavirüs salgını ile bahçeli, müstakil konutlarda yaşamaya
yönelen, kendi evini yapmak isteyen konut tüketicilerine yönelik geliştirdiğimiz YTONG EV projelerini detaylı
olarak ele aldık. Duyurusunu yaptığımız ilk günden itibaren büyük ilgiyle karşılanan YTONG EV için iş birliği
yaptığımız genç mimarlar Emre Engin ve Nergis Kahraman’a katkıları için teşekkür ediyoruz.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik zorluklar devam ediyor. Tüm
kurumlar olağanüstü çaba ile bu salgının sona ereceği günlere kadar kendi üstlerine düşen görevleri yerine
getirmek için gayret gösteriyor. Bizler de kendi alanımızda hem üretimi aksatmadan sürdürmek hem de
müşterilerimizin sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üretmek için özveri ile çalışıyoruz.Bu dönemin en kısa
zamanda sona ermesi, normal yaşam ve çalışma koşullarına yeniden kavuşmamız en büyük dileğimizdir.
Sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

www.ytong.com.tr
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Avrupa Birliği son yıllarda karbon salımını azaltmak için büyük bir hızla çalışıyor. Projeler, yasalar,
yönetmelikler hazırlıyor. Green Deal-Yeşil Mutabakat adı verilen bu çalışmaların ülkemizde de yakından takip
edilerek uygulamaya alınması için biz de hemen her fırsatta bu konuları gündeme taşıyoruz. Bu sayımızda
Yeşil Mutabakat’a yer verdik. Farkındalık yaratmak için çalışmak YTONG’un temel hedeflerinden biridir.

Mayıs 2021

Bir diğer mutlu haberimiz de Ytong Çocuk Resim Yarışması. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında tüm
çalışanlarımız ve Yetkili Satıcılarımızın çocuklarının katılımı ile gerçekleştirdiğimiz resim yarışması ile
çalışanlarımız, Yetkili Satıcılarımız ve aileleri ile bu sıkıntılı dönemde güzel bir birliktelik oluştu. Katılan ve
ödül alan sevgili çocuklarımızı yürekten kutluyorum.
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“Henüz küçük bir çocukken elini öpmüş olmakla iftihar ettiğim Atamızın
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yılının 50 yıllık bir bölümünde,
ülkemizin kalkınmasına “Ytong”la ufak dahi olsa bir katkı sağlamayı
başarabildiysek, “Ne mutlu Türk Ytong’un tüm çalışanlarına!”
Bu bilgi ve inancı geliştirerek, Türk Ytong’un tüm ülke sathında büyüyerek
gelişmesini temenni ediyorum.’’
Bülent Demiren
Türk Ytong 50. Yıl Kitabı Sunuş Yazısı
2013
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Yakın zamanda kaybettiğimiz
Şirketimizin Kurucusu ve Onursal Başkanımız
YÜK. MÜH. BÜLENT DEMİREN’i
rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.
Bizlere öğrettiği ve örnek olduğu değerler yolumuzu
aydınlatmaya devam edecek.
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TÜRK YTONG HAZIR SIVA ÜRETIMINE

YENI KURULAN OSB’LERDE FABRIKA YANGINLARI

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk Ytong, hazır sıva
üretimine Ytong markası altında devam etme kararı aldı.

Her yıl ortalama 500 milyon TL’den fazla maddi zarara neden olduğu belirtilen yangınlar,
yatırımcıyı yangın güvenliğine yöneltti. Yatırımcılar inşaatlarında, hızlı tamamlanan ve yangın
güvenliği sağlayan Ytong Panellerini tercih ediyor.

YTONG ILE BITIY0R

YTONG MARKASIYLA DEVAM EDIYOR

T

Ytong Hafif Sıva

Y

apı malzemesi sektörünün lider
ve yenilikçi şirketi, yapılarda duvar
çözümlerinin öncüsü Türk Ytong,
hazır sıva ürünlerinin üretimine Ytong
markası altında devam etme kararı aldı.

YTONG Aktüel Mayıs 2021

Duvar endüstrisinde 58 yıla ulaşan
tecrübesiyle projelerin ihtiyaçlarıyla
uyumlu üstün kalitede ürün ve çözümler
üreten Türk Ytong, hazır sıva ürünlerini
2004 yılından bu yana sektöre sunuyor.
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Kocaeli-Dilovası fabrikasındaki
modern tesislerde üretilen Ytong Sıvalar,
Ytong duvar yüzeylerini ideal şekilde
tamamlayan, ekonomik ve akılcı ürünler
olarak geliştirildi. Ytong duvarların iç ve
dış yüzeyleri ile tavanlarda ince ve kolay
uygulanan Ytong Sıvalar, malzemeden ve
işçilikten de tasarruf sağlıyor.

Hava şartlarına karşı uzun ömürlü ve
mükemmel koruma sağlayan Ytong Hafif
Sıva, gazbeton duvarlar ve mineral esaslı
tüm yüzeyler için ekonomik ve estetik
bir dış cephe sıvasıdır. Hafifliği, su itici
olması, yüksek su buharı geçirgenliği
ve esneme kabiliyeti ile öne çıkan Ytong
Hafif Sıva çatlamaya karşı yüksek bir
emniyet sunuyor.

Ytong Alçı Sıvalar
İç mekânlarda; gazbeton, tuğla, beton,
brüt beton, bims vb. mineral esaslı
duvar ve tavan yüzeyler için üretilen
Alçı Esaslı İç Sıvalar, üstün özellikleri
ve onaylanmış yüksek ürün kalitesi ile
hızlı ve ekonomik uygulama garantisi
sunuyor. Ytong Alçı – Saten, Ytong Alçı
– Mak, Ytong Alçı – El sıvaları kullanım

süresinin uzun olması nedeniyle rahat
ve firesiz uygulama sağlarken, düzgün
yüzeyi sayesinde üzerine doğrudan kağıt
kaplama ve boya işlemi yapılabiliyor.k

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve
yenilikçi şirketi Türk Ytong, kaliteli ürünleri ve sunduğu rasyonel çözümlerle,
Türk ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin
de yer aldığı yeni OSB yatırımlarında
öne çıkıyor. Fabrika inşaatlarının hızla
tamamlanmasını sağlayan, ısı yalıtımı ve
yanmazlık özellikleriyle öne çıkan Ytong
Panel ürünleri yeni OSB yatırımlarında
sıklıkla tercih ediliyor.

Fabrika yangınlarına son
Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı
Tolga Öztoprak, fabrika yangınlarının
ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini,
bu yangınlarda hem can kaybı hem de
büyük maddi kayıplar meydana geldiğini
belirterek, Türk Ytong’un ürettiği yanmaz
özelliğe sahip panel ürünlerle, yangın
riskini en aza indirerek, can ve mal
kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Öztoprak, “Son yıllarda OSB’lerin
sayısının hızla arttığını görüyoruz. Pan-

www.ytong.com.tr

demi sebebiyle talep gören sektörlerde
yeni yatırımlar yapılıyor. Fabrikalar ve
farklı ölçekteki üretim tesislerinden çok
sayıda talep alıyoruz. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Başkent OSB,
3. Anadolu OSB ve Konya 5. OSB başta
olmak üzere birçok Organize Sanayi
Bölgesi’nde devam eden yatırımlarda
yangın güveliği nedeniyle Ytong Paneller
tercih ediliyor. Yatırımcı için ekonomi,
hız ve güvenlik ön planda. Son yıllarda
yaşanan yangınlar yatırımcıları yanıcı
malzemelerden uzaklaştırdı. Biz Ytong
olarak, A1 sınıfı yanmaz çatı, duvar ve
döşeme panellerimizle sanayi tesisleri ve
lojistik yapıları gibi büyük ölçekli binalarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını
önleyen, güvenli duvar ve çatı çözümleri
sağlıyoruz. Boyu 6 metreye ulaşan Ytong
Paneller ile kısa sürede çok büyük
alanlar kapatılabiliyor, bu da işçilik ve
zamandan tasarruf demek. Hız nedeniyle
sadece yeni inşaatlarda değil mevcut
yapıya yapılan eklentilerde de Ytong
Paneller tercih ediliyor.” dedi.

Yangına dayanıklı yatırımlar
özendirilmeli, OSB yönetimleri
destek vermeli

Türkiye’de fabrikaların sigortalanmasının zorunlu olmadığına dikkat çeken
Öztoprak, üretim üssü konumundaki
Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerini
bu konudaki çalışmalara destek vermeye
davet etti. Risklerin ortadan kaldırılması için OSB yönetimlerinin, sigorta
şirketlerinin ve yapı sektörünün etkin
bir işbirliği içinde olmasının önemine
değinerek şöyle devam etti: “Avrupa
ülkelerindeki gibi sigorta zorunluluğu
getirilebilir. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken önlemler kontrol
edilebilir. Yangın riski ve muhtemel
hasarların, kayıpların önüne geçilebilir.
Yanan fabrikaların çatı ve cephelerinde
yanıcı özelliğe sahip yapı ve yalıtım malzemeleri kullanıldığını görüyoruz. Kolay
yanıcılık sınıfına sahip bu malzemeler,
yangınların kısa sürede yayılarak tüm
tesisi etkisi altına almasına, hatta çevre
yapılara sıçramasına neden oluyor. Oysaki yapıların “yangına dayanıklı” yanmaz
yapı malzemeleri ile tasarlanması, inşa
edilmesi ve olası bir yangın durumunda
bütünlüğünü koruyarak, alevlerin ve
dumanın yayılmasını önleyen nitelikte
olması gerekiyor.”k

YTONG Aktüel

Son yıllarda endüstriyel yapılarda
meydana gelen patlama ve yangınların
sayısındaki artış, fabrika yatırımlarında
yangın güvenliğini öne çıkardı. Her yıl
ortalama 500 milyon TL’den fazla maddi
zarara neden olduğu belirtilen yangınlar,
yatırımcıyı yangın güvenliğine yöneltti.
Yatırımcılar inşaatlarında, hızlı tamamlanan ve yangın güvenliği sağlayan Ytong
Panellerini tercih ediyor.

Mayıs 2021

ürkiye’de sayıları 350’yi bulan
Organize Sanayi Bölgelerine
(OSB) son bir yılda 15 yeni OSB
daha eklendi. Pandemide talebin arttığı
sektörlerdeki yatırımlar sayesinde yeni
OSB’lerin kurulması ya da var olanların
büyütülmesi planlanıyor.
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GÜNCEL

HAYALINDEKI EVI INŞA ETMEK ISTEYENLERE

TÜRK YTONG, KORONAVİRÜS SALGINIYLA BİRLİKTE
ORTAYA ÇIKAN MÜSTAKİL VE BAHÇELİ EVLERDE
YAŞAMA TALEBİNE ÇÖZÜM ÜRETEN YTONG EV ADI
VERİLEN PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.

YENILIKÇI ÇÖZÜM: YTONG EV
Hayalindeki evi inşa etmek isteyenler Ytong Ev ile depreme dayanıklı, A sınıfı enerji verimliliğine
sahip evlere 8 ila 10 haftada sahip olabilecek.
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Pandemi döneminin önemli
taleplerinden birinin de kalabalıktan
uzak müstakil bir evde oturmak olduğu
ortaya çıktı. Karantina aylarında evlere
kapanan insanların en büyük özlemi açık
hava ve bahçeli bir evde yaşamak oldu.
Çok kısa bir sürede hem şehre yakın
bölgelerde hem de büyükşehirlerin
yakınındaki yazlık bölgelerdeki müstakil
ev ve arsalarda satış patlaması yaşandı.
Birçok insan arazi alıp kendi yapısını inşa
etmeye yöneldi.

Kendi evimi yapabilir miyim?
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı
Fethi Hinginar ise salgın hastalık
döneminde Ytong kalitesinde evlerde
yaşamak isteyenlerden çok fazla mesaj
ve talep aldıklarını, Ytong Ev projesinin
de bu talepler ve istekler doğrultusunda
hazırlandığını söyledi. Hinginar, “Bize
sürekli ‘Kendi evimi yapabilir miyim?’,
‘Ytong ürünlerini kullanabilmem için
nasıl bir ev yapmalıyım?’ gibi soru ve
talepler geliyordu. Pandemi döneminde
en küçük arazi ya da arsası olanlar bu
yerlere ev yapmak istediler. Bu talebe
cevap verecek şekilde kendi içimizde
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Ytong
paneller ile inşa edilen tek ve iki katlı
konut yapım sistemimizi her yönüyle
yeniledik.
Mimarlarla iş birliği yaparak ülkemiz
şartlarına uygun, güncel tasarım
trendlerini yansıtan yeni ev modelleri
tasarladık, müşterilerimize yapım
hizmeti sunacak uygulamacı çözüm

ortaklarımızı belirleyerek Ytong Ev
projesini hayata geçirdik. Ytong Ev’i
dönemsel talebe uygun bir proje olarak
düşünmedik. Oluşan bu ortam, zaten var
olan Ytong Ev sistemini geliştirmemiz
için fırsat oldu. Dileyen herkes Ytong Ev
projelerini ve Ytong ürünlerini bizden
teslim alarak, depreme dayanıklı,
sağlam, A sınıfı enerji verimliliğine
sahip gerçek bir evi kısa sürede inşa
edebilecek. ‘Evim yönetmeliklere
uygun mu, ısıtma soğutma masrafım
çok olur mu, projeyi kime çizdireyim,
hangi malzemeleri seçmeliyim?’ diye
düşünmeden inşaata başlayabilecek.”
dedi.

Depreme dayanıklı konut
dönüşümünü destekleyecek
Fethi Hinginar, Ytong Ev’in konuttaki
dönüşüme destek olacağını belirterek
“Ytong Ev projesiyle toplumda ortaya
çıkan güncel bir talebi karşılarken,
bir yandan da ülkemizin acil ihtiyacı
olan, güvenli konut dönüşümüne katkı
sunmayı amaçladık. Ytong Evlerin,
ülkemizde depreme dayanıklı, enerji
verimliliğini önceleyen güvenli konut
dönüşümüne iyi bir model olacağını ve bu
yöndeki çalışmalara katkı sunabileceğini
düşünüyoruz.”dedi.

Hazır ev projeleri
Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı
Tolga Öztoprak, bu eğilimi ve Mart
2020 tarihinden itibaren kuruma ulaşan
başvuruları analiz ederek, Ytong’un
Panel ürünleriyle inşa edilen ev yapım
sistemini talebe cevap verecek şekilde
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Yapı malzemesi sektörünün öncü ve
yenilikçi şirketi Türk Ytong, koronavirüs
salgınıyla birlikte ortaya çıkan müstakil
ve bahçeli evlerde yaşama talebine
çözüm üreten Ytong Ev adı verilen
projesini hayata geçirdi. Kendi evini
yapmak ya da yaptırmak isteyen
herkesin faydalanabileceği, tüm inşaat
adımlarını destekleyen ve hızlandıran
bir inşaat modeli olan Ytong Ev,
hayallerindeki evi yapmak isteyenler
için büyük kolaylık sunuyor. Doğayla
uyumlu bir yaşamı tercih edenler
Ytong ürünleri ile oluşturulan, hızlı
inşa edilebilen, depreme dayanıklı, A
sınıfı enerji verimliliğine sahip Ytong
Ev ile hayallerindeki eve kısa sürede
ulaşabilecek.

Arsa satışları arttı

YTONG Aktüel

Y

tong Ev’in tanıtımı için, internet
üzerinden düzenlenen bir toplantı
ile Türk Ytong Yönetim Kurulu
Başkanı Fethi Hinginar ve Genel Müdür
Yardımcısı Tolga Öztoprak basın mensupları ile bir araya geldi. Bu toplantıda
Türkiye’nin lider gazbeton üreticisi Türk
Ytong’un, koronavirüs salgını sonrası
müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen güvenli bir yapı
sistemi geliştirdiği Ytong Ev adı verilen
sistem tüm yönleriyle konuşuldu.
Ytong Ev, kendi evini yapmak isteyenleri
fikir aşamasından evin tamamlanmasına
kadar her adımda destekleyen bir inşaat
modeli sunuyor. Hayalindeki evi inşa
etmek isteyenler Ytong Ev ile depreme
dayanıklı, A sınıfı enerji verimliliğine
sahip evlere 8 ila 10 haftada sahip
olabilecek.
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YTONG EV
YTONG EV

Hayalinizdeki eve giden en kısa yol
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Ev inşa etmenin zorluklarını da
analiz eden Türk Ytong, kendi evini inşa
edenleri desteklemek için bir dizi hizmet
sunuyor. Ytong Ev kataloğunda bulunan
ev modellerinin mimari proje, statik,
mekanik, elektrik ve akustik projelerini,
uygulama detaylarını müşterilerine
hazır ve ücretsiz sunuyor. Evlerin inşası
için gereken Ytong ürünleri de montaja

İster kaba inşaat
ister anahtar teslim
Türkiye’nin hemen her noktasına
hizmet sunan Yetkili Ytong
Uygulamacıları, temelden ruhsata kadar
her adımda inşaat hizmet sunuyor.
Ytong ayrıca, evlerin inşaası için hizmet
sunan deneyimli yetkili uygulamacı ağı
da kurdu. Ev yapmaya uygun bir arsası
bulunan herkes evini isterse kendisi
inşa edebilecek veya bir Yetkili Ytong
Uygulamacıyla anlaşarak kaba inşaat
ya da anahtar teslimi olarak evini
yaptırabilecek.

Pandemide hızlı inşaat avantajı
Tolga Öztoprak ayrıca pandemi
koşullarında kendi evini yapmak
isteyenlerin inşaatını hızlı bir şekilde
tamamlamak istediklerinin farkında

YTONG EV PROJESİYLE
TOPLUMDA ORTAYA ÇIKAN
GÜNCEL BİR TALEBİ
KARŞILARKEN, BİR YANDAN
DA ÜLKEMİZİN ACİL
İHTİYACI OLAN, GÜVENLİ
KONUT DÖNÜŞÜMÜNE KATKI
SUNMAYI AMAÇLADIK.

olduklarını, Türk Ytong olarak, Ytong
Ev ile bu imkânı sunduklarını belirtti.
Öztoprak, deneyimli Ytong montaj
ekiplerinin, 100 m²’lik bir evin kaba
inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar
teslim inşaatı ise 8-10 haftada
tamamladıklarına dikkat çekti.
Detaylı bilgi için ve ev modellerini
incelemek için www.ytong.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.k

Mayıs 2021

YTONG Aktüel Mayıs 2021

Ev yapmak kolaylaşacak

hazır biçimde teslim ediliyor. Tüm bu
hizmetler, ev yapanların projelendirme
maliyetinden ve zamandan tasarruf
etmesine olanak sağlayarak inşaat
sürecini hızlandırıyor.

www.ytong.com.tr
www.ytong.com.tr

YTONG Aktüel

tümüyle yenilediklerini söyledi. Kendi
evini yapmak isteyenlerin güvenle
oturabilecekleri, sağlıklı konutları kısa
sürede inşa etmeleri için Ytong Ev
projesini hayata geçirdiklerini sözlerine
ekleyen Öztoprak, “Ytong Ev için farklı
büyüklüklerde, kullanışlı, tek ve iki katlı
ev modelleri hazırlandı. Crid Architects
olarak Emre Engin ve Nergis Kahraman
tarafından Türk Ytong için tasarlanan
evler, ihtiyaca göre belli yönlerde
büyüyebilen, yerel mimari ile uyumlu
tasarımlar olarak ortaya konuldu.
Evler, Deprem, Yangın, Isı Yalıtım ve
Gürültü Yönetmeliklerine uygun olarak
tasarlandı.” dedi.

11

MİMAR SÖYLEŞİ

HEYECAN VERİCİ BİR
SÜREÇ YAŞADIK
Bizler için ‘ev’ kavramı; bir yerle hemhal olmayı, aidiyeti ve kalıcılığı simgeler. Bu
durum adeta bir alana kök salmaya benzediğinden, ağaç olgusuyla ilişkilendirilebilir.
Projelerimizin konseptini de bu ilişki üzerinden ele aldık.

Ardıç Evi

YTONG Aktüel

Mayıs 2021

EMRE ENGİN
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Türk Ytong’un geliştirdiği, Ytong Ev adı verilen sistem dahilinde
hazırlanan 3 farklı tipte müstakil ev projesi, ofisiniz tarafından
tasarlandı. Bu proje için seçilmeniz ve tasarımların yapılması
sürecini sizden dinleyebilir miyiz?
Emre Engin: Öğrencilik döneminde katıldığımız Ytong Mimari Fikir
Yarışması 2015’de eş değer mansiyon ödülünü kazanarak, Ytong
ekibiyle Marsilya gezisinde vakit geçirme şansı bulmuştuk. Tüm ödül
grubu için çok güzel bir fırsattı. Bu dönemden sonra kendileriyle
iletişimimiz devam etti. Bu proje için bizimle iletişime geçilmesinin

NERGİS KAHRAMAN

arka planı bu şekilde oldu. Proje fikrini ilk duyduğumuz andan
itibaren çok heyecanlandık ve bu işin içinde yer almak istedik.
Nergis Kahraman: Tasarım sürecimize gelirsek; bu projeyi adeta
bir yarışma projesi gibi ele aldığımızı söyleyebilirim. Çünkü 4 tip
olarak üretilecek bu konutların kullanıcısı olarak herhangi bir
muhatap yoktu karşımızda. Dolayısıyla bunu bir “case study”e
dönüştürerek farklı yaş gruplarına, farklı ölçekli ailelere (ya da
bireysel kullanımlara), farklı tasarım zevklerine hitap eden öneriler
geliştirmeye çalıştık ve bu süreçte çokça alternatif denedik.

N.K: 4 tipten oluşan bu hazır müstakil ev
projelerinin öncelikle pratik bir şekilde
uygulanırken aynı zamanda farklı
bağlamlarda üretilebileceği ‘yer’lere uyum
sağlamasını hedefledik. Yapıların herhangi
bir alandan bağımsız olarak üretilmesi
başta problem gibi gözükse de daha
sonrasında bizleri özgür kılan bir duruma
dönüştü. Tasarımda çıkış noktamız; ev
sıcaklığını veren, sanki yıllardır oradaymış
hissiyatına sebep olacak, çevresinde
hegemonya yaratmayan ama aynı zamanda
kendi içerisinde iddialarını koruyan
mekânlar üretebilmekti.
Bizler için ‘ev’ kavramı; bir yerle
hemhal olmayı, aidiyeti ve kalıcılığı
simgeler. Bu durum adeta bir alana kök
salmaya benzediğinden, ağaç olgusuyla
ilişkilendirilebilir. Projelerimizin konseptini

www.ytong.com.tr

de bu ilişki üzerinden ele aldık. Önerilen
4 farklı tasarım; farklı iklimlerde yetişen,
farklı hikâyelere sahip 4 farklı ağaç türüyle
özdeşleştirildi.
E.E: ‘Ytong Ev’ projesi kapsamında,
isimlerini; birbirlerinden farklı ağaç
türlerinden ilham almış dört farklı tasarım
bulunmakta.

3 Ardıç Evi - 69 m² - Tek katlı tekil konut
3 Gürgen Evi - 100 m² - Tek katlı tekil konut
3 Zeytin Evi - 136 m² - İki katlı tekil konut
3 Meşe Evi - 120 m² - İki katlı ikiz konut
Dört farklı tasarımın ortak noktası,
kullanıcılarına pozitif hissiyat sunan
mekânlar oluşturabilmek üzerinden
şekillendi. Bu noktada, evlerin esnek bir
plan şemasında tasarlanmasına özen
gösterdik. Yığma yapı sisteminin ana
malzemesini oluşturan Ytong Taşıyıcı
Panel Duvar’ların kolay uygulanabilme
özelliğine ek olarak, esnek bir planlama ile

kullanıcıların farklılaşan isteklerine uyum
sağlayabilecek modüler bir tasarım ürünü
elde etmeye çalıştık.
Yapıların tasarımını etkileyen bir diğer
önemli faktör ise, bu yapıların farklı
iklim koşullarına adapte olabilmesi ve
bu adaptasyonu fiziksel mekânda temsil
edebilecek mekânlar oluşturmasıydı.
Örnek olarak, soğuk bir iklimde yer alması
planlanan Meşe tipinde, toplu bir planlama,
içedönük bir yaşam, küçük doğrama
açıklıkları tercihiyle birlikte, bulunduğu
coğrafyada sıklıkla karşılaşılan kar, yağmur
gibi yükleri taşıyabilecek sürdürülebilir
yapıların tasarlanmasını esas aldık. Diğer
bir taraftan, ılıman iklim özelliklerine
sahip bir bölgede yer alması planlanan
Zeytin tipinde ise, yapılar doğayla iç içe
kurgulanmış bir şekilde açık planlı ve geniş
teraslı olarak ele alındı.
Tasarladığınız projeler içinde
yaşayanlara ne gibi ayrıcalıklar

Mayıs 2021

Müstakil hazır konut projelerinin
mimari tasarım kararları hakkında bilgi
alabilir miyiz?

DÖRT FARKLI TASARIMIN ORTAK NOKTASI,
KULLANICILARINA POZİTİF HİSSİYAT SUNAN MEKÂNLAR
OLUŞTURABİLMEK ÜZERİNDEN ŞEKİLLENDİ. BU
NOKTADA, EVLERİN ESNEK BİR PLAN ŞEMASINDA
TASARLANMASINA ÖZEN GÖSTERDİK.

YTONG Aktüel

Ana konulardan biri bu projenin yığma yapı
sisteminde yapılacak olmasıydı. Daha önce
çok fazla çalışma imkânı bulmadığımız
bu sistemle ilgili uzun araştırmalar ve
okumalar yaptık. Aynı zamanda Ytong
malzemelerini teknik açıdan çok daha
detaylı bir şekilde inceledik. Bizim için hem
çok keyifli hem de çok öğretici bir süreç
olduğunu söyleyebilirim.
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sunacak, sürdürülebilirlik kapsamında
projeye entegre ettiğiniz stratejiler
neler oldu?
N.K: Bence en önemlisi herhangi bir
mimarlık ofisiyle çalışma imkânı olmayan ya
da projelendirme için zamanı bulunmayan
kullanıcılar için çok büyük bir avantaj.
Mimarlığın lüks olmaktan çıkıp herkes için
tasarlanıp, ele alınması gereken bir kavram
olduğunu düşündüğümüz için işin bu tarafı
bizi oldukça tatmin ediyor.

YTONG Aktüel

Mayıs 2021

Pandemiyle birlikte en büyük ayrıcalığın
doğayla hemhal olma hali, nefes alma
noktaları olduğunu fark ettiğimiz için
projelere düşünülen teraslar ve balkonların
bu ihtiyaçları karşılayacağını düşündük.
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Sürecin başından beri projeyi şekillendiren
sürdürülebilirlik kavramı, aynı zamanda
proje içerisindeki malzeme tercihlerinde
de önemli bir parametre oldu. Cephelerde
kullanılması planlanan tüm malzemelerin
projelerin uygulanacağı coğrafyada bulunan
yerel taş veya ahşaplardan seçilmesi, inşa
aşamasında ortaya çıkan lojistik masrafları
ve zaman açısından kayıp oluşturmaması,
yerel ekonomi ve zanaatkârların kalkınması
amaçlanarak tercih edildi.

E.E: Bir diğer önemli nokta ise yapıların
doğayla iç içe tasarımı hedef olarak
belirlemesiydi. Yeşil dokunun olabildiğince
evin bir mekânı olarak hissedilmesi
amaçlandı. Evlere isimleri veren ağaçların
özellikle evin en çok vakit geçirilen
alanlarıyla, doğrudan ve görsel olarak ilişki
içinde olması sağlandı.
Sürdürülebilirlik kavramını destekleyen bir
diğer önemli nokta ise yapıda kullanılan
Ytong ürünleri oldu. Üretim aşaması, inşaat
aşaması da dahil olmak üzere çevreye
salınan CO2 gazının diğer yapım tekniklerine
oranla çok daha az olması bu yaklaşımımızı
destekledi.
Gelişen teknoloji ile dönüşen dünyada
iş yapış şekillerinizde nasıl bir
değişiklik yaşanacağını
öngörüyorsunuz?
N.K: Gelişen teknoloji, her sektörü o
kadar etkiliyor ki biraz da şaşkınlıkla
yeni haberleri takip ediyoruz. Bilgisayar
programlamasındaki gelişmeler; BIM,
bilgisayar destekli tasarım vb. olarak zaten
bir süredir alıştığımız bir şekilde ciddi
anlamda zamandan tasarruf etmemizi
sağlarken, tasarım anlamında da ciddi

Mimarlığın sürdürülebilir ve ekoloji
boyutuyla ilgili görüşlerinizi ve
çalışmalarınızdaki pratiğini öğrenebilir
miyiz? Yeşil sertifika sistemlerini bu
anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
E.E: Mimarlığın her anında bu kavramları
düşünmemiz gerektiğini inanıyoruz. Fakat
işin uygulanması kısmına gelindiğinde ne
yazık ki bu kavramlar sadece sunumları
süsleyen sayfalar haline geldiğine ne yazık
ki kendi projelerimizde bile denk geldik.
İşin üzücü tarafı konsept aşamasında
herkesin önemsediği kavramlar iken maliyet
kısmı devreye girdiği an, işveren tarafında
düşünceler tam tersi olabilmektedir.

Zeytin Evi

ise üretimi sırasında ekosisteme çok
ciddi zararlar verilmektedir. Ahşap yapı
malzemesi kullanılarak yeni bir yaşam
döngüsü oluşturulabilir. CO2 salımının
çok fazla olduğu dünyamızda endüstriyel
ormanlar artırılarak CO2 absorbe edilerek
doğaya verilen zarar engellenebilir.
Bir yıldır içinde bulunduğumuz
pandemi gerçeği tüm ezberlerimizi
bozdu. Bu durumun farklı fonksiyonlara
sahip mekânsal yansımaları hakkındaki
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Bu konu üzerine aslında çok bir güzel bir
çalışma yapmıştık. 2015 yılında Güney
Afrika’nın Durban kentinin konut ihtiyacına
yönelik ahşap yüksek katlı konut yapısı
yarışmasına katılmıştık. Bu yarışma
kapsamına aslında yapı malzemesi olarak
ahşabı seçtiğimizde ekolojiye zarar yerine
nasıl bir katkı sunduğumuzu fark ettik.

N.K: Pandemiyle birlikte insanların ‘ev‘
kavramının yeniden bilincine vardığından
bahsedebilirim. Bu süreçte evin kullanım
şekilleri, mekânsal büyüklükler ve yarı açık
alan ihtiyaçları gibi durumlar sorgulanmaya
başlandı. Özellikle büyük kentlerde
yaşayan insanlar, gün geçtikçe artan yoğun
yapılaşmadan kaçma arzusu ve pandemide
uzaktan çalışma imkânıyla birlikte, doğaya
kaçış alternatifi olarak, bahçe içerisinde yer
alan müstakil bir evde yaşam sürme arzusu
içerisinde oldular. Veya bunun yerine, hızlı
çözüm olarak evlerinde belirli seviyelerde
değişiklikler yapmaya başladılar.

Bu tasarımın hikayesi de ağaçların
yetiştiği yer olan ormanlarda başlar.
Endüstriyel ormanlarda yetiştirilen
ağaçlar yapıda kullanılarak ekosisteme
zarar verilmemektedir. Ayrıca bu ağaçlar
üretilirken CO2 absorbe edilmiş, O2
üretilmiştir. Diğer bütün yapı malzemeleri

E.E: Ayrıca pandemi ile birlikte insanların
çalışma ortamlarında da dönüşümler
yaşanmaya başladı. Bu süreçte açık ofis
kavramları yeniden sorgulanırken, evden
çalışma imkânıyla birlikte ofis yapılarının
gerekliliği de sorgulanmaya başlandı. Aynı
zamanda, ofiste çalışma ile evden çalışma

www.ytong.com.tr

PANDEMİYLE BİRLİKTE
İNSANLARIN ‘EV‘
KAVRAMININ YENİDEN
BİLİNCİNE VARDIĞINDAN
BAHSEDEBİLİRİM. BU
SÜREÇTE EVİN KULLANIM
ŞEKİLLERİ, MEKÂNSAL
BÜYÜKLÜKLER VE YARI AÇIK
ALAN İHTİYAÇLARI GİBİ
DURUMLAR SORGULANMAYA
BAŞLANDI.

Gelecekteki tasarım dünyasının belirli
bir kavram ve betimlemeler üzerinden
sınırlandırılamayacağını düşünüyorum.
Durmadan değişim gösteren dünyada net
yargıların doğru olmadığı inancındayım.
Örneğin bugün, pandemi öncesinde çok
az inşa edilen bahçe dubleks dairelerin
pandemi ile birlikte çatı katı dubleksi yerine
tercih edilmeye başlandığını görüyoruz.
Şimdilerde ise bu duruma paralel bahçeli
yapılarda artış olduğunu görüyoruz. Bu
yüzden şunu söylemek çok daha doğru
olacaktır; gelecekte oluşacak herhangi bir
duruma da adaptasyon olacak ve bunun
sonucunda o anki sorunlara cevap verecek
tasarımlar ortaya çıkacaktır.k

Meşe Evi

Mayıs 2021

Gürgen Evi

sisteminin olumlu ve olumsuz yanları da
tartışılmaya başlandı. Bununla beraber
şirketler, ofisleri için yeniden bir planlama
ve organizasyon değişikliği yapmaya
başladılar.

YTONG Aktüel

bir özgürleşme alanı yaratıyor. Teknoloji;
çalışma şekillerimize bu şekilde yansırken,
son kullanıcıya ulaşma anlamında da görev
alıyor. Artık VR ile yapılan sunumlar oldukça
yaygınlaşmaya başladı. Bu teknoloji;
yapıların sunum aşamasında, işveren
veya kullanıcı tarafından çok daha kolay
anlaşılmasını sağlamaktadır. Kripto para
ile satılan sanal mimari projeden sonra
teknolojiyi göz önünde bulundurmadan
artık bu dünyaya ayak uydurulamayacağı
gerçeğini bizce hepimiz bir kez daha
anladık.
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YTONG ÇOCUK RESİM YARIŞMASI

Okul Öncesi (6 Yaş ve altı)

Okul Öncesi (6 yaş ve altı)

Birincilik Ödülü Nil Koçak - 4 Yaş - İstanbul

İkincilik Ödülü Beren Bozoklu- 6 Yaş - İstanbul

Üçüncülük Ödülü Nilvera Koç- 6 Yaş - Antalya

İlkokul (7-10 Yaş)
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Bu yıl ilki düzenlenen 23 Nisan Ytong’da Bayram
konulu Türk Ytong Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.
Birbirinden güzel resimleriyle yarışmamıza katılan
ve renk katan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.
Yapılan online halk oylaması sonucunda yarışmada
ödül kazanan eser sahipleri belirlendi.

YTONG Aktüel

YTONG Aktüel Mayıs 2021

İkincilik Ödülü Alya Kabasakal- 10 Yaş - Aydın

Dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.
Üçüncülük Ödülü Yaprak Nisa İbiş- 8 Yaş - Tekirdağ

Birincilik Ödülü Hilal İdil Oğuz- 7 Yaş - İstanbul
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İlkokul (11-14 Yaş)

Birincilik Ödülü Kuzey Yavuz - 11 Yaş - İstanbul

Üçüncülük Ödülü Ayşenur Özbek, Antalya

Birincilik Ödülü Hilal İdil Oğuz- 7 Yaş - İstanbul

YTONG Aktüel

TEKNOLOJİ yazıp 4245’e gönderin.
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www.cydd.org.tr
Birincilik Ödülü Kuzey Yavuz - 11 Yaş - İstanbul

İkincilik Ödülü Beren Bozoklu- 6 Yaş - İstanbul

www.ytong.com.tr

YTONG Aktüel

Mayıs 2021

Temmuz 2017

Birincilik Ödülü Nil Koçak - 4 Yaş - İstanbul

İkincilik Ödülü Şerife Süeda Koç - 13 Yaş - Antalya
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GÜNCEL

BINALAR DEPREME KARŞI

YTONG’LA GÜÇLENİYOR
Son yıllarda kentsel dönüşümün bir parçası olan, binaları yıkıp yeniden yapmak yerine varolan
binaların depreme karşı güçlendirme projelerinde kullanılan Ytong 0,09 duvar blokları bina
ağırlığını azaltırken, ısı yalıtımına da katkı sağlıyor.

Y

tong, binaların depreme karşı
güçlendirme çalışmalarını daha
hafif ve daha yalıtımlı duvar
malzemesi Ytong 0,09 ile destekliyor.

çoğunlukla bina sakinlerinin yapıdan bir
süreliğine ayrılması gerekiyor. Bu açıdan
çalışmanın hızla tamamlanması önem
kazanıyor.” diye konuştu.

Son yıllarda kentsel dönüşümün
bir parçası olan, binaları yıkıp yeniden
yapmak yerine varolan binaların
depreme karşı güçlendirme projelerinde
kullanılan Ytong 0,09 duvar blokları bina
ağırlığını azaltırken, ısı yalıtımına da
katkı sağlıyor.

Öztoprak şöyle devam etti: “Ytong
0,09, sunduğu mantolamasız dış cephe
çözümü nedeniyle de tercih ediliyor.
Doğru kalınlıkta Ytong 0,09 Blok ile
oluşturulan dış duvarların üzerine ilave
mantolama uygulanması gerekmiyor,
yalnızca betonarme yüzeylerin yalıtılması
yeterli oluyor. “Ytong-Multipor Cephe
Sistemi” adını verdiğimiz bu uygulamada
duvarlar Ytong 0,09 ile tamamlanıyor,
betonarme yüzeyler Multipor Isı Yalıtım
Levhası ile kaplanarak yalıtılıyor.
Yatırımcılar için hem ekonomik hem
yanmaz hem de güvenli bir dış cephe
çözümü oluyor. Binanın cephesi
mantolamadan, yönetmelikler ve
standartlar ile uyumlu ve ekonomik
bir şekilde tamamlanıyor. Bu çözüm
hem güçlendirmede hem de yeni
projelerde uygulanabiliyor. Mimar ve
mühendislerimiz, müteahhitlerimiz bu
hesapları yapıyor ve ürünün sağladığı
avantajları görüyorlar.”k

İnovatif ürün Ytong 0,09
Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı
Tolga Öztoprak, mevcut yapıların
deprem riskini azaltacak şekilde
güçlendirilmesinin ekonomi ve hız
açısından kentsel dönüşüm sürecini
desteklediğini belirterek “Güçlendirme
projelerini ürün ve çözümlerimizle
destekliyoruz. Bilindiği gibi Ytong’un
en önemli özelliği hafif olmasıdır. Bina
ağırlığını azaltarak, deprem tasarım
kuvvetlerinin azalmasına yardımcı olur.
Türkiye gibi deprem tehdidi altındaki
ülkelerde yapılarda hafif malzeme
kullanılmasının önemi büyük. Biz de
bu sorumlukla daha hafif daha yalıtımlı
malzemeler üzerinde çalışıyoruz.
Ytong 0,09 adını verdiğimiz duvar
blokları bu çalışmaların bir ürünü. Hem
yeni yapılarda hem de güçlendirme
çalışmalarında yapıyı gereksiz yüklerden
kurtaran, deprem emniyetini artıran,
enerji verimliliği sağlayan, yanmaz bir
duvar malzemesi.” dedi.

Tolga Öztoprak, Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı

YTONG 0,09, STANDART GAZBETON BLOKLAR İLE AYNI
DAYANIMDA OLMASINA KARŞIN YÜZDE 13 DAHA HAFİF VE
YÜZDE 30 DAHA DÜŞÜK ISI İLETKENLİĞİNE SAHİP.
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Tolga Öztoprak, Ytong 0,09 blokların en
hafif kagir duvar malzemesi olduğunu,
güçlendirme ve yenileme projeleri için
çok akılcı bir ürün olduğunu aktardı.
Standart gazbeton bloklar ile aynı
dayanımda olmasına karşın yüzde 13
daha hafif ve yüzde 30 daha düşük ısı
iletkenliğine sahip olduğunu sözlerine
ekleyen Öztoprak, “Yapıyı gereksiz
yüklerden kurtarırken, ısı yalıtımı
açısından da güçlendiriyor. Boyutları ve
kolay işlenebilmesi duvar imalat hızını
artırıyor. Güçlendirme çalışmalarında

YTONG Aktüel
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Bina güçlendirmede
Ytong 0,09 avantajı
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Günlük yaşamımızı kolaylaştıran ve bizi mutlu eden dijital cihazları kullanmaktan kendinizi
alıkoyamıyor, uzak kaldığınızda gerginlik, sinirlilik yaşıyorsanız dijital bağımlı olabilirsiniz.
Bağımlı olmaktan kurtulmak için formül ise Dijital detoks…

Ç

ağımız gereği teknolojiyle olan
ilişkimiz her geçen gün artıyor.
Telefonla dakikalarca görüşme
yapıyor, hiç gitmediğimiz bir adresi
telefondaki programla kolayca bulabiliyor,
sosyal medyadan okul yıllarındaki
arkadaşlarımızla ilgili bilgi sahibi olabiliyor
hatta öğretmene gereksinim duymadan bir
uygulamayla yabancı dil öğrenebiliyoruz.
Dijital dünya günlük yaşamı kolaylaştırıyor
ve insanları mutlu ediyor ama dijital
bağımlılık da stres ve depresyona yol
açabiliyor.

YTONG Aktüel Mayıs 2021

İnsanların dijital cihazlarda geçirdiği süre
artarken, farkında olmadan iş, arkadaş ve
ailelerine daha az zaman ayırıyorlar. Bir
süre sonra bu dijital cihazlarından kısa
süre uzaklaşılsa bile sıkıntı hissi, gerginlik,
sinirlilik gibi birçok psikolojik ve fiziksel
belirti yaşanabiliyor.
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Kişinin interneti ya da dijital cihazları
kullanmaktan kendini alıkoyamaması,
bununla ilgili kontrolünü kaybetmesi, bu
nedenle iş, okul, ev gibi çeşitli alanlarda
sorumluluklarını aksatması, bu durumun
toplumsal ya da kişiler arası sorunlara
neden olması, teknolojik cihazlardan uzak
kaldığında sıkıntı hissi, gerginlik, sinirlilik
gibi çeşitli yoksunluk belirtileri yaşaması,
bu cihazları kullanmaya yönelik yoğun
bir istek duyması, cihaz başında ya da
internette planladığından çok daha uzun
zaman geçirmesi, uzak kalmak için çok
çaba harcaması durumu ise teknoloji
bağımlılığına işaret ediyor.

Gerçeklikten uzaklaşma,
uyku bozukluğu
www.ytong.com.tr

Teknoloji bağımlılığı olan ve sosyal
medyada tamamen sanal kimliğiyle var
olan bir kişi gerçeklikten uzaklaşabiliyor,
günün önemli kısmını internette ya da
dijital cihazlarla geçirme eğilimi olan bazı
kişiler ise uyku bozukluğu, vücut ağrıları,
anksiyete, depresif belirtiler gibi çeşitli
psikolojik ve fiziksel belirtiler yaşayabiliyor.
Kişi sosyal çevresine veya işine yeteri
kadar zaman ayıramadığından insanlar
arası ilişkilerde sorunlar ya da iş kayıpları
görülebiliyor. Dolayısıyla teknolojik aletler
faydalarının yanı sıra kişide bedensel ve
ruhsal olarak olumsuzluklara da neden
oluyor.

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Ece Çelik, Maltepe
Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve
AMATEM Birimi.

rolümüzü aktif olarak yeniden belirlememiz
anlamına gelir. Dijital detoksla, teknolojik
aletlerle bağı tam olarak kesmeden,
yaşamdaki etkilerinin en aza indirilmesi
hedeflenmelidir. Böylece kişilerin
kendilerine ve çevresindekilere ayırdıkları
zamanın artar, dikkatlerini daha iyi toplarlar,
uykuları düzene girer ve özsaygıları artar.

Dijital detoksta neler yapılabilir?

Dijital bağımlılığa götüren süreç
Vücudumuzda stres hormonu olan
kortizolün artması başta kardiyovasküler
hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın
tetikleyicisi olabilir. Mavi ışık nedeniyle
hormonlarımızın salınımı bozulabilir. Bu da
uyku bozukluğu, halsizlik, yorgunluk, dikkat
dağınıklığı gibi belirtilerin ortaya çıkmasına
sebep olur. Sosyal medyada oluşturulan
sahte kimlikler bir süre sonra anksiyete,
depresif belirtiler gibi çeşitli psikiyatrik
sorunlara yol açabilir. Özellikle çocuk
ve ergenlerde olumsuz kimlik gelişimi,
yalnızlaşma, yabancılaşma, davranış
sorunları ve çeşitli toplumsal olaylara
duyarsızlaşma gibi belirtilere ortaya çıkar.

Dijital arınmaya ihtiyacımız var
Teknolojik cihazlardan tamamıyla
uzaklaşmak ve kullanmamak mümkün
olmayabilir ancak dijital detoks, teknoloji ile
kurulan ilişkimizin farkına varıp, bu ilişkideki

Kişinin ihtiyaç ve isteklerine göre
değişebilen dijital detoks nasıl yapılır:
3 Tek bir sosyal medya platformundan
ayrılmak veya bu alana belirli süreler
ayırmak şeklinde olabildiği gibi, tüm
teknolojik cihazlardan uzaklaşma şeklinde
uygulanabilir.
3 Sosyal medya uygulamalarının
bildirimleri kapatılabilir, bu platformlarda
geçirilen süre, çeşitli uygulamalarla kontrol
edilebilir.
3 Kişinin daha çok ne zaman teknolojik
cihazları kullandığını gözlemlemesiyle,
gereksiz olduğunu düşündüğü zamanlarda
cihazlar kapatılabilir ya da uzaklaştırılabilir.
3 Bu uygulamalar sonucunda ortaya
çıkan boş zamanlar çeşitli aktivitelerle
doldurulabilir.
3 Teknoloji bağımlılığının altında yatan
süreçler farmakoterapi ya da psikoterapi
gerektiren süreçler de olabilir. Bu nedenle
bir ruh sağlığı uzmanından destek almak
gerekebilir.k
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Dijital Detoks

TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN TAMAMIYLA UZAKLAŞMAK VE
KULLANMAMAK MÜMKÜN OLMAYABİLİR ANCAK DİJİTAL
DETOKS, TEKNOLOJİ İLE KURULAN İLİŞKİMİZİN FARKINA
VARIP, BU İLİŞKİDEKİ ROLÜMÜZÜ AKTİF OLARAK YENİDEN
BELİRLEMEMİZ ANLAMINA GELİR.

YTONG Aktüel

UZMANINDAN

Ekran bağımlığından
kurtuluşun yolu
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YTONG’LA PROJELER

PELSAN TEKSTIL FABRIKA INŞAATINDA

YTONG AYRICALIKLARI
Ytong ürünleri imalat hızı açısından bize büyük bir avantajlar sağladı. Malzemelerin Ytong tarafından
şantiyeye istenilen sürede ve istenilen miktarda sorunsuz teslim edilmesi de yaptığımız tercihin ne
kadar doğru olduğunu kanıtladı.

FABRİKA İNŞAATIMIZDA YTONG’UN YAKLAŞIK 1.250 M3
DONATILI YATAY DUVAR ELEMANI, G2 BLOK, G3 LENTO
VE U BLOKLARI KULLANILDI. GAZ BETON PANELLERİ
HEM YANGIN DAYANIMI HEM DE UYGULAMA HIZININ
YÜKSEK OLMASI SEBEBİYLE ÖZELLİKLE TERCİH ETTİK.

Pelsan Tekstil fabrika yapısı hakkında
kısaca bilgi alabilir miyiz?
Pelsan Tekstil olarak, 60.000 m2 üzerine kurulmuş 50.000 m2’lik
betonarme ve çelik yapıdan oluşan bir fabrika yapısı inşa ediyoruz.
Bodrum katta 9 metre yüksekliğinde 12.000 m2 büyüklüğünde
betonarme bir depolama alanımız var. Üst kısım ve çatılarımız
çelik olarak tasarlandı, ayrıca 36 metre genişliğinde geçtiğimiz
kolon açıklıları ile tek katta 30 metreyi bulan kat yüksekliğimiz
var. Bu projenin her aşamasında mühendislik adına çok emek
verildi. Fabrika inşaatımızın yüzde 80’i on ay gibi kısa bir sürede
tamamlandı.

Ömer Faruk Çuhadar, Pelsan Tekstil Fabrikası İnşaat Proje Müdürü

Fabrika binasının mimari tasarım süreçleri ve
malzeme seçim kriterleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tasarım sürecinde üretim proseslerine göre maksimum verimi
alacağımız şekilde fabrikamızı tasarladık. Malzeme seçimlerinde ise
özellikle yangına dayanıklı ve yanmaz (A1 sınıfı) malzemeler seçtik.
İnşaat hızı ve imalat kalitesi açısından kullandığımız malzeme ve
markaları özenle değerlendirdik. Genel anlamda İnşaat sektöründe
kendini kanıtlamış markaların ürünlerini kullandık.
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Yapım esnasında Ytong ürünlerini kullanmanız
size ne gibi avantajlar sağladı?
Ytong ürünleri imalat hızı açısından bize büyük bir avantajlar
sağladı. Malzemelerin Ytong tarafından şantiyeye istenilen sürede
ve istenilen miktarda sorunsuz teslim edilmesi de yaptığımız
tercihin ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.k
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Fabrika inşaatımızda Ytong’un yaklaşık 1.250 m3 donatılı yatay
duvar elemanı, G2 Blok, G3 Lento ve U Blokları kullanıldı. Gaz
beton panelleri hem yangın dayanımı hem de uygulama hızının
yüksek olması sebebiyle özellikle tercih ettik. Gaz beton blokları
yine paneller gibi yangına dayanıklı olması sebebiyle iç mahallerde
kullandık. Ytong Türkiye’de hem ürün hem de hizmet kalitesi ile
kendini kanıtlamış bir marka.

YTONG Aktüel

YTONG Aktüel
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Fabrika binasında Ytong’un hangi ürünleri kullanıldı,
bu ürünleri tercih etme sebepleriniz neler oldu?
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İklim krizinin tetikçisi

ve çoğunlukla insan faaliyetlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkıyor. 18. yüzyıldan
günümüze kadar küresel karbon emisyonu artış verileri değerlendirildiğinde;
Sanayi Devrimi öncesine kadar emisyon
değerlerinin çok düşük olduğu, 20. yüzyılın
ortalarına kadar artışın düşük bir oranda
yaşandığı, 1950’li yıllarda 5 milyar ton
seviyelerinde olan emisyon miktarının,
90’lı yıllarda 22 milyar ton seviyesine hızla
yükseldiği görülüyor. Günümüzde ise her yıl
yaklaşık 36 milyar tonun üzerinde emisyon
gerçekleşmekle birlikte iklim değişikliğinin
temel sebebi olan karbon emisyonları konusunda artan bilinç düzeyi sayesinde bu oran
-yeterli olmasa da- son yıllarda azalmaya
başlamıştır.
Karbon emisyonu değerlerinin dünyada
artmasının başlıca sebepleri; 3 Kontrolsüz
nüfus artışı 3 Sanayileşme 3Küresel enerji
talebinde artış 3Artan şehirleşme ihtiyacı
3 Yeşil alanların azalması 3Sera gazlarının
kontrolsüz bir biçimde doğaya salınması
olarak sıralanabilir.

YTONG Aktüel Mayıs 2021

Karbon Emisyonu Küresel
Isınma İlişkisi
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S

anayi devrimi ile başlayan
süreçle birlikte çoğalan çevre
sorunlarının başında, giderek
artan karbon ve diğer sera
gazları sonucunda atmosferde oluşan sera
etkisiyle ortaya çıkan küresel ısınma gerçeği
geliyor. Küresel ısınma, yarattığı sonuçlar
ile artık tüm dünyada hayatımızın bir parçası

durumunda. İklimlerin değişmesi, sıra dışı
doğa olaylarının yaşanma sıklığının artması,
dünyada doğal afetlerin hissedilir derecede
çoğalmasının tüm sorumlusu küresel
ısınma, küresel ısınmanın nedeni ise karbon
emisyonu... İşte bu sebeple hayatlarımızı bu
denli etkileyen ve değiştiren küresel ısınma
tehdidini anlamak için karbon emisyonu

hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Biz
de bu nedenle karbon emisyonu konusunda
bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Karbon Emisyonu Nedir?
Karbon emisyonu, doğada oluşan karbonun atmosfere salınmasını ifade ediyor

Karbon emisyonu aslında doğal dengenin
ve yaşamın önemli bir parçasıdır. Hayvanların nefes alıp vermesinden, canlıların
toprağa karışmasına kadar birçok biyolojik
etkileşim sonucunda ortaya çıkan karbon
salınımı aynı zamanda bitkilerin gelişebilmesi için fotosentez sırasında kullandıkları
bir gazdır. Ancak insan faaliyetleri sonucunda ihtiyaçtan daha fazla karbon salınımı
gerçekleştiğinde bir gereklilik olan bu
durum yaşamı tehdit eder hale gelir. Karbon
yer üstünden daha fazla yer altında bulunur
ancak artan fosil yakıt kullanımı ile karbon
yer üstüne çıkartılmakta ve dolayısıyla bu
oran arttığında dünya doğal olmayan bu
durumu dengelemekte zorlanmaktadır.
Karbon ve diğer sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artması atmosferde
bir sera etkisi yaratır, sera gazları atmos-
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DÜNYA MİLYARLARCA YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİPTİR VE BELLİ
DÖNEMLERDE KARBON EMİSYON DEĞERLERİNİN YÜKSELDİĞİ
GÖRÜLMÜŞTÜR ANCAK GÜNÜMÜZDE YAŞANAN VE DOĞAL OLMAYAN
ARTIŞ İNSANOĞLUNUN ENDÜSTRİYEL KALKINMA SÜRECİNDE İZLEDİĞİ
YANLIŞ STRATEJİLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR.
ferin iç yüzeyini kaplar ve güneşten gelen
ışınların geri yansımasını engeller, bu süreç
dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine neden olur. Sıcaklık artışı ile küresel
ısınma ortaya çıkar ve normal olmayan bu
ısınma tehlikeli bir iklim krizine neden olur.
Yeryüzündeki karbon emisyonun azaltılması için insanoğlunun elindeki en önemli
silah ormanlardır. Emisyon değerlerini
dengeleme görevi gören ormanlık alanların;
malzeme tedariki, çarpık yapılaşma, yangınlar ve benzeri durumlar ile tahrip edilmesi
dünyayı geri dönüşü mümkün olmayan bir
felakete sürüklemektedir.

Karbon Emisyonunun ve Sera
Gazının Artmasının Sebepleri
Nelerdir?
Dünya milyarlarca yıllık bir geçmişe
sahiptir ve belli dönemlerde karbon emisyon
değerlerinin yükseldiği görülmüştür ancak
günümüzde yaşanan ve doğal olmayan
artış insanoğlunun endüstriyel kalkınma
sürecinde izlediği yanlış stratejilerden
kaynaklanmaktadır. Yaşadığımız modern
çağda gelişme ve kalkınma kaçınılmaz bir
zorunluluk olmasına karşın bunu karbon
emisyonlarını ve sera gazlarını artırmadan
yerine getirmenin yolları bulunmalıdır. Bu

durumda ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı
önem kazanmakta ve üzerinde daha fazla
düşünülmesi gereken bir noktaya gelmektedir.

Karbon Emisyonunu
Etkileyen Sektörler
Karbon emisyonunu etkileyen ana
sektörler; elektrik ve enerji üretimi, sanayi,
tarım, hayvancılık ve orman faaliyetleri, ulaşım faaliyetleri ve evsel tüketimdir. Küresel
çapta enerji temini için hâlâ yoğun olarak
kullanılan kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar
karbon emisyonunun artmasında etkin rol
oynamaktadır. Küresel enerji talebinin %87
gibi büyük bir kısmı petrol, kömür, doğal
gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir.
Fosil yakıtların kontrolsüzce kullanılması
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş,
rüzgâr, HES, Jeotermal, Biyokütle, v.b.) yeterince yaygınlaşmaması nedeniyle, karbon
emisyonlarındaki artış devam etmekte, iklim
krizi her geçen gün daha da tehlikeli boyutlarda kendini hissettirmektedir.

Karbon Emisyonu Nasıl
Azaltılabilir?
Küresel iklim değişikliğinin en temel
nedeni olan karbon emisyonu ve sonucu
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İklimlerin değişmesi, sıra dışı doğa olaylarının yaşanma sıklığının artması,
dünyada doğal afetlerin hissedilir derecede çoğalmasının tüm sorumlusu küresel
ısınma, küresel ısınmanın nedeni ise karbon emisyonu...

YTONG Aktüel

Karbon Emisyonu
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GÜNDEM
iklim değişikliğinin canlı yaşamını tehdit
eden sonuçlarından kaçınmak için, dünyanın
emisyonları azaltma gerekliliği konusundaki
farkındalığı her geçen gün artmaktadır. Bu
olumlu gelişme ile beraber, küresel bir sorun olan karbon emisyon artışı konusundaki
sorumluluğun; bölgeler, ülkeler ve bireyler
arasında nasıl paylaşılacağı sonu olmayan
tartışmalara sahne olmaktadır.

YTONG Aktüel
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Karbon emisyonunu azaltmak için
yapılacaklar 3 ana başlık altında toplanabilir. Enerji verimliliği stratejilerinin
geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, mevcut
orman alanlarının korunması ve yeni orman
alanları yaratılması.
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Küresel çapta hükümetler ve çeşitli
kurumlar tarafından, enerji verimliliğine
yönelik geniş tabanlı önlemler alındığı
zaman, karbon emisyonunu azaltmaya
yönelik en temel adım atılmış olacaktır.
Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması
sorunun çözümünde önemli rol oynayacaktır. WWF’nin yayımladığı Enerji Raporu’na
göre, 2050 yılına geldiğimizde küresel enerji
ihtiyacının neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması
mümkündür.
Karbon emisyonunu azaltma konusunda,
bireysel olarak alınacak önlemler de büyük
önem taşır. Bunlardan bazıları;

3 Uygun mesafelerde yürümek, ulaşımda
bisikleti daha fazla tercih etmek,
3 Bireysel araçlarda bir kişi yerine birden
fazla kişi olarak seyahat etmek,
3 Uzun yolculuklar için havayolu yerine
tren veya otobüsü tercih etmek,
3 Elektrikli araçlara yönelmek,
3 Enerji sınıfı beyaz eşyalar ve tasarruflu
LED ışıklar gibi az enerji harcayan
elektronik eşyaları tercih etmek,
3 Yalıtımlı yapıları tercih etmek,
3Mevsime uygun ve yerli üretim olan
gıdaları tercih etmek, olarak sıralanabilir.

Karbon Emisyonlarının
Düşürülmesine Yönelik
Atılan Somut Adımlar
Artan emisyon değerleri, iklim değişikliği
problemler ve bu problemlerin canlı yaşamı
üzerinde yarattığı olumsuz etkiler fark
edildikten sonra, tüm dünyada bir çevre
bilinci oluşmaya başlamıştır. Bu bilinç ile
birlikte uluslararası alanda sera gazı ve
çevre kirliliğini önlemek amacıyla birçok
adım atılmıştır.
1979 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen Birinci Dünya İklim Konferansı bu
yönde atılan ilk adımdır. Bu kapsamda
dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen
konferanslarda önemli kararlar alınmıştır.
Ayrıca bu organizasyonda “İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)” imzalanmıştır. Bu sözleşmenin amacı karbon

ARTAN EMİSYON DEĞERLERİ,
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
PROBLEMLERİ VE BU
PROBLEMLERİN CANLI
YAŞAMI ÜZERİNDE YARATTIĞI
OLUMSUZ ETKİLER FARK
EDİLDİKTEN SONRA, TÜM
DÜNYADA BİR ÇEVRE BİLİNCİ
OLUŞMAYA BAŞLAMIŞTIR.

emisyon değerini iklim değişikliğini ve çevre
kirliliğini önleyecek bir düzeyde tutmaktır.
Emisyon değeri hedeflerinin kontrolleri
için, yükümlülüklerin yerine getirilip
getirilmediğini incelemek amacıyla her yıl
“Taraflar Konferansı” düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu konferanslar kapsamında,
1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde bir
protokol imzalanmıştır. Kyoto Protokolü,
1997 yılında imzalanmasına rağmen 16
Şubat 2005 yılında Rusya’nın protokolü
kabul etmesi ile yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin ise Kyoto Protokolü’ne katılma kararı
17 Şubat 2009 tarihinde Resmî Gazete’de
yayınlamıştır.k

FAYDALANILAN KAYNAKLAR
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YTONG’LA PROJELER

Ytong Ürünleri ile Büyük Ölçekli Bir Tatil Köyü

DOĞAYA UYUMLU TATİL

Marissa Park Tatil Köyü, büyük ölçekli bir proje olma özelliği taşıyor. 2021 yılının sonunda
tamamlanması planlanan projeyi Wald & Welle şirketi adına Alfred Döpker inşa ediyor.

A

danışmanlığının optimizasyonu, dijital ürün
veri tabanının hazırlanması, tedarik takip ve
izleme konularında, inşaat projesinin dijital
modelde ayrıntılı olarak kontrol edilmesi
amacıyla kullanılmış.
Marissa Park Tatil Köyü projesinin
tasarımında sürdürülebilirlik ilkeleri
benimsenmiş. Projede uygulanan enerji
verimliliği çalışmaları, üç katmanlı
pencereler ve yeşil çatılar en dikkat çeken
sürdürülebilirlik stratejileri arasında yer
alıyor. Yine sürdürülebilirlik yaklaşımı
kapsamında projede Ytong ürünleri tercih
edilmiş ve bu tercih inşaat süresinin
kısalması başta olmak üzere birçok avantaj
sağlamış. Yüksek yalıtım özelliğine sahip
Ytong bloklar yapıların enerji verimliliği
konusundaki iddialı yaklaşımını desteklemiş.

YTONG Aktüel

İki buçuk yıl gibi kısa bir sürede bitirilmesi
planlanan projede hedefe ulaşılması
oldukça gerçekçi görünüyor. Ytong
ürünleri bu hedefin gerçekleşmesinde de
önemli katkı sağlıyor, projenin ölçeğine
kıyasla kısa olan inşa süreci aynı zamanda
maliyet verimliliği de sağlamış. Ytong
ve inşaat şirketi Alfred Döpker, projenin
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Marissa Park Tatil Köyü projesi başından
itibaren BIM (Building Information Modeling)
kullanılarak tasarlanmış. Ayrıca Xella’nın
dijital planlama hizmeti olan blue.sprint,
planlama hizmeti, malzeme seçimi, proje

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YAKLAŞIMI
KAPSAMINDA PROJEDE
YTONG ÜRÜNLERİ
TERCİH EDİLMİŞ VE
BU TERCİH İNŞAAT
SÜRESİNİN KISALMASI
BAŞTA OLMAK ÜZERE
BİRÇOK AVANTAJ
SAĞLAMIŞ.

YTONG Aktüel

lmaya’nın Hannover eyaletinde
yer alan Dümmer See Gölü’nün
kıyısında inşa edilen Marissa
Park Tatil Köyü, büyük ölçekli
bir proje olma özelliği taşıyor. 2021 yılının
sonunda tamamlanması planlanan projeyi
Wald & Welle şirketi adına Alfred Döpker
inşa ediyor. Doğal bir peyzaj içerisinde 18
hektarlık arazide konumlanan proje, 90 m²
ile 195 m² arasında değişen büyüklüklerde
253 müstakil tatil evi ve toplam 223 konutluk
36 apartman dairesini kapsıyor.
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Kum ve antrasit renkli tatil evleri,
Dümmer Gölü kıyısındaki doğal peyzaja

sahip araziye seyrek bir şekilde dağıtılmış
ve sonuçta ortaya doğa ile iç içe, bilinçli
turizm kavramına uygun bir proje çıkmış.
Marissa Park Tatil Köyü gibi büyük çaplı
projeler, gelecekte inşaat sistemlerinde
nelerin giderek daha önemli hale geleceğini
işaret ediyor. Projeye dahil olan tüm taraflar
için şeffaf ve organize bir şekilde yürütülen
inşaat süreci sonucunda, kaliteden ödün
vermeden hızlı üretilen ve modern bir proje
ortaya çıkmış. ￼

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Modern mimari tarzda ve yüksek kaliteli
malzemelerle inşa edilen tatil evlerinin
iç tasarımı, Danimarkalı mimarlar ve iç
mimarlar tarafından İskandinav rahatlığı
ilkesi olan “hygge” ile modern bir mobilya
konsepti birleştirilerek tasarlanmış. Tatil
evlerinin sakinleri, üç farklı iç mimari
tasarım stilinden birini seçme özgürlüğüne
sahipler. Devasa ölçeğine rağmen, yeşil
çatı uygulamaları sayesinde evler, göl
kenarındaki manzaraya son derece uyumlu
bir görüntü oluşturuyor.
Temmuz 2017

erken aşamalarından itibaren, dijital
olarak ürünlerin miktar ve niteliklerin
tanımlanması, planlama ve inşaat sürecinin
optimizasyonunu sağlamışlar. Dolayısıyla
proje zaman ve maliyet açısından sorunsuz
bir şekilde yürütülmüş.

2021 yılının sonunda açılması planlanan
Marissa Park Tatil Köyü’nde büyük bir
wellness alanı, spor ve aktivite merkezi,
kapalı ve açık yüzme havuzunun yanı sıra
geniş bir sauna alanı, göl kenarında çeşitli
restoranlar ve bisiklet kiralama hizmeti
de bulunucak. Tesiste otoparkın yanı sıra,
halka açık park alanları ve elektrikli araçlar
için şarj istasyonları bulunuyor.k

YTONG Aktüel

YTONG Aktüel
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KUM VE ANTRASİT
RENKLİ TATİL EVLERİ,
DÜMMER GÖLÜ
KIYISINDAKİ DOĞAL
PEYZAJA SAHİP
ARAZİYE SEYREK BİR
ŞEKİLDE DAĞITILMIŞ VE
SONUÇTA ORTAYA DOĞA
İLE İÇ İÇE, BİLİNÇLİ
TURIZM KAVRAMINA
UYGUN BİR PROJE
ÇIKMIŞ.
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YEŞIL MUTABAKAT

ILE YEŞIL VE DIJITAL DÖNÜŞÜM
İlk bakışta bir zorunluluk ve hatta dayatma gibi görünen Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye’nin
kendi kendine yetebilen ve üretim süreçlerini sürdürülebilir zemine taşıyan bir ülke olması
yolunda bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
diğer ülkeler ilen olan ilişkilerine etki edebilme potansiyeline
sahip olması. Mutabakatın temelinde ekonomik büyümenin
sürdürülebilir bir büyüme stratejisi ile gerçekleşmesi, yaşam
kalitesini artırması ve yeni iş imkânları yaratılması yatıyor.

PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YEŞİL ÜRÜN VE HİZMETLERE
TALEBİN ARTACAĞI ÖNGÖRÜSÜYLE ÖRTÜŞEN BU YAKLAŞIMDA,
PİYASALARDA YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE YATIRIM YAPAN MARKALARIN
PİYASALARDA GÜCÜNÜ ARTIRACAĞI GÖRÜLÜYOR.

Avrupa ülkelerinde yeşil mutabakat ve dijital dönüşümün
pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik tablonun yükselişe

geçmesini sağlayacak önemli adımlar
olacağı düşünülüyor. Bu argümanlar ile bir
yandan daha temiz ve yaşanabilir bir dünya
kurgulanırken, bir yandan da yeni sektörler
ve iş kolları oluşacağı öngörülüyor.
Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde
yeşil ürün ve hizmetlere talebin artacağı
fikriyle örtüşen bu yaklaşımda, piyasalarda
yeşil dönüşüm sürecine yatırım yapan
markaların gücünü artıracağı görülüyor.

YTONG Aktüel
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Yeşil büyüme stratejisi
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İlk izlenimiyle çevre odaklı bir girişim
olarak algılanan Yeşil Mutabakat aslında
yeni bir büyüme stratejisi ortaya koyuyor.
Bu stratejinin temelinde ise sürdürülebilir,
kaynakların korunduğu, istihdam
yaratan, küresel iklim krizine karşı ciddi
yaptırımları barındıran bir yaklaşım
yatıyor. Ayrıca AB’nin ticari ilişkide olduğu
ülkeler için de Yeşil Mutabakat kurallarına
uyanları tercih etmesi kaçınılmaz
gözüküyor.
Avrupa Komisyonu, Yeşil Mutabakat
hedeflerine ulaşabilmek için 1 trilyon
Euro’luk bir yatırım planı açıkladı. Kamu
ve özel sektör yatırımlarını kapsayan bu
bütçe ile önümüzdeki 10 yılda ekonomideki

www.ytong.com.tr

dönüşümün finanse edilmesi amaçlanıyor.
AB’nin bu süreçteki öncelikleri ise;
inovasyonun desteklenmesi, çevre duyarlı
teknolojilere yatırım yapılması, ulaşım
çözümlerinin temiz, ucuz ve sağlıklı
alternatifler ile sunulması, yenilenebilir
enerji kaynaklarına geçiş, binaların enerji
verimli hale getirilmesi olarak sıralanıyor.
Aynı zamanda yeni tip koronavirüsün
(Kovid-19) sebep olduğu yıkımı onarmak
için ayrılan 750 milyar avroluk kurtarma
fonunun da yeşil ve dijital dönüşüm
hedeflerine hizmet edecek şekilde
kullanılması hedefleniyor. AB, ekonomileri
pandemi etkisinden kurtarmayı, yeşil ve
dijital dönüşümle birlikte ele alıyor. Sonuç
olarak pandemi sonrası tasarlanan yeni
dünyada normalleşmenin yeşil ve dijital
olması planlanıyor.

Yeşil Mutabakat kapsamında
öncelikli konular
Yeşil Mutabakat kapsamında 11 öncelikli
konu belirlenmiş durumda. Bunlar; iklim
değişikliği ile mücadele, temiz, erişilebilir
ve güvenli enerji, temiz sanayi, enerji
ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar,
sürdürülebilir ve akıllı ulaşım, tarladan

sofraya tarım, ekosistem ve biyoçeşitlilik,
sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış
çevre, araştırma alt yapılarına destek,
vatandaşların sürdürülebilir ve iklim
değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa
için bilgi ve beceri olarak hazırlanması ve
uluslararası işbirliği.
Yeşil Mutabakat ile ticaretin kuralları
değiştiğinde, bugüne kadar AB’ye ihracat
yapan firmaların faaliyetlerini nasıl
yürüttüğü daha da önemli hale gelecek.
Örneğin fabrikada hangi tür enerjiden
elektrik üretildiği, üretim sürecinde
çıkarılan emisyon oranı ve şirketin karbon
ayak izini belgelendirmesi gerekecek. Ya
da Avrupalı bir turisti ağırlamak isteyen
Antalya’daki otelin de bu tip beklentileri
karşılıyor olması ve karbon ayak izini
belgelemesi istenecek.

Türkiye için de yeni bir süreç
Yeşil Mutabakat kapsamında yakın
bir zamanda, Türkiye’de faaliyet
gösteren firmaların da AB’ye ihracat
yaparken karbon nötralizasyon kriterini
karşılamaları gerekecek. Bu nedenle AB
ile ticari ilişkisi olan ülkeler ve şirketlerin
Yeşil Mutabakat konusunu önemsememesi

Mayıs 2021

Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm

YTONG Aktüel

A

vrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu tarafından 2019 yılının Aralık
ayında açıklandı. Bu mutabakat ile AB, 2030 yılına
kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında
ise sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı planlıyor. Mutabakat,
AB ile ekonomik, siyasi ve coğrafi bağlantıları olan tüm devlet,
uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin oldukça
dikkatini çekti. Bunun en önemli sebebi ise AB’nin üye ülkeleri
için hazırlanan bu mutabakatın, aynı zamanda AB ülkelerinin
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ANLAŞILAN O Kİ YAKIN
GELECEKTE AVRUPA YEŞİL
MUTABAKATI VE BUNU TAKİP
EDEN DİĞER YEŞİL GİRİŞİMLER,
KÜRESEL EKONOMİDE
VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE
DENGELERİ DEĞİŞTİRİP
PEK ÇOK TAŞI YERİNDEN
OYNATACAK.
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Yeşil Mutabattaki en büyük sorunun,
AB dışındaki ülkelerin AB’nin koyduğu bu
standartlara uygun üretim yapamaması
halinde, AB’nin önünde iki yol olacak,
ya kendi kendine yetebilen bir yapıyı
oluşturacak ya da kendi koyduğu kuralları
esnetmesi gerekecek.
Anlaşılan o ki yakın gelecekte Avrupa
Yeşil Mutabakatı ve bunu takip eden diğer
yeşil girişimler, küresel ekonomide ve enerji
sektöründe dengeleri değiştirip pek çok taşı
yerinden oynatacak. Bu noktada Türkiye’nin
faydacılık ilkesi ile hareket etmesi, yeşil ve
dijital dönüşümü hayata geçirecek hamleler
yapması, bu süreçte geleceğin Türkiye’sini
sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir
noktaya taşımak için gereken stratejileri
planlaması faydalı olacak.

Türkiye’de Yeşil Mutabakat
kapsamında fonlanan projeler
Türkiye’nin kendisine Yeşil Mutabakat
konusunda bir yol haritası çıkarması,
sadece AB ile ticaret yapabilmek için
değil, sanayi, ulaşım ve inşaat gibi

Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakat
Çağrısı Türkiye’de, Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı ve Horizon 2020 Programının
iletişim kurumu olan TÜBİTAK tarafından
yürütülüyor ve 22 Eylül 2020 itibari ile
açıldı. Çağrı kapsamında pilot uygulamalar,
yenilikçi ürünler, yeşil ve dijital dönüşümün
yönetimiyle ilgili öneriler, sosyal ve değer
zincirlerinde inovasyon desteklenecek.
Çağrı kapsamında enerji başlığında
toplam 128 milyon Euro, binalarda enerji
verimliliği için 60 milyon Euro, çevreci
havalimanları ve limanlar için 10 milyon
Euro, Tarladan Sofraya stratejisine destek
olacak projeler için 74 milyon Euro kaynak
ayrılmış durumda.k
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Yeşil Mutabakatın asıl konularından biri
olan enerji sektörü en köklü dönüşümü
yaşamak zorunda kalacak ve fosil
yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş ve
bu dönüşümün hızı yeni dünya düzeninde
ülkelerin konumunu belirlemede etkili
olacak. Yaşanacak bu süreç petrol fiyatlarını

düşürecek ve dengeler değişecek. Karbon
ticareti ve fiyatlamasının devreye girmesi
ile imalattaki mevcut rekabetçilik dengesi
farklı bir noktaya gelecek.

YTONG Aktüel

İlk bakışta bir zorunluluk ve hatta
dayatma gibi görünen Avrupa Yeşil
Mutabakatı, Türkiye’nin kendi kendine
yetebilen ve üretim süreçlerini
sürdürülebilir zemine taşıyan bir
ülke olması yolunda bir fırsat olarak
değerlendirilebilir. Elbette bu sürecin hem
yatırım hem de dönüşüm anlamında belli
maliyetleri olacak. Ayrıca karbon ticaretinin
gündeme gelmesiyle karbon fiyatlandırması
ve karbon maliyeti de ortaya çıkacak.
Geçmişte ve günümüzde ucuz ham madde
ve iş gücünün yarattığı rekabet gücünü
bundan sonra düşük emisyonlu üretimin
sağlayacağını söylemek doğru olacak.

YTONG Aktüel
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durumunda ticari kayıp yaşamaları
kaçınılmaz gözüküyor. Bu mutabakat ile
dünya ticareti bir takım engeller ve rekabet
gücünü etkileyen yeni kriterler ile karşı
karşıya kalacak. Ayrıca finansmana ihiyacı
olan ülke ve kurumların da karşısına Yeşil
Mutabakat kapsamında bazı engellerin
çıkabileceği öngörülebilir.

karbon-yoğun üretim yapan sektörlerini
sürdürülebilir ve döngüsel bir platforma
oturtabilmesi için de faydalı olacaktır.
Örneğin Türkiye’de karayolu taşımacılığı
çok yaygın, deniz yolu ve raylı sistemlerin
kullanılma oranı ise düşüktür. Bu minvalde
hem masrafları düşüren hem de daha
az emisyon üreten enerji kaynaklarına
yönelmek ülkemizin faydasına olacaktır.
Bu konularda hızlı adımlar atılması hem
akıllı hem yeşil bir dönüşümün Türkiye’de
de gerçekleştirilmesi geleceğin dünyasında
sağlam bir yer edinmek ve rekabetçi
olabilmek için şarttır.
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Pandemi nedeniyle kapanma

sektörü nasıl etkileyecek

İnşaat sektörü faaliyetleri ile inşaat malzemeleri yurtiçi satışları arasında doğal bir ilişki bulunuyor.
İnşaat sektörü faaliyetleri genişlediğinde iç pazarda malzeme satışları da yükselme gösteriyor. İnşaat
faaliyetleri zayıfladığında inşaat malzemeleri satışları da geriliyor.
Türkiye İMSAD, Nisan ayı sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD
Nisan 2021 Sektör Raporu’na göre, inşaat malzemeleri sanayisinde
geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı yeni yılın ilk iki
ayında da devam etti. 2021 yılının ilk iki ayında inşaat malzemesi sanayi
üretimi, geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 15 arttı.

‘Nisan 2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat
malzemeleri sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 17,8 artmıştı. Şubat ayında ise inşaat malzemeleri sanayi üretimi
yine geçen yılın şubat ayına göre yüzde 12,3 artış gösterdi. Böylece
geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı yeni yılın ilk iki
ayında da devam etti. 2021 yılının ilk iki ayında üretim artışı geçen yılın

2021 YILININ İLK İKİ AYINDA 22 ALT SEKTÖRÜN 21’İNDE ÜRETİM, 2020
YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNE GÖRE ARTTI. 2021 YILI OCAK-ŞUBAT
DÖNEMİNDE 17 ALT SEKTÖRDE ÜRETİM AYNI ZAMANDA ÇİFT HANELİ
VE YÜKSEK ORANLARDA GERÇEKLEŞTİ.
ilk iki ayına göre yüzde 15 olarak gerçekleşti.
İlk iki aydaki üretim artışında iç talebin canlı
kalması ve dış pazarlardaki talep artışı etkili
oldu. İç ve dış talep üretim artışını destekledi.
2021 yılının ilk iki ayında 22 alt sektörün
21’inde üretim, 2020 yılı ocak-şubat dönemine
göre arttı. 2021 yılı ocak-şubat döneminde 17
alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli
ve yüksek oranlarda gerçekleşti. En yüksek
üretim artışı yüzde 73,4 ile tuğla ve kiremit
sektöründe oldu. Çimento ve betondan eşya
üretimi yüzde 34,3 büyüdü. Seramik kaplama
malzemeleri üretimi yüzde 30, birleştirilmiş
parke yer döşemeleri üretimi yüzde 27,1
ve demir çelik radyatör üretimi yüzde 26,5
arttı. Hazır beton üretimi yüzde 25,2 artarken
ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde
23,6 büyüme gösterdi. Yılın ilk iki ayında
daha sınırlı üretim artışı gösteren ürünler
demir çelikten çubuk ve profiller, elektrikli
aydınlatma ekipmanları ile metal yapı ve yapı
parçaları oldu. Üretimi düşen tek ürün ise
yüzde 10,4 ile inşaat camları oldu.

artış eğilimi devam etti. Bu artışta tedarik
güvenliği sağlanması ile yenileme pazarı
satışları da etkili oldu. 2021 yılının ilk
çeyrek döneminde de benzer ayrışma
sürdü. İnşaat faaliyetleri geleneksel olarak
mevsimsellikten etkilendiği kış aylarında
gerilerken inşaat malzemeleri yurtiçi satışları
bahar aylarındaki geri dönüş beklentisi ile
artışını sürdürdü. Ancak nisan ayı itibarıyla
yeniden pandemi nedeniyle önemli kapanma
önlemleri alındı. Önlemler mayıs ayının da
önemli bir bölümünü kapsıyor. Bu dönemde
inşaat işlerinin önemli ölçüde yavaşlaması,
yeni inşaat başlangıçlarının ötelenmesi
bekleniyor. Bu çerçevede inşaat malzemeleri
iç pazar satışlarına yönelik iki ayrı senaryo
öngörülüyor.

aylarındaki yavaşlama sonrası yeniden
kademeli bir büyüme içine girecek. Ancak
yeni işlerde, son aylarda gerçekleşen yüksek
malzeme alımları/satışları nedeniyle inşaat
işleri hareketlense dahi bunun malzeme
satışlarına yansıması sınırlı olacak. Yenileme
pazarı ise hareketliliğini sürdürecek.
İkinci senaryoda ise salgında iyileşmeye ve
kapanmaların kalkmasına rağmen yeni inşaat
işleri için uygun mali koşulların bulunmaması
nedeniyle beklentilerin altında bir inşaat
faaliyetinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Nitekim ekonomideki finansal riskler, yüksek
inşaat maliyetleri ve yüksek faizlerin yeni
inşaat işlerine yönelik iştahı sınırlayabileceği,
böyle bir durumda inşaat malzemeleri yurtiçi
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Şekil. İnşaat Sektöründe Faaliyetler ve Yurtiçi İnşaat Malzemesi Satışları
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İMSAD

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi Her
iki senaryo için de kapanma önlemlerinin
başarılı olacağı ve haziran ayından
itibaren kapanma ve kısıtlamalara ihtiyaç
kalmayacağı varsayılıyor. İlk senaryoda
inşaat işlerinde yeniden toparlanma
yaşanması, mevcut işlerin hızlanması ve yeni
inşaat başlangıçlarının da hareketlenmesi
bekleniyor. Bu senaryo içinde inşaat
malzemeleri iç satışları da nisan ve mayıs

satışlarında son iki çeyrektir devam eden
büyümenin de durağanlaşacağı öngörülüyor.
Pandemiye karşı önlem amacıyla yapılan
kapatma sürecinin başarılı olamaması
ve uzatılması halinde ise inşaat işlerinde
durağanlığın uzayacağı ve inşaat malzemeleri
iç pazar satışlarının da daralmaya başlayacağı
beklentiler arasında yer alıyor. Bu durumda
iç pazarı daha çok yenileme pazarının
destekleyeceği öngörülüyor.k
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İnşaat sektörü faaliyetleri ile inşaat
malzemeleri yurtiçi satışları arasında doğal
bir ilişki bulunuyor. İnşaat sektörü faaliyetleri
genişlediğinde iç pazarda malzeme satışları
da yükselme gösteriyor. İnşaat faaliyetleri
zayıfladığında inşaat malzemeleri satışları
da geriliyor. Bu ilişki 2020 yılındaki salgın
döneminde de büyük ölçüde devam etti.
2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle alınan
kapatma kararları sonucu 2020 yılının ikinci
çeyreğinde inşaat faaliyetleri dip yaptı, ancak
haziran ayından itibaren toparlanmaya
başladı. İnşaat malzemeleri satışları da
benzer şekilde 2020 yılının ikinci çeyreğinde
en düşük seviyesine indi, ardından artışa
geçti. 2020 yılının ikinci yarısında inşaat
faaliyetleri en yüksek seviyesine ulaştıktan
sonra mevsimselliğin de etkisi ile gerileme
içine girdi. Ancak geçmiş yıllardan farklı
olarak iç pazarda malzeme satışlarındaki
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Pandemi nedeniyle kapanma önlemleri
sektörü nasıl etkileyecek?
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DALINÇ, DİJİTALLEŞEN AKIŞ ÜZERİNE BİR SERGİ
11 - 13 HAZİRAN 2021, BİNBİRDİREK SARNICI

Dijital sanatların birçok alanına odaklanacak karma sergide
canlı performanslar, ses ve video enstalasyonları ile beraber
son günlerde hızlı bir yükselişte olan NFT üzerine söyleşiler
de yer alacak. Binbirdirek Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde
planlanan sergi, geçmiş geleneklerle harmanlanmış
günümüz ritüellerine gönderme yapan bir yolculuğa davet
ediyor.

Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu’yu Avrupa ve Atlantik
pazarlarına bağlayan İstanbul’da, akıllı şehirler,
teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinin yerli ve
yabancı karar vericilerini bir araya getiren ve bu
yıl İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 04-05
Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan, ‘8.
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı ICSG, sektörün tüm dinamiklerini
ticari ve akademik anlamda kendi çatısı altında
topluyor. ICSG ayrıca kongre oturumları ve kongre
ön çalışmaları kapsamında sektör liderlerini ve
karar vericileri sektörün nabzını tutmak ve gündemi
belirlemek üzere dijital platformlar üzerinden bir
araya getirecek.

SOLAREX İSTANBUL GÜNEŞ ENERJİSİ VE
TEKNOLOJİLERİ FUARI
10 - 12 HAZİRAN 2021, İSTANBUL FUAR MERKEZİ YEŞİLKÖY

BU SON ŞANSIMIZ MI?
26 NİSAN - 4 TEMMUZ 2021, saltonline.org

İklim değişikliğinin gezegenimize etkilerini inceleyen
gösterim programı Bu son şansımız mı?, yedinci yılında
SALT ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenleniyor. On belgesel
filmden oluşan 2021 seçkisi, 26 Nisan ile 4 Temmuz
arasında Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir şekilde ve
altyazılı olarak saltonline.org’da.

Güneşlenme alanı oldukça yüksek olan ülkemiz, bu
coğrafi özelliği avantaja dönüştürme konusunda
en büyük desteği, “Solarex İstanbul” fuarı ile
almaktadır. Dünya güneş enerjisi sektörünün
Ceo’ları, üst düzey yöneticileri, satınalma
müdürleri, üreticiler, tüketiciler, akademisyenler,
öğrenciler ile güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve
yurt dışı temsilcilerinin yer aldığı fuarda sektörün
tüm mensupları bir araya gelecek.

SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine
dikkati çekme amaçlı Bu son şansımız mı? gösterim
programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa,
Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir
araya getiriyor. Yedinci yılında Garanti BBVA desteğiyle
gerçekleştirilen program, 2019 yapımı One Table Two
Elephants [Bir Masa İki Fil] filminin bir haftalık Türkçe
altyazılı gösterimiyle 26 Nisan’da saltonline.org’da başladı.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında
bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali,
bu yıl 40. yaşını kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle
düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran
tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak.
Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden,
sinemamızın yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde
prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere,
aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve
kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla festival, bu yıl
pandemi şartlarını da gözetmeye devam ederek Nisan, Mayıs
ve Haziran aylarına yayılıyor.

ZEROBUILD FORUM’21
22-26 EYLÜL 2021, ONLINE PLATFORMLAR
Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu
hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümün ülke
gündemimizde yer alması için ilki 2020 yılının Eylül
ayında, çevre felaketleri, iklim krizleri ve özellikle
salgın sürecinin tetiklemesiyle birlikte “Error 4.0 Dünyamız Hata Veriyor” sloganı ile gerçekleştirilen
ZeroBuild Türkiye’nin kincisi olan ZeroBuild
Forum’21; 22-26 Eylül 2021 tarihinde “Right Now,
GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganı ile
gerçekleştirilecek.

40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan’da festivalin çevrimiçi
gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başladı. Nisan ve
Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar
günü yeni filmler gösterime girecek.
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40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
1 NİSAN - 29 HAZİRAN 2021, filmonline.iksv.org
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“Solarex İstanbul”, Türkiye’nin güneş enerjisi
alanında üretim merkezi olması yolunda büyük
adımlar atmasına fırsat tanıyan bir fuar.
Güneş enerjisi alanında dünyadaki son
teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin
bir arada sunulduğu ticari bir platform olan “
Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı”
sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin
buluştuğu bir organizasyon olma özelliğine sahip.
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Ajanda

Tarihi yarımada, 11-13 Haziran 2021 tarihleri arasında
T.C. Kültür Bakanlığı desteğiyle, PASHA Bank ana
sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen dijital
sanatların birçok alanına odaklanacak karma sergiye ev
sahipliği yapacak. Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek
serginin küratörü, Space Debris Art Kurucu Direktörü Seyhan
Musaoğlu. Sergi, Istanbul Dijital Sanat Festivali’nin (IDAF) ilk
tohumlarını atacak olan sergi olarak nitelendiriliyor.

İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER VE
ŞEHİRLER KONGRE VE FUARI - ICSG
4 – 5 HAZİRAN 2021, İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ
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KİTAPLIK
YABANIL ANNE

YAZAR: CARRIE VISINTAINER - ÇEVİRİ: SEÇİL KARAGÜLLE
doğayı dinliyor. Tüm bunları yaparken yalnız
olmak gibi bir kaygısı yok çünkü onu çok seven
yol arkadaşı her zaman yanı başında oluyor. Bir
çocukları olacağını öğrendiklerinde ise içlerinde
barındırdıkları sevgi büyüyor, bir kişiye daha yer
açılıyor: Jake için…

Yeni İnsan Yayınevi’nin yeni kitabı Yabanıl
Anne, insan doğasının bir kutlaması olan ve
otobiyografik özellikler taşıyan roman, özgür
bir ruh olan Carrie’nin anne olduktan sonra
toplumun “annelik öğretileri” ile yaşadığı
çatışmayı ve bu çatışmadan benliğini
kaybetmeden çıkışını anlatıyor.

Tüm bu huzurun ortasında Carrie’yi yeni bir
macera bekliyor: Anne olmak! Aslında onun
zorlandığı şey karnında taşıdığı cana vereceği
sevgi ya da onu yetiştirmek değil. Toplumun
dayattığı annelik klişeleri. Bir anne tek başına
seyahat edebilir mi? Hem de çocuğunu
babasına emanet ederek… Bu kitap bizlere
yabanıl bir annenin bu sorular ekseninde nasıl
savrulduğunun öyküsünü sunuyor.

Romanın başkarakteri olan Carrie, doğaya
sonsuz bir sadakatle bağlı. Ağaçların serinliğini,
denizin hırçınlığını; dağların başı yüksek
duruşunu seviyor. Yeni maceralara atılmak,
bedeninin ve kalbinin ritmini dinlemek onu
doğanın amansız çağrısına kulak vermekten
alıkoyamıyor. Bu sebeple kimi zaman motoruna
atlıyor ve dağlara yolculuk ediyor kimi zaman
tepelere koşarak tırmanıp bir ağaca yaslanarak

BENCİL MAYMUN

YAZAR: NICHOLAS P. MONEY - ÇEVİRİ: MEHMET DOĞAN
Biyoloji profesörü Nicholas P. Money’in kaleme
aldığı “Bencil Maymun”, Koç Üniversitesi
Yayınları’ndan (KÜY) çıktı. Türkçeye Mehmet
Doğan’ın çevirdiği çalışma, biz insanların ne
olduğunu işliyor.
Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine
kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar
yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni terk
edip dünyaya açıldık. Beslenme konusundaki
esnekliğimiz, 16 milyar sinir hücresine ev
sahipliği yapan görkemli neokorteksimiz ve
doğayı dönüştürme konusundaki kabarık
sicilimiz bizi memeliler arasında özel bir yere
taşıdı. 100.000 yıldır etrafta kasıla kasıla yürüyor,
18. yüzyıldan beri kendimize bilge sıfatını
yakıştırıyoruz. Bizler Homo sapiens’iz.

Nicholas P. Money, modern insana seslendiği
manifestosunda bu tabloyu başaşağı ediyor. Batı
bilimi ölümcül bir hataya dönüştükçe doğa dikiş
yerlerinden sökülüyor. Görkemin yerini gösteriş
aldıkça, Homo sapiens yerini Homo narcissus’a
terk ediyor. Ben hissini veren seyin “biz” olduğu
unutuldukça Bencil Maymun kurtuluş umudunu
yitiriyor. Bu karamsar hikâyenin ışıklarını
söndürmeden önce insanlığın berbat ettiği şeye
dürüstçe bakmaya ve hatasını kabullenmeye
cesaret edenler için bir umut zerresi, bir ipucu
da bırakıyor Money: Zarafet. Ancak ve ancak
doğanın geri kalanına karşı göstereceğimiz
nezaketle gelecek.

GELECEĞİN GEÇMİŞİNİ YEMİŞLER
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YAZAR: DOĞAN HASOL
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Doğan Hasol’un, 70 yılı aşkın bir süredir kendi
penceresinden tanık olduklarını aktardığı yeni
kitabı Geleceğin Geçmişini Yemişler, YEM Yayın
tarafından yayımlandı. “Bu kitapta herkes kendi
yaşamından bir şeyler bulabilir” diyen Doğan
Hasol’un kitabı hazırlama gerekçesine ve içeriğine
ilişkin görüşleri özetle şöyle:
“Kendimi bildiğimden beri her an birden çok
işim, uğraşım oldu. Bu denli çok ve çeşitli
alandaki daldan dala çalışmalarım nedeniyle
yakın çevremdekiler beni önceleri ‘maymun
iştahlı’ olarak nitelendirirken, şimdi yaşımın da
etkisiyle olacak, ‘çok yönlü’ bulmaya başladılar;
‘karizmatik’ diyenler bile var!

Ülkemizdeki hareketli karşıtlıklar ortamının,
yazmaya elverişli zengin malzeme sağladığını
düşünüyorum. Karşıtlıklar ülkesi Türkiye, ak’la
kara arasında uzanan bir yarımadadır. Coğrafi
olarak bile öyle: kuzeyde Karadeniz, güneyde
Akdeniz… Ayrıca, ak ve kara her şeyimize
yansıyor. Avrupalı mıyız, Asyalı mı? İstanbul’da
yaşayanlar çoğu kez, sabah Avrupalı, akşam Asyalı
(ya da tersi) olmuyorlar mı? Kanımca, karşıtlıklar
ve çelişkiler, ak’la kara, Avrupa’yla Asya arasında
kolan vuran ülkemizin hem zenginliği hem de
köstekleyicisi oluyor. Hepimiz bu coğrafyanın
ürünüyüz. Neler yaşamışız, nereye gelmişiz bu
son yetmiş yılda… Okuyacaklarınızın, kapsadığı
döneme, geniş bir coğrafyada tanıklık edeceğini
düşünüyorum.

Ytong uzmanlığı hep yanınızda.
Görüntülü toplantılarla projelerinize destek alın.

