9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerli Üyelerimiz,
Derneğimiz Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ahşabın dünyada olduğu gibi ülkemizde de
hak ettiği yeri alması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Dünya’da ahşap kullanımı toplu konutlardan bireysel kullanıma, enerjiden mobilyaya hızla artmaktadır.
Derneğimizde bu gelişmeleri takip edip sektöre faydalı olmaya çalışmaktadır.
Derneğimiz kuruluşundan bu yana Ahşap ve Orman ürünlerinin standart ve yönetmeliklerinin
oluşturulması, standartlara uygun, doğru ve yaygın kullanımının artırılması için etkinlikler
düzenlemekte, girişimlerde bulunmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar sağlayarak sorunları
dile getirip çözümler önermeye devam etmektedir.
Derneğimizin 2015-2017 Döneminde yaptığı işler ve gerçekleştirdiği belli başlı etkinlikleri sizlere arz
etmek isteriz.
1. 23 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi MÜDEK (Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyonu) toplantısına yönetim kurulu üyemiz Mehmet
Akif ASMAZ ve sekreterya Damla MUHCU katılmıştır. Toplantıda İÜ Orman Fakültesi Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü akreditasyon çalışmaları ve yapılması gerekenler görüşülmüş
olup, mühendislik eğitiminden, fakülte ve dersliklerin fiziksel durumlarına kadar çeşitli
konularda yenilemeler, düzenlemeler konusunda, sektörden ve üniversitelerden çeşitli kurum
ve kuruluşlardan katılımcıların görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Fakültenin akreditasyon
alma çalışmalarında hedefler; Orman Endüstrisi alanında nitelikli meslek elemanı yetiştirmek,
sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek, sektörün gelişmesine katkı sağlamak, Orman
Endüstri Mühendisliği mezunlarının iş olanaklarını arttırmaktır.
2. 10-14 Ekim 2015 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleştirilen
İNTERMOB’a katılım sağlandı, ziyaretçilere üyelerimiz ve derneğimiz hakkında bilgi verilerek
broşürler dağıtıldı. Sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.
3. 18-21 Kasım 2015 tarihinde Antalya Expo Center’da gerçekleştirilen YAPEX Yapı ve Restorasyon
Fuarı’na üyemiz Mustafa ALANYALI’nın destekleri ile derneğimizin ve üyelerimizin tanıtımı için
stant açıldı.
4. İMSAD tarafından 26 Kasım 2015’de gerçekleştirilen 7. Uluslar Arası Kalite Zirvesi’nde
Derneğimiz için stant kuruldu.
5. 18-21 Şubat 2016’da Küre Fuarcılık işbirliğiyle YAF 2016 Fuarı İstanbul Kongre Merkezi
Harbiye’de gerçekleştirilmiştir. Bu FuarYönetim Kurulu üyelerimizden Mahir ARIN, Mehmet
Akif ASMAZ, Yalçın TOY ve Ahmet DEMİREL’in destekleriyle gerçekleşmiştir.

YAF Fuarı ile ilgili görüşme ve gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla, Derneğimiz üyelerinden Demet
SÜRÜCÜ Fuar Komite temsilcisi olmak üzere M. Akif ASMAZ, Sedat Sırrı AKLAN ve Oğuzhan KARA’nın
bulunduğu komite oluşturuldu. YAF 2016 için gerekli çalışma ve düzenlemeler bu Fuar Komitesi
tarafından yapıldı, komite ilgili konularda Küre Fuarcılıkla ile toplantılar yaptı.
Dernek üyemiz Demet SÜRÜCÜ ve Yönetim Kurulu üyemiz M. Celalettin AKÇA'nın temasları ve
destekleri ile (IWC Temsilcisi Tammy NII ile görüşülerek) Eskişehir Odunpazarı’nda
gerçekleştirilen Dünya Ahşap Günü Festivalinden Ahşap objeler Dernek standımızda sergilenmiş ve
büyük beğeni toplanmıştır.
YAF 2016 kapsamında 19 Şubat 2016 tarihinde Yapıda Ahşap Semineri 1 gerçekleşmiştir. Seminerde
ÇEKÜL Başkan Yardımcısı Mimar Mithat KIRAYOĞLU “Geleneksel Mimari ve Ahşap Miras” konulu,
Ahşap Mühendis Dr. Bruno DUJİC “Modern Mimari ve Yapısal Ahşap Malzemeler” konulu bir sunum
gerçekleştirmiştir. Bunun yanında fuarda Yönetim Kurulu Üyemiz M. Akif ASMAZ'ın destekleri ile
Ahşap Heykeltıraş Koray AKAY'ın ahşap eserleri üzerine olan sergisi düzenlendi. Sergi büyük ilgi
gördü.
6. 10-14 Mayıs 2016 Yapı Fuarı’nda alanın girişinde bir stant kuruldu. Bu standın tasarımı üyemiz
Hüseyin PINARBAŞI’nın desteği ile yapıldı.
7. AFAD tarafından 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen “Türkiye Sismik Tehlike Haritası
ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Çalıştayı”na Dernek adına Yönetim Kurulu Üyesi M.
Celalettin AKÇA ve Mehmet Akif ASMAZ ile Dernek üyesi Ahmet TOPBAŞ ve Göksel KORKMAZ
katıldı. Ahşap Yapı Yönetmeliği ile ilgili derneğimiz girişimleri ifade edildi.
8. 22-25 Ağustos 2016’da gerçekleşen 2020 Ahşap Mühendisliği Konferansı (WCTE),
Her iki yılda bir gerçekleştirilen Dünya Ahşap Mühendisliği Konferansı’nın 2020 yılında Türkiye’de
(İstanbul’da) gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere üyelerimizden Ahmet TOPBAŞ, Emine
ERDOĞMUŞ, Ersen GÜRSEL, Mehmet Akif ASMAZ, M. Celalettin AKÇA, Demet SÜRÜCÜ, Nurgün ERDİN,
S.Sırrı AKLAN ve Yakup KAYATAŞ’ın bulunduğu bir komite oluşturuldu.
Bu konuda uluslar arası konferanslar düzenleyen konusunda uzman Kenes Firması ile çalışılarak bir
sunum hazırlandı ve Ağustos 2016’da Viyana’da üyelerimizden Emine ERDOĞMUŞ, Mehmet Akif
ASMAZ ve Yalçın TOY’un katılımıyla sunum gerçekleştirilmiştir.
Sunum sonrası jüri 2020 konferansının Şili’de yapılmasına karar verdi. Konferansın Şili’ye verilmesinin
sebepleri olarak Şili’nin bu konferans için yıllar önce hazırlıklara başlaması ve bu konferanslarda etkin
katılım sağlaması, konferansın kıtalar arasında dönüşümlü gerçekleştirilmesi ve Türkiye’de 2016 yılının
çok çalkantılı ve terör olaylarının fazlaca görüldüğü bir dönem olması sıralanabilir.
2022 WCTE için 2018’de yapılacak sunum ile ilgili yeni yönetimlerin bu çalışmaları sürdüreceğine
inanıyoruz. Konferansın Türkiye’de ahşap kullanımı konusunda farkındalık uyandırması bakımından
önemli olduğunu düşünüyoruz.
9. Bilindiği gibi üyesi olduğumuz İMSAD (İnşaat Malzeme ve Sanayicileri Derneği) tarafından
yürütülen çalışma komite ve gruplarında derneğimizin üyeleride görev almaktadır.
Çevre Dostu Yapı Malzemeleri Alt Komitesi çalışmaları kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
organize edilen Yapı Ürünlerinin Üretim - Kullanım Döngüsü Dersi için 11 Kasım 2015’de üyemiz Prof.
Dr. Nurgün ERDİN “Yapıda Kullanılan Ahşap Ürünlerin Sürdürülebilirliği” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

Çevre Dostu Malzeme ve Sürdürülebilirlik Komitesi çalışması olan 2017 ilkbahar dönemi Yaşar
Üniversitesinde başlayan “Construction Materials” dersi için 21.02.2017 tarihinde yönetim kurulu
üyemiz Celalettin AKÇA ve dernek üyemiz Göksel KORKMAZ “Wood in Buildings” adlı bir sunum
gerçekleştirdi.
Binalarda Enerji Verimliliği Komitesinin bir çalışması olarak 2017 ilkbahar dönemi Özyeğin
Üniversitesi’nde başlayan “Sustainable Energy, Materials and Systems (SEMS): An Integrated Approach
for Buildings” dersi için 22.03.2017 tarihinde ve Okan Üniversitesi’nde başlayan “Energy Efficiency
Applications in Buildings” dersi için 24.03.2017 tarihinde üyemiz Demet SÜRÜCÜ “Wood is Future” adlı
birer sunum gerçekleştirmiştir.
10. Dernek Başkanı Mahir ARIN TOBB Orman Ürünleri Sektör Meclisi üyesi olarak TOBB
toplantılarında ve sektörle ilgili diğer toplantılarda derneğimizi temsil etmiş ve faaliyetlerimizle
ilgili bilgiler aktarmıştır. Başkanımızın katkıları ile Orman Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından
ilk defa ahşap sektöründe sanayicilere hammadde tahsis desteği verilmeye başlanmıştır.
11. 2-4 Aralık2016’da TORİD Derneğinin gerçekleştirdiği “Masif Ahşap Sektörünün Geleceği”
başlıklı arama konferansına derneğimiz üyelerinden katılım sağlanmıştır. Konferansta
sektörünün sorunları konularında uzman yaklaşık 40 kişi tarafından tartışılmış ve bir rapor
hazırlanmıştır. Bundan sonraki aşamalarda ise sektörle ilgili bir yol haritası ve “Sektör Strateji
Belgesi” hazırlanması planlanmaktadır. Bu çalışmalara derneğimizin katılım sağlamasını ve
sektörle ilgili görüş ve önerilerinin sunulmasını önemli buluyor ve gelecek yönetimlere tavsiye
ediyoruz.
12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 – 2022 Stratejik Planı Dış Paydaş Çalıştay Programı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB) Stratejik plan çalışmalarına paydaş kurum ve kuruluşların katkısı için
04.04.2017 de Ankara'da bir çalıştay düzenlenmiştir.
Derneğimizi temsilen bu toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Celalettin AKÇA katılmıştır. Bulunduğu
gurupta İnşaat Mühendisleri Odası, Harita Müh. Odası, Dünya Bankası, Jeofizik Müh. Odası, Kalkınma
Ajansı, Çevre Müh. Odası yetkilileri olduğunu bildirdi.
ÇŞB Strateji Daire Başkanlığından Bülent Üncü moderatörlüğünde yapılan görüşmelerde Yönetim
Kurulu Üyemiz Celalettin AKÇA’nın önerileri ve üstünde durduğu konuları şu şekilde bildirildi.

ÇŞB önündeki Fırsatlar ve Nasıl kullanılacağı:
1- Kentsel Dönüşüm: Şehirlerin yenilenmesi ve daha sağlıklı kurulması, bireysel bina bazında değil
ada ve mahalle bazlı dönüşüm projelerinin desteklenmesi.
2- Yaşam kalitesi beklentisi: Bu beklenti çevre duyarlılığı bağlamında değerlendirilerek Doğal ve
yenilenebilir malzeme ve yöntemlere yönelme ile karşılanabilir.
3- Alternatif Yapı malzeme ve sistemleri: Olumlu Çevre etkilerine sahip Ahşap yapı malzeme ve
bileşenlerinin kullanım alanlarını yaygınlaştıracak faaliyetler yapmak.

Tehditler ve önlemler:
1- Yoğun yapılaşma ve çok katlılık: Az katlı(3-4) bitişik nizam, ortak alanları bol ve site yerine
mahalle ölçekli yapılaşmaya yönelmek. Yatay yapılaşma.
2- Küresel ısınma: Yenilenebilir doğal kaynakların daha aktif ve bilimsel kullanılması.
3- Tarım alanlarının yerleşime açılması: Arsa üretiminde planlama yöntemlerini çevre duyarlılığı
yüksek ve bireysel insiyatiften uzak kanunla düzenlemek.

Tavsiyeler:
1- ÇŞB nın Alternatif yapı malzemesi ve sistemleri konusunda bizim gibi paydaş kurumlarla işbirliği
içinde araştırma ve değerlendirmeler yapması,
2- Yerel mimarinin yerel malzeme ile ihyası ve bu yolla yerel kalkınmaya katkı sağlanması,
3- Temel eğitimde müfredata Çevre ve Şehirde yaşam bilinci ile ilgili dersler konulması,
4- Enerji verimliliği yüksek binalar teşvik edilmeli, Eski fakat sağlam binaların dış cephelerinin
Ahşap esaslı ve güneş panelli giydirmelerle enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıracak projeler
yapılması, Yeşil Bina projelerinin desteklenmesi.
5- Fosil kaynaklı malzemelerin kullanımının kısıtlanması, doğal ve yenilenebilir malzemelerin
desteklenmesi,
6- Satınalma ve yapım Teknik Şartnamelerinde standart no ve isimlerinin belirtilmesi şartı
getirilmesi, standardı olmayan malzeme ve işin standardının belirlenmesi.
Bu fırsat eşitliği sağlayacak ve haksız rekabeti önleyecektir.
7- Dernek ve Odalarla ortak projeler geliştirerek işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması.

Devam Eden Çalışmalar









Mayıs 2017 de toplanacak Orman ve Su şurasına katılım.
İMSAD komite çalışmalarına katılım ve konumuzla ilgili görev alma çalışmaları,
Üniversitelerle temaslar ve seminer, işbirliği imkânlarının geliştirilmesi,
Diğer paydaş derneklerle temas ve ortak proje çalışmaları için görüşmeler,
Yeni üyelikler,
UAB internet sitesi, sosyal medya çalışmaları,
Ahşap ile ilgili konferans, eğitim, fuar vb. etkinliklerin takip edilerek üyelere duyurulması,
Üyelik aidatlarının takip edilmesi ve üyelere bildirilmesi,

Saygılarımızla,
UAB 9. Dönem Yönetim Kurulu adına
Başkan M. Mahir ARIN

