2013-2015 DÖNEM FAALİYETLERİMİZ
Ahşap ile ilgilenen, üretimini yapan, kullanan, tasarlayan, uygulayan Üretici, Tüccar, Mimar ve
İnşaatçılardan oluşan ve bu türden 2015 yılı itibariyle 120 üyesi bulunan Ulusal Ahşap Birliği
Derneğimiz Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Ahşabın Ülkemizde hak ettiği yeri
alması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Dünyada tomruğa ve endüstriyel oduna dayalı Ahşap kullanımı toplu konuttan bireysel
kullanıma, enerjiden mobilyaya hızla artmaktadır. Ülkemizde ise bu gelişmeler maalesef yeteri
kadar takip edilmemekte ve değerlendirilememektedir. 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.
Bu bağlamda 2013-2015 döneminde gerçekleştirilen belli başlı etkinlikleri size arz etmek
isteriz.

Ahşap Yapı Yönetmeliği Oluşturulması Çalışmaları

Derneğimiz tarafından, 2012-2013 yılında yapılan çalışmalarla AFAD bünyesinde yürütülen
Deprem yönetmeliklerinin yenilenmesi kapsamında Ahşap Yapı Yönetmeliği’nin ele alınması ve
bu konuda bir alt komisyon kurulması sağlanarak, bu kapsamda temaslar gerçekleştirilmiş ve
Erol Karacabeyli’nin komisyona katılımı sağlanmıştır.
AFAD’ın 20-22 Haziran 2013 tarihinde Deprem Yönetmeliği çalışmalarını tanıtmak
maksadıyla düzenlediği çalıştayda Derneğimizde davetlileri arasında yer almıştır. Yönetim
Kurulu üyelerimiz çalıştaya katılarak, Ahşap Yönetmeliği konusunda katkı sağlanmaya ve bazı
yanlış telakkiler düzeltilmeye çalışılmıştır.

Ahşap Firmalarına Teknik Geziler

Avusturya Büyükelçiliği’nin davetlisi olarak bazı 26-29 Kasım 2013 tarihlerinde Avusturyalı
Ahşap firma ve kurumlara teknik gezi gerçekleştirilerek; Steiermark Eyalet Meclisi, ICC
Uluslararası Ticaret Merkezi, Papst Holz, Mayr-Melnhof, StoraEnso, Mareiner Holz Endüstri,
Almhoz, Kulmer firma ve kurumları teknik gezi kapsamında ziyaret edilmiştir. Ayrıca Ahşap
yapılara örnek olarak siteler, okul binaları, yaşlılar yurdu ziyaret edilmiştir.
Bu ziyaretin sektörümüz ve Derneğimiz açısından en önemli getirisi Derneğimiz destek ve
önerileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin davet edilmelerinin
sağlanması ve Ahşap kullanımı ve Ahşap Yapılar hakkında farkındalık uyandırılmış olması ve
Ahşap’a karşı yaklaşım ve kanaatlerinde olumlu değişimler sağlanmasıdır.

Yapı Ahşabı ve Ahşap Yapı Raporu

Derneğimiz 2013 yılı sonunda Yapı Ahşabı ve Ahşap Yapı Raporu hazırlamış; bu rapor dernek
olarak üyesi olduğumuz İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin Güvenli Yapılar Yol
Haritası-I Raporunda en geniş şekliyle yer almış ve yayınlanmıştır.
Raporda Ahşap Yapıların geçmişi, bugünü, modern Ahşap Yapı Sistemleri, avantajları,
sektörün sorunları ve çözüm önerileri yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye Derneğimizden veya
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İMSAD web sitesinden ulaşabilir. Güvenli Yapılar yol Haritası-II için çalışmalarımız devam
etmektedir.

İstanbul Ahşap Müzesi Projesi Çalışmaları
2014’de başlayan İSTANBUL AHŞAP MÜZESİ PROEJESİ çalışmaları
İstanbul Ahşap Müzesi kurulması projesi, fikri altyapısı Türkiye Orman Ürünleri İthalat,
İhracat ve Sanayicileri Derneği (TORİD) tarafından oluşturulan, İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü (İOBM) tarafından arsası sağlanan ve organizasyon ve tasarım çalışmaları Ulusal
Ahşap Birliği Derneği (UAB) tarafından yürütülen ortak bir projedir. Proje çalışmalarına 2015
Şubat- Mart döneminde başlanmıştır.
Projenin genel amacı, dünya üzerinde belli başlı kültürel cazibe merkezlerinden birisi olan
İstanbul'un binlerce yıllık Ahşap kültürünü bilimsel bir şekilde ortaya koyabilecek nitelikli bir
araştırma çalışması yürüterek, bu kültürün öğelerini bir arada görülebilir ve kaynaklarıyla
ilişkilendirilebilir bir şekilde sergileyebilmektir. İstanbul Ahşap Müzesi’nin kültürel eserlerin
sergilenmesinin yanı sıra, envanter çalışmaları yürütme, arşivleme ve aynı zamanda tüm
dünyadan araştırmacı ve akademisyenlerin faydalanabileceği bir Ahşap Araştırma Merkezi
oluşturularak yeni Ahşap yapılara esin ve tecrübe kaynağı görevlerini de üstlenmesi
hedeflenmektedir. Bu proje çerçevesinde hedeflenen bir diğer amaç ise, İstanbul’a yeni bir
kongre merkezi kazandırmaktır. Böylece hem İstanbul özelinde Türkiye’nin Ahşap eserler
üzerinden kültürel kimliği ortaya çıkarılmış, hem İstanbul’a konferans turizmi fonksiyonu da
olan bir tesis kazandırılmış, hem de Orman Genel Müdürlüğü ve tüm Orman Endüstrisi Sektörü
için büyük bir prestij yapısı meydana getirilmiş olacaktır.
Bu amaçla hazırlanan proje Derneğimiz bünyesinde hazırlanmış ve İstanbul Kalkınma
Ajansı'na sunulmuştur. Projeye İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yer tahsis etmiş ve Resmi
Proje ortağı olarak yer almıştır. Proje Kalkınma Ajansı tarafından katıldığı kategoride (Turizm
kategorisi) değerlendirilememiş olmakla beraber Ahşap Sektörünün ve Ahşap sevdalılarının bir
hayali olarak geçerliliğini sürdürmekte ve uygulanma fırsatını beklemektedir. İsteyenler Dernek
merkezinde proje dökümanını inceleyebilirler. Bu proje çalışmasında TORİD Ahşap Müzesi’nin
fikir kaynağı olmakla beraber maddi destek de sağlamıştır.

Ahşap ve Ahşap Yapılar Semineri

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın talebi üzerine 20 Mart 2014
tarihinde “Ahşap ve Ahşap Yapılar” seminer programı gerçekleştirilmiştir.
Derneğimiz kurucu üyesi Prof. Dr. Nurgün Erdin “Çevre-Yapı ve Ahşap”, Emine Erdoğmuş
“Ahşap ile ilgili Hurafeler” ve Celalettin Akça “Çağdaş Ahşap Yapı Sistemleri” başlıklı sunumları
ile seminerde yer almıştır. Seminer katılımcıları tarafından yapılan sunumlar, özellikle İnşaat
Mühendisliği öğrencilerine, çok dikkat çekmiş ve öğrencilerde Ahşap’a dönük farkındalık
oluşturmuştur.

Ahşap Yapı Yönetmeliği Çalışmaları

2014 yılı ikinci yarısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Genel
Müdür ve Teknik Daire Başkanlığı düzeyinde yapılan temaslar ve çalışmalar sonucunda
ülkemizin ve Sektörün büyük eksiği olan Ahşap Yapı Yönetmeliği hazırlanması konusu devletin
gündemine alınmıştır. Önce Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bu konuda bir çalışma gurubu
oluşturmuş, Ulusal Ahşap Birliği Derneği olarak çalışma grubuna döküman ve bilgi desteği
sağlamıştır. Daha sonra Bakanlık tarafından bu çalışma Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
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uhdesine verilmiştir. Ulusal Ahşap Birliği aracılığı ve tavsiyeleri doğrultusunda Erol Karacabeyli
ile temas halinde olmaları sağlanmıştır. Bu konu Derneğimizin en öncelikli işlerinden biri olmuş
ve olmaya devam edecektir.

Yapı ve Yapıda Ahşap Fuarı (YAF) 2015

Derneğimizin katkıları ve desteği, üyelerimizin de katılımıyla 13-16 Şubat 2014 tarihlerinde
ICC İstanbul kongre Merkezi’nde gerçekleşmiş, katılımcılara ümit vermiş ve geleceğe daha
olumlu bakmaları sağlamıştır.
2. Yapıda Ahşap Fuarı daha geniş ve zengin katılımla 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde
Harbiye Kongre ve Fuar merkezinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ve ziyaretçilerin memnun
kaldıkları bu Fuarın her yıl gelişerek devam edeceği kanaati oluşmuştur. Yapıda Ahşap fuarı
Ahşap yapı Sektörünün bir ihtisas fuarı olma yolunda sancılı ve fakat başarılı bir süreci geride
bırakmıştır. Bundan sonra daha kendinden emin ve yüksek katılımlı bir fuar olarak sektöre
hizmet edecektir.
Fuar
kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
-

çeşitli

Şehirler Yeniden
Konferansı

konferanslar
Ahşap

Diyor

YAF 2015 Fuarında "Şehirler Yeniden
Ahşap Diyor" başlığı ile uluslararası katılımlı
bir konferans düzenlenmiştir.

Konferansa uluslararası üne sahip Ahşap
Yapılar konusunda uzman akademisyenler,
mimarlar, mühendisler katılarak sunumlar
gerçekleştirmişlerdir. Konferans genel
olarak amacına ulaşmış, Derneğimizin bu
faaliyeti basında duyuru ve haber olarak
yer almış ve mesajlarımız kayıtlara
geçmiştir. Konferansa özel sponsor olarak
Nasrettin Orman Ürünleri firması maddi
katkı sağlamıştır. Kendilerine teşekkür
ederiz.
- Ahşap Mimari Sergisi

Yapıda Ahşap Fuarı konferansı ile birlikte “Ahşap Mimarisi Sergisi” düzenlemiş
bulunmaktayız.
Üyelerinin birçoğu Ahşap sevdalısı olan İSMD İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyelerinin
tasarladığı çoğu uygulanmış Ahşap mimari eserlerinden oluşan tamamen yerli bir Ahşap Mimari
Sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş ve yoğun ilgi görmüştür. İstanbul SMD ve değerli
başkanı, Derneğimizin kuruluş faaliyetlerinde önemli katkılarda bulunan üyemiz Ersen GÜRSEL
Hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
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Ahşap ve Mimari: Ahşap Yapıların Yükselişi Sempozyumu
28 Mart 2015 tarihinde World Wood Day
etkinliği kapsamında IWCS Uluslararası Ahşap
Kültürü Vakfı işbirliği ile İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nde düzenlenen “Ahşap ve Mimari:
Ahşap Yapıların Yükselişi Sempozyumu”na
yurtdışından ve Türkiye’den 9 katılımcı ile çok dolu
ve bilgi yüklü sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Ahşap tarihinden Orman kaynaklarımıza
oradan modern Ahşap yapı malzemesi ve
sistemlerine kadar geniş bir yelpazede çok faydalı
bir etkinliğimize Yeni Zelanda, ABD, Çin, İtalya ve
İsrail gibi birçok ülkeden önemli akademisyenler
katılım göstermişlerdir. Dünyaca tanınan bir Ahşap
Bina
Standartları
uzmanı
olarak
Erol
KARACABEYLİ Ahşap Yapı Yönetmelikleri ile ilgili
manifesto niteliğinde önerilerini sunmuştur. Ahşap
kaynağımız
Ormanlarımızın
Sürdürülebilir
değerleri hakkında faydalı bilgileri paylaşmışlardır.
Ahşap ve Mimari: Ahşap Yapıların Yükselişi
Sempozyumu konuşmacıları ve konuları:
-

“İstanbul Deniz Müzesi, Ahşap Tarihlendirmesi ile İlgili Bir Çalışma”, Prof. Nili Liphschitz,
İsrail,

-

“Qing Hanedanı Stilinde Bir Binanın Tasarım ve Yapımı”, Prof. Cong Dong, Çin,

-

“Türkiye’de Geleneksel Ahşap İskelet Yapılarda Kullanılan Dolgu Malzemeleri ve Türleri”,
Prof. Dr. Ayşıl Yavuz, Türkiye, İstanbul,

-

“Ahşap Kültürümüzün ve Yapılarımızın Kaynağı Ormanlarımız”, Kenan Akyüz, Orman
Genel Müdürlüğü, Türkiye, İstanbul,

-

“İnsanlık ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ahşap Yapıların Stratejik Rolü”, Prof. Antonio
Frattari, İtalya,

-

“A.B.D. de Ahşap Yapılar - Tasarım ve Yapım”, Kevin C. K. Cheung, A.B.D.,

-

“Sürdürülebilir Ormanlardan Çağdaş Ahşap Yapılara”, Andy Buchanan, Yeni Zelanda,

-

“Ahşap Mirasımızı Neden Korumalıyız? Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Türkiye,

-

“Türkiye Ahşap Kültürünü Nasıl Tekrar Canlandırır?” Erol Karacabeyli, Kanada
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Sektör Fuarlarına Katılımlar
Derneğimiz YAF Fuarına destek verdiği gibi Ahşap ile ilgili çeşitli sektör fuarlarına katılım
göstererek Ahşap Kültürünün yeniden canlandırılması ve Ahşap kullanımının sağlıklı bir zemine
oturtulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde daha aktif çalışmalar yürüterek
aşağıdaki eksiklerin giderilmesi ve gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.
-

Acil olarak Ahşap malzeme standartlarının taranarak eksiklerin tamamlanması,
Ahşap malzeme üretiminde standartlara uyulması,
Standartlara uygun olmayan malzemelerin ticaretinin ve kullanımının önlenmesi,
Üretim kapasitelerinin belirlenme kriterlerinin tespit edilerek bir yönetmeliğe
bağlanması,
Ahşap Yapı Yönetmeliklerinin yapılması ve uygulama zorunluluğun getirilmesi, bunun
için takip ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması,

Belirtilen konularda çalışmaların bir an önce başlatılması bu yönde Arama Toplantıları
yaparak en uygun yol ve yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Derneğimiz bu konuları özellikle son iki dönemdir her platformda dile getirerek takip
etmektedir. İşte bu noktada üzerimize düşen görev daha ciddi bir adım atarak ilerde kurumsal
bir yapıya dönüşmesi hedeflenen diğer dernek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
üniversitelerde iştirakini sağlayarak geniş katılımlı bir Platform oluşturma çalışmalarını
başlatmaktır.
"TAMYAY""Türkiye Ahşap Malzeme ve Yapı Yönetmelikleri" Platformu adını verebileceğimiz bu
platform kaynakları ve ortak iradeyi birleştirerek hedefe daha kolay ilerlememizi sağlayacaktır.
Sonuç olarak da bu yapı bir enstitüye dönüştürülerek Ahşapla ilgili her türlü yasal ve kültürel
ihtiyaçları belirleyip çözümler üreten, bunları yayınlayan ve ihtiyaca göre sürekli yenileyen
kalıcı bir kurum haline dönüştürülerek hedefe ulaşılmış olacaktır.
Saygılarımızla,
Ulusal Ahşap Birliği
Yönetim Kurulu
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