




 Amerika’daki konutların ortalama 90’ının, Kaliforniya’da 
ise 99’unun ahşap olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?

 Amerika’da, 50 m2 lik “panolu” bir ahşap evin kaba 
montajını; iki işçinin 5 SAATTE, tüm işçiliğini BİR 
HAFTADA bitirebildiğini BİLİYOR MUYUZ ?



 Deprem sigortası priminin beton evlerde ahşap eve göre 
5 MİSLİ FAZLA olduğunu ve bütün bu sebeplerden 
Amerika’da betonarme evde oturmanın bir LÜKS 
olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?

 Şu günlerde İngiltere’de 6 KATLI ahşap sosyal 
konutların inşa edildiğini BİLİYOR MUYUZ ?

 Betonarmenin ahşaba göre 5 KAT, çeliğin 13 KAT ağır 
olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?



 Köprülü yalısı 17.YÜZYIL sonlarında inşa edildiğinde 
Amerika’nın henüz tarihte yer almadığını BİLİYOR 
MUYUZ ?

 Paris’te de 200 M YÜKSEKLİĞİNDE ahşap DOĞAYA 
SAYGI KULESİnin yapılmakta olduğunu BİLİYOR 
MUYUZ ?

 1cm Kontra plağın veya ahşabın 16 cm betonun ısı 
izolasyon değerine eşit olduğunu BİLİYOR MUYUZ?



 Bunlara karşılık, DÜNYANIN EN BÜYÜK TARİHİ 
AHŞAP BİNASININ 100 M boyu , sekiz katlı bina 
yüksekliği ile tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada’ki 
Rum Yetimhanesi olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?

 100 m2 lik betonarme karkas sistemin yaklaşık 75 ton, 
100 m2 lik ahşap karkas sistemin ise 2.5 - 4 ton arasında 
geldiğini, böylece temele gelen yüklerin 20 ila 30 kere 
daha az olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?





 Ahşap kullanılarak 1790 DA 108 METRENİN Ren 
nehrinde “Limmat” köprüsünde geçildiğini, bugün 160 
m açıklığın çatılarda rahatça geçilebildiğini ve şu anda 
250 m nin de geçilmek üzere olduğunu BİLİYOR 
MUYUZ ?

 Hesap sonucu çıkan ahşap kesitinin biraz daha büyüğü 
kullanıldığında, dıştaki kömürleşen tabakanın doğal bir 
izolasyon sağlayarak iç ahşabın YANMASINI 
GECİKTİRDİĞİNİ BİLİYOR MUYUZ ?



Belli bir açıklıktan sonra kendini bile 
taşıyamayan betonun havlu attığını, koruma 
tedbiri alınmazsa çelik çatının, önce aşırı 
genleşme yüzünden deforme olarak taşıyıcı 
özelliğini kaybettiğini 600 DERECEDEN 
İTİBAREN çökme riski taşıdığını ve bu yüzden 
15 DAKİKA içinde çökebildiğini , ısıda 
genleşmesi sıfır olan ahşap çatının ise yanarak 

taşıyıcı gücünü kaybedene kadar ORTALAMA 
BİR SAAT ayakta kalabildiği ve bu yüzden 
canımızı kurtarabildiğimizi BİLİYOR MUYUZ ?



 Amerika’nın en büyük ve ünlü yapım firmalarından 
Skidmore,Ovings&Merrill’in inşa ettiği 120 x 200 m 
boyutlarında,17.500 kişilik Ütopya salonunun yapımında 
yine bu yüzden, yani YANGINA DAYANIKLI olması 
için ahşabın çeliğe tercih edildiğini BİLİYOR MUYUZ ?

 1225 de Ren nehrinde inşa edilen Basel köprüsünün 1903 
yılına kadar 774 yıl hizmet verdiğini, 13. ve 14.yüzyılda 
inşa edilen ; ahşap kolon ve çatıları olan Kastamonu: 
Mahmutbey , Beyşehir: Eşrefoğlu ve Afyon Ulu 
Camilerinin, özel bir bakıma sahip olmaksızın 600 İLA 
700 YILDIR ayakta olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?
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 Ahşap yapılarda yaşayanların FİZYOLOJİK VE 
PSİKOLOJİK AÇIDAN kendilerini çok daha sağlıklı 
hissettiklerini , betonarme evlerde ikamete mecbur 
kaldıklarında rahatsızlandıklarını duymuşsunuzdur. 
Romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım 
bozuklukları üzerinde , BİZLE BİRLİKTE NEFES ALAN 
AHŞABIN olumlu etkileri olduğunu , buna karşılık 
betonun ; sürekli RADON GAZI yayarak bedenimiz 
üzerinde TOKSİK ETKİ yaptığını da BİLİYOR MUYUZ ?



 Dünyada ahşabı inşaat sektöründe kullanan ülkelerde 
ORMANLARIN KÜÇÜLMEDİĞİNİ , tersine ; bilimsel bir 
yaklaşım ve bilinçli bir koruma anlayışı ile hızla 
BÜYÜMEKTE OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ ?

 Amerika’da ormanların her yıl kesilen miktarının 23 Ü 
KADAR BÜYÜMEKTE olduğunu ,yani kesilen her 100 
AĞACA KARŞILIK 123 AĞAÇ yetiştiğini BİLİYOR 
MUYUZ ?





 Depremde bizi öldürenin “SADECE BETONUN 
AĞIRLIĞI” olduğunu , ahşap evlerde ölüm riskinin sıfıra 
yakın olduğunu BİLİYOR MUYUZ ?

 20 yıl önce İstanbul’un kültür mirası olarak korunması 
projesi içinde İstanbul’a gelen Japon uzmanların , 
dünyada depreme karşı en dayanıklı yapının OSMANLI 
AHŞAP KARKAS SİSTEMİ olduğunu söylediklerini 
BİLİYOR MUYUZ ?

 20.yüzyılın başında “ömrü sonsuzdur” diye anlatılan 
betonarmenin fiziki ömrünün, KARBONATLAŞMA VE 
KOROZYON sorunu yüzünden ortalama 60 YIL 
olduğunun artık bilimsel olarak kabul edildiğini 
BİLİYOR MUYUZ ?





 Çağın gereklerine uygun teknoloji ve mimari çözüm ile 
inşa edilen ahşap konutların “Türkiye’de de” BETON 
EVLERDEN DAHA UCUZA çıkabileceğini BİLİYOR 
MUYUZ ?

 ÜLKEMİZ TOPRAKLARININ 92 SİNİN DEPREM RİSKİ 
TAŞIDIĞINI ve nüfusumuzun 98 inin yani en az 59 
milyon kişinin bu tehlike ile her an yüzleşebileceğini 
BİLİYOR MUYUZ ?



Fransada bir üniversitede, ahşap
kaplamalardan harika elbiseler
tasarladığını, tasarlanan elbiselerden birer
numune yapıldığını, hatta bu elbiselerle
defileler düzenlendiğini biliyormuyuz ?








