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Tarihi Evler ve Konaklar
Kastamonu, Beypazarı, Safranbolu, Karadeniz Bölgesi...
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Tarihi Ahşap Camiler

Ahşap camiler, 13. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar ihtişamından bir şey kaybetmeden 
yapılmaya devam etmiştir.

Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi UNESCO'nun dünya mirası geçici listesindedir.

Ata Camisi 1258 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından inşa 
ettirilmiştir.

Gazeteci- Yazar Tunçay, yaklaşık 12 bin kilometrelik yol kat ederek 31 ildeki, 240 
ahşap ve ahşap direkli camiye eserinde yer vermiş. Çalışmada, ağırlıklı olarak 
Karadeniz bölgesi ve Ankara, İstanbul, Konya, Çorum, Afyon, İzmit, Eskişehir, 
Denizli gibi şehirlerimiz bulunuyor.



Eşrefoğlu 
Camisi 
Anadolu'daki 
ahşap direkli 
camilerin en 
büyüğü ve 
orijinali olup 
1296-1299 
yılları 
arasında 
inşa 
edilmiştir.



Konya'daki 
Sahip Ata 
(veya Sahib-i 
Ata) Camii. 

Yaptıran: 
Selçuklu 
veziri Sahip 
Ata 
(1258-1283)

Ahşap direkli 
bir başka 
Selçuklu 
eseridir.
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Tarihi olarak ahşaba geçiş:
14 Eylül 1509'da İstanbul, Osmanlı tarihinin kaydettiği en şiddetli depreme maruz 
kaldı. Küçük kıyamet (Kıyamet-i Suğra) denilen bu depremde İstanbul'da 109 
cami ve mescit ile 1.070 ev kullanılamaz hale geldi. 

Sultan II. Bayezid, Edirne’de ahşap evde yaşadı ve depremler sonrası çıkardığı 
ferman ile (1) dolgu zeminler üzerine yapı yasağı getirdi ve (2) başkentte inşa 
edilecek tüm yapıların ahşap-karkas malzemeden olması emredildi. 

II. Bayezid'in çıkardığı bu ferman aynı zamanda Türkiye’de yapı tipi ve kullanılacak 
yapı malzemelerine dair kurallar getiren ilk yasal düzenleme olarak kabul 
edilmektedir.
http://ikincibayezid.uzerine.com/index.jsp?objid=4544
https://tr.wikipedia.org/wiki/1509_Konstantinopolis_depremi 

http://ikincibayezid.uzerine.com/index.jsp?objid=4544
https://tr.wikipedia.org/wiki/1509_Konstantinopolis_depremi
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Ülkemizde ahşap kullanımı ne seviyede?

11 yıldır bina sayımı yapılmadı. Türkiye bina stoku envanterini bilmiyor. TÜİK son 
bina sayımını 2000'de yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni envanter 
duyurusunu 2010 yılında yapabildi ancak bu çalışma başlamadı. Dolayısıyla son 
11 yıllık gelişmeler istatistiklere yansıtılmış değil. GÜNCELLEME 02 Şubat 2021 
22:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1929’dan bugüne kadar Türkiye’deki bina 
sayımını açıklarken, toplam 11 milyon 598 bin 446 binanın kullanımda olduğunu 
kaydetti. 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncellenme: 23.01.2021 - 07:00| ÖNDER 
YILMAZ Ankara
https://www.dunya.com/gundem/11-yildir-bina-sayimi-yapilmadi-haberi-157696 
https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyede-11-milyon-598-bin-bina-var-6413119 

https://www.dunya.com/gundem/11-yildir-bina-sayimi-yapilmadi-haberi-157696
https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyede-11-milyon-598-bin-bina-var-6413119


Bina yapım tipine göre dağılım



Bina malzemesine göre dağılım



Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

1. Göreceli olarak az sayıdaki hımış ve ahşap yapılar.



Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

2. Göreceli olarak kullanımı azalmış ahşap kapı ve pencere



Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

3. Betonarme yapı inşaatında kalıp ve destek olarak





Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

4. Çatılarda taşıyıcı sistem olarak



Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

5. Ahşap çardaklar, kamelya, çocuk oyun alanı, vb





Ülkemizde güncel olarak ahşap kullanımı

6. Mobilya



Plakalar (Plywood, OSB, MDF, HDF, 
Sunta, LVL, LVB, vb...)





More variety

Laminated Strand Lumber (LSL)

Parallel Strand Lumber (PSL)

Oriented Strand Lumber (OSL)



Kontraplak - Plywood



Kontraplak - Plywood
https://www.metsawood.com/global
/news-media/videos/Pages/Kerto-lvl
-production-video.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=
1GudmY8bM7c 

https://www.metsawood.com/global/news-media/videos/Pages/Kerto-lvl-production-video.aspx
https://www.metsawood.com/global/news-media/videos/Pages/Kerto-lvl-production-video.aspx
https://www.metsawood.com/global/news-media/videos/Pages/Kerto-lvl-production-video.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1GudmY8bM7c
https://www.youtube.com/watch?v=1GudmY8bM7c


Dünyada yapısal ahşabın 
kullanım şekilleri



Solid Lumber - Masif Ahşap



GLUed LAMinated Timber (glulam)
Lamine ahşap - yapıştırma tabakalı ahşap kiriş









Glued-laminated construction (Glulam)



Cross Laminated Timber (CLT)
çapraz lamine ahşap



Kompozit







Structural Use
Post-and-beam (or timber-frame) construction

Light-frame construction

Prefabricated panelized construction

Glued-laminated construction (typically for longer spans)

Pole buildings (typical in so-called “agricultural” buildings)

Shell and folded plate systems (common for gymnasiums and other larger enclosed areas).

Partially wood:

wood roof systems supported by masonry walls or 

wood floor systems supported by steel frames

Bridges



Post-and-beam (or timber-frame) construction



Light-frame construction







Prefabricated panelized construction











Pole buildings (agricultural)





Katlanmış kabuk yapılar











Köprüler
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Deprem - Avantaj

14 Eylül 1509 Osmanlı’da en büyük deprem.

Küçük kıyamet (Kıyamet-i Suğra)

Sultan II. Bayezid İstanbul’daki evlerin ahşaptan yapılmasını emrediyor

20.yy kadar böyle devam ediyor.

Sonra betonarme dönemi



Newton’s Law (1680),  D'Alembert's principle (1743)

F=m*a







Ahşap yapılar
➔ Hafif
➔ Kuvvetli
Dayanım > F = m * a
⇑ Dayanım > F = ⇓ m * a
Ahşap Beton Çelik
300-500 kg/m3        2500 kg/m3 7850 kg/m3
30 - 50 MPa 4 - 35 MPa 320 - 520 MPa
100 kPa.m3/kg 12 kPa.m3/kg 54 kPa.m3/kg







Yangın - Avantaj



Concrete                         Steel 



Wood beam survives fire in casein plant in 
Frankfort, NY. 

“... after many hours of 
burning in the 1953 fire at 
a casein 
plant in Frankfort, New 
York”
Ref: Thermal Properties
 
Roger M. Rowell and 
Susan L. LeVan-Green 
USDA, Forest Service, 
Forest Products 
Laboratory, Madison, WI 
and 
Department of Biological 
Systems Engineering, 
University 
of Wisconsin, Madison, 
WI 





https://www.youtube.com/watch?v=YYtgyJmkK3E 

https://www.youtube.com/watch?v=YYtgyJmkK3E




intumescent timber varnish



Nefes alan yapı - Nem geçirgenliği



Isınma - soğutma
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https://wood-works.ca/wp-content/uploads/Patrick-Crabbe.pdf
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Ekonomik avantajlara ek:

1. Temel masrafları az (hafif). Zayıf zeminlerde kullanılabilir. 
Oturma ihtimali düşük.

2. İnşaat çok hızlı tamamlanıp erken zamanda kiraya verilebilir 
ya da satılabilir.

3. Deprem kuvvetleri az               daha küçük elemanlar, hafif ve 
dayanıklı.

4. Radon vb gazlar, manyetik alanı tutmuyor.



Son değerlendirmeler:

● Üretimde Güneş Enerjisi kullanılır

● Ham maddeyi havadan alır

● CO2 emisyon negatif ve karbon ayak izi

● Üstün malzeme özellikleri (dayanım, hafif, ısı iletim, CO2 yakalama, …)

● Avantajlar depremde, maliyet, hız, yangın, vb.. 

● Sürdürülebilir !

● “Ahşap 21nci yüzyılın malzemesi olmaya adaydır.”



İlginiz için teşekkür 
ederim...

aturer@metu.edu.tr 
Prof. Dr. Ahmet Türer

ODTÜ - İnşaat Müh. Bölümü
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