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Grubun Amaçları

Aşağıdaki  konularda bilgi alışverişinde bulunmak, ilgili hususları etüd ve 
müzakere etmek amacı ile bir telegram grubu oluşturmak,  grup üyeleri ve 
mentörler ile bu amaçla etkinlikler düzenlemek;

● Ahşap yapı tasarlamak ve Ahşap mühendisliği ile ilgili gelişmekte olan yöntem 
ve malzemeleri konuşmak, mimari tasarım,  malzeme ve yapı üretim aşamaları, 
teknik tasarım ve uygulamalar ile mevzuat vs inşa ve sonrası süreçleri 
incelemek.

● Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun göze çarpan ve öne çıkan ahşap yapı 
projeleri ile yapısal ahşap malzemelerini gündeme getirip paylaşmak ve 
hakkinda konuşmak. Gelişmekte olan trendleri takip etmek.

● Ahşap malzemeler ve yapılar üzerine yüksek lisans yapan meslektaşlarımıza 
çalışmalarını sunma imkanı sağlamak ve onlara sorular sorup, tavsiyelerde 
bulunmak.

● Yine ayni alanda yüksek lisans ve doktora çalışması yapmak isteyen 
meslektaşlarımıza çalışma konularını seçme konusunda istişari tavsiyeler 
vermek.

● Grubumuz her zaman aktif olacağı için, her türlü soruya cevaplar aramak ve  
vermek.



Grubun İlkeleri

Grup amaçları için gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetlerde grup 
katılımcılarının, destekleyenlerin ve yöneticilerin aşağıdaki ilkelere göre hareket 
etme gayreti içinde olmaları beklenir;

● Bu grup ahşap konusunda ilgisi, emeği, eğitimi, birikimi ve geçmişi olan her 
kese açık ve aynı mesafede olacaktır. 

● Ahşapla ilgili olabilecek tüm akademik disiplinlere, meslek gruplarına ve 
yaklaşımlara ait birikim ve bilgilere aynı değer verilecek, disiplin ve meslek farkı 
gözetmeksizin paylaşma, birbirlerini tamamlama, yanlışları düzeltme ve 
eksikleri giderme fırsatı sunmaya çalışılacaktır. 

● Ahşap dünyası/sektörler/üniversiteler işbirliğine ve birbirlerini bütünleyicisi 
olarak desteklemeleri gerektiğine inanarak her kesimden katılımcının kökenine 
ve unvanlarına bakmadan bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek yolunda 
gayret sarf edilecektir. 

● Tüm faaliyetler bu anlayışla grup üyeleri ve destekleyenler arasında karşılıklı 
hakları gözeterek çıkar hesabı yapmadan yürütülmeye çalışılacaktır.



Grup Teknik Yönetimi

Kurucu Üyeler

Furkan
GÜLTEKİN

Çağatay
DEMİRCİ

Yasin
BAĞCI



Ersen Gürsel - Yüksek Mimar

Prof. Dr. Ahmet Türer- Orta Doğu Teknik Üniversitesi- İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten  - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Mimarlık 

Celaleddin Çelik - Yüksek Mimar -  NUN mimarlık

Demet Sürücü - Orm. End. Yüksek Mühendisi

Kemal Ergin - Makine Mühendisi - Senkron Kimyevi Madde İth. İhr. Tic.San.A.Ş

Prof. Dr. Coşkun Köse - Orm. End.  Mühendisi - İÜC Orman Fakültesi

Ahmet Topbaş - İnşaat Yüksek Mühendisi - ATTEC Structural Design Kurucusu

Doç. Dr.  Cenk Demirkır - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Orman Endüstri Mühendisliği

Muhammed Emin Şişman - Mimar FSM Üniv. Mimarlık Araştırma Görevlisi

Ve diğerleri…..

Danışmanlar (Mentorlar) 
Ekip gönüllü katılmayı kabul eden akademisyen, uzman, usta, ilgili 
dernek üyelerimizden oluşacaktır. Örnek Danışman ekibi:



Grup Kuralları (1)
1. Gruba yeni katılanlar kendilerini tanıtmak ile yükümlüdür. 

Örnek tanıtma mesaji:

İsim  Soyisim
Okuduğu Okul/Çalıştığı Kurum
Bölüm / Unvan 
Hangi sınıfta olduğu
Telefon: XXX XXX XX XX  -  Mail: XXX@gmail.com

2. Grubun konusu sadece Ahşap yapı ve yapı malzemeleridir. Farklı konularda konu 
açılamaz.

3. Grup sadece Ahşap Yapı ve malzemeleri konusu ile ilgili mühendis ve mimarlara 
açıktır. Konu ile ilgisi olan bütün mühendislik dalları İnşaat, Orm. Endüstri. Makine, 
İklim, Cevre vs katılabilir. 

4. Grupta ahşap sektörü ile ilgili iş ve staj ilanları paylaşılabilir.
5. Grupta konuyla ilgili bilgilendirme yapılabilir, reklam paylaşımları yapılamaz.
6. Grup üyelerinden rahatsız edici mesaj alanlar grup yöneticisini bilgilendirmelidir.



Grup Kuralları (2)
Grupta;
1- Kesinlikle siyaset, din, dil, ırk, cinsel yönelim tartışmalarına girmek, herhangi bir kişi ya da 
kurumu hedef alan eylem ya da yorumda bulunmak,
2- Küfürlü ve argo konuşmak, yazmak,
3- Yazım kurallarına özen göstermemek,
4- Alakasız medya paylaşımı yapmak (özellikle şahsi özçekim, ses kaydı, video, herhangi bir 
fotoğraf vs…),
5- Grup huzuru açısından grup içerisinde mesleki de olsa tartışmalar yapmak,
6- Grup maksadına uymayan mesajlar göndermek,
7- Birebir konuşmalar,  yazışmalar yapmak,
8- Grup içerisinde kişileri yanlış yönlendirici, kaynağından ve doğruluğundan emin olunmayan 
bilgiler vermek,
9- Grup içerisindeki kişilerin iletişim bilgilerinin( telefon numaraları, mail vb.) başka kişiler ile 
paylaşmak ve başka gruplara eklemek,
10- Başkalarının uyuyabileceği gece  saatlerinde grupta paylaşım yapmak,
11- Cuma, bayram, özel gün tebrik mesajları göndermek,
12-Grupta mesaj olarak günaydın, iyi günler, iyi bayramlar vb. gibi tetikleyici paylaşımlar yapmak, 
(paylaşımların başına veya sonuna eklenen nezaket hitap ve dilekleri hariç)

KESİNLİKLE YASAK OLACAKTIR.

Yukarıda yazılan Grup  kurallarına uymayan kişiler kural ihlalinin ağırlığına göre yönetim 
tarafından 24 saat, 30 gün veya süresiz olarak gruptan uzaklaştırılacaktır.



Gruba Davet

- Kişileri gruba davet etmek amacı ile bir davet maili gönderilir.
- Grup davet maili bir kayıt anketi içerir.
- Kayıt anketinin birinci aşamasında katılımcı ile ilgili temel bilgiler 

yer alırken, ikinci aşaması ise grup kuralları katılımcılara sunulur 
ve onaylamaları beklenir.

- Bu iki aşamayı tamamlayarak formu dolduran katılımcılar ile 
anketin sonunda telegram grubunun linki paylaşılır.

● Kayıt Anketi: https://forms.gle/y7pN1DKUhFKJ7LmE8



Gruba Kimler Katılabilir?

Ahşap ile ilgilenen veya ilgilenmek isteyen:

● Herhangi bir üniversitenin şu anda bir mühendislik veya mimarlık bölümlerinde lisans 

,yüksek lisans, veya  doktora eğitimi alan öğrenciler,

● Mimar ve mühendisler.



Bilgi Bankası ve Rehber

- Grup ile paylaşılan dosyalar, kurucu üyelerden oluşan bir komite tarafından 

değerlendirilecektir.

-  Değerlendirilen dokümanlar arasında önemli görülenler ise Google Drive 

üzerinden açılan bir bilgi bankasına eklenecektir. Bu bilgi bankası tüm grup 

üyelerine açık olacaktır ve istenildiğinde incelenebilecektir.

- Ayrıca, Ulusal Ahşap Birliğinin elinde mevcut bulunan dökümanlar, tasarım 

rehberleri vs. bu bankaya komite tarafından eklenecektir.



Soru Sorma ve Bilgi Alma

- Grup üyeleri grup amacına uygun her türlü bilgi,belge, düşünce,fikir ve 
sorularını grupta serbestçe paylaşabilirler.

- Grup üyeleri merak ettikleri konuları veya sorularını doğrudan gruba yazarak 
kurucu üyelere iletebilirler. İletilen sorular komite tarafından dikkate alınıp, 
en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

- Eğer grup üyeleri danışmanlara direkt soru sormak veya bir konuda danışmak 
isterler ise,  bir form aracılığı/e-mail aracılığı  ile komite üyelerine iletebilirler.

- Komite üyeleri sizin sorununuzu ilgili mentora aktarabilir ve alınan cevaplar 
soru soran kişiye en kısa sürede iletilecektir.

 



Grup Toplantıları

- Grubun oluşturulmasından 1 hafta sonra bir tanışma toplantısı yapılacaktır.
- Tanışma toplantısının ardından her iki-dört  hafta da bir grup toplantıları 

yapılacak olup bu etkinlikler
- Şu anda ahşap yapilar alanında yüksek lisans veya doktora yapan üyelerin tezleri 

hakkında
- Ahşap malzemelerin üretim aşamalarını, Ahşap Yapıların tasarımları, inşası, insa 

öncesi ve sonrası süreçleri ile ilgili detaylar hakkında,
- Dünyada göze çarpan ahşap tasarımlar ve uygulamalar ile ilgili detaylar hakkında,
- Ahşap alanı ile ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki akademik ve sektörel imkanlar 

hakkında,
- Çok merak edilen konular ile ilgili mentor ekibi tarafından yapılan

sunumları ve konuşmaları içerecektir.

● Sunum yapmak isteyen kişiler, komite ile iletişime geçerek grup toplantılarında    
sunumlarını gerçekleştirebilirler. (Sunum süre ve şartları ayrıca 
belirlenecektir).


