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Arka Plan ve Durum Analizi

Dünyayı Meşgul Eden 
P bl l

► COVİD
Problemler

► Global Isınma► Global Isınma

► Deprem Güvenli, Enerji Etkin, Çevre Dostu,► Deprem Güvenli, Enerji Etkin, Çevre Dostu,
Kaynağı Yenilenebilen Sürdürülebilir, Ferah
Yapılar



Y dü t i i A ji tük ti i iYapı endüstrisi Avrupa enerji tüketiminin
%42’ sini CO2 emisyonunun %35’inden

l d B d l dü t i i isorumludur. Bu nedenle yapı endüstrisinin
ana önceliği enerji tüketiminin azaltılması,

ji i k ji tki lenerjinin korunması ve enerji etkin yapılar
üretilmesidir.

Beton tek başına CO2 emisyonunun %5’ş y
inden sorumludur.



ÇÖZÜMÇÖZÜM

Alt tif ö ü l i t ld ğ biAlternatif çözümlerin araştırıldığı bir 
çok çalışmada en geçerli seçenek

Ahşap; Yapı malzemesi olarak (hafif,
sağlam, depreme dayanıklı, sağlıklı,ğ , p y , ğ ,
yalıtım, uzun ömür, estetik, ferah)



Orman Ağaç Ahşap
Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle 
birlikte orman sayılır (6831 Orman Kanunu).

Orman     Ağaç      Ahşap

Genç bir orman her bir ton odun üretimi
için, bir ton oksijen üretir ve 1.4 ton CO2 
depolamaktadır.



Ağaç 
Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az
5 metre boy yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü,
gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsugövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu
bitkiler

312 ft (95 m) Sitka Spruce 
Kanada

TimberTower
Germany

100m
Oakwood Timber Tower
(300m) UK



Ahşap Nedir?Ahşap Nedir?
► Ağaç Ağaçcık ve çalıların gövde kök ve dallarında► Ağaç, Ağaçcık ve çalıların gövde, kök ve dallarında

kabuğun soyulmasından sonra kalan kısmına odun
diyoruz.diyoruz.





Aynı ödevi gören hücre toplulukları dokuları meydana getirirler.
Odunda ödevleri birbirinden farklı iletim, destekleme, depo etme
veya beslenme olmak üzere üç çeşit doku oluşmaktadır.
Odunsu hücre son şeklini ve boyutlarını aldıktan sonra
protoplazma faaliyeti ile primer çeper tabakası üzerinde
sekonder çeper tabakası oluşarak hücre çeperi kalınlaşmaya
başlar. Sekonder hücre çeperi tabakası dıştan lümene doğru S1
(dış), S2 (orta), S3 (iç) olmak üzere genellikle üç tabakadan
ibarettir. Orta tabaka en kalın olup, iç tabaka bazı hâllerde
bulunmayabilmektedir.



Bu tabakalar nasıl gözüküyor?Bu tabakalar nasıl gözüküyor?

Neyi anımsatıyor



Yapısal Ahşapp ş p

2020

MÖ 600-200



Yapı Malzemesi Olarak Ahşap Tarihçesi
İnsanoğlunun barınma gereksinimini karşılamak için
kullandığı ilk yapı malzemelerinden biri ahşaptır. Ahşabınğ y p ş p ş
Türk kültüründe çağlar boyu en iyi şekilde kullanıldığı
bilinmektedir.

Ahşap yapılarda son yüzyıla kadar en yaygın
ve ileri teknolojiler Japonya ve Osmanlıve ileri teknolojiler Japonya ve Osmanlı
İmparatorluğu, Anadolu Toprakları



Tottori JaponyaTottori, Japonya
Dizayn : 500 yıl



SafranboluSafranbolu



TRABZONTRABZON



Yetimhane BüyükadaYetimhane, Büyükada



Neden Ahşap Yapılardan Vazgeçilmiş?Neden Ahşap Yapılardan Vazgeçilmiş?
Yangınlarg

ÇürümeÇürüme

Maliyet (Malzeme darlığı)Maliyet (Malzeme darlığı)

O l l ğ hi iOrmanların azalacağı hissi

Betonarme binaların gelişi
Ahşabın önemli oranda kullanıldığı geleneksel Türk evleri; sosyal, kültürel,
ekonomik, endüstriyel ve geleneksel nedenler yanında, ulaşım, eğitim,
yapım özellikleri ve malzeme gibi unsurlar nedeniyle unutulmuştur.



Yapıdan Beklentiler



Ahşap Yapıların AvantajlarıAhşap Yapıların Avantajları
1. Sağlam ve hafiftir

2. Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan 
kuvvetleri dağıtan çok miktarda yük yolu vardır

3 Ah l d k ll l i ili bi l l i d i ji i i d ğ t k i i3. Ahşap yapılarda kullanılan çivili birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için 
elverişlidir 

4 Ahşap yapıların yapımı hızlı ve kolaydır4. Ahşap yapıların yapımı hızlı ve kolaydır

5. Gerekli tadilatlar kolaylıkla yapılabilmektedir

6. Isı iletim katsayısı birçok malzemeye göre düşüktür

7 Yalıtımı kolaydır7. Yalıtımı kolaydır

8. Sünektir

9. Ahşap sadece yenilenebilir değil, enerji tüketimi, hava ve su kirliliği konusunda 
çevreye dosttur



Ahşabın AvantajlarıAhşabın Avantajları

► H fiflik E li ti il i t k l jil l► Hafiflik: En son geliştirilmiş teknolojilerle
üretilen ahşap yapılar, eşdeğer
b t k i l d d hbetonarme ve kargir yapılardan daha
hafiftir.



Yoğunluğu düşük olmasına rağmen direnci
yüksektiryüksektir.
Örnek;

Ahşap yoğunluğu ortalama 0.60 gr/cm3
Liflere paralel çekme direnci 1000 kg/cm2

1000/0.60= 1666 yani ahşap kendi ağırlığının 1666
katı bir çekme yükü taşıyabilmektedirkatı bir çekme yükü taşıyabilmektedir.

Çelik yoğunluk 7.8 gr/cm3Çelik yoğunluk 7.8 gr/cm3
Çekme direnci 5000 kg/cm2

5000/7.8= 641
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► Depreme Dayanıklı:
Depremde betonarme ağır yapılar;Depremde betonarme ağır yapılar;
• Yaşam alanını bırakmaması
• Kurtarma çalışmaları sadece ağır makineler
ile yapılabilmektedirile yapılabilmektedir.

Depremde ahşap yapı;
• Daha fazla yaşam alanı oluşturur.

Ah l d k l l b l• Ahşap yapılarda kurtarma çalışmaları balta,
kazma, balyoz, el testeresi vb. el aletleri

Ancak ahşap ev hangi durumda olursa olsun
depreme dayanıklıdır demek bilimsel
görüşten uzaktır.g ş

Her yapı sisteminde olduğu gibi ahşap yapı
sistemlerinde de deprem yüklerini kapsayansistemlerinde de deprem yüklerini kapsayan
yapısal tasarım gereklidir.



Ahşap yapılar ve depremler

FPInnovations 
Forintek 
Special 
Publication SP 
40 199940, 1999

İngilizceİngilizce
Fransızca
Japonca
ÇiÇince
Korece



Ahşap Yapıların Deprem PerformansıAhşap Yapıların Deprem Performansı
Kuzey Amerika, Yeni Zelanda ve Japonya’da
büyüklüğü richter ölçeğine göre 5,7 ila 8,4büyüklüğü richter ölçeğine göre 5,7 ila 8,4 
arasında değişen 7 büyük depremde,

Alaska (1964 M 8 4)Alaska (1964 - M 8,4) 
Kaliforniya (1971 - M 6,7) 
Yeni Zelanda (1987 - M 6,3) 
Q b (1988 M 5 7)

300.000 den fazla platform tipi ahşap
k k tkil i ölü iQuebec (1988 - M 5,7) 

Kaliforniya (1989 - M 7,1) 
Kaliforniya (1994 - M 6,7) 

karkas ev etkilenmiş ölü sayısı ise
toplamda sadece 34’dür

Kobe-Japonya (1995 - M 6,8)

Gölcük depreminde ise;
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralı 

In most cases, earthquakes do not kill people, ost cases, ea t qua es do ot peop e,
STRUCTURES DO!



► Sağlıklı:Ahşap yapının nefes alabilen ve
nem barındırmayan özelliği dolayısı ile
yazın serin, kışın sıcak ve sağlıklı bir
ortam sunar. Stres seviyesi nabız, algı
kapasitesi



Biyofilik Tasarımy



► İzolasyon:



► Yangına Dayanıklı:

► Mimari Avantaj:

Dayanıklılık► Estetik:

► Kalite:► Kalite:

►► Konfor:

► Ekonomi:
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Yangına Karşı DayanıklılıkYangına Karşı Dayanıklılık







Ahşap hayal gücünüz ile sınırlı bir malzemedir.





Ahşap ve Çevreş p Ç

Doğal
Geri dönüşümlüGeri dönüşümlü

Kaynağı yenilenebilen



Gömülü Enerji: Bir materyal yada ürünün hasatı,
çıkarılması üretimi ve kullanım yerine taşınmasıçıkarılması, üretimi ve kullanım yerine taşınması
için gerekli olan toplam enerji miktarını ifade
eder. Ahşap, yapılarda kullanılan diğerş p, y p ğ
materyaller (çelik, beton, alüminyum, plastik) ile
kıyaslandığında daha düşük bir gömülü enerjiye

hi tisahiptir





Karbon Etkisi: Karbonun küresel iklim değişikliğinde önemli bir
rolu ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından olumsuz bir etkisi
mevcuttur Ormanlar ise dünyanın karbon dögüsü üzerinde çokmevcuttur. Ormanlar ise dünyanın karbon dögüsü üzerinde çok
önemli bir rol oynar.



Ahşabın karbon depolama yeteneği

Sequestered in a typical house: 

28 000 kg CO2 = 7 years of car 28 000 kg CO2 7 years of car 
emissions

C

CO2CO2





► Sürdürülebilirlik: Metal ve plastik gibi
diğ f il k kök li ü ü l i k idiğer fosil yakıt kökenli ürünlerin aksine
orman kaynakları yenilenebilir ve uygun
bi ü i ö i i il ü i l kbir üretim yönetimi ile süresiz olarak
temin edilebilir.
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LCA, çevresel etkileri performans tabanlı yaklaşımı
kullanarak ölçer. LCA, bir ürünün ömür süresince çevreyeç , ç y
olan bütün etkilerini hesaplar.
Bu içerikler ; madde ekstraksiyonu, üretim ,nakliyat, yükleme,
k ll ü dü k l id k ll dkullanma, sürdürme, yıkılmama veya yeniden kullanımdır.
Bu araştırmalar sonucunda LCA; ahşap ürünler diğer
materyallere oranla çok daha iyi çevresel avantajlar sunarmateryallere oranla çok daha iyi çevresel avantajlar sunar.
LCA tarafından çevresel etki göz önüne alındığında ; ahşabın 
dış hava koşullarındaki performansı, çelik ve betonun ş ş p ç
kıyaslama kriterleri aşağıdaki gibidir :
Üretimdeki Oluşum Enerjisi
S G l E i lSera Gazları Emisyonları
Havaya Kirlilik Salınımı
Su Kirliliği OranıSu Kirliliği Oranı
Toprak Kaybı Oluşumu



Peki Olumsuz bir Özelliği Var mı?Peki Olumsuz bir Özelliği Var mı?



ANİZOTROPİ ve ÇALIŞMAANİZOTROPİ ve ÇALIŞMA

Ahşap özellikle lif yönüne ve yıllık halka yönüne göre farklıAhşap özellikle lif yönüne ve yıllık halka yönüne göre farklı
yönlerde farklı özellikler gösterebilir.

Direnç özellikleri bu yönlere göre farklılık gösterebilir.



Çalışma
► Ahşapta lif doygunluğu noktasının

altındaki rutubet hareketleri boyutsal vealtındaki rutubet hareketleri boyutsal ve
hacimsel değişimlere neden olur. Buna
ahşabın çalışması denirahşabın çalışması denir.

Anizotropi nedeniyle çalışma her yönde eşit 
d ğildideğildir.

Lif doygunluğu noktası (LDN)/Fiber saturation point (FSP); Ahşapta hücre 
çeperlerinin bağlı su ile doygun hale geldiği noktadaki denge rutubet miktarı



Ayrıca ahşap kuruma esnasında meydana gelen daralma ile y ş p y g
şekil değiştirebilir.
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Bu şekil değişmeleri çanaklaşma, oluklaşma, kılıcına
eğilme eğilme burulma şeklinde olmaktadır Bu özelliğieğilme, eğilme, burulma şeklinde olmaktadır. Bu özelliği
nedeni ile yapıda kullanılan ahşabın konstrüksiyon olarak
iyi planlanması gerekir.y p g
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Ahşabın bu özelliği her tür konstrüksiyonda dikkate
alınmalıdıralınmalıdır.
Böylece kirişin dışta sıvanması durumunda sıvanın bu
çalışma sonucu dökülmesi, boyanın bozulması sözç ş , y
konusu olabilecektir.

52As, N. Ders Notları



Örneğin süpürgelik olarak ahşabın kullanılması
durumunda yıllık halkaların kabuk tarafına bakan yüzüy y
duvara gelmelidir.

53

As, N. Ders Notları





LEVHA ÜRÜNLERİ

Odun lif haline getirilerek üretilen levhalar: Yumuşak lif
levhalar, Orta yoğunluktaki lif levhalar (MDF), yükseklevhalar, Orta yoğunluktaki lif levhalar (MDF), yüksek
yoğunluktaki lif levhalar (HDF),

Odun kaplama haline getirilerek üretilen Levhalar:
(Kontrplak, Kontrtabla, LVL),

Odun yonga yada küçük boyutlu şeritler haline getirilerek
üretilen Levhalar: Yonga levha, Etiket yonga levhaüretilen Levhalar: Yonga levha, Etiket yonga levha
(Waferboard), şerit yongalı levha (Flakeboard), Yönlendirilmiş
şerit yongalı levha (OSB)





ENGINEERED WOOD PRODUCTS 
(EWP)(EWP)

 Lumber (visual or machine graded)
 Panels

• Plywood, OSB 

W d I J i ( i 19 0) Wood I-Joists (since 1970)
 Wood trusses
 Glued Laminated Timber (since 1893)
 Structural Composite Lumber (since 

1980)

• LVL, PSL, LSL 

 Cross Laminated Timber (CLT) Cross Laminated Timber (CLT)
 Dowel Laminated Timber (NLT)
 Nail Laminated Timber (DLT)



EWP Engineered Wood Products
Structural Composite LumberStructural Composite Lumber

Parallel Strand Lumber  
PSL

Oriented Strand Lumber
OSL

Laminated Veneer Lumber
LVL





Bu yeni malzemeler bizi yapısal olarak nereye 
götürü orgötürüyor





Ahşap Karkas SistemlerAhşap Karkas Sistemler 



Ahşap İskeletli Yapılarda Kullanılan Yapısal Levha ÜrünleriAhşap İskeletli Yapılarda Kullanılan Yapısal Levha Ürünleri

Yapısal ahşap malzeme olarak tercih edilen en popüler 
l l Kontrplak ve OSB’ dimalzemeler Kontrplak ve OSB’ dir.



Kontrplak
Ülkelerin Ekonomisine
S Kül ü l YSosyo-Kültürel Yapısına
Geleneklerine Göre;

Gemi ve yat güvertelerinden beton
kalıplarına kadar birçok kullanım yerindep ç y
değerlendirilmektedir.
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Kontrplakların Yapıda Kontrplakların Yapıda Bazı Kullanım YerleriBazı Kullanım Yerleri

Çatı, Zemin Duvar Kaplama

Perde Duvarlar



Perde duvarlar, yapıların yatay yüklere karşı direncini artıran dikey
elemanlardır.

Tipik olarak ahşap çerçeveli duvarlar olup, kontrplak gibi bir yapısal
kaplama materyali ile kaplanmışlardır.

Kaplama uygun bir şekilde yapıldığında, perde duvar uzunluğu boyunca
etkiyen direkt yüklere dayanım sağlayabilir.

Perde duvarlar yeterince güçlü ise gelen yatay yükleri aşağılarındaki diğer
elemanlara iletecekler ve böylece yükü dağıtarak bertaraf edeceklerdir.

Perde Duvar Konumu



LVL (Laminated Veneer Lumber)

Bu malzeme piyasada, lamine ahşap kaplama, LVL (laminatedp y , ş p p , (
Veneer Lumber) olarak tanınmaktadır.

2.5mx24m ebatlarında



LVL Kullanım Yerleri

Prefabrik I.krişlerinin uç kısımlarında LVL nin
kullanımı A) Panel kısmı sert lif levha. B) Panel 
kısmı OSB, C ) Panel kısmı kontrplak 
(W dh d b k Gl d St t l M b(Woodhand book-Glued Structural Members, 
FPL)



LVL Üretimi



DepolamaKaplama 
Kurutma Tutkallama Sıcak 

Presleme
DepolamaKaplama 

Soyma Taslak 
Hazırlama



II--KİRİŞKİRİŞ

Şekilleri I
Zeminde, döşeme ve çatı uygulamalarında
OSB k l k b k lOSB, kontrplak vb. ve keresteler 



ParallelParallel StrandStrand LumberLumber(PSL(PSL))
Uzun kaplama şerit-yongalardan üretilmiş ahşap

Ticarette Parallam olarak bilinmektedir. ASTM D5456 – 99a
standardına göre PSL, lif yönleri birbirine ve ürünün uzunluk
eksenine paralel olacak şekilde yapıştırılmış kaplama
parçalarından oluşan bir malzemedir.

280 mm x 485 mm
Boyu ise 20 m ye kadary y





Tomruk deposu

Tomrukların vinç ile alınmasıTomrukların vinç ile alınması

Tomrukların buhar mahzenlerine 
b h l d tbuharlanması veya suda ısıtma



Tomrukların boyuna bölünmesi

Kabuk soyma

Merkezileştirme

Soyma makinesine yükleme

Soyma kaplama üretimi

Kaplama ebatlandırma



Kaplama kurutma

Sınıflandırma

Depolamap

Eğer kuru boyutlandırma yöntemiyle çalışan bir fabrika ise, kaplama soymağ u u boyu a d a yö y ça şa b ab a , ap a a oy a
işleminden sonra kurutma yapılır. Kurutma işleminden sonrada makaslama ya da
boyutlandırma işlemi gerçekleştirilir.





LSL (Laminated Strand Lumber)
Görünüş olarak OSB ye benzer. Üretiminde kullanılan şerit
yonga uzunluğu 300 mm kadardır. Şeritlerin kalınlığı ise 0.7y g ğ Ş ğ
mm ile 1.2 mm kadardır. Uzun şerit yongalar bitmiş ürünün
uzunluk yönüne paralel olarak dizilirler. Bu nedenle LSL ‘nin
uzunluk yönündeki direnci yüksektir. LVL ve PSL ‘nin aksine,
LSL üretiminde kullanılan tomrukların geniş çaplı ve silindirik
olmalarına gerek yokturolmalarına gerek yoktur.







Boyutsal kararlılığı (özellikle kalınlıkça genişlemesi) LVL ve PSL
kadar iyi değildir Yatırım masrafları LVL ile karşılaştırıldığında LVLkadar iyi değildir. Yatırım masrafları LVL ile karşılaştırıldığında LVL
için kurulacak tesis için gerekli paranın iki katı kadardır. LSL nin bir
değişik tipide OSL (Oriented Strand Lumber) dir. Çoğu zaman herdeğişik tipide OSL (Oriented Strand Lumber) dir. Çoğu zaman her
ikisinin de aynı ürün olduğu da ifade edilir



Bir tomruktan faydalanma oranları



YAPIŞTIRILMIŞ AHŞAP YAPI ELEMANI (GLULAM)

Glulam; kereste boyutlarındaki parçaların
kontrollü koşullar altında tutkallanıp,
yapıştırılarak biraraya getirilmesi ile
üretilen yapısal maksatlı bir üründür.

TS 3842’ye göre, yapıştırılmış lamine
ahşap yapı elemanı; iki veya daha çokahşap yapı elemanı; iki veya daha çok
kerestenin lifleri birbirine ve sonuçta elde
edilecek elemanın uzunluk eksenine
paralel olacak şekilde, basınç altında
yapıştırılması ile elde edilen bir ahşap
yapı elemanıdıryapı elemanıdır.



Glulam Üretimi



Glulam ile Vidalı Birleştirmenin Karşılaştırılması



Radyal ve Teğet Biçilmiş kereste laminasyonlarınınRadyal ve Teğet Biçilmiş kereste laminasyonlarının
birleştirilmesi (Enine Kesit)



CLT Cross Laminated Timber
CLT, masif ahşap elemanların farklı katmanlarda her bir
tabakasının birbirine dik olacak şekilde tutkalla yapıştırılması veş y p ş
belirli bir basınç altında preslenmesi ile üretilen, dayanıklılığı
yüksek, boyutsal kararlılığa sahip ve rijit elemanlar olarak
tanımlanan bir ahşap yapı malzemesidir. Ticari boyutları ülkelere
göre değişir en geniş yüzey 2,95 x 16,0 metre kadar
olabilmektedirolabilmektedir.



CLT üzerine yapılan yoğun araştırmalar ilk olarak 1990
yılında Graz / Avusturya'da başlamıştır.
D h M (199 ) f d k l jiDaha sonra, Moser (1995) tarafından mevcut teknoloji
kullanılarak, ilk CLT konut binaları yapılmıştır.
Yoğun araştırma ve geliştirmeye paralel olarak yaklaşık 15Yoğun araştırma ve geliştirmeye paralel olarak yaklaşık 15
yıl önce, özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi Orta
Avrupa Ülkelerinde, küçük çaplarda endüstriyel ölçeklip , ç ç p y ç
üretim tesisleri kurulmuştur.
Avrupa'da CLT’nin standartlaştırılması ile ilgili ilk
f li tl 2008 l d b l CLT’ i ilk Afaaliyetler, 2008 yılında başlamış ve CLT’nin ilk Avrupa
ürün standardı olan EN 16351 (2014) resmi oylama ile
yürürlüğe girmiştiryürürlüğe girmiştir.







CLT çok yönlü bir malzeme: zemin, duvar, çatı

Kamu binaları, okullar, spor salonları, oteller, hastaneler,
butik projeler rüzgar türbinleri erişilemeyen arazilerdebutik projeler, rüzgar türbinleri, erişilemeyen arazilerde
yollar oluşturmak için erişim matları







Norveç



Avusturya



Avusturya



Kanada



AvusturyaAvusturya



KanadaKanada



Kanada



Avusturya



SWOT Analizi



NLT Nail Laminated Timber (NLT or Nail lam)NLT Nail-Laminated Timber (NLT or Nail-lam)

3 m genişlik x 18 m uzunluk3 m genişlik x 18 m uzunluk



Zemin,

Deck,

Çatı,

Asansör boşlukları,

Eğimli olarak karmaşık
geometrik yapılara uyum
sağlayabilecek şekildesağlayabilecek şekilde





DLT Dowel Laminated TimberDLT Dowel-Laminated Timber
Ahşap çiviler ile bağlanan yapısal bir ahşap malzemedir.

Kod ve Standart    X

Akustik şeritler nedeni ile 
Akustik amaçlar için  



MASS PLYWOOD PANEL (MPP)MASS PLYWOOD PANEL (MPP)





RİM BOARD

2.40 - 7.30 metre



Yapısal Ahşap Malzemelerin 
Sınıflandırılmasında Kullanılan Standartlar

Görünüm Özelliklerine göre 
yapılan sınıflandırmalar

Direnç Sınıflandırmasına göre 
yapılan sınıflandırmalar

TS 1265
TS EN 336

TS EN 338
TS EN 384TS EN 336

TS EN 14081
TS EN 384
TS EN 408
TS EN 14081-2-3-4TS EN 14081 2 3 4

Yanma ASTM E 119
Yapısal ve Sismik Test ANSI APA PRG 320Yapısal ve Sismik Test ANSI APA PRG 320

APA – The EngineeredAPA The Engineered 
Wood Association







Artan yüksek katlı ahşap yapı oluşturma talebini karşılamak
l Ul l Y K dl (IBC) ü kliamacıyla Uluslar arası Yapı Kodları (IBC) sürekli

güncellenmektedir.

IBC (International Building Code) 3 YılIBC (International Building Code) 3 Yıl
ASCE (American Society of Civil Engineers) 6 Yıl
AWC NDS (American Wood Council National Design Specif) 6 Yıl

2018 6 kata kadar

20212021
CLT gibi yeni 
ürünlerin ilavesi ile
14 kod değişikliği



SONUÇSONUÇ



Dünyada Trend 20-Storey 16-Storey
1905 20101990 Austria

y
in Italy

UBC 20-
Storey

20-Storey 
Norway

Green-Karsh 
30 kat

Switzerland
36 kat

Ahşap Gökdelen, ş p ,
Japonya 350 metre

21 YY Ah ’21. YY Ahşap’ ın 
olacak

Federal Hibeler
Yasalar
Teşvikler
Destekler







CLT, betonarme veya diğer mineral bazlı katı yapı
malzemelerine ciddi bir rakip olarak hareket ettiği
yüksek değerli bir alternatiftir. Dünya çapında CLT
pazarının 2024 yılına kadar %16 2 yıllık bileşikpazarının, 2024 yılına kadar %16,2 yıllık bileşik
büyüme oranına ve 1833 milyon dolara ulaşacağı
tahmin edilmektedir. CLT Avrupa üretimi 2016 yılında
680.000 m3 olarak belirlenmiştir. Bunun 2020 yılına
kadar yaklaşık 1 25 milyon m3'e çıkacağı tahminkadar yaklaşık 1,25 milyon m3 e çıkacağı tahmin
edilmektedir. Sadece ABD'deki CLT için potansiyel
pazarın mevcut küresel tedarikin çok ötesinde 2 - 6
milyon m3 olabileceği tahmin edilmektedir.



Kanada, ABD, Japonya, Çin ve Yeni
Zelanda gibi ülkelerde de
standardizasyon ve uyum konusundastandardizasyon ve uyum konusunda
küresel üretim sahaları kurulmuştur.



Ahşap Yapılardaki Gelişmeleri daha yakından takip etmemiz 
ve uluslararası oyunculardan biri haline gelmemiz gerekiyorve uluslararası oyunculardan biri haline gelmemiz gerekiyor.



Çevresel, ekolojik ve sağlık koşullarını 
iyileştirmenin yanı sıraiyileştirmenin yanı sıra

Katma Değer

İhracat

İstihdam

Rekabet



ÜLKEMİZ!

►ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE YAPILAŞMA

2012-2023

►BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

►STRATEJİ B.1.3. Depreme dayanıklı binaların
tasarım, malzeme ve standartlarını içeren
çalışmalar desteklenecektir.

►3. Tarım ve Ormancılık Şurası

►11. Kalkınma Planı



Dünya Ormancılık Günü (International Forest Day) 21 Marty ( y)

National Forest Products Week (NFPW) 18 – 24 Ekim

Tü ki Ul l O Ü ü l i H f N d l ?Türkiye Ulusal Orman Ürünleri Haftası Neden olmasın?

F k d l kFarkındalık
Bilgi Paylaşımı
N t k Ol tNetwork Oluşturma
Gelişmelerin Takibi



►►TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER►►TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...


