KENTSEL ESTETİK ÇALIŞTAYI
Tarih
Yer
Saat

: 22 Ekim 2015 Perşembe
: İLBANK Toplantı Salonu
: 11.00-16.30

Masa
Konu

:2
: Malzeme
a) Malzemelerin fonksiyonel, estetik ve yöresel açıdan seçim kriterleri nelerdir?
b) Sürdürülebilir bir şehir planı için seçilmesi gereken malzeme kriterleri nelerdir?
c) Yöresel ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılma kriterleri nelerdir?

Sözcü
Raportör

: Abdullah Yaylı / Melda Sevinç
: Akın Türkoğlu

Katılımcılar :
1. Tülin Çetin
2. Ulaş Akalan - UAB
3. Hülya Şentürk Üncü
4. Celal Kocaoğlu
5. Bekir Pekmezci
6. Melda Sevinç
7. Gökhan Toraman
8. Meral Güngör
9. Barış Erdoğan
10. Buket Çopuroğlu
11. Abdullah Yaylı
12. Akın Türkoğlu
Sorunlar;
201. Malzemelerin projelendirme ve uygulama sorunu
202. Malzeme yönetmeliği kapsamında olup, uygulama teknik şartnamelerinin olmayışı sorunu
203. Yapı konusunda standartlar, mevzuat oluşturulması ve denetim yapılması... Tek genel müdürlük altında
yapılmıyor olması
204. Üreticilerin beyan ettiği malzeme kalitesinin, değerleri ile örtüşmemesi (Malzeme üretimi sürecinde
denetim mekanizmanın işlemeyişi)
205. Yapıda kullanılan malzemelerin ve bileşenlerinin geri dönüşümlü malzemelerden tercih edilmemesi
206. Türkiyede üretilen malzemelerin dünya pazarında yeterince pazarlanamaması.
207. Projelerde malzeme detaylarına, zaman ve düşük bütçeli proje kısıtı nedeniyle yeterince eğinilmemesi.
208. Malzeme seçiminin uygulama esnasında değil, proje esnasında netleştirilmemesi.
209. Tüm malzemelerin hammadde alımlarında, malzeme menşeinde yerli üreticilere teşvik verilmemesi.
210. Yapı malzemesi üreticilerinin, enerji verimliğini destekleyen ürünleri yeterince üretmemesi.

211. Yapı malzemeleri konusunda eğitime ve uygulamaya yeterince önem verilmemesi

Öneriler;
201 – 202. Şartnamalerin; kamu, mimar, mühendis, müteahhit, üretici, akademisyen ve yapı denetim
firmalarından oluşan bir yapı tarafından tercih kriterleirnin belirlenmesi ve düzenlenmesi.
203. Mekanizmanın hızlandırılması amacıyla bahsi geçen bölümlerin tek genel müdürlük altında toparlanması.
204. Denetleyecek kurumun üretiminin her aşamasında kontrolünün sağlanması ve cezai yaptırımları
uygulaması.
205. Uygun pazar ortamı yaratılarak ve gerekli teşvikler verilerek geri dönüşümlü malzemenin özendirilmesi
206. Yerli üretim malzemelerinin uluslararası pazardan daha büyük pay alabilmesi için önce Türk projelerinin
ardından Türk standartlarının son olarak Türk malzemelerinin yurtdışına açılması için gerekli işbirlikleri ve
teşviklerin oluşturulması.
207. - 208. Proje ihalelerinin uluslararası standarlarda düzenlenmesi, yeterli zaman ve bütçenin ayrılması
böylelikle projelerin uygulama esnasında herhangi bir yorum gerektiğrmeden inşa edilebilir olması.
209.-210. Teşviğin arttırılması.
211. Her üretici kendi ürününe ait uygulama sertifikası programları, eğitimleri düzenlemelidir.

