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Başkandan
Kıymetli Civil News okurları,
1987’de temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün dış dünyaya açılan
yüzü olan olan Civil News’ün beşinci sayısını sizlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Yıl boyunca gerçekleşen tüm BÜYAP
etkinliklerinde kendimize ve katılımcılarımıza birşeyler katmayı, sürekli öğrenmeyi ve
paydaşlarımıza ufuk açıcı bilgiler sunmayı
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız
Civil News dergisinin beşinci sayısı, inşaat
mühendisliği ve mimari konularını temel
almanın yanı sıra, geniş konu yelpazesi ile
tüm meslek gruplarından okurlara hitap
edebilecek şekilde hazırlanmıştır. Civil News
ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür
ederiz.
Kulübümüzün 30. Yılına girdiği 20162017 dönemi boyunca Civil News dergisinin
yanı sıra, ilkini bu yıl başarılı bir şekilde
gerçekleştirdiğimiz PROCE Gayrimenkul
Geliştirme Yarışması ile hitap ettiğimiz
meslek grubu çerçevesi genişletilmiş oldu.
Türkiye’nin 40 farklı üniversitesinden inşaat
mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleşen Civil Career ile yapı
sektöründe çalışmayı planlayan mühendis
adayları dokuzuncu kez sektörde önde gelen
profesyonellerle buluşturuldu. 11 yıldır başarı ile gerçekleştirdiğimiz Design & Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması ile
dünyanın farklı ülkelerinden inşaat mühendisliği öğrencileri Boğaziçi Üniveristesi’nde
kendi tasarladıkları ve ürettikleri köprülerini
inşa ettiler. Women in Built Environment
ile yapı sektöründe çalışan kadın mühendis
oranına dikkat çekilerek bu oranı artırmanın
yolları arandı. Ayrıca inşa çalışmaları geçtiğimiz dönem tamamlanan yardıma muhtaç
yerlerde ilkokul yapmayı hedeflediğimiz
İlkokulumuz Projesi’nin üçüncü okulunun
açılış töreni Adıyaman’ın Besni ilçesi Yazıbeydilli köyünde yapıldı. Bunlarla birlikte,
kulüp içi gelişim etkinlikleri kapsamında
BÜYAP üyelerine yönelik söyleşiler, teknik
ve sosyal geziler düzenlendi.
Hevesle ve özveri ile çalışarak başarılı bir
etkinlik dönemi geçirmemizde pay sahibi
olan tüm BÜYAP ailesine teşekkür ederim.
Bir sonraki BÜYAP yılında görüşmek
dileğiyle...

Biz bu sene Civil News ekibi olarak
‘beşinci’ sayımızı yayınlıyoruz. Boğaziçi
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü temsil eden Yapı kulübü bundan
beş sene önce bir ilki denedi. Bu sene
çıkardığımız beşinci sayı da bu denemenin başarıya ulaştığının bir göstergesidir.
Dergiyi çıkarmaya başladığımızda hedefimiz inşaat sektörü ile öğrenciler arasında bağ kuracak bir dergiydi. Zaman
içerisinde inşaat sektörü dışından güncel
konular dergide yer bulmaya başladı. Bu
sene dergimizde bulunan “Ağaç Evler”
yazısı ve “Araba Paylaşımı” yazısı bunun
güzel örneklerindendir.
Farklı konularla beraber inşaat sektörüne dair yazıların kapsamı genişledi.
“Proje Yönetimi” ve “Deprem Mühendisliği” yazılarımız ile inşaat mühendisliğinin akademik dünyasına dair bilgiler
verdik. Yazılarımızdan birinde inşaat
mühendisliği adaylarının yakından ilgilendiği gayrimenkul sektörünün Türkiye’deki durumunu değerlendirdik. İlginç
konularımızdan biri olan “Dikey Kentleşme” yazısı ile artan dünya nüfusuna
karşı alınabilecek önlemleri tartıştık. Bu
sene iki değerli mimar dergimize konuk
oldu. ‘Aydan Volkan’ ve ‘Han Tümertekin’ ile yaptığımız ufuk açıcı röportajları
okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir
diğer röportajımızı ise güçlü iş kadınlarından ‘Ebru Özdemir’ ile yaptık. Bize
başarılı kadın bir yönetici olmanın inceliklerini anlattı. Bu yazılarımızın yanında kulübümüzün sene içerisinde yaptığı
etkinliklerin yazılarına yer verdik.
Biz Civil News Ekibi olarak bütün
sene canla başla çalıştık. Ekip olarak
çokça eğlendik. Umarız size keyif verici
bir okuma keyfi sunabiliriz.
İyi okumalar!
Halil İbrahim Akçan
					
2016-2017 Boğaziçi Üniversitesi
Gökçe İrem Akgün
Yapı Kulübü Başkanı

BÜYAP CIVIL NEWS 2017

1

İÇİNDEKİLER

32
DESIGN&
CONSTRUCT

9
CIVIL CAREER 2016

12
TEKNİK GEZİLER

14
RÖPORTAJ:
AYDAN VOLKAN

4
İLKOKULUMUZ

6
PROCE: GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME YARIŞMASI

20
PROJE YÖNETİMİ

22
RÖPORTAJ:
EBRU ÖZDEMİR

42
AĞAÇ EVLER

44
MİMARİ SANATTA
DEVRİM

26
WOMENT IN BUILT
ENVIRONMENT

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
40

28
RÖPORTAJ:
HAN TÜMERTEKİN
2

BÜYAP CIVIL NEWS 2017

BÜYAP CIVIL NEWS 2017

3

İLKOKULUMUZ

İLKOKULUMUZ

“İlkokulumuz” nedir, çalışmaları nelerdir?
☐ Edca Tezcan

İlkokulumuz, eğitimin zor ko- ğümüz valiliklerden aldığışullar altında, kısıtlı imkânlarla yapıldığı bölgelere yeni
okullar inşa edilmesi ve bu
okulların etkin kullanılması
amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir.

T

ürkiye’nin önde gelen şirketlerin,
derneklerin desteğiyle tamamladığımız okullarda sosyal bilincin
artmasının yanı sıra, inşaat mühendisliği öğrencilerinin süreçte aktif rol alarak
tecrübe kazanması sağlanmaktadır.
Bu amaç uğruna çıktığımız yolda
2010 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinin Balatlı köyünde bir ilköğretim ek
binası ve öğretmen lojmanı, 2011 yılında
da Ağrı Tezeren Köyü’nde dokuz dersliği
ve yemekhanesi olan bir okul bitirdik.
Yeni proje için Adıyaman’ın belirlenme süreci:
Yaptığımız araştırmalar ve görüştü-
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mız veriler doğrultusunda
Adıyaman’daki
köylerde
eğitim olanaklarının yeterli
olmadığı sonucuna vardık.
Buna dayanarak Adıyaman’ın okulumuz için uygun bir seçenek olabileceğini düşündük. 2015 Mayıs
ayında üçüncü ilkokulumuzu yapmaya
karar verdik. 1 Haziran 2015’te okulumuzun yerini belirlemek ve gerekli işleri
tamamlayabilmek için Adıyaman’a gittik.
İlk olarak, Adıyaman Valisi Sayın
Mahmut Demirtaş ile görüşüp projemizden bahsettik. Kendisini de heyecanlandıran bu proje için valiliğin belirlediği
liste doğrultusunda acil okul ihtiyacı
olan köyleri gezdik. Bizim için en önemli
kriter, bölge insanının gerçekten bu okula ihtiyacı olup olmadığını tespit etmekti.
Adıyaman’ın Besni İlçesinin Yazıbeydilli
köyüne geldiğimizde durumun aciliyetinin farkına vardık. İlkokul binası çökmek üzere olduğundan okulun tahliyesi
için karar alınmıştı. Geçici olarak kullanılan ahırdan bozma bir yapıda eğitim
gören köyün öğrencilerini ziyaret ettik.
Öğretmenlerle konuştuğumuzda bize

yaşanan sıkıntıları daha detaylı anlattılar, en ufak bir
yağmurda bile akıtan çatıdan
bahsettiler, olası depremde
çok büyük bir risk oluşturan
tavandaki ve yerdeki yarıkları gösterdiler. Bu gördüklerimiz ilkokulumuzu bir an önce bitirme ve çocukları
bir an önce okullarına kavuşturma konusunda bizi daha da teşvik etti, çalışmalarımıza hız kazandırdık.
Okulun yapım süreci:
Projenin yapımı bir sene sürdü. Bu
süreçte BÜYAP olarak çeşitli firmalar-

dan ve bağışçılardan yardım topladık.
Bağışları toplarken elimizden geldiğince
Büyap’ı ve projemizi tanıtarak insanların
güvenini kazanmaya çalıştık. Önceden
yaptığımız ilkokullar yeni projemizin teminatı oldu, bağışçılar da bizim kadar bu
projenin yapılacağına inandılar ve desteklerini esirgemediler. Biz Adıyaman’a
olan ulaşımın zorluğu sebebiyle devam
eden inşaatı sık sık ziyaret edemedik ama
elimizden geldiğince gitmeye çalıştık. Bu
süreçte bize orada yardımcı olan ve iletişime geçtiğimiz insanlar oldu, devam
eden inşaatın detaylı bilgisini onlardan
aldık ve projeyi İstanbul’dan yönettik.
Çeşitli firmalardan hatta çeşitli şehirlerden bulduğumuz yardımların doğru zamanda oraya ulaşması ve inşaatın aksamaması için çaba sarfettik. Ve bir senelik
çabalarımız Şehit Hasan Gülten İlkokulu’na dönüştü. Bu ilkokul bizim hem gurur hem de mutluluk kaynağımız oldu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yardım toplanması:
İlkokulumuzun açılışına bir hafta kala,
Boğaziçi’nde bir yardım kampanyası başlattık. Sosyal medyada bu kampanyayı
duyurarak öğrencilerden kendi imkanları
doğrultusunda bize destek olmalarını istedik. Bir kalem, bir silgi ya da bir berenin
bile hem bizim hem de çocuklar için önemi çok büyüktü. Yardım kampanyamızın
tanıtımını da bu doğrultuda yaptık, gelen
küçük bir yardımın manevi desteği hissetmek bizim için daha anlamlıydı. Okulumuz öğrencileri bu konuda çok duyarlı
davrandı, sayelerinde kısa sürede tahminimizden çok daha fazla bağış topladık. Gelen bağışlar kırtasiye malzemesi, kitap ve
kıyafetten oluşuyordu. Bağışçılardan bir de
çocuklara mektup yazmalarını rica ettik.
Bu mektupları ilkokulumuza götürdük.

Okulun Açılışı:
Ayni ve nakdi yardımlar sonucu 55-60
öğrenciye eğitim verecek şekilde tamamlanan ilkokulun açılışı 17 Ekim Pazartesi
günü gerçekleştirmek için İstanbul’dan
yola çıktık.16 Ekim sabahı uçağımız Gaziantep havalimanına indi, oradan Besni’ye Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bizim
için ayarladığı servisle geçtik. Besni’den
çocuklara hediyeler de alarak köyün yolunu tuttuk. Köye vardığımızda yanımız-

da getirdiğimiz yardımları okula taşıdık
ve onları yaş aralıklarına göre gruplayıp
öğrencilere hediye poşetleri hazırladık.
Getirdiğimiz kitapları da okulun kütüphanesine yerleştirdik.
Daha önceden söz verdiğimiz üzere
bağışçı firmaların ve insanların isimlerini sıralara, öğretmenler masasına ve sınıfların duvarlarına çaktık. Böylece birkaç ufak düzenlemeyle ilk günkü işimizi
bitirmiş olduk, ilkokulumuz artık açılışa
hazırdı.
17 Ekim sabahı açılış ekibi olarak
erken saatlerde köye gittik, açılışa kadar
gerekli hazırlıkları yaptık ve çocuklarla
vakit geçirdik. Çok sayıda katılımcı alan
açılış törenimiz bir şenlik havasında geçti. Açılışımıza milletvekilleri, askeri yetkililer, kaymakam, vali gibi protokolden
önemli isimler de katıldı. İlkokul açılışımız basının da ilgisini çekti, yerel ve ulusal çok sayıda kanalda haberimiz yapıldı.
Protokolün ayrılışından sonra ilkokulumuzun çocuklarıyla vakit geçirebilmek
hepimiz için çok keyifliydi. Çocuklarla
parmak boyası yaptık, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden gelen mektupları
miniklerimize dağıttık ve birlikte cevap
yazdık, hep birlikte top oynadık. Onlarla
geçirdiğimiz kısıtlı zaman bize yetmedi
ve içimiz buruk bir şekilde ayrıldık. Biz
BÜYAP ailesi olarak Şehit Hasan Gülten
okulunda kardeşlerimiz olduğunu ve onlarla koparamayacağımız bir gönül bağı
kurduğumuzu biliyoruz. Bizim en büyük
mutluluğumuz Yazıbeydilli köyündeki
çocuklara eğitim aşkını elimizden geldiğince aşılamak oldu. Her son yeni bir
başlangıçtır. Yeni ilkokulumuz projelerinde görüşmek dileğiyle...◀
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☐ Sezin Akdeniz-Yiğit Şahinkoç
İlk defa bu yıl düzenlediğimiz
ProCe Gayrimenkul Yatırım ve
Geliştirme yarışmamız başarıyla ilk sonuçlarını verdi.
ProCe Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Yarışması, üniversitelerin inşaat
mühendisliği, mimarlık, işletme, ekonomi, işletme mühendisliği, çevre mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve şehir bölge
planlama bölümlerinden 2., 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerinin 4-5 kişilik takımlar halinde katıldığı bir gayrimenkul yatırım
yarışmasıdır.
Yarışmacıların görevi onlara verilen
hayali parayla, belirtilen arazi üzerinde,
çalıştıkları şirketin yeni yatırımını belirlemek, geliştirmek ve bunu şirketin
sahibi olan jüri üyelerine sunmaktır.
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından ilki düzenlenen ProCe bu sene
birçok öğrencinin dikkatini çekti. 25
farklı üniversiteden 140 katılımcının yer
aldığı yorucu ama bir o kadar da öğretici seminerler dizisiyle başlayan yarışma
süreci sonunda katılan takımlar projeleri
üzerinde çalıştılar.
Başvurularını yapan takımlar, 4-5-6
Kasım tarihlerinde projelerini hazırlarken onlara yol gösterecek olan seminerlere katıldılar. Bu seminerlerde değerli
konuşmacıların katılımıyla gayrimenkul
stratejik planlama, pazar araştırması ve
değerleme, yaşam konseptleri, projelerde mimari, sürdürülebilirlik ve yeşil
binalar, proje yönetimi, geliştirmede
mali bakış açısı, finans, mühendislik
ekonomisi, şehirleşme ve proje geliştir6
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me süreçleri gibi bir yatırımın oluşturulmasından geliştirilmesi gibi göz önünde
bulundurulması gereken konulara değinildi. Projelerin yollanmasının ardından
yarışma Civil Career etkinliğinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle son buldu.
Seminerlerin ardından takımlar
kendilerine verilen on gün içinde, ULI
(Urban Land Institute) tarafından sağlanan danışmanlar ve seminerlerden
yararlanarak proje, sunum ve çizimlerini tamamladılar. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri
tarafından gerçekleştirilen ön elemenin
ardından 32 proje içerisinden finale
kalan beş takım belirlendi. Belirlenen
beş takım 25 Kasım günü final jürisine
projelerini sunmak üzere Boğaziçi Üni-

versitesi’ne geldiler. Sayın Ayşe Hasol
Erktin (ULI Türkiye İcra Kurulu Başkanı, Has Mimarlık Kurucu Ortak), Nahit
Öztürkcan (Epos Gayrimenkul, Stratejik
Gayrimenkul Geliştirme Danışmanı),
Tony Phillipson (Müdür, FYP Proje Geliştirme Pazarlama Satış), İlhami Akkum
(Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi, Emlak Yatırımları Direktörü)’un yer
aldığı final jürisi ilk 5 takımın sunumlarını dinlediler.
27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen,
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün
en kalabalık kariyer günü etkinliği olan
Civil Career ilk üçe giren projeler için
ödül töreni gerçekleştirildi. Birinci olan
takımımız yaklaşık 350 kişilik bir öğrenci topluluğu önünde projelerini nasıl

geliştirdiklerini anlattılar. Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık öğrencilerinden
Yeşim Aksoy, Kadriye Sipahioğulları,
Tuğçe Hızarcı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Caner Seven’in yer aldığı Grup 19,
jürinin verdiği ortak karar sonucunda
birinci oldular. Merve Aynur (İTÜ Mimarlık), Cansu Yalçın (İTÜ Mimarlık),
Metin Alkan (İTÜ İnşaat Müh.) ve Pınar
Sevinç (İTÜ İşletme Müh.)’in oluşturduğu Serotonin grubu ikinci, Furkan Filiz
(İTÜ Mimarlık), Furkan Oruç (Boğaziçi
Üniversitesi İnşaat Müh), Burcu Meral
(İTÜ Mimarlık), Mehmet Yıldız (Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Müh.), Eren
Çokyaşar (Koç Üniversitesi İşletme)’ın
oluşturduğu Columbia Art Center Project grubu üçüncü oldular.
Bu heyecan verici sürecin sonunda,
dereceye giren takımlar ULI tarafından
sağlanan ödüllerine kavuştu.
1. Takım: ULI üye şirketlerinde staj,
ULI öğrenci üyeliği imkânı, 1500 TL
2. Takım: ULI teknik gezilerine katılma imkânı, 1000 TL
3. Takım: ULI tarafından düzenlenecek eğitimlere katılma imkânı, 500 TL
İlkini düzenlemenin heyecanını
yaşadığımız bu yarışmada inşaat sektörünün son zamanlardaki en gözde
dallarından biri olan gayrimenkul sektörüne dair birçok şey öğrenirken, farklı
üniversite ve bölümlerden yeni insanlar
tanıdık. İlk üçe giren takımları başarıları
için tebrik eder, katılan bütün arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz.
Seneye görüşmek üzere...
BÜYAP CIVIL NEWS 2017
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KAZANAN TAKIMLAR

Civil Career 2016
Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz kariyer günü etkinliğimiz Civil Career’16’da sektörün
önde gelen isimlerini ve ülke çapından yüzlerce öğrenciyi okulumuzun Garanti
Kültür Merkezi’nde buluşturduk.
☐ Ayşe Tuğba Öztürk

A

dı zamanla bir marka haline
gelen Civil Career’in 8. sini bu
yıl 26-27 Kasım tarihlerinde
gerçekleştirdik. Yapı sektörü
ve bu sektörde kariyer planlama üzerine farklı bakış açılarından ve uzmanlık
alanlarından 18 konuşmacının katılımı
ile gerçekleşen etkinlikten bu sene de
memnun yüzler ve güzel dostluklar ile
ayrıldık. Her sene rekor katılımcı sayısına ulaştığımız Civil Career’da bu yıl bir
rekor kırarak 478 öğrenciyi okulumuzda
ağırladık.
26 Kasım gününe STFA Yönetim
Kurulu üyesi ve aynı zamanda eski bir
Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ali
Şentürk’ün konuşması ile başladık. Ali
Şentürk’ten karakterimizin bizi götürebileceği yerlerden ve hangi yönlerimizi
geliştirmemiz gerektiği ile ilgili bir konuşma dinledik. İnsan ilişkilerinden,
kendini tanımaktan, dakiklikten ve kıvrak zekanın öneminden bahseden Ali
Şentürk, kısaca bize “Be a nice person.”
dedi. Ali Şentürk’ün ardından, YTONG
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fethi
Hinginar’ın şirket yönetimi ve iyi bir yönetici olmak üzerine konuşması dinledik.

8
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Uzun yıllardır farklı pozisyonlarda görev
aldığı YTONG Türkiye’de kriz dönemlerinde hem sektör ile hem de çalışanları
ile ortaklaşa karar almanın faydalarını
bize geçmiş ekonomik krizler ve darbe
üzerineden darbe anlattı. Öğle arasından
önceki son oturumumuz ise Omurga
Yapı Yatırımları A.Ş Kurucusu Mehmet
Erktin moderatörlüğünde, Emre Ülger,
Savaş Gürbüz ve Tamar Demir Yazgül’ün
katılımıyla gerçekleşen “Gayrimenkul
Sektöründe İnşaat Mühendisi ve Mimarların Rolleri” konulu panel oldu. Hem
çok eğlenceli hem de çok öğretici geçen
panelde, gayrimenkul sektöründeki kilit rolleri, bu noktalarda bulunmak için
kendimize katmamız gereken değerleri
ve Türkiye’de sektörün durumunu interaktif bir panel ile tartışıldı.

Konuşmalar ne kadar keyifli ve öğretici de olsa bizleri yorabiliyor. Yemek
arası ile yorgunluğumuz atıp farklı okullardan gelen arkadaşlarımızla tanışma
fırsatı bulduk. Öğle arasının ardından
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün
eski üyesi ve ‘95 Boğaziçi İnşaat Mühendisliği mezunu Ebru Özdemir, Yönetim
Kurulu Başkanı olduğu Limak Yatırım’dan örnekler ile inşaat mühendisliğinde yatırımdan ve yatırım modellerinden bahsetti. Güne sektör dışından bir
konuşma ile devam ettik. Egon Zehnder
International Türkiye Ortağı ve üst düzey yetenek avcısı olarak tanınan Murat
Yeşildere herkesin ilgiyle dinlediği ve bir
hayli interaktif geçen oturumunda sınırlarımızı yıkmaktan, merak duygumuzu takip etmekten ve bu şekilde kari-▶
BÜYAP CIVIL NEWS 2017
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CIVIL CAREER
yer planlaması yapmamız gerektiğinden
bahsetti.
Günün son oturumunda yine bir panel ile bir araya geldik. Sektörde Genç
Olmak Ve Girişimcilik konulu panelde
konuklarımız PAB Mimarlık kurucuları
Pınar Gökbayrak, Ali Eray, Burçin Yıldırım, kulübün Women in Build Environment etkinliğinden sorumlu üyesi Hazal
Yaprak Arı moderatörlüğünde bir araya
geldi. Katılımcılarımız, panel sayesinde
eğitimleri ve sektöre atıldıkları ilk dönemlerde karşılaşabilecekleri zorluklar
ile ilgili akıllarındaki soruları sorma fırsatı buldular.
27 Kasım Pazar gününe ise hem yurtiçinde hem de yurtdışında, alanında
birçok çalışma yürüten Duygu Erten’in
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar üzerine
konuşması ile başladık. Yeşil Bina konusunda, halka ulaşmanın ve bilinçlendirmenin öneminden bahseden Duygu
Erten, yeşil binalar ile ilgili merak ettiklerimizi Türkiye’deki yeşil bina projeleri
üzerinden anlattı. Civil Career’in her yıl
olduğu gibi bu yıl da en çok beklenen konuşmalarından biri 3 senedir bizi destekleyen hocamız Prof. Dr. Uğur Ersoy’un
“İnşaat Mühendisliği’ne Dair” konuşmasıydı. Hocaların hocası olarak da bilinen

Uğur Ersoy tecrübelerini teknik konularla birleştirdiği çok keyifli bir konuşma
ile kürsüyü bir sonraki konuşmacılara
bıraktı.
“Güncel Yerel ve Global Gelişmeler
Işığında Yeni Mezun Adaylarına Kariyer Tavsiyeleri” panelde İTÜ inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan
sonra hayatlarını çok farklı yönlerde devam ettirmiş olan Emrah Mazıcı ve Biröz
Biricik bir araya gelerek bizlere hiçbir şey
için geç olmadığını gösterdiler. Çok keyifli geçen oturum çok renkli görüntülere
de ev sahipliği yaptı. Hem politik hem de
ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Türkiye ekonomisinin
lokomotifi sayılan yapı sektörünün du-

rumunu Konutder Kurucu Yönetim Kurulu başta olmak üzere birçok dernekte
ve şirkette yöneticilik yapmış olan Haluk
Sur’dan dinledik. Civil Career 2016’nın
son oturumunda yürürlükte olan projeler içinde belki de en çok merak edilenlerden olan TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nı proje müdürü Mustafa Kopuz’dan
dinledik.
Hem keyifli hem de yorucu geçen iki
günün ardından bir sonraki sene yeniden
bir araya gelmek için 55 okuldan aramıza
katılan 478 katılımcı ile sözleştik. Geriye
başarılı geçmiş bir etkinlik ve güzel dostluklar kaldı.

CIVIL CAREER KONUŞMACILARI
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TEKNİK GEZİLER

BÜYAP
TANAP ve ESKİŞEHİR GEZİSİ

BÜYAP olarak bu sene yaptığımız teknik gezilerden birinde Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı’nı ziyaret etme
şansı bulduk.Bu muhteşem
gezi için Tekfen Ailesine ve
Büyap Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
☐ Tunahan Beşer

12
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ezimize başlamak için 14
Nisan Cuma günü saat
gece yarısını gösterir göstermez toplanıyoruz. Sigaraların
son nefesleri dışarıya üfleniyor
ve yola çıkıyoruz. Okulumuzun
Güney Kampüsü’nden kaldırdığımız aracımızın rotası Ankara;
hedefimiz Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi. İlk dakikalarını şarkılarla geçirdiğimiz
yolculuğumuzun ilerleyen saatlerinde şarkılar yerini uykulu gözlere bırakıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla Ankara’ya varıyoruz. Tekfen’in güler
yüzlü çalışanları bizleri karşılıyor. Mükemmel bir kahvaltıyla
güne başlıyoruz ve iş güvenliği
eğitimi için salona geçiyoruz.
Eğitimden sonra iş güvenliği için
gerekli olan ekipmanlarımız Tekfen tarafından bizlere veriliyor ve
şantiye alanına geçiyoruz.

Bu projenin şantiye alanı alışılagelmişin dışında çünkü
proje hattının uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Gün içerisinde yaklaşık olarak projenin
300 kilometrelik hattını gezdik.
Boru hattında yapılan hemen her
işlem Tekfen mühendisleri tarafından bizlere gösterildi. Şansın yanımızda olmasıyla nadir
gerçekleşen işlemlerden yerin
altından borunun çekilerek geçirilme işlemini de görerek tecrübe kazanıyoruz. Bu sırada tepemizdeki uçan böcekler her şeyi
kayıt altına alıyor fakat projede
fotoğraf çekilerek sosyal medyada yayınlanması yasak. Proje
alanını gezerken Tekfen’de yıllarca çalışmış ve halen daha çalışmakta olan mühendis abilerimizle konuşma şansı buluyoruz.
Doğrusu hemen her mühendisin
yılarca Tekfen’de çalışıyor oluşu
bize şirketin kurumsallığını gös-

teriyor. Öğlen yemeğimizi Kızılırmak kenarında yedikten sonra
projenin batı kesimlerine doğru
yol alıyoruz. Asfaltın olmadığı yollardan bata çıka geçerken
çalışan iş makinelerini izlemek
hayli keyifli doğrusu.
Teknik gezimizi tamamladıktan sonra gece kalacağımız
Tekfen’in Polatlı’daki kampına
doğru yol alıyoruz. Kampa vardıktan sonra alınan sıcak duşların ardından akşam yemeğimizi
yiyerek kampta bulunan çalışanların ve mühendislerin eğlenmesi için oluşturulan gazinoya geçiyoruz. Günün yorgunluğunun
ardından tüm geceyi gazinoda
eğlenerek geçirerek yataklarımıza yatıyoruz.
Sabah erkenden kahvaltımızı
yaptıktan sonra Tekfen ailesine
teşekkürlerimizi sunarak gezimizin sosyal kısmı olan Eskişehir’e
doğru alıyoruz. Tek amacımız
var: eğlenmek. Gün içerisinde
Eskişehir’in simgelerinden Sazova Parkını ve Odunpazarı evlerini gezdikten sonra akşamı
Porsuk Çayı kenarında bulunan
kafelerde geçiriyoruz. Günün
yorgunluğunun ardından sabaha
karşı evlerimde olmak için geceyi yolda geçirmek üzere aracımıza geçiyoruz.

METRO TEKNİK GEZİSİ

22 Ekim 2016 tarihinde Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu şantiye
gezimizi gerçekleştirdik. İş güvenliği eğitimiyle başlayan gezimize
27 kişilik kafilemizle keyifli bir
yolculuğunun ardından başladık.
TBM ile açılan iki farklı istasyonda bulunan tünelleri görme fırsatı
bulduk. Tünel açma yöntemlerinden olan NATM hakkında bilgi
aldık ve Türkiye’de sınırlı sayıda
bulunan TBM’lerden ikisini görüp
inceledik. 18 kilometre uzunluğunda olan ve saatte 70.000 kişi taşıma
kapasitesi olan metro hattı 2014
Ocak’ta başlamış olup 2020 başında
bitirilmesi hedeflenmektedir. Kulübümüz için gerçekten bilgilendirici
bir deneyimdi.
BÜYAP CIVIL NEWS 2017
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MİMAR AYDAN VOLKAN:

HER YAPININ KENDİNE AİT
BİR KİMLİĞİ OLMALI
Röportaj: Cenk Alp Sezgin-Gökçe İrem Akgün

- Kısaca kendinizden ve eğitim öğretim
hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık
bölümünü bitirdim. 1969 İstanbul doğumluyum. Ailemizde sadece bir tane
mimar olmasına rağmen, ortaokuldan
itibaren önümde sadece tek seçeneğim
vardı: Mimar olmak. Herhangi bir alternatifim yoktu. Üniversite için tercih
yaparken benim 6-7 tercihim vardı ve
bunlar o dönem gidebileceğim mimarlık
okullarıydı.
Bugün eğitim kurumlarında çok büyük bir enflasyon olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar Türkiye’de mimarlık
fakültesi sayısı 36 iken bunların 20 tanesinin kapatılması gerektiğini söyleyenlerdenim. Geçenlerde sayısını duydum
ve KKTC ile birlikte 104 olmuşuz. Ülkemizin bu kadar mimara ihtiyacı var mı
bilmiyorum; çünkü mimarlar odası kayıtlarına göre ABD’den daha çok kayıtlı
mimarımız var. Orasının nüfusuyla bizimkini kıyasladığımızda oransal olarak
daha az olmamız gerekiyor. Nicelikten
daha çok niteliğe bakmamız gereken bir
meslek mimarlık.
-Okul esnasında yaptığınız stajların
size neler kattığını söyleyebilirsiniz?
Katanlar da vardı hiç katmayanlar
da vardı; ama beni okul dönemimde
rahatsız eden en önemli şey staj süresi
sınırlanmasıydı. 21 gün ofis stajı ve bir
14
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o kadar gün de şantiye stajı dönemi vardı. O hep beni rahatsız etmişti, yetersiz
bir süre olarak görmüştüm bunu. Kreatif
Mimarlık olarak 21 günlük standartta
biz yokuz dedik. O günden beridir de
ofisimizde minimum 2 ay staj yapılabiliyor. Biz yaklaşık 10-12 yıldır bir staj
programı uyguluyoruz. Staj yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız bir iş başvurusunda olduğu gibi CV ve portfolyolarıyla başvuruyorlar. Dışarıdan da destek
aldığımız bir staj komisyonu kuruyoruz.
Bu komisyonla CV ve portfolyoları inceleyerek bir seçim yapıyoruz. Her sene
yaklaşık 300 kişi başvuruyor. 300 kişiyi
bir ön elemeyle 50’ye indiriyoruz. Daha
sonra da staj komisyonumuz bu 50 kişiden beş kişiyi seçiyor. O beş kişi yaklaşık
2 ay boyunca bizimle birlikte oluyor.
Ofiste her stajyer arkadaşımıza supervizörlük edecek birileri oluyor, onlarla birlikte 2 ay boyunca bizim ofisteki
proje süreçlerimizin içinde yer alıyorlar.
Ayrıca onlara bir proje programı veriyoruz, bir konsept proje hazırlıyorlar. Geçen seneki proje ofisimizin bahçesine bir
üst örtü çalışmasıydı. Bu projeler daha
sonra tekrar staj komisyonuna geliyor ve
birinci seçiliyor. Seçilen arkadaşımız da
bir sonraki yaz için bir Interrail Avrupa
gezisi kazanmış oluyor.
Soruya tekrar dönecek olursak, benim için üniversiteden beri o staj konusu
çok önemliydi, hep çok yetersiz bulduk

ve belki de o yetersizlik sonucunda da
kendi ofisimiz olduğunda böyle bir staj
modeli belirledik.
-İnşaat mühendisi çalışanınız var mı?
Bünyemizde kontrol mühendisi olarak var. Bizim projelerimizin ölçekleri
son yıllarda çok büyüdü. Statik, mekanik, elektronik mühendislerine ofisten
projeler geliyor. Mimar arkadaşlarımız
bunun koordinasyonunu yapıyorlar
ama bazen o projelerin doğruluk ve
hesap anlamında kontrol edilmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de inşaat mühendisliği adına duyduğum en büyük sıkıntı,
inşaat mühendislerinin hep hesap yapıyor olmaları; strüktürel tasarım çok az
yapılıyor.
Belki, yönetmeliklerimiz de bu konuda baskıcı veya yenilikçi değil. Ama
bazen yurt dışındaki projelerimizde
Avrupalı inşaat mühendisleriyle çalışıyoruz ve çok heyecanlanıyorum. Bir
mimar ve bir inşaat mühendisinin mimarı tasarım ile birlikte strüktür tasarımını konuşması, tartışması… Bilmiyorum ben yakalayamadıysam da siz genç
nesiller umarım yakalarsınız diye düşünüyorum. Çünkü çok kıymetli bir şey.
Ben strüktür tasarımına çok inanan bir
mimari tasarımcıyım. Konvansiyonel
kolon ve kiriş konuşmaya başladığımız
zaman çok sıkılıyorum. ▶

AYDAN VOLKAN
1969’da İstanbul’da doğdu.
1992’de İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1995
yılına kadar Ertem Ertunga Mimarlık’ta çalıştı. 1996 yılından
beri Kreatif Mimarlık’ta çalışmalarını sürdürmekte olan Volkan
aynı zamanda İstanbul Serbest
Mimarlar Derneği yönetim kurulu
üyesi. Kendisine hakkında ve
kariyerinde merak edilenleri cevapladığı için teşekkür ediyoruz.
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bir kentin tasarlanmasında yer alabilir.
Fakat tek başına bir kent tasarlanamaz,
tek bir meslek grubuyla da tasarlanamaz.
Bütün meslek grupları bir araya gelse de
yetmez; o kentin kullanıcılarının da o
planlamada yer alması gerekir. Çünkü
öteki türlüsü son derece yapay olur ve
insan yaşayışıyla entegre olmadığı için
de bir süre sonra kullanılabilir olmaktan
çıkar.

Bir mimar bir kentin tasarlanmasında yer alabilir.
Fakat tek başına bir kent
tasarlanamaz, tek bir meslek grubuyla da tasarlanamaz. Bütün meslek grupları
bir araya gelse de yetmez;
o kentin kullanıcılarının da
o planlamada yer alması
gerekir.

-1992 yılında mezun olduktan sonra
1995 yılında Selim ve Mehmet beyle bu
ortaklığı kurmuşsunuz. 3 yılın ardından Kreatif Mimarlık’ı kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Sizi güven alanınızdan
çıkmaya iten şey neydi?
Benim serüvenim çok farklı. Biz Selim Beyle aynı ofiste çalışıyorduk. Ben o
sırada İngiltere’den bir burs kazanmıştım. Selim Bey ise kendi ofisini açmak
istiyordu ve abisi Mehmet Bey’le birlikte
ofisi açtılar. Ben o sırada İngiltere’ye gittim. İngiltere’de kaldığım dönemdeyse
Türkiye’ye ailemden gizli gizli geliyordum. Mesela Selim Bey bir yarışmaya
beraber katılmak için çağırıyordu, böyle
bir süreç bir tasarımcıyı çok heyecanlandırıyordu. Bir uçağa atlayıp 3-4 günlüğüne geliyordum. Ailemden hiç kimse
bilmiyordu. Çünkü bilseler herkes beni
görmek isteyecek Halbuki benim o sırada böyle bir iş yapmam lazım. Bu süreç
böyle bir yıl kadar gidip gelmeler devam
etti. Sonra baktım ki bu böyle olmayacak, İngiltere’deki bursumu dondurdum
ve bir gidip deneyeyim dedim. Bütün eşyalarımı İngiltere’de bırakıp geldim. 6 ay
civarı bir süre geçtikten sonra bu ortak16
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PLANLAMA ÇOK TARIŞMALI BİR KONU

lığın iyi bir şey olduğunu hissettim. Selim Bey bana ortaklık teklif ederek davet
etmişti. Ama ben bir şey imzalamamayı,
geri dönme ihtimalim için açık kapı bırakmayı istemiştim. Fakat keyif aldığım
iyi işler yaptık ve böylece ben Kreatif Mimarlık’ın son katılanı oldum.
-Kendi işiniz olduğu için kendi çizginizi takip etmeniz daha kolay oluyor
mu?
Biz ofisi kurduğumuz günden bu
yana hep kolektif tasarıma inandık ve
hep bir masanın etrafında olmayı düşündük. Benim bir yuvarlak masa metaforum vardır. Ben projenin sahibini o
yuvarlak masadaki herkes olarak görürüm. Yani burada yatırımcı olarak işveren, mimar, mühendislik grupları vardır.
Bütün disiplinlerdeki profesyoneller ve
işverenlerle ortaya çıkan proje esasen
herkesindir. Maddi olarak işverenin,
tasarım olarak mimarın, mühendisin,
herkesin çok emeğinin olduğu bir şey.
Sonuçta ofisler ya da metaforik olarak
bu masalar esasen bir takım tasarım
platformları. Herkes katkısını sunarak
orada iyi bir tasarım elde etmeye çalışmalı. Kimi zaman ofisin sahibi olabilirsi-

niz, kimi zaman ofiste çalışan bir mimar
olabilirsiniz ama bu tasarım pozisyonunuzdaki durumunuzu değiştirmemeli
diye düşünüyoruz. O yüzden Kreatif
Mimarlık’ta birileri Aydan Volkan ve Selim Cengiç’in tasarımlarını alıp da çizer
konumda değiller. Ofis sahibi olarak bir
söz hakkım varsa o kısım yüz birimlik
bir tasarım da on birimdir. Genel olarak
bu kolektif tasarıma inanan bir ofisiz.
-“Yaşanabilir kent ancak planlı kentle
mümkündür.” Şeklinde bir açıklamanız var. İstanbul’da son zamanlarda bir
kentsel dönüşüm furyası var, hızlı ve
kontrolsüz biçimde yükseliyor, şehrin
siluetinin bozulduğu tartışılıyor, aslında tartışma seviyesinden de öte bir
durumda diyebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Ben kentlerin planlanması gerektiğini düşünüyorum ama kentler planlanırken o kentlerin kullanıcılarından
bağımsız planlanmasına karşı olan bir
mimarlık duruşum var. Genelde tasarımcı olunduğu zaman, tasarımcı kimliği şöyle bir role bürünür: “Her şeyi
tasarlayan.” Ev de tasarlanır, kent de tasarlanır. Evet tasarlanabilir. Bir mimar

Planlama çok tartışmalı bir konudur.
Bazı sert modernistler, ki 20.yy dönemi
böyle geçti, “kentleri uzmanlar tasarlar
ve kentliler de onun içinde yaşar” gibi
sert söylemler sundular. O sert söylemlere karşı postmodernistler bu işi çok
sulandırdılar. Çünkü karşıda çok sert bir
söylem olunca postmodernizm de onu
alıp karikatürize etti. Bunun, karikatürize etmenin, dünyada birçok kentte postmodernist bakışla örneği vardır. Bu iki
uçta bir sarkaç gibi sallanan bir durum
ve aslında olması gereken en temel şey
insan.
İnsan nasıl yaşar ve nasıl yaşamak
ister? O nedenle sözümün arkasındayım
planlama çok önemli fakat bu durum az
önce bizim ofisten bahsederken kullandığımız yuvarlak masa metaforu gibi kolektif bir yapıda ve bu sefer kentin kullanıcılarını da planın içine katarak olmalı.
Bunun dikkate alınmadığı planlamalar
çok yanlış olabiliyor ve Türkiye bunun
örneklerini çok gördü. Kentliden bağımsız yaşayan çok Anadolu kenti vardır. Mesela Anadolu’da kentin eski yeri
bir tarafta yeni kenti de diğer taraftadır.
İkisinin arasından bir otoban ya da bir
dere geçiyordur. Herhangi bir yaşantısal
akış olmadığı için iki kısım birbirlerinden çok kopuktur. Bunları çok yanlış
buluyorum.
-Türkiye’nin ilk yeşil kampüsü olan
Piri Reis Üniversitesi projenizi 2014’te
tamamlamışsınız ve bu proje Breeam
“very good” derecesi almış. Kampüsü
yaparken nelere dikkat ettiniz ve Türkiye’deki yeşil bina durumu hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Öncelikle yeşil kampüsü anlatayım.
Ben mezun olduğum Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Yıldız Kampüsü’nde okuyanlardanım. Geçen gün gittiğim bir
konuşmada tekrar görme fırsatı buldum,
hala çok yeşil ve güzel. Aynı şekilde sizin

Kreatif Mimarlık’ın
mimari bir dili var.
Bu mimari dilde hedefimiz her zaman
zamansız tasarımlar yapmak üzerine
oldu. Her yapının
kendine ait bir kimliği olmasını önemseriz ve mimari ürünün
önceliğini savunuruz. Mimari ürün bizim tasarımımızdan
çıkıp inşa edildiğinde ayrı bir kimliktir.
kampüsleriniz de gerçekten çok yeşil ve
güzel. O yüzden eğer yeşili doğanın içinde olmak olarak anlıyorsak sizler de ben
de çok şanslıyız.
'YEŞİL BİNA' MODA ENSTRÜMANI DEĞİL
Yeşil bina konsepti ise son yıllarda
özellikle konut ve ofis satışında bir reklam malzemesi olarak bir moda enstrüman haline döndü. Biz Piri Reis’te ise
şanslıydık, yeşil bina sertifikası almak
üzere yola çıktık. 55 tane deniz armatörünün kurduğu bir vakfın üniversitesiydi bu üniversite. Türkiye’de YÖK branş
üniversitesi adına izin vermediği için
bu Piri Reis diyoruz yoksa yurt dışında
Piri Reis Maritime University olarak biliniyor. Denizde bir gemi 6 ay gidiyorsa
kendi suyunu kendi arıtıyor, kendi elektriğini kendi üretiyor, kendi ısıtma ve soğutmasını kendi yapıyor. İşverenimizin
isteklerine karşılık veren sertifikalar olduğundan bahsettik. Teklifimize olumlu baktılar ve biz moda bir tabir olsun
diye yeşil kampüs sertifikasını almadık.
Sertifikanın verdikleriyle işverenimizin
beklentileri örtüştüğü için yeşil bina sertifikası aldık. O gün bize en gerçekçi ve
akademik gelen de Breeam idi.
Bizim için zor bir süreçti, yeni şeyler
öğrendik ama gerçekten zevkliydi. Ben

meslek hayatımda elektrik ve mekanik
gibi konuları başka hiçbir projemde bu
kadar öğrenmek ve kullanmak durumunda kalmamıştım. Çünkü burada
mimari tasarımla elektrik ve mekanik
tasarımları çok fazla birbirlerinin içine girdiler. Oradaki eğitim havuzunda
hem öğrenciler bireysel eğitimlerini
alabiliyorlar hem de gemicilikle ilgili deneylerini yapabiliyorlar. Bence eğitimle
birlikte o yeşil bina sertifikasının iç içe
geçmesi çok kıymetli bir şey. Eğitim, binanın kendi varlığı, sertifikanın koydukları birbirleri içinde o sinerjiyi yarattılar.
-Bugüne kadar Piri Reis dışında pek
çok projede çalıştınız. Ormanada,
Mappre, Lösev Hastanesi… Sizin için
bir projeyi başarılı olarak nitelendiren
faktörler nelerdir?
Sorunuzun başından başlamak istiyorum. Biz yıllar içinde bazı konularda
uzmanlaştık. Mesela sağlık, eğitim ve
turizm yapılarında Kreatif Mimarlık çok
bilinen bir ofis. Uzmanlık alanlarımız
dışında da Kreatif Mimarlık’ın mimari
bir dili var. Bu mimari dilde hedefimiz
her zaman zamansız tasarımlar yapmak
üzerine oldu. Mesela bazı tasarımcı arkadaşlarımızın sevdiği bir şey vardır:
hastane de tasarlasalar otel de tasarlasalar “Aaa, onu Aydan yaptı.” denmesi.
Bizse öyle değiliz, her yapının kendine
ait bir kimliği olmasını önemseriz ve mimari ürünün önceliğini savunuruz. Mimari ürün bizim tasarımımızdan çıkıp
inşa edildiğinde ayrı bir kimliktir.
Ben anneler ve çocukları arasında
göbek bağı gibi bir bağ olmasını ve birbirlerinden kopamamalarını sevmiyorum. Ebeveynlerin de bir süre sonra çocuklarını da özgür bırakmaları gerekir.
Çünkü onlar da artık bir bireydirler. Biz
mimarlık için de Kreatif Mimarlık’ta yapılarımızı öyle görüyoruz. Bir süre sonra
bizden bağımsız olduklarını, onların da
birer kimlikleri olduğunu düşünüyoruz.
Bu branş dallarımız ve mimari kimliğimiz için Kreatif Mimarlık tercih edilerek
geliniyor. Ben bir mimar olarak şuna pek
inanmam: “Beni hiç kimse anlamıyor!”
Öyle bir şey yok. Siz kendinizi anlatmak
ve aynı zamanda karşı tarafı da anlamak
durumundasınız. Karşılıklı bir iletişim
ve bütünleşme olduğu bence bir proje
başarılıdır yoksa sadece mimarın harika
bir bina tasarlamasıyla bir proje başarılı
olmaz. ◀
BÜYAP CIVIL NEWS 2017
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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

GAYRİMENKUL
☐ Aslı Nur Muti
Ülkemizin önde gelen sektörlerinden gayrimenkul sektörünü ve değerlendirmeleriniz
sizler için inceledik.

G

ayrimenkul, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş olan bir kelimedir.
Arapçadaki nakil sözcüğünden
türeyen kelime, olumsuzluk ön ekiyle,
taşınması mümkün olmayan anlamına
gelir. Taşınabilir niteliğe sahip olmayan,
ekonomik bir değerle ifade edilebilen
her türlü arazi tanımlamasına giren yeryüzündeki toprak parçaları ile bu alanlar
üzerine inşa edilmiş yapılar gayrimenkul olarak adlandırılır. Arsa, arazi, bina,
apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve
benzeri değerlerin genel adı olarak gayrimenkul kullanılışı oldukça yaygındır.
Bir istisna olarak gemiler menkul varlıklar olmasına karşılık hukuksal olarak
gayrimenkul kapsamında değerlendirilmektedir.
Gayrimenkul nasıl değerlendirilir?
Gayrimenkul değerlemesi (Real Estate Valuation) tanım olarak, objektif
bir şekilde bir gayrimenkule ilişkin nitelik, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi
faktörlerin değerlendirilmesi koşuluyla
söz konusu gayrimenkulün değerinin
profesyonel gayrimenkul uzmanları tarafından tespit edilmesi işlemidir. Çeşitli
yöntemler kullanılarak bulunan bu değer maliyet bedeli olabileceği gibi pazar
ve satış fiyatı da olabilmektedir. Doğru
bir sonuç alınmasında uzmanın değer
yargılarının, tecrübesinin ve tarafsızlığının önemli olduğu kadar değerlemeye,
gayrimenkule ve çevreye ilişkin yeterli
derecede bilgi ve donanıma sahip olması önemlidir. Bunun yanı sıra değerleme
tekniklerinin uygun olarak uygulanması
da büyük rol oynamaktadır.
Gayrimenkul değerlendirme süreci
birkaç aşamada gerçekleşir. Önce değerlendirilecek gayrimenkule ait Tapu
Sicil Müdürlüğü kayıtları ve belediye
kayıtlarını incelenir. Daha sonra söz ko-
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nusu gayrimenkulle ilgili saha çalışması
yapılır. Bundan sonraki aşama ise değerlendirme yönteminin belirlenmesidir.
Uluslararası Değerleme Standartlarına
göre gayrimenkulün değeri emsal karşılaştırması yaklaşımı, gelir indirgeme
yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı olmak
üzere 3 farklı şekilde belirlenebilir. Son
olarak değerlendirmenin ayrıntılı bir
raporu hazırlanır ve gayrimenkul değerlendirmesi böylece tamamlanmış olur.
Türkiye’de Gayrimenkul
Geçtiğimiz dönemde jeopolitik gerginlikler, darbe girişimi ve terör olaylarının da olumsuz etkileriyle yurt içindeki ekonomik aktiviteler baskı altında
kalmıştır. Ekonominin ivme kaybettiği
bu dönemde, yıllık bazda ana sektörler
arasında sadece inşaat sektöründe gerçek büyüme kaydedilmiştir. İnşaat sektörünün 2016 yılında yüzde 6 büyüdüğü
öngörülmektedir.
Emlak Konut Gyo ve GYODER’in
gayrimenkul sektörüne hız kazandırmak
üzere başlattıkları kampanyalar ve hükümetin çağrısıyla bankalar tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında, konut
satışlarında belirgin artış gözlenmiş ve
2016 yılında 1.341.453 tane konut satışı
yapılarak geçen yıldaki düzeyin %4 üzerine çıkmıştır. İpotekli konut satışları ise
%21,8 oranında artış göstermiştir. Ana
pazardaki gelişmelerden en ciddi şekilde
etkilenen sektörlerden birisi olan yurtdışı müteahhitlik sektörü ise 2016’da son
10 yılda kazandığı ivmesini kaybetmiştir. Türk müteahhitlerinin yurt dışında
üstenilen yıllık yeni proje tutarı son 5
yıllık dönemde 25-30 milyar ABD doları
bandına oturmuş durumdayken 2016 yılında 10,1 milyar ABD dolarına inmiştir.
Yurt içinde büyük ölçekli alt yapı yatırımları devam etmektedir. 2016 yılında açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı
yolları, Avrasya Tüneli yanı sıra önümüzdeki dönemde açılması planlanan

3. havalimanı ve Çanakkale Köprüsü
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve Avrasya Tüneli projeleri için
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli uygulanmıştır. Projenin devredildiği şirketlere
uzun süreli imtiyaz hakkı ve satın alma
garantisi verilmesi sebebiyle model hakkında endişeler olsa da Yap-İşlet-Devret
modeli uygulanırken kamu kaynakların
en verimli biçimde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Kentsel dönüşüm projeleri de büyük
gayrimenkul projeleri arasındadır. Son
10 yılda, Türkiye’de, özellikle İstanbul’da,
plansız kentleşmenin getirdiği problemleri azaltmak amacıyla kentsel dönüşüm
projeleri uygulanmaya başlamıştır. Riskli binalar, toplu olarak yıkılarak güvenli
yapılarla yenilenmesini öngören kentsel
dönüşüm projesi birçok coğrafyada hayata geçmiştir.
Şimdi ise gözler Fikirtepe’de gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşümün üzerinde. İstanbul’un ilk gece
kondu alanlarından biri olan Fikirtepe
yoğun iç göç ve çarpık yapılaşma sebebiyle kentsel bir çöküntü alanına dönüşmüştür. Bunların yanında Fikirtepe’nin
avantajlı konumu da bölgenin yeni proje
alanı olarak seçilmesinde büyük rol oynamıştır. Uzmanlar, yaklaşık 133 hektarı
kapsayan projenin yeniden yapılacak konutların yanında bakım evi, gezi parkı,
okul, sağlık kurumu, kütüphane, sinema
gibi sosyal donatıları da içinde barındıracağını belirtiyorlar. Aynı zamanda
uzmanlar 2017 yılında Fikirtepe kentsel
dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi
ve kendini kanıtlaması halinde bugünkü
birim değerlerinin iki katına kadar artış
yaşanabileceğinin altını çiziyorlar.
2017 yılının kamu yatırımları ve
kentsel dönüşüm sürecinin inşaat ve
gayrimenkul sektöründe büyüme evresini desteklemeye devam edeceği öngörülmektedir. ◀
BÜYAP CIVIL NEWS 2017
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PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ
Hazırlayan: Cenk Alp Sezgin

D

ünya üzerinde çok farklı alanlarda yürütülen projeler ve
bunların yönetiminde farklı
kültürlerde yetişmiş kişiler bulunmakta. Durum böyle olunca, zamanla birbirinden bağımsız şekilde çeşitli proje
yönetim yöntemleri ve uygulamaları
meydana gelmiştir. Bu çeşitlilik ise küreselleşme ile sınırların ortadan kalktığı
günümüz dünyasında uluslararası alanda ortak iş yapmayı zorlaştırabilmektedir. Böyle bir handikapı iyi analiz eden
PMI (Project Management Institute)
tüm dünyada kullanılabilecek bir yöntem geliştirerek bunu PMBOK (Project
Management Body of Language) adında
bir kaynakta toplayıp proje yönetiminin
standardizasyonu konusunda çok büyük
bir katkı sağlamıştır. PMBOK ile amaçlanan, farklı lokasyondaki proje yöneticilerinin ortak bir çerçeve etrafında
mutabık kalarak projelerin başarısını
arttıracak yöntemlerin kullanılması ve
bu yöneticilerin aynı zamanda kullandıkları çerçeveye katkıda bulunup sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır. PMBOK
referans alınarak PMI’ın ortaya koymuş
olduğu bu yöntemlerin özümsendiğinin
bir göstergesi olan PMP (Project Management Professional) sınavını başarıyla
tamamladıktan sonra ise artık tüm dünyada geçerliliği olan bir sertifika sahibi
olunabilmektedir.
Konunun en başına, Project Management Institute’den bahsetmeye başlayarak dönecek olursak, Project Management Institute 1968 yılında Amerika’nın
Pennsylvania Eyaleti’nde James Snyder,
Edward Engman, Eric Jenett, Micheal
Homyak ve Susan Gallagher tarafından
kurulmuştur. Farklı sektör ve firmalarda
deneyimleri olan bu insanlar projelerin
yönetilmesinin bilimsel bir yoldan geçmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler.
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O dönemlerde bir topluluk oluşturma
konusunda daha önce de bazı yerel girişimler mevcuttu fakat hiçbiri geniş
katılıma ulaşamamış ve sönük kalmıştı.
Kuruluşundan sonraki süreçte Project Management Institute 1974’te 1000,
1984’te 4000 üyeye ulaştı. Bugünse tüm
Dünya çapında yaklaşık 500.000 üyeye
sahip olan kuruluşun Türkiye’den 2000
civarı üyesi bulunmaktadır.
Project Management Sertifikası sahibi olabilmek için Project Management
Institute’un düzenlediği PMP Sertifika
Sınavı’na girip başarılı olmak gerekmektedir. Temelinde Proje Yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve
teknikleri ölçmeyi amaçlayan bu sınava
başvurabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Başvuru esnasında ön lisans veya
lisans diploması gerekli olmakla birlikte,
başvuru tarihinden önceki 8 sene içinde,
ön lisans mezunlarının 7500 saatlik, lisans mezunlarınınsa 4500 saatlik süre ile

proje görevlerine önderlik etme, yol gösterme ve projelerde takım üyesi olarak
görev alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu şartları sağlayan kişiler online yapılan, 200 soruluk Project Management
testine girmeye hak kazanırlar. 175 soru
üzerinden değerlendirilen bu sınavı geçmek için en az 106 doğru cevap vermek
gerekmektedir. Sınav kazanılıp, sertifika
sahibi olunduktan sonra ise sertifikanın
geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda
sertifikanın yeniden geçerli olabilmesi
için bu süreç içerisinde PMI tarafından
“PDU” olarak adlandırılan puanların
(60 puan) toplanması gerekmektedir.
Puanların toplanması için proje yönetimi ile ilgili makale, kitap vb. çalışmalarda bulunmak, eğitimlere katılmak, eğitimci olmak, Proje yönetim görevlerinde
yer almak vb. çalışmalarda bulunmak
gerekmektedir. Bu süreç PMP sertifikası
sahibi kişilerin bu alanda daima çalışmalarda bulunmalarını ve sürekli kendi-

lerini geliştirmelerini teşvik etmektedir.
Project Management Sertifikasına
sahip olmanın getirilerinden bahsedecek olursak bu sertifika sizin proje yönetimi konusundaki bil-yap tecrübenizi
artırmaktan ziyade, mevcut yetkinliğinizin yeterliliğini ispatlayan bir sertifika
olacaktır. Bu sertifikaya sahip olmanın
getirilerini madde madde şöyle sıralayabiliriz:
1)Sertifikalı proje müdürlerinin gelirleri daha yüksektir.
-PMP sertifikası olan proje yöneticileri, sertifikası olmayanlara göre yıllık
ortalama 10.000 $ daha fazla maaş almaktadır. Ayrıca proje yöneticiliğinin
günümüzde uluslararası normları belirlenmiş bir meslek olarak, dünyada kabul
görmüş olmasıyla, PWC’nin çalışmasına
göre en çok kazanan meslekler sıralamasında avukatlıktan sonra ikinci sırada
olması, bu ihtiyacın en belirgin göstergesidir.
2)Project Management sertifikası
özgeçmişinizi destekler.
-Kuruluşlar artık PMP sertifikasını
proje yönetiminin bir gereksinimi olarak algılamaya başladılar ve bu da PMP
sertifikasının size daha fazla iş ve kariyer
fırsatı sunacağı anlamına gelmektedir.
3)Project Management Sertifikası
daha kaliteli network kurmanızı sağlar.
-Dünya genelinde 500.000 civarında
PMP sertifikalı kişi var ve PMI sık sık bu
sertifikalı kişilerin katılabileceği yerel ve
uluslararası etkinlikler düzenliyor. Bu
etkinlikler kişilerin iş ağlarının genişlemesine yardımcı olabilir.
4)Müşterilerin sertifika isteme sayısındaki artış.
-Değişen ve gelişen imkânlarla birlikte çoğu şirket artık projelerini yönetecek olan kişilerin sertifikalı olmasını
talep ediyor. Şirketlerini ileriye taşıyacak
projelerin usta kişilerce yönetilmesini istemeleri onların en doğal hakkı. Sonuç
olarak bu durumda sertifika sahipleri
birkaç adım öne geçiyor.
5)Proje yönetimi sürecini ve becerilerinizi geliştirir.
Gelelim Project Management Sertifikasının esas oluşturulma sebebine. Sertifika alım sürecinde yapılanlar, sizin proje yönetimi becerilerinizi geliştirmenize
yardımcı olarak, proje kısıtları içerisinde
maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

EDA YİĞİTALTAY KURT:
DENEYİM ÖNEMLİ
Proje yönetimi konusundaki araştırmalarımız doğrultusunda
Limak Holding Planlama ve Kontrol Direktörü Eda Yeğinaltay
Kurt sorularımızı yanıtladı.
Bütün bunlar gerçek hayatta karşımıza nasıl çıkıyor? Project Management
Sertifikası ile ilgili merak ettiklerimizi
kendisi de Boğaziçi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği mezunu olan ve Project
Management Sertifikası sahibi Limak
Holding Planlama ve Kontrol Direktörü
Eda Yeğinaltay Kurt’a sorduk. Kendisine
bizi kırmayıp sorularımızı yanıtladığı
için BÜYAP olarak çok teşekkür ediyoruz.
-Proje yöneticiliği yapma kararını nasıl verdiniz? Karar süreci nasıl gelişti?
Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken
‘scheduling’ dersini çok sevmiştim, master programı araştırması içine girdiğimde Project Management konusu ilgimi
çekti. İnşaat sektöründe çalışmak istiyordum, Project Management programları çok geniş kapsamlıydı ve esas olarak inşaat ekonomisini içeriyordu. Her
projede uygulanabilir uluslararası standartlara sahip olan bir uzmanlık alanı
olarak düşündüm. Yüksek lisansımı
bu konuda Northwestern University’de
yaptım. Amerika’dan dönünce zaten bu
konuda çalışmak istediğime karar vermiştim.
- Türkiye’de proje yöneticiliği standartları hakkında düşünceleriniz neler?
Türkiye’de her şirkette farklı standartlar olduğunu düşünüyorum. Şirket
kültürüne bağlı olarak, bazı şirketlerde kendi sistemleri, kendi standartları,
proje yönetimi konusunda oturmuş altyapıları mevcut. Bunun yanı sıra, bazı
şirketler proje yönetimini sadece sahada
yapılan bir aktiviteler bütünü olarak görüyor. Ben projelerin kâğıt üzerinde kazanılması gerektiğine inananlardanım.
Türkiye’de standart yapının oturması
için zamana ihtiyaç var.
-Project Management sertifikası alırken zorluk yaşadığınız yerler oldu mu?
Zorluk yaşamadım çünkü içinde
olduğum konulardı çoğunlukla, bütçe,
planlama, fizibilite, proje karlılığı, proje
finansmanı vs. gibi konular proje süreç-

lerinde hep içinde olduğumuz konular.
Süreçsel ezbere dayalı bazı teorik konularda çalışmam gerekti.
- Project Management sertifikasının
iş hayatınıza nasıl katkıları oldu? Beklentilerinizi karşıladı mı?
Proje yönetimi kavramını hayatımın
bir parçası olarak gördüğümden, bu sertifikanın bana ayrıca artı bir faydasını
görmedim ama bir pozisyona başvururken uluslararası geçerliliği olması veya
bir ihale hazırlık aşamasında şirkette
çalışan sertifika sahibi kişilerin sayısının önem arz etmesi sebebiyle faydaları
oldu. Sertifikanın sürekliliğini sağlamak
için belli periyotlarda yaptığınız işleri,
eğitimleri ilgili kuruma onaylatmak, doküman haline getirmek durumundasınız. Ben bu konuyu takip edemedim iş
yoğunluğu sebebiyle. Bir süre önce sertifikam da geçerliliğini yitirdi.
- Project Management sertifikası alım
şartları hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre bu şartlar içinden değiştirilmesi ya da geliştirilmesi gereken
şeyler var mı?
Daha önce de bahsettiğim gibi, alım
şartlarından çok devamlılığını sürdürmek için gereklilikler, PMI puanı
toplamak durumunda kalmak zorlayıcı. Birçok insanın PMI puanı kazanmak
hedefiyle eğitimlere katıldığını duymuştum. Bu şartlar hakkında daha farklı iyileştirmeler yapılabilir.
- Project Management sertifikası almak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Bu sertifikayı bu konuların hiç içinde
olmayan kişilerin alması zor olabilir, deneyim çok önemli. Konular çok teorik
gibi görülebilir. Bu sebeple, çalışırken
bir projenin içindeyseniz, bu sertifikayı
almanın daha kolay ve faydalı olacağını
düşünüyorum. O zaman, dersleri gerçek
hayatla daha iyi örtüştürmek mümkün
olur. Teoride kalmaz. ◀
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EBRU ÖZDEMİR:

ÇOK YAPI YERİNE ÇEVRECİ
PROJELER YAPMALI
Röportaj: Sarp Seraç

-Limak İnşaat olarak Kosova’da Priştina Adem Yaşari Havalimanı’nı inşa
ederken başlattığınız ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle yürütmeye devam
ettiğiniz sosyal sorumluluk projesi Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü
2015 yılında ilk mezunlarını vermiş.
Bize bu projeden biraz bahsedebilir
misiniz? Ayrıca bu tarz bir yeni üniversite – özel sektör ortaklığını Türkiye’de
veya çalıştığınız başka bir ülkede kurmayı planlıyor musunuz?
Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü, 2014 yılında Priştina Uluslararası Adem Jashari Havalimanı olarak
ülkedeki genç ve yetenekli iş gücüne
yeni kariyer fırsatları sunmak için, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim
Merkezi(BÜYEM), Priştina Üniversitesi
ve Fransa Ulusal Sivil Havacılık Okulu
(ENAC) iş birliği ile başlattığımız bir eğitim programı. Her yıl Priştina Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde okuyan 30
son sınıf öğrencisi BÜYEM tarafından
yapılan sınav ve mülakatların ardından
Enstitü`ye girmeye hak kazanarak, altı
aylık teorik ve pratik eğitimin ardından,
üç aylık stajlarını tamamlayarak mezun
oluyorlar. Program ile öğrencilerin kazandığı Havalimanı İşletmeciliği Sertifikaları Avrupa Birliği Havacılık Müktesebatı`na uyumlu ve 70’den fazla ülkedeki
havalimanlarında geçerli oluyor.
Akademik eğitim ile özel sektörün
bilgi birikimi ve deneyimini bir araya getiren LimakASI, bulunduğu coğrafyada
havalimanı işletmeciliği alanında yetiş22

BÜYAP CIVIL NEWS 2017

miş iş gücü konusunda referans bir eğitim merkezi konumuna geldi. Projenin,
genç işsizliğin yüzde 50’nin üzerinde olduğu Kosova’da gençler için umut yarattığı ve örnek oluşturduğu görüşündeyiz.
Bu eğitim programıyla sadece verimli ve etkili insan kaynağı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda üniversite ve
özel sektör arasında ideal iş birliğinin de
örneklerinden birini ortaya koyuyoruz.
Geçen yıl ikinci mezunlarımızı verdik.
Bu yıl da projemize yine 30 parlak öğrenciyle devam ediyoruz.
Bu yıl yine BÜYEM iş birliğinde
Limak Enerji olarak Türkiye’nin Enerji
Akademisi projesini başlattık. Program
kapsamında Türkiye’nin dört bir tarafındaki devlet üniversitelerinden 100 başarılı genç mühendis adayı online eğitim
ve üşker görerek, enerji alanında uluslararası geçerliliği olan özel bir sertifikaya
sahip olma hakkını kazandılar. Limak
olarak projelerimize aktif olduğumuz
diğer sektörler ve ülkelere de taşımayı
planlıyoruz.
-Üniversitelerin verdiği mühendislik
eğitimleri hakkında karşılaştırmalar
gerçekleştiriliyor. Genel olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin mühendislik eğitiminin teknik üniversitelerle karşılaştırıldığında teknik açıdan daha zayıf
fakat sosyal ve yaratıcılık bakımından
daha güçlü mühendisler yetiştirdiği
düşünülüyor. Siz Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuş bir işveren
olarak bu karşılaştırma hakkında ne
düşünüyorsunuz? İşveren gözüyle bak-

tığınızda gerçekten de üniversitelerin
mühendislik eğitimleri arasında böyle
ciddi farklar var mı? Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitimini yeterli buluyor musunuz?
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye ve
hatta dünyanın sayılı üniversiteleri arasında; özellikle mühendislik alanındaki
başarısı yadsınamaz. Değerli ve alanında
uzman akademisyenleri ve eğitim kalitesi ile mühendislik alanında; seçmeli
derslerin çeşitliliği, öğrenci kulüplerinin
aktif varlığı sayesinde mühendislik dışında da öğrencinin gelişimine olanak
sağlayan çok yönlü bir eğitim sistemine
sahip. Bence bu eğitim bizleri iş hayatına çok daha hazırlıklı kıldı. Boğaziçi
Üniversitesi`nden mezun birçok arkadaşımız ekibimizin bir parçası. Benzer
eğitim geleneğinden gelmemizin profesyonel iletişimimizi daha güçlü kıldığını
ve iş süreçlerinde verimliliği artırdığını
düşünüyorum.
Üniversitedeki değerli Hocamız Sayin Vedat Yerlici’nin “Biz size öğrenmeyi
öğretiyoruz.” sözünü de burada anmak
isterim. Bu sözu çalışma hayatımda halen aklımın bir kenarında tutarım. Boğaziçi Üniversitesi eğitim geleneğinin bir
parçası olduğuna inandığım sürekli öğrenmeye açık olmanın, başarı anahtarlarından biri olduğunu düşünüyorum.
Mühendislerin genel olarak sosyal
yönlerinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Ancak, iş hayatında başarıyı yakalamak için sosyal yönümüzün de güçlü
olması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığın-

da sosyal yönü güçlü mühendisler yetiştirmek bir dezavantaj değil tam aksine
bana göre bir avantaj anlamına geliyor.
Bugün Türkiye’de ve dünyada Türk müteahhitler pek çok mega projeye imza
atıyor ve Türk müteahhitlik sektörü
dünya sıralamasında ön sıralarda yer
alıyor. Bunu da bu okullardan mezun
Türk inşaat mühendisleriyle yapıyoruz. Turkiye`deki üniversitelerin çok iyi
mühendislik eğitimi verdiğini, Boğaziçi
Üniversitesi`nin de bu konuda bir lider
olduğunu düşünüyorum. Tüm mezunlarımıza kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim.
-Türkiye’de inşaat sektörü ekonomik
büyümede lokomotif görevi görüyor.
İstanbul’da gerçekleşen kentsel dönüşüm ve ulaşıma yapılan yatırımlar ile
neredeyse kontrolsüz olarak nitelendirebileceğimiz bir büyüme gerçekleşiyor. Fakat inşaat sektörü doyum
noktasına ulaşabilecek bir sektör. Yatırımların çoğunun inşaat sektörüne
yapılması sizce ilerleyen senelerde sıkıntılara sebep olabilir mi?

İnşaat, altyapı ve müteahhitlik sektöründe “sürdürülebilir” teknolojiler
gündemde; bu da sektörde önemli bir
dönüşüm yaratırken, enerji tasarrufu,
verimlilik gibi konuları öne çıkartıyor.
Bu dönüşüm sektörün uzun soluklu ve
sürdürülebilir bir sektör olmasını da
beraberinde getiriyor. Ancak “çok” yapı
yapmak yerine, geleceğin teknolojilerine
uygun, çevreci ve sürdürülebilir projelere odaklanılması gerektiği kanısındayım.
Dünyanın sayılı metropolleri arasında
yer alan İstanbul başta olmak üzere Türkiye halen bu açıdan önemli bir büyüme
potansiyelini barındırıyor. Türkiye’de nitelikli konut sayısı halen ihtiyaçların altında. Öte yandan ulaşım, enerji, limancılık gibi pek çok alanda önemli, hayat
konforu açısından insanımızın ve ayrıca
ekonomimizin ihtiyacı olan altyapı yatırımları da devam ediyor. Ben bu yatırımların gerekli ve devam etmeye açık
olduğu kanısındayım.
-Euromoney Project Finance tarafından “Avrupa’da Yılın Finansmanı”
ödülünü kazanmışsınız. Ayrıca 2014
yılında Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Konseyi bünyesinde yer ▶

"Sürdürülebilir” teknolojiler inşaat sektöründe dönüşüm yaratıyor.
Bu dönüşüm sektörün
uzun soluklu ve sürdürülebilir bir sektör olmasını da beraberinde
getiriyor. Ancak “çok”
yapı yapmak yerine,
geleceğin teknolojilerine uygun, çevreci ve
sürdürülebilir projelere
odaklanılması gerektiği kanısındayım."
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KENTLEŞME

SÜRDÜRÜLEBİLİR
DİKEY ŞEHİRLİLEŞMEYE DOĞRU

"Türkiye’de kadın nüfus oranı yüzde 49, fakat iş gücüne
katılım oranı hala yüzde 33
civarında seyrediyor. Türkiye’de bu oranların kadınlar lehine değiştirilmesi ve kadının
ekonomik hayattaki rolünün
her alanda güçlendirilmesi
gerektiğine inanıyoruz."

alan Uluslararası Kamu Özel İşbirliği Projelerinde En İyi Uygulamalar
Merkezi’nde oluşturulan Danışma Kurulu’na Türkiye’den seçilen tek üye
olmuşsunuz. Bu başarılarınızı neye
borçlusunuz? İyi bir eğitimin ardından
kendinizi kariyeriniz boyunca geliştirmek için neler yapıyorsunuz?
Her zaman ve bulundugum her ortamda yeni şeyler öğrenmeye çalışırım. Çok okurum, eğitimlere katılmaya
ve sivil toplum kuruluşlarında aktif rol
oynamaya çalışırım. Sadece iş değil, sanatla da ilgilenmeye çalışıyorum. Eş
zamanlı olarak birçok proje yürütüyorum. Bunları da sıkı takipçiliğim ile
sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Aynı
zamanda ekip çalışması önem verdiğim
nosyonlardan biri. Çalışma hayatımda
tüm projelerimizde iyi bir ekip çalışması
ile başarıya ulaştığımızı görüyor ve bunu
korumaya çalışıyorum. Bu yaklaşım ve
çabalarımın profesyonel ve kişisel anlamda beni sürekli beslediğini düşünüyorum. Öğrenmeye açık olmanın ve
farklı fikirleri dinlemenin insanı geliştirdiği görüşündeyim.
-Bu ödül ve üyesi olduğunuz kurul
Avrupa’da yer alıyor. Son günlerde ise
Türkiye, Avrupa’dan uzaklaşıp Doğu
ekonomisinde daha aktif yer almaya
çalışıyor. Bu değişim inşaat sektörünü
ve firmanızın aktif olduğu diğer sektörleri sizce nasıl etkiler?
Türk şirketleri, özellikle son 15 yıldır,
dünyanın her yerinde fırsatları yakından
izliyor. Global bir güç olarak yükselme
birçok Türk şirketi gibi Limak’ın da gündeminde. Ben, Türkiye’nin Avrupa’dan
koptuğu görüşüne katılmıyorum. Ülke
ticaretimizin ve yurtdışı yatırımlarımı24
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zın çok önemli bir bölümü halen Avrupa ulkeleri ile. Limak olarak bizim de
Balkanlar’da çok önemli yatırımlarımız
bulunuyor. Bu yatırımlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmanın
yollarını arıyor ve fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Balkanlar dışında Afrika, Ortadoğu ve Rusya’da çok önemli
yatırımlarımız bulunuyor. Bu bölgelerdeki çimento, enerji, havalimanı ve altyapı projeleriyle yakından ilgileniyoruz.
Bizim görevimiz değişimlere ayak uydurmak ve tecrübelerimizi diger aktif
olduğumuz bölgelere taşımak. Dolayısıyla Doğu`daki iş imkanlarını da bu deneyim ve bilgi birikimi transferi açısından ciddiyetle değerlendiriyoruz.

ni düşünüyorum. Çünkü mühendislik
temel olarak size analitik düşünmeyi
ve sorun çözmeyi öğretiyor. Kadınların
da düşünce yapıları gereği mühendislik
alanında oldukça başarılı olduğunu, ancak işe alımlara geldiğimizde yeterince
kadın mühendis istihdam edilmediğini
yıllar boyu gözlemledim. Buradan hareketle grup olarak, daha çok kızımız mühendislik bölümlerini seçsin ve kadınlar
iş dünyasında daha etkin rol alsın diyerek Türkiye’nin Mühendis Kızları projesini, yine bir makina muhendisi olan annemin anısına 2015 yılında oluşturduk.

-Yürüttüğünüz ‘Türkiye’nin Mühendis
Kızları’ projesiyle kadın mühendis sayısını artırmak istiyorsunuz. Bu projenin sizin için nasıl bir manevi önemi
var? Bir kadın mühendis olarak sektörde karşılaştığınız zorluklardan ve
sahip olduğunuz avantajlardan bahseder misiniz?

-Cengiz, Limak, Kolin, Kalyoncu ve
Mapa konsorsiyumu oluşturarak 3.
Havalimanının yapımına başladınız.
Ülkemizde hacmi büyük projelerde
kullanılmaya başlayan yap- işlet- devret modelinin ülkemiz için fayda ve zararlarından bahseder misiniz?

Türkiye’de kadın nüfus oranı yüzde
49, fakat iş gücüne katılım oranı hala
yüzde 33 civarında seyrediyor. Biz, bu
projeye tam da bu sebeple başladık. Türkiye’de bu oranların kadınlar lehine değiştirilmesi ve kadının ekonomik hayattaki rolünün her alanda güçlendirilmesi
gerektiğine inanıyoruz.
Bu kapsamda, kadının iş dünyasındaki yerinin artırılmasında kamu politikalarının yanı sıra iş dünyasına da
büyük sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Bizim ailemizde ve ortaklarımızın ailesinde hemen herkes mühendis. Temel olarak mühendislik eğitimi
alan bireylerin hayatta hemen hemen
her meslek dalında başarılı olabileceği-

Yap-işlet-devret modelinin en ideal
tarafı devlete hiç yük olmadan ve gelir
getirecek şekilde bu projelerin yapılabiliyor olması ve bunların özel sektör
tarafından finanse edilmesidir. Ayrıca
bu büyüklükteki projeler çok hızlı bir biçimde, yüksek kalitede hizmete alınabiliyor ve ülke ekonomisine kazandırılıyor.
İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandıktan sonra işletecek olan şirketimiz 25
yıl boyunca devlete 22,152 milyar Euro
artı KDV kira ödeyecek. Bu da bugünkü
kurlara göre 100 milyar TL’nin üzerinde
devlete gelir demek. ◀

☐ Aslıhan Yılmaz

Ülkemizin ve tüm dünyanın, bugününün ve yarının en büyük sorunlarından biri olan hızlı nüfus artışına
çözüm yollarından biri de dikey şehirlileşme. Peki kentlerimizi yukarı
doğru inşa etmek kısa ve uzun vadede ne kadar etkili bir çözüm?

G

ünümüzün kentlerinin 2050(iki
bin elli) yılına kadar dünya nüfusunun %75(yetmiş beş)’inden fazlasına ev sahipliği yapması bekleniyor. Büyük
şehirlerde beklenen bu devasa nüfus artışının beraberinde yeni iş ve yaşam yerlerine
duyulan ihtiyacı hızla artıracağı düşünülüyor. Bu yüzden de günümüzün ve geleceğin
mega kentlerinin yaratıcı, topluma uyum
sağlayabilecek ve sürdürülebilir çözümlerle
bu şehirlileşmeyi desteklemeleri gerekmektedir.
Bu nüfus artışı karşısında yatırımcılar ve belediyelerin bu yerleşim ihtiyacını
karşılamak için uygulayabilecekleri çeşitli
yöntemler var. Bunlardan biri şehri yatay
olarak genişletmek ve bunun beraberinde
çoğu zaman verimli tarım alanlarını veya
oksijen kaynaklarımız olan ormanlık ve
yeşillik alanları daraltmak. Bu da uzun vadede biyolojik çeşitliliğin azalması, şehrin
üzerinde sera etkisinin artması ve genel
sıcaklık yükselmesi gibi birçok soruna yol

açabiliyor. İkinci bir yol ana kente bağlantılı
olarak kurulan ve onun yükünü azaltmak
için çevresinde oluşturulan uydu kentlerin
kurulması olabilir. Ancak bu uydu kentleri
ana şehirlere bağlayacak olan toplu taşıma
araçları ve transit yollar, biz fosil yakıtları
ulaşımda kullanmaya devam ettikçe, karbon salınımını azaltmamıza yardımcı olmayacaktır.
Bu iki seçeneğin, günümüzde uygulanan ve görünüşe göre gelecekte de uygulanma ihtimali artan üçüncü bir seçenek
ise dikey şehirlileşme. Şehir içindeki alan
kullanımını optimize eden ve diğer iki seçenekle karşılaştırıldığında maddi olarak
daha uygun olan dikey şehirlileşme artık
belediyeler ve yatırımcılar tarafından daha
çok tercih edilmeye başlandı. Son yıllarda
şehir plancıları ve mimarlar bu eğilimle
değişik yaratıcı, aynı zamanda şehirlerin
yeşil alanlarını koruyan popüler ihtiyaçlara
cevap veren projeler tasarlamaya başladılar.
Bu da görsel olarak bazı şehirlerde yeni yeni
meydana gelmeye başlayan uzun bina fenomenlerini yaratıyor. Kentler yoğunlaşmaya
ve ortalama yükseklik artmaya devam ettikçe bu yüksek binalar, kent dokularının
şekillenmesinde büyük rol oynamayı vaat
ediyor. Fakat bu yükseliş beraberinde henüz çözümlenememiş birtakım sorunları
da getiriyor.
Uzun binaların sürdürülebilir bir şe-

hirlileşmeye çare olabilmesi için etkili ve
hızlı bir şekilde var olan şehirlerin çevreye
duyarlı hale getirilmesi gerekli. Örneğin;
şehirlerin enerji sistemlerini yenilenebilir
sistemlerle değiştirmesi, kapalı-döngü su
ayarlama sistemlerin kullanılması, şehir
çapında sürdürülebilir drenajların uygulanması, lokal üretim zincirleri oluşturarak
karbon ayak izini azaltmaya çalışmak, atıkları geri dönüşümde kullanarak azaltmaya
çalışmak vb. Tabi ki bunlarla beraber fiziksel tasarımlarla ilgili sorunlar da mevcut:
toplu taşıma alt yapısının yetersiz kalması
ve bireysel ulaşımın beraberinde getirdiği
yüksek enerji tüketimi ve karbon salınımı,
yeni uzun binaların yapılırken yeşil standartlara uyulmaması ve çevre ekosisteminin göz önüne alınarak çevrenin kültürel
ve sosyal dokusuna uyumlu olmaması.
Bununla beraber gökdelenlerin insanları
yabancılaştıran, kirletilmiş ve iletişimi kısıtlanmış ortamlarda çalışmaya ve yaşamaya zorladığı ve insanları toplu yaşama geleneksel kasaba kültüründen uzaklaştırdığı
düşünülmekte. Bundan dolayı, şehirlerin
yeniden yapılandırılmasında çok boyutlu
planlamalar gerekli.
Council on Tall Buildings and Urban
Habitat tüm binaların uygulaması ve adapte olması gereken birkaç prensip belirlemiş:
● Binanın mekanın fiziksel karakterlerine
uygun olması,
● Mekanın çevresel karaktere uyması,
● Mekanın kültürel karaktere uyması,
● Toplumsal, açık ve eğlence mekanları
sunması,
● Şehir planlamalarının fiziksel, dolaşımsal
ve programlı yollarla birbirlerine bağlanması,
Bu konseptleri gerçeğe taşımak pratikte
zor olmamalı ancak tasarım mantalitesinin değişmesi ve yatırımcıların para
odaklı karalarını ikinci plana atmaları gerekli. Bunun için yeni teknolojilere veya
mühendislik harikalarına ihtiyacımız
yok. Sadece tasarım ve inşaat yöntemlerini yeniden gözden geçiren mühendis ve
mimarlara ihtiyacımız var. ◀
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WOMEN IN BUILT ENVIRONMENT
☐ Hazal Yaprak Arı

İnşaat sektöründeki kadınların bu sektörde çalışmaya
aday öğrencilerle buluşturduğumuz konferansımız WIBE’yi
11 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdik.

Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu

Zeynep Hüveyda Akdilli Oral
Tekfen Holding

Mehpare Evrenol
Evrenol Mimarlık

Eda Yeğinaltay Kurt
Limak Yatırım

Gülcemal Alhanlıoğlu
CRE Danışmanlık

B

oğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
ailesi olarak 11 Mart 2017 tarihinde, genç kadınları yapı sektörüne teşvik etmek amacıyla WIBE’da
buluştuk. Türkiye’nin pek çok üniversitesinden gelen katılımcılar ve alanında
uzman birçok konuşmacıyla Boğaziçi
Üniversitesi Güney Kampüs Demir Demirgil Salonu’nda oldukça keyifli bir
etkinlik gerçekleştirdik. Ezberi bozmak
adına yaptığımız bu girişimimiz ile konuşmacılarımız kendi tecrübeleri ve
önerileri ile bizlere umut ışığı olacak konuşmalarını gerçekleştirdiler.
10.00’da başlayan Women In Built
Environment’in açılış konuşmasını okulumuzun değerli akademisyenlerinden
Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu “Türkiye’de ve Dünyada Kadın Olmak” konusu üzerine yaptı. Sektörde karşılaştırdığı
zorluklardan ve bunların nasıl aşılabildiğinden, dünya genelinde kadınların iş hayatındaki yerinden bahsetti. “Bir anne ve
çalışan bir kadın olarak; süper kadın mısınız, süper yorgun kadın mısınız?” sözleri iş hayatında anne olmanın nasıl bir
duygu olduğunu destekler nitelikte oldu.
Programımız Tekfen Holding Gayrimenkul Başkan Yardımcısı Zeynep
Hüveyda Akdilli Oral’ın “Yönetimde
Kadınlar” konulu konuşmasıyla devam
etti. Yönetimde, özellikle yapı sektöründe, kadın oranının düşük olduğunu
vurgulayan Oral bunun sebeplerinden
ve kendi tecrübelerinden bahsederek katılımcılara umut ışığı olacak bir sunum
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gerçekleştirdi.
Etkinliğimiz CRE Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülcemal Alhanlıoğlu’nun
“İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe
Yeni Trendlerin Getirdiği Kadın Yöneticiler için Yeni Fırsatlar” konulu sunumu
ile devam etti. Gülcemal Hanım, mimarlık mezunu olduktan sonra sadece
mimarlık yapmadığını ve farklı alanlara
yönelim gösterdiğini anlattı. “Alacağım
sorumluluğun benim eğitimimle ilişkisi
olup olmadığına bakmadım. Şirketteki
her şeyi dibine kadar öğrendim.” sözleriyle iş hayatında bizlere destek olacak
tecrübelerini aktardı.
Mimari konular üzerine devam eden
etkinliğimiz Evrenol Mimarlık Kurucu
Ortağı Mehpare Evrenol’un etkileyici
sunumu ile devam etti. Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nden bahsetmesiyle başlayan sunum, mimariye ve sektörün şu
anki durumuna kadar pek çok konuyu

kapsıyordu. Mehpare Evrenol mimariye
olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Mimariye hep ilgiliydim. Bir şeyi üç boyuta
kaldırmanın cazibesine kapıldım.” Yapı
sektörünün şu anki durumunu çarpıcı
sözleri ile gözler önünde serdi: “Yaşanmaz şehirler inşa etmeye başladık. Etik
ikilem içerisindeyim. Çünkü ben de bunun bir aktörüyüm.”
Oldukça keyifli ve dolu dolu geçen
ilk bölümün ardından öğlen arası ile
konuklarımız birbirleriyle tanışma imkânı buldular. Farklı şehirlerden gelen
katılımcılarımız, sektörden başarılı konuklarımıza merak ettikleri soruları da
sorabilme fırsatını yakaladılar.
İkinci bölüm, Limak Yatırım Planlama ve Kontrol Direktörü Eda Yeğinaltay
Kurt’ un konuşmasıyla başladı. Boğaziçi
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Eda Hanım, üniversite yıllarından başlayarak şu ana kadar neler

yaşadığını, iş hayatına nasıl adım attığını oldukça samimi bir dille anlattı. Kız
öğrencilerin mühendis olmasını sonuna
kadar desteklediğini ve desteklemeye
devam edeceğini belirtti.
Epos Danışmanlık Kurucusu ve Yönetici Ortağı ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Neşecan Çekici, “Yarın Artık
Bugün” adlı sunumuyla sektör hakkında
ayrıntılı olarak bilgilenmemizi sağladı.
“Epos Danışmanlık olarak çalışanlarımızın %65’i kadın.” sözleriyle firmasının da
kadın çalışanları desteklediğini belirtti.
Neşecan Hanım’dan sonra Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi
Derya Özet Yalgı kadının dünyadaki
yerinden bahsetti. Sayısal verilerle ve iş
hayatındaki tecrübeleriyle konuşmasını
destekleyen Yalgı, şu sözleriyle ülkemizdeki kadın yönetici oranını gözler önüne serdi: “Türkiye kadın yöneticileriyle
%12,2’lik oranla 128 ülke arasında 94.
Sırada."

Neşecan Çekici
Epos Danışmanlık

Son konuşmacımız Egon Zehnder İstanbul Sorumlusu Murat Yeşildere “Başarısızlığın Tarifsiz Hafifliği” konusu ile
hepimizin farklı bir şekilde düşünmesini
ve başarısızlığın sanıldığı kadar kötüye
işaret olmadığını belirtti. Çünkü önemli olan pes etmemekti. Kadınların da iş
hayatına her türlü katılımını destekleyen
Yeşildere, yaşanılan başarısızlıkların bizleri iyiye götürdüğünü hayattan pek çok
örneklerle anlattı.
Konuşmalarımızın bitmesinden sonra, etkinlik başında katılımcılara hediye
edilen poşetlerin içinde yer alan “That
Moment” kartları toplandı. Bu kartlara katılımcılarımızdan gün içerisinde
kendilerine en çarpıcı gelen sözleri yazmaları istenmişti. Toplanan kağıtlardan
kura ile çekilen 3 kişiye ödülleri verildi.
Umuyoruz ki Women In Built Environment herkes için keyifli ve umut ışığı
olabilecek bir etkinlik olmuştur. Seneye
görüşmek üzere…◀
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HAN TÜMERTEKİN:
DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATMAK
İÇİN TASARIM YAPIYORUM
Mimarlık öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Han Tümertekin, İstanbul’da Mimarlar ve Han Tümertekin Proje Danışmanlık Hizmetleri, Strasbourg’da da Atelier Han Tumertekin büroları çerçevesinde mimari etkinliğini yürütmektedir.
Röportaj: Cenk Alp Sezgin-Can Güvener-Ramazan Demiralay

-Kısaca eğitim hayatınızdan ve kariyerinizden bahseder misiniz?
1958’de İstanbul’da doğdum. Akademisyen ve eğitimci bir ailede doğdum.
Saint Michelle Lisesi’nde okuduktan
sonra 1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne mimarlık okumak için girdim.
Dolayısıyla 80 darbesinden önce, darbe
sırasında ve sonrasındaki 2 senede üniversitedeydim. Böylece Türkiye’nin sosyal ve siyasi anlamda yaşadığı bir kırılmada üniversite öğrencisiydim. Bunun
zaman içinde mesleğime etkileri olduğunu gözlemlediğim için bu ayrıntıdan
söz ediyorum.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, teknik üniversitenin
içindeki bir eğitim bölümü olduğu için
mühendislikle yakın ilişkide olan bir mimarlık eğitimi veriyordu. Bunu büyük
bir şans, lütuf olarak yaşadığımı düşünüyorum. Bir teknik üniversitenin atmosferini soluyarak mimarlık eğitimi almış
olmak önemli bir fark. Ayrıca İTÜ Mimarlık Fakültesi 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya’daki Nazilerden kaçmış
bazı değerli mimar hocalar tarafından
eğitimi güçlendirildiği için ve bu çeşitliliğin getirdiği gücü de bünyesine almış
olduğu için çok iyi eğitimi olan bir mimarlık okuluydu. O da ayrı bir lütuftu.
28
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-Tasarım işinin aslında bir soru sorma
işi olduğunu söylemiştiniz. “Soruyu da
yanlış sorarsanız proje bir yerde tıkanır. Her şey iyi gidiyor olsa bile projeyi
sil baştan yapmanız gerekir" sözünüzden yola çıkarak genç mimarlara özgün tasarımlarla ilgili nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Bir tasarımcıyı ben sorun çözücü
olarak algılıyorum. Daha iyi bir dünya
yaratmak için tasarım yapıyorum. Bu
çok iddialı bir laf gibi gözükebilir ama
benim tasarıma yaklaşımım dünyayı
kurtarmak üzerine değil, gündelik hayattaki sorun ya da zorluklarımızı aşmak
üzere hayatla ilişki kurmak. Ama benim
ilginç bulduğum şey o ana kadar bir sorun olarak algılanmamış durumları saptayıp o sorunlara çözüm üretmek. Öyle
bakınca soru sormak ve doğru soruyu
sormak ve hatta mümkünse tek bir doğru soru sormak; iyi bir tasarımın vazgeçilmezidir.
Bu nedenle sık sık kendime ve öğrencilerime telkin ederim; herhangi bir
tasarım sorunuyla karşı karşıya kalındığında hemen bir çözüm üretme çabası
içine girmektense sorunu doğru tanımlamaya yönel. İnsan dürtüsü insanı hemen bir çözüm üretme çabasına sokar.
Hele bilgin, donanımın ve eğitimin de

yeterliyse hemen çözmeye çalışırsın sorunu. Bu süreçte zamanımı ve dikkatimi
“Gerçek sorun burada ne?” sorusuna
harcarım.
Çünkü sorun da genelde insanların
yaşadıkları mekanlarda o güne kadar tanık oldukları sorunlardan ibarettir. Oysa
sıfırdan tasarlanacak bir mekanda onların söz ettiği sorunlar zaten yaşanmayacaktır. Dolayısıyla onu konuşmak veya
aktarılmış o bilgiden hareket ederek çözüm aramak genelde heyecan verici bir
sürece dönüştürmez o tasarım sürecini.
Ama siz zaten o aktarılanların yeni
yapacağınız tasarımda sorun olmayacağını, konuşmaya değer bir konu olmadığını görürsünüz. Asıl sorunu aramaya
devam edersiniz. Bu durumda gerçek
sorun nedir diye vakit harcayıp onu
bulduğunuz an gelir. Kalem örneğini
verecek olursak kalem dediğiniz şey yazmasıyla kendini var etmez. Çizdiği çizgi
önemlidir ama ağırlığı, çok farklı kemik
yapısına sahip olan bir elin onunla uzun
süre yorulmadan yazıp çizebilmesi, yüzeyinin her koşulda perişan olmayacak
kadar dayanıklı olması gibi gibi pek çok
şey içerir aslında. Dolayısıyla bir kalemin tasarımına başladığımızda onun
kağıt üzerindeki oluşturacağı çizgiden
yola çıkıp tasarım yapmak son derece
yetersiz kalacaktır. O nedenle gerçek

sorunun ne olduğunu anlamaya önemli
bir zaman ayırmanızı öneririm. Bu özellikle genç ve tecrübesiz tasarımcıların
morallerinin ciddi şekilde bozulduğu bir
başlangıç dönemine neden olur. Pek çok
öğrencimle bu sorunu ben de yaşamışımdır. Projeye bir türlü başlayamazlar.
Başlayamamalarının temel nedeni bir
çözüm bulmayı ve sonrasında çizmeyi
beklemeleridir. Oysa çözüm ancak sorunla haşır neşir oldukça ilerleyen bir
süreçtir. Neleri yapabileceğinizi değil;
neleri yapamayacağınızı görürsünüz. Tasarım böyle bir süreçtir. Gökten çözüm
inmez.
-Peki bu yaklaşımınız işverenle aranızda sorun çıkarır mı?
Sorun çıkarır. Çünkü işveren hemen
tasarımın son halini görmek ister. Daha
ilk toplantıya gittiğinizde kaleminizin
çizeceği çizgiyi bekler. Fakat tecrübeniz
arttıkça, yaptığınız işler biriktikçe ve yaşınız ilerledikçe daha güçlü pozisyona
kavuşacağınız bir durum haline gelir.
Yaptığınız işlere güvenip sabrederler. Öte
yandan eğer siz bu durumu gerçekten tasarımınızın vazgeçilmez özelliği olarak
yaşıyorsanız bunu karşıdakine aktarıp
onu ikna etmeniz de zor olmaz. Benimle
yeni çalışan işverenlerin mimiklerinden
yüz ifadelerinden ilk toplantılarda ye-

terince yaratıcı algılanmadığımı hissettiğim olmuştur. Çünkü ben ilk toplantılarda çok sayıda soru sorarım. Cevap,
çözüm ve hatta günümüz bilgisayar ve
bilişim teknolojileriyle hemen bitmiş bir
bina çizimi götürmektense onlara soru
listeleri götürürüm. Çünkü derdim sorunu doğru tanımlamaktır. Zaman göstermiştir ki doğru tanımlanmış sorunun
cevabı her zaman doğru, nitelikli ve heyecan verici olur.
-Sizce bu ülkenin tarihine iz bırakacak
projelere hala talebi var mı?
Şöyle diyebilirim. Bu talebin bir mimara bu şekilde geleceğinden emin değilim. Bir binayı, oranın kültürel değerlerinden birine dönüştüren şey zamandır.
Tasarımcı onu tasarlarken bilemez. Nitekim ben bu güzel duyguyu hissettim.
2004 yılında Ağa Han ödülünü kazanan
B2 Evi, 26 Aralık’ta gelecek kuşaklara
iletilmek üzere Çanakkale Anıtlar Kurulu tarafından sanat eseri ilan edildi. Ben
o evi ne o ödülleri almak düşüncesiyle
ne de gelecek kuşaklara saklanması düşüncesiyle tasarladım. Ben ve işverenim
Ege Denizi’ne bakan bilmem kaç derece
eğimli yamaçtaki set duvarları üzerine
oturmuş bir yapıda kendi yaşantısının
uzantısı olacak, şehirli insan köye gittiğinde şehirdeki alışkanlıklarını sür▶-

"Bir tasarımcıyı ben
sorun çözücü olarak
algılıyorum. Daha iyi
bir dünya yaratmak
için tasarım yapıyorum. Bu çok iddialı
bir laf gibi gözükebilir
ama benim tasarıma
yaklaşımım dünyayı
kurtarmak üzerine değil, gündelik hayattaki
sorun ya da zorluklarımızı aşmak üzere hayatla ilişki kurmak."
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YAPISAL YANGIN
Hazırlayan: Alphan Ali Dilber

Proje aşamasında çıkan bir yangın,
bütün projenin tekrarlanmasına sebebiyet verebileceği gibi, projedeki
zaman kaybı, yapılanın bozulmasından dolayı oluşan para kaybı gibi
birçok olumsuzluğa, projenin iptaline ve hatta şirketin iflasına yol açabilir. BU yazımızda yapısal yangın
olgusunu mercek altına alıyoruz.

dürebileceği bir yaşantı için tasarladık.
Ama sonuç böyle oluştu.
-Peki bir farklılık hissetmiş miydiniz?
Projeyi tasarlarken böyle bir beklentiniz hiç mi yoktu?
Hiç yoktu. Her mimarı yaptığı yapının mimarın düşünsel olarak ulaşmak
istediği noktalara ulaştığını görmek,
bunu hissetmek gibi bir motivasyonu
vardır. Yani bir yapıyı yaparken sadece
o yapının yapıyı kullananların gündelik
hayatlarına yeterli şekilde cevap vermesi,
onların yaşantılarını içinde sürdürmeleriyle yetinmesi beklenemez. Mimarın
orada mekan kültürüne ve yapı yapma,
inşa etme sanatına varsa bulunduğu katkıların başkaları tarafından görülmesi
beklentisi vardır. Hatta kopya edilmesini ve çoğalmasını ister. O çerçeveden
bakınca yalnızca ödüllendirilen yapılar
değil yaptığımız her yapı bu anlamda
motivasyon kaynağıdır.
-Projelerinizde inşaat mühendisleri
nasıl roller oynuyor? Çalıştığınız belli
inşaat mühendisleri var mı?
Evet. Ben hem teknik üniversite mimarlıkta okuduğum için hem de tasarımın bütünsel yaklaşımla iyi yapılabileceğine inandığım için bir projede yer alan
bütün aktörlerle projenin ilk anlarından
itibaren bir arada çalışmayı isterim. Mekanikçi, elektrikçi, strüktürcü bir tasarımın vazgeçilmez bileşenleri ve gerçek
takım arkadaşlarıdır.
Ben mimarın havalarda uçup birşeyler hayal ettiği dünyaya çok uzağım.
Sonra gökten inip mühendisleri çağırıp
30
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Ben mimarın havalarda uçup birşeyler hayal ettiği dünyaya çok
uzağım. Sonra gökten
inip mühendisleri çağırıp bunu hayata geçirin
dünyası aklımın alamadığım bir dünyadır.
Benim için mühendisler nefis bir tasarımı
güçlendiren ve projeye
katkı veren aktörlerdir.
O nedenle mühendislerle iş birliğine çok
yatkınım.
bunu hayata geçirin dünyası aklımın
alamadığım bir dünyadır. Benim için
mühendisler nefis bir tasarımı güçlendiren ve projeye katkı veren aktörlerdir.
O nedenle mühendislerle iş birliğine çok
yatkınım. Türkiye’de yaygın olarak gördüğüm sorun mühendislik eğitiminde
mekan bilincinin verilmemiş olması.
Kendi disiplinleri içinde davranmaya
fazlasıyla yatkınlar fakat kendi disiplinlerinin mekanlar içinde var olduğu konusunda pek eğitilmiş gözükmüyorlar.
Onlar hesapları, boruları, çelik profilleri

ya da betonları var onları biliyorlar fakat
bütün bunların ne için yapıldığı konusunda aydınlatılmış olarak çıkmıyorlar
karşımıza. Bu durumun sonucu olarak
birkaç mühendisle bu konuda anlaştıktan sonra sık sık birlikte çalışma alışkanlığı ortaya çıkıyor. Ama gönül ister ki
bütün mühendisler yaptıklarını mekanlar içinde yer aldığını ya da mekanlar yaratılırken onlarla birlikte yaratılacağının
biraz daha bilincinde olsunlar.
-Ted Talks’ta bahsettiniz. Vedat Mimaroğlu ile Çimtaş Gemlik serbest üretim
tesislerinde ofis binası tasarladınız. İlk
yaptığınız çalışmada hiçbir yeri 90 derece olmayan çalışma alanı planladınız. Daha sonra bu plan değiştirildi. O
kadar çaba ve emek nasıl bırakılabildi?
Bu duygusal emek nasıl aşıldı?
Bence bir tasarımcının sahip olması
gereken en önemli özellik sabır. Sabırlı
değilsen tasarım yapmayacaksın. Fotoğraf çek. Saniyenin 4000 (dört bin)’de
1(bir)’inde tıklıyorsun, bitti iş. Ama tasarımcıysan sabır lazım. İkinci özellik de
rahatlıkla haftalarını, aylarını geçirdiğin
ama sorunluysa bir tasarımını çöpe atabileceğin ruh haline sahip olmak. Bu feci
zor bir şey. Sabahlara kadar çalışmışsın,
birilerini çalıştırmışsın, para harcanmış,
elektrikler yapılmış. Bir an geliyor bakıyorsun ve olmadığını fark ediyorsun.
Unutup yeniden başlıyorsun. Bu feci zor
ama çok kullanışlı bir şey. Bundan daha
kullanışlı bir şey bilmiyorum. Çünkü
daha iyisini yapmak için yapıyorsun. ◀

Y

angın mühendisliği, temelleri her
ne kadar çıkan bir yangının ilk defa
beşeri olarak söndürülmesi başarıldığında atılmış olsa da mühendisliğin resmi
olarak ilk adımlarının, Roma’yı yakmasıyla
tanınan imparator Neron tarafından atıldığı
düşünülmektedir. Rivayete göre Neron, bütün ülkeyi yakacak bir yangın çıkarmasının
ardından söndürme çalışmalarına yardım etmiş, yangının son bulmasıyla beraber birkaç
mühendisle beraber yangını engelleme ve
söndürme üzerine çalışmalar yaparak yangın
mühendisliği disiplinini oluşturmuştur.
Yangın mühendisliği, eğitimi lisans düzeyinde yurtdışında ve yurtiçinde birçok üniversitede alınabilen bir disiplin olduğu gibi
daha spesifik eğitim görmek isteyen öğrenciler için Structural & Fire Safety Engineering
(Yapısal Yangından Korunma Mühendisliği)
gibi yüksek lisans bölümleri de mevcuttur.
Günümüzde yangın mühendisleri, genel
olarak inşaat şirketlerinin danışman olarak
tuttuğu şirketlerde çalışırlar ve projelerin
sürdürülme aşamasında yahut bitiminde çıkabilecek olası yangınların sebeplerini yok
etmek ve sonuçlarını minimuma indirmek
üzerine çalışmalar yaparlar. Proje aşamasında çıkan bir yangın, bütün projenin tekrarlanmasına sebebiyet verebileceği gibi, projedeki zaman kaybı, yapılanın bozulmasından
dolayı oluşan para kaybı gibi birçok olumsuzluğa, projenin iptaline ve hatta şirketin
iflasına yol açabilir. Bu tarz yangınların çıkış
sebeplerinden birkaçı şunlardır;
-Oldukça yanıcı olan inşaat malzemelerinin
gevşekçe bağlanması ve birikmesi,
-Elektrik kablolarında yetersiz yalıtım ve
aşırı yükleme;
-Çalışma alanındaki dikkatsizlik
-Yangın söndürme sistemlerinin henüz

tamamlanmamış olmasının verdiği emniyetsizlik.
Yangının çıkışındaki sebepler bir bütün
olarak verilebilirken, yangının sebep olacağı tahribatı önlemenin iki farklı yolu vardır:
çıkan yangını söndürmek veya yangının çıkmasını engellemek. Otel odalarına yerleştirilen yangın alarmları ve sulama sistemleri,
okul ve dershanelerdeki yangın merdivenleri veya her işletmede bulunması zorunlu
kılınan yangın söndürme tüpleri yangının
verdiği zararları azaltmak üzerine alınan
önlemlerdir. Yangın mühendisleri malzeme,
kimya, inşaat mühendisleriyle ve mimarlarla çalışarak hem yangın anındaki tahribatı
azaltmaya çalışırlar hem de yangının çıkmasını engellerler.
2001 yılında İkiz Kuleler’e çarpan uçağın
çıkardığı yangın sebebiyle bina çöktü ve yapısal yangın mühendisliğine verilmesi gereken
önemin farkına varıldı. Avrupa Birliği’ndeki
ülkeler bina yönetmeliğini, yapılan binaların yangına karşı dayanıklı olup olmamasına göre düzenledi. Ancak Türkiye’de yapılan
yüksek binalar aktif yangın önlemleri (yağmurlama, duman algılama sistemleri, yangın
bölmeleri vb.) dışında yangına karşı dayanıklı yapılmıyor ve yönetmelik halen aktif yangın önlemleriyle sınırlı.
Türkiye’de yangınla ilgili önlemler uzun
zamandır “Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik”e bağlı bir şekilde
alınıyor. Fakat söz konusu yönetmelik daha
çok mimarlara yönelik düzenlenmiş olmasıyla dikkat çekiyor. İçeriğinin büyük bir kısmı Avrupa’dan ve Amerika’dan alınmış olan
yönetmeliğin bazı kısımlarının aşırı güvenli
bazı kısımlarınınsa fazla yetersiz olduğu görülüyor. Çoğu maddesi günümüze uyarlanmamış, bazı kısımları 30 senelik çalışmalar
içeren bu yönetmeliğin güncellenmesi ve yeterli hale getirilmesi büyük önem arz ediyor.
Yapısal yangın güvenliği konusunda
önemli çalışmalara imza atmış Boğaziçi
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet,
yüksek binalarda çıkan yangınların söndürülmesinin daha uzun sürdüğünü, tahliyenin daha zor gerçekleştiğini ve yangının bu
sürede çok fazla maddi ve hayati sıkıntılara

yol açabileceğini vurguluyor ve Türkiye’de
yapılan yüksek binaların tasarımlarının yangına karşı dayanıksız olduğunu özellikle belirtiyor.
Türkiye’nin konudaki yetersizliğini göz
önünde bulundurarak yangına uzun süre
dayanımlı beton-çelik kompozit bir taşıyıcı sistem geliştiren Dr. Serdar Selamet,
öğrencileriyle beraber geliştirdiği tasarımı
şu şekilde anlatıyor: “Bu projemiz çok katlı
binaların yangına karşı tasarlanmasını amaçlıyor. Çelik üstüne dökme beton kompozit
bir döşeme sistemi tasarladık. Ve yapılan
testler sonucunda 120 dakika kadar standart
yangın eğrisine maruz bırakılmasına rağmen
çökmeyen bir döşeme yarattık. Malzeme
olarak sektörde kullanılan beton ve çelik tiplerini kullandık ancak tasarımı farklı yaptık
ve yangın dayanımını geometrik tasarım ile
elde ettik. Bizim uyguladığımız tipte döşeme
tipleri uygulanırsa 120 dakika ve üzeri dayanım sağlanabiliyor. Şu anda çalışma bitti,
testler yapıldı, rapor yazıldı, TÜBİTAK’a sunuldu, bir patent başvurusu yapıldı ve o süreç devam ediyor. BOUNFIRE yapısal yangın
araştırma grubumuz, Marie Curie 7. Çerçeve
Avrupa Araştırma Fonu ve TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
tarafından destekleniyor.”
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DESIGN &
CONSTRUCT

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü olarak her yıl nisan ayında düzenlediğimiz
uluslararası çelik köprü yarışmamız De&Co bu yıl on birinci yılında.
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A

rtık geleneksel hale gelmiş
olan De&Co hem bir yarışma
hem de yerli yabancı mühendislik öğrencilerinin bir araya
gelerek birçok paylaşımda bulunduğu
sosyal bir etkinliktir. Yarışmaya bu zamana kadar yaklaşık 770 yarışmacı, 145
kadar da takım ve köprü katılmış. Toplam da ise yaklaşık 155.000 Tl ödül verilmiştir.
Bu yıl 11-12-13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen De&Co yine yenilikler ve
sürprizlerle doluydu. 11 Nisan tarihinde
alanında yetkin katılımcılar ile Boğaziçi
Köprü Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Zirvede gün boyunca köprü üzerine uzmanlaşmış konuşmacılar sunumlarını gerçekleşti. Açılış konuşmacımız senelerdir
geleneksel hale gelen Prof. Dr. Erhan
Karaesmen’di. Programın devamında
Limak Yatırım Projeler Sorumlusu Reşit Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Serdar Soyöz, Metal Yapı
Mühendislik ve İnşaat CEO’su Sayın Selami ve Gülsan Holding Teknik Koordinatörü Altok Kurşun’du.
12 Nisan Çarşamba günü Güney
Meydan’da kurulan köprüler ile takımlar zamana karşı kurulum bölümü için
pratik yapma şansı yakaladılar. Jüri üyelerimiz meydanda kurulan köprüleri ziyaret ederek estetik değerlendirmelerini
yaptılar.
13 Nisan Perşembe günü ise heyecan
doruktaydı. Takımlar Güney Kampüs
otoparkında önceden belirlenmiş alanlar
üzerinde zamana karşı kurulum yaptılar.
Zamana karşı kurulumdan sonra ankraj
ile sabitlenen köprülere ağırlık yükleme
testleri yapıldı. Yüklemeler sonucunda
köprülerin deplasman değerleri ölçüldü.
14 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen
gala yemeği ile ödüller sahibini buldu.
Estetik ödülü olan 1500 TL’yi Boğaziçi Üniversitesi’nden Boun Vikings aldı.
Üçüncülük ödülü olan 2500 TL’yi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden genTEAM alırken ikincilik ödülü olan 5000
TL’yi Gheorghe Asachi Teknik Üniversitesi The Bridge of Spies ile aldı. Birincilik
ödülü son iki senede olduğu gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Patika
10000 TL’yi kazandı.

YARIŞMAYA KATILAN TAKIMLAR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - genTEAM
Sakarya Üniversitesi - Krissteel
Pamukkale Üniversitesi – Diamond Brigade
Balıkesir Üniversites – Promete
Boğaziçi Üniversitesi – Boun Vikings
Gheorghe Asachi Technical University of Iaşii – The Bridge of
Spies(Romanya)
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Karat
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Patika
Dokuz Eylül Üniversitesi – Rainbow
Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Batbridge
Ömer Halis Demir Üniversitesi – Derbent
Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samazon
Uludağ Üniversitesi – Strong Cage
Yıldız Teknik Üniversitesi – Team Orion
University of Zagreb – Cronnection (Hırvatistan)
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2.

Gheorghe Asachi
Technical University of Iaşii
The Bridge of Spies
Romanya

3.

Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi
genTEAM

1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
PATİKA
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ESTETİK ÖDÜLÜ
Boğaziçi Üniversitesi
Boun Vikings
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University of Zagreb
Cronnection

On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Samazon

Balıkesir Üniversitesi
Promete
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Dokuz Eylül Üniversitesi
Rainbow

Karadeniz Üniversitesi
Karat

Yıldız Teknik Üniversitesi
Team Orion
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Manisa
Celal Bayar Üniversitesi
Batbridge

Sakarya Üniversitesi
Krissteel

Ömer Halis Demir Üniversitesi
Derbent

Uludağ Üniversitesi
Strong Cage

Pamukkale Üniversitesi
Diamond Brigade
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DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

DEPREM VE

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
☐ Sarp Seraç

İnşaat mühendisliği için bir
yüksek lisans dalı olan deprem mühendisliği,doğal ve
insan üretimi çevreyi, sismik
riski sosyo-ekonomik açıdan
kabul edilebilir bir düzeye
sınırlayarak, depremden korunmasıyla ilgili bir bilim dalıdır. Özellikle ülkemizin bu
tehlike karşısındaki durumu
düşünüldüğünde önemi daha
da artan bu mühendisliği yazımızda mercek altına aldık.
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D

oğal afetler içinde en kaçınılmazı olan deprem, en yıkıcı doğal
afetlerden biridir. Ülkemiz bu
konuda fazlasıyla acı tecrübeler yaşadı. Özellikle 1999 Marmara depremi
büyük hasarlara yol açtı. Bu felaketin
ardından ülkemiz deprem konusunda
bilinçlenmeye başladı fakat yine de yaşayanların %95’inin deprem bölgesinde
yaşadığı bir ülke için hala yeterli bilinç
seviyesine ulaşamadık. Yaşadığımız bu
kayıplara rağmen gerekli önlemleri halen alamadığımızı veya almadığımızı
2011 Van depreminde gördük. Depreme karşı alınacak önlemlerde pek çok
farklı meslek grubuna görevler düşüyor.
Ülkemizde 1999 yılından itibaren tanınmaya başlanan deprem mühendisliği de
bu gruplar arasında yer alıyor. Deprem
mühendisliğini incelemeye başlamadan

önce ülkemizde depreme hazırlık durumunu ve diğer basit önlemlerden biraz
bahsedelim.
Ülkemizde şu an 6 milyondan fazla konut riskli durumda. Bu konutların
yeniden inşasının tahmini maliyeti 150
milyar dolar civarında. Önümüzdeki yıllarda kentsel dönüşüm başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse bu konutların büyük
kısmının yenilenmesi planlanıyor. Peki
bir binayı depreme karşı güvenli veya
güvensiz kılan faktörler neler? Kaliteli/
kalitesiz malzeme kullanımı, su yalıtımı,
arazi seçimi ve çatı standartları bu faktörlerden başlıcaları. Bu faktörlerin projelerde başarıyla uygulanması da sıkı bir
denetime ve bilinçli inşaat mühendislerine bağlı. Bu sebeple inşaat mühendislerine ve inşaatlarda denetimi sağlayan
kurumlara büyük bir görev düşüyor.
Öncellikle deprem mühendisliği, inşaat mühendisliği için bir yüksek lisans
dalıdır. Türkiye’de genel olarak deprem
mühendisliği, jeofizik mühendisliği ile
karıştırılır. Jeofizik mühendisliği depremlerin oluşumunu, sebeplerini ve yer
kabuğu hareketlerini inceler. Beklenen
depremler hakkındaki tahminleri bu
mühendislik dalı yapar. Pek çoğumuzun “Deprem Dede” olarak tanıdığımız,
2013 yılında kaybettiğimiz, Prof. Dr.
Ahmet Mete Işıkara bir jeofizik mühendisidir. Deprem mühendisliği ise her
türlü yapının depreme dayanıklılığını
arttırmaya çalışır. Temel olarak küçük
bir depremde yapının hasar almamasını
sağlamaya, büyük bir depremde ise yapının ağır hasar almasını ve yıkılmasını

önlemeye çalışır. Daha genel bir tanım
yapmamız gerekirse deprem mühendisliği toplumu, doğal ve insan üretimi
çevreyi, sismik riski sosyo-ekonomik
açıdan kabul edilebilir bir düzeye sınırlayarak, depremden korunmasıyla ilgili
bir bilim dalıdır. Aslında deprem mühendisliği yapı mühendisliği, geoteknik
mühendisliği, makine mühendisliği,
kimya mühendisliği gibi pek çok farklı
alanın bir alt kümesidir.
Deprem mühendislerinin çalışmaları ise birkaç farklı konu başlığı altında
gruplandırılabilir. İlk olarak bu çalışmalar temelde aynı şeyleri hedefler. Bu
hedefler güçlü bir depremin kentsel alan
ve altyapıda oluşturabileceği potansiyel sonuçları tahmin etmek, depremde
beklentileri karşılayacak bir yapı tasarlayıp inşa etmek ve muhafaza etmektir.

Bu çalışmaların ilkini sismik yüklemeler
olarak özetleyebiliriz. Sismik yükleme,
deprem tarafından oluşturulan uyarıcıların binaya uygulanmasıdır. Bu durum
bir yapının zemininden, bitişik olduğu
yapının temas yüzeylerinden ya da tsunaminin çekim dalgalarından meydana
gelir. Sismik performans, bir yapının
güvenlik ve kullanılabilirlik gibi temel
işlevlerini bir deprem sonrasında halen
yerine getirebilme yeteneğidir. Yeni bir
alanı incelemeden önce güvenlik ve kullanılabilirlik kavramlarını biraz detaylandıralım. Güvenlik, bir yapının içindeki veya etrafındaki canlıların hayatlarını
ve esenliklerini yıkılmayarak tehlikeye
atmama durumudur. Kullanılabilirlik ise
bir yapının tasarlandığı işlevleri devam
ettirebilme durumudur. Sismik titreşim
kontrolü de yapılarda sismik etkileri
hafifletmeye amaçlayan çalışmalar grubudur. Pasif, aktif veya hibrit olarak sınıflandırabileceğimiz bir dizi teknik araç
kullanılır. Sismik dizayn ise deprem riskine maruz kalan yapıları tasarlamak ve
güçlendirmek için yapılan çalışmalardır.
Çalışmalar haricinde deprem mühendisleri pek çok farklı araştırma ile de
uğraşmakta. Bu araştırmalar daha önce
incelediğimiz alanlarda yeni bulgular
elde etmek amacıyla hem saha araştırmaları hem de analitik araştırmalar ola-

rak gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin sismik dizayn
alanında değerlendirilmesi ile depreme
dayanıklı yapılar tasarlamak ve inşasında bulunmak deprem mühendislerinin
görevlerindendir. Yeni binalar haricinde
eski binaları ve tarihi eserleri ayakta tutmak da deprem mühendislerinin yetki
alanlarından biridir. Son olarak tahmini
depremlerde yaşanacak hasar ve kayıp
tahminlerini de deprem mühendisleri
yapar.
Gördüğümüz gibi deprem mühendisleri pek çok farklı alanda önemli
çalışmalar yapmakta ve önemli araştırmalar gerçekleştirmekte fakat depreme
karşı alacağımız önlemler sadece deprem mühendislerinin çabalarıyla sınırlı
değil. İnşaat mühendisleri ve denetim
sağlayan kurumlar da pek çok önemli
sorumluluğa sahip. Umarız başarılı geçecek bir kentsel dönüşüm sonrasında
depreme karşı korumasız yapılar azalır.
Beklenen depremlere hazır bir şekilde
yakalanır, en az hasar ile atlatırız. Böylece engelleyemeyeceğimiz bir doğal afet
olan depremden korkmadan yaşamayı
başarabiliriz. ◀
BÜYAP CIVIL NEWS 2017

41

YAŞAM

AĞAÇ EVLER
Ağaç evler, barınak amaçlı olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da park, bahçe
tasarımlarında ve peyzaj mimarisinde önemli bir yere sahip. Ülkemizde de Ege ve
Akdeniz bölgesinde bu tarz hizmetler veren turizm işletmeleri bulunuyor.
☐ Cenk Alp Sezgin

B

irçoğumuz, özellikle de çocukluk
yıllarımızda, Amerikan film veya
dizilerinde sıkça gördüğümüz geniş bahçeli evlerin bir köşesinde bulunan
ve genellikle ailenin küçük çocuğu tarafından zaman geçirmek için kullanılan
ağaç evlere özenmişizdir. Mahallenin
küçük ve yaramaz çetesinin üssü olarak
kullanılan bu yapıların tüm dünyada çeşitli amaçlarla yapılmış örnekleri bulunmakta. Genel olarak bir veya birden fazla
olgun ağaç gövdesinin yanında veya dalları arasında inşa edilen bu evler iş alanı,
yaşam alanı, oyun alanı, geçici ikamet
gibi işlevlerle kullanılıyor.
Barınma amacıyla yapılan ağaç evler,
ormanlık alanlarda yapılan faaliyetler
için doğa dostu bir seçenek. Çünkü ağaç
evler üzerine yapılacağı bir arazi gerek-
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tirmiyor ve böylece ormanlar hasara
uğratılmıyor. Sıcak kuşak iklim çevrelerinde bulunan ormanlar birçok ağaç eve
de ev sahipliği yapıyor. Genellikle bu tip
ortamlarda evler, işgalci vahşi hayvanlardan, sel ve taşkınlardan korunabilmek
için yükseltiliyor ve böylece ağaç evlerde barınma sağlanıyor. Örnek vermek
gerekirse, Papua Yeni Gine’de bulunan
Korowai’de, komşu kabilelerden ve avcı
ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için
yaklaşık 40 metre yükseltilmiş ağaç evlerde yaşanılmakta.
1990’ların ortalarından bu yana, eğlence amaçlı kullanılan ağaç evler ABD
ve Avrupa’da oldukça ilgi çekiyor. Ağaç
evler, barınak amaçlı olmalarının yanı
sıra dekoratif olarak da park, bahçe tasarımlarında ve peyzaj mimarisinde
önemli bir yere sahip. Bu yapılar küçük
çocuklar tarafından oyun alanı, tatilciler ve doğa sporcuları için barınak olma
özellikleriyle popülaritesini arttırıyor.
Ayrıca ağaç evler kullanarak hizmet veren lokantalar da bulunuyor. Bunlara ek
olarak, ağaç evler otel olarak kullanılarak ticari olarak kazanç sağlanabiliyor.
Ülkemizde de Ege ve Akdeniz bölgesinde bu tarz hizmetler veren turizm işletmeleri bulunuyor.
Ağaç evlerin yapıldığı malzemeler,
oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ahşap; bir ağaç ev yapımda güçlü, hafif ve
düşük maliyetli bir malzeme olması sebebiyle yaygın olarak kullanılır. Çelik ise
kablolar, cıvatalar ve sürgüler için kullanılmaktadır. Ayrıca çelik, ağaç evlere
270 kg kadar destek kapasitesi de sağla-

mayabilmesi sebebiyle önemlidir.
Ağaç evi inşacıları pencere çerçevesi,
kapı gibi materyalleri bazen geri dönüşüm malzemelerinden veya parçalarından sağlarlar. Bu yüzden ağaç ev inşası,
sürdürülebilir madde kaynaklarını ve
geri dönüşümcülüğü teşvik için kullanılan yollardan biridir.
Bu konuda ABD’nin en ünlü ustası
Pete Nelson, Dünya’da “Bay ağaç ev” olarak tanınıyor. Kendisi bir marangoz olan
Nelson, aynı zamanda ailesi ile birlikte
Washington’da Tree House Point isimli
bir pansiyon işletiyor. Ağaç ev inşa ederken, hangi ağaç ne kadar dayanıklıdır,
hangi koşullar o ağacın dayanıklılığını
azaltır, kullanılacak malzeme ile uyumlu
mudur ya da güneş ışığını en iyi yansıtan
ve harika görünüm sunan ağaç hangisidir gibi sorulara cevap arayan Nelson’ın
Ağaç Evi Ustaları adında bir televizyon
programı bulunuyor. Bu programda
Nelson ve ekibi petrol milyarderlerinin,

sinemacıların, iş adamlarının yanı sıra,
güçleri oranında orta halli insanlara da
istedikleri yerde ağaç ev kuruyor. Hangi
ağaca ne tür bir ağaç ev yapılacağı, hangi
malzeme kullanılacağını konusunda tam
bir uzman olan Nelson, ödenen para ölçüsünde ağaçların tepesinde ister basit
bir kulübe ister son derece lüks bir villa
yapabiliyor. Evin büyüklüğü, kullanılan
malzeme ve donanımına göre fiyatlar 10
bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişebiliyor. ◀

1

3
2

İşte Dünya genelinde gerek turistik
gerekse mimari açıdan oldukça popüler olan ağaç evlerden bazıları:
1-UFO Treehouse (Sweden)
2-Three Story Treehouse
(British Columbia, Canada)
3-Plane Treehouse (Costa Rica)
4-Treehouse in Muskoka
(Ontario, Canada)
5-Mirror Tree House (Sweden)

4
5
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MİMARİ SANAT
Kısa zamanda bu akım Kıta Avrupası’nda yayılmaya başladı.
Fransızlar bu akımın başını çekerken, İtalyan ve Almanlar
da hatrı sayılır eserler ortaya koydular. Süslemenin bu kadar
önemli olduğu binaların sahipleri mutlaka ki mütevazi olmayan kişilerdir. Soylular ve krallar daha çok lüks istedikçe halkı
daha çok ezdiler. Tüccarlar da işçilere o kadar da iyi davranmıyorlardı. Halk artık buna dur demeliydi ve Fransız İhtilali oldu.
Barok mimari akımı soylularla beraber giyotin ile başsız kaldı.

MİMARİ SANATTA DEVRİM
ART DECO VE ART NOUVEAU
☐ Timuçin Yudulmaz
St. Peter Basilikası

T

arihin başında, işlevsellik ile başlayan yapının serüveni, insanın malzemeye hükmedebileceğini düşünmesiyle estetik değer kazandı. İnançların insanlara
hükmettiği dönemlerde mimarlar yaptıkları yapıların
tanrılara layık olması için uğraştılar. Mezopotamya’nın ziguratları, Mısır’ın piramitleri ve nice bina sadece tanrılar için yapılmış gibiydi. Tabii mimarlar bu binaları çok daha farklı amaçlarla yapmışlardı. Ziguratlar tarihin ilk amaca yönelik ilk kat
planlamasına sahip binalarıydı. Piramitler de sadece firavuna
mezar olsun diye yapılmış olamazdı. Mimarlar, bu dönemde
sadece işverenleriyle ilgileniyordu, yani krallarla. Krallar adı
her nerede ne olursa olsun her zaman yönetimlerini korumaya çalışan insanlardı. Peki herkes gibi bir insan, nasıl olur da
o kadar insanın yönetebilirdi? Onlara bu gücü kim vermişti?
Cevabı hepimiz biliyoruz. İnsanlar tarihin başında tarlalarını
koruyacak bir güç ararken devleti kurmuşlardı, o kadar işin
içinde uğraşmayacak kadar tembel olmadıkları için de kendilerine birer kral seçtiler. Ancak bir krala sorsanız o dönem
size farklı bir cevap verirdi: “Beni tanrı seçti”. Yoldan geçen bir
adam size bunu söylese muhtemelen inanmaz, önce dalga geçer, tanrılara inanıyorsanız kanıtlamasını isterdiniz. İşte bu sorulara engel olmak için tanrıların görkemini yansıtan, o büyük
yapılar yapıldı.
Gize Pramitleri

Köln Katedrali

ÇOK geçmeden Amerika kıtalarının keşfi ile tüccarlar kilise
ve kralların yönetiminin daha zayıf olduğu yerler bulmaya çalışırlar. Eskiden sınırlı miktarda olan topraklar krallar ve aristokratlara aitken yeni dünyada işler çok daha kolaydır. Bu tüccarlar gittikçe daha da güçlenirler. Bu dönemde insanlar politik
gücün asıl kaynağının para olduğunu anlamaya başlarlar. Bu
tüccarlar kendilerine lüks evler yaptırmaya başlarlar. Ancak
her zaman ekonomiden yana olan bu insanlar, aristokratlardan
farklı olarak, daha fonksiyonel ve mütevazi evler istiyorlardı.
Bu klasik mimarinin doğuş hikayesidir. Klasik mimaride yapı
çıplak olmalıdır. Fazladan süslemelerden kaçınılır. Az önce de
bahsettiğim gibi gösterişsiz ve fonksiyonel olmalıdır.
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Versay Sarayı

ARTIK toplumları burjuvalar yönetiyordu. Her zaman en önemli olan paraydı. Artık kimse kilise yapmak zorunda değildi. Neden yapsınlar ki? Parayı burjuvalar kazanıyor, emeği ise işçiler
veriyor. Tanrı ve insan arasında artık pek bir ilişki kalmamıştı.
Bir yandan da krallıkların bazıları demokrasi karşısında boyun
eğerken, bazıları da burjuvalarla anlaşıp onlara payını vererek
daha makul miktarda demokrasiler kuruyorlardı. Tabi bunun
için meclis gerekliydi. Ancak bu meclis binaları mütevazi binalar
olamazdı. Demokrasilerin meclis binaları krallıkları kıskandıracak derecede güzel olmalıydı. Bu dönem yapılan en güzel binalar
meclis binalarıdır. Dönemin en büyük mimarları bu alanda eserler ortaya koyarak birbirleriyle yarışmışlardır.

Taşkışla

ORTA Çağ'a gelinmişti ve artık dini güçler krallardan daha üstündü. Çünkü onlar insan ile tanrı arasında bağlantı kurabilen
yegâne gruptu. Antik dönemde de varlardı ancak firavunlar
kendilerini tanrı, Yunan savaşçılar kendilerini yarı tanrı olarak görüyorlardı. Bu tip insanlara bunu kabul ettiremezsiniz.
Ancak Avrupa’ya, Ukrayna kıyılarından gelen barbarlar artık
Avrupa’nın sahipleriydi. Skolastik dönemin getirdiği Karanlık Çağ, Roma ve Mısır’ın mirasını silmeye başlamıştı. Krallar,
kendilerini tanrı ilan edebilirlerdi ama büyük ihtimalle bunu
düşünecek kadar güçlü değillerdi. Zaten derebeyler ile zor uğraşıyorlardı. Bütün bu hengamede ruhban sınıfı tanrılardan
aldıkları güçle krallara söz geçirebiliyordu. Onlar da aynı ihtişamla yarışacak tapınaklar yapmalılardı. Hatta bu tapınaklar
öncekileri gölgede bırakmalıydı. Mimarlar artık kiliseye çalışmak zorundaydılar. Kilise tanrının görkemini yansıtan devasa ve bir o kadar da güzel olmalıydı. Gotik mimari gibi büyük
ikonik akımlar bu dönemin ürünüdür. :
RÖNESANS ise her ne kadar biz bu dönemi “bilim ve sanatta
aydınlanma” olarak görsek de aslında bu değişimler kilisenin
kendi içindeki aydınlanma sürecidir. Bilindiği üzere Michelangelo en büyük eserlerini Vatikan için yapmıştır. Ancak, bu
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dönemde farklı olarak Yunan ve Roma dönemi eserlerden etkilenen eserler ortaya çıkmıştır. Yapılan sanat eserleri ya antik
döneme referans verir ya da onlarla yarışmaya çalışır. Yunan
tanrı heykellerinin yerini peygamber heykelleri almaya başlar.

Eski Londra Parlamento Binası

FRANSA ve Almanya coğrafya olarak bütün bu değişimler
için mükemmel birer ortam teşkil ediyordu. Fransa’da soyluların evleri ile tüccarların evleri tamamen farklıydı. Soylular
da bir süre sonra korkunç şatolarından çıkıp burjuvalar gibi
evlerde oturmak istediler. Ancak onlar klasik yapıları çirkin
buluyorlardı. Göze daha güzel görünen binalar istiyorlardı. O
dönemin estetik anlayışına göre en güzel varlıklar çiçeklerdi.
Yapılar çiçek bahçesi gibi görünmeliydi. Bunun sonucunda barok mimari ortaya çıktı. Barok binalar yapısal kısımları klasik
binalara benzeyen ancak işlemeleriyle göz dolduran binalardır.

SANAYİ Devrimi ile beraber artık yeni bir mimari alan ortaya
çıktı. Daha çok üretim yapabilmek için makineler ve bantlar
yapılmalı, bunlar için de olabilecek en verimli binalar yapılmalıydı. Fabrikalar ile birlikte artık estetik gözden düşmeye
başlamıştı. Bu yaklaşım bulaşıcı bir hastalık gibi diğer binalara da sıçradı. Mimarların tek amacı daha fonksiyonel binalar
yapmaktı. Bu dönemde malzemeler de değişmeye başlamıştı.
Eskisi gibi taş veya ahşap binalar yapılmıyordu. Binalar artık
makineler gibi olmalıydı. Çelik en gözde malzeme olmaya
başlamıştı. Çelik hem daha elastikti hem de daha çabuk kuruluyordu. Bazı mimarlar, binaların daha yüksek olabileceğini
düşünüyorlardı. Bu çok mantıklıydı çünkü arsa çok kısıtlı bir
kaynaktı. Yüksek binalar yapılmalıydı. İnsanlar bu alanda ▶
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Home Sigorta Binası

yarışmaya başladılar. Ancak hepsi birbirine çok benziyordu.
Mimarların bazıları bu durumdan iyice sıkılmaya başlamışlardı. Çünkü bu şekilde sahip oldukları sanatsal ruh işlevsizleşiyordu. Onlar binalarını sanat eserleri olarak görmek istiyorlardı. Bunun için gözü kara birileri gerekliydi. Bu dönem belki de
en acımasız dönemdi. Gelen gideni aratır derler ya, burjuvaların işçileri ezdiği bu dönemde, sanat da makinelerin altında
eziliyordu. Artık bir şeyler değişmeliydi…

ULAŞIM

dı. Eski zamanlarda hikayesi anlatılan yapılara imreniyordu.
Endüstriyel mimari akıma karşı gelebilecek gücü kendinde görüyordu. Protesto edercesine bütün binalarında barok ve gotik
izler vardı. Kısa zamanda Gaudi gibi düşünen diğer mimarlar
da eski sanat anlayışını çağrıştıran binalar yapmaya başladılar.
Bu akımın adı “Art Nouveau(Yeni Sanat)” olarak bilinmeye başiladı. Avrupa’nın en güzel yerlerinde gotik ve barok yapılar yapılmaya başlandı. Her mimarın bir tane ustalık eseri olurmuş.
Gaudi de böyle bir bina yapmalıydı. Ancak o sadece bir bina
yapamazdı. Bir savaş kazanmıştı ve bunun anıtı yapılmalıydı.
1883 yılında inşaatını Gaudi’nin devraldığı “La Sagrada Familia Katedrali” hala yapım aşamasındadır ve bilinen en büyük
gotik yapı ünvanına sahiptir.
1920’LERE gelindiğinde, mimari akımlar çatışmak yerine birbirini besler hale gelmiştir. Mimarların hemen hepsi mimari
kavramının iki ana öğesinin işlevsellik ve estetik olduğuınu
kabul etmeye başlamışlardır. Mimari bir sanattır ve sanatçı
amacıyla, metodunu bilmelidir. Endüstriyel mimarinin etkileri hala devam ederken, estetik kaygılar da devam etmektedir.
Fransa’da bu dönem “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels (Uluslararası Endüstride Dekoratif Sanat
Fuarı)” kısaca “Art Deco” beraberinde yeni bir anlayışı ortaya çıkardı. Sanat ve endüstri barışıp birbiriyle kaynaşmalıydı.
Hiçbir bina 100 yıl boyunca yapılamazdı. Sanat eseri dizayn
edilmeli ama endüstriyel mekanizmalarda imal edilmeliydi. Bu
akımla beraber endüstriyel binalarda çok da eşsiz olması aranmayan ayrıntılar kullanılmaya başlandı. Ancak hiçbir şekilde
estetikten vazgeçilmedi. Görece daha düzgün mimariler bu
sanat akımında tercih edilir. Bu alanda yapılmış en ünlü bina
“Empire State” binasıdır. Düzgün bir geometriye sahip olan bu
bina pencerelerinden koridorlarına kadar süslemeler içerir, ancak bütün katları birbiriyle benzerlik gösterir.
Empire State Binası

25 HAZİRAN 1852 yılında, Katalonya’da bir çocuk dünyaya
geldi. Gaudi ailesinin yeni üyesinin adı Antoni’ydi. Gelecekte çok büyük bir mimar olacağını ailesi bilmiyordu. Antoni,
bahsettiğimiz mimari bunalımın içinde büyüdü. Katalonya,
Akdeniz kıyısında bulunan her tür güzelliğin olduğu bir bölgeydi. Herkesin de bildiği gibi İspanya, Katolik Hristiyanlığın
kalelerinden biridir. Gaudi, mevcut mimari akıma çok karşıyLa Sagrada Familia Katedrali

MİMARİ her sanat dalı gibi insanla birebir etkileşimdedir. İnsanı etkileyen her türlü sosyal veya siyasi olay zamanla binalara
da yansıyacak ve bize döneminin hikayesini anlatacaktır. Kitaplar, tablolar, heykeller sanatçının iç dünyasını yansıtırken,
okumayı bilirsek mimari eserlerde gerçek dünyanın kendisini
görebiliriz. Tonlarca ağırlığı olan o hantal binalar aslında o kadar da ruhsuz değildir. Her insan gibi her binanın da bir serüveni, anlatılacak bir hikayesi vardır. Bu yazıda size binaların
serüvenleri sadece kısaca anlatabildik. Bunu siz de biliyorsunuz ki bir kitabı okumak ile kitabı anlattırmak arasında dağlar
kadar fark vardır. Sizlere de benden dinlediğiniz bu kitapları
okumanızı öneririm. ◀
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ARAÇ PAYLAŞIMI
☐ Ali Atilla Arısoy

Günden güne trafikte yaygınlaştırılması zorunlu bir hal
alan trafikteki araçların daha
verimli kullanılmasını sağlayabilecek başlıca ulaşım
modu olan araç paylaşımının
hem araç sahiplerine hem
de yolculara sağlayabileceği
önemli avantajlarını bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

20.

ve özellikle 21. yüzyılda gerçekleşmiş olan teknolojik ve
bilimsel gelişmeler, insanların
refah seviyelerinin ve yaşam standartlarının
yükselmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda neredeyse tüm sektörler olduklarından daha da iyi yerlere gelmişlerdir. Bu
karşılıklı ilişki sayesinde kişilerin gelir seviyesi ve dolayısıyla refah seviyesi de artmaktadır. Ancak, bilinen tüm sektörlerin aksine,
ulaşım sektörü, refah seviyesinin yükselmesiyle beraber kötüleşen tek sektördür. Kişilerin yükselen yaşam standartları eskiden
lüks kabul edilen yaşam tarzınının bugün bir
gereklilik haline dönüşmesine sebep olmaktadır. İnsanlar daha hızlı, konforlu ve teknolojik arabalar ile seyahat edebilmeyi talep
ederken, büyük markalar bu talebi karşılayabilmek için yüklü miktarda kaynaklarını bu
talebi karşılayabilmek için kullanmaktadırlar. Ancak bu durumun doğuracağı sonuçların düşünmeden hareket edilmiş olması,
günümüzde artan nüfusla beraber çok ciddi
ekonomik, çevresel ve psikolojik sorunlara
sebep olmaktadır.
2. Dünya Savaşı sırasında fiyatları çok
artmış olan benzin fiyatları, günümüzde gelişen teknoloji ve alternatif kaynaklar sayesinde çok düşük fiyatlara gerilemiştir. Bu durum
trafik sıkışıklığının ve özel araçların sayısının
artışına neden olmuştur ve durum git gide
çözülemeyecek bir raddeye doğru ilerlemektedir. Eskiden insanların cüzdanlarına verdiği önem git gide, çevreyi koruma bilincinin
ve refah seviyesinin artmasıyla beraber, doğal ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiştir.

Ancak bu durum trafiğe çıkan araç sayısını
insanların lüks arayışından ötürü azaltmamıştır. Trafik sıkışıklığına çözüm olarak daha
çevreci ulaşım alternatifleri üretmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Trafikteki araçların
daha verimli kullanılmasını sağlayabilecek
başlıca ulaşım modu olan araç paylaşımının,
trafikte yaygınlaştırılması zorunlu bir hal almıştır.
Araç Paylaşımı Federal Trafik İdaresi,
araç paylaşımını, bir aracın bir ya da daha
fazla kişiyle paylaşılması olarak tanımlamıştır. İlk olarak 2. Dünya Savaşı zamanı sırasında artan benzin fiyatları yüzünden insanların
tasarruf etmek istemesi sonucunda ortaya
çıkmıştır. Günümüzde, kişisel araçların yüzde 85’i tek yolcu tarafından kullanılmaktadır.
Trafiğe çıkan araç sayısını azaltmak için bu
özel araçların sadece sürücüsü dışında en az
bir yolcu daha taşıyor olması çok etkili bir
adım olacaktır. Bu sayede trafik sıkışıklığı
azalacak ve karbon emisyonu azalarak çevreye ve ekonomiye fayda sağlanacaktır.
Araç paylaşımının hem araç sahiplerine hem de yolculara sağlayabileceği önemli
avantajları vardır. Araç sahipleri araçlarını
bir başka yolcuyla paylaşarak kişi başına harcadıkları enerji miktarını azaltarak tasarruf
yapabilir, trafikteki daha düşük araç sayısı
sayesinde trafik sıkışıklığından kurtulmaya
yaklaşabilir ve hatta bunu bir iş modeli haline getirip kendilerine ekstra gelir sağlayabilirler. Yolcular ise bütçe dostu olan bu ulaşım
modu ile zamandan kazanabilir, teknolojik
alt yapısıyla başka sürücüler veya yolcularla
eşleşerek daha güvenli ve uygun ücrette yolculuklarını gerçekleştirebilirler. Ancak kimi
toplumlar başkalarıyla araç paylaşımı yapabilecek kadar yabancılara güveniyor olsa da
kimi toplumlar, yapılarından ötürü, yabancı
birisiyle beraber araç paylaşımı yapacak kadar insanlara güvenmemektedir. Bu yüzden
asıl amaç, araç paylaşımının önündeki bu
en büyük engel için hem sürücülerin hem
de yolcuların araç paylaşımının potansiyel
avantajlarını iyice anlamasını sağlayarak önyargılarını yenmelerini ve düşünce yapısını
değiştirmesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu
sayede dünyada bu ulaşım modunun toplu-

mun günlük yaşamında daha büyük bir pay
sahibi olması sağlanabilir.
Ülkemizde çeşitli topluluklar (firmalar,
üniversiteler, vb.) bu uygulamanın yaygınlaşması için inovatif fikirler bularak çalışmalarını sürdürmektedir. Özyeğin Üniversitesi, bir
araç paylaşım platformu yaratarak araç sahibi üniversite öğrencilerinin araçlarının daha
verimli kullanılırken trafiğe üniversiteden çıkan araç sayısını azaltmayı hedeflemektedir.
Bu sebeple, ÖZÜ Car Pool uygulaması, diğer
tüm üniversiteler için örnek alınması gereken bir platformdur. Uygulamanın sadece
üniversite toplumu içinde kullanılıyor olması
kullanıcıların bu sisteme daha kolay güvenmesini sağlamaktadır. Sadece üniversitelere
özel uygulamaların yanı sıra, daha geniş bir
yolcu kitlesini içeren Bla Bla Car, Yolyola ve
Volt gibi özel uygulamalar araç paylaşımının
ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamayı hedefleyen uygulamalardandır. Kullanıcılar bu
sistemlerin herhangi birisine üye olup istediği rotada yolculuk yapacak birisiyle eşleşebilirler ya da araç sahibiyseler, yanlarına en
azından bir yolcu daha alarak kullanacakları
benzinin değerini arttırabilirler ve bu sayede
hem ekonomik olarak tasarruf ederken çevreye verdiği zararı da azaltabilirler. Ne yazık
ki bu platformların ölçeği büyüdükçe, özellikle yeni kullanıcıların sisteme karşı olan
güven eksikliğinden dolayı, kullanım oranı
istenilen hızlı yaygınlaşamamaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi olarak üzerinde çalışılmakta olan araç paylaşımı platformu ile
araç sahibi olan öğrencilerin araçlarını paylaşarak trafiğe çıkan araç sayısını azalmak
ve üniversitenin çevreci politikasını takip
ederek bir örnek olmak amaçlanmaktadır.
Ayrıca sisteme tüm üniversite öğrencilerinin
paylaşarak faydalanabilecekleri, ortak arabalar dahil ederek öğrencilere bir alternatif ulaşım modu daha sağlanması bu platformun
hedefleri arasındadır. Kurulacak platformun
verimli, güvenli ve esnek çalışabilmesi amacıyla çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi’nin
Akıllı Ulaştırma Laboratuvarı liderliğinde
devam etmektedir. ◀
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TAŞODA FESTİVALİ

Boğaziçi Taşoda Festivali
☐ Cenk Alp Sezgin

Okulumuzun en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Taşoda
Festivali bu yıl da her sene olduğu gibi son derece eğlenceli geçti.

H

er sene olduğu gibi bu sene de
Nisan ayının sonunda Müzik
Kulübü tarafından düzenlenen
Taşoda Festivali Boğaziçi Üniversitesi
Güney Kampüs’te gerçekleştirildi. Cuma
günü başlayıp Pazar gecesi sona eren etkinlikte, meydan ve manzara sahne olarak planlanan sahne düzenlerinde üniversitemiz öğrencilerinin kurduğu 40’a
yakın müzik grubu sahne aldı. Festivalin
detaylarını iki grubuyla festivalde sahne alan ve kulübümüz üyelerinden olan
Cenk Alp Sezgin’le konuştuk.
“Kimi rivayetlere göre bahar
Boğaziçi’ne Taşoda Festivali ile gelir.
Cuma günü başlayıp Pazar gecesine kadar süren festival için insanlar eriğini
üzümünü alıp Güney’e iner. ” diye tanımlıyor Taşoda Festivali’ni. Cenk “Taşoda
aslında bizim Güney Kampüs’te çalıştığımız stüdyonun adı. Bu stüdyo Öğrenci
Faaliyetleri Binası’nın arka alt kısmında
sağlık ocağının karşısında bulunuyor.
Yıl boyunca yaklaşık 40 öğrenci grubu
haftada iki saat burada prova yapıyor,
bahar dönemindeki festivalin ana hatlarını bu öğrenci grupları oluşturuyor.”
diyor. Öğrencilerden oluşan grupların
tecrübelerine göre haftalık çalışma slotları Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü
tarafından ayarlanıyor. Taşoda’da daha
önce çalışmış ve festivalde daha önce
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sahne almış grupların istediği slotları
elde etme ihtimali daha yüksek. “Günler
sabah sekizden gece on ikiye kadar slotlara bölünmüş durumda ve genellikle en
iyi diyebileceğimiz verimli saatler akşam
oluyor. Bunda hafta içi sabah dokuz akşam beş arası derslerin olması da etkili.
Hafta sonu genellikle sosyal aktivitelere
ayırıldığından prova için daha az tercih
ediliyor. Biz LABEL’la ilk Taşoda slotumuzu cumartesi 16-18 olarak almıştık,
hafta sonu tecrübeli gruplar tarafından
çok tercih edilmiyordu.” diyor Cenk.
Gruplarından bahsedecek olursak isimleri Label ve Reverse. Üç inşaat
mühendisi ve bir elektrik-elektronik
mühendisinden oluşan ve genel olarak
alternatif rock yapan Label’ı hazırlık sınıfından arkadaşı Ali Taylan Yağmurcu’yla kurmuş. Daha sert müzik yapan
Reverse’e ise yine inşaat mühendisliği
okuyan sınıf arkadaşı Furkan Yapıcı’nın
isteğiyle dahil olmuş. “Sahne almak ve
bunun için çalışıp bir repertuar oluşturmak insanı zorlayabiliyor. Grup olarak
çalışabilmek için ders saatleri ve sınav
dönemleri arasında en uygun zamanları
bulmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ayırdığınız zamanlardaysa herkes kendi üzerine düşen kısmı yapmak zorunda. Zorlayıcı gibi gözükse de iyi anlaştığınız ve
iyi tanıdığınız insanlarla bunu yaptığınız

zaman keyif alıyorsunuz ve işler kolaylaşmaya başlıyor.” Bunlar kendi cümleleriyle durumun özeti.
Fakat festivale hazırlanırken birlikte
uyumlu çalışmak etkinlikte sorunlar yaşamalarına engel olamamış. Festivalde
grupların sahneye çıkacağı saatler konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmış. “Sahne zamanı yaklaşırken her şey güllük
gülistanlık değildi. Maalesef bu seneki
festivalde özellikle sahne saatleri konusunda festival ekibinin birçok hatası
oldu. Özellikle Label için hoş olmayan
bir süreç yaşadık. Etkinlikten birkaç gün
önce bize pazar akşam günü akşam sekiz buçukta sahne alacağımız söylendi.
Yaklaşık bir saat sonra gelen mesaj ile
dokuz buçuğa kaydırıldığını öğrendik.
Konserden önceki gün ise öğlen üçte çıkan grupla değiştirildiğimizi organizatör
arkadaşımızdan öğrendik. Yetkililerle
konuşmaya çalıştıysak da sorunu çözemedik ve sahne aldık. Açıkçası sahnede
eğlendik fakat çözülemeyen bu sahne
saati problemi bence etkinliğe gölge düşürdü. Ki, sonradan öğrendiğimize göre,
birçok grup bu problemi yaşamış. Umarım takip eden yıllarda böyle sorunlar
olmaz.” şeklinde anlatıyor olayları Cenk.
Yine de öğrenciler tarafından gerçekleştirilen böyle etkinliklerde doğal olarak
hataların olabileceğini de ekliyor. “Yaşanılan bazı problemlere rağmen gerek
sahne alan gerekse seyirci olarak takip
eden herkesin çok eğlendiği bir festivaldi. Kendi adıma konuşmam gerekirse
üç günde de çok güzel gruplar dinledim, yeni insanlarla tanıştım, hatta tanıyorum dediğim insanlar hakkında bile
yeni şeyler keşfettim. Etkinliğe dahil olamayanların önümüzdeki sene mutlaka
dahil olması gerektiğini düşünüyorum.”
Etkinlikle alakalı video ve kayıtlara
Facebook’ta Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü sayfasından ulaşabilirsiniz.
Label ve Reverse’e yine Facebook’ta labeled.inc ve reversedtheband diye aratarak
ulaşabilirsiniz ◀

