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1987’den bugüne, Boğaziçi Üniversitesi’nde dişe dokunur etkinlikleriyle ön 
plana çıkan Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün 29. Dönem Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek benim için onur vericiydi. 3 senedir içinde yer 
aldığım, 1 senedir de başkanlığını yaptığım BÜYAP’tan mezun olurken geriye dönüp 
baktığımda, öncelikle Yönetim Kurulu olarak kısa vadedeki en önemli hedefimiz olan 
İlkokulumuz projesini bitirmenin gururunu yaşıyorum.
Türkiye’nin dört bir yanındaki İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık öğrencilerine ulaştığı-
mız Civil Career ile öğrencileri daha sektöre atılmadan yapabilecekleri işler hakkında 
bilinçlendirmenin yanı sıra, Avrupa, Asya ve Afrika’dan gelen katılımcılarımızla Boğa-
ziçi’nde 10. Kez köprü kurduk. 
Bunlara ek olarak, Bakü’ye gerçekleştirdiğimiz teknik gezi ile Yurt dışında mühendis-
lik tecrübesi edinerek ve senelik çıkardığımız Civil News dergisini sizlere ulaştırarak 
süreli etkinliklerimizin devamını sağladık. Bu sene ilk defa yaptığımız, başta Michel 
Virlogeux’ü ağırladığımız Köprü Zirvesi ve üniversitemiz ev sahipliğinde organize edi-
len Uluslararaşı İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği’nin (IACES) senelik akademik 
kongresi gerçekleştirdiğimiz uluslararası etkinliklerdendi. 
İlk defa düzenlediğimiz bir başka etkinlik olan Women in Built Environment ile sek-
törde çalışan düşük kadın mühendis oranına dikkat çekip, bunu arttırmaya çalıştık. 
Havalimanı mühendisliğine farklı bir perspektiften bakma adına, Aviation Enginee-
ring Re-Imagination (AER) bu sene ortaya çıkardığımız etkinliklerin sonuncusuydu. 
Kağıt üzerinde olmayan ama çok daha önemli olan şeyse arkadaşlığımızın kazandığı 
değerdi. Başarılı, üretken ve en önemlisi çok iyi dostlukların kurulduğu bir sene için 
başta Yönetim Kurulum olmak üzere, tüm BÜYAP ailesine teşekkür ederim.
Kulübümüzün her sene genişleyen bir vizyona sahip olması dileğiyle,
Saygılarımla,

Merhabalar,

Dergimizin 4. sayısı ile karşınızdayız. BÜYAP olarak, çoğunluğunun inşaat mü-
hendisi öğrencilerinin oluşturduğu bir öğrenci kulübünde, bu dergimizin ortaya 

çıkmasında emeği olan dergi ekibine ve yönetim kurulu üyelerine öncelikle teşekkür 
etmek istiyorum. Bizi bu sayıda da yalnız bırakmayıp destek olan Entegre Harç Sanayi 
Ticaret AŞ’ye de desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Geleceğin inşaat mühendisleri olarak, bizim de sektörle, mühendislikle, mimari ile çev-
re ile ilgili düşüncelerimizi, araştırmalarımızı ortaya koyma amacıyla hazırladığımız 
dergimizi umarız keyif alarak okursunuz. Dergimiz içerisinde BÜYAP olarak dönem 
boyunca neler yaptığımıza, ne etkinlikler düzenleyip, hangi teknik gezilere gittiğimize 
kadar faaliyetlerimizi görebilirsiniz. Bunun yanı sıra, dönem içerisinde yaptığımız bazı 
incelemelere, röportajlara da bu sayımızda yer verdik. Konuların dağılımını kapsamlı 
bir şekilde yaparak her türlü okura ulaşmayı hedefledik.

Umarız, kendinizden bir şeyler bularak keyif alırsınız. Bir sonraki sayıda görüşmek 
üzere!

	 	 	 	 	 	 Şevval	Göç

Eray	Ölmez
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CIVIL CAREER 2015

CIVIL CAREER’15
Boğaziçi	Üniversitesi	Yapı	Kulübü	olarak	öne	çıkan	organizasyonlarımızdan	olan	
Civil	Career’ın	yedincisini	bu	yıl	28-	29	Kasım	tarihlerinde	Boğaziçi	Üniversitesi	
Garanti	Kültür	Merkezi’nde	gerçekleştirdik.

Yazın başından 
itibaren hazır-
lıklarına başla-
dığımız, en ince 

ayrıntısına kadar uğraş-
tığımız bir kariyer günü 
olan Civil Career’da bu yıl 
çok büyük bir dinleyici 
kitlesine ulaştık. Başvuruları online 
olarak aldığımız konferansta kayıt-
larımızı erkenden kapatmak bizim 
için büyük bir gururdu. Toplamda 45 
üniversiteden tam 443 üniversite öğ-
rencisi Türkiye’nin dört bir yanından 
gelerek Boğaziçi Üniversitesi’nde bu-
luştu. Mimarlık, inşaat mühendisliği, 
makine mühendisliği, elektrik elekt-
ronik mühendisliği bölümlerinden 
öğrenci arkadaşlarımıza hitap edebi-
lecek bir Civil Career düzenleyebil-
mek adına yapı sektöründe yer alan 
pek çok farklı noktaya değindik. Ge-
niş bir konu yelpazesine sahip olmak 
istememizin sebebi, katılımcılarımı-
zın kendilerini yakın hissettikleri ko-
nuyu bulmalarına yardımcı olmak ve 

kariyerlerine bu doğrultu-
da yön verirken onlara ışık 
tutabilmekti.

Toplamda 15 konuş-
macının söz aldığı Civil 
Career’da kendi alanında 
uzmanlaşmış mühendisle-
ri, iş adamlarını ve değerli 

akademisyenlerimizi ağırladık. İnşa-
at mühendisliği eğitimi, gayrimen-
kul sektörü, mimari, risk yönetimi, 
aküstik mimari, proje finansmanı, 
petrol ve gaz projeleri, 3.havalima-
nı, alternatif sektörler ve daha bir-
çok konu ile ilgiliydi. Emre Hatem 
ve Mete Güney, Boğaziçi Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği’nden yakın 
yıllarda mezun olan iki mühendis 
olarak bankacılık ve finans sektörü 
üzerine olan kariyerlerinden bahset-
tiler. Mimarlık üzerine bir ömür do-
lusu deneyimleri olan Doğan Hasol 
ve Doğan Tekeli mimarlık eğitimi ve 
mimarlık hakkında bir panel yaptı-
lar. Değerli hocalarımızdan Prof. Dr. 
Uğur Ersoy ve Prof. Dr. Güney Öz-

cebe Türkiye’de ve dünyadaki inşaat 
mühendisliği eğitiminden, ve akade-
mik kariyerden bahsettiler. Konuş-
ma aralarında ise dinleyiciler konuş-
macılarla zaman geçirip sorularını 
sorma şansı buldular. 

Bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi 
Rönesans Holding’den Onur Tokde-
mir ve İTÜ Öğretim Üyesi Hatice 
Sozer jüri üyeliğinde Civil Career’e 
paralel bir şekilde ilerleyen bir vaka 
analizi yarışması düzenledik. Top-
lamda 2250 TL ödülün dağıtıldığı 
yarışmada, konumuz  “Adıyaman’da 
yaptırdığımız ilkokulumuzu nasıl 
sürdürülebilir tasarlarız”dı. Katılı-
mın yoğun olduğu yarışmada birin-
ci Boğaziçi Üniversitesi’nden Meh-
met Ali Hakan, ikinciler Çankaya 
Üniversitesi’nden Servan Kaplan ve 
Osmangazi Üniversitesi’nden Adem 
Karaköse, üçüncü ise Yeditepe Üni-
versitesi’nden Tuğçe Sarıçiçek oldu.

Civil Career16’da yine çok dona-
nımlı konuşmacılar, faydalı konular, 
yenilikler ve sürprizle dolu olacağı-
nın haberini şimdiden verelim. Civil 
Career16’da görüşmek üzere, hoşça-
kalın! ◀

CIVIL CAREER’15 
KONUŞMACILARI 
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CASE STUDY BİRİNCİSİ 

MEHMET ALİ HAKAN 
     anlatıyor...
Civil	Career	etkinliğimizde	
tıpkı	geçen	yıl	da	olduğu	gibi	
Rönesans	Holding’le	bir	vaka	
analizi	yarışması	düzenle-
dik.	Bu	yıl	ki	vakamız,	Büyap	
olarak	zaten	yaptırmakta	ol-
duğumuz	Adıyaman’ın	Besni	
ilçesinin	Yazıbeydilli	Köyü’n-
deki	‘İlkokulumuz’u	düşük	
bütçe	ile	nasıl	daha	sürdü-
rülebilir	hale	getirebiliriz	idi.	
Yarışmanın	detaylarını,	birinci	
olan	Mehmet	Ali	Hakan’dan	
dinleyelim.

— Önce	kendinden	bahsedebilir	mi-
sin	biraz?

Tabii, öncelikle söylemeliyim ki be-
nim de 2 yıl yönetim kurulu üyesi ola-
rak çalıştığım ve çok güzel günlerimin 
geçtiği BÜYAP’a bu röportajı vermek 
benim için büyük gurur. Boğaziçi İn-
şaat Mühendisliği’nde son sınıf öğren-
cisiyim. Stajlarımı Enka’nın İstanbul’da 
ve Moskova’daki çeşitli projelerinde 
tamamladım. En son olarak da Unile-
ver’de Tedarik Zinciri Takımında bu-
lundum. Geçtiğimiz sene düzenlenen 
Türkiye’nin ilk kampüsler arası çevre ya-
rışması, Students Go Green’i elektronik 
atık projesiyle kazanarak, geçtiğimiz yaz 
University of Chicago’ya burslu olarak 
sürdürülebilirlik eğitimi almaya gittim. 
— Case	 study	 konusunu	 nereden	
haber	 aldınız?	 Case	 study	 konusu	
neydi	 ve	 çözümünden	 bahsedebilir	
misin?

Büyap’ınInstagram sayfasından ha-
ber aldım. Bu tarz vakalara daha büyük 
bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini 
düşünüyorum. Sürdürülebilirlik strate-
jisi geliştirirken, iklim şartları, araziye 
yerleşim özellikleri, yön seçimi ve yeşil 
doku verileri muhakkak ki göz önün-
de bulundurulması gereken maddeler. 
Ancak bu ilkokul, imkansızlıklar içinde 
olan bir köye inşa edileceği için; köyün 
ekonomik yapısı, ihtiyaçları, komşu köy-

lerdeki durum gibi maddeler de en az bu 
fiziki özellikler kadar önemli. Yarışmada 
birinci olmamı sağlayan, geliştirdiğim 
sürdürülebilirlik stratejilerinden bahse-
deyim.

Adıyaman ilinde genel olarak Kara-
sal-Akdeniz iklimi görülse de, ilkokul 
yapılacak olan köyde 1050 metrelik ra-
kımın etkisi ile normal karasal iklimden 
biraz farklı olarak yazları çok sıcak değil, 
ılık geçmektedir. Aynı zamanda bu böl-
ge, taşı bol bir bölgedir. Özellikle hemen 
kuzeyindeki Tut Köyü. Hem bu sebeple 
hem de köydeki uzun vadeli eğitim ih-
tiyaçlarını karşılayabilmesi açısından, 
2 katlı taş yığma bir ilkokul inşa ettim. 
Mukavemeti kerpiçe göre yüksek olan 
bu bina, yapısı gereği soğuk havalarda da 
enerji tasarrufu sağlar diye düşündüm.

Pasif güneş kontrolleriyle okuldaki 
enerji verimliliğini arttırdım. Örneğin, 
okulun Güney cepheye bakacak şekil-
de tasarlanmasıyla, geniş cephenin tüm 
sene boyunca güneş ışınlarını almasını 
sağladım. Baskın rüzgar yönlerine göre 
okulun konumunu belirledim. Örneğin, 
Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden yıl bo-
yunca esen rüzgarlar nedeniyle Kuzey 
cephesi mümkün olduğunca sağır cephe 
olarak şekilde, izolasyonlu olarak tasar-
ladım. Ayrıca, az sayıda olsa da Kuzey 
cepheye pencere koydum. Çünkü yaz 
aylarında Kuzey yönünden esen rüz-
gar, binanın gündüz havalandırılması 
ve gece soğutulabilmesi için çok önemli 
olur diye düşündüm. 

Yaklaşık 500 nüfuslu bu köyde, eski-
den ahır olarak kullanılan bir ilköğretim 
okulu, içme suyu şebekesi ve sağlık ocağı 
bulunmakta. Ancak kanalizasyon siste-
mi ve PTT acentesi yok. Köyün imkan-
sızlıkları beni sürdürülebilir bir yardım 
oluşumu dizayn etmeye yöneltti. Hemen 
okul binasının yanına inşa edilecek, ker-
piç bir tekrar-kullanım deposu… Bu 
kerpiç deponun yapımında kullanılacak 
malzemeleri köyün çevresinden temin 
ederek maliyeti düşürdüm. Bu deponun 
konsepti, gelişmiş birkaç ülkede örneği 
bulunan; ürünün geri dönüştürülmeden, 
başka biri tarafından tekrar kullanılma-
sına imkan veren çevreci sistemle aynı. 
Ancak inşa edilen bu deponun kullanım 

amacı farklı. Bu kerpiç depo, Türkiye’de 
bu çevreci sistemin ilk örneği olacak olsa 
da, ben başka illerden gelen yardımların 
toplanması ve saklanması amacıyla di-
zayn ettim. Böylelikle, öğrencilerin ih-
tiyaçlarının bir kısmı karşılanabilecek 
ve eğitimlerinin sürdürülmesine katkı 
sağlanacak; hatta köy halkının ihtiyaç-
larının da bir kısmını karşılayacak diye 
düşündüm. Depo kerpiç olacağından 
toplanan eşyalar, nem dengesi korunan, 
börtü böcekten uzak sağlıklı bir alanda 
depolanabilecek. Bu yardımların dağıtı-
mı ve tedarik zinciri de, köyün yakının-
daki Adıyaman Üniversitesi Besni Mes-
lek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından 
yapılabilir diye düşünmüştüm. Ayrıca, 
deponun yüksek tavanlı bir yapı olma-
sından dolayı, ışık rafları ile deponun 
aydınlatılmasını sağladım. Işık rafları, 
deponun ne kadar alt kısmında yer alır-
sa o kadar çok ışık tavana yansıtılır; do-
layısıyla depo için dış-görüş çok önemli 
olmadığından ışık rafları deponun ay-
dınlatılması için elverişli olabilir diye 
düşündüm.

Son olarak, sürdürülebilir bir okul 
tasarımında ekolojik denge şüphesiz ki 
çok önemli. Köydeki okulun yapılaca-
ğı bahçe ne yazık ki yeşil bir alan değil. 
Okulun bahçesini, küresel ısınmayı da 
göz önüne alarak az su tüketen yöresel 
bitkileri kullanarak yeşil bir alana çevir-
dim. Ayrıca konulabilecek su sarnıcıyla 
yağmur sularını toplayarak bu bahçenin 
sulaması sağlanabilir diye düşündüm. 
— Birinci	olduğunuz	 için	sizi	 tekrar	
tebrik	ederiz.	O	andaki	duygu	ve	dü-
şüncelerinizi	paylaşır	mısınız?

Birinci olmak çok da sürpriz olma-
dı diyebilirim. Ama öte yandan, mezun 
olmadan kendi kulübümün yarışmasını 
kazanmak kesinlikle bir gurur. Ve bu gu-
ruru o anda daha da yoğun hissettim. ◀

CIVIL CAREER 2015
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CIVIL CAREER 2015
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AVRASYA TÜNELİ

Asya yakasındaki proje ofisi-
ne gerçekleştirdiğimiz gezide 
oldukça iyi karşılandık. İlk 

olarak, toplantı odasında yapılan 
sunumların ardından sorularımızı 
sorduk. Sunum sonrasında ise iş gü-
venliği ekipmanlarını giyerek sahaya 
indik ve kısa bir saha turu yaparak 

gezimizi sonlandırdık. 
Kazlıçeşme ve Göztepe kavşakla-

rını birleştiren proje tamamlandığın-
da, bu eksendeki trafiği rahatlatacağı 
gibi iki yakadaki tüm ana arterlerin 
yükünü de azaltacak olan 14.6 kilo-
metre uzunluğunda bir yol yapılmış 
olacak. Toplam 3 bölümde inşa edi-

len projede, birinci bölüm Avrupa 
yakasındaki Kazlıçeşme kavşağıyla 
Çatladıkapı arasında yer alıyor. 5.4 
kilometrelik bu bölümde mevcut yol 
genişletilecek, kavşak ve yol bağlan-
tılarıyla trafik akışı rahatlatılacak, 
hemzemin yaya geçitleri ve engelli 
vatandaşlarımızın kullanımına uy-
gun üst geçitler sayesinde sahile ve 
Yenikapı miting alanına ulaşım kolay 
bir şekilde sağlanacak.

Denizin altından tünelle geçişin 
sağlandığı ikinci bölümün 3.4 kilo-
metrelik kısmı tünel açma makine-
siyle oyularak tamamlanacak. Tü-
nelin bu bölümü biri gidiş biri geliş 
olmak üzere iki katlı olacak. Tünelin 
yüzeye en yakın noktadaki taban 
kotu yüzeyden 62 metrede ve en 
derin yerdeki taban kotu yüzeyden 
106.4 metrede yer almaktadır. Tü-
nelde her 200 metrede bir acil tahliye 
sistemi ve her 600 metrede bir bek-
leme cebi yer alacaktır. Sadece hafif 
araçların kullanımına uygun olan 
projenin bu bölümünde otomatik 
geçişli gişeler ve ana kontrol binası 
da yer alacak. Projede toplam 1.8 ki-
lometrelik kara tünelleri de yer ala-
cak. Üçüncü bölüm ise, Anadolu ya-
kasında D-100 karayolu Eyüp Aksoy 
Kavşağı tünel çıkışından Göztepe 
kavşağına kadar uzanıyor. 3.8 kilo-
metrelik bölümde yol genişletmeleri, 

TÜNELCİLİK TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ: 

AVRASYA TÜNELİ
Dünya’da	iki	kıta	üzerinde	yerleşmiş	tek	bir	metropol	var:	İstanbul.	Ama	ne	yazık	ki,	bu	benzersiz	
özellik,	ulaşım	sorunlarını	da	beraberinde	getirmekte.	Kentin	Avrupa	ve	Asya	yakaları	arasında	
günden	güne	artan	trafik	yoğunlunun	rahatlatılması	ve	doğurduğu	sosyoekonomik	yüklerin	hafif-
letilmesi	için	yeni	çözüm	arayışları	sürekli	devam	etmekte.	Bu	çözümlerden	en	önemlilerinden	biri	
de	bu	dönem	BÜYAP	olarak	20	kişilik	bir	grupla	ziyaret	ettiğimiz	Avrasya	Tüneli	Geçişi	Projesi’dir.	

Hazırlayan	|	Gökçe	İrem	Akgün-Mert	Ünsal

kavşak düzenlemeleri ve yol bağlan-
tıları yapılacak.

Bu proje için TBM (tünel açma 
makinesi) Herenknet firmasının Al-
manya’daki tesislerinde özel olarak 
üretildi. TBM 12.7 metrelik kazı ça-
pıyla dünyada 6. sırada, 11 barlık ba-
sınç dayanımına sahip olmasıyla da 
2. sıradadır. TBM’in toplam uzunlu-
ğu ise 120 metredir. Bu proje dahi-
linde, özel eğitimli dalgıçlar dünya-
da ilk kez 11 bar basınç altında dalış 
yaparak TBM bakım çalışmalarını 
başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. 
Günlük ilerleme hızı ortalama 8-10 
metre olan tünel açma makinesinin 
güzergahı üzerinde denizel çökelti-
ler ve değişik basınç dayanımlarına 
sahip kaya birimleri bulunmaktadır. 
Bu bakımdan denizaltı tüneli dünya-
nın sayılı ve ender mühendislik pro-
jelerinden biridir.

 Denizaltı tünelinin dış çeperini 
oluşturan ortalama 70 megapascal 
basınç dayanımına sahip, tamamen 
su geçirimsiz betonarme segment-
ler Yapı Merkezi tarafından üretildi. 
Güzergahın jeolojik ve geoteknik 
özellikleri dikkate alınarak özel ola-
rak tasarlanmış iki adet sismik conta 
TBM tünelcilik sektöründe ilk kez 
uygulandı. Bu sayede tünelin olası 
depremlere karşı emniyeti daha da 
arttırıldı. Tünelin çok boyutlu gü-
venliği bütün olasılıkların hesaba ka-

tıldığı etkin yöntem ve üstün tekno-
lojilerin yanı sıra yüksek dayanımlı 
malzeme ve en az bakım gerektiren 
tasarımla sağlandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının bu önemli pro-
jesini Yapı Merkezi ve Güney Koreli 
SK Grubu üstlendi. 26 Şubat 2011 
tarihinde projenin iş başlatma töre-
ni gerçekleştirilen projenin 19 Nisan 
2014 tarihinde ise kazı başlangıç tö-
reni gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.3 mil-
yar dolara mal olacak proje yap-iş-
let-devret modeli ile finanse olacak. 
55 ay sürecek inşaat aşamasının ta-
mamlanmasının ardından birinci ve 
üçüncü bölümleri İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne devredilecek. Boğaz 
geçişi bölümü ise işletmeci firma ta-
rafından 25 yıl 4 ay işletildikten son-
ra işverene devredilecek. Proje için, 
uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
960 milyon dolarlık kredi paketi 18 
yıllık vadesi ile bugüne kadar Türki-
ye’de yapılmakta olan yap-işlet-dev-
ret projeleri arasında en uzun vadeli 
finansman özelliğini kazandı ve fi-
nans çevrelerince 4 adet uluslararası 
ödüle layık görüldü. Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan tarihi yarımadayı 
ve İstanbul siluetini hiç zedelemeye-
cek bir güzergaha yapıldığı için, eko-
lojik dengeyi gözeten ve deniz ya-
şamına zarar vermeyen çevre dostu 
proje özellikleriyle Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası tarafından 2015 
en iyi çevresel ve sosyal uygulama-
lar ödülüne layık görüldü. Böylece 
İstanbul ve Türkiye dünya ölçeğinde 
anıtsal bir yapı kazanmış oldu. ◀

Dünya	Mirası	Listesi’nde	
yer	alan	tarihi	yarımadayı	
ve	İstanbul	siluetini	hiç	
zedelemeyecek	bir	güzer-
gaha	yapıldığı	için,	ekolojik	
dengeyi	gözeten	ve	deniz	
yaşamına	zarar	vermeyen	
çevre	dostu	proje	özellik-
leriyle	Avrupa	İmar	ve	Kal-
kınma	Bankası	tarafından	
2015	en	iyi	çevresel	ve	
sosyal	uygulamalar	ödülü-
ne	layık	görüldü.
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BÜYAP TEKNİK GEZİLERİ

Büyap	 olarak,	 15-18	 Eylül	 2015	 ta-
rihleri	arasında	Tekfen	 İnşaat	spon-
sorluğunda,	 Bakü’deki	 Tekfen	 şan-
tiyelerini	 gezme	 şansı	 bulduk.	Hem	
teknik	 hem	 kültürel	 gezilerin	 içinde	
olduğu	 bu	 gezide,	 3	 farklı	 projeye	
bağlı	toplam	4	şantiyeyi	ziyaret	ettik.	
Özellikle	enerji	ve	petrol	sektöründe	
yapılan	deniz	platformları	ve	 işleme	
santralleri	 Türkiye’de	 karşımıza	 hiç	
çıkmayacak	türden	şantiyelerdi.	Bu-
ralar	dışında,	günümüzün	kalan	kıs-
mında	birçok	müze,	 tarihi	 lokasyon,	
şehitlik	gibi	yerleri	de	görme	şansı-
mız	 oldu.	 Bu	 yazımızda	 gezdiğimiz	
şantiyelerden	 bahsedeceğiz.	 Tüm	
gezi	boyunca	bizi	en	iyi	şekilde	ağır-
layan	Tekfen	çalışanlarına	teşekkür-
lerimizi	sunuyoruz.	

BÜYAP BAKÜ TEKNİK GEZİSİ
Hazırlayan:	Alp	Akpınar

 BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU
☐ Gezimizin ilk durağı olan Bakü 
Olimpiyat Stadyumu; 27 Şubat 2013 
ve 28 Şubat 2015 tarihleri arasında, 24 
ay gibi rekor bir sürede dizayn ve inşa 
edilmiştir. 68.000 kişilik kapasiteye 

sahip olan stadyum, 496.000 metre-
kare toplam saha alanı üzerine yerleş-
tirilmiştir. Bu alanda stadyumun yanı 
sıra, 3.617 araç park yeri ve 81.574 
metrekare yeşil alan bulunmaktadır.

ŞAH	DENİZ	2	PROJESİ

☐  Şah Deniz 2 projesi, Bakü’de 
inşa edilen Sangachal Kara Ter-
minali ve Off-shore Platform pro-
jelerinden oluşmaktadır. Proje; 
1.4 trilyon metreküplük doğalgaz 
rezerviyle Dünya’nın sayılı doğal-
gaz yataklarından olan Şah Deniz 
doğalgaz havzasının kaynaklarını 
Türkiye’ye ulaştıracak olan TA-
NAP boru hattının da başlangıç 
noktasıdır.

Şah Deniz Platform Komplek-
si; kuyulardan üretilen akışkanla-
rın toplandığı, işlendiği ve gaz ve 
sıvı boru hatları ile kara termina-
line ihraç edildiği Üretim ve Yük-
selticiler Platformu ile bu platfor-
ma bir köprü ile bağlı olan Yaşam 
Üniteleri ve Hizmetler Platfor-
mu’ndan oluşmaktadır.

Yaşam Üniteleri ve Hizmetler 
Platformu 10.111 ton, Üretim ve 
Yükselticiler Platformu ise 15.920 
ton kütleye sahiptir. İki platform 
arasındaki bağlantı köprüsü 411 
ton olmak üzere, platformların 
toplam kütlesi 26.442 tondur.

Yeni inşa edilen Sangachal 
Kara Terminali’nde de proses 
üniteleri, enerji üretim ünitesi, 
Hazar Denizi kıyısından gelen 
boru hatları ve depolama tankla-
rı bulunmaktadır. Kara terminali 
için 15.000 ton çelik, 100.000 m3 
beton kullanılmış; 850.000 m3 
kazı yapılmıştır.

Projenin geçici bitiş kabul tari-
hi 15 Ekim 2017 olarak kararlaştı-
rılmıştır. 

Proje; ticari alanlar, engelli kul-
lanımı, genel kullanım, basın kulla-
nımı ve özel kullanıma ayrılmış CIP, 
VIP ve VVIP kısımlarını içermekte-
dir. 

Stadyumun en önemli özellikle-
rinden bir tanesi, cephesinin ve ça-
tısının kaplamasının ETFE adı veri-
len teflon bir malzemeden üretiliyor 
olmasıdır. 30 bin metrekarelik LED 
aydınlatmalı cephe oluşturan ETFE 
paneller iyi bir yalıtım sağlamakla 
beraber, gün ışığının da geçişine izin 
vermektedir; bunlarla beraber, ETFE 
paneller Bakü’de sert esen rüzgar ko-
nusunda da çözüm sunmaktadır.

Projenin toplam toprak işi 
4.500.000 m3, beton işi ise 350.000 
m3tür. Toplam 14.000 ton çelik kul-
lanılmış olan projede, betonarme 
donatısı ise 43.000 tondur. İlerleme 
hızı çok yüksek olan proje, ölümcül 
kazasız 20.5 milyon adam-saat ile bi-
tirilmiştir. 

Stadyum, ENR (Engineering 
News Record) dergisinin “Global 
Best Projects Awards – 2015” de-
ğerlendirmesinde “Sports Entertain-
ment” dalında 2015’in en iyi projesi 
seçilmiştir. Aynı zamanda; 50 Avru-
pa ülkesinden yaklaşık 6.000 sporcu-
nun katılmış olduğu 2015 1. Avrupa 
Oyunları’nın açılış ve kapanış tö-
renleri ile atletizm yarışmaları Bakü 
Olimpiyat Stadyumu’nda yapılmıştır. 

SOCAR	TOWER
☐  Azerbaycan Devlet Petrol Şirke-
ti (SOCAR) Genel Merkez Binası, 
diğer adıyla SOCAR Tower; 40’ı yer 
üstünde, 2’si yer altında olmak üze-
re toplam 42 katlıdır. Toplam 59.000 
metrekarelik bir alanın üzerine ku-
rulan bina, 209 metrelik yüksekliğiy-
le Kafkasya Bölgesi’ndeki en yüksek 
binadır.

Dinlenme holleri ile beraber ofis-
leri içeren Tower yapısı ve konferans 
salonları, kafetarya-restaurant ve 
spor salonu barındıran Podium ya-
pısından oluşmaktadır.

Binanın tasarlanmasında, Güney 
Kore’den Heerim Architects firması 
görev almıştır. Tasarımda, Azerbay-
can’ın milli simgelerinden olan “rüz-
gar” ve “ateş” kavramlarından esinle-
nilmiştir.

Binanın yapısı, merkezi betonar-
me çekirdek ve onu çevreleyen çelik 
moment çerçeveden oluşmaktadır 
ve saatte 190 kilometreye kadar hızlı 
esen rüzgarlara dayanıklı olarak di-
zayn edilmiştir. Ayrıca, Richter öl-
çeğine göre 9.0 büyüklüğündeki bir 
depreme karşı dayanıklıdır.  

Projede toplam toprak işi 46.498 
metreküp, toplam beton işi ise 
92.425 metreküptür. Toplam çelik işi 
6.291 tondur.
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BAKÜ

HEYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ

Büyap olarak Azerbaycan teknik 
gezimizde Tekfen şantiyeleri dı-
şında şehrin birçok yerini de gez-

me şansı bulduk. Gezdiğimiz yerlerden 
yapı olarak en ilgimizi çekenlerden biri 
ise konsept tasarımı Irak asıllı İngiliz 
mimar Zaha Hadid’e, detay tasarımı ise 
Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Beki-
roğlu’na ait olan Heydar Aliyev Kültür 
Merkezi oldu. 2013 yılından bu yana 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de hizmet 
vermekte. İçinde konser salonu, kon-
ferans salonu, kütüphane, müze, sanat 
galerileri bulunduran yapı, Heydar Ali-
yev’in imzası biçiminde tasarlanması yö-
nüyle oldukça özgün bir karaktere sahip. 
Yapının mimarisi Azerbaycan mitoloji-
sinde  önemli bir yere sahip olan Hazar 
Denizi’nin yükselişi efsanesini temsil 
ediyor. Heydar Aliyev Kültür Merkezi 
aynı zamanda yıldız mimar  Zaha Ha-
did’in dekonstrüktivist tarzının da başa-
rılı örneklerinden biri.

Yalnızca fotoğraflarına bakarak 
bile Zaha Hadid mirmarisinde bir proje 
olduğunu anlayabileceğiniz binanın ya-
pımı, Bakü kent yönetiminin düzenledi-
ği özel davetli bir yarışmayla duyuruldu. 
Kentin gelişimi açısından böyle bir ya-
rışmanın düzenlenmesi çok önemli bir 
gelişme oldu ve katıldığı her yarışma gibi 

bunu da  Zaha Hadid  ve ekibi kazandı. 
Bina, formu itibariyle aynı anda hem bü-
yüleyici, hem de kışkırtıcı olmayı başarı-
yor ve ciddi bir matematiğe sahip. İsmi 
artık bir markadan da öte olan, ünlü 
değil “yıldız” mimar olarak anılan Zaha 
Hadid’in tüm diğer işlerinde olduğu gibi 
Heydar Aliyev Kültür Merkezi de heybe-
ti, şekli ve belki de şehrin geri kalanına 
olan hafif tezatlığıyla Bakü’nün mimari 
yüzünü baştan aşağı değiştirdi, diyebili-
riz. Hatta öyle ki, bina başkent Bakü’ye 
uyum sağlamak yerine tüm şehri ken-
disiyle sürükleyebilecek kadar iddialı ve 
görkemli. 

Yapının dikkat çeken topografik yük-
selişi, henüz fikir aşamasındayken bile 
kent yönetimini heyecanlandırmış. Bu 
yükseliş, yukarıda da değindiğim üzere 
Azerbaycan efsanelerinin belki de en il-
gincinden, Hazar Denizi’nin yükselişini 
anlatan halk masalından ilham alınarak 
tasarlanmış. Eğer bir gün yolunuz düşer-
se, bir de formunuza güveniyorsanız siz 
de Bakü ziyaretiniz sırasında bu benzer-
siz topografiyi deneyimleyebilirsiniz. 

Sınırları eritme amacıyla tasarlandı-
ğını bildiğimiz yapının iç kısımları da ol-
dukça kendine özgü. İç mekanın sürük-
leyiciliği ve zemin-taşıyıcı kurgusundaki 
ustalık dikkat çekici. Projenin en ilginç 

kısmı ise oditoryum. Akustik danışman-
lığı Ankara’da bulunan Mezzo Stüdyo ta-
rafından, ahşap kaplamaları, kapıları, 
çelik taşıyıcı sistemleri ve akustik kap-
lamalarının üretimi  Sanset  İkoor  tara-
fından yapılan oditoryuma girdiğinizde 
bambaşka bir dünyada, bizim gezege-
nimizde mevcut olmayan sanatlarla 
tanışacak gibi bir hisse kapılıyorsunuz. 
Yapının genelinden özellikle ölçek anla-
mında farklı olan bu dinleme salonunda 
kullanılan ahşap da oldukça başarılı bir 
malzeme seçimi. Dinleme salonu  Zaha 
Hadid  ve stiline alışkın olmayan gele-
nekçi bünyelerin bile içinde kendini ra-
hat hissedebileceği bir iç mekan. ◀

Hazırlayan: Başak Şıklar
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RÖPORTAJ

TEKFEN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRBÜZ ALP KİREÇ

İNATÇI OLUN, 
ASLA PES ETMEYİN

☐ Röportaj: Şevval Göç

“Dürüst	olun	ve	çok	çalışın!	Tabii	hayatın	tamamını	da	görmezden	gelmeyin!	Takım	
çalışmasına	önem	verin,	yaratıcı	olmaya	çalışın.	Ama	tekrar	çok	çalışın!”

26 Şubat 2016 günü Levent’teki 
Tekfen binası ofisinde ziyaret 

ettiğimiz Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sayın Gürbüz Alp Kireç’le 
yaptığımız keyifli sohbet ve samimiyeti 
için kendisine BÜYAP ailesi olarak te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi de 
bir zamanlar Robert Koleji – Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencisi olan Gürbüz Bey 
ile kariyerinden, Tekfen’den ve yurtdı-
şında proje almanın avantaj – dezavan-
tajlarından bahsettik.

—Merhaba Gürbüz Bey, bize kısaca 
kendinizi ve kariyerinizi anlatabilir 
misiniz?

1969 yılında Robert Academy’den 
ve 1973 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Bölümü İnşaat Şubesi’nden 
mezun oldum. 1975 yılında da Londra 
Üniversitesi King’s College’da “Analytical 
Soil Mechanics” üzerinde çalışarak M. 
Sc. derecemi aldım. 1979 yılından beri 
Tekfen İnşaat bünyesinde ve ortaklıkla-
rında, yurt içi ve yurt dışı iş yerlerinde, 

şantiyelerden başlayan 
uzun bir meslek hayatım 
oldu.

—Şu anda Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
olarak görev yapmakta 
olduğunuz Tekfen İnşa-
at’ın projelerinden biraz 
bahsedelim. Tekfen’in 
birçok üst yapı imalatı-
nın yanı sıra, daha çok 
Petrol ve Gaz projelerin-
de, boru hattı, tank çift-
likleri, endüstriyel tesis-
ler ve otoyollar üzerine 
olan projeleri daha fazla 
yapmasını neye bağlı-
yorsunuz?

Tekfen İnşaat ağır in-
şaat işlerine yönelik bir 
genel müteahhitlik şirketi 

olarak da tanımlanabilir. Ancak uzun se-
neler yapageldiği Petrol ve Gaz projele-
rinde, özellikle bu projeleri yaptıran ida-
reler nezdinde ilk akla gelen isimlerden 
olmuştur. Bu, uzun seneler yapılan ben-
zer işlerde işçisi ile formeni ile idareci ve 
mühendisleri ile kazanılan tecrübenin 
ve yaratılan güvenilirliğin sonucudur. 
Tabii, Petrol ve Gaz Projeleri yanı sıra 
Tekfen İnşaat otoyol, konut veya raylı 
sistem gibi üst yapı işlerindeki yetkin-
liğini ve tecrübesini de göstermiş olan 
projeleri de başarı ile tamamlamıştır. 
Kısacası, şirketimiz yurt içinde ve yurt 
dışında, stratejik hedefleri doğrultusun-
da, belli hedef parametrelerini aşacak 
büyüklüklerde bütün inşaat projelerinde 
bayrağını dalgalandıracak kapasitede ve 
arzudadır. Mesela çok yakın zamanda 
Bakü’de Olimpiyat Stadını ve Bakü’nün 
en yüksek binasını da tamamlayan Tek-
fen İnşaat’tır.

—Tekfen İnşaat’ın, Türkiye dışında 
Arap Yarımadası’nda ve Türki Cumhu-
riyetler’de oldukça aktif olması daha 
çok enerji sektörüne hizmet eden pro-
jelere yoğunlaşmanız sebebiyle mi? 
Farklı ülkelerde iş almanın şirketlere 
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar 
nelerdir?

Tekfen İnşaat’ın iş yaptığı coğrafya-
ların petrol ve gaz sektörünün yoğun-
laştığı alanlar olduğu doğrudur. Farklı 
ülkelerde iş almak bir taraftan riskinizi 

dağıtmak açısından bir avantaja sahip-
ken; hukuki, kültürel, coğrafi ve demog-
rafik farklılıklardan doğan her ülkeye 
özel koşullarla mücadele etme ve adapte 
olma zorluğunu da beraberinde getir-
mektedir.

—İnşaat sektörü, bildiğiniz gibi den-
gelerin hızlı değiştiği bir sektör. Tek-
fen İnşaat, önümüzdeki yıllarda hangi 
ülkelerde ne gibi projelerle devam et-
meyi planlıyor? Benzer projelere mi, 
farklı alanlarda mı projelere yönele-
ceksiniz? 

Tekfen İnşaat, mevcut pazarlardaki 
daralmayı telafi edebilmek amacıyla, “gi-
dilebilen her nokta pazarımızdır” anla-
yışıyla 2015 yılında yeni coğrafyalardaki 
arayışlarına ağırlık vermiştir. Bu çerçe-
vede öne çıkan seçenekler ile ilgili pazar 
araştırmaları yapılmış, olası riskleri tes-
pit etmek ve doğru adımları belirlemek 
amacıyla ayrıntılı analizler gerçekleşti-
rilmiştir. Zengin doğal kaynaklara sahip 
olan ve bu kaynakları işletime açmak için 
büyük altyapı ve endüstriyel tesis yatı-
rımlarına ihtiyaç duyan Afrika’nın sahip 
olduğu potansiyeli değerlendirebilmek 
ve fırsatları daha yakından takip edebil-
mek amacıyla, 2016 yılında Afrika’da bir 
temsilcilik açılması planlanmıştır. Kuzey 
Afrika’da zaten Fas ve Libya gibi pazar-
larda olan eski ve uzun tecrübelerimizi 
kıtanın gidilebilir diğer bölgelerinde de 
arttırmayı arzu etmekteyiz.

—Öncelikle 2015 ENR listesinde 90. 
sırada olmanızı kutluyoruz. Bu başarı-
nın sizin için önemi nedir?

Uluslararası inşaat sektörü dergi-
si ENR’ın, (Engineering News Record)  
ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı 
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
Müteahhidi” listesinde Türk müteahhit-
lerinin sayısı 2015 yılında 1 adet artışla 
43’e yükselmiş ve bu sayı ile Türkiye, 
Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki 
yerini korumuştur. Türk müteahhitlerin 
elde ettikleri gelirin toplam gelir içinde-
ki payı da %3,8’den %5,6’ya yükselmiştir. 
Türk müteahhitlik firmaları Kuzey ve 
Latin Amerika pazarlarında neredey-
se hiç yer almazken, rekabetin en çetin 
olduğu Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Af-
rika pazarlarındaki paylarını artırmış-
tır. 2015 yılında 814 milyon ABD doları 
ciro gerçekleştiren ve yılsonu itibariyle 

1,7 milyar ABD doları tutarında aktif iş 
portföyüne sahip bulunan Tekfen İnşaat, 
ENR 2015 listesinde iş portföyü itibariy-
le dünyanın en büyük 250 uluslararası 
müteahhitlik firması arasında 90. sırada 
yer almıştır. Bu sıralama, sektörümüz-
de, dünyadaki ve Türkiye’deki yerimizi 
değerlendirmemiz açısından bizim için 
önemli bir referanstır.

—Eminiz ki okurlarımız sizlerden ka-
riyerlerini oluşturmak adına tavsiyeler 
bekliyor olacaklardır, onlara ne gibi 
önerilerde bulunmak istersiniz?

Her alanda çok rekabetçi bir ortam-
da yaşıyorsunuz ve bu yarışma çalışma 
hayatında da her geçen gün daha da çe-
tinleşecektir. Önemli olan herhangi biri 
olmaktan öteye geçebilmektir. Bunun 
için de öncelikle ilim ile yeterli bir şe-
kilde teçhiz edilmiş olmak ve sağlam bir 
akla ve ahlaka sahip olmak gerekmek-
tedir. Mezunu olmaktan büyük gurur 
duyduğum üniversiteniz ve tabii diğer 

üniversitelerimiz sizleri inşaat mühen-
disliği ile ilgili esas bilim üzerinde teçhiz 
etmektedir. Ancak öğrenmek, hayatınız 
boyunca hiç bitmeyecek bir süreçtir. 
Dolayısı ile bıkmadan sorgulayınız, çok 
okuyunuz ve her fırsatta öğreniniz.Far-
kı, ancak isterseniz, kendiniz yaratabilir-
siniz. Mümkün ise şantiyedeki çamurda 
başlayın, hiçbir işi küçümsemeyin ve her 
adımın tadını çıkararak merdiveni çıkın. 
Dürüst olun ve çok çalışın! Tabii haya-
tın tamamını da görmezden gelmeyin! 
Takım çalışmasına önem verin, yaratıcı 
olmaya çalışın. Ama tekrar çok çalışın!

Bizimle böyle bir sohbeti kabul ettiğiniz 
için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Hepinize başarılar dilerim. En kısa 
zamanda aramızda yerlerinizi almanızı 
umuyorum. Son olarak da, unutuyor-
dum: Makul sınırlar içinde inatçı olun, 
asla pes etmeyin! ◀

Gürbüz Alp Kireç
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DE&CO

DESIGN & CONSTRUCT 
10 YAŞINDA

Büyap'ın	her	yıl	düzen-
lediği	Uluslararası	Çelik	
Köprü	Yarışması	De&Co	
bu	yıl	10	yaşında.

Her yıl düzenlenmesi gelenek-
sel hale gelmiş olan De&Co 
hem bir yarışma hem de 

yerli yabancı mühendislik öğrencile-
rinin bir araya gelerek birçok payla-
şımda bulunduğu sosyal bir etkinlik 

olma özelliğini taşımakta. Yarışmaya 
bu zamana kadar yaklaşık 140 ta-
kımdan 700 yarışmacı katıldı. Top-
lam olarak 135.000 Tl ödül verildi. 

Bu yıl 13-14-15 Nisan tarihle-
rinde gerçekleşen De&Co yenilikler 
ve sürprizlerle doluydu. Onuncu yıl 
olması sebebi ile 12 Nisan tarihinde 
Boğaziçi Köprü Zirvesi’yle De&Co 
haftası başladı. Yarışmacılar göz-
lemciler ve yarışma dışındaki katı-
lımcılarla beraber zirve düzenlendi. 
Zirvede gün boyunca köprü üzerine 
uzmanlaşmış konuşmacılar sunum-

larını gerçekleştirdi. Zirvede yer alan 
konuşmacılar: Boğaziçi Üniversitesi 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Sayın Dr. Erhan Ka-
raesmen, NÖMAYG İzmit Körfez 
Geçisi Asma Köprüsü Proje Müdü-
rü Sayın Fatih Zeybek, Metal Yapı 
Mühendislik ve İnşaat CEO’su Sayın 
Selami Gürel ve Freyysinet Türkiye 
Genel Müdürü Sayın Julien Erdem 
Erdoğan, Millau Viyadüğü ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün de tasa-
rım mühendislerinden olan Sayın 
Michel Virlogeux, Central Florida 
Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Ne-
cati Çatbaş, Gülsan Holding Teknik 
Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi 
Sayın Altok Kurşun. 

13 Nisan günü köprülerin Güney 
Meydan’a kurulmasıyla adeta görsel 
bir şölen yaşandı. Takımlar ilk defa 
birbirlerinin köprülerini gördü ve 
pratik yapma şansı buldu. Köprüler 
kurulduktan sonra ise jüri üyelerimiz 
köprülerin estetik değerlendirmele-
rini yaptı. Estetik değerlendirmenin 
adil olabilmesi için jüri olarak farklı 
sektörlerden insanlar davet edildi. 14 
Nisan’da Güney otoparkta takımlar 
köprülerini ortasından nehir geçe-
cek şekilde hazırlanmış alanların 
üzerine inşa ettiler. Zamana karşı bir 
yarış içerisinde kurulan köprülere 

10'uncu DE&CO genel birinciliğini 
Çelik Ağ takımı ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi kazandı.

daha sonra yükleme testleri yapıldı 
ve esneme oranları kaydedildi. 

Onuncu yıla özel olarak 15 Nisan 
akşamı gala düzenlendi ve ödüller 
sahiplerine bu özel gecede kavuştu. 
Toplamda 19.000 TL’nin dağıtıldığı 
yarışmada birinci olan takım onuncu 
yıl özel ödülü olarak 10.000 TL ka-
zandı. Takımlar yükleme testlerinde 
ölçülen esneme miktarları, maliyet 
ve zamana karşı kurulum ile değer-
lendirildiler. Her kategorinin birin-
cilerinin açıklanmasının ardından 
genelde birinci Çelik Ağ takımı ile 

Karadeniz Teknik Üniversitesi oldu. 
İkinci Slovenya’dan DECOperation 
takımı olurken üçüncü Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nden Steelc-
rescent takımı oldu. Bu kategoriler-
den bağımsız değerlendirilen estetik 
kategorisinin birincisi Sırbistan’dan 
Team GRF oldu. 

Dereceye giren, yarışmamıza ve 
zirvemize katılan bütün katılımcı-
larımıza teşekkür eder, önümüzdeki 
senelerde DE&CO etkinliğinde gör-
mek isteriz.◀
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DE&CO

Design & Construct Hikayesi

Yazımızı	oluşturmamızda	bize	
yardımcı	olan,	Boğaziçi	Üni-
versitesi	Öğretim	Üyesi	Sayın	
Yrd.	Doç.	Semra	Çomu’ya	te-
şekkürlerimizi	sunarız.

1987 yılında bir grup inşaat 
mühendisi öğrencisi-

nin GAP’a teknik gezi düzenleme-
si ile kuruluşuna adım atılan Bo-
ğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü o 
günden bugüne kendini geliştiren 
ve her yıl yeniliklerle inşaat mü-
hendisliği öğrencilerine yarar sağ-
layan bir öğrenci kulübü olmuştur. 
Yıllar içerisinde birçok öğrenciyi 
barındırıp etkinlikler düzenlemiştir. 
Yıl 2007’ye geldiğinde yeni bir 
yarışma düzenlenmesi amacıyla 
okulumuz öğretim üyesi Sayın Prof. 
Hilmi Luş’un da yeni dönem yönetim 
kuruluna destekleriyle çelik köprü 
yarışması düzenlenmesine karar 
verilmiştir. O dönem için çok büyük 

Design	&	Construct’07

Design	&	Construct’08

olan bu etkinlik için her şey en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüş. Semra 
Çomu, o dönemde De&Co’nun 
koordinatörlüğünü üstlenmiş. İlk 
önce, yarışma kuralları okulumuz 

hocalarıyla birlikte hazırlanmış. 
Daha sonra Türkiye’deki inşaat 
mühendisliği bölümlerinde yarış-
manın tanıtımları yapılmış. İki gün 
süren yarışmanın içeriğine açılış-ka-
panış törenleri, akşam yemekleri ve 
eğlenceli aktivitelerin de eklenmesi 
ile adeta bir şenlik havasında geçmiş. 
İlk yıl birincilik ödülü 2500 Tl olarak 
verilmiş. 2010 yılında ise yarışma 
uluslar arası hale gelerek daha büyük 
hale gelmiş. 

De&Co Büyap’ın 10 yıldır başarıy-
la düzenlediği bir yarışma olarak, her 
yıl bir çok inşaat mühendisi öğrenci-
sini bir araya getirerek, ortak payla-
şımların yapıldığı bir şenlik tadında 
geçiyor. Yarışma haftasına, teknik ve 
kültürel geziler, boğaz turu, interne-
tional night aktiviteleri de eklenerek 
yıllar içinde daha da cazip hale geldi. 
Umarız, De&Co etkinliğimiz daha 
uzun yıllar başarı ile düzenlenir. ◀
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Design	&	Construct’10

Design	&	Construct’11

Design	&	Construct’13

Design	&	Construct’14
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Design	&	Construct’09

Design	&	Construct’12
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DE&CO

Design & Construct  2016'nın Kazananları

Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çelik Ağ
Ödül: 10.000,00 TL1

2 3

Estetik 
Ödülü

Slovenya
University of Maribor
DeCOPERATION
Ödül: 5.000,00 TL

Eskişehir
Steelcrescent
Osmangazi Üniversitesi
Ödül: 2.500,00 TL

Estetik Ödülü
Sırbistan
University of Belgrade
Team GRF
Ödül: 1.500,00 TL
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DE&CO

Sakarya
Sakarya Üniversitesi 
Nuh'un Gemisi

Design & Construct  2016 Diğer Katılımcılar

Bursa
Uludağ Üniversitesi
Uz-Güç

Antalya
Uluslararası Antalya Üniversitesi
Ant Alliance

Hırvatistan
University of Zagreb
The BB Unit

Gaziantep
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Zeugma

Balıkesir
Balıkesir Üniversitesi
Ana Köprü

Romanya
Gheorghe Asachi 
Technical University of Lashii
Archmoon

Denizli
Pamukkale Üniversitesi
Viking Team

Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Civil Bridge
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AER ETKİNLİĞİ

HAVA ULAŞIMININ GELECEĞİ
Aviation
Engineering 
Re-Imagination

7 Mayıs 2016 günü 
AER etkinliğimiz, 
farklı mühendislik 

dallarındaki lisans öğ-
rencilerinin, master öğ-
rencilerinin ve üç özel 
misafirin katılımıyla 
Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüsü’nde 
gerçekleşti. Misafirleri-
mizden ilki Türk Hava 
Yolları’ndan bir uzmandı. Diğer iki misa-
firimiz ise ARUP’tan Strateji Danışmanı 
Sayın James Robinson ve Kıdemli Proje 
Müdürü Sayın Haluk Nasi’ydi. 

Katılımcılar hava ulaşımında olması 
beklenen köklü değişim hakkında bil-
gilendirildiler. Ayrıca katılımcılara San 
Fransisco ve İstanbul’da yapılan diğer 
“Future of Air Travel” etkinliklerinin 
sonucunda ortaya çıkan verilerin yazılı 
olduğu raporlar verildi. Yarım gün süren 
program Haluk Nasi’nin konuşmasıy-
la başladı. Sonrasında James Robinson 
havayolu planlaması ve geliştirilmesiyle 
ilgili bilgilendirici konuşmasının ardın-
dan havayolu ulaşımının geleceğinden 
bahsetti. 

Öğrenciler günün sonunda yer alan 
atölyede gelecekteki hava alanı terminali, 
güvenlik, bagaj ve bir noktadan diğer nok-
taya ulaşım deneyiminin prototipini hayal 
ettiler. Hava alanı terminali, güvenlik, ba-
gaj ve bir noktadan diğer noktaya ulaşım 
konularında belli profildeki yolculara bir 
ulaşım deneyimi sunmaları istendi.

İlk yolcu profilimiz Trabzon’dan Mek-
ke’ye hac ziyareti için yolculuk edecekti. 
Büyük bir grup halinde yolculuk edecek 
yolcular sadece Türkçe konuşabiliyordu 
ve grupta birkaç tane tekerlekli sandalye 
kullanan engelli yolcu bulunuyordu. İkinci 
grup yolcumuz İstanbul’dan Sydney’e yol-
culuk eden içinde üç yaşında bir bebek ve 
köpek bulunan çekirdek bir aileydi. Üçün-
cü yolcu profilimiz Amazon Ormanları’na 
seyahat eden bir biyokütle enerjisi şirke-

tinin Şef Mühendisi’y-
di. Her zaman takip 
edilmesi gereken pa-
halı ekipmanları vardı. 
Dördüncü profildeki 
yolcularımız dünyayı 
dolaşan yaşlı bir çiftti. 
Roma’dan İstanbul’a 
yolcu gemisi ile gelmiş-
lerdi ve Kapadokya’ya 
gideceklerdi.

Odanın dört köşesine hava alanı ter-
minali, güvenlik, bagaj ve bir noktadan 
diğer noktaya ulaşım istasyonları kurul-
du. Gruplar bu istasyonları ziyaret ettiler 
ve yolcularının yüzleşebileceği sorunlarla 
ilgili tartıştılar. Grup üyeleri beyin fırtına-
sı yaptıktan sonra yeni çözümlerle geldi-
ler. Final sunumları yapıldı.

Yapılan atölyenin sonucunda birçok 
çözüm önerisi ortaya atıldı. Çözümlerden 
ilki büyük verinin ve akıllı şehir özellik-
lerinin kullanılmasıyla ilgiliydi. Çünkü 
yolculuğunuz siz evden çıktığınız an de-
ğil evinizde oturmuş elektronik biletinizi 
satın aldığınız anda başlıyor. Özellikle 
büyük şehirlerde yaşayan insanlar için 
yolculuk sırasında yaşanan ilk büyük so-
runlardan biri hava alanına ulaşım, diğe-
ri ise konaklama. Ulaşım ve konaklama 
kolaylığı, bir yolcu seyahat edeceği yeri 
seçerken büyük bir rol oynuyor. Gelecek-
te otomatik arabaların stratejik bir şekil-
de yerleştirildiği özel otobanlar büyük 
miktarda paradan ve zamandan tasarruf 
edilmesini sağlayacak. Günümüzde akıllı 
sağlık uygulamaları dünya üzerinde çokça 
kullanılmaya başlandı. Eşzamanlı sağlık 
durumunu yolculara ve doktorlara gös-
teren bir sistem acil durumlarda devreye 
girerek yolcuların seyahat kalitesini art-
tıracak. Pratik kullanım alanlarına jetlag 
ilaçları, ülkelere girmeden önce gerekli 
aşıların vurulması gibi örnekler verilebi-
lir. Evcil hayvanlar için geliştirilen akıllı 
tasmalar evcil hayvanlarının güvende 
olup olmadığını merak eden yolculara 

hayvanlarının kalp ritmi, vücut sıcaklığı 
gibi bilgileri eş zamanlı olarak sunacak. 
Yolcular biletlerini satın aldıkları anda 
bagajlarının da hangi gün gönderileceği-
ni seçecekler. Yolcuların uçuş sonrası ba-
gajlarını beklemelerine gerek olmayacak. 
Çünkü kurye sistemi bagajı evine kadar 
götürecek. Böylelikle verimlilik arttırılıp 
yolculuk deneyimi daha iyi hale gele-
cek. Hava alanı terminalinde bagajların 
üzerine yerleştirilen RFID etiketleri kul-
lanılarak yolcuların akıllı telefonlarına 
lokasyon bilgisi gönderilecek. Lokasyon 
bilgilerinin sürekli kayıt altında tutulma-
sıyla bagaj taşıma şirketlerinin bagajlara 
zarar vermesi engellenecek. Ayrıca eğer 
bir ülkeyi ilk defa ziyaret eden bir yol-
cuysanız toplu taşıma araçlarını etkili bir 
şekilde kullanmakta zorluk çekebilirsiniz 
ama bu prototipe göre yolculuğunuz sıra-
sında sanal gerçeklik gözlüklerini kulla-
narak gideceğiniz şehri gezme imkanı bu-
labileceksiniz. Böylelikle yolculuğunuzun 
kalitesini artacak.

Ortaya çıkan inovatif çözümlerin ha-
vacılık sektörüne iki farklı yaklaşımı var-
dı. Grupların bir kısmı havacılık sektörü-
ne hizmet eden firmaların birleşmesi, tek 
bir firma adı altında toplanmasını faydalı 
buldu. Grupların kalan kısmı firmaların 
kendi alanlarında uzmanlaşarak birden 
fazla firmanın uyum içinde çalışmasını 
faydalı buldu. Tek bir firma olması zaman 
kaybını önlemekteydi. Çünkü bir yolcuyu 
ve bagajını taşımanın yasal sorumlulu-
ğunun başka bir firmaya aktarılmasına 
gerek yoktu. Farklı firmaların olması ise 
yolculara her hizmetin en iyi şekilde ol-
masını sağlayacaktı. Çıkış noktaları te-
melde farklı olmasına rağmen etkinliğin 
sonuna geldiklerinde grupların çok fazla 
ortak noktaları vardı. 

Aviation Engineering Re-Imagination 
2016 sizlerin katılımıyla gerçekleşti. Önü-
müzdeki yıl görüşmek üzere. ◀
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MEDENİYETE KÖPRÜ

MEDENİYETE 
KURULAN 

KÖPRÜ

İlham	kaynağı	olan	Etiyopya’daki	kırık	köprü

☐	Hazırlayan:	Şevval	Göç

İnsanların çok eski çağlardan beri 
su kenarında yaşama içgüdüsüy-
le nehirlerin etrafına ve deniz kı-
yılarına yerleştiklerini, buralarda 

çok büyük medeniyetler kurduklarını 
biliyoruz. Hayatımızın her alanında 
suya ihtiyacımızın olması ve İnsan 
vücudunun da büyük bir bölümünün 
sudan oluşması bu su arayışımızın 
en büyük etkenlerinden biridir. Su-
lak arazilerin tarıma uygun olması ve 
sonraki dönemlerde deniz ticaretinin 
başlaması medeniyetin gelişmesinde 
büyük rol oynadığı gibi deniz, göl ve 
nehirlerin yerleşimi günlük hayatın 
akışını ve hatta ülke coğrafyalarını 
belirlemiştir. Buna rağmen, gelişme-
miş ve gelişmekte olan bölgelerde su 
kaynaklarının toplumların birbirleri 

ile iletişime geçmesine, ulaşıma ve en 
önemlisi gelişmelere engel teşkil ettiği 
de bilinmektedir. Günümüz Türki-
ye’sinde bile, okulları köyden nehir ile 
ayrıldığı için okullarına gidemeyen 
öğrencilerin sıkıntılarına şahit ol-
maktayız.

Tabii ki bu durum yalnız Türkiye 
için geçerli değil. Dünyanın pek çok 
yerinde gelişmekte olan ülkelerde 
böyle sıkıntılar var. Bu durumun far-
kında olan Kenneth Randall Frantz 
adında bir yardımsever, National Ge-
ographic Dergisi’nde Etiyopya’da kı-
rılmış bir köprüden geçmeye çalışan 
10 adamın fotoğrafını görünce 2001 
yılında “Bridges to Prosperity” adıyla 
Denver, Colorado merkezli bir orga-
nizasyon kurdu. Bu organizasyonun 

amacı, gelişmekte olan ülkelerde ge-
rekli yerlere yaya köprüleri yapmak. 
Bu projelerde maliyeti az, yapımı ko-
lay ve kullanım açısından amaca etkili 
bir şekilde hizmet eden köprüler inşa 
ediliyor. Bridges to Prosperity, proje-
leri yalnızca maddi olarak destekle-
mekle kalmıyor, köprülerin hem mü-
hendislik çalışmalarını yapıyor hem 
de yerel halka eğitimler vererek köprü 
yapma konusunda onları teşvik ede-
rek büyük bir sosyal sorumluluk ör-
neği oluşturuyor.

Bridges to Prosperity, kuruluşun-
dan bu yana 14’ten fazla ülkede yak-
laşık 100 köprü inşa etti. Çoğunlukla 
Güney Asya, Orta ve Güney Ame-
rika’da yapılan köprülerde Rotary 
International gibi uluslar arası ku-

ruluşlardan da destek alındı. Birçok 
üniversite köprülerin dizaynında da-
nışmanlık yaptı. Bununla birlikte çok 
sayıda bağışçıdan hem maddi destek 
hem de malzeme yardımı alındı.

Bridges to Prosperity projelerin-
de inşa edilen köprüler, sadece ula-
şımı sağlayan yapılar değil, insanlar 
arası etkileşimi de sağlayarak bölge-
ye medeniyeti getiren önemli araç-
lardır. Böylece; bölgede iş, eğitim ve 
sağlık olanakları artmaktadır. Bizler 
de Türkiye gibi 3 tarafı denizle çev-
rili ve bolca akarsuyu olan bir ülke-
nin vatandaşları olarak köprülerin 
ne denli önemli olduğunu yaşayarak 
görmekteyiz. ◀

Kenneth Randall Frantz Etiyopya’da kırılmış bir 
köprüden geçmeye çalışan 10 adamın fotoğrafını 
görünce “Bridges to Prosperity” fikir olarak doğ-

muş oldu. Amacı gelişmekte olan ülkelere yaya 
köprüleri yapmak olan organizasyon şimdiye kadar 

100'den fazla köprü inşa etti.
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İLKOKULUMUZ

BÜYAP	ailesi	olarak	çevre-
mize	karşı	duyarlı	olup	ait	
olduğumuz	topluma	bir	şeyler	
katmak	hepimizin	amaçla-
rından	biri.	Şayet,	Türkiye’nin	
geleceğine	ışık	tutmanın	te-
mel	yolunun	eğitimden	geçti-
ğinin	farkındayız.	

İlkokulumuz projesi eğitimin zor 
koşullar altında, kısıtlı imkan-
larla yapıldığı bölgelerde yeni 

okullar inşa etmeyi ve bu okulla-
rın etkin kullanılmasını sağlamayı 
amaçlamakta. Bu doğrultuda 2010 
yılında Düzce – Akçakoca’da baş-
lattığımız “İlkokulumuz” projesi ile 
birçok öğrenciye sıcak bir eğitim 
yuvası kazandırmanın mutluluğunu 
hissetmiştik. Ertesi yıl da 7 derslikli 
başka bir ilköğretim binasını Ağ-
rı’nın Tezeren Köyü’ne kazandırarak 
devam ettirdik. 2011 yılından 2015 
yılına kadar yeni bir okul yaptırmak 
için çalışmalara devam etsek de bazı 
bürokratik nedenler ile projemizi 
beklemeye aldık. 

1 Haziran 2015 tarihinde, Yö-
netim Kurulumuz’dan 4 kişilik bir 
ekip Adıyaman’ın Besni İlçesi’nin 
Yazıbeydilli Köyü’nde bir okula ih-
tiyaç olduğunu yaptıkları fizibilite 

çalışmaları sonucunda tespit ederek 
Valilik ile görüştü. Köyde okul ola-
rak hizmet veren bina içerisindeki 
büyük çatlaklar ve göçüklerle yıkıl-
maya yüz tutmuş ve çürük raporu 
verilerek kullanıma kapatılmış bir 
durumda bulunmaktaydı. Öğrenci-
ler 1 yılı aşkın bir süredir geçici ola-
rak bir köylünün ahırına taşınmış ve 
orada eğitim görmeye çalışmaktaydı, 
fakat yeni bir okulun yapılması üze-
rine herhangi bir çalışma bulunma-
maktaydı.

Belediyenin verdiği tip proje olan 
dört derslikli bir ilkokul yapılması 
için gönüllü müteahhitle anlaşma 
yaparak çalışmalara en hızlı şekilde 
başladık. Elimizde herhangi bir şey 
olmadan başladığımız bu yolda, bizi 
yalnız bırakmayan sayısız firma ve 
hayırsever iş adamı sayesinde pro-
jemiz hızlı bir şekilde ilerledi. Bu 
süreçte hava şartları ve lojistik gibi 

İLKOKULUMUZ
ADIYAMAN 

konularda zaman zaman yaşanan 
aksilikler sebebiyle zorlandığımız 
durumlar olsa da artık İlkokulumuz 
açılmaya çok yakın. Şu anda okulu-
muzun kaba inşası bitti ve ince işlerin 
devam ettiği bir süreçteyiz.  Haziran 
ayında tamamlanacak okulla birlikte 
tam 58 ilkokul öğrencisi yeni eğitim 
yuvasına kavuşacak. Projemizin res-
mi açılışını ise Eylül ayında coşkulu 
bir şekilde yapmaya hazırlanıyoruz.

Tüm bu süreçte yanımızda olan 
bağışçılarımıza, ayni destekte bu-
lunan firmalara ve bu süreçte bize 
destek olan herkese sonsuz teşek-
kürlerimizi iletiyoruz. Büyap olarak 
“İlkokulumuz” projesine Adıya-
man’daki okuldan sonra da devam 
etmek ve Anadolu’nun başka köy-
lerindeki öğrencilere de girişimle-
rimiz sonucunda bir eğitim yuvası 
kazandırmak için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.◀

01.06.2015

05.10.2015

01.06.2015

12.11.2015

02.02.2016

23.03.2016
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İLKOKULUMUZ

Basında İlkokulumuz
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ACCESS

BÜYAP ACCESS 2015’e 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Uluslararası	İnşaat	
Mühendisliği	Öğrencileri	
Akadenik	Kongresi	(ACCESS)	
bu	yıl	12-18	Ekim	tarihlerinde	
Boğaziçi	Üniversitesi’nde	
BÜYAP	ev	sahipliğinde	
düzenlendi.	Yarışmalar	teknik	
-	kültürel	geziler,	çeşitli	
aktiviteler	ve	sunumlar	tüm	
hafta	boyunca	sürdü,	geriye	
güzel	dostluklar	ve	hatıralar	
kaldı.	

IACES 

1989 yılında Hollanda’nın Delft 
şehrinde Avrupa’nın çeşitli şehir-
lerinden İnşaat Mühendisliği öğ-
rencileri bir araya gelerek ilk kez 
bir Uluslararası İnşaat Mühendisli-
ği Öğrencileri Akademik Kongre-

si (ACCESS) gerçekleştirmişlerdir. 
Kongrenin sonucunda, bugün dün-
yanın farklı yerlerinde pek çok yerel 
komitesi bulunan IACES (Uluslara-
rası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri 
Birliği) kurulmuştur. Farklı ülkeler-
de inşaat mühendisliği okuyan öğ-
renciler arasında uluslararası bir ağ 
oluşturmak için kurulan topluluk, 
düzenlenen etkinlikler sayesinde 
öğrencilerin farklı kültürler tanı-
malarını ve diğer ülkelerdeki inşaat 

mühendisliği eğitimi hakkında bil-
gi sahibi olmalarını sağlamaktadır. 
Gerçekleştirilen etkinlikler çoğu za-
man seminer, teknik gezi, yarışma ve 
kültürel aktiviteler içeren çok yönlü 
organizasyonlardır. Bunun yanı sıra, 
yönetim kurulunun iş birliğinde ye-
rel komitelerin ev sahipliğini yaptı-
ğı, IACES’in ilerleyişine odaklanan 
ve yerel komitelerin işleyişi ile ilgili 
konuların tartışıldığı periyodik genel 
kurul ve ara dönem toplantıları dü-
zenlenmektedir. 

ACCESS 2015
Uluslararası İnşaat Mühendisli-

ği Öğrencileri Topluluğu’nun Genel 
Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Yapı 
Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilerek yeni dönem yönetim kurulu 
üyeleri seçildi.

Genel Kurulun amacı, yeni IA-
CES yönetim kurulunu ve bir yıl 
sonra düzenlenecek olan ACCESS 
etkinliğinin ev sahibini belirlemekti. 
Bir sonraki ACCESS etkinliğinin ev 
sahibi olarak Hollanda’dan Delft Ye-
rel Komitesi seçilirken, yapılan oy-
lamalar sonucunda BÜYAP Başkan 

Yardımcısı Gökçe Emer de IACES 
Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. 
Kendisini yeni görevi için kutluyor 
ve başarılar diliyoruz.

2014 yılında Porto’da gerçekleş-
tirilen genel kurul seçimlerinde AC-
CESS’i düzenlemeye hak kazanarak 
çalışmalarımıza başladık. Her yıl 
farklı bir üniversitenin ev sahipliğin-
de, Dünya’nın dört bir yanından gelen 
yerel komite temsilcilerinin katılımıy-
la gerçekleşen ACCESS etkinliği için 
temamızı Boğaziçi Üniversitesi bün-
yesinde bulunan Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 
de etkisiyle deprem olarak belirledik. 
Bir hafta sürecek olan etkinliğimiz 
için mümkün olduğunca keyifli ve 
yararlı bir program hazırlamaya özen 
gösterdik. 

12-18 Ekim 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirdiğimiz ACCESS’15, 
Uluslararası Müteahhitler Birlikleri 
Konfederasyonu Başkanı Emre Ay-
kar’ın Türk Müteahhitliği’nin Reka-
betçi Gücü üzerine yaptığı anlamlı 
bir sunumla açılış yaptı. Ardından, 
ikinci gün deprem temamız doğ-
rultusunda Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Kampüsü’nde verilen semi-
ner ile devam etti. Katılımcılarımızı 
ekiplere bölerek seminerde öğren-
dikleri bilgiler ışığında verilen ölçü-
lere uygun olarak spagetti makarna 
ve sıcak silikondan kuleler inşa et-
melerini istedik. Sonrasında gerçek-
leştirilen laboratuvar gezilerimizin 

sonunda, spagetti kulelere gerçek-
leşmiş depremlerin simülasyonları, 
sarsma tablasında uygulanarak kule-
lerin davranışları gözlemlendi. 
IACES’in yeni dönem hedefi ye-
relden başlayıp uluslararası devam 
eden bir yarışma organize etmekti. 
Bu fikrin ilk adımı Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde atılarak tüm yerel komite 
temsilcilerinin katılımıyla bir yarış-
ma düzenlendi. Detaylarına geçtiği-
miz yıl mayıs ayında Bükreş’te dü-
zenlenen Midterm Meeting’de karar 
verilen yarışma, Hilti işbirliğinde 
yapıldı. Profis Anchor programı üze-
rinden verilen durum için ideal ank-

raj uygulaması-
nı tasarladıkları 
yarışmanın ar-
dından Hilti, 
ankraj uygula-
malarını göster-
diği bir çalışma 
yaptı. 

Yarışmaları-
mız dışında bir-
çok gezimiz de 
oldu. Bunlardan 
en beğenileni 
İzmit Körfez 

Geçiş Köprüsü’ne yaptığımız teknik 
geziydi. Köprü ile ilgili kapsamlı bir 
sunum yapıldıktan sonra soru cevap 
kısmında yabancı arkadaşlarımız 
böyle bir projede bulundukları için 
mutluluklarını dile getirdiler. Su-
numun devamında bir bota binerek 
köprünün ayaklarının olduğu yere 
gittik ve inşaatı yakından inceleme 
şansı bulduk. Bunun dışında, tek-
neyle Boğaz turu, Sultanahmet ve 
Kapalıçarşı gezisi, hamam ve Türk 
Gecesi gibi kültürümüzü tanıtmaya 
yönelik pek çok aktivite düzenledik. 
Okulumuzun mühendislik binası 
çatı terasında gerçekleştirdiğimiz İs-
tanbul’a gelen arkadaşlarımızın kül-
türlerini tanıttığı gecede ise, herkes 
ülkesinden getirdiği yiyecekleri ve 
içecekleri sundu.Farklı kültürleri ta-
nıdığımız, aldığımız inşaat mühen-
disliği eğitimi gibi pek çok konuda 
paylaşımda bulunduğumuz, ulus-
lararası arkadaşlıklar edindiğimiz 
çok keyifli bir hafta geçirmiş olduk. 
Mayıs ayında Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da düzenlenecek olan Mid-
term Meeting de yeniden buluşaca-
ğımız IACES üyesi arkadaşlarımızı 
görmek için sabırsızlanıyoruz. ◀
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Yapı sektöründe kadın olmak ol-
dukça zor bir durum olarak bilin-
se de bizler BÜYAP ailesi olarak; 

genç kadın mühendis ve mimarlarımızı, 
yapı sektörüne teşvik amaçlı düzenledi-
ğimiz  “Women In Built Environment” 
etkinliğimizde bir araya getirdik. Etkinli-
ğimize çeşitli okullardan genellikle inşa-
at mühendisliği ve mimarlık öğrencileri 
katıldı. 

  İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi öğ-
retim üyesi olan Sayın Dr. Beliz Özorhon 
Orakçal’ın konuşmasıyla başlayan su-
numlar, genç kadın girişimlerini destek-
leyen ARUP firmasında çeşitli alanlarda 
çalışan değerli konuşmacıların sunum-
larıyla devam etti. İnşaat Mühendisi Di-
dem Kaya yapı bölümüyle ilgili, Mimar 
Beril Akkan da proje yönetimiyle ilgili 
sunumlarını yaptılar. Daha sonra Mimar 
İlkay Corgundağ mimarların çalışma ha-
yatıyla ilgili sunumuyla konuşmalara de-
vam etti. Konuşmacılarımız kimi zaman 
şantiyelerde karşılaştıkları zorluklardan 
bahsederek; sektöre girecek adaylara ne 
olursa olsun güçlü kalmaları gerektiğini, 
zorlu geçen proje dönemleri sonrası pro-
je tamamlandığında neler hissettiklerini 
samimi bir şekilde anlattılar. İş tecrübe-
lerini, sunumlarında bulunan çalıştıkları 
projelerin fotoğrafları ile aktardılar.

Daha sonra Yapı Mühendisi Cem 
Haydaroğlu tarafından geçekleştirilen ol-
dukça eğlenceli bir atölye gerçekleştirildi. 
Katılımcılara kağıtlar dağıtılarak 6 parça-
ya bölmeleri istendi. Her kutucuğa belirli 
sürelerde hayal ettikleri tek bir insan fi-
gürünü çizmeleri söylendi. Çizimlerin 
zaman dilimleri gittikçe kısalıyordu. İlk 

KADIN MÜHENDİSLER: 
BİZ DE YAPI SEKTÖRÜNDEYİZ

kutucuğun zaman dilimi en fazla olması-
na rağmen çoğu kağıtta ikinci veya üçün-
cü kutucuklardaki figürlerin daha ayrın-
tılı ve düzgün çizili oldukları görüldü. Bu 
etkinliğin amacı, zaman içinde insanın 
nasıl deneyim kazandığını göstermekti. 
Tıpkı bu etkinlikte olduğu gibi; iş haya-
tında da elimize bilmediğimiz bir iş veril-
diğinde ilk başta işin ne olduğunu kabaca 
anlamaya çalışırız, ama zaman geçtikçe 
işin ayrıntılarını ve inceliklerini kavrarız. 

Sunumlar Geoteknik ve İnşaat Mü-
hendisi Elmon Toraman’ın konuşmasıy-
la devam etti. Elmon Hanım yaptığı iş 
ne kadar zor olursa olsun, geotekniğin 
kendisi için oldukça keyifli olduğunu, 
yaptığı işten çok memnun olduğunu be-
lirtti. Elektrik Mühendisi Başak Bozkurt 
da mekanik bölümü sunumuyla proje-
lerdeki elektrik ağının ne kadar kapsamlı 
olduğunu ve daha sonra anlatılacak olan  
“Smart Cities” projesi için mekanik ve 

elektrik sistemlerin 
ne kadar önemli ol-
duğunu anlattı. Son 
olarak Haluk Nasi, 
Cem Haydaroğlu, 
Elmon Toraman 
ve Başak Bozkurt 
son zamanlarda ol-
dukça önem kaza-
nan  “Smart Cities” 

projesini ayrıntılı bir şekilde anlattılar. 
Barselona ve daha birçok şehir, teknoloji 
sayesinde bu projeyi başarılı bir şekilde 
hayata geçirebilmişler. Bu sayede birçok 
yaş grubundan, engelli veya engelsiz her 
kesimden halkın hayatı kolaylaştırılmış. 
Katılımcılara yapılan sunumun sonun-
da da “Gelecekte hayatımızda oldukça 
önemli bir yere sahip olacak “Smart Ci-
ties” projesini İstanbul’da nasıl hayata 
geçirebiliriz?” adı altında workshop ger-
çekleştirildi. Genç kadın katılımcılarımız 
gruplara ayrılarak fikir alışverişinde bu-
lunarak, birbirleriyle tanışma imkanını 
da bulmuş oldular. Beyin fırtınasının ar-
dından grupların sunumlarıyla etkinliği-
miz sona erdi.

Konuşmacılarımızın altını çizdiği 
önemli bir nokta vardı: öğrencilik yıl-
larında, onların önlerinde rol model 
olmadığı için yaşayacakları zorlukları 
onlara anlatacak, tavsiyelerde bulunacak 
birileri olmamış. Bundan dolayı her şeyi 
yaşayarak öğrenmişler. Etkinliğimizin en 
önemli amaçlarından biri de bu rol mo-
del sıkıntısını ortadan kaldırıp yeni aday-
ları sektöre teşvik etmekti. Umuyoruz ki 
etkinliğimiz genç kadın mühendis ve mi-
mar adayları için faydalı olmuştur.◀

WOMEN IN BUILT ENVIRONMENT

Sadece kadın katılımcılar ile gerçekleşen WIBE Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti.
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TEKNİK GEZİ

BÜYAP olarak bu yıl teknik gezi dü-
zenlediğimiz yerlerden bir tanesi de 
İzmit Körfez Geçiş Köprüsü oldu.İlk 
olarak oraya ulaştığımızda güvenli-
ğimiz için yelek ve baret aldık, daha 
sonra mühendisler, köprü hakkında 
bilgi vermek için bizleri feribotla 
karşı tarafta bulunan şantiye merke-
zine geçirdiler. Proje Müdürü Fatih 
Zeybek tarafından yapılan sunumda 
özelikle videolar çok etkileyiciydi. 
Köprü sunumunun ardından yemek 
arasında diğer mühendislerle konuş-
ma imkanı bulduk. Bu şekilde sıcak 
karşılanmak beni çok mutlu etti. 
Yemeğin ardından tekrar feribotlara 
binip, köprüyü daha yakından in-
celeme şansı bulduk. Biraz projenin 
özelliklerinden bahsetmek gerekirse:

İzmit Körfezi’nde yapımı devam 
eden İzmit Körfez Köprüsü Dil Bur-
nu ile Altınova’nın Hersek Burnu 
arasında bir geçiş sağlayacak. Böyle-
ce İstanbul-Bursa-İzmir karayolun-
da önemli bir kısalma olacak. Köp-
rünün toplam uzunluğu 2682 metre, 

ana açıklığı 1550 metre, genişliği 
35.93 metre olan geçişin sudan yük-
sekliği ise 64 metre olacak.  Mevcut 
durumda körfezin etrafı 90 kilomet-
re uzunluğunda ve bu mesafeyi al-
mak ortalama 1 saat 20 dakika sürer-
ken yapılan feribot seferleri bu süreyi 
40-60 dakikaya kadar indirebiliyor. 
Geçiş köprüsünün tamamlanmasıyla 
birlikte araçlar, bu mesafeyi yaklaşık 
6 dakikada geçecek.

Maliyeti yaklaşık 1.4 milyar do-
lar olan bu projeyi Japon IHI fir-
ması yapıyor. Yüklenici firmalar ise 

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Nurol, Özaltın, Makyok, Astaldi, 
Yüksel, Göçay İnşaat.  Diğer asma 
köprülerden ayırt edici özelliklerinin 
başında ayaklarının suya oturuyor 
oluşu geliyor. Köprü kuzey ve güney 
kulelerinin temelinin denizde otur-
duğu zeminde deniz tabanında -43 
metre kotuna kadar iniyor. Temeli 28 
Ekim 2010’da atılan projenin köprü-
nün açılış tarihi ise 30 Haziran 2016 
olarak belirtiliyor. Geçiş ücreti ise 35 
Dolar+KDV olarak belirlenmiştir. ◀
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Edirne	denince	akıllara;	eski	başkent,	tarihi	doku,	tava	ciğer,	kültürel	etkinlikler	gibi	birçok	nok-
ta	gelir.	Benim	için	bu	noktalardan	daha	çok	öneme	sahip	olan	bu	şehre,	BÜYAP	ailesi	olarak	
hem	mimari	ve	mühendislik	harikası	olan	tarihi	yapıları	görmek,	hem	de	sınav	stresi	içinde	
kafa	dağıtmak	için	bir	gezi	düzenlemek	istedik. 

☐	Hazırlayan:	Utku	Dilaver

Edirne
BİR ŞEHİR MÜZESİ

Edirne’de uzun yıllar yaşa-
dım ve sayısız defa gittim 
bu tarih kokan şehre; ancak 
bu gidişim benim açımdan 

daha farklıydı. Bir rehber edasıyla bu 
şehri arkadaşlarıma tanıtmam gere-
kiyordu. Öncesinde hazırladığımız 
program çerçevesinde yola çıktık. 
Eğlenceli bir yolculuk sonrası Edir-
ne’ye varır varmaz ilk iş öğlen yeme-
ği için ciğer yemek oldu.

Ciğer yemeden önce yakında 
bulunan birkaç yeri gezmek istedik. 
Bunların başında kentin en eski sem-
ti Kaleiçi geliyor. Bu alan eski surların 
çevrelediği dörtgen bir alan. Yaklaşık 
300 dönümlük bir alana yayılan bu 
semt, birbirini kesen dik sokakları ve 
kentin en eski yerleşimi olduğundan 
attığınız her adımda farklı bir tarihi 
tat alabileceğiniz bir yer. Edirne’nin 
fethi sırasında Kaleiçi nadide yerle-
şim yerlerinden olduğu için burada 
genellikle Bizans halkı, Cenevizliler 
ve Yahudiler oturmaktaydı. Bizans 
Kiliseleri ve Tekfur Sarayı da yine bu 
alanda bulunmaktaydı. Kenti 1653 
yılında ziyaret eden Evliya Çelebi, 
Kaleiçi’nde ikisi Müslüman, dördü 
Yahudi, onu Rum olmak üzere 16 
mahalle ve 360 sokak bulunduğunu 

belirtmiştir. Ermenilerin Kaleiçi’ne 
gelmesi 16. yüzyılın sonlarına denk 
gelmektedir. Kaleiçi’ne yerleşen Er-
menilerin taş işçiliği ve yapı ustalığı 
konusundaki yetenekleri buralar-
daki yapılaşmaya yardımcı olmuş-
tur.   Sokaktan duvarlarla ayrılmış 
olan bu yapılar, çoğunlukla bir veya 
iki katlı; harem, selamlık ve avlular-
dan oluşmaktadır. Çeşmeleri, değişik 
süslemeleri, Avrupai görünümüyle 
Kaleiçi evlerinin Türk Mimarisi’nde 
ayrı bir yeri vardır. 

Büyük	Sinagog

Kaleiçi semtinin en güzel sim-
gelerinden biri de bölgedeki Yahu-
diler için büyük önemi olan Büyük 
Sinagog’dur. Edirne’ye 1492’de İs-

panya’dan ve sonraki dönemlerde 
Portekiz’den gelen Yahudilerin, bu-
rada yaptıkları tüm sinagoglar 1903 
yılında yaşanan Büyük Yangın’da 
tahrip olur. Bunun üzerine Yahudiler 
dönemin Padişahı Sultan II.Abdül-
hamid Han’a başvururlar ve Sultan 
Abdülhamid Han’da tüm sinagogla-
rın yerini alacak büyük bir Havra ya-
pımı için 1906 yılında ferman verir. 
Bu ferman üzerine 1906 yılında baş-
layan inşaat 1907 yılında sona erer. 
Avrupa’nın en büyük sinagogu olma 
özelliğini taşıyan bu sinagog, Fransız 
Mimar Depre tarafından barok tar-
zında tasarlanmıştır. Sinagog’un ya-
nında bir Haham Lojmanı ve Yahudi 
Cemaati için bir de okul inşa edilmiş 
ilk yapıldığı yıllarda. Yahudi Cemaa-

Tunca	ve	Meriç	Köprüle-
rini	geçtikten	sonra	yavaş	
yavaş	Karaağaç	bölgesine	
doğru	ilerlemeye	başladık.	
Bu	yol	Arnavut	kaldırımıyla	
döşenmiş	ve	yemyeşil	do-
ğanın	içinde	attığınız	her	
adımda	buram	buram	tarih	

kokmaktadır.

ti’nin Edirne’den ayrılışı hız kazanın-
ca bakımsızlık sürecine giren bu dini 
yapı 1995 yılında Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü’nün mülkiyetine geçmiştir. 
Sonraki yıllarda ise çökerek neredey-
se tamamen yıkılmış. Sinagog 2010 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün kararı ile restorasyona alındı ve 
5.750.000₺ gibi bir maliyetle 26 Mart 
2015 tarihinde devlet temsilcileri ve 
Yahudi cemaati fertlerinin katılımıy-
la yeniden kullanıma açıldı. Tarihi 
ve mimari açıdan önemi yüksek bu 
yapıyı gezdikten sonra önünde hatıra 
fotoğrafı çektirme imkanı da bulduk.

Tava	Ciğeri

Kaleiçi ve Büyük Sinagog’u gez-
dikten sonra Ali Paşa Çarşı’sının orta 
kapısında bulunan ve tava ciğerimizi 
yiyeceğimiz restorana geçtik. Edirne 
Tava Ciğeri, Edirne yöresinde yetiş-
tirilmiş “dana” cinsi büyükbaş hay-
vanlardan elde edilen karaciğer, yine 
yöreye ait buğday unu ile ayçiçek 
yağı kullanılarak üretilen; malzeme 
seçimi, hazırlanış, pişiriliş ve servisi 
ustalık gerektiren yöresel bir yemek 
olup, servisinde ise yine Edirne mah-
sulü, doğal yoldan özel kurutulmuş 
kızartılmış kırmızı biber kullanıl-
maktadır. Edirne’nin simgesi haline 
gelen bu leziz yemeği yedikten son-
ra Meriç ve Tunca Nehirleri kıyısına 

doğru yola çıktık.
Tunca nehri üzerinde bulunan 

köprü 1608-1613 yılları arasında 
inşa edilmiştir. Mimarı Mehmet 
Ağa’dır. O yıllarda Edirne’de yaşayan 
Mimar Hacı Şaban’ın da yapımına 
önemli katkılarda olduğu söylenir. 
Köprünün asıl adı Defterdar Ek-
mekçizade Ahmet Paşa köprüsüdür. 
Halk arasında Tunca Köprüsü olarak 
anılmaktadır. Mimari yorumcular 
on gözü olan köprü için “Eşi benzeri 
bulunmaz.” tanımlamasını yaparlar. 
Meriç Köprüsü’nün yapımı ise 1832 
yılında Edirne’yi ziyaret eden Sultan 
II.Mahmut’un emriyle gündeme gel-
miş. Daha önce burada ahşap köprü 
bulunmaktaymış. Köprünün yapımı 

1842 yılında Sultan Abdülmecit dö-
neminde başlamış ve beş yılda biti-
rilmiştir. Edirne’nin en son Osmanlı 
yapımı köprüsü olan bu köprü 12 ke-
merli olup, gün batımında mükem-
mel bir hal almaktadır.

Karaağaç

Tunca ve Meriç Köprülerini geç-
tikten sonra yavaş yavaş Karaağaç 
bölgesine doğru ilerlemeye başladık. 
Bu yol Arnavut kaldırımıyla dö-
şenmiş ve yemyeşil doğanın içinde 
attığınız her adımda buram buram 
tarih kokmaktadır. Karaağaç Yo-
lu’nda (Lozan Caddesi) hafta sonları 
neredeyse tüm Edirne halkı bura-
da spor yapıyor, geziyor, çay içiyor. 
Edirne’nin batısından Tunca’yı sonra 
da Meriç’i aşan köprüleri ve güzel 
bir koruyu geçerek 5 kilometrelik 
yol sonunda  Karaağaç Semti’ne var-
dık.  Burada Trakya Üniversitesi ta-
rafından yaptırılan ve eski tren garı-
na komşu olan Lozan Anıtı’na girdik. 
Edirne’nin resmi internet sitesin-
de anıttan şöyle bahsedilmektedir: 
“Edirne Karaağaç Semti’nde bulunan 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ala-
nı içerisinde yer almaktadır. Anıtın 
dikilmesinde Trakya Üniversitesi ve 
Edirne Valiliği ile diğer kuruluşlar 
önemli bir çaba sarfetmişlerdir. Lo-
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zan Anlaşması ile Karaağaç’ın tekrar 
Türk topraklarına kazandırılmasını 
ve Lozan Anlaşmasında kazanılan 
diplomatik zaferi temsil etmektedir. 
Anıtın bitişiğinde ise Lozan Müzesi 
bulunmaktadır. Lozan Barış Antlaş-
ması ve Karaağaç’ın bu antlaşmayla 
kazanımı anısına, Trakya Üniver-
sitesi ile Edirne Belediyesi’nin ön-
cülüğünde yapılan Lozan Anıtı’nın 
temeli 29 Mart 1998’de atılmıştır. 
19 Temmuz 1998’de dönemin Cum-
hurbaşkanı Süleyman Demirel tara-
fından ziyarete açılan Lozan Anıtı 
üç yüksek sütundan oluşur. Birin-
cisinin yüksekliği 36.45 metredir ve 
Anadolu’yu sembolize eder. İkincisi 
31.95 metredir ve Trakya’yı simgele-
mektedir.Üçüncüsü ise 17.45 metre 
uzunluğu ile Karaağaç’ın simgesidir. 
Beton çember; birliği, genç kız figü-
rü; estetik, zerafet ve hukuku, kızın 
elindeki güvercin; barış ve demok-
rasiyi, diğer elindeki belge de Lozan 
Anlaşmasını sembolize eder. Anı-
tın yanında bulunan Lozan Müzesi, 
günün her saatinde ziyarete açıktır.
Lozan Anıtı son yıllarda Edirne’nin 
en çok ziyaret edilen noktalarından 
olup, Kurtuluş Savaşımızın bir özeti, 
gururumuzun ve barışa dönük çağrı-
mızın göstergesidir.”

Selimiye

Lozan Anıtı’ndan çıktıktan son-
ra kalan kısa sürede sadece Selimi-
ye Camii’ni gezme fırsatımız oldu. 
UNESCO Dünya Mirası listesinde 
bulunan bu eser Mimar Sinan’ın 
80 yaşında yaptığı ve “ustalık ese-
rim” diye nitelendirdiği anıtsal yapı 
Osmanlı-Türk sanatının ve dünya 
mimarlık tarihinin önemli unsur-
larındandır. Edirne’nin ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Avrupa’ya açılan 
simgesi olan cami, kentin merkezin-
de bulunmaktadır. 1569-1575’te Sul-
tan II.Selim’in emriyle yaptırılmış. 
Şehrin dört girişinden görülen ve 
dört minaresi ile göze çarpan yapı, 
yerin seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı 
zamanda bir şehircilik alanında uz-
man olduğunu da göstermektedir. 
Birbirinden güzel motifer kullanılan 
camide, Müezzinler Mahfeli’nin ku-
zeydoğu yönünde; köşedeki mermer 

ayağında, bir küçük ters lale motifi 
bulunur. Yaygın söylenceye göre bu 
lale, cami arsasının sahibi olan ve 
burada lale yetiştiren kişinin, arsaya 
cami yapımı için çıkardığı güçlük ve 
ters tutumunu sembolize etmektedir. 
İnsana huzur ve şaşkınlık veren bu 
camiyi gezdikten sonra arka kapıdan 
çıkarak, Edirne Arkeoloji Müzesi-
ni gezme şansımız oldu. Helenistik, 
Roma ve Bizans döneminden kalan 
birçok tarihi eseri bulunduran bu 
müzeyi gezdikten sonra Sarayiçi’ne 
doğru harekete geçtik.

Sarayiçi bölgesi Balkan Savaşları 
öncesinde Edirne Sarayı’nın bulun-
duğu alan olarak bilinir. Balkan Sa-
vaşları döneminde neredeyse tama-
men yıkılan sarayın, bugün sadece 
kuzey kapısının kalıntıları vardır. 
Bunun dışında zindan olarak kulla-
nılan kule ayakta kalmıştır. Şu anda 
bu alanda sadece Tarihi Kırkpınar 

Güreşleri’nin yapıldığı stat bulun-
maktadır. Bu stadın etrafında son 20 
yıldaki başpehlivanların heykelleri 
bulunmaktadır. Stat Kırkpınar döne-
mi olmadığı için kapalıydı. Burada 
da fazla oyalanmadan, akşam ye-
meğimiz için Meriç Nehri’ne doğru 
ilerledik. 

Nehir kıyısında manzaraya nazır 
bir yere oturduktan sonra Edirne 
köftelerimizi sipariş ettik. Daha çok 
İnegöl köftesine benzeyen bu köfte-
nin üstüne manzaraya karşı çayımızı 
yudumlayıp Hayrabolu tatlımızı ye-
dik. Yöresel lezzetlerin keyfine va-
rıp, mimari ve kültürel zenginlikleri 
gördükten sonra, Büyap ailesi olarak 
son fotoğraflarımızı çektirip dönüş 
yoluna koyulduk. Biraz teknik biraz 
da keyif kokan bu gezi gruptaki her-
kes için farklı bir deneyim oldu. ◀
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ENTEGRE İLE SAĞLIKLI VE 
KONFORLU YAPILAR

Kuruluşumuzdan beri öncü ve ye-
nilikçi yapımızla, ürettiklerimiz-
le büyük bir değer yarattık. 1978 

yılında kireç üretimiyle faaliyetlerimize 
başladık. Hiçbir zaman olanla yetinme-
dik. Araştırdık. Kendimizi geliştirdik, 
bizimle beraber sektörümüz de gelişti. 
Kısa zamanda sıva ve harçlar, seramik 
yapıştırıcılar ve derz dolgular konusun-
da uzmanlaşarak bu alanlarda da başarı-
mızı kanıtladık. Sürekli gelişim ve yeni-
likçilik ilkesiyle yol aldık.

Öncülüğünü üstlendiğimiz makine 
uygulamalı sıvalarda, 1990 yılında piya-
saya sunduğumuz çimento esaslı hazır 
sıva “Sıvamatik” ve 1991’de alçı esaslı ha-
zır sıva “Alçımatik” ile sektöre önemli bir 
yenilik ve aynı zamanda farklı bir boyut 
kazandırdık. 1996’da sıvayı renklendir-
dik. “Colormatik” binaların dış cepheleri 
için hem sıva hem boya özelliğiyle, ben-
zersiz bir uygulama olarak yerini aldı. 
Hazır sıva ve harç pazarındaki Entegre 
markasının gücünü, seramik yapıştırı-
cılar ve derz dolgular kategorisine de 
taşıdık.

Yine sektörün önemli bir ihtiyacı 
olarak belirlediğimiz “Teknik Harçlar” 
kategorisi ve dış cephe ısı yalıtımında ge-

liştirdiğimiz  “Turuncu Paket” ile yeni bir 
kulvar açıyoruz.

Sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz. Sağ-
lam yapılar için yatırım yapıyoruz. En-
tegre olarak yapının her yerinde en doğ-
ru ve en kaliteli çözümlerle yanınızdayız. 
Kalite politikamız, inşaat sektörüne sü-
rekli katma değer sağlayan, teknolojiye 
yatırım yaparak en modern sistemleri 
uygulayan, çevreye duyarlı, kaliteden 
ödün vermeyen, müşterilerinin, çalışan-
larının ve hissedarlarının gereksinimle-
rini, beklentilerini eksiksiz olarak karşı-
layan, öncü, dinamik bir kuruluş olmak 
ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli 
gelişimini sağlamaktır.

Çevre anlayışımız; Entegre AŞ  yö-
netimi olarak tüm şirket faaliyetlerimiz 
sırasında çevreyi korumayı ve çevreye 
zarar vermemeyi temel prensiplerimiz 
olarak kabul ediyoruz. Tüm faaliyet-
lerimizi; çevreye verebileceğimiz olası 
zararlar açısından sistematik olarak ve 
yasal mevzuatlar çerçevesinde inceliyor, 
gerekli tedbirleri önceden alarak dü-
zenliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde; geri 
dönüştürülebilir atıkları değerlendir-
mek, çevreye zararlı atıklardan dolayı 
oluşacak kirliliği önlemek, atıklarımızın 

mümkün olduğu ölçüde geri kazanı-
mını sağlamak ve bu amaçla yöntemler 
araştırmak, geliştirmek ve uygulamak, 
zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjı-
nı asgariye indirmek, sınırlı olan doğal 
kaynak kullanımlarını azaltmak, doğal 
varlıkları korumak, canlı hayatı olum-
suz etkilememek ve çevreyi kirletmemek 
için tedbirler alıyoruz.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde Çevre 
Yönetim Sistemi’nin uygulanması, de-
vam ettirilmesi ve bütün çalışanlara du-
yurulmasını sağlayacak yön ve hedefle-
rin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması için ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Standartı’nda belirtilen gereksinme-
leri yerine getirecek Çevre Yönetim Sis-
temi’ni kurmuş ve yazılı hale getirmiştir. 
Tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı 
çevre konusunda eğiterek, daha bilinçli 
ve duyarlı hareket etmelerini sağlıyoruz. 
Entegre AŞ yönetimi yürürlükte olan 
Çevre Yönetim Sistemi’ne uyacağını, sis-
temin en verimli şekilde çalışması için 
gerekli olan kaynakları, işin belirlenmiş 
seviye ve sürede yapılabilmesini sağla-
yacak şekilde tahsis edeceğini taahhüt 
eder.◀
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İnşaat	Sektörü	dünyada	ne	de-
rece	 öneme	 sahip	 bir	 pazar?	
Bu	pazarın	içinde	ülkemiz	han-

gi	konumda?	Hangi	 tip	projeler-
de	yer	alıyoruz?	Nasıl	 bir	 lisans	
eğitiminden	 geçmiş	 mühendis-
lerle	sektörde	boy	gösteriyoruz?	
İşte	 tüm	 bu	 sorular	 inşaat	 mü-
hendisliği	 bölümü	 okuyan	 her	
öğrencinin	 aklında	 yer	 etmiştir,	
değil	 mi?	 Cevapları	 ise	 bizler-
de	bir	 o	 kadar	merak	uyandıran	
türden.	Biz	de	bu	sorulara	daha	
iyi	 cevaplar	 bulmak	 adına,	 oku-
lumuzda	verdiği	“İnşaat	Mühen-
disliği	 ve	 Yönetimi”,	 “İnşaatta	
İnovasyon	 Yönetimi”,	 “İnşaatta	
Performans	 Yönetimi”,	 “İnşaat	
Mühendisliği	Sistem	Analizi”	gibi	
birçok	yüksek	lisans	dersinde	bu	
konulardan	 bahseden;	 yapı	 yö-
netiminde	 uzmanlaşmış	 Sayın	
Doç.	 Dr.	 Beliz	 Özorhon’un	 2012	
yılında	 bir	 araştırma	 raporu	 ni-
teliğinde	 yazdığı	 “Türkiye’de	 İn-
şaat	Sektörü	ve	Dünyadaki	Yeri”	
adlı	kitabı	üzerine	konuştuk.	Be-
liz	Hoca’mıza,	bize	zaman	ayırıp	
aydınlatıcı	bilgiler	verdiği	için	te-
şekkür	ediyoruz.

Doç. Dr. Beliz Özorhon 
TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ 

VE DÜNYA’DAKİ YERİ

RÖPORTAJ

☐	Röportaj:	Mert	Ünsal

— Kendiniz ve kariye-
rinizden, özellikle de 
inşaat mühendisliğin-
de uzmanlaşmak için 
bu alanını nasıl seçti-
ğinizden bahseder mi-
siniz?

2002’de ODTÜ in-
şaat mühendisliğinden 
mezun oldum.  Yüksek 
lisansımı ve doktoramı 
da ODTÜ’de tamamla-
dım. Doktoramı 2007 
senesinde aldım. Dok-
tora çalışmalarım sırasında Ameri-
ka’ya gittim. Illinois Institute of Tech-
nology’de araştırmalarda bulundum. 
Doktoradan sonra da İngiltere’ye git-
tim. Unversity of Salford’da doktora 
sonrası çalışmalarımı yaptım. Şimdi 
beni bu yollara tabi neler getirdi? Li-
sans eğitimim süresince, arkadaşla-
rımla konuşurduk, herkesin aklında 
bir şeyler vardı. Kimi yurtdışında şan-
tiyeye gitmek isterdi, kimisi başka sek-
törlere atılmak isterdi. Açıkçası benim 
de aklımda lisans eğitimini bitirdikten 
sonra, MBA yapmak vardı. Mezun ol-
duğum dönemde hem MBA’e hem de 
Construction Management’a başvurup 
her ikisinden de kabul aldım. Daha 

önceden de hocalarım 
asistan olmam yönünde 
önerilerde bulunmuş-
lardı, akademisyenlik 
cazip geldi. Dolasıyla 
MBA’ye gitmektense 
bölümde kalıp, asistan 
olup,  Construction 
Management masterıy-
la devam etmeye karar 
verdim. Masterdan çok 
keyif almıştım, dokto-
raya devam ettim. Za-
ten doktoraya girdikten 

sonra biraz da akademik olarak yolu-
nu çizmiş oluyorsun. 

— Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Dün-
yadaki Yeri adlı kitabı 2012 yılında 
yazdınız. Böyle bir kitabı oluşturma 
fikri nasıl çıktı? Bu süreçte ne gibi 
araştırmalar yaptınız?

Bu kitabı yazma fikri şöyle gelişti: 
Bir gün üniversiteye İstanbul Ticaret 
Odası’ndan bir faks geldi. 2023 viz-
yonuna yönelik birtakım çalışmalar 
yaptıklarını ve bu kapsamda inşaat 
sektörünü de incelemek istediklerini 
ifade ettiler. Proje ile ben ilgilendim. 
Dört ay sürecek projeye üç öğrencim 
ile birlikte çalışmaya başladık. 

Peki bu dört aylık çalışma süreci 

boyunca ne yaptık? Genelde bu tarz 
çalışmalarda öncelikle yerel piyasayı 
inceliyoruz. Örneğin; “Türkiye’de in-
şaat sektörünün alt sektörleri neler-
dir?”,“Bu konularda neler yapılıyor?” 
gibi sorulara cevap niteliğinde bazı 
istatistikler vs. veriyoruz. Daha sonra 
araştırmanın büyük bir kısmını Türk 
müteahhitlerinin uluslararası rekabet-
çiliği üzerine yoğunlaştırdım. Reka-
betçiliği ölçmek için akademik olarak 
önerilmiş pek çok yöntemden Michael 
Porter’ın öne sürmüş olduğu Diamond 
Framework modelini uygulayarak, 
inşaat sektöründeki dinamikleri in-
celemeye çalıştık. Aslında bu modeli 
uygulayarak, Türk inşaat sektörünün 
güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye 
çalıştık ve ulaştığımız nokta SWOT 
analiziydi. Modelde önerilen paramet-
releri inşaat sektörüne modifiye ettik. 
Onlara bakarak, hangi parametreleri 
inceleyeceğimiz ortaya çıktı ve daha 
sonra bunlardan Türk inşaat sektörü-
nün durumunu, yurtdışında yaptıkla-
rı işleri düşünerek; güçlü yönler, zayıf 
yönler, dışarıdan gelen olanaklar ve 
tehditlere ulaştık.

 Peki, bu bilgileri biz nereden edin-
dik? İlki, yazılı kaynaklardan. Önce-
den yazılmış bazı raporlar, makaleler, 
kitaplar… İkincisi ise; uzman görüş-

lerinden. Yurtdışında büyük projeler 
yapan inşaat firmalarıyla çeşitli mü-
lakatlar yaptık. Konuştuğumuz firma-
ların içinde 11 tanesi ENR listesinde 
yer alan firmalardı: Rönesans, Alar-
co, Doğuş, Enka, Gap, Kayı, Makyol, 
Polimeks, STFA, Tekfen, Çalık, TAV, 
Gama, Cengiz vs. Bu firmalarla ya-
pılan mülakatlarda belirlediğimiz bu 
parametreleri görüştük, güçlü ve zayıf 
yönlerimizi ya da bizim sektörümüze 
yönelik olanakları ve tehditleri ortaya 
çıkarmak adına yurtdışına çıkmış olan 
çalışanlara görüşlerini sorduk. Yanıt-
ları sentezleyerek bir durum analizi 
yaptık.Türk müteahhitlerinin ilk yurt-
dışına çıkışı, 1972’de Libya’dan 2011’e 
kadar 10’ar yıllık periyotlarla incele-
dik. 

İTO, 2023 vizyonuna yönelik bazı 
bilgiler istediği için, hükümetin ve 
inşaat sektörünün ne gibi şeyler bek-
lediğini, açıkladım. Bu alanda yapıl-
mış başka çalışmalar da var. Özellikle 
Türkiye Müteahhitler Biriliği’nin güzel 
çalışmaları vardı, onları da derledim 
ve ekledim. Burada görünen gerçekçi 
kısım; şuan inşaat sektörünün ne ko-
numda olduğuydu. İkinci ilgilendiği-
miz kısım ise 2023 senesinde bu sektö-
rün nerede olmasını istiyoruz sorusu 
idi. Elimizdeki mevcut duruma baktı-
ğımızda bazı yönlerden zayıflıklarımız 
var, bazı yönlerden güçlü olduğumuz 

Çizelge 3. 1972-2011 yılları arasında yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin SWOT analizi

Güçlü	Yönler Zayıf	Yönler

• Düşük maliyetler
• İşçilerin yüksek üretkenliği
• Türk çalışanlar arasında iletişim kolaylığı
• Sektörde tecrübeye dayalı öğrenme süreci
• İşveren ile iyi ilişkiler ve yüksek müşteri 

memnuniyeti
• Bazı pazarlarda risk alma yetisi
• Çelik ve çimento sektörü gibigüçlü alt 

sektörlerin varlığı

• Yüksek riskli pazarlarda risk yönetimi 
eksiklikleri

• Çalışanlar arasında yüksek iş kaybı 
oranları

• İşçilerin yabancı dil eksikliği
• Ortaklıkların seyrek olması
• Destekleyici kurumsal yapının ve 

kültürlerin eksikliği
• Tasarım aşamasında yetersiz
• Kalifiye işçilerin yetersiz olması

Fırsatlar Tehditler

• Devletin yurtiçi ve yurtdışı projelere olan 
desteği

• Ev sahibi ülke ile yapılan ikili ticaret 
anlaşmaları

• Ev sahibi ülkelere coğrafi ve kültürel 
yakınlık

• Komşu ülkelerde inşaat yatırımlarına 
duyulan ihtiyaç

• Proje finansmanında karşılaşılan zorluklar
• Depremler, doğal afetler ve savaşlar
• Kilit pazarlarda siyasi istikrarsızlık
• Türk yapı malzemelerinin uluslararası 

standartlar ile uygunluk göstermemesi

Yurtdışında	büyük	projeler	
yapan	inşaat	firmalarıyla	
yaptığımız	mülakatlarda	
güçlü	ve	zayıf	yönlerimizi,	
sektöre	yönelik	olanakları	
ve	tehditleri	ortaya	çıkar-
dık;	çalışanlara	görüşlerini	
sorduk	ve	yanıtları	sentez-
leyerek	bir	durum	analizi	
yaptık.
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yönler var ve gitmek istediğimiz bir 
yön var. O yola bizi neler taşıyabilir? 
İleride de dünyadaki inşaat projele-
rinin daha karmaşık hale geleceği, 
sektörün daha kızışacağı, rekabetin 
artacağını hesaba katmak gerekiyor. 
▶ Dolayısıyla bizim şuanki rekabet-
çiliğimizi korumak ya da geliştirmek 
istiyorsak eğer; şuana kadar yaptıkla-
rımız gibi devam edersek bu hedefleri 
tutturmamız mümkün değil. Peki, ne 
yapmamız lazım? Kitapta da belirtti-
ğim gibi “Teknoloji ve İnovasyon” ve 
“İş Birlikleri” işte bu soruya cevap ola-
bilecek bu ana temalardır. Bu temalar 
bir nevi çözüm önerileridir. 

— Bu analiz Türk müteahhitlerinin 
yurtdışında yürüttüğü projelerinde 
daha başarılı olması için yapılmış 
bir analiz miydi yoksa Türkiye’deki 
inşaat sektöründe gerçekleştirilen 
projelerin daha başarılı bir noktaya 
gelmesi için mi?

Bu çok güzel bir soru oldu. Amaç, 
Türk müteahhitlerinin uluslararası 
rekabetçiliğini arttırmak. Ama bi-
zim kullandığımız elmas modeli, bir 
sektörün dinamiklerini inceliyor. Bu 
modelin aslında altında yatan şey şu: 
bir ülkenin herhangi bir sektörü, yurt-
dışında eğer rekabetçiyse bunun ana 
kaynağı kendi yerel pazarında olan 
gücünden kaynaklanır. Yani sektör ne 
kadar kuvvetliyse yurtdışında başarılı 
olma şansı o kadar yüksektir. Dolayı-
sıyla biz kendimizi yerel pazarda ne 
kadar geliştirebilirsek, kapasitemizi 
arttırabilirsek yani Türk inşaat sektö-
rünün kendi içindeki potansiyeli, ye-
terliliği yükselirse; bizim yurtdışı reka-
betçiliğimizde bununla doğru orantılı 
olarak artar. Ama bu analizde bizim 
hedefimiz, öncelikli olarak yurtdışı re-
kabetçiliğini arttırmak üzerineydi.

Belirlediğimiz temalara geri dö-
necek olursak; risk yönetimi, bunla-
rın içinde en önemlilerinden birisi. 
Çünkü yurtdışı projeler, yurtiçindeki 
projelere hiç bir zaman benzemez. 
Onların yönetmelikleri, iş yapma an-
layışları, prosedürleri vs. farklı oluyor. 
Yurtdışı projelerde, yurtiçindeki proje-
lerin haricinde ‘ülke riski’ kavramının 

hesaba katılması gerekir. Türklerin bir 
yandan avantaj bir yandan da dezavan-
taj olan risk alma yönleri var. Mesela, 
hiç kimsenin gidemediği bir pazarda 
iş yapmaya gittiğinde yüksek bir risk 
alınmış olur. Eğer yüksek risk alır-
san; yüksek getirisi olur ama götürüsü 
olacağı durumda da yüksek götürüsü 
olur. Yani uluslararası inşaat dediği-
miz zaman, bunun içinde uluslararası 
ilişkiler de giriyor. Müteahhitler açı-
sından ülke risklerinin yönetilmesi de 
giriyor. Dolayısıyla uluslararası inşa-
at projesi sadece inşaat proje yapımı 

değildir. Onun, uluslararası boyutta 
yönetilmesidir, hem ülke seviyesinde 
hem de müteahhit seviyesinde.

Kitabın son bölümü ise; İTO’dan 
gelen bir istekti. Benim kendi ana ça-
lışma konularımdan biri inovasyon 
olduğu için, kitabın içinde bir de ino-
vasyon bölümü olabilir mi diye bana 
bir teklifte bulundular. Ben de kitaba 
onunla ilgili bir bölüm ekledim ama 
bunu bu çalışma kapsamında değer-
lendirmek zorunda değiliz. Yani bu 
bölümü kitaba İTO’nun özel isteği ol-
duğu için ekledim, konuyla çok alakalı 
olduğundan değil.

— Türkiye’de inşaat sektörü bu kadar 
revaçta. Bunun nedeni Türkiye’nin 
gelişmekte olan bir ülke olması mı, 
hükümet politikaları mı; yoksa inşa-
at sektörünün Türkiye’de hep yaşaya-
cak bir sektör olması mı?

Hepsi. Soruların üzerinden gide-
lim. Evet, gelişmekte olan bir ülkeyiz. 
Çok altyapıya ihtiyacımız var. Daha 
hala metrolar, havaalanları, köprüler 
yapılıyor. Bunlar nasıl olacak? Tabi ki 
bunların hepsi inşaat sektörüyle ilişki-
lidir. Bizim inşaat sektöründe, özellikle 
altyapı projelerine çok ihtiyacımız var.  
Elbette ki konut ihtiyacımız var. Bir 
yandan gelişmekte olan bir ülkeyiz bir 
yandan da nüfus olarak büyüyen bir 
ülkeyiz. Dolayısıyla hem konut ihtiya-
cı hem de altyapı ihtiyacı oluyor. Yani 
nüfus, bunun önemli bir ayağıdır. 

Hükümet, inşaatı destekleyen bir 
yolda ilerliyor çünkü kalkınma odak-
lı bir politika izliyor. Kalkınmanın 
ayaklarından biri de gerçekten altya-
pıyı güçlendirmektir. Dolayısıyla bu 
da sektörü destekleyici bir yapıya sa-
hip. Ekonomi ve inşaat birbiriyle iç içe 
girmiş alanlardır. Ekonomi geliştikçe 
inşaatın büyüdüğünü, daraldıkça in-
şaatın da daraldığını görüyoruz. İnşaat 
sektörü, ülkenin lokomotifidir derler 
çünkü çok büyük bir biçimde gayrisafi 
milli hasılaya etkisi olan bir sektördür. 

— Dünya’da inşaat sektörü ne kadar 
ön planda? Hangi ülkelerde daha bü-
yük paya sahip? 

Ben bu soruyu cevaplamaya; eli-

mizdeki en önemli kaynaklardan biri 
olarak görünen ENR listesine bakarak 
yorumlayacağım. Top 250’de yer alan 
firma sayısında biz genelde 30 küsür 
firmaya sahiptik. Son senelerde bu 41-
42’ye çıktı. Her zaman da bu listede en 
çok firmaya sahip ülke olarak da Çin 
birinci sırada, Türkiye ise ikinci sırayı 
alıyor. Bunun verdiği bilgi ise şöyle: Bu 
sıralamalar uluslararası müteahhitlik 
beyanlarına göre hesaplanıyor. ENR 
çeşitli firmalardan bilgi topluyor. Be-
lirli bir iş hacminin üzerinde kalanları 
o listeye ekliyorlar. Bunu ise firmaların 
yaptıkları işlerinin beyanlarına daya-
narak yapıyorlar. 

Bu durumla ilgili benim bu kitabı 
yazarken de üzerinde dikkatle dur-
maya çalıştığım bir konu var: Kitapta 
sayfa 45’te koyduğum grafiği inceleye-
cek olursak düşey eksen “Uluslararası 
Pazarda Sahip Olunan Pay”ı, yatay ek-
sen de “ENR Listesinde Ülkeyi Temsil 
Eden Firma Sayısı”. Normalde firma 
sayısı arttıkça, payın da artması bekle-
nir. Yani normalde bu pay ve firma sa-
yısının doğrusal oratılı olması beklen-
diğinden ülkelerinde grafik üzerinde 
çizilen artan eğimli bir doğru üzerinde 
olması beklenir. Türkiye’ye bakıldığın-
da ise çok fazla sayıda müteahhide sa-
hip ancak az miktarda bir paya sahip. 
Çizilen doğrudan ne kadar sapıldıysa 
o kadar beklenmedik durum söz ko-
nusu. Fransa’ya bakıldığında ise yine 
bir sapma var ancak çizginin üzerinde 
bir sapmaya sahip olduğundan olumlu 

2015 2014 FİRMA	ADI
18 - ÖZTÜRK
37 53 RÖNESANS
62 85 POLİMEKS
65 52 ENKA
82 83 TAV
89 157 ÇALIK
90 101 TEKFEN
92 107 ANT YAPI

107 184 İLK
111 127 YAPI MERKEZİ
116 116 NATA
121 103 İÇTAŞ
123 132 YÜKSEL
125 153 ATLAS
133 206 GAMA
139 179 NUROL
145 163 LİMAK
151 - KUZU
157 161 DİA
158 138 ONUR
159 169 KAYI
164 176 ESER
168 194 ASLAN
169 146 CENGİZ
177 172 MAPA
179 224 DOĞUŞ
183 191 BAYBURT
184 162 ALARKO
192 230 STFA
200 187 SUMMA
205 212 YENİGÜN
208 247 GÜLERMAK
209 195 KONTEK
214 203 RASEN
223 228 GÜRBAĞ
229 245 AE ARMA ELEKT ROPANÇ
230 215 LOTUS
232 - DORÇE
233 242 ZAFER
236 200 METAG
240 219 KOLİN
242 - PREKONS
248 217 TEPE
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bir durum söz konusu. Fransa 5 tane 
firma ile %10luk bir payı götürüyor. 
Türkiye’nin bu durumu bize şunu ifa-
de ediyor: Biz ülke olarak bu sektörde 
fazla firmaya sahibiz ve yurtdışında 
faaliyet gösteriyoruz ama Fransa tek 
bir firmasıyla ortalama %2’lik bir pay 
alırken biz 31 firmayla ancak %4’lük 
bir pay alabiliyoruz. Yani Türkler ufak 
çaplı uluslararası işlere girebiliyorlar 
fakat büyük çaplı işlere giremiyorlar. 

Bunun altında yatan en büyük ne-
denlerden biri de şu: Uluslararası pro-
jelerde EPC dediğimiz 3 ana süreç yer 
alıyor. Yani bu, söz konusu projenin 
hem dizaynını hem de yapımını üst-
lenmektir. Bizim tasarım mühendisli-
ğimiz çok zayıf. Bu nedenle projenin 
dizayn tarafında yer alamıyoruz. Sade-
ce taşeron gibi çalışıyoruz. Bir gün ko-
nuşma yaparken bana sordular: “Çok 
fazla firma sayımız var. Sizce bu firma 
sayısını arttırmaya mı yönelik hareket 
etmeliyiz yoksa bu payı yükseltmeye 
mi yönelik hareket etmeliyiz?”. Şöyle 
cevap verdim: “Elbette ki her ikisine 
de olsun”.  Hem daha çok Türk firması 
yurtdışında iş yapsın, o listeye girsin 
-çünkü ne kadar iş yapılırsa görünür-
lüğün bir o kadar artar- hem de küçük 
işlerden artık sıyrılıp büyük projelerde 
yer alalım ve payımızı arttıralım. Yani 
Çin olmaya çalışalım. Demiyorum ki 
Fransa olmaya çalışalım; az firmayla 
büyük bir orana sahip olalım. Bir sürü 
Türk müteahhidi yurtdışında iş gö-
rebiliyor olsun fakat bir yandan daha 

büyük işler de görebiliyor olsun. Evet 
“sayımızı 40’lardan 50’lere çıkardık.” 
iyi de “Sen yüzde kaç paya sahipsin?”. 
Kimse bunu sorgulamıyor.
— Türk müteahhit firmaların yaban-
cı pazarlarda proje yapabilmesini ne-
lere bağlıyorsunuz?

Türkiye’nin konumu gereği, çevre-
mizde sürekli olarak inşaat projelerine 
ihtiyaç var. Lojistik olarak yakın oldu-
ğun yerde iş yapmak daha kolaydır. 
Bu konumlara bir de kültürel olarak 
yakınız. Örneğin Türki Cumhuriyetle-
riyle hem coğrafi hem de kültürel ba-
ğımız var. Dolayısıyla iş alabilmemizin 
önündeki en büyük sebeplerden biri 
de budur: Bu pazarlara hem kültürel 
olarak hem de coğrafi yakınlığımız. 
Projeler hayata geçirildikçe ve işve-
renler memnun kaldığı müddetçe de 
bu projelerin devamı geliyor. Hükü-
metlerin karşılıklı yaptığı anlaşmalar 
çok önemli. O ülkelerdeki talep tabi ki 
çok önemli. Şansımıza olan şu ki etra-
fımızda çok fazla talep var. Biz de talep 
olan ülkelere kültürel ve coğrafi olarak 
yakınız. Karşılıklı olarak iş yaptığımız 
zamanlard  politik ilişkiler de iyi bir gi-
dişata sahipti. 
— Projelerde düşük maliyetli çalış-
mamız avantaj mıdır yoksa deza-
vantaj mıdır? Diğer ülkelere göre 
Türkiye’nin inşaat sektöründe düşük 
maliyete sahip olmasının nedeni ne-
dir? Bu durum projenin kalitesini 
etkiler mi?

Yurtdışında bizden nasıl bir kali-
te bekleniyorsa onu yerine getiriyo-
ruz. Ancak aynı firmalar Türkiye’de 
çok daha düşük kalitede iş yapıyorlar. 
Orası ayrı bir durum. Ama Türkler-
deki düşünce yapısı, kendisinden ne 
bekleniyorsa onun yerine getirilmesi 
yönünde. Dolayısıyla Türk firmaları 
Türk pazarındaki ve yurdışı pazarla-
rında kalite gereksinimlerine göre ha-
reket ediyor. Zaten projenin kalitesinin 
kontrolü de söz konusu. Eğer firma 
istenilen kaliteyi sağlayamazsa işi tes-
lim edemez. Bu ayrı bir durum. Bunu 
zaten yerine getiriyoruz. Düşük mali-
yet ise genelde, Türkiye’den malzeme 
getirilebiliyorsa bir avantajdır. Lojistik 

Dikey eksen: Uluslararası Pazarda Sahip Olunan Pay
Yatay eksen: ENR Listesinde Ülkeyi Temsil Eden Firma Sayısı
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olarak yakın olduğumuz için ulaşım 
maliyetlerimiz az. Bir de çalışanlarımı-
za tabi ki düşük ücret veriyoruz. Yani 
Türk mühendisinin kazandığı ile Fran-
sız ya da İngiliz bir mühendisin kazan-
dığı bir olmaz. Bir de verimlilik söz 
konusudur. Örneğin, bir çalışan bir 
günde on birimlik iş yapıyor. Bir Türk 
işçi on beş birimlik iş yapıyor. Çalışma 
sürecini azaltıyorsun, verimlilik arttr-
dığın anda da maliyet düşüyor. Ama 
bazı işler teknoloji gerektirir. Bazı aktif 
projelere son senelerde girdik ama ge-
nelde konut, iş merkezi vs. duya duya 
ezberlediğimiz bu yapıları başarılı bir 
biçimde ve ucuza yapabiliyoruz. ▶
— Türkiye’deki inşaat mühendisliği 
eğitiminin dünya standartlarında 
yeri nedir? 

Zor bir soru oldu. Şimdi eğer lisans 
eğitimlerini ele alırsak; birçok ülkede 
farklı. Bu iyidir, bu kötüdür şeklinde 

RÖPORTAJ: DOÇ. DR. BERİL ÖZORHON

bir sınıflandırma yapmak uygun ol-
maz. Bizdeki eğitim her ne kadar he-
saplamaya yönelik bir eğitim bile olsa 
-daha matematiksel- ; pek sorgulamaya 
yönelik değil. Bu sebebple, en zayıf yö-
nümüz, projelerin tasarım kısmındaki 
eksikliğimiz. Yani aslında bizde işin 
matematiği–mühendisliği- eksik. Olan 
her şey yapıma yönelik. Hep biz müte-
haitlik yapalım, hep yapalım, yapalım, 
başkası tasarlasın, işin mühendislik 
kısmını da başkası yapsın, biz önü-
müze gelen projeyi inşa edelim; bizim 
doğamızda bu var. Ama bu durum eği-
timdeki eksiklikten mi kaynaklanıyor 
bizim millet olarak yaklaşımımızdan 
mı kaynaklanıyor diye sorguladığımda, 
kendi düşünce yapımızdan kaynaklanı-
yor diye düşünüyorum. 

Türkiye’deki inşaat mühendisliği 
eğitiminin kötü olduğunu düşünmü-
yorum. Amerika’daki lisans eğitimi 

İnşaat	Mühendisliği	Bölümü	2013-2014	kontenjanlarının	dağılımı

Üniversiteler
İnşaat 

Mühendisliği 
Bölüm Sayısı

Programlar
NÖ/İÖ

Kontenjanları
NÖ/İÖ

Toplam

Program Öğrenci Sayısı

Devlet Müh. Fak. 67 71/39 4.808/2.737 110 7.545

Vakıf Müh. Fak. 31 36/0 2153/0 36 2.153

Devlet
Tek. Fak. 6 5/3 234/138 8 372

Tek. Fak. (MTOK) 6/4 118/76 10 194

KKTC-Azerbaycan 6 9/0 597/- 9 597

Toplam 100 127/46 6.696/3.286 173 10.861

daha kolay diye düşünüyorum. Dünya 
standartlarında bence iyiyiz. Üniversi-
te sıralamalarına bakarsanız ilk 500’e 
zar zor giriyoruz fakat ben onları çok 
umursamıyorum. Çünkü orada bakı-
lan kriterler çok farklı. 

 Biz ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology) ta-
rafından akredite olmuş bir inşaat 
mühendisliği bölümüyüz. Dolayısıyla 
bu, Boğaziçi Üniversitesi Amerika’daki 
herhangi bir üniversitenin verdiği in-
şaat mühendisliği eğitime eş değer bir 
eğitim veriyor demek. ODTÜ de aynı 
şekilde ABET tarafından akredite bir 
üniversite fakat bu üniversitelerden 
Türkiye’de kısıtlı sayıda var. Bizim öğ-
rencilerimiz mezun olduğunda Ame-
rika’ya gittiğinde, oradan mezunmuş-
casına bir işe girme imkanı var çünkü 
diploması eş değer sayılıyor. Orada 
imza yetisi söz konusu. Çalıştığın ala-
nın özel sınavına tabi tutuluyorsun. 
Bunun sonucunda bir yetki alıp imza 
atabiliyorsun. Bizdeki temel problem-
lerden biri de budur. Mezun olan bir 
öğrenciyi hemen şantiye şefi yapıyor-
lar. Ama buradaki sorun, söz konusu 
gencin sektörde henüz tecrübesinin 
olmaması. Sebebi ise, çoğunluğun 
sorumluluk almak istememesi ve ge-
nelinin imza yetkisine sahip olması. 
Ancak fikrimce bu, bu kadar kolay 
olmamalı. Bence mühendisin çeşitli 
sınav ve elemelerden geçmesi gerekli. 
Yetkin mühendislik sisteminin Türki-
ye’de de olmasını elzem buluyorum.◀
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YEŞİL BİNALAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
VE YEŞİL BİNALAR
Sağda,	solda;	makalelerde,	dergilerde	gördüğümüz	ya	da	televizyonda	açık	oturum	programla-
rında	kulağımıza	sıkça	çalınan	bir	kavram	sürdürülebilirlik…	Dergimizin	bu	kısmında	sürdürüle-
bilirliğin	tam	olarak	ne	olduğunu	anlamak,	alanlarına	ve	şirketlerin	uygulamalarına	hızlı	bir	bakış	
atmak	ve	kafamızdaki	sorulara	cevap	bulmak	istedik.

☐	Hazırlayan:	Hümeyra	Cengiz-Şevval	Göç

Öncelikle sürdürülebilirliğin 
basitçe nasıl tanımlandığıy-
la başlayalım. Sürdürülebi-

lirlik birkaç farklı alanda ele alını-
yor. Kelime anlamıyla; daimi olma 
yeteneği olarak tanımlanabilir. Sür-
dürülebilirliğin sağlanması demek; 
dünyanın insan yaşamına ev sahip-
liği yapmaya devam etmesi demek-
tir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal-
kınma Komisyonu’nun 1987 yılında 
yaptığı tanım ise şöyle: “İnsanlık, 
gelecek kuşakların gereksinimleri-
ne cevap verme yeteneğini tehlikeye 
atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin 
ederek, kalkınmayı sürdürülebilir 
kılma yeteneğine sahiptir.” şeklinde-
dir. Modern sürdürülebilirlik girişi-
mi hem yeni binaların yapımını hem 
de mevcut binaların iyileştirilmesini 
kapsayan bir yaklaşımdır. Sürdürü-
lebilir tasarım olarak da bilinen bu 
yaklaşımın amacı, binaların yaşam 
döngüsü ile tasarım uygulamaları 
arasında sinerji oluşturmaktır.

İnşaat sektörü açısından sürdürü-
lebilirlik; çevre dostu, daha az enerji 
tüketen, daha az CO2 salınımı yapan 
ya da daha az atık üreten binaların 
tasarımı ve inşasıdır. Son dönemde 

inşaat sektöründe yeşil binalar, sür-
dürülebilir projelerin simgeleri ha-
line gelniştir. Yeşil binalar, planlama 
ve yaşam döngüsü boyunca topluma 
ve çevreye duyarlı bir şekil-
de kaynaklarını verimli 
kullanan yapılar olarak 
tanımlanabilir. Yeşil 
bina uygulamaları 
ilk aşamada %2 ora-
nında daha yüksek 
maliyet oluştursa da 
binanın yaşam süresi 
boyunca bu giderin 10 
katı kazanç sağlamaktadır. 
Yeşil binalar, yerleşim ve inşa tasa-
rım verimlilği, enerji verimliliği,  su 
verimliliği, malzeme verinliliği, iç 
mekan, çevresel kalite geliştirilme-
si, operasyon ve bakım onarım op-
timizasyonu, atık ve toksit azaltımı 
gibi temel ilkelere göre değerlendi-
rilmelidir. 

Binaların enerji verimliliği; güneş 
enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi 
veya biyokütle yolu ile yerinde ye-
nilenebilir enerji üretimi binaların 
çevresel etkisini önemli ölçüde azalt-
maktadır. Isı ve su yalıtımı, amacına 
uygun cam, doğrama ile doğru ısıt-
ma, soğutma sistemlerinin seçilme-
si, verimli cihazlar, pompalar kulla-
nılması enerji verimliliğini etkileyen 
unsurlardandır. Tasarımcılar, pen-
cere ve duvarları güney ve doğuya 
konumlandırıp, tente, veranda ve 
ağaçlar yerleştirerek yaz aylarında 
pencere ve çatı için gölge oluşturur-
ken, kışın güneş kazancını maksi-

muma çıkarmalıdır.
Yeşil binaların bir diğer amacı da, 

su ayakizini azaltmak ve su kalite-
sini korumaktır. Yapılar, atık suları 

toplamalı ve arıtarak tekrar 
kullanmalıdır. Örneğin, 

binalarda tuvalet si-
fonlarındaki suyun 
iki yönlü pompa-
lanması sağlanabilir. 
Düşük litre ile yıka-

ma yapabilen tuva-
letlerin kullanılması, 

çok az su kullanan ya da 
su kullanmayan pisuarların 

seçilmesi, küvet yerine duş teknele-
rinin tercih edilmesi, düşük akımlı 
armatür kullanılması su tasarrufu 
sağlayan teknolojiler arasındadır.

Binalarda kullanılan inşaat mal-
zemelerinin sürdürülebilir özellik-
te olması yeşil bina olma yolunda 
çok önemli bir adımdır. Kullanılan 
malzemelerin, kullanıcı ve işçi sağ-
lığını tehlikeye atmayacak şekilde 
seçilmesi gerekmektedir. Malzeme-
lerin alındığı kuruluşlar, üretimde 
hammaddenin elde edilmesinden 
doğaya dönmesine kadar uzanan 
yaşam döngüsü boyunca %100 şef-
faf bir çalışma yaptıklarını, çevresel 
performansını nicel verilerle beyan 
ettiklerini belgelemelidirler. Nak-
liyat esnasında harcanan yakıtı en 
aza indirmek, varsa yerel malzeme-
leri kullanmak, atık miktarını en aza 
indirmek gibi etkenlerin hepsi yeşil 
bina standartlarında bulunmaktadır. 
Ayrıca, binalarda uygun hava sirkü-

lasyonları ve iklimlendirme sistem-
leri bulunmalıdır.

Dünya’da birçok yeşil bina ser-
tifika sistemi bulunmaktadır. Bun-
lardan başlıcaları 1990’da ortaya çı-
kan BREEAM, 1998’de çıkan LEED, 
1998’de ülkelerin bir araya gelmesi 
ile oluşturulmuş IISBE, 2003’te BRE-
EAM’den uyarlanan GREENSTAR, 
2004’te Japonya’da ortaya çıkan CAS-
BEE ve 2009’da Almanya’da ortaya 
çıkan DGNB’dir. Bu değerlendirme 
sistemleri binaları yeni inşaat ve re-
novasyon, binada yaşayanlar için iç 
tasarım, mahalle gelişimi, sürdürüle-
bilir araziler, su kullanımında etkin-
lik, enerji ve atmosfer, malzeme ve 
kaynaklar, iç hava kalitesi, inovasyon 
ve tasarım gibi pek çok farklı kriter-
de değerlendirerek puan sistemine 
dayalı bir sertifika vermektedir. ◀

“İnsanlık,	gelecek	kuşakla-
rın	gereksinimlerine	cevap	
verme	yeteneğini	tehlikeye	
atmadan,	günlük	ihtiyaçla-
rını	temin	ederek,	kalkın-
mayı	sürdürülebilir	kılma	
yeteneğine	sahiptir.”

Yeşil	binalar,	yerleşim	
ve	inşa	tasarım	
verimlilği,	enerji	
verimliliği,		su	verimliliği,	
malzeme	verinliliği,	
iç	mekan,	çevresel	
kalite	geliştirilmesi,	
operasyon	ve	bakım	
onarım	optimizasyonu,	
atık	ve	toksit	azaltımı	
gibi	temel	ilkelere	göre	
değerlendirilmelidir.	
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ENERJİ SANTRALİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ
☐ Emre Otay-Soner Melih Kural

Boğaziçi Üniversitesi, 
Kilyos Sarıtepe Kam-
püsü’nde kurduğu ve 
işlettiği rüzgâr enerji 
santraliyle tüm elektri-
ğini yenilenebilir rüzgâr 
kaynağından sağlayan 
dünyadaki ilk üniversite 
kampüsü oldu.

Sürdürülebilir Kampüs olma 
yolunda önemli adımlar atan 
Boğaziçi Üniversitesi, Kilyos 
Sarıtepe Kampüsü’ne kurulan 

rüzgâr enerji santrali ile kendi elekt-
riğini kendi üretiyor. Boğaziçi Üni-
versitesi Rüzgâr Enerji Santrali (BÜ-
RES) projesi dâhilinde kurulan rüz-
gâr türbini, 27 Aralık 2014’te elektrik 
üretmeye başladı. BÜRES projesi ile 
Boğaziçi Üniversitesi ‘’Dünyada tüm 
elektrik ihtiyacını  sahip olduğu ve 
kendi işlettiği rüzgâr enerji santra-
linden karşılayan ilk üniversite kam-
püsü” oldu.

Kilyos Sarıtepe Kampüsü 1 
MW’lık rüzgar türbini sayesinde 
yıllık elektrik tüketiminin %40 faz-
lasını üreterek yaklaşık 900 ton kar-
bon, 1 milyon kWh enerji ve 400.000 
TL bütçe tasarrufu gerçekleştiri-
yor.  Dünya genelinde kendi ener-
jisini jeotermal ve güneş gibi doğal 
kaynaklardan üreten veya araştır-

ma amaçlı rüzgar türbinleri kuran 
üniversiteler olmakla birlikte, yıllık 
elektrik ihtiyacının tamamını ve hat-
ta fazlasını sahibi olduğu ve kendi 
işlettiği rüzgar enerji santralinden 
karşılayan ilk kampüs Boğaziçi Üni-
versitesi Sarıtepe Kampüsü oldu. 

PROJE AŞAMALARI

BÜRES projesinin planlaması ilk 
olarak 2008 yılında Rektör Kadri Öz-
çaldıran döneminde Üniversite Se-
natosu’nun koyduğu “Yeşil Kampüs” 
stratejik hedefi doğrultusunda yapıl-
dı. Proje koordinatörlüğünü Emre 
Otay’ın (BÜ’87) yürüttüğü BÜRES 
için ön fizibilite çalışması Emre 
Çamlıbel (BÜ’12) tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı ile 
yürütülen başarılı yatırım finansma-
nı görüşmelerinin ardından inşaat 
iznine başvuruldu. Maliyet ve enerji 
hesaplamalarını 2010-2011 arasında 

gerçekleştirilen yerinde rüzgar öl-
çümleri ve yatırım planlaması takip 
etti. Rektör Gülay Barbarosoğlu dö-
neminde gerekli izinler tamamlana-
rak 2012-2013 arasında mühendislik 
projesi ve ihale dokümanları hazır-
landı. Yapı İşleri Dairesi tarafından 
yürütülen kamu ihalesi sonucunda 
yüklenici belirlendi. Aralık 2013 
ekonomik krizinden zarar görmeden 
geçildi. 2014 yılında başlanan tür-
bin imalatı, temel inşaatı, lojistik ve 
montaj süreçleri başarıyla tamamla-
narak, 27 Aralık 2014 yılında BÜRES 
ilk elektriğini üretmeye başladı.

YAPIM AŞAMALARI

Yükleniciliğini Ekşi İnşaat ve 
İntegreen’in yaptığı projenin danış-
manlığını Koray Altınkılıç (BÜ’02), 
Yapı İşleri Sorumlu Mühendisliğini 
Celalettin Demirel, Proje asistanlığı-
nı Soner Melih Kural (BÜ’13), şanti-

Şekil 1. Temel tasarımı ve imalatı (Sarıtepe Kampüs, 2014)

ye şefliğini Çetin Kaygısızlar  (BÜ’13) 
yapmıştır. Mühendislik projesi temel 
tasarımı Nu Mühendislik, elektrik 
projesi ise Bartek Elektrik tarafından 
yapılmıştır. Yapım paralel yürütülen 
3 alt projede gerçekleştirildi. Sarıtepe 
Kampüste’deki temel ve altyapı çalış-
malarının yanı sıra rotor, kanatlar, 
başlık ve kumanda odası Bremen’de-
ki Enercon fabrikası’nda, çelik gövde 
parçaları ise Ankara’daki Temsan te-
sislerinde üretildi.         

BÜRES’TE SADECE ENERJİ 
DEĞİL, BİLGİ DE ÜRETİLİYOR

Santral yapımıyla eş zamanlı yürü-
tülen mühendislik araştırmaları kap-
samında türbine ve yakınına çevresel, 
mekanik, geoteknik ve enerji izleme 
sensörleri yerleştirildi. İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden Emre Otay, Hilmi 
Luş, Serdar Soyöz ve Özer Çinicioğlu 
hocalarımız lisansüstü öğrencileriyle 
birlikte yenilebilir enerji sistemlerinin 
sürdürülebilirliği, sismik davranışı, 
zemin-yapı ve akışkan-yapı etkileşimi 
konularını araştırmaktadırlar. Bura-
dan çıkacak bilgilerle rüzgar türbin-
lerinin fırtına ve deprem karşısında 
davranışı incelenerek, yenilenebilir 
enerji sistemlerinin dayanımlarının 
iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği he-
deflenmektedir. 

Şekil 2. Elektrik ve bilişim altyapı çalışmaları (Sarıtepe Kampüs, 2014)

Şekil 3. Türbin üretimi (Bremen, 2014)

Şekil 4. Çelik kule, kazık temel sensörlerinin montajı ve yapı 
dinamiği modeli (Soyöz, Çinicioğlu, Luş, vd. 2014-2015)
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 Yenilenebilir enerjinin dezavantajı, 
üretim-tüketim dengesinin düzensiz 
olmasıdır. BÜRES örneğinde rüzga-
rın rastlantısal olması nedeniyle, ih-
tiyaç olduğunda enerji açığı, olmadı-
ğında ise enerji fazlası oluşabilmek-
tedir. Bu nedenle üretim-tüketim 
verileri ile etkenleri gerçek zamanlı 
izlenerek, planlama ve iyileştirme 
amaçlı saklanmaktadır.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR  
YEŞİL BİR KAMPÜS

Sarıtepe Kampüs’te rüzgar ener-
jisinin yanısıra, üretim sürekliliği-
nin sağlanabilmesi için yenilenebilir 
enerji kaynaklarının çeşitlendiril-
mesi (konsantre güneş, dalga, jeo-
termal, atık ısı), enerjinin depolan-
ması ve dönüştürülmesi konuların-
da inşaat ve makina mühendisliği 
bölümlerinde ortak araştırmalar 

ENERJİ SANTRALİ

Şekil 5. Çevresel izleme sistemi (Otay ve Kural, 2014-2015)

Şekil 6. Sarıtepe Kampüs Sıfır-Enerji Konsepti (Otay ve Kural, 2016)

yürütülmektedir. Yenilenebilir kay-
nakların yanı sıra enerji tüketiminde 
verimliliğin sağlanması konularında 
da çalışmalar sürmektedir.  Üretim/
tüketim dengesinin kurulması, bina-
larda enerji verimliliği, akıllı kontrol 
sistemleri, yaşam alanlarında insan 
davranışının enerji tüketimine etkisi 
gibi konularda yapım mühendisliği, 
endüstri mühendislii ve sosyoloji 
bölümleriyle ortak çalışmlaar yürü-

tülmektedir. Sürdürülebilir yaşamın 
en önemli unsurlarından olan temiz 
ve kirli su araştırmala ve uygulama-
larında da yeraltı suyunun sürdürü-
lebilirliği, deniz suyu arıtma, yosun-
dan enerji ve protein üretimi, deniz 
suyu destekli bina iklimlendirme sis-
temleri gibi konularda Çevre Bilim-
leri ve Oşinografi bölümleri ile ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Yapılan çalışmalar binaları enerji 
verimli hale dönüştürmek için ya-
pılacak doğru hesaplanmış yatırım-
ların, yenilenebilir enerji santrali 
yapmaya oranla çok daha faydalı ve 
ekonomik olduğunu göstermektedir. 
Bu doğrultuda Sarıtepe Kampüsü’n-
de Avrupa Komisyonun öne çıkardı-
ğı Yaşayan Laboratuvar konseptinde 
Kent Laboratuvarı adı altında bir 
proje geliştirilmiştir. Projenin içinde 
enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan 
üretmenin yanı sıra akıllı harcamak, 
fazlasını saklamak ve karbon salını-
mını kontrol etmek yer almaktadır. 
Mikro-Alg projesiyle Kampüsteki 
hedef Sıfır Net Enerji’ düzeyinden 
Karbon Negatif Kampüs olmaya evi-
rilmiştir. Doğaya saygılı, komşuları-
na enerji ve su açısından yük olma-
dan yaşayabilen, sürdürülebilir, yeşil 
bir kampüs Üniversitemizin nihai 
hedefidir. ◀
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BÜYAP YEMEĞİ

BÜYÜK BÜYAP YEMEĞİ
1987 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü 
bu zamana kadar birçok öğrenciyi bünyesinde barındır-
mış ve mezun etmiştir. Büyap mezunlarını, öğrencilerini 
ve değerli öğretim üyelerimizi bir araya getirme amacıyla 
yılbaşının da yaklaşmasını fırsat bilerek böyle bir akşam 
yemeği düzenledik. Yaklaşık 100 kişinin katılımı ile ger-
çekleşen gece 26 Aralık Cumartesi akşamı düzenlendi. 
Kennedy Logde’da düzenlenen Büyük Büyap Yemeği 
farklı dönemlerden insanların katılımıyla gerçekleşti. 
Yolu Büyap’la kesişmiş, bir defa olsun kulüp odasının ha-

vasını solumuş herkes davetlimizdi.
Kokteyl ile başlayan gece, güzel bir akşam yemeğiyle 

devam etti. Eski mezunlarımız, hocalarımız ve kulübü-
müzün kurucularından Duygu Erten katılımlarıyla biz-
leri onurlandırdı. Asıl amacımız olan; Büyap ailesinin bir 
araya geldiği buluşmada, bu beraberliğin tekrar sağlan-
ması, eski ve yeni jenerasyonun karşılıklı bir paylaşımda 
bulunması amacımıza ulaştığımızı gösteriyordu. Umarız, 
Büyük Büyap Yemeği bundan sonra geleneksel hale gele-
rek giderek artan bir katılımla devam eder.
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Kimileri bu yüksek yapı-
ların insanı tabiattan ve
estetikten uzaklaştırd 
ğını söylüyor, kimileri de 
bunun özellikle kalaba-
lık şehirlerde yarattığı 
olumlu etkilerden bah-
sediyor. Aslında sanıldı-
ğının aksine dünya
standartlarında yüksek
yapılara sahip değiliz.

YÜKSEK YAPILAR

1001 METRE MASALLARI
☐ Ömer Necmeddin Baytimur

Ülkemizde karşılaşabi-
leceğimiz en yüksek ya-
pıları düşünmemiz iste-
nirse İstanbul, İzmir ve 
Ankara gibi büyük şe-
hirlerdeki gökdelenler 
ve plazalar gelir aklı-
mıza. Özellikle 90’lı yıl-
larda başlayan “yüksek 
şehir” furyası çoktan 
şehirlerimizin siluetini 
değiştirdi bile. 

Kimileri bu yüksek yapıların 
insanı tabiattan ve estetikten 
uzaklaştırdığını söylüyor, 

kimileri de bunun özellikle  kalaba-
lık  şehirlerde yarattığı olumlu etki-
lerden bahsediyor. Aslında sanıldı-
ğının aksine  dünya  standartlarında 
yüksek yapılara sahip değiliz. Ülke-
mizde  200 metre ve üzerinde sade-
ce dört bina bulunmaktadır ve en 
uzunları da 234,9 metre yüksekliğiy-
le İstanbul  Levent’te  bulunan  Sap-
phire’dir.  Peki,  büyüleyici  manza-
ralar  bahşeden, baş döndürücü bu 
yapılar Dünya sıralamasında ne du-

rumda? Yapılmış ve yapılmakta olan 
en uzun binalara göz atalım dedik ve 
ilginç sonuçlar bulduk. 

Şu anda  dünyanın  en uzun ya-
pısı 828  metre  yüksekliğiyle  Du-
bai’de bulunan  Burj  Khalifa. Yapı-
mına 2004  yılında  başlanıp 2010 
yılında tamamlanan bu yapı 161 
katıyla dünyanın en çok katlı yapısı 
unvanını da taşıyor. 344 bin metre-
kare toplam alanının içinde  oteller, 
konutlar, gökyüzü terasları, gözlem 
terasları, özel süitler, radyo ve uydu 
alıcıları için ayrılmış katlar ve özel 
dükkânlar  bulunmaktadır.  İlk  150 

kat betonarme iken 150’den sonra-
sında çelik  konstrüksiyon  kullanıl-
mıştır.  Burj Khalifa’nın  mimarisi 
ünlü mimar  Adrian  Smith  önderli-
ğinde  Skidmore,  Owings  &  Mer-
rill LLP şirketi tasarımıdır. 828 met-
re uzunluğundaki sivri uçlu binanın 
tabanı,  Hymenocallis  çöl çiçeğine 
benzetilerek tasarlanmıştır.  Binanın 
dış çevresi 17 futbol sahası  büyük-
lüğündedir. Dünyanın  en yüksek 
yapısı aynı zamanda dünyanın  en 
yüksekteki camiisine (158. kat), yüz-
me havuzuna (76. kat) ve gözetleme 
kulesine (124. kat) sahiptir. Yapı aynı 
zamanda betonarme kütle üzerine 
çelik  konstrüksiyonla  devam  edi-
len ilk bina  olma  özelliğini  de ta-
şıyor.  Ayrıca,  binanın cephelerine 
gelen rüzgâr yüklerini en aza indir-
mek için binanın hiçbir cephesi düz 
olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise 
keskin değil, dairesel birleşimler-
le yapılmıştır.  Anten  kulesi  ile 818 
metreye ulaşan  Burj  Khalifa, 110 
katlı olan  Taipei  101 gökdelenini 

(509 metre) 2007 yılında, daha inşa 
halindeyken geçmişti. 95 kilometre 
uzaklıktan bile, Burj Khalifa’nın tepe 
noktası görülebiliyor. İçinde 160 lüks 
otel odası ve  süite  sahip binada 57 
asansör, 1044 apartman dairesi, 3000 
yeraltı park yeri barındıran yapı ze-
mininden tepe noktasına kadar 27 
seviyede daralarak yükseliyor.  Taç 
yaprağı biçiminde tabanı olması ve 
teras açıklığının olmaması gelenek-
sel bina bakım üniteleri çözümünü 
ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden özel 
olarak dış cephe üzerinde hareket 
edebilen bina bakım üniteleri  tasar-
lanmıştır. 

Gelmiş geçmiş en yüksek bina 
Burj Khalifa’nın rekorunun egale 
edilmesine ise çok az zaman kal-
dı.  Suudi yatırımcıların ve inşaat 
sektörünün gözü yine daha yük-
seklerde. Dünyanın yeni en yüksek 
binası “Cidde Kulesi”nin  yapımına 
2013 yılında başlandı bile. Cidde’de 
yapılmakta olan Cidde Kulesi’nin 
rakiplerini epey geride bırakacak 
olan en büyük özelliği elbette yük-
sekliği, üzerindeki en yüksek nokta-
nın 1001 metrede olması planlanan 
kulenin temeli ve ilk katları çoktan 
tamamlandı ve hızla yükseliyor. Su-
udi Arabistan’ın en liberal şehri ola-
rak bilinen  Kızıl Deniz’in  kenarın-
daki  en büyük  yerleşimlerden  biri 
olan Cidde bu  ikonik  projeyle bir-
likte turizmin gelirlerini de arttır-
mayı planlıyor.

İlk tasarımlarda  1 mil (1.6 kilo-
metre)  gibi sembolik bir yükseklik-
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te  olması  planlanan  projede  arazi 
ölçümleri sonucunda bu yüksekli-
ğin uygun olmayacağı anlaşılmış, 1 
mil yerini 1 kilometre olarak almış 
ve 1 kilometre sınırını aşmış olması 
için 1001 metre düşünülmüş.  Pro-
je  dizaynı  Burj Khalifa’nın de mi-
marı olan  Adrian  Smith  tarafından 
yapılmıştır.  Binanın üçgen tasarımı 
ve eğimli yan yüzeyleri rüzgâr yükü-
nü minimize etmek amacıyla yapıl-
mıştır. Uzaktan bakıldığında Cidde 
düzlüklerinde bir çöl çiçeği gibi gök-
yüzüne ulaşacak olan yapı aynı za-
manda yakındaki Mekke’ye giden bir 
yolda bir geçit olma özelliği sağlaya-

cak. Cidde kulesinin etrafındaki 23 
hektar alanda büyük ve geniş park-
lar, konutlar ve oteller de bulunacak. 
Sadece bulunduğu çevrenin değil, 
bütün Cidde’nin ve bölgenin  gelir-
lerini arttırması planlanan proje 
için Mimar Smith, “Tüm çevresi için 
büyük bir büyümeyi müjdeleyecek 
olan bir çiçek demeti” yakıştırmasın-
da bulunuyor.

Binada 5 tanesi çift gövdeli olmak 
üzere 59 adet asansör bulunacak. Bu 
asansörler saniyede 10 metre hıza çı-
kabilecek. Bundan daha hızlı olması 
ani hava basıncı değişimi neticesinde 
mide bulanması yapacağı için daha 
hızlı  olmaması planlanmış. Binanın 

zemininden en üstüne kadar giden 
tek bir asansör olmayacak. Asansör 
değişimi yapılabilen üç adet gökyüzü 
lobisi katı bulunacak. Resmi olarak 
kaç kat olacağı açıklanmasa da pro-
jenin mimarı bir  röportajında  Burj 
Khalifa’dan 50 kat fazla olacağını 
söylemiştir.  Bu da Cidde Kulesi’nin 
en az 200 katlı olacağını gösteri-
yor. Projenin en dikkat çeken par-
çalarından biri olan gökyüzü terası 
157.  katta  30 metre çapında olacak. 
Başta helikopter pisti olarak düşü-
nülmüş ancak helikopter pilotların-
dan gelen geri dönüşlere göre buraya 
iniş yapmanın mümkün olmayaca-
ğı anlaşılmış.  Teras bittiğinde Kızıl 
Deniz’i 610 metre yukarıdan gören 
inanılmaz bir manzaraya sahip ola-
cak.  Binanın kenarlarındaki büyük 
çentiklerin tepelerinde de büyük te-
raslar hizmet verecek böylece bu çok 
katlı devasa yapının mümkün olan 
her yerinde gün ışığını ve manzara-
yı görmek mümkün olabilecek. Tüm 
bunları görmemiz aslında çok da 
uzak değil. Cidde Kulesi’nin 2018 yılı 
içinde tamamlanması bekleniyor.

Burj Khalifa, Cidde Kulesi derken 
gözlerimiz de hayallerimiz de daha 
yükseklere çıkıyor. Bunun son ör-
neği de Japonya’dan geldi. Kohn Pe-
dersen  Fox Associates  ve  Les-
lie E. Roberson Associates tarafından 
“Next Tokyo 2045” adındaki tasarım 
araştırma ve gelişim konsepti içinde 
“Sky  Mile Kulesi” duyuruldu. Gö-
rüntüleri internette dolaşan ve 1 mil 
(1600 metre)  yüksekliğinde  tasar-
lanan  bu  vizyon  projesi şuan sade-
ce fikir aşamasında. Kim bilir belki 
2045’e kalmadan hayata geçirilir ve 
Cidde Kulesi’nin çiçeği burnunda re-
koru elinden alınır.◀
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DÜNYA MİMARİSİNİN 
YAŞAM ÖYKÜSÜ

☐	Hazırlayan:	Başak	Şıklar

Dünya’da	sanat	anlayışı	yüz-
yıllardır	var.	İnsanoğlunun	
yeryüzüne	geldiği	andan	itiba-
ren	estetik	algısı	vardı.	Yaşa-
nan	olaylar,	tarihsel	gelişimler	
ve	kişisel	zevkler	doğrultu-
sunda	bu	estetik	algıdaki	ge-
lişim	sanat	eserlerinde	de	et-
kisini	gösterdi.	Bu	yazımızda	
Orta	Çağ’dan	bu	yana	Avrupa	
Mimari’sinin	başından	geçmiş	
5	farklı	mimari	akımı	sizlerle	
paylaşacağız.

BAROK	MİMARİ

16 ve 18.yüzyıllarda gelişen Ba-
rok akımı, müzik, edebiyat ve 

sanatın diğer dallarının yanı sıra mi-
mariyi de büyük ölçüde etkilemiştir. 
İtalyan kilisesiyle başlayan akımın en 
önemli eserlerinden biri Fransa, Pa-
ris’teki Versailles Sarayı’dır.

Versailles	Sarayı

Yapımına 1661 yılında başlanan 
bu dev şato oldukça geniş planlan-
mıştır. Roma İmparatorluğu’ndan 
sonra ilk kez böylesine büyük ölçü-
ler kullanılarak inşa edilme özelliğini 
taşıyan Versailles Sarayı, XIII. Louis 
tarafından yaptırılmaya başlanmıştır. 

Versailles, Fransız barokunun 
sonu ve klasik üslubun başıdır. Ver-
sailles sarayının bahçe tarafındaki 

cephesi Le Vau’nun son eseridir ve en 
klasik Fransız mimarisine örnek ol-
muştur. Mermer avlu çevresinde üç 
farklı bina gurubu vardır. 14. Louis 
ilk küçük şatoyu muhafaza etmek is-
tediğinden mermer avluya iki kanat 
ilave ettirmiştir. Binanın merkezini 
bahçelerin aksına göre ayarlatmış-
tır. Mimar J.H. Mansart, Le Vau’nun 
merkezde kalan binasını tamamla-
mak görevini üstüne alınca bahçe ta-
rafında Le Vau tarafından yaptırılmış 
terası kaldırarak binanın planına bir-
lik kazandırmıştır. Mansart’ın klasik 
rasyonalizmine göre değişen binada 
yan kanatlar inşa edilmiştir. Mansart 
saray binasında Le Vau’nun elevas-
yonunu muhafaza etmiş fakat cephe 

bu son şekliyle 540 metre uzunluğu-
na ulaşmıştır. İç mekân dış cepheden 
daha başarılıdır. Sarayın içindeki tö-
ren odaları uzun bir aks üstüne dizil-
miş olup birbirlerine açılırlar. Bütün 
saray kralın yatağı, odası ve dairesi 
etrafında düzenlenmiştir. Hanedan 
prenslerinin, saraylıların daireleri, 
bakanların büroları, kabul, eğlence, 
tapınma ve gezinti yerleri kesin bir 
plan ve perspektif kombinasyonu 
içerisinde düzenlenmiştir. Sarayın 
en önemli yerlerinden ikisi Aynalar 
Galerisi ve Şapeldir.

Versailles Sarayı günümüzde 
müze olarak kullanılmaktadır ve tıp-
kı Louvre Müzesi gibi Fransız tarihi-
ni özetler. 

GOTİK	MİMARİ

Gotik tarzda yapıların gelişimi 
Orta Çağ’ın orta ve son kısım-

larına dayanır. Romanesk üsluptan 
türeyen gotik mimari zamanla yeri-
ni Rönesans mimarisine bırakmıştır. 
Gotik yapıların karakteristik özellik-
leri arasında sayıca çoğalan sütunlar 
ve kubbenin altında onları yelpaze 
gibi açan dikey bir üslup, sivri ve bir-
birini kesen kemerler bulunur. Sa-
natın merkezi olan İtalya bu mimari 
akımdan Milano Katedrali hariç pek 
fazla etkilenmemiştir. İngiltere ve 
Fransa’da bu akımın önemli temsilci-
leri bulunur. Bunlardan en önemlisi 
Londra’da bulunan Westminster Ma-
nastırı’dır. 

Westminster	Manastırı

III. Henry tarafından Ang-
lo-Fransız üslubunda yaptırılmaya 
başlanan manastır, Fransız gotiğinin 
ince ve yüksek oranlarının İngiliz 
gotiğinin uzunluğuyla mükemmel 

bir birleşimi olup gerçek anlamda 
anıtsal bir mekandır. Manastır, di-
ğer İngiliz katedrallerinden farklı 
olarak uçan payandaları gerektiren 
ince bir nef duvarı, gizlenmemiş bir 
klerestori ve ışınsal şapellerle çevrili 
bir “chevet” (kilisenin doğu kısmı) 
bulundurur. Geleneksel ve çağdaş 
üslupları birleştirmesiyle Fransız ka-

tedrallerinden de ayrılan manastırda 
mekanlar alt bölümlere ayrılmıştır. 
İngiliz zevkinin damgası olan renk 
zenginliği ve detay varyasyonlarıyla 
zenginleştirilmiştir. Katedralde bulu-
nan Meryem Şapelinin tavanı yelpa-
ze tonozun olağanüstü bir örneğidir 
ve bir benzerine yalnızca Cambrid-
ge’deki Kings’ College’ta rastlanabilir. 

RÖNESANS	MİMARİSİ

Rönesans mimarları Eski Yunan 
ve Roma sanatından etkilen-

mişlerdir. Yapılar genelde büyük bir 
kubbeyle örtülüdür. Kubbeleri taşı-
yan zarif sütunlar, dış yüzeyi süsle-
yen yuvarlak pencereler, üçgen alın-
lıklar ve iç yüzey süslemeleri klasik 
öğelerin yoğun biçimde kullanıldığı 
Rönesans dönemi mimarlık anlayı-

şının en güzel örneklerinden biridir. 
Dönemin önemli mimarları arasın-
da Bernini, Michelangelo ve Brunel-
leschi ve Palladio bulunur.

San	Pietro	Bazilikası

Rönesans’ın başlangıcında San 
Pietro Bazilikası hala 1.Konstantin’in 
yaptırdığı eski bazilikaydı. Ne var ki, 

sonra burada dün-
yanın en görkemli 
katedrallerinden 
biri inşa edildi. 
1455’te kilisenin 
temellerinin geniş-
letilmesine ilişkin 
ilk planlar hazırlan-
dı ve fazla zaman 
geçmeden bu, dev 
boyutlu yeni bir in-
şaat projesi haline 
gelerek ilerledi. Ka-

tedralin 200 yıla yakın süren gelişim 
sürecine Bernini, Michelangelo ve 
Rafael gibi ünlü mimarlar da dahil ol-
mak üzere sayısız mimar katkıda bu-
lundu. En önemli değişikliği 1546’da 
projeyi üstlenen Michelangelo yaptı. 
Michelangelo önceki tasarımları da 
göz önünde bulundurarak payanda-
ları, duvarları ve kubbeyi yeniden di-
zayn etti.

San Pietro bazilikası haç biçim-
li ve Latin haçı formunda uzun bir 
nefi bulunuyor. Yerden 136 metre 
yükseklikteki kubbesi ise dünyanın 
en yüksek kubbesi unvanına sahip. 
Kubbenin iç çapı ise 41 metre uzun-
lukta.

Oniki havariden biri olan San 
Pietro’nun kabrinin bulunduğu bu 
kilise, bu sebeple en kutsal mekanla-
rından biri kabul ediliyor. 
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BİZANS	MİMARİSİ

Erken Bizans mimarisi, Roma mima-
risinin devamı şeklindedir. Mimari 

sitillerdeki değişim, teknolojik gelişme-
ler ile politik ve egemenlik alanlarındaki 
gelişmelerin sonucu, Yakın Doğu’nun 
kesin etkisi ile dolmuş ve kilise mimari-
sinde kare-haç tip plan kullanarak ayrış-
mış bir stil en sonunda ortaya çıkmıştır. 
Bizans tarihinin orta döneminde çok 
iddialı mimari projeler görülmez. Bizans 
İmparatorluğu yıllarından, Aya Sofya 
Kilisesi günümüze ulaşmıştır. Bir diğer 
ana yapı, İznik’te 1920’li yıllarda yıkılıp 
günümüze ancak resimleri ulaşan bir ki-
lisedir. Önemli başka bir Bizans eseri ise 
Venedik’teki San Marco Bazilikası’dır.

San	Marco	Bazilikası

San Marco Meydanı’nda yer alan 
Bizans mimarisi sanatının en iyi bili-
nen örneklerinden biri olarak şehrin en 
meşhur kilise yapılarından biri olan bir 
katedraldir. Yapı Düka’nın Sarayı’na bi-

tişik ve bağlantılıdır. Orijinal olarak yapı 
Venedik dükalarının şapelidir ve şehrin 
katedrali değildir. 1807 yılından beri Ve-
nedik Patriği’nin, Venedik piskoposluk 
ruhani dairesi Roma Katolik Başpisko-
posu’nun ikametgâhıdır. Yapının zengin 
dizaynı için, Bizans mozaikleri Vene-
dik’in zenginlik ve gücünün bir sembo-
lü olarak yaldızlanmıştır. 11. yüzyıldan 
beri yapı onun takma adı Chiesad’Oro 
(Church of gold) altın kilise ile bilinir. 
Yapı ilk olarak 828 yılında Venedikli tüc-
carların İskenderiye’den Evangelist Aziz 

Marco’ın kutsal emanetle-
rini çaldıklarında yapıldığı 
zaman Düka’nın Sarayı’nda 
geçici bir yapıydı. Yeni ki-
lise 976 yılı isyanında yan-
dı, 978 yılında ise yeniden 
inşa edildi ve 1063’ten beri 
günümüzdeki bazilikanın 
ana şekline uygun çalışma 
tekrarlandı. Bazilika 1094 
yılında kutsandı, aynı yıl 
güya Aziz Marco’nun vü-

cudu, bir sütun içinde Venedik Dükası 
VitaleFalier tarafından keşfedildi. Yapı 
ayrıca aşağı bir kuleyle birleşir (şimdi 
Aziz Marco’nun hazine odasıdır), bazıla-
rınca ise Düka’nın Sarayının orijinal bir 
kısmı olduğuna inanılır. 13’üncü yüzyı-
lın ilk yarısı içinde kilisenin girişi (veya 
lobi alanı) ve yapının ön cephesi inşa 
edildi, mozaiklerin çoğu tamamlandı ve 
kubbeler daha yüksek odunla kaplandı, 
kubbeler Gotik mimari tarzında yeniden 
inşa edilen Düka’nın Sarayı’na uyum 
sağlaması açısından kurşunla kaplandı.

OSMANLI	MİMARİSİ

Osmanlı mimarisi Osmanlı İmpara-
torluğu’nun beylik olarak kurulup, 

imparatorluk olarak yayıldığı ve hüküm 
sürdüğü dönemlerde inşa ettiği veya fikir 
öncülüğü yaptığı mimari üslupları ve eser-
leri kapsar. Osmanlı mimarisi kendinden 
önce gelen Erken Dönem Anadolu Türk 
Mimarisi, Selçuklu Mimarisi, Bizans Mi-
marisi, İran Mimarisi ve Memlük Mima-
risi’nden etkilenmiştir. Her ne kadar farklı 
dönemlerdeki ihtiyaca ve teknolojiye göre 
farklı yapı türleri inşa edildiyse de, genelde 

Osmanlı’nın hakim olduğu bölgelerde ca-
miler ve çevresinde yapıların inşa edilme-
si sıklıkla rastlanan bir olguydu. Camiler, 
çevrelerine yapılan sosyal yapılarla birlikte 
bir külliye teşkil ediyorlardı.

Topkapı	Sarayı

Tüm üniteleriyle günümüze dek iyi 
korunmuş tek Osmanlı Sarayı olan Top-
kapı Sarayı’nın plan düzenlemesinde, 
serbest bir uygulama görülür. Avlular 
etrafına dizili bölümler, Dış Saray, İç Sa-
ray, Harem olmak üzere saray üç grup-
ta toplanır. İç saray ve Harem hüküm-

darın özel ve resmi hayatının geçtiği, 
yapının en önemli yerlerini oluşturur. 
Tam olarak kanıtlanamamakla beraber 
Topkapı Sarayı’nın ilk kuruluşunun kale 
şeklinde olduğu, zamanla iç kale haline 
geldiği 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh’a ait 
bir minyatürde iç kale, kuleleri ve du-
varları şeklinde görülür.Büyük avlular, 
bunları çevreleyen revaklar ile hizmet 
binaları Topkapı Sarayı’nın genel planı-
nın ana hatlarını teşkil eder. Hizmet bi-
naları genellikle tek katlı olup, yapımında 
taş kullanıldığı, yüksek kubbeli oluşları 
dikkat çekerken, koğuşlar içerden asma 
kat ilaveli yapılmıştır. Konut olarak kul-
lanılan taş ve ahşap malzemeyle yapılan 
yapılarda çatılar, kubbeler kurşun kap-
lanmış, çok az kiremit kullanılmıştır.  
Güneş ve yağmurun etkisinden korunma 
amaçlı olarak tercih edilen sütunlu revak-
lar, geniş saçaklar yapılarda kurtarıcı ol-
muştur. Sarayın bahçeleri ve içi çeşmeler, 
kurnalar, fıskiyeli havuzlar, sebillerle dona-
tılmış, su şebekesi haricinde birçok sarnıç 
yapılmıştır. Çiçeklerle süslü bahçelerde, taş 
yürüyüş yolları, geyik, ceylan, devekuşu, 
tavuşkuşu gibi hayvanların dolaştığı, As-
lanhane, Fil bahçesi olduğunun belgelerde 
kayıtlara geçtiği ve minyatürlerde resme-
dildiği görülür.

MODERN	MİMARİ

Modern mimarlık, 19. yüzyıl’ın 
eklektisist mimarlığına karşı çı-

kan özgün yaratma yanlısı tüm mimari 
akımların genel adıdır. Eklektisizmin 
geçmişten biçim aktarmaları yapan 
tutumuna karşıt olarak, tüm modern 
akımlar mimari biçimlerin çağa ve 
güncel koşullara göre oluştuğu görüşü 
doğrultusunda çalışmışlardr. Kabaca, 
Art Nouveau’nun ortadan kalkışın-
dan, 1910’dan sonra, 1970’lere dek 
gelişen tüm akımlar Modern Mimar-
lık kapsamı içinde değerlendirilebiler. 
Bunlar tasarım anlayışları açısından 
birbirlerinden çok farklı kutuplarda 
yer alsalarda temelde tarihten yarar-
lanmayı yadsıyışlarıyla ortaklaşırlar. 
1970’lerden bu yana Modern Mimar-
lık Postmodernizm karşısında sürekli 
gerileyerek, yerini tarihselci bir akıma 
terk etmektedir. Modern mimarlık 
Batı uygarlığının bir ürünüdür. 18’inci 
yüzyılın sonlarında, modern çağı or-
taya çıkaran demokratik devrim ve 

endüstri devrimi ile birlikte biçimlen-
meye başlamıştır. Bütün dönemlerin 
mimarlığı gibi modern mimarlık da, 
insan yaşamı için özel bir çevre ya-
ratmaya, insanoğlunun düşünce ve 
eylemlerini, olduğuna inandığı ya da 
olmasını istediği gibi görselleştirmeye 
girişmiştir. Ünlü mimar Otto Wagner, 
1986’da yayımladığı kitaba verdiği baş-
lıkla, daha sonra tüm sanat biliminin 
kullanabileceği bir deyimin isim baba-
sı olmuştur.18’inci yüzyılın sonlarında 
ortaya çıkmaya başlayan demir köp-
rüler Modern mimarinin ilk otantik 
örnekleri sayılır. Bina olaraksa, 1851 
Londra sergisindeki Paxton’un Crys-
tal Palace’ına gelinceye kadar tavizsiz 
bir örnek gösterebilme olanağı yoktur. 
Yaklaşık olarak 70 bin metre karelik 
bir alanı kaplayan bu teşhir sergisi, 
standardize elemanlar halinde demir-
le camın kaynaştığı ilk önemli fabri-
kasyon örneğidir. Nitekim böylesine 
muazzam bir bina 16 hafta içerisinde, 

o zaman için mucizevi, bugünse şaşır-
tıcı sayılabilecek bir sürede inşa edilip 
bitirilebilmiştir.

Solomon	R.	Guggenheim	Müzesi

Solomon R. Guggenheim Mü-
zesi, New York kentinde, Solomon 
Guggenheim’ın modern sanat yapıt-
larından oluşan koleksiyonunun ser-
gilendiği müze. Frank Lloyd Wright’ın 
tasarımı olan ve 1959’da tamamlanan 
yapı, geleneksel müze mimarlığından 
bütünüyle farklı bir anlayışı sergiler. 
Yapı kütlesini, yukarı doğru açılarak 
yükselen beyaz renkli betondan yalın 
görünüşlü bir sarmal bant oluşturur. 
İç mekanda ise gene sarmal bir rampa 
altı kat yüksekliğine ulaşır. Rampanın 
ortasındaki boşluk tepede, paslanmaz 
çelikten bir konstrüksiyonu olan cam 
bir kubbeyle örtülmüştür. Sarmal dış 
duvarın iç yüzüne asılmış resimler, en 
yukarıdan başlanıp rampadan döne 
döne inilerek izlenir. ◀
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RÖPORTAJ

Kerem	Yıldız,	 2005	 yılında	3	üniversite	 arkadaşı	 ile	 kuruduğu	Mika	 İnşaat’ın	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	olarak	şu	anda	çalışma	hayatına	devam	ediyor.	Boğaziçi	Üniversitesi	İnşaat	Mühendisli-
ği’nden	mezun	genç	bir	girişimci	olarak	başladığı	kariyerini,	yaşadıklarını	bizlerle	paylaştığı	için	
kendisine	teşekkür	ediyoruz.

KEREM YILDIZ

☐ Röportaj:	Şevval	Göç-	Doruk	Demirci

— Kerem Bey merhaba, bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz?

1980 İstanbul doğumluyum. Bo-
ğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği bölümünden mezun oldum. İş 
hayatına 2004 yılında Maya İnşaat’ın 
yapımını üstlendiği bir IKEA Ma-
ğazası şantiyesinde başladım. 2005 
yılında ise askerlik görevimi tamam-
ladıktan sonra üniversite dönemle-
rinden beri hayalini kurduğum, ken-
di işimi kurma kararını verdim ve 
iki sınıf arkadaşlarımla birlikte Mika 
İnşaat’ı kurduk. Evli ve bir çocuk ba-
basıyım. Aynı zamanda eski bir BÜ-
YAP üyesiyim.

— Mika İnşaat’ı nasıl kurduğunuzu 
bize anlatabilir misiniz?

Mika İnşaat’ı 2005 yılında üniver-
siteden iki sınıf arkadaşımla birlikte 
üç ortak olarak kurduk. Türkiye’de 
gayrimenkul sektörünün alacağı 
çok yol olduğuna inandığımız için 
kendimize ana ilgi alanı olarak gay-
rimenkul geliştirme alanını seçtik ve 
halen bu alanda ilerlemekteyiz. Şu 
anda öncelikli olarak konut ve işyeri 
geliştirme işine odaklanmış durum-
dayız. İlk işimiz Çekmeköy’de küçük 
bir apartman inşaatıydı ve bugüne 

kadar 100 adet konutu sahiplerine 
teslim ettik. Şu anda ise Kemerbur-
gaz’da 3 blokta toplam 68 daireden 
oluşan Mika Naturalist projesinin 
inşaatına devam ediyoruz. 

— Girişimci ruhunuzun kaynağı 
nedir? Daha önceden de var mıydı?

Girişimci ruhuna sahip olmamda 
mezunu olduğum Boğaziçi Üniversi-
tesi’nin katkısı çok büyük. Boğaziçi 
Üniversitesi, girişimcilik alanında 
yeni başarı hikâyelerini ortaya çı-
karan ve ülke ekonomisinin kalkın-
masına katkıda bulunan mezunlar 
verme konusunda çok başarılı bir 
okul. Böyle bir okulda eğitimini ta-
mamlayan biri olarak ben de var 
olan girişimcilik ruhundan fazlasıyla 
faydalandım. Türkiye’de girişimci-
lik ekosisteminin gelişmesine katkı 
sağlayan misyonu ve vizyonuyla Bo-
ğaziçi Üniversitesi, bizlere sunduğu 
eğitimle yaşamımız boyunca yarar-
lanacağımız bir yol haritası çizdi. Bu 
edindiğim vizyon ve misyona, sahip 
olduğum girişimcilik ruhu da ekle-
nince ortaya Mika İnşaat çıktı.

— Bu sektöre yeni katılan bir inşaat 
firmasıyken, kendinizi kabul ettir-
mek için ne gibi yollar denediniz?

Mika İnşaat olarak kurulduğu-
muzdan bu yana müşterilerimiz ve 
ticari ilişki içinde olduğumuz kişi ve 
kurumlar için güvenilirlik, saygınlık 
ve devamlılık simgesi olmayı amaç-
ladık ve bu yolda ilerledik. Yüksek 
kalite standartlarındaki projeleri-
mizle inşaat sektöründe on yılı ge-
ride bırakan bir firma olduk. Şirket 
olarak sahip olduğumuz ilkelerimiz 
ve özelliklerimizle kendimizi kabul 
ettirdik.

— Neden bir firmaya girip mühen-
dis olmak yerine böyle bir yol seçti-
niz, riskleriniz nelerdi?

İş hayatınızı, isterseniz bir firma-
da profesyonel olarak isterseniz kendi 
firmanızla girişimci olarak sürdürebi-
lirsiniz. Ben bu ikisinden birinin di-
ğerine göre daha üstün veya daha iyi 
olduğunu söyleyemem. Her ikisinin 
de avantajları ve dezavantajları var.

Türkiye’de gayrimenkul geliştir-
me sektörü henüz yeterince kurum-
sallaşamamış bir sektör ve çoğunluk-
la “patron şirketi” olarak tabir edilen 
yapıdaki firmalar yer almakta. Bun-
dan dolayı, yaratıcılığınızı kullan-
mak ve proje geliştirilmesi sürecinde 
karar mekanizmalarının bir parçası 

olmak isterseniz, girişimci olarak 
kendi firmanızın direksiyonunda ol-
manın size daha fazla imkan tanıya-
cağına inanıyorum.

Her işte olduğu gibi bu işte de 
çeşitli riskler mevcut. Bu riskleri fir-
maların kendi yapısından kaynakla-
nan ve genel ekonomik durumdan 
kaynaklanan riskler olarak iki ana 
gruba ayırabiliriz. Dünyanın ve Tür-
kiye’nin genel ekonomik durumu-
na müdahalemiz olamayacağından 
daha mikro düzeyde olayı ele alıp 
firmamızın risklerini değerlendir-
meliyiz. Yaptığımız işteki süreçlere 
en ince ayrıntısına kadar hakim ol-
malı ve hangi riskleri aldığımızı çok 
iyi bilerek ilerlemeliyiz.

— Mika İnşaat’ın gelişiminden ve 
yeni projelerinin neler olacağından 
bahsedebilir misiniz?

Mika İnşaat olarak, kurulduğu 
2005 yılından bugüne kadar İstan-
bul’un Avrupa ve Anadolu yakala-
rında birçok noktada projeler yap-
tık. Özellikle merkezi lokasyonlarda 
Sarıyer Plus Flats, Şişli Mika 28, Şişli 
Mika Studios, Mika Küçükyalı gibi 
başarılı butik projelere imza attık. 

Yeni projemiz Mika Naturalist 
ile İstanbul’un gelişen yaşam bölge-
si Kemerburgaz’a damgamızı vur-
mayı planlıyoruz. Mimari projemizi 
İtalyan Progetto CMR firması yaptı. 
3 blok ve 68 daireden oluşan Mika 
Naturalist’te 1+1 ile 4+1 arasında 
çeşitli büyüklüklerde daireler yer 
alacak. Projemizin iç mimarisi ise 
Von Mimarlık tarafından hazırlan-
dı. Müşterilerimiz, sunduğumuz iki 
farklı iç dekorasyon alternatifinden 
birini seçerek satın aldıkları daire-
lerin iç dekorasyonlarını kendileri 
belirlediği projemizde kapalı havuz, 
sauna, fitness, çok amaçlı toplantı sa-
lonu, çocuk oyun alanları yer alacak. 
LEED adayı bir konut projesi olan 
Mika Naturalist’te elektrikli araçlar 
için kapalı otoparkta şarj istasyonu, 
yağmur suyu depolama sistemi, or-
tak alanların elektriğinin bir kısmını 
üreten PV sistem mevcut olacak. 

— Bizimle sohbeti kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederiz, son olarak 
eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Türkiye’nin en önemli eğitim ku-
rumlarından Boğaziçi Üniversitesi 
ailesinin bir ferdi olduğum için ken-
dimi şanslı hissediyorum. Boğaziçi 
Üniversitesi bizlere sunduğu vizyon 
ve misyonla önemli çalışmalar yap-
mamızın yolunu açtı. Civil News 
olarak sizleri de yakından takip edi-
yorum. Bundan önceki sayılarınızı 
keyifle okudum. Bundan sonraki sa-
yılarınızı da merakla bekliyorum. ◀

Girişimci	ruhuna	sahip	ol-
mamda	mezunu	olduğum	
Boğaziçi	Üniversitesi’nin	
katkısı	çok	büyük.	Boğaziçi	
Üniversitesi,	girişimcilik	
alanında	yeni	başarı	hikâ-
yelerini	ortaya	çıkaran	ve	
ülke	ekonomisinin	kalkın-
masına	katkıda	bulunan	
mezunlar	verme	konusun-
da	çok	başarılı	bir	okul.
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MARMARAY KAZILARI

Avrupa’yla Asya’yı boğazın 
altından bağlama fikri 
yeni değil. Tüp geçit ben-
zeri tasarılar, 1860’lı se-

nelere kadar geri gidiyor. İlk olarak 
Abdülmecit tarafından dile getirildi 
ve 1902’de II. Abdülhamit dönemin-
de taslağı çıkarıldı. 1980’lerde bir 
Fransız projesiyle tekrardan günde-
me geldi. Ancak, en somut adımlar 
2004’te Marmaray projesiyle atıldı. 
Proje, 13,6 kilometresi denizin al-
tından geçen 76,6 kilometrelik bir 
güzergaha sahip. Halkalı-Gebze 
arası uzanan bu güzergah üzerinde, 
37’si yerüstünde 3’ü yeraltında olan 
40 durak, 4 de aktarma noktası var. 
Dev trafik ağı, her iki yönde saatte 
75.000’er yolcu taşıyacak kapasitesi 
sayesinde seferler arası bekleme sü-
resini 2 dakikaya, Kartal-Hacıosman 
arası yolculuğu 90 dakikaya düşürü-
yor. Yoğun sabah ve akşamüstü saat-
lerinde adım adım ilerleyen köprü 
trafiğini göz önünde bulundurunca 
hiç de fena değil. Fakat, Marmaray 
projesi sadece vatandaşa vakit değil, 
İstanbul tarihine de 8.500 yıl kazan-
dırdı.

Marmaray projesi için 2004’te 

MARMARAY 
PROJESİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN 

İSTANBUL TARİHİ

☐	Hazırlayan:	İpek	Bensu	Manav

yapılan kazılarda, yerin henüz 12 
metre altından başlayarak 8.500 yıl 
kadar eskiye dayanan antik kalıntılar 
bulundu. Tüp geçidin yapımı erte-
lendi, 60.000 metrekarelik alan arke-
olojik araştırma için 10 yıl süresince 
Kültür Bakanlığı’nın koruması altına 
alındı. Boğazın iki yakasına yayılan 
bu alan, hem buluntuların çokluğu 
hem de dokuların bozulmadan kal-
mış olması açısından dünyada eşine 
rastlanmayan bir örnek. İstanbul Ar-
keoloji Müzesi’nce yürütülen araştır-
malarda gün yüzüne çıkarılanların 

arasında dünyanın en büyük antik 
gemi limanı ve 37 gemilik bir batık 
filo mevcut. Sadece bu filonun in-
celenmesi için İstanbul Üniversitesi 
Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma 
Anabilim Dalı’nda Yenikapı Batık-
ları Projesi başlatıldı. Sayısı 45.000’e 
varan eserler, Avrupa tarihine ve 
Anadolu’dan gelen kültür aktarımı-
na dair devir devir belge sunuyor. 
Katmanlar, üzerlerinden geçmiş her 
büyük imparatorluğun izini sürüyor: 
Osmanlı, Bizans, Roma, Helen. Bir 
katmanda da Neolitik Çağ’la (yani 
Cilalı Taş Devri’yle) ilgili en geniş 
kaynak yatıyor.

Kazılarda açığa çıkan en eski bu-
luntular, Neolitik Çağ’a ait. Günü-
müzde Türkiye’nin finansal merkezi 
olan İstanbul’a ev sahibi topraklarda, 
8.500 yıl önce insanlar yavaş yavaş 
göçebe avcı-toplayıcı hayattan, yerle-
şik hayata geçmeye başladılar. Bizim 
gibi “karşıya” geçme dertleri yoktu, 
boğaz daha çok bir dereydi ve tarım 
için gerekli suyun kaynağıydı. Tüp 
geçit yapımına ihtiyaç duymayan 
neolitler, işgücünü başka alanlara 
yöneltiyordu: tarım araçları, tahıl-
ları depolamak için çanak çömlek 

Yaşadığımız	coğrafya	üze-
rinde	bizden	evvel	yaşamış	
medeniyetlerin	izleri	ayak-
larımızın	altında	yatıyor.	
Her	bir	yeri	kazdığımızda	
karşımıza	çıkacak	bu	mi-
raslardan	birini	Marmaray	
gibi	dev	bir	projenin	yapı-
mında	keşfettik.	
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üretmek ve köpek, koyun, keçi gibi 
hayvanları evcilleştirmek. Kalıntı-
ların arasında çanak çömlek kırık-
ları dışında, deniz kabukları, kemik 
parçaları, at kafatasları var. Yemek 
ve hayvan kalıntıları, bu devirde ne 
yendiği ve hangi gıda maddelerinin 
ticaretinin yapıldığı hakkında fikir 
veriyor. 2010’da ortalama insan ömrü 
67 yıldı, daha 1900’de 31 olan bu sayı 
Neolitik Çağ’da 20 yıl kadar düşüktü. 
Hayatları bizimkilerden kısaydı ama 
ayakları pek küçük değildi. Kazılar-
da bulunan ve sayısı bin adet oldu-
ğu tahmin edilen dünyanın en eski 
ayak izlerinin ortalama numarası 38 
(günümüzde ortalama ayakkabı nu-
marası 39). Bu ayak izleri, bazılarına 
göre, en eski toplu ibadete ve en eski 
dine ışık tutuyor.

Basit taş temelli dal örgü mimari 
ve büzülmüş pozisyondaki gömüler, 
neolitikleşmenin ilk belirtileriydi. 
Çağ tespiti için tipik yapılardan dö-
neme dair bilgiler keşfedildi: Ahşap 
kullanımı. 2011’de Yenikapı kazı 
alanından çıkarılan mezarlar, eriş-
kin bireyleri içine sığdıracak biçim-
de yerleştirilmiş ahşap panellerden 
oluşuyor. Mezarların güneybatı-ku-

zeydoğu yönünde yatırılmasıysa 
tekrardan dini adetlere işaret ediyor. 
Neolitik Çağ’ın yerleşik yaşam bi-
çimleri hakkında bilgi veren bulun-
tular, dünya üzerinde bu döneme ait 
en zengin arşiv. Ancak, akademik 
çevrelerce bu durum şaşılacak bir 
şey değil. Arkeoloji Derneği İstanbul 
Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Pre-
historya Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Necmi Karul: “İstanbul’daki yer-
leşik hayatın bugünden 8.500 yıl ön-
cesine dayandığını Yenikapı kazıları 
bir kez daha kuvvetli bir şekilde teyit 
etmiş oldu. 1950’li yıllarda Fikirte-
pe, 1980’li yıllarda Pendik’te yapılan 
kazılarda yerleşimin bu kadar eskiye 
dayandığını biliyorduk ama Yenika-
pı bize bunu bir kere daha gösterdi.” 
dedi.

Her bir katman, başka bir devir. 
2005-2013 yılları arasında yürütülen 
bir araştırma, bizi Roma İmparator-
luğu’nun merkezi olan Konstantino-
polis’e götürüyor. I. Theodosius dö-
neminde (375-395) Lykos Deresi’nin 
günümüzde Bayrampaşa civarlarına 
tekabül eden ağzına Theodosius Lima-
nı inşa edildi. Bu liman, 4-7. yüzyılın 
en büyük ticari merkeziydi. Fakat de-
renin taşıdığı miller sonucu işlevinin 
önemli bir bölümünü yitirince, küçük 
gemi ve teknelerin imal edilip barındı-
rıldığı bir yapı haline geldi. İ.Ü. Edebi-
yat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını 
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Koruma Anabilim Dalı Başkanı ve Ye-
nikapı Batıkları Projesi Başkanı Doç. 
Dr. Ufuk Kocabaş’a göre, Theodosius 
limanından çıkarılan ve Bizans İmpa-
ratorluğu’nun 5-11. yüzyılına ait 37 ba-
tık gemi sayesinde İstanbul’un dünya 
ticaret sistemi içindeki yerini, ticaret 
yapılan nesneleri bilme şansımız do-
ğuyor. Ayrıca: “Ahşap teşhis bulguları 
genel olarak 5. yüzyıldan 11. yüzyıla 
doğru, gemi inşasında, iğne yaprak-
lı ağaçlardan geniş yapraklı ağaçlara 
doğru belirgin bir değişim olduğunu 
ortaya koymuştur. 27 batığın ince-
lenmesi, Bizans dönemi gemi yapım 
teknikleri ve ahşap kullanımındaki de-
ğişimleri gün yüzüne çıkaran bir veri 
tabanı oluşturmuştur.”

Uzun narin gövde yapıları, kürek-
çi oturakları, kürek delikleri olan ba-
tık gemilerin restorasyonu yıllar ala-
cağa benziyor. Gemiler, deniz surları, 
büyük taş bloklardan inşa edilen rıh-
tım ve dalgakıranla beraber Bizans 

İmparatorluğu’nun 12-13. yüzyılla-
rından kalan kilise yıkıkları, İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’nin Arkeopark 
projesinde yer alacak. 2012’de mima-
ri yarışma birincisi gelen Arkeopark 
projesi, bitiminde tekrar kurulmak 
üzere duvarları kesilerek kaldırılan 
bu yapıları 500.000 metrekarelik ala-
na yayarak sergileyecek, dünyanın 
en büyük batık gemi müzesi olacak. 
İ.Ü. Yenikapı Batıkları Projesi ve 
benzeri akademik kurumların in-
celemeleri sayesinde Bizans dönemi 
kalıntılarının ve limanlarının yer-
lerini, Bizans dönemindeki ticareti 
ve ürünleri gösteren açıklayıcı hari-
talar derlenecek. Kazılarda bulunan 
belgelerin üzerine ise toplamda 20 
bilimsel kitap yazılmakta. Hepsi, bir 
toplu taşıma projesinin beklenme-
dik sonuçları. İstanbul gerçekten de 
sürprizlerle dolu bir şehir.

Kısaca, yaşadığımız coğrafya üze-
rinde bizden evvel yaşamış medeni-
yetlerin izleri ayaklarımızın altında 
yatıyor. Her bir yeri kazdığımızda 
karşımıza çıkacak bu miraslardan bi-
rini Marmaray gibi dev bir projenin 
yapımında keşfettik. Asıl olan, yeni-
liklere ve medeniyetimizin gelişmesi-
ne bir yandan devam ederken, geçmi-
şin eserlerine de saygı duyarak onları 
korumak olduğuna inanıyorum. ◀

"Yenikapı	kazıları	bir	kez	
daha	kuvvetli	bir	şekilde	
teyit	etmiş	oldu.	1950’li	
yıllarda	Fikirtepe,	1980’li	
yıllarda	Pendik’te	yapılan	
kazılarda	yerleşimin	bu	
kadar	eskiye	dayandığını	
biliyorduk	ama	Yenikapı	
bize	bunu	bir	kere	daha	
gösterdi.”	

Theodosius	limanından	
çıkarılan	ve	Bizans	İmpara-
torluğu’nun	5-11.	yüzyılına	
ait	37	batık	gemi	sayesinde	
İstanbul’un	dünya	ticaret	
sistemi	içindeki	yerini,	tica-
ret	yapılan	nesneleri	bilme	
şansımız	doğuyor.



78 79BÜYAP CIVIL NEWS 2016 BÜYAP CIVIL NEWS  2016

RÖPORTAJ

Derya	Tümayer,	29	yaşında	İsveç’te	çalışan	bir	Türk	 	kadın	 inşaat	mühendisi…	Gothenburg’da	
NCC,	PEAB	ve	JM’in	de	içinde	bulunduğu	inşaat	şirketlerinin	birlikte	yürüttüğü	bir	konut	proje-
sinin	şantiyesinde	yaptığımız	samimi	röportajımızda	bize	kendi	kariyerinde	attığı	adımlardan,	
yurtdışı	çalışma	olanaklarından	ve	kadın	bir	mühendis	olmanın	detaylarından	bahsetti.	Kendisi-
ne	bu	keyifli	sohbeti	için	teşekkür	ediyoruz.

DERYA TÜMAYER

☐	Röportaj:	Ezgi	Şendil

— Öncelikle bize proje hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

JM’in sorumlu olduğu kısım 77 
dairelik iki apartmanı kapsayan bir 
proje. Bu bölgede toplam 5 şirket 
proje yapıyor. En başta bulunan iki 
binanın ve ortadaki iki binanın bit-
mesine altı ay daha var. Bizim de 
bir senemiz kaldı bitmesine. Bizden 
sonra buraya iki şirket daha gele-
cek. Burada aradaki yol belediyeye 
ait. Normalde böyle bir şey olmu-
yor ama arabaların köprü tarafına 
geçebilmesi için belediye bu ara-
daki toprağı satmamış. Denize sıfır 
manzaralı olacak öndeki apartman. 
Bölge olarak çok gelişmekte olan bir 
yer burası, Gotheburg’da Ericskerg 
bölgesi. Zaten gelirken de gördüğün 
yolda birçok inşaat var. Bu dairelerin 
fiyatı İsveç standartlarına göre bile 
çok yüksek olacak. 2+1 bir daire, 2 
milyon 700 bin dolar civarında. Ka-
litesi yüksek aynı zamanda pahalı 
daireler. 

— Bize kısaca kendinizden bahse-
debilir misiniz?

29 yaşındayım. Stockholm’de 
doğdum. Türkiye’de büyüdüm. 7-8 
sene Didim’de yaşadım ailemle. 
Daha sonra oradan buraya kesin 

dönüş yaptı bizimkiler depremden 
sonra. 2000 senesinden beri burada 
yaşıyoruz. Lisede işletme-ekonomi 
bölümü seçtiğim için üniversitede 
ilk olarak 3 sene işletme okudum. 
Onun da son senesinde Erasmus 
programıyla ODTÜ’ye gelmiştim. 
Ondan sonra muhasebe üzerinde 
çalışmak istemediğimi anladım ve 
Chalmers Üniversitesi’nde ‘busi-
ness development in construction 
business’ adında bir bölüm vardı ve 
ben onu seçtim. Hem proje ağırlık-
lı hem inşaat ağırlıklı ama aynı za-
manda da MATLAB gibi program-
lar gerektirmeyen, fazla matematik 
dersleri olmayan, proje ağırlıklı bir 
bölüm okudum. İnşaat sektörün-
de 2010’dan beri çalışıyorum. Önce 
stajyer olarak 6 ay bir inşaattaydım. 
Daha sonra oradan iş teklifi geldi ve 
orada kaldım. 2 sene boyunca inşa-
atlarda şantiyede saha sorumlusu 
olarak çalıştım. Son 2-3 senedir de 
taşeron şirketleri almaktan sorum-
luyum yani başka bir deyişle taşeron 
şirketleri projeye bağlayan kişiyim. 
İhaleleri toplayıp değerlendiriyo-
rum. Ona göre gerekli olan, bize en 
uygun olan şirketleri projeye bağlı-
yoruz. Onun dışında çalışma hayatı-
mın dışında yoğun bir şekilde politi-

kayla ilgileniyorum. Günlerim dolu 
dolu geçiyor.

— Ekonomi eğitimi sonrasında in-
şaata yönelmenize ne sebep oldu? 
Bize kısaca süreçten bahseder mi-
siniz?

İki şeyden ötürü; bir sözüm mec-
listen dışarı ama buradaki ekono-
mistler çok sıkıcı insanlar. Öyle de-
memek lazım aslında ama birazcık 
burnu havada insanlar. Benim tar-
zıma uymuyordu. Hayatım boyunca 
ben bunlarla mı çalışacağım diye dü-
şünmeye başladım. Dolayısıyla daha 
teknik bir şey seçmeye karar verdim. 
Aynı zamanda zaten hep duyuyor-
dum ekonomi eğitimi teknikle bir-
leştirildiği zaman iş olanakları çok 
yüksek diye. Ama ben matematik 
zekası çok yüksek bir insan değilim, 
calculus falan hiç anlayan bir insan 
da değilim. Dolayısıyla bu ekono-
miyle karışık olan inşaat bölümü 
kafama yattı. Hem oturup bir kimya 
bölümü okuyamazdım. Normal in-
şaat mühendisliği de okuyamazdım. 
Okurdum da yani 3 senede değil de 
6 senede anca biterdi. Dolayısıyla 
proje yönetimini seçtim. O da zaten 
Chalmers Üniversitesi olduğu için 
iş bulma imkanımı da yükseltti. Ta-

mamen stratejik olarak seçtim. Ama 
hayatımda bir gün bile pişman ol-
madım. İyi ki de inşaata yönelmişim 
de başka bir teknik bölüme yönel-
memişim. Çünkü ben inşaata sadece 
teknik olduğu için yöneldim. Ama 
IT’ye falan yönelseydim tahminen 
bu kadar mutlu olamazdım işimde.

— Beklentilerinizi karşıladı mı?

Çok daha yüksek çıktı. Ben işe 
girmeden önce şey diyordum yani 
muhtemelen bir ofiste oturur kitap 
başında bilgisayar başında çalışırım 
diye düşünüyordum. İki senem şan-
tiyede geçti. Zorla terfi ettiler beni. 
İstemiyordum yani çok memnun-
dum şantiyeden. Çok rahattı. Bir tek 
kızdım, ona rağmen şey yapmıyor-
dum yani. Ama hiç pişman olma-
dım. Zaman zaman diyorum acaba 
geri mi dönsem şantiyeye?

— O zaman iş hayatınızda çok fazla 
kadın ayrımcılığına rastlamadınız?

Yok, burada da var. Burada bir 
jargon var, ağızları çok bozuk ol-
masa da bel altı şakalardan hoşla-
nıyorlar insanlar. Ama çoğu zaman 
seviyeyi aşmadılar. Bazen geriye dö-
nüp benim de onlara şaka yaptığım 
oldu. Birbirimizden nefret etmeden 
seviyemizi fazla düşürmeden şaka 
kaldırarak bir şekilde idare ettik. 
Şimdi kadına yönelik daha başka 
şeyler var. Mesela ofiste belli bir 
yere geldiğin zaman seni daha yakın 
olarak görüyorlar. Sen gençsin, sen 
yaparsın gibi yaklaşıyorlar. Ellerin 
daha hızlı, bilgisayarı daha hızlı kul-
lanabiliyorsun diyerek seni kontrol 
etmeye çalışıyorlar. Ama bazı şeyleri 
kabul etmeyeceksin yani ben genel-
de bir şekilde geri veriyorum onlara, 
“Ben gencim senin daha çok tecrü-

ben var.” diyerekten. Bir şekilde geri 
versem de sınırlarını çok deniyorlar.

— Üniversite hayatında da var mıy-
dı bu durum?

Üniversite hayatında hiç yoktu.

— Peki  bu iki disiplinde birden bil-
gi sahibi olmak size iş hayatında ne 
gibi avantajlar sağladı?

Şuan için keşke diyorum daha 
da çok dışarıda kalsaymışım (şanti-
ye) daha da çok şey öğrenseymişim. 
Şimdi ben taşerondan yapıyorum 
mesela. Onlardan alış yapmam gere-
kiyor. Yapmaları gereken her şeyi bir 
kontrata yazmam gerekiyor. Çünkü 
öbür türlü bu kontratımızda yoktu 
diyerek bize fatura yolluyorlar. Do-
lasıyla benim ne konuştuğumu çok 
iyi bilmem gerekiyor.  Onu da en 
iyi mutfakta pişerek öğreniyorsun.  
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Şantiyede öğreniyorsun. Ne konuş-
tuğunu bilmediğin zaman çok güzel 
kandırılma ihtimalin, yaptığın bir 
kontratın sana iki katı pahalıya gel-
me riski var. En ucuz şirket bu şir-
ketti ihalede diye o şirketi bağlayıp 
ondan sonra fiyatın iki katına çıkma 
riski var. Çünkü adamlar bu kontrat-
ta yok diye boyuna fatura yollayabi-
lirler. O da bütçeyi patlatıyor onun 
için zaman zaman diyorum “Keşke 
iki seneden daha fazla şantiyede kal-
saymışım ki detayları daha da çok 
bilseymişim.” Şimdi yine bir şekilde 
hallediyorum, bir sorun yaşamadım 
şimdiye kadar ama risk var tabi ki.

— Şu anda inşaat sektöründe ça-
lışmanızın yanı sıra parti ve vakıf 
çalışmalarınız var. Hepsi de sürdü-
rülebilirlik üzerine yoğunlaşmış 
durumda. Bu alana yönelme sebebi-
niz neydi? Nasıl bir süreç yaşadınız?

Benim görüşüm bu, ‘sürdürüle-
bilirlik’ Türkçesini de öğrenmiş ol-
dum bu arada. O alana yönelmemin 

sebebi yani küçüklükten beri böyle 
büyüdük biz. Mesela babam derdi 
“Bu çevrede çöpünü toplayan ço-
cuklara dondurma alacağım.” falan. 
Biz böyle büyüdük, böyle gördük. 
Dolayısıyla hayat tarzımız oldu. Ya-
vaş yavaş Türkiye’de de başlıyor bu. 
Çevre mühendisleri geliyor. Üniver-
siteye girme puanları yükseliyor. Işık 
görüyorum ama tabi biraz zaman 
gerekiyor.

— Peki Türkiye’deki projeleri ve in-
şaat sektöründeki gelişmeleri takip 
edebiliyor musunuz?

Çok bilmiyorum birkaç tane bil-
diğim şirket var. Ağaoğlu’nu biliyo-
rum bir. Bir de Skanska’yı biliyorum. 
İsveç şirketi ama orada işler yaptığı 
için onu duymuştum. Onun dışında 
pek fazla bilmiyorum. Yani benim 
Türkiye’de gittiğimde tek dikkat et-
tiğim, bir şantiyenin dışından bak-
tığımda, iskelelere dikkat ediyorum 
nasıl kurulmuş diye. Çoğu zaman 
iş güvenliği bana biraz kısıtlı geli-

yor. Bir kere çok özensiz gibi geliyor. 
Burada biz çok önem verirken o tip 
şeylere, Türkiye’de insan hayatı daha 
ucuzmuş gibi geliyor. Onun dışında 
çok şık daireler yapılıyor Türkiye’de. 
Çok görüyorum bazen. Ankara’dan 
benim tecrübem var gittiğim yerle-
rin çoğu, yeni yapılanların içinde, 
çok temiz, çok şık daireler var. Tür-
kiye’nin tek avantajı, Türkiye’de du-
varlar daha ince, evlerin çoğu taştan. 
Burada izole yapmadan duvar ya-

pamıyorsun. Ama Türkiye’deki sis-
temler de çok değişmiş. Türkiye’nin 
gelişmiş yanları da çok fazla var, 
mesela malzeme yönünde. Burada 
da Türk laminat-lamine şirketleri 
var, buraya yolluyorlar kendi ürün-
lerini. Türkiye’den de alışveriş yapı-
yoruz. Alüminyum camlar mesela, 
pimapen Türkiye’de çok gelişmiş. 
Oysa, buraya daha balkon sistemi 
2000’den itibaren gelmeye başladığı 
için pimapen sistemi Türkiye’deki 
kadar gelişmiş değil. Tabi burada da 
başka avantajlar var. Yani iki tarafın 
da avantajları var. Burada en büyük 
sorunumuz rutubet. Evleri sıfır ka-
palı yapamıyoruz. Gerçi Türkiye’de 
de hatırlıyorum çatı akma sorunları 
oluyor. Akan dam daha görmedim 
burada ama kurumayan duvar bili-
yorum.

— Peki İstanbul çevresindeki bü-
yük projeleri duydunuz mu? 3. 
Köprü ve İzmit Körfez Köprüsü 
gibi.

3. köprüyü duydum. Türkiye’de-
ki sistemin güzelliği de YAP-İŞ-
LEV-DEVRET olayı olduğu için, çok 
büyük bir avantaj sağlanıyor. Burada 
öyle bir şey yok,  bu sebeple devlet 
kriz dönemlerinde yatırım yapamı-
yor. Oysa Türkiye’de “Yap arkadaşım 
işlet, devret sonra 50 sene sen karını 
al” diyorlar. Adamlar da ona göre ya-
pıyorlar.

— Kariyerinizde bundan sonraki 
adım hangi yönde olacak?

Milletvekili olmak istiyorum bir 
sonraki seçimlerde. Sonrası da se-
çim sonuçlarına bağlı. Önümüzdeki 
seçimlerde eğer listede iyi bir yerlere 
gelirsem, o zaman politikaya yönel-
mek istiyorum ama eğer seçilebilir 
bir yere gelemezsem listede; o zaman 
politikayı bırakıp tamamen inşaat 
mühendisliğine yöneleceğim. Orada 
da amacım; 3-4 sene sonra şefimin 
olduğu yere gelmek istiyorum. 

— Türkiye’de inşaat sektöründe iş 
yapmayı-çalışmayı düşünüyor mu-
sunuz?

Şimdi böyle dediğinde çekici 
geliyor kulağa. Türkiye’deki sistemi 
bilmiyorum. Türkiye’ye gidip önce 
Türkçemi geliştirmem gerekiyor ve 
özellikle inşaat terimlerini bilmiyo-
rum. Bunları bilmeden kendimi bir 
yere atmak istemem. Bir de Türki-
ye’de hiç kişi ağım yok. Onun için 
sıfırdan bir iş yapmak orada hayal 
de olsa çok zor, yani bir risk. Ama 
eğer ileride öyle bir şeyler olabilirse, 
buradan bir değişimle Skanska gibi 
Türkiye’de ofisi olan başka bir şir-
kette çalışırsam Türkiye’ye gelmeyi 
isterdim. Dediğim gibi, malzemede 
Türkiye çok iyi yerlerde ve üniversi-
telerinde de çok başarılı mühendis-
ler yetişiyor. ◀

"Türkiye’nin	gelişmiş	
yanları	da	çok	fazla	
var,	mesela	malzeme	
yönünde.	Burada	da	
Türk	şirketleri	var,	bu-
raya	yolluyorlar	kendi	
ürünlerini.	Türkiye’den	
de	alışveriş	yapıyoruz.	
Alüminyum	camlar,	la-
mine-lamiat	mesela,	
Türkiye’de	çok	geliş-
miş.	Bazı	sistemler	
Türkiye’deki	kadar	ge-
lişmiş	değil.	Tabi	bura-
da	da	başka	avantajlar	
var.	Yani	iki	tarafın	da	
farklı	avantajları	var.	"

RÖPORTAJ: DERYA TÜMAYER
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BİNALARIN KİMLİĞİ

DÜNYANIN EN’LERİ
☐ Hümeyra Cengiz

Bu yazımızda, sizler için 
10 farklı yapıyı ele aldık. 
Bazıları adını sıklıkla 
duyduğumuz, bazıları da 
artık kimsenin gitmedi-
ği yerler ama hepsinin 
ortak bir özelliği var ki o 
da hepsinin kendi kate-
gorilerinde ‘en’ olması. 
Bazıları en uzun, bazısı 
en büyük, en eski gibi… 
Her biri hakkında kısa 
kısa bilgiler ve hangi 
konuda ‘en’ olduklarını 
açıkladığımız yazımızı 
okurken umarız ki beğe-
nirsiniz.

YENİ GÜNEY ÇİN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Ülke: Çin
Tarih: 2005
Özelliği: Dünyanın en büyük alışveriş 
merkezi

Güney Çin’in Guangzhou şehrindeki 
Güney Çin Alışveriş Merkezi, dünyanın 
en büyük alışveriş merkezi olma ününe 
sahip. Brüt kiralanabilir alanı 659,612 
m2 olan New South China alışveriş 
merkezi bu alanda dünya 1.si olmakla 
beraber 892,000 m2 toplam alanıyla 
ise 2.sırada yer alıyor. Burası, Çin in 
ekonomik süper güç haline gelmesinin 
ve ABD yi gölgede bırakmaya başlama-
sının sembolu olarak görülüyor. Ancak 
açılışından dört yıl sonra, neredeyse 
halen bomboş duruyor. 

BUDDHA İLKBAHAR TAPINAĞI
Ülke: Çin
Tarih: 2002
Özelliği: Dünyanın en büyük heykeli

2002 yılında yapımı tamamlanan, Çin'in 
Zhaocun şehrinde yer alan ve Vairo-
cana Buddha'yı tasvir eden, 128 metre 
uzunluğa sahip dünyanın en büyük hey-
kelidir.Heykel, 20 metre yüksekliğindeki 
lotus tahtı ve 25 metre yüksekliğindeki 
bir binanın üzerine yerleştirilmiştir. 
Taht ve binada dikkate alındığında anıt 
153 metre toplam yüksekliğe sahiptir.
Tüm proje maliyeti yaklaşık $55.000.000 
dolardır.

JİAOZHOU KÖRFEZ KÖPRÜSÜ 
Ülke:Çin
Tarih: 2011
Özelliği: Dünyanın en uzun deniz 
geçiş köprüsü
Tam 42 km uzunluğundaki köprünün 
yapımı  4 yıl sürmüştür. Deniz üstünde 
yapılmış en uzun köprüdür. Toplam 8 
şerit vardır. Jiaozhou Körfezi Köprüsü, 
havaalanı için Quidgao adasını, Huang 
Deo ve Qingdao’yu birbirine bağlıyor.

ÜÇ BOĞAZ BARAJI
Ülke: Çin
Tarih:2012(full kapasite)
Özelliği:  Dünyanın en büyük hidroe-
lektrik santrali

Kurulu kapasite bakımından 22,500 
MW ile dünyanın en büyük barajı elekt-
rik üretiminin yanı sıra baraj Yangtze 
Nehri üzerindeki gemi trafiği kapasi-
tesini artırmayı ve sel baskınlarını ön-
lemeyi hedeflemektedir. Barajın gövde 
inşaatı 2006 yılında tamamlanmış, tam 
kapasite ile çalışmaya 4 Haziran 2012’de 
başlamıştır.

MESCİDİ HARAM
Ülke: Suudi Arabistan
Tarih:
Özelliği: Dünyanın en büyük camisi

Mescid-i Haram dünyanın en kutsal ve 
en büyük camisidir. Kabe bu mescidin 
içinde yer almaktadır. Boyut olarak 
bazı yönlerden diğer camilere oranla 
daha küçüktür. 19 kapı, 92 kubbe ve 
7 minaresiolan caminin kapasitesi, 
900.000 kişidir ve hac döneminde bu 
sayı 4.000.000’a kadar ulaşmaktadır.  
361.000 m2 bir alanı kapsamaktadır.

RUNGRADO 1 MAYIS STADYUMU
Ülke:Kuzey Kore
Tarih:1989
Özelliği: Kapasite bakımından dün-
yanın en büyük stadyumudur.

Adını üzerine inşa edildiği nehir 
üzerindeki adacıktan ve 1 Mayıs işçi 
bayramından alan stadyum 150.000 
kişilik kapasitesiyle bu unvanı almıştır. 
İçe doğru çukurlaşan çatısı bir çember 
içindeki 16 kemerden oluşmaktadır ve 
paraşütebenzetilir.

KING FAHD ULUSLARARASI HAVA-
LİMANI
Ülke:  Suudi Arabistan
Tarih: 1999
Özelliği: Kapladığı alan bakımından 
dünyanın en büyük havalimanı

Guinnes rekorlar kitabı 2013 ve daha 
birçok kaynakta 780 m2 ile dünyanın en 
büyük alan üzerine kurulu havalimanı 
olan King Fahd, çok amaçlı bir havali-
manı.

KEOPS PİRAMİDİ (Büyük Piramit)
Ülke:Mısır
Tarih: M.Ö 2500
Özelliği: Birçok en’i vardır fakat dün-
yanın en büyük anıt mezarı olması 
en kesin özelliğidir.
Binlerce yıl önce nasıl yapıldığına dair 
sırlar hala çözülememiştir. Binlerce ki-
loluk taşlardan, mükemmel oranlardan 
oluşmuş bir yapıdır ve “Dünyanın Yedi 
Harikası” içinde anılmayı başararak 
günümüzde hala ayaktadır.

BURJ KHALİFA
Ülke:Suudi Arabistan
Tarih:2010
Özelliği: Dünyanın en uzun binası 
(gökdeleni)

828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 
katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın 
yaklaşık 150. kattan sonra geri kalanı 
çelik olarak yapılmıştır. Bu da binaya 
aynı zamanda dünyada ilk defa betonar-
me kütle üzerine çelik konstrüksiyonla 
devam edilen yapı olma özelliğini verir. 
Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr 
yüklerini en aza indirmek için binanın 
hiçbir cephesi düz olarak tasarlanma-
mıştır. Köşeleri ise keskin değil, dairesel 
birleşimlerle yapılmıştır.

AZİZ PETRUS BAZİLİKASI 
Ülke:  Vatikan
Tarih:1506-1626
Özelliği: Alan bakımından dünyanın 
en büyük katedrali

Rönesans mimarisinin en önemli 
yapılarından biri  ve Katolik cemaa-
tinin önemli merkezlerinden sayılan 
bazilika,iç ve dış alan bakımından en 
yakın rakiplerini dahi geride bırakıyor. 
Vatikan'daki en göze çarpan binadır. 
Kubbesi ile Roma'nın siluetindeki en 
önemli parçalardan biridir.Hıristiyan-
lığın en büyük kilisesidir. 23.000 m² 
arazi üzerine kuruludur. 60.000 kişilik 
kapasitesi vardır.



84 85BÜYAP CIVIL NEWS 2016 BÜYAP CIVIL NEWS  2016

YURTDIŞI STAJ: ABU DABİ

PETROLÜN AYDINLATTIĞI ŞEHİR 
ABU DABİ

Abu Dabi denince aklınıza 
ilk olarak ne gelir? Par-
lak gökdelenleri mi, uzun 
plajları mı, çöllerdeki sa-

farileri ve develeri mi, lüks spor ara-
baları mı yoksa geleneksel kıyafetleri 
içindeki halkı mı? Ben Boğaziçi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf 
öğrencisi Cem Şentay. Bölümdeki 3. 
yılımın sonunda yaz stajı için bulun-
duğum Abu Dabi’deki deneyimlerimi 
sizlere bu yazıda aktaracağım. 

Yurt dışında staj yapmak her üni-
versite öğrencisinin hayalidir, yani 
herkes tatile gitme havasıyla staj 
yapmaya gitmek ister hem de CV’de 
yurtdışı stajı çok güzel gözükür.
Bu hevesle, çoğu mimarlık ve inşa-
at mühendisliği öğrencisi gibi, ben 
de kendime yaz stajı ayarlamak için 
Mart-Nisan ayları arasında çeşitli 
şirketlere başvurdum ve her sene ol-
duğu gibi başvurulardan sonra bana 
gelen otomatik mesajlardan sonra 
uzun süre hiç bir firmadan ses çık-
madı. Şirketler böyle ölü taklidi yap-
mayı çok severler ama bu kimsenin 
umudunu kırmasın, eninde sonunda 
iyi yada kötü bir şekilde cevap veri-
yorlar. TAV’a yaptığım başvurunun 
üstünde bir kaç ay geçtikten sonra, 
Abu Dabi’deki Midfield Havalimanı 
Terminali Projesi’nde staj yapmaya 
hak kazandığımı belirten bir mail 
aldım. Bundan sonra da vizeyle ilgili 
bazı gecikmelerden sonra, Arap Ya-
rımadasındaki ülkelerde genellikle 

☐	Cem	Şentay

yabancı ülkelerden gelen çalışan sa-
yısı için bir kota var bu sebeple vize 
çıkma işlemi uzayabiliyor, Abu Da-
bi’ye 3 stajyer arkadaşımla uçtuk.

Abu Dabi şehir merkezi, ilk aklı-
nıza gelen görüntüler gibi: Upuzun 
plajlar ve yüksek gökdelenler. Her ne 
kadar bunlar hoş görünse de, yüksek 
hava sıcaklığından dolayı açık hava-
da gezmek pek mümkün olmuyor 
ve alışveriş merkezleri arasında gez-
mekle yetinmek zorunda kalıyorsu-
nuz. Şehrin görülmesi gereken yer-
leri arasında genellikle ünlü alışveriş 
merkezleri ve oteller var. Diğerleri de 
çöller ve develer ama onları safariye 

giderseniz görebiliyorsunuz.
Abu Dabi ve Arap Yarımadası’n-

daki diğer ülkelerle ilgili bilmeniz 
gereken en basit şey: Sıcak. Buzdo-
labı gibi olan havaalanından dışarı 
çıktığımıza pişman olmuştuk. Gidi-
len ülkelerde sizi zorlayacak iki şey 
vardır: Gittiğiniz ülkenin iklimi ve 
farklı kültürleri. Birleşik Arap Emir-
likleri’ne giderseniz, bu iki zorlukla 
da karşılaşacaksınız. Sıcak gerçekten 
en büyük sorun. Türkiye’den giden 
biri olarak gelenek göreneklere alış-
mak çok sorun olmadı benim duru-
mumda, ancak orada kaldığım her 
gün havanının sıcaklığı beni rahatsız 

etti. Sıcağın diğer bir kötü yanı, açık 
havada gün içinde herhangi bir akti-
vite yapmanızı da engelliyor olması. 
Öyle ki, öğle saatleri gibi şantiyede 
havanın çok sıcak olduğu zamanlar-
da, işin durdurulduğu zamanlar olu-
yor. Sıcağın iyi yanı Türkiye’ye dön-
dükten sonra pek sıcaktan bunalma 
sorununuz olmuyor, “Bu da sıcak mı 
ya ben neler gördüm!” diyip gülüp 
geçebiliyorsunuz 36 derece havaya.

Bu ülkede (daha doğrusu 7 emir-
liğin birleşiminden oluşmuş şehir 
devleti) Cuma namazına gitmek çok 
ciddiye alınıyor. Öyle ki, Cuma gün-
leri tatil! İlk bir iki hafta kafa karı-
şıklığı yaratabiliyor bu durum, ama 
iyi yanından bakmak gerek: Artık 
pazartesi sendromu yaşamayacak-
sınız! Benim gittiğim dönem (25 
Haziran-1 Ağustos) Ramazan ayına 
denk geldiği için, bu konuda biraz 
zorluk çekmiştim. Çalışma günle-
ri yarım gün oluyor, ancak şantiye 
stajı yapan arkadaşlar saat 4’te kal-
kıp sahaya staja gidiyorlardı. Şeriat 
yönetimi uygulandığı için, Rama-
zan ayında gün içinde yemek yenen 
yerler tamamen kapalı oluyor. Bu 
yüzden, duruma uyum sağlayana 
kadar aç kaldığım zamanlar da oldu. 
İş günlerinin yarım gün olmasının 
tek iyi tarafı, öğleden sonraları şehir 
merkezine giderek vakit geçirebilme 

şansıydı.  Ramazan ayından sonra ise 
mesai saatleri eski haline dönüyor ve 
geriye sadece cuma günü gezme şan-
sınız kalıyor. 

İş hayatı standart bir firmadaki 
gibi, bu yüzden o konunun üstünde 
çok durmayacağım. Şantiyede veya 
ofiste stajın nasıl olduğunu bilen 
herkes, yurtdışında da aynı şeylerle 
karşılaşacak. Tek fark, etnik köken 
ve konuşulan dil. Konuşulan dilden 
bahsetmişken, “Abi Abu Dabi’de staj 
çıktı ama ben Arapça bilmiyorum, 
acaba sıkıntı olur mu?” gibi bir dü-
şünceniz olmasın, şayet ülkedeki yer-
leşik nüfusun sadece %20’si Emirati 
(B.A.E. vatandaşlarına verilen ad). 
Günlük hayatınızda markette ya da 
restraurantta karşılaştığınız herkes 
İngilizce konuşabiliyor. Ufak zorluk-
lar yaşansa da, genel olarak iletişim 
konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. 

Yazıyı buraya kadar okuyup da, 
“Yurtdışı stajı da çekilecek çile değil 
arkadaş, bu işe iyisi mi hiç girmeye-
lim.” demeyin, Abu Dabi’ye gittiğiniz 
zaman yapabileceğiniz birçok eğlen-
celi aktivite, gezip görebileceğiniz 
yerler var. Dubai’den bahsetmeden 
önce, ilk olarak Abu Dabi’den bah-
sedeyim. 7 Emirlikler arasında en 
büyüğü olan Abu Dabi, Ferrari Wor-

ld adında bir mühendislik harikası 
yapıya da ev sahipliği yapıyor. Oraya 
gidip de Ferrari World’e gitmemek 
olmazdı, bu yüzden Yas Waterworld 
(Abu Dabi’deki oldukça büyük ve eğ-
lenceli olan bir su parkı) ve Ferrari 
World paket biletlerimizi 350 AED 
(Arap Emirlikleri Dirhemi, 100 USD 
= 365 AED sabit kuruyla satılıyor) 
gibi cüzi bir miktara alarak gezimi-
ze başladık. Yas Waterworld’de güzel 
bir cuma geçirdikten sonra, bir son-
raki hafta da Ferrari World’e gittik. 
Gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. 
Adrenalin tutkunu biriyseniz, dünya 
üzerindeki en hızlı Roller Coaster’ın 
da orada bulunduğunu öğrenmek 
eminim ki sizi sevindirecektir. Fer-
rari World ve alışveriş merkezleri 
dışında yapabileceğiniz bir başka şey 
de çöl safarisi. Bir tur otobüsü sizi 
şehir merkezinden alıp çöldeki bir 
kampa götürüyor. Orada isterseniz 
deveye binebilir, isterseniz ATV’lere 
binip kumlar üstünde yarışabilir, is-
terseniz de 4x4 ciplere binip kumul 
tepeleri üstünde atlayabilirsiniz. Ak-
şam da yöresel yemekler yiyip çölde 
çay içerek bir gece geçirip, oldukça 
dolu bir gün geçirebilirisiniz. 

Dört saatlik bir uçuşu sadece staj 
yapmak ve Abu Dabi’yi görmek için 

Son yıllarda Türk firmalarının yurt dışında proje yapmaya başlamalarıyla, öğrenci-
lere yurt dışında staj yapma imkanı doğmuş oldu. Geçtiğimiz yıl Abu Dabi'de staj 
yapan Cem Şentay bizle anılarını paylaştı.
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giden pek olacağını sanmıyorum. 
Abu Dabi’deki stajı en cezbedici ya-
pan kısım Dubai’ye olan günübirlik 
gezileriniz. Benim Dubai hakkında 
son derece masumane olan fikrim, 
şehirdeki gezilip görülebilecek yer-
lerin çoğunun birbirlerine yakın ol-
malarını düşünmemdi. Her ne kadar 
nüfusu az da olsa, her ne kadar bir 
çöl üstüne kurulmuş yapay bir şe-
hir de olsa, Dubai’de gezilecek yer-
ler arasındaki mesafe oldukça fazla. 
Burj Khalifa ve çevresi (Downtown 
Dubai), mutlaka görülmesi gereken 
bir yer. Bir inşaat mühendisi olarak 

kesinlikle ilginizi çekecek birden 
fazla mühendislik harikası yapı var. 
Burj el Arab ve Burj Khalifa gibi ya-
pıları görmek, eminim ki inşaat mü-
hendisliği ve mimarlık öğrencilerine 
ilginç gelecektir.

Ailenizden ayrı, düzgün yemek 
yemeden ve uyuyamadan, işlerden 
dolayı stresli yada boşluktan sıkıl-
mış, sıcaklardan bunalmış olsanız 
da, yurtdışı stajlarını en güzel yapan 
şey orada tanışacağınız kişiler ve çok 
sıkı arkadaş olacağınız diğer stajyer-
ler. Gerçekten birileriyle günlerce 
aynı odada, aynı kampta aynı şart-
larda kalmak, okulda edineceğiniz 
arkadaşlıklardan daha sağlam ola-
caktır. İleride sizinle aynı işi yapacak 
kişiler de sizin bu stajlarda tanıştığı-
nız arkadaşlarınız olacak, sizin sek-
töre girmenizi sağlayan kişi belki staj 
yaptığınız şirkette çalışan bir ağabe-
yiniz yada ablanız olacak. Özellikle 
yurtdışında aynı memleketten insan-
ların birbiriyle olan ilişkilerinin daha 
hızlı geliştiğine bizzat tanık oldum. 
Abu Dabi veya hangi ülkenin hangi 
şehri olursa olsun, yanınızda başka 

stajyerlerin de olacağından emin ol-
duktan sonra stajı kabul edin.

Not ortalamanızı yada CV’nizi 
düşünmeyin ve staj başvuruları açılır 
açılmaz bir yurtdışı stajına başvurun. 
Denemeden sonucun ne olacağını 
ve sizi birçok yönden bu kadar çok 
geliştirecek ve olgunlaştıracak başka 
bir fırsatı ne zaman elde edeceğinizi 
bilemesiniz.

YURTDIŞI STAJ: ABU DABİ

Burj	Khalifa

Ferrari	World
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
ALT DİSİPLİNLERİ
☐	Hazırlayan:	Gökçe	İrem	Akgün

İnşaat	mühendisi	nedir?	Ne-
ler	yapar?	Bölümden	mezun	
olduktan	sonra	nasıl	çalışma	
ortamlarında	bulunabiliriz	ya	
da	hangi	alanlarda	uzman-
laşabiliriz?	Bu	tarz	sorulara	
cevap	vermesini	umduğu-
muz	yazımızda,	inşaat	mü-
hendisliğinin	alt	disiplinlerini	
açıklıyoruz.

ÇEVRE	MÜHENDİSLİĞİ
İnşaat mühendisliğinin en geniş alt 

bilim dallarından biri çevre mühen-
disliğidir. İnşaat mühendisliği ve çev-
re mühendisliği, yurt dışında birçok 
üniversitede “Civil and Environmental 
Engineering” olarak beraber okutul-
maktadır. Ülkemizde ise gerek alanının 
genişliği, gerek konuda uzman mühen-
dis ihtiyacının fazlalığı nedeniyle, in-
şaat mühendisliği bünyesinden ayrı bir 
bölüm olarak okutulmaktadır. Hidrolik 

MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ

mühendisliği, kimya mühendisliği ve 
yanı sıra makine mühendisliği pren-
siplerinin de kullanıldığı, su ve atık su 
teknolojileri, hava kirliliği kontrolü, ses 
kontrolü (gürültü), katı atık geri dönü-
şüm teknolojileri ve yakma sistemleri, 
yakıt pilleri ile atık sudan elektrik akımı 
üretmek ve sulandırılmış atık su çamuru 
ile biyogaz üreterek elektrik temini gibi 
enerji konularıyla da ilgilenmektedir.

GEOTEKNİK	MÜHENDİSLİĞİ
İnşaat mühendisliği alt bilim dalla-

rından biri de geoteknik mühendisliği-
dir. Geoteknik mühendisliği yapıların 
yer altında kalan kısımlarını inceler, ze-
min etüdü yapar, yapıların temellerinin 
sağlam zemine oturmasını sağlar. Bütün 
yapıların (binalar, köprüler, istinat du-
varları, tüneller, karayolları, demir yol-
ları, limanlar, barajlar vb.) en ekonomik 
şekilde zemine yerleştirilmesi üzerine 
çalışır.

MALZEME	BİLİMİ	VE		
MÜHENDİSLİĞİ

Malzeme bilimi ve mühendisliği, 
inşaat mühendisliğine yardımcı ve en 
önemli alt dallardan biridir. Beton ve 
asfalt karışımı gibi seramik; alüminyum 
ve çelik gibi metal; polimetilmetakrilat 
(PMMA) ve karbonfiber gibi polimer 

ve kompozit malzemelerin üzerinde ça-
lışılan disiplinler arası bir bilim dalıdır. 
Malzeme mühendisliği aynı zamanda 
boya ve kaplama gibi yapıyı koruyan 
malzemelerle de ilgilenir. Başka bir araş-
tırma alanı ise alaşımlama yani daha 
güçlü bir metal üretmek için metal iki 
tip metali birleştirme işlemidir. Son yıl-
larda özellikle medyanın odağı haline 
gelen nanoteknoloji ve nanobilim saye-
sinde malzeme bilimi bütün üniversite-
lerde ön plana çıkmaya başlamıştır. Adli 
Mühendislik ve Başarısızlık Analizi gibi 
konularda malzeme bilimi çok önemli 
bir faktördür. Malzeme mühendisliği ay-
rıca yapılarda kullanılacak olan malze-
melerin mekanik ve dinamik özellikleri-
ni de inceler. Avantaj ve dezavantajlarını 
ekonomik olma durumunu göz önünde 
bulundurarak belirler. Malzemelerin 
dayanım ve dayanıklılık incelemeleri ile 
yeni malzeme araştırmalarını yapar. Ya-
pıda kullanılan malzemelerin birbiri ile 
olan etkileşimlerini inceler.

KIYI	MÜHENDİSLİĞİ
Kıyı mühendisliği, kıyı alanları yöne-

timi ile ilgilidir. Bazı durumlarda deniz 
savunma ve kıyı koruma terimleri, sıra-
sıyla sel ve erozyona karşı savunma an-
lamında kullanılır. Kıyı savunma  daha 
geleneksel bir yöntem olmasına rağmen 
günümüzde toprağın genişleyebilme-
si açısından kontrollü toprak kayması 
kullanıldığı için alanı genişlemiş ve kıyı 
yönetimi terimi daha popüler bir hal al-
mıştır.

YAPI	MÜHENDİSLİĞİ
Yapı mühendisliğinin asıl amacı, in-

sanlığın faydasına olacak yapıların be-
lirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe 
sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak 
boyutlandırmak ve bu yapıların işleme-
sini sağlamaktır. Yapı mühendisliğinin 
ilgi alanları yapıların statik modelleme-
sini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. 
Burada amaç, oluşan kuvvet ve gerilme-
lerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır

Yapı mühendisliği, ulaşım ve alan 
geliştirmede hidrolik, çevresel, yapısal 
ve jeoteknik olarak tasarım, planlama ve 
yürütme konularını ele almaktadır. Yapı 
firmaları inşaat mühendisliği firmaları-
nın diğer sektörlerdeki firmalardan daha 

fazla ekonomik risk alma eğiliminde ol-
ması ile birlikte birçok yapı mühendisi 
de, sözleşme hazırlama ve gözden geçir-
me, lojistik operasyonların değerlendi-
rilmesi, malzeme planlaması ve bütçele-
rinin incelenmesi gibi işlerde rol almaya 
başlamışlardır. Bu sayede yapı mühen-
disliği dalı diğer bilimlerle daha ilişkili 
bir hal almaya başlamıştır.

DEPREM	MÜHENDİSLİĞİ
Deprem mühendisliği değişik yapıla-

rın tehlikeli depremlere dayanma kabi-
liyetlerini ve yapılardaki zayıf noktaları 
inceleyen bir mühendislik çeşididir. Je-
ofizik bilimiyle paralel çalışmalar yürü-
tür. Yapı mühendisliğinin bir alt koludur 
ve kendi alanında yapı mühendisliğin-
den daha kapsamlı incelemeler yapar. 
Deprem mühendisliğinin ana hedefleri; 



90 91BÜYAP CIVIL NEWS 2016 BÜYAP CIVIL NEWS  2016

sallantılı zemin yapıların etkileşimini 
kavramak ve olası depremlerin sonuç-
larını öngörmektir. Yapıların, depreme 
maruz kaldıklarında bir takım kurallara 
uyum içerisinde davranış gösterebilme-
si için yapıların, buna uygun dizayn ve 
inşa edilmesini, sonrasında da bakımını 
sağlarlar. Depreme karşı dayanımlı yapı-
lar üretebilmek adına birçok ülkede özel 
yönetmelikler hazırlanmıştır ve yapıla-
rın inşaatlarında kontrol referansı olarak 
kullanılmaktadır

ULAŞTIRMA	MÜHENDİSİ
Ulaştırma, hidrolik ve geoteknik 

mühendisliği hesaplarının başlangıcını 
teşkil eder. Bir yol, kavşak veya üst ge-
çit projelerine yıllık geçen araç sayısı 
gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. Ulaştır-
ma amaçlı yapılarda sanat (su kanalları, 
hendekler vb.) yapılarında yani hidrolik 
mühendisliğine giren kısımlarda da tra-
fik ve nüfus bilgilerine ihtiyaç duyulur. 
Bir bakıma planlama mühendisliği ile 
beraber çalışmaktadır. Trafik bilgisi böl-
genin nüfus (demografi) gelişmesi ile 
yakından alakalıdır

Ulaştırma (trafik) mühendisi, in-
san ve taşınacak malların ulaşımında, 
ulaşım yollarının güvenlilikli dizaynı-
nı tasarlar. Trafik mühendisi; yolların, 

MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ

otobanların, tren yollarının, kavşakların 
projelendirmesini uygun standartla-
ra göre yapar. İmalat aşamasında proje 
müdürü, şantiye şefi, arazi mühendisi 
pozisyonunda, yolun projeye uygun bir 
şekilde imal edilmesini sağlar. TC Kara-
yolları, TCDD, TC. Köy Hizmetleri gibi 
kamu kuruluşlarında görev alarak, işin 
hem imalatını hem de kontrolünü üst-
lenir.

HİDROLİK	MÜHENDİSLİĞİ
Su (hidrolik) mühendisi, su yolları-

nın ve su yapılarının inşaatı ile ilgilenir. 
Savakların, barajların, su borularının, 
kanalların, galerilerin statik ve dinamik 
analizlerini yapar. Liman yapılarının 
dalga analizleri ve dalga kıran tasarımla-
rını yapar. Su kaynaklarının gün geçtik-
çe azalması nedeniyle bu bölüme verilen 
önem de artmaktadır. ◀
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30. BÜYAP OLAĞAN GENEL KURUL
BÜYAP verimli geçen bir dönemin sonunda yeni   yö-
netim ekibini 30 Mayıs 2016’da yapılan genel kurul ile 
seçti. Bu yıl diğer dönemlerden farklı olarak yönetim ku-
rulu içerisinde yeni koordinatörlük alanları ve bunlara 
destek olması amacıyla destekleyici komisyonlar açıldı. 
Çalışmalardaki verimi arttırmak için kulüp içindeki so-
rumlulukları daha küçük parçalara ayırarak yönetimde 
yaptığımız bu değişikliğin gelecekte olumlu sonuçlar do-
ğuracağını umuyoruz.  

30. BÜYAP Olağan Genel Kurulu tüzüğe bağlı olarak 
kurula katılan en yaşlı kişi tarafından açıldı ve oy birli-
ğiyle Genel Kurul Başkanı olarak eski Yönetim Kurulu 
Üyesi İdil Yapıcı seçildi. 2015-2016 Büyap Başkanı Eray 
Ölmez kurula geçtiğimiz senenin mali raporlarını sundu. 
Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını koyan aktif üyeler 
konuşmalarını yaptılar. Seçimler kapalı oy açık sayım 
sistemiyle yapılarak, BÜYAP 2016-2017 Yönetim Kurulu 
Üyeleri seçildi. Halil İbrahim Akçan Başkan olurken Os-
man Can Kaya, Muhammed Talha Bolat ve Akın Ersöz 
Başkan Yardımcısı seçildi. Genel kurul, komisyon üyele-
rinin seçimiyle devam etti. Yeni yönetim kurulu ve ko-
misyon üyelerine başarılar diliyoruz.

Yönetim	Kurulu	Üyeleri	

Başkan Halil İbrahim Akçan
Başkan Yardımcıları Osman Can Kaya, 
Muhammed Talha Bolat, Akın Ersöz
Genel Sekreter Emirhan Yıldız
De&Co Koordinatörleri Utku Dilaver, Emre Aslan
Civil Career Koordinatörü Ayşe Tuğba Öztürk
Sponsorluk Koordinatörü Mert Cem Kazancı
İlkokulumuz Koordinatörü Eda Tezcan
Dergi Koordinatörü Gökçe İrem Akgün
Arge Sorumlusu Sezin Akdeniz

Komisyon	Sorumluları

AER Yarışması Sorumlusu Batuhan Diker
Basın–Yayın-Tanıtım Sorumluları Ramazan 
Demiralay, Alperen Gürer
Kulüp İçi Etkinlik Sorumlusu Mert Can Çınarlı 
ProCe Yarışması Sorumlusu Yiğit Şahinkoç
Sponsorluk Sorumluları Ardis Cantürk, Ferdi Köse
Teknik Gezi Sorumlusu Tunahan Beşer
Women in Build Environment ve Boğaziçi Köprü 
Zirvesi Sorumlusu Hazal Yaprak Arı

GENEL KURUL


