CIVILNEWS
BÜLTEN
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü

Kasım 2017

Civil Career 2017’ye Hoşgeldiniz !

Bu yıl 10.’sunu düzenlediğimiz Civil Career 400’ü
aşkın katılımcısıyla Türkiye’deki inşaat ve yapı
sektörünün “En”lerini öğrencilerle buluşturmaya
devam ediyor. Hem sektörde alanında uzman
hem de inşaat mühendisliği okumuş ancak farklı
sektörlere yönelmiş başarılı isimleri bu etkinlik
altında toplama misyonuyla yola çıktık. İnşaat

Büyap Nedir ? | Syf. 2

mühendisliği ve mimarlık öğrencileri için alternatif kariyer olanaklarının paylaşıldığı ve tartışıldığı
paneller ve konuşmalarda öğrencilerin mezuniyet
sonrası hedeflerini seçmelerinde yardımcı olmayı
amaçlıyoruz. Aydınlatıcı ve ufuk açıcı olması
umuduyla, hepinize keyfili bir Civil Career diliyoruz.

İnşaatın Devleri: ENR
Listesi | Syf. 12

Civil Career ‘17 Konuşmacı
Özgeçmişleri | syf. 20

Sayfa 2

CIVILNEWS BÜLTEN

BÜYAP Nedir?

Boğaziçi Üniversitesi’nin en köklü ve aktif kulüplerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
(BÜYAP) 1987 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği öğrencileri ve bu alana ilgi duyan tüm Boğaziçilileri bir araya getirmeyi hedefleyen kulübümüz
gerçekleştirdiği organizasyonlarla üyelerini ve katılımcılarını eğlenceli bir ortamda profesyonel yaşama
hazırlamaktadır.
Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilkin gerçekleştirildiği
Design & Construct Çelik Köprü Yarışması’yla dünyanın dört bir yanından mühendislik ve mimarlık
öğrencilerini eşsiz Boğaziçi atmosferinde buluşturarak keyifli bir mühendislik deneyimi yaşatmaktadır.
Sektörün önde gelen ve başarılı isimlerinin ağırlandığı Civil Career etkinliği bir kariyer günü olarak üni-

versite sıralarından profesyonel hayata farklı bakış
açıları sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı şantiyelerine
düzenlenen Teknik Gezilerle sahada bire bir gözlem
yapma fırsatı vermektedir. Herkesin eşit koşullarda
eğitim hakkına sahip olması gerektiği düşüncesiyle
yola çıkılan İlkokulumuz projesiyle sosyal sorumluluk bilincini arttırarak sürecin içinde yer alma şansı
tanımaktadır. Civil Meeting İnşaat Mühendisliği Mezunlar buluşmasında ve Uluslararası İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin buluştuğu Iaces ile ortak düzenlediği etkinliklerde deneyimlerin paylaşıldığı ve kültürel etkileşimin sağlandığı ortamlar yaratmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana hedeflerini büyüterek ve
vizyonunu genişleterek ilerlemeyi bir ilke olarak kabul eden Büyap yeni fikirlere ve gelişmeye açık bir
kulüp olarak yoluna devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
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Civil News, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün yıllık
olarak çıkardığı inşaat sektörü dergisi. Mimarlık ve İnşaat
sektörünü geniş bir yelpazeden almaya çalıştığımız, röportajlarla renklendirdiğimiz derginin yanı sıra Civil Career ve
De&Co etklinliklerimiz için iki adet bülten hazırlamaktayız. Bu sayımızla da katılımcılarımızla buluşmanın gururunu yaşıyoruz.

Binası,
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DESIGN & CONSTRUCT

“TBMM
Başkanlık
Konutu,
Türkiye'deki
devlet binaları
arasında LEED
sertifikası alan
ilk bina oldu.”

Design & Construct, Boğaziçi
Üniversitesi Yapı Kulübü’nün her yıl
düzenlediği uluslararası çelik köprü
yarışmasıdır. 11 seneyi deviren çelik
köprü yarışması 11-13 Nisan’da
Güney Kampüs’te gerçekleşecek.

Artık geleneksel hale gelmiş
olan De&Co bir yarışma olmasının yanında yerli
yabancı mühendislik öğrencilerinin bir araya gelerek birçok paylaşımda bulunduğu sosyal bir
etkinliktir. Yarışmaya bu zamana kadar 770 yarışmacı, 145 takım ve köprü katılmış, toplamda
yaklaşık 155.000 Tl ödül verilmiştir.
Geçtiğimiz sene 11-12-13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen De&Co yine yenilikler ve sürprizlerle doluydu. 11 Nisan tarihinde alanında
yetkin katılımcılar ile Boğaziçi Köprü Zirvesi’ni
gerçekleştirdik. Zirvede gün boyunca köprü üzerine uzmanlaşmış konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi. Açılış konuşmacımız bizi senelerdir
destekleyen Prof. Dr. Erhan Karaesmen’di.
Programın devamında Limak Yatırım Projeler
Sorumlusu Reşit Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Soyöz, Metal
Yapı Mühendislik ve İnşaat CEO'su Sayın Selami ve Gülsan Holding Teknik Koordinatörü
Altok Kurşun’du.
12 Nisan Çarşamba günü Güney Meydan’da
kurulan köprüler ile takımlar zamana karşı kurulum bölümü için pratik yapma şansı yakaladılar.
Jüri üyelerimiz meydanda kurulan köprüleri zi-

yaret ederek estetik değerlendirmelerini yaptılar.
13 Nisan Perşembe günü ise heyecan doruktaydı. Takımlar Güney Kampüs otoparkında önceden belirlenmiş alanlar üzerinde zamana karşı
kurulum yaptılar. Zamana karşı kurulumdan
sonra ankraj ile sabitlenen köprülere ağırlık yükleme testleri yapıldı. Yüklemeler sonucunda
köprülerin deplasman değerleri ölçüldü.

14 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen gala yemeği ile ödüller sahibini buldu. Estetik ödülü olan
1500 TL’yi Boğaziçi Üniversitesi’nden Boun
Vikings aldı. Üçüncülük ödülü olan 2500 TL’yi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden genTEAM alırken ikincilik ödülü olan 5000 TL’yi
Gheorghe Asachi Teknik Üniversitesi The Bridge of Spies ile aldı. Birincilik ödülü son iki senede olduğu gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne
gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Patika
10000 TL’yi kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
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Yarışmaya katılan takımlar:

•

Ömer Halis Demir Üniversitesi – Derbent

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - genTEAM

•

Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samazon

•

•

Uludağ Üniversitesi – Strong Cage

•

Yıldız Teknik Üniversitesi – Team Orion

Sakarya Üniversitesi - Krissteel

• Pamukkale Üniversitesi – Diamond Brigade
•

Balıkesir Üniversites – Promete

•

Boğaziçi Üniversitesi – Boun Vikings

• University
(Hırvatistan)

of

Zagreb

–

Cronnection

• Gheorghe Asachi Technical University of
Iaşii – The Bridge of Spies(Romanya)

Önümüzdeki sene yarışmaya katılacak takımlar
çalışmalara çoktan başladılar. Sizi de yarışmacı
olarak aramızda görmeyi çok isteriz. Ekibinizi
toplayıp internet sayfasından ön başvurunuzu
yapabilirsiniz.

•

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Karat

Etkinlik websitesi:

•

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Patika

•

Dokuz Eylül Üniversitesi – Rainbow

• Manisa
Batbridge

Celal

Bayar

Üniversitesi

http://boundeco.org/tr/ana-sayfa
//Gökçe İrem Akgün
–
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proCE ‘17
Geçen sene ilki düzenlenen Türkiye’nin lisans
seviyesindeki ilk ve tek gayrimenkul geliştirme yarışması olan ProCE bu sene de tüm hızıyla devam
ediyor.

lara akıllarındaki soruları sormaları ve doğru cevaplara ulaşabilmeleri için stratejik partnerimiz olan
ULI (Urban Land Institute) tarafından bir danışma
heyeti sağlandı.

ProCE Gayrimenkul Geliştirme Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre
mühendisliği, şehir bölge planlama, peyzaj mimarlığı, işletme, ekonomi, muhasebe gibi bölümlerinden
2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 4-5 kişiden oluşan
takımlar halinde katıldığı bir gayrimenkul geliştirme
yarışmasıdır. Yarışmacıların ana görevi onlara verilen hayali parayla belirtilen arazi üzerine çalışanı
oldukları hayali şirketin yeni yatırımını belirlemek
ve bu yatırımı şirketin sahipleri olan jüri üyelerine
sunmaktır.

Bu sürecin sonunda, 24 Kasım’da, takımlarımız
üniversitemize gelerek jürilerimize sunum yapacak
ve kulübümüzün bu sene 25-26 Kasım tarihlerinde
düzenlediği en büyük kariyer günü etkinliğimiz olan
Civil Career’e katılacaklar. Etkinliğin son gününde
ilk üçe giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek
ve birinci olan takımımız tüm katılımcıların önünde
projelerini nasıl gerçekleştireceklerini anlatacaklar.

Bu sene, internet üzerinden yapılan başvurulardan
sonra takımlarımız 3-4-5 Kasım tarihinde üniversitemizde düzenlediğimiz seminerlere katıldılar. Seminerlerde sektörün önde gelen değerli isimleri
tarafından şehirleşme ve toplum, proje geliştirme
süreçleri, gayrimenkul stratejik planlama, proje yönetimi, mühendislik ekonomisi, projelerde mimari,
proje finansmanı, sürdürülebilirlik ve yeşil binalar,
geliştirmede mali bakış açısı ve pazar araştırmaları
gibi konular işlendi. Seminerlerden sonra takımlara
hazırlanmaları için 20 günlük bir süre tanındı ve
elbette ki bu süreçte yalnız bırakılmıyorlar. Takım-

Dereceye giren takımlara verilecek ödüllerimiz;
1.Takım: ULI üyesi şirketlerde staj imkanı ve
2500 TL
2.Takım:ULI teknik gezilerine katılma imkanı ve
1500 TL
3.Takım: ULI etkinliklerine katılma imkanı ve
1000 TL
Bu sene ikincisini düzenlememizde ve bu yarışmayı kulübümüzün geleneksel bir etkinliği haline getirmemizde payı olan herkese ve tüm katılımcılara
emekleri için teşekkür ediyor; dereceye girecek takımları da şimdiden tebrik ediyorum. Gelecek ProCE’lerde görüşmek üzere.
//Enes Helvacı
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IACES
International Assocation of Civil Engineering Students
(IACES) amacı uluslararası inşaat öğrencilerini kaynaştırmak ve yerel olarak düzenlenen organizasyonları uluslararası hale getirip inşaat mühendisliği öğrencilerinin diğer
ülkelerdeki etkinliklere ulaşması için köprü görevi görmektir. Büyap olarak yurt dışına açılma penceremiz olarak
gördüğümüz IACES etkinliklerini yıllardır hem düzenleyici hem de katılımcı olarak desteklemekteyiz.

Bu sene de Boğaziçi Yapı Kulübü olarak IACES’in Porto’da düzenlenen, katılmakla yükümlü olduğumuz ve 2015
yılında bizim de düzenlediğimiz bir etkinlik olan, yıllık
genel kurulu Access 17’ye katılmak üzere Büyap başkanı
ve iki başkan yardımcısı olarak Portekiz’e gittik. Access
17, toplamda 7 gün süren içinde çeşitli seminerlerin, GB
seçiminin, şehir turlarının ve en önemlisi eğlence odaklı
etkinliklerin olduğu bir organizasyon olarak planlandı. Bu
etkinliğe 15’e yakın ülkeden 60’a yakın kişi katıldı. Bir
hafta boyunca farklı ülkelerden gelen inşaat mühendisliği
öğrencileriyle çeşitli seminerlere katıldık. Porto’daki inşaat
mühendisliği fakültesiyle ve inşaat mühendisliği eğitimiyle
ilgili bilgiler aldık. Porto’da şehir turları, şehirdeki köprülere teknik geziler, müze gezileri gibi etkinliklere katıldık.
Akşamları ise grup olarak eğlendik, farklı ülkelerden gelen
insanlarla kaynaşma fırsatımız oldu.

Organizasyonun toplanma amacı olan seçimde yeni GB
oylandı ve yeni yönetim seçildi. Aynı zamanda bir sonraki
seçim için yapılan oylamayı LC METU kazandı ve Ankara
ilk defa bir IACES etkinliğine ev sahipliği hakkı kazandı.
Genel olarak eğlenerek ve yabancı öğrencilerle kaynaşarak
geçirdiğimiz bir hafta oldu, Portekiz’deki inşaat mühendisliği hakkında bilgi sahibi olurken oradaki büyük mimari
yapıları özellikle köprüleri gezme fırsatımız oldu. Ülkemize elliye yakın yeni arkadaş edinmiş ve muhteşem bir hafta
geçirmiş olarak döndük.
Bu sene ise LC Boğaziçi olarak nisan ayında IACES
üyelerini ağırlamak üzere “LC Meets LC” etkinliğini düzenleyeceğiz ve yaklaşık 25 yabancı öğrenciyi okulumuzda
bir hafta boyunca ağırlayacağız. Bu etkinliği yine uluslararası bir yarışma olan Design and Construct (DECO) yarışmamızla eş zamanlı olarak düzenleyerek festival havasında
bir hafta geçirmeyi planlıyoruz.
Her sene çeşitli ülkelerde yaklaşık olarak 4-5 IACES etkinliği düzenleniyor ve Büyap olarak yönetim kurulumuz ve
üyelerimizle bu etkinliklere katılmaya çalışıyoruz.
IACES’in bir parçası olmaya devam edeceğiz.

//Ardis Hasan Can Cantürk
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WIBE
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü olarak bu sene
üçüncüsünü düzenleyeceğimiz “Women in Built Environment” 10 Mart 2018'de Güney Kampüs İbrahim
Bodur Oditoryumu'nda yapı sektörünün liderleriyle
katılımcıları buluşturacak. Erkek egemen olarak bilinen
ve kadın istihdamının erkek istihdamına oranla oldukça
az olduğu yapı sektöründe arka plana atılamayacak kadar başarılı ve yönetimde söz sahibi olan kadınlarımızın
başarılarının devamlılığını ve artırılmasını teşvik eden
konuşmacılarımız yönetim, gayrimenkul, mimarlık ve
finans alanlarında katılımcılarımızı aydınlatacak. Geçtiğimiz iki senede Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü takip eden hafta düzenlenen Women in Built Environment'ta etkinlik sonrası sertifika ve sponsorlar tarafından sunulan hediyeler takdim edildi. Genç kadınlara
umut ışığı olmak amacı ve misyonuyla yapılan konuşmalarda sektörün lider isimlerinden Zeynep Akdilli
Oral, Gülcemal Alhanlıoğlu, Mehpare Evrenol, Ebru
Dildar Edin, Murat Yeşildere, Neşecan Çekici ve Eda
Yeğinaltay Kurt yer aldı. “That moment” kartları dağıtıldı ve konuşmalar sırasında akıllara kazınan cümleler
katılımcılar tarafından bu kartlara yazıldı, gün sonunda
seçilen kartların sahiplerine sürpriz ödüller verildi.
Geçtiğimiz iki senede gelen konuşmacılarımız, kadın
çalışanların yapı sektörüne gösterdiği ilginin neden erkek çalışanlardan daha az olduğundan ve kadınların
yapı sektöründe karşı karşıya kaldığı sorunlardan bahsetti. Aile hayatı ve iş hayatını aynı anda yürütmenin
zorluğu altından başarıyla kalkan ve bu kadar sorumlu-

lukla dimdik durabilen kadının zaman yönetimi anlatıldı. Yapı sektörüne ek olarak finans alanında Garanti
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de
konuşmacılarımız arasındaydı.
Günümüzde kadın mühendislerin artırılması, onların
mühendislik alanında tereddüt etmeden çalışmaları için
cesaretlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan Limak'tan
Yatırım Planlama ve Kontrol Direktörü Eda Yeğinaltay
Kurt kadın öğrencilerin mühendis olmasını sonuna
kadar desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini
belirtti.
2016'da ilki düzenlenen etkinliğimizde bu sene daha
çok katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınların yalnızca inşaat sektörüne ve ekonomik hayata daha fazla
katkıda bulunması için değil bu sektörde yükselmeleri
ve başarılarıyla emsal oluşturmaları için de çalışıyoruz
ve bu alanda başarılı olmuş kadınları gelecekte yapı
sektöründe söz sahibi olmak isteyen kadın öğrencilerle
buluşturmaya devam ettirmek istiyoruz. İstanbul içi ve
dışından yapı sektöründe kadın faktörünün önemine
destek veren herkesi etkinliğimizde konuk etmekten
mutluluk duyacağız. Kayıtlar için tanıtımlarımızı takip
etmenizi rica ediyoruz.
//Melis Denizaltı

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü

Sayfa 9

İLKOKULUMUZ
BÜYAP sosyal sorumluluk olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin önde gelen kulüplerinden biridir. Bu yolda birçok
etkinliğin yanında yaptığı en önemli proje ilkokulumuz
projesidir. BÜYAP bu okullarla Türkiye’de fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı ve çocukların daha iyi şartlarda
eğitim
almasını
sağlamayı
amaçlamaktadır.
“İlkokulumuz” eğitimin zor koşullar altında, kısıtlı
imkânlarla yapıldığı bölgelere yeni okullar inşa edilmesi
ve bu okulların etkin kullanılması amaçlayan bir sosyal
sorumluluk projesidir. Türkiye’nin önde gelen şirketlerin
VE derneklerin desteğiyle tamamladığımız okullarda
sosyal bilincin artmasının yanı sıra, inşaat mühendisliği
öğrencilerinin süreçte aktif rol alarak tecrübe kazanması
sağlanmaktadır. Büyap bu yolda Türkiye'nin farklı bölgelerine üç tane okul yapmış, dördüncüsünün de protokolünü imzalamıştır. Yaptığımız ilk ilkokul 2010 yılında
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ikinci okul Ağrı'nın Tezeren köyünde yapılmıştır. Üçüncü okulumuzu da geçtiğimiz yıl Adıyaman'ın Besni ilçesinde tamamlamıştır. Bu
proje Türkiye çapında da ses getirip birçok televizyon
kanalına haber konusu olmuştur.
Bu uğurda hız kesmemek için BÜYAP olarak dördüncü okulumuzun çalışmalarına haziran ayında başladık.
Okulumuzun hocalarıyla ve CEDBIK başkanı Sayın
Duygu Erten'le yaptığımız görüşmeler sonucu Türkiye'de

bir ilki gerçekleştirerek ilk yeşil ilkokulu yapmaya karar
verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucu bu okulu Elazığ'da
yapmaya karar verdik. Okul çalışmaları için önce Elazığ
valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüşüp okul için protokol imzaladık. Daha sonra mimari proje için Öney Mimarlık ile anlaştık. Okulumuzun yapımı için şu an bu
aşamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. BÜYAP olarak
bir yeşil okul yapmanın gururunu yaşamak istiyoruz.
BÜYAP olarak bu uğurda çalışmalarımıza devam
edip eğitim için elimizden geleni yapacağız.

//Ömer Faruk Kılıç
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İnşaatın Devleri: ENR Listesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Firma Adı
ACS, Actividades de Const. Servicios
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Bechtel
VINCI
China Communications Const.
TECHNIP
BOUYGUES SA
Skanska AB
STRABAG SE
Saipem
Power Construction Corp. of China
Fluor Corp.
Construtora Norberto Odebrecht SA
Hyundai Engineering & Const
Ferrovial
Samsung C&T Corp.
China State Construction Eng Corp.
Ozturk Holding Co.
Royal BAM Group nv
Abeinsa SA
Petrofac Ltd.
Consolidated Contractors Group
China Railway Group Ltd.
CB & I
PCL Construction Enterprises Inc.
GS Engineering & Construction
China Nat'l Machinery Industry Corp.
JGC Corp.
CIMIC Group Ltd.
Sailini Impregilo SpA
OHL
Tecnicas Reunidas
Lend Lease
Daelim Industrial Co. Ltd.
Obayashi Corp.
Kiewit Corp.
Renaissance Construction
McConnell Dowell Corp.
Chiyoda Corp.
Orascom Construction Ltd.
EIFFAGE
SK Engineering & Construction
Daewoo Engineering & Const.
China Gezhouba Group Co. Ltd.
KBR
Jan De Nul Group
China Civil Engineering Const. Corp.

Ülke
İspanya
Almanya
Amerika
Fransa
Çin
Fransa
Fransa
İsveç
Avusturya
İtalya
Çin
Amerika
Brezilya
Kore
İspanya
Kore
Çin
Türkiye
Hollanda
İspanya
İngiltere
Yunanistan
Çin
Amerika
Amerika
Kore
Çin
Japonya
Avustralya
İtalya
İspanya
İspanya
Avustralya
Kore
Japonya
Amerika
Türkiye
Avustralya
Japonya
Mısır
Fransa
Kore
Kore
Çin
Amerika
Çin

ENR (Engineering News Record)
ENR (Engineering News Record) merkezi New
York'ta bulunan, inşaat sektörüne dair haber, analiz ve
veri yayınlayan haftalık bir dergidir. Dünya inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden biridir. ENR her yıl
“Dünyanın En Büyük İnşaat Firmaları Listesi”ni yayınlar. Bu liste firmaların kendi başvurularıyla oluşturulur
ve firmalar cirolarına göre sıralanır. Bu sene ENR’nin
En Büyük 250 Firma listesinde ülkemizden 40 adet
inşaat firması bulunuyor. Bu 40 firmanın 7 tanesi ilk
100 içerisinde yer alıyor. Şimdi bu listeyi daha anlaşılır
hale getirmek için başlıca yerli ve yabancı firmaları inceleyelim.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios:
ENR listesinin lideri ACS 1997 yılında Madrid’de Florentino Pérez tarafından kurulmuş dünyanın başlıca
inşaat firmalarından biridir. ACS Almanya, Hindistan,
Brezilya, Şili, Fas ve Avustralya gibi dünyanın pek çok
farklı ülkesinde projeler üstlenmektedir. Firmanın toplam değeri neredeyse 40 milyar €’dur.

HOCHTIEF Aktiengesellschaft:
Hochtief Essen’de kurulmuş bir inşaat firmasıdır. Almanya’nın lider firmasıdır ve ENR listesinde 2. sıradadır. Kuruluşu 1874 yılına kadar dayanır. Hochtief pek
çok farklı ve önemli projeye imza atmıştır. Örneğin
Mısır’daki Abu Simbel tapınaklarının Nil Nehri’nin
taşkınlarına karşı korumuş, Boğaziçi Köprüsü’nü ve
Almanya’nın ilk nükleer santralini inşa etmiştir. Fakat
firmanın geçmişi sadece böyle prestijli projelerden ibaret değil. Hochtief II. Dünya Savaşı döneminde
“Führerhauptquartier Wolfsschanze”yi ve “Berghof”u
(Adolf Hitler'in Doğu Prusya’da bulunan karargâhı ve
dinlenme evini) inşa ederken işçileri zorla çalıştırmıştır.
Günümüzde ise Hochtief’in %50,26’sı biraz önce okuduğunuz ACS firması tarafından satın alınmıştır.
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ENR Uluslararası Müteahhitler Listesi
(İlk 200’ye Giren Türk Firmalar)

Polimeks İnşaat:

Sıra

Polimeks İnşaat bu sene ENR’nin yayınladığı listede
40. Sırada yer aldı ve Türk firmalar içinde zirveye yerleşti. Polimeks İnşaat, 1995 yılında üç girişimci ortak
Erol Tabanca, Cem Siyahi ve Abdullah Gözener tarafından İstanbul’da kuruldu. Polimeks, kuruluşundan
bugüne geçen 19 yıllık sürede Türkmenistan’da toplam
125 projeye imza atmıştır. Projelerinin %95’ine yakını
Türkmenistan’da yer alıyor. Ayrıca Çin, Suudi Arabistan ve Katar’da da faaliyet gösteriyor. Polimeks İnşaat’ın başlıca projelerinden bazıları Orta Asya’nın en
büyük spor kompleksi olarak gösterilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi ve Türkmenistan’ın zengin kültürel
özelliklerini taşıyan Anayasa Anıtı ve Bağımsızlık Anıtı’dır.

No

Fima Adı

40

Polimeks İnşaat Taahhüt Ve San. Tic. A.Ş.

44

Renaissance Construction

79

Enka Construction & Industry Co. Inc

81

TAV Construction

86

Ant Yapı Industry & Trade JSC

93

Yapı Merkezi İnşaat Ve Sanayi A.Ş.

98

Nata Construction Tourism Trade & Industry

101

Çalık Enerji Sanayi Ve Tic. A.Ş.

118

Tekfen Construction And Installation Co. Inc.

121

Yüksel İnşaat Co. Inc.

Renaissance Construction (Rönesans İnşaat):

123

Atlas Grup

Rönesans İnşaat bu sene listeye 7 sıralık düşüşle 44.
Sıradan giriş yapıyor. Rönesans İnşaat, Rönesans Holding grubu altında faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, 1993 yılında, 1990 yılı ODTÜ İnşaat Mühendisliği
mezunu Erman Ilıcak tarafından Rusya’nın St. Petersburg şehrinde kuruldu. Rönesans İnşaat toplam 15 milyon metre karelik bir alanda 500’den fazla projeyi başarılı bir şekilde tamamlamıştır ve toplam 21 ülkede
40.000’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en değerli inşaat firmalarından biridir.

133

MAPA İnşaat Ve Ticaret A.Ş.

135

Limak İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

137

Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.

138

Ilk Construction

141

Kuzu Group

146

Doğuş İnşaat Ve Ticaret A.Ş.

147

DIA Holding FZCO

148

Nurol Construction And Trading Co.

151

Onur Taahüt Taşımacılık İnşaat Tic. Ve Sanayi
A.Ş

155

GAMA

157

Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Peyzaj İnş.

158

STFA Construction Group

169

Kayı İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

173

Eser Contracting

174

Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Dış Ticaret A.Ş.

182

IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

184

Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc.

193

Aslan Yapı Ve Ticaret A.Ş.

195

SUMMA Turizm Yatırımcılığı A.Ş.

200

Bayburt Grup A.Ş.

TAV İnşaat:
TAV İnşaat bu sene de 1 sıra yükselerek listede 81.
Olarak yerini alıyor. TAV İnşaat, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal ihalesinin TAV Grup
tarafından alınması sonucu 2003 yılında resmen TAV
Grubu bünyesinde kuruldu. Bugüne kadar 3 milyon
metrekarelik inşaat projesinde yer alan TAV İnşaat’ın
genel merkezi İstanbul’da bulunuyor. Ayrıca TAV İnşaat Libya, Bahreyn, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri,
Mısır, Katar ve Umman gibi pek çok ülkede projeler
yürütüyor. Asıl olarak havalimanı inşasında uzmanlaşan
TAV İnşaat pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor.
Son olarak TAV İnşaat’ın Avrupa’daki ilk projesi olan
Aéroports de Paris halen devam ediyor ve 2017 yılında
bitirilmesi planlanıyor.
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Grenfell Kulesi Yangını

Grenfell Tower yangını 14 Haziran 2017'de Kuzey Kensingtonda bulunan 24 katlı Grenfell Tower blok konut
dairelerinde meydana geldi. Yaklaşık 80 ölüme ve 70'den
fazla yaralanmaya neden oldu ve bu yangında 129 dairenin 23'ünün sakinleri hayatını kaybetti, yaklaşık 255 kişi
ise kurtulmayı başardı.
Grenfell Tower yangını, 14 Eylül 2017'de gerçekleşti. Acil
servisler yerel saatle 00: 54'te ilk yangın raporunu aldı.
Söndürüldüğü ana kadar yaklaşık 60 saat boyunca yanmıştı.. Londra'nın dört bir yanındaki 250'den fazla itfaiyeci ve
70 ateşli motor, yangın kontrol çabalarına karıştı. Polis ve
itfaiye, dördüncü kattaki bir buzdolabı dondurucusunda
kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangının başlamış olduğuna inanıyorlar. Ateşin hızlı bir şekilde büyümesinin en
önemli sebebinin olarak da yaygın bir şekilde kullanılan
dış cephe kaplaması olduğu düşünülüyor. Böyle bir facianın bir daha yaşanmaması için Londra genelinde bina
yönetmeliklerine ve yangın güvenliğine ilişkin bağımsız bir
inceleme başlatıldı ve halen sürdürülmektedir.
4. katta başlayan bu yangının hızlı bir şekilde tüm binaya
yayılıp içerdekilerin kaçmasını engllemesinin ana sebebi
olarak kompozit köpük sandviç panellerin kolay bir şekilde tutuşup yangını engelsiz bir şekilde bütün katlara yayması gösteriliyor.
Başlangıçta Grenfell için planlanan yanmaz kaplamanın
konseyin tasarruf yapabilmesi için daha ucuz ve yanıcı
alternatifiyle değiştirildiği öğrenildi. İlginç olarak The Times tarafından sızdırılan e-postalar, konseyin adına binayı

yöneten Kensington ve Chelsea Kiracı Yönetim Organizasyonunun (KCTMO) 1970'lerde kuleyi kaplaması için
kullanılan materyali ucuzuyla değiştirerek 293.000 £ tasarruf ettiğini gösteriyor.
Hükümet tarafından yangın güvenliğini arttırabilmek için
ülke çapında çok geniş kapsamlı denetlemeler başlatıldı.
Araştırmalara göre Grenfell Kulesi'ndeki gibi yanıcı kaplamalı binaların sayısı en az 208 ve şimdiye kadar test edilen
blokların hepsinde başarısız yangın güvenliği kontrolleri
bulunuyor.Tasarruf uğruna kaybedilen canlar devletin
derhal önlem almasına yetti ve arttı bile. Benzer dış cephe
kaplamaları, Plymouth, Greater Manchester, Liverpool,
Portsmouth ve Sunderland gibi alanlardaki diğer kulelerden çıkartıldı. Denbighshire'daki Ryhl Lisesi, il genel meclisinin binadaki kaplamanın, Londra'daki kule blokta kullanılanları üreten aynı şirket tarafından yapıldığını tespit
etmesinin ardından kapatıldı. Maidenhead, Brentford ve
Tottenham'daki Premier Inns'deki kaplamayla ilgili hükümetin yüksek yapı kriterlerine uymadıkları için endişeler
baş gösterdi. . Bütün bu bulgulara rağmen yetkililer ülke
çapında bütün riskli binaların güvenli hale getirilmesinin
yıllar alabileceğini söylüyor

/Umut Yalçınkaya
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Gelecekteki Evimiz: Uzay Metropolleri

Dünya dışındaki gezegenlerde veya uzay boşluğunda insanlar için
yaşam alanları kurmak günümüzün en çok tartışılan projelerinden
biri haline gelmiştir. Dünya üzerinde binaların hangi fizik kuralları
çevresinde yapılacağı ve bunlar arasında ulaşımın nasıl yapılacağı
artık çok iyi bilinmekte. Peki Dünya’daki yer çekimine sahip olmayan veya bunun çok daha azını bulunduran yerlerde şehirleşme
nasıl mümkün? Uzayda bu şehirleri kurmak için geliştirilen 3 temel model var: Bio-Domes, ADY modeli ve Serbest Uzay modeli.

bilen ve kendi kendine yetebilen bir sistem kurmak. Dünyadaki
şehirler ve hatta ülkeler bile kendi sınırları dışındaki kaynaklara
ihtiyaç duymakta, bu yüzden bir şehir ne kadar yalıtılmışsa, yani
temel kaynaklara ne kadar uzaksa; oksijen, besin ve su depoları o
kadar korunaklı olmalı. Bir diğer büyük problem ise şehri uzayın
şiddetli radyasyonlarından koruyabilmek. Halen başka gezegenlere
veya dünyanın yörüngelerine bile bir şey taşımanın maliyeti çok
yüksek. Bu sebepten dolayı şehir duvarlarında alüminyum kullanımı, hafif ve kullanışlı bir materyal olduğu için, en yaygın düşünceBunlardan en yaygın olanı; jeo mühendisliği tarafından geliştirilmiş lerden biriydi. Fakat NASA’nın araştırmalarına göre radyoaktif
projeleri kullanarak veya ‘’bio-domes’’olarak bilinen kubbe biçim- ışınlar alüminyumdan sadece geçmekle kalmıyor, geçerken bir
deki yaşam alanlarını kurarak Dünya benzeri gezegenleri Dünya’ya miktar alüminyumu da beraberinde götürüyor. NASA’nın Uzay
benzetecek şekilde değiştirmek.
Yaşamı ve Fiziksel Bilimler departmanı başkanı Bill Paloski’ye
göre bu sorunun çözümü en geç 2024 yılına kadar bulunacak.
İkincisi ise Alçak Dünya Yörüngesi modelidir. ADY, yeryüzüne
uzaklığı 160-2000 kilometre aralığında olan yörüngeye verilen Uzayda kolonileşme projelerinin gerçekleştirilmesi hala çok zor
isimdir. Bu model bir örnek üzerinden anlatılırsa, Uluslararası olsa da imkansız olmadığı ve Dünya’nın insan yaşamının sürdürüUzay İstasyonu devletin resmi ikametgahı olarak düşünülebilir.
lebileceği tek gezegen olmadığı artık bilinmekte. Başka gezegenlerde yaşama fikri tahmin edilenden daha da yakın olabilir.
İstasyonun etrafına ise bir şehrin temel unsurları olan; insanların
yaşayabilecekleri, temel ihtiyaçlarını alabilecekleri ve üretim yapabilecekleri yerler geliştirmek bu modelin projelerinden biridir.
Üçüncü ve sonuncusu ise Serbest Uzay Modelidir. Bu model
temel olarak ihtiyaçlarını karşılamak için uzayda bulunan kaynakları kullanan, yapay yer çekimine sahip, kendi etrafında dönerek
uzayda süzülen silindir şeklindeki şehir olarak düşünülebilir.
Uzayda bir şehir oluşturmanın en zor kısmı ise uzun süre dayana-

/Aslı Kaya
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Sivas Hobbit Evleri

Marmara Depremi

Edebiyat tarihinin en önemli kilometre taşlarından,
John Ronald Reuel Tolkien’in kaleminden çıkmış “Orta Dünya”
evrenini hepimiz biliriz. 1937 yılında çıkan “Hobbit” ve 1954-55
yıllarında çıkan “Yüzüklerin Efendisi” serisi, fantastik evrenlerin
neredeyse tümüne ilham kaynağı olmuş, sayısız farklı eserin
temellerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Birçoğumuz bu
dünya ile 2001 yılında izleyicilerle buluşan Yüzüklerin Efendisi
kitabının filmi sayesinde tanıştı. Şüphesiz 2001’den 2014’e kadar
beyaz perdeye çıkan bu evrenin filmleri de tıpkı kitaplarının
edebiyat dünyasına yaptığı gibi sinema tarihinde önemli bir iz
bıraktı.

Bilim insanları gelecek bir zamanda Marmara’da 7 ve üstü şiddetinde bir deprem olacağı konusunda hemfikir. Aynı zamanda
araştırmalar gösteriyor ki bu gelecek pek de uzak olmamakla
birlikte her an bu ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Yaklaşık her
yıl 2.5-3 santim batıya doğru kayıyoruz ve bu nedenle bir enerji
birikiyor. Birikme sonucu oluşan enerjinin de dışarı çıkması
kaçınılmaz olacak. Beklenen depremin şiddeti tam olarak bilinmemekle birlikte faydaki kırılmanın tek parçalı veya iki parçalı
kırılma olmasına göre değişebilir. Günümüz teknolojisiyle depremin şiddetini ve ne zaman olacağını söylemek mümkün olmasa
da bu deprem olacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Filmlerin çıkmasıyla birlikte bu dünyanın bazı öğeleri gözümüzde daha net canlanmaya başladı. İzleyicilerin ilgisini oldukça fazla
çeken bir şey de Shire’ın Hobbiton köyünde yaşayan Hobbitlerin
kaldığı enteresan evlerdi. Bu evlere yönelik ilgi o kadar fazla oldu
ki birçok ülke bunların benzerini inşa etti. Bir yamaçta bulunan
ve toprağın altında kalan bu evler, yakında ülkemizde de yapılıp
turizme açılacak. Sivas’ta Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’nda
konumlanacak evlerin henüz altı tanesi tamamlandı. “Yamaç
Evleri” olarak adlandırılan bu evlere talep çok fazla. Sivas Belediyesi bu projeyle yüze yakın ev inşa etmeyi planlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ‘Kuzey Anadolu
Fayı Marmara'da 17 Ağustos'tan sonra kırıldı. 12 Kasımda da
oldu, bir sonraki sismik boşluk olarak adlandırılan bölge ise
Marmara Bölgesi. Dünyadaki bilim insanlarının hemfikir olduğu
konu, Kuzey Anadolu Fayı içindeki bir sonraki deprem Marmara
Denizi'nde olacak. İstanbul merkezli ve 7'nin üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz.’ diye konuştu.

Yamaç Evleri projesi, üstünü toprağın örttüğü, bir tepenin yamacına inşa edilen evlerden oluşmakta. 1+1 ve altmış beş metrekare
büyüklüğündeki evler, en az iki günlük olmak üzere kiraya verilerek değerlendirilecek. Belediye Başkanı Sami Aydın ve eski Çevre
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de bu çalışmanın Sivas’a
önemli bir değer katacağına inandığını belirtti. Çeşitli ülkelerdeki
benzer turistik projelerden ilki, Yeni Zelanda’nın Matamata
kasabasına yapılan, aynı zamanda filmlerin ilgili kısımlarının da
çekildiği Hobbiton film seti. Hobbit evlerinin orijinallerinin
bulunduğu bu sete turlar düzenlenirken bölge çeşitli etkinliklere
de ev sahipliği yapıyor. Umarız ki Sivas’taki proje yeterince başarılı olabilir ve ülkemizdeki diğer belediyelere de böyle eğlenceli
projeler yapmak için bir teşvik olur.

//Can Güvener

Beklenen Marmara depremi tsunamiye de yol açabilir. Olası bir
tsunami deniz tabanı heyelanlarından kaynaklanacaktır. Araştırmalar da dalga yüksekliğinin yaklaşık 2- 2,5 metre boyunda oluşabileceğini gösteriyor.
Son zamanlarda gittikçe artan yapılardaki düzensizlik deprem
sonrası olabilecek kayıp riskini arttırdı. Uzmanlar en az 500 bin
konutun dönüşüm yapılması gerektiğini belirtirken aynı zamanda
insanlara deprem korkusu aşılamak yerine deprem bilinci kazandırılması, ilkyardım eğitimleri verilmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Deprem olması Marmara Bölgesi için kaçınılmaz bir durum ve
bu durumdan en az zararla çıkabilmek için bir an önce bu yönde
adımlar atılmalı ve önlemler alınmalıdır.

//Rumeysa Tulay
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Stonehedge

Birçoğumuzun ilk olarak Windows XP masaüstü arka plan fotoğraflarında gördüğü ve belki de pek anlam veremediği Stonehenge
Kelt Rahipleri tarafından yapıldığı iddia edilen Salisbury ovasına
tepeden bakan ve dolu bir kamyondan bile daha ağır taşlardan
oluşan merak uyandırıcı bir tarihi eserdir. Ruhun ölümsüzlüğüne
inanan Kelt Rahipleri tarafından en uzun gün olan 21 Haziran’da
düzenlenen ayinler ve diğer kurban ayinleri için bir araya gelinen
yerdir. Ayrıca arkeolojik çalışmalarda 4000 yıllık kemik, çanak,
çömlek gibi kalıntılara rastlanmıştır.
Hangi topluluk tarafından yapıldığı konusunda 4 grup ön plana
çıkıyor; Kelt Rahipleri, Romalılar, İstilacılar ve İlk çağ İnsanları.
Radyokarbon tarihleme yönteminin sonuçları yaklaşık 4500 sene
önce yapıldığını belirttiği için taş devrinin sonu, bronz çağının başı
civarlarına denk gelen bir dönemde yapıldığı fark ediliyor ki bu
tespit ilk çağ insanının yapıtın mimarları olduğuna işaret ediyor.
Bu tespitle birlikte eserin Kelt Rahipleri tarafından yapıldığı kanısının da yanlış olduğu ispatlanmış oluyor. Ayrıca bir toplu mezarın
bulunması ve ardından kemiklerin incelenmesi sonucu merhumların yaklaşık 300 km uzaklıkta yaşadıkları keşfediliyor.

Elbette, araştırmaların sonuç vermesi olumlu fakat acaba 4 tonluk taşlar bu kadar uzak mesafeden nasıl getiriliyor? Kimileri buzullarla diyor, kimileri afetlerle ama yine de bir temele oturtulamıyor bu tahminler.Bir yapının inşaat sürecinde düşünülmesi gereken 3 aşama var;

•
•
•

İnşaat malzemeleri tespiti yapılmalı ve lojistik sağlanmalı,
Malzemelerin nasıl kullanılacağına karar verilmeli,
İş gücü ihtiyacı tespit edilerek, pazardan adam bulunmalı.

Ve tabi ki bunların hepsi birbirine yakın zamanlarda yapılmalı.
İncelemeler esnasında tekne kalıntılarına rastlanıyor ve taşların
tekneler ile getirildiği öne sürülüyor. Bu fikri test etmek için İlk
çağda su taşımacılığı için kullanılmaya elverişli meşe ağacından
tekne örneği yapılmaya başlanıyor. Zamanın teknolojisi ile yapılmak istense de yer yer sorunlar çıkması nedeniyle zamanımızın
teknolojisi ile bir prototip hazırlanıyor. Testler sonucunda 1 tonluk meşe ağacı teknesi tek başına 4 tonluk taşları taşımayacağı
anlaşılıyor ve taşların taşınabilmesi için 2 tekne birleştiriliyor, böylelikle işlem gerçekleştiriliyor. En nihayetinde taşların taşınabileceğine de kanıtlanıyor.

Bulundurduğu taşlardan en uzunu 7 metre, 44 ton olması ile
birlikte yapıt toplamda 1500 ton ağırlığında kalıntı barındırıyor.
Yapı iki farklı tür taş barındırıyor. Dış daireyi oluşturan büyük
Mühendislik hesaplarına göre, 300 kişinin hiç ara vermeden 2,5
taşlar (monolith) yaklaşık 30 kilometre uzaktaki taşlarla benzerlik ila 3 sene sürecek şekilde, yaklaşık 1,5 milyon iş saati kadar çalışılgösteriyor fakat iç daireyi oluşturan ve yaklaşık 4 ton ağırlığındaki ması gereken sürede yapıtın yapılabileceği belirlenmiş.
mavi taşların nereden geldiği uzun bir süre belirsizlik taşıyor. Bu
sebeple Britanya'da yapı farklılığı gösteren bütün taş örnekleri
//Erdem Gürsoy
toplanıyor ve incelemelere başlanıyor. Bu iş yaklaşık 20 yıl sürüyor; en sonunda taşların bölgeye 300-350 km uzaklıkta, güneybatıda yer alan Preseli Dağlarındaki taş özellikleri ile eşleştiğinin farkına varılıyor.
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— Kariyer Merkezi—
Yüksek Lisans İçin En İyi 3Okul
1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(MIT)
Yalnızca inşaat mühendisliğinde değil diğer
mühendislik eğitimlerinde de dünyanın en iyi
üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Amerika’da Boston’da bulunmaktadır. Lisans eğitiminin yanında yüksek lisans ve doktora imkanını da sunan üniversite
dünyadaki en yüksek akademik itibar ve işveren
itibarına sahiptir. Üniversite, mühendislik bilimi,
inşaat mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, proje yönetimi ve çevre mühendisliği üzerine inşaat
mühendisliği mezunlarına yüksek lisans yapma
imkanı sunar.

2. Kaliforniya Üniversitesi – Berkeley
1868 yılında kurulan Kaliforniya Üniversitesi’nin mühendislik fakültesi San Francisco Körfezi'nde yer alan Berkeley'de bulunmaktadır.
Üniversitede, 72 öğretim üyesi 400 inşaat mühendisliği lisans öğrencisi ve 360 lisansüstü öğrencinin eğitimine ayrılmıştır. Bölümdeki eğitim,
öğrencileri sivil ve çevre mühendisliği mesleğinde liderlik için hazırlar. Lisans öğrencilerinin
yaklaşık dörtte biri yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans programları şunlardır: Enerji, Sivil Altyapı ve İklim, Mühendislik
ve Proje Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Yapısal
Mühendislik, Mekanik ve Malzeme, Sistem Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği.

3. Cambridge Üniversitesi
1209'da kurulan, İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi, dünyadaki en eski dördüncü
üniversitedir. Cambridge Üniversitesi özellikle
ünlü bilim adamlarını yetiştirmesiyle ünlüdür.
Isaac Newton, Charles Darwin, William Harvey,
Paul Dirac, J. J. Thomson, Ernest Rutherford,
Jane Goodall, James Clerk Maxwell, Francis
Crick, Alan Turing, Stephen Hawking bunlardan
bazılarıdır. Üniversitede inşaat mühendisliği bölümü jeoteknik santrifüjünü barındıran Schofield
geoteknik ve inşaat süreci modellemesi merkezi
ve geniş laboratuvarıyla toplam 4787 m2 alan
kaplamaktadır. Üniversitenin, sürdürülebilir kalkınma için mühendislik ve yapı mühendisliği
yüksek lisansı olmak üzere 2 tane yüksek lisans
programı vardır.
//Aslı Nur Muti
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— Kariyer Merkezi—
Bir ERASMUS Deneyimi
Münih Teknik Üniversitesi’ne kış dönemi İnşaat
Mühendisliği’nde Erasmus yapmak için geldim.
Özellikle bu dönem gelmeyi istedim. Çünkü Oktoberfest, Weihnachten gibi Alman kültüründe
yer alan bayram ve kutlamalar sonbahar-kış aylarındaydı. Derslerimin %70 i Almanca, çünkü lisans dersleri Almanca veriliyor burada. Ayrıca her
durumda Almanca konuşmaya çalışmam da Boğaziçi'nde aldığım Almanca eğitiminin günlük yaşama aktarılması açısından yararlı oluyor. Alman
kültürünü tanımanın yanı sıra diğer Erasmus öğrencileriyle de bir araya gelmek çok kültürlü bir
ortam oluşturuyor. Sosyal aktivite olanakları bakımından da Bavyera, irili ufaklı bir sürü şirin yerleşim yeriyle ve yakınındaki ülkelerle Erasmuslu’lara
kucak açıyor adeta.
Sanki bir rüyadayım da uyanacakmışım gibi geliyor. Benim tavsiyem nerede olursanız olun yaşadığınız her anı değerlendirmeye çalışın. Bir dakika
bile boşa geçirilmeyecek kadar önemli. Eğer Erasmus yapabilecekler varsa bir dakika düşünmesinler, yapamayacaklar için de gerçekten istedikleri
sürece bunun adının Erasmus olmasına gerek yok.
Yurt dışı stajları, yüksek lisans, iş bulma gibi konular çabaladıktan sonra sonuç verecektir. Başarılar dilerim.
Sonunda liseden beri kurduğum hayalimi yaşamaya
başlamıştım; Erasmus.. Münih’e gelmeden 2 hafta
öncesine kadar kalacak yerim yoktu. Maalesef Münih'te konaklama bulmak başlı başına bir sorun. Çünkü birçok öğrenci, çalışan bu şehrin olanaklarından
faydalanmak istiyor. Ocak’a kadar Studentenstadt’ta
yaşayacağım. Genellikle öğrencilerin yaşadığı bir yer
olduğu için bayağı canlı ve burada komşuluk ilişkilerine önem veriliyor. Flunkyball ve Beer Pong gibi
oyunlar koridorlarda oynanıyor, kısacası 7/24 yaşayan
bir yer. Sonrasında nerede kalacağım hala bir bilinmezlik, bir nevi göçebe gibi oradan oraya taşınıyorum
ama bu durum, yeni tecrübeler edinmeme olanak sağlıyor en azından.

//Ceren Dursun
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Akkuyu Nükleer Santrali

Ülkemizde yaklaşık olarak 50 yıldır süren tartışma ve çalışmalardan sonra nihayet 2015 yılında ülkemizdeki ilk nükleer enerji santrali olması planlanan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma töreni yapıldı. Mersin’in
Gülnar ilçesinde kurulacak olan 4800 MW kapasiteli santral
her biri 1200 MW güçteki 4 reaktörden oluşacak. İlk reaktörün 2019 yılında, diğer reaktörlerin de birer yıl arayla
devreye girerek 2022 yılında santralin tam kapasite üretime
geçmesi planlanıyor. Santralin tam kapasite çalışmaya başlayacağı 2022 yılında Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi
ihtiyacının %9,2’si karşılaması planlanıyor.
Proje ile alakalı teknik detaylara geçecek olursak; Akkuyu
Nükleer Güç Santrali’nde Rusya'ya ait 3. nesil VVER1200 (AES-2006) reaktör tasarımı kullanılacak. Bulgaristan,
Finlandiya, Çin ve Hindistan tarafından kullanımda olan VVER
1000 (AES-91) mimarisi üzerine geliştirilmiş olan bu reaktör tipi,
en yeni nükleer güvenlik ve radyasyon sızdırma tedbirlerinin yanı sıra
60 seneye kadar uzatılmış bir reaktör ömrü sunuyor. VVER tipi
reaktörlerin diğer basınçlı su reaktörlerinden en önemli farkları arasında yatay buhar üreteçleri ve hekzagonal örgü biçiminde yerleştirilmiş yakıt çubuğu tasarımları gösteriliyor. Kullanım ömrü dolduğunda
reaktörün ısıl verimi sadece %90 kapasiteye iniyor. Reaktör tesisleri;
çift koruyucu zırhlı (reaktör kalbi koruma kabı), modern aktif ve
pasif güvenlik tedbirleri ile donatılacak şekilde planda yer alıyor.
Yap-İşlet-Devret modelinin kullanıldığı Akkuyu Nükleer
Güç Santrali’nin mevcut proje üstlenicisi Atomstroyexport, Rus firma ROSATOM'a bağlı Atomenergoprom'un alt şirketi. ROSATOM dünya sıralamasında nükleer santral inşa etme hızında birinci, uranyum maden rezervinde ikinci, uranyum üretiminde beşinci,
nükleer enerji üretiminde ise dördüncü sırada. Aynı zamanda, dünyanın uranyum zenginleştirmesinin %40’nı ve nük-

leer yakıt piyasasının %17’sini elinde tutan firma Akkuyu
Nükleer Güç Santrali ile ilgili 4 aşamalı bir plan hazırlanmış. 1. aşama olan hazırlık aşaması; Akkuyu NGS Elektrik
Üretim Anonim Şirketi’nin kurulması, AKKUYU NGS
inşaatı için proje şirketine arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi,
Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesisi için tüm gerekli lisans
ve izinlerin alınması ve inşaat için ön hazırlık çalışmalarının
yapılması adımlarını içeriyor. Bu aşamaları santralin inşası,
santralin işletilmesi ve teknik destek verilmesi ve son olarak
da santralin işletmeden çıkarılması aşamaları takip edecek.
1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonu’nun kurulmasıyla
başlayan, 1962’de Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezi’nce 1MW gücünde TR-1 adında “havuz” tipi bir
deney reaktörü işletmeye alınmasıyla devam eden, takip
eden süreçte kurulan değişik hükümetler tarafından ihaleleri yapılan; fakat gerek darbeler, gerekse finansman sorunlarından dolayı sonuçlandırılamayan ülkemizdeki nükleer
enerji santrali çalışmaları bu mevcut projeyle başarıya ulaşacak gibi görünüyor. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu
tarafından Akkuyu Sahası için ilk defa yer lisansının 1976
yılında verilmiş olması bizlere geçirilen sancılı süreçler hakkında bir fikir verebilir. Şu an için başarıyla ilerliyor gibi
görünen projenin sonu umuyoruz ki Türkiye’nin geçmiş
nükleer çalışmaları gibi ucu açık kalmaz ve ülkemiz için
“yeni bir dönemin başlangıcı” olarak lanse edilen bu proje
gerçekten de amacına başarıyla ulaşır.

//Cenk Alp Sezgin
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Cengiz Bektaş

Canan Soybakış

1934 Denizli doğumlu Cengiz Bektaş, orta öğrenimini
İstanbul Erkek Lisesi'nde, yükseköğrenimini DGSA Süsleme, Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi'nde yaptı.1960'ta Alman şehircilik
kurslarına katıldı. Orada girdiği iki yarışmada ödül aldı.
ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak çağrılınca, Türkiye'ye
döndü. 1962-63 öğretim yılında ODTÜ İnşaat İşleri Başkanlığı, Mimarlık işliğini bir yıl yönetti.1963'te Ankara'da
Oral Vural ile birlikte kendi mimarlık işliğini kuran Cengiz
Bektaş halen özel işliğinde çalışmaktadır. 1966-69 arasında
Zafer Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulunda öğretim
görevliliğini yürüttü. Trakya Üniversitesi’nde iki yıl “Halk
Yapı Sanatı” dersi verdi. 1999 güzünden beri Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik
Bölümü lisansüstü öğrencilerine “Kültürün Planlamaya
Etkisi” konusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de
“Estetik” konusunda ders veriyor.Uluslararası ve ulusal
Mimarlık yarışmalarında 25'in üzerinde ödül kazandı.
Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi örnekleri arasında
sayılan yapılar gerçekleştirdi. 2 kez Ulusal Mimarlık Ödülü
aldı. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sosyal – Kültürel
Özek yapısıyla 2001 yılında Uluslararası Aga Khan Ödülü'nü kazandı. Ankara'daki Türk Dil Kurumu yapısı, mimarlarca Cumhuriyet dönemini simgeleyen yirmi yapıdan
biri sayıldı.Cengiz Bektaş, 2014 yılında Uluslararası Mimar
Sinan Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 2016 yılında, Ulusal
Mimarlık Sergisi ve Ödülleri'nde Mimar Sinan Büyük
Ödülü'ne layık görüldü.

1970 doğumlu Canan Soybakış, Galatasaray Lisesi’nden
mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’ni bitirdi. Miami Üniversitesi’nde bir yıl eğitim
aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. 1994 yılında kariyerinin
büyük bir kısmında çalışacağı malzeme planlama, tedarik
zinciri, ithalat / ihracat, uluslararası nakliye vb konularla
ilgili ilk deneyimine Arçelik – Lojistik Departmanında
başladı. Lojistik – planlama alanlarındaki tecrübelerine
American Cyanamid ve BASF firmalarında 2004 yılına
kadar yönetim ekiplerinin bir parçası olarak devam etti.
HILTI’de 2007 yılında Lojistik ve Teknik Servis Direktörü olarak başladı. 2011’de şirketinin kendisine getirdiği
farklı bir teklifi kabul ederek İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine geçti. Bu görevi yürüttüğü süre boyunca şirkette birçok yeniliğe önayak oldu ve şirketin “Great Place
To Work” ödüllerine giden yolculuğuna öncülük etti.
Eylül 2017’de ise yine İnsan Kaynakları alanında yeni hibrid bir role geçti. Bir yanda Hilti Türkiye organizasyonunun kültürel gelişiminden sorumlu Sherpa’lık rolü, diğer
yanda ise Hilti Türkiye’nin de bir parçası olduğu üst bölge
olan META bölgesinde (Orta Doğu, Türkiye, Afrika)
Üniversite İlişkileri sorumluluğunu aldı. İngiltere ILM
Enstitüsünden aldığı koçluk sertifika programı ile birlikte
kurumsal koçluk ünvanını alan Soybakış, halen kurum içi
koçluk çalışmalarına devam etmektedir.
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Emre Ilıcalı

Emre Hatem

1979 doğumlu Emre Ilıcalı, Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, Amerika Birleşik Devletlerinde Mühendislik
Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.
Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilimleri Doktora Programında tez çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle yurtdışında bulunduğu süre boyunca
yeşil binalar, yeşil tasarım ve sürdürülebilir malzemeler üzerine bir çok eğitim alan Emre Ilıcalı, ABD
ve Türkiye’ de yerli ve yabancı birçok inşaat projesinde mühendis ve proje müdürü olarak çalışmıştır.
2008 yılında iki arkadaşıyla beraber ALTENSİS
firmasını kuran EMRE ILICALI, Altensis çatısı
altında Türkiye deki birçok gayrimenkul projesinde
yeşil binalar ve proje yönetimi konusunda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Yerli ve yabancı birçok profesyonel kuruma üyeliği
bulunan EMRE ILICALI, ayrıca proje yönetimi ve
yeşil binalar alanında birçok uluslararası akreditasyona sahiptir. Yeşil binalar ve proje yönetimi konusunda Türkiye’ deki ilk uzmanlardan olan Emre
ILICALI, halihazırda Kentsel Dönüşüm, Enerji
verimliliği, Yeşil Binalar ve Proje Yönetimi gibi
çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

Emre Hatem Garanti Bankası’nda Proje ve Satın
alım Finansmanından sorumlu Birim Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Aynı zamanda bünyesinde Sürdürülebilirlik Ekibini de barındıran Proje Finansmanı
Birimi, bankanın proje, satın alım ve yapılandırılmış
finansman işlemlerini yönetmektedir .Başta enerji
olmak üzere telekomünikasyon, eğitim, sağlık, lojistik, medya, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerindeki çok sayıda proje, satın alım ve yapılandırılmış
finansman işlemleri ile ilgili olarak 15 yıl tecrübesi
bulunmaktadır. Star Rafineri, 3.Boğaz Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu gibi Türkiye’nin en büyük proje
finansmanı işlemleri olmak üzere, Türkiye’nin en
büyük hidroelektrik, rüzgar ve kömür santrali projeleri, ilk sınırlı rücu doğalgaz kombine çevrim termik
santrali, ilk ve en büyük elektrik dağıtım ve elektrik
üretim özelleştirmesi projeleri, ilk uzun vadeli Türk
Lirası cinsinden proje finansmanı gibi işlemlerin proje finansmanı süreçlerini yönetmiştir. Emre Hatem
liderliğinde, Garanti Bankası’nın Proje ve Satın Alım
Finansmanı Birimi, “Orta ve Doğu Avrupa’nın En
İyi Proje Finansmanı Kuruluşu”, “Türkiye’nin En İyi
Proje Finansmanı Kuruluşu”, “En İyi Enerji Finansmanı Kuruluşu”, “En İyi Finansman Sağlayan Türk
Şirketi” ve “Sürdürülebilirlikte En İyi Banka” dereceleri dahil olmak üzere çeşitli uluslararası ödüllere
layık görülmüştür.
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Levent Akgeman

Levent Akgerman, lisans eğitimini ABD Lehigh
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde,
İșletme Yüksek Lisansı’nı ABD Babson College’de
tamamladı. Eğitim hayatına paralel olarak bașladığı
çalıșma hayatında, Amerika ve İsviçre’de hızla ilerleyen Akgerman, bankacılık ve finans alanlarında
İsviçre’de Roche A.G. ve A.B.D.’de Park Avenue
Bank gibi kurulușlarda önemli görevlerde bulundu.
AKG Grubu’nun temellerinin atılmasında yetki ve
sorumluluk alan Akgerman, grubun AKG Gazbeton ve MORE Aquaculture yatırım projelerini yürüttü.Ege Genç İşadamları Derneği, Türkiye İinşaat
Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye Gazbeton
Üreticileri Birliği, DEİK gibi Türkiye’nin önde gelensivil toplum kuruluşlarında Bașkan ve Bașkan
Yardımcılığı görevlerinde bulunan Levent Akgerman, 2014 yılının mayıs ayından bu yana BASİFED
-Batı Anadolu Sanayici ve İșadamları Dernekleri
Federasyonu- Bașkanlığı görevini sürdürüyor.Levent Akgerman 2016 yılında Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Görevi Fethi Hinginar’dan devralan Levent
Akgerman 2 yıl boyunca bu görevi yürütecek.

Fatih Bora

Fatih Bora, SUMMA Genel Başkan Yardımcısıdır.
Üniversiteyi Ankara’da okuyan Fatih Bora, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur ve yüksek lisansını
ABD'de kurumsal finansman ve elektronik ticaret
alanında yapmıştır. . Kariyerine SUMMA'da 1996
yılında saha mühendisi olarak başlayan Fatih Bora,
bir süre boyunca Finansbank N.V.'de finansal analist olarak görev yapmıştır. 2001 yılında SUMMA
İnşaat Moldovya Bölge Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2003-2008 yılları arasında da SUMMA’da
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2006 yılında Şirketi halen onursal başkanı olan Mete Bora’dan kardeşleri Selim Bora ve Sinan Bora ile
birlikte devralmıştır. SUMMA genel başkan yardımcısı olarak bir sürü ülkede havaalanları, spor kompleksleri, oteller, hastaneler, iş merkezleri, alışveriş
merkezleri gibi pek çok önemli projelere imza atmıştır.
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Faruk Göksu

Faruk Göksu’nun eğitim hayatı ise Yenimahalle semtinde Öğretmen Kubilay İlkokulu ile başlamış olup,
o dönemler en hızlı kentleşen Demetevler semtinde
orta ve lise eğitimi ile devam etti. Ardından Gazi
Enstütüsü, Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdi. Daha
sonra da Orta Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1984 yılında
mezun oldu.Kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir
araya getiren pek çok kentsel dönüşüm projeleri uygulamıştır.
Kentsel gelişim ve dönüşüm konularında stratejiler,
yenilikçi model ve öneriler ortaya koymakta ve projeler gerçekleştirmektedir. Projeden etkilenen grupların
bir araya gelmelerini sağlamak üzere ‘uzlaşma yönetimi’ yapmaktadır.
Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek üzere
Kentsel Strateji ve Katılımcı Planlama Çalıştayları ile
kentsel sorunların çözümüne yönelik Stratejik Tasarım Çalıştayları düzenleyen Kentsel Strateji şirketinin
kurucu ortağıdır.

Uğur Ersoy

Mersin'de doğan Uğur Ersoy ortaokul ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. 1955
yılında Robert Kolej'den yüksek onur derecesi ile
inşaat mühendisliği diplomasını ve Teksas Üniversitesi'nde master derecesini aldı. Uğur Ersoy kurulma
aşamasında görev aldığı ODTÜ'de ilk rektör yardımcısı oldu ve iki yıl süreyle bu görevini yürüttü.
Daha sonra yeniden Teksas Üniversitesi'ne gitti ve
iki yıl içinde doktorasını tamamlayarak 1965'te döndü. ODTÜ'de iki kez bölüm başkanlığı, üç kez de
yardımcı rektörlük yaptı. 1976'da kurulma aşamasındaki İçel Kampüsü'nün 'kurucu dekanı' oldu.
1980-1981 yıllarında Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nde 'konuk profesör' olarak bulundu. 1992-94
arasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde 'konuk profesör' olarak görev yaptı. Kırk yedi yıl ODTÜ'de görev yaptıktan sonra hala devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. Makale ve bildirileriden 70 kadarı
uluslararası dergi ve hakemli sempozyum bildiri
kitaplarında yer almıştır. Prof. Ersoy, Amerikan
Beton Enstitüsünce (ACI) yılın en iyi araştırmasına
verilen Wason Ödülünü (1969) ve ODTÜ Prof. Dr.
M. N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Bilim Ödülünü (1985) almıştır. 2005 yılında da "University of
Texas Academy of Distinguished Graduates"e seçilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü

Sayfa 23

— Civil Career 2017 Konuşmacıları —
Mert Boysanoğlu

1976 yılında doğan Mert Boysanoğlu, ilk, orta ve
lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra “Oxford School Of Architecture” da
Mimarlık dalında lisans ve “Oxford Brookes
School Of Town Planning”de, Şehir Bölge
Planlama alanında yüksek lisans aldı. Mesleki
kariyerine 2000 yılında BSB London Architects
firmasında başlayan Boysanoğlu, 2001 yılında
çalışma hayatına InfoTron firmasında devam etti.
Mert Boysanoğlu Mesa’da 2003 yılında şantiye ince
işler şefi olarak başladığı iş hayatına daha sonra
yurtdışı işler, iş geliştirme müdürü ve genel müdür
yardımcısı olarak devam etti.
MESA’daki kariyerine 2003 yılında şantiye ince
işler şefi olarak başlayan Mert Boysanoğlu, 2007
yılına kadar MESA Maslak ve MESA
Kemerburgaz projelerinde görev aldı. 2007-2011
yılları arasında MESA Yurtdışı İşler Departmanı’na
bağlı olarak; Kazakistan ve Azerbaycan’daki
projelerden sorumlu olan Boysanoğlu, 2011- 2013
yılları arasında ise İstanbul ofisimizde; İş
Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüttü. 2013-2015
yıları arasında MESA’da Genel Müdür Yardımcılığı, 2015 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini yürüten Mert Boysanoğlu, Eylül
2016 itibari ile MESA’da Yönetim Kurulu
Üyeliği’nin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de
üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Mert
Boysanoğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi, Mimarlar Odası Üyesi ve Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi’dir.

Özgür Demirtaş

Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul
eğitimini Manisa’nın Salihli ilçesinde tamamladı. Orta
okul ve lise eğitimini ise İzmir’de tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni başarı ile tamamladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Boston College’da ana
dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında
(2003 yılında) doktor ünvanını kazandı. 2003 yılında,
Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College
City University of New York‘ta göreve başladı. Yine
2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi
seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm
fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek
“Üstün Öğretim Madalyası’nı” aldı. 2012 yılında
New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü’nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.
31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve
Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da yapılan 1 milyon profesör için yapılan değerlendirme
sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi. 2012 yılı Eylül
ayında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi’ne Finans Kürsü
başkanı olarak katıldı. Aynı zamanda Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu yönetim kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç İşadamları
Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danışmanlıklarını da üstlenmiştir.
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— Civil Career 2017 Konuşmacıları —
Emrah Ergelen

1989 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden mezun
olan Emrah Ergelen sonrasinda sırasıyla İngiltere University of Nottingham’da B.Eng with
Honours in Civil Engineering, ABD Massachusetts Institute of Technology’de MSc in Construction Management ve İtalya Università Bocconi’de MBA dereceleri elde etmiştir. 1995-2004
yılları arasında Hazinedaroğlu İnşaat’ta uluslarası
projelerde görev alan Emrah Ergelen, halen
2005 yılında kurduğu Arge İnşaat ile özellikle
Orta Doğu’da çeşitli altyapı inşaat taahhüt işlerine devam etmektedir.

Alperen Kibar

1999’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamalayan Alperen Kibar aynı sene
ODTÜ’de lisan üstü eğitimine başlamıştır. Aynı
zamanda MEG Technical Consultants’ta çalışmaya başlamıştır. Bunda sonra kariyerine Tenda
Mühendislik’te devam etmiş, ondan sonrasında
da Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş’de çalışmaya
başlamıştır. Halen SUMMA İnşaat Proje Lideri
olarak görevine devam etmektedir.
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Murat Kader

Murat Kader, 3 Mayıs 1970 Bolu doğumludur.
1987 yılında Bolu Atatürk Lisesi'nden mezun
olup aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde öğrenimine başlamıştır.
1991 yılında lisans eğitimini tamamlamış, 1994
yılında ise University of Pennsylvania'da yüksek
lisans eğitimini tamamlamıştır.
Mimarlık öğrenimi sırasında ; Behruz Çinici Mimarlık Bürosu'nda, Avusturya Viyana'da Marshalek&Laughclater Mimarlık Bürosu'nda ve
Boston'da Arch. Standford Wilk Bürosu'nda
mimar olarak çalışmıştır.
Halen 1995 yılında Sema Eser Özsaruhan ile
kurdukları İki Design Group kapsamında yurtiçi
ve yurtdışında mimari tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Mühendislik, şehircilik
ve tasarım birikimleriyle yakından ilişkilenen ve
sürekli bir araştırmaya dayanan dinamik ve ilerici
mekânlar, Kader'in mimari yaklaşımının temelini
oluşturur.
Ünlü mimarın projeleri arasında; Tanzanya’daki
Safari City, Adana Sheraton, Emaar Square ve
Arista Bomonti yer alıyor.

Sema Eser Özsaruhan

13 Nisan 1971’de İstanbul’da doğdu. 1987 Yılında FVM Özel Işık Lisesi’nden mezun olup
aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenimine başladı. Mimarlık öğrenimi
sırasında DG Mimarlık, Ltd.’de ve İsveç –
Stockholm’de Lennart Bergstörm Arkitektkontor AB’de mimar olarak çalıştı. Lisans eğitimi
fakülte ve üniversite 2.’lik derecesi ile 1991 yılında ve yüksek lisans eğitimini 1993 yılında tamamladı. 1992-95 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim
Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.Özsaruhan, konsept tasarımını ve iç mekanını
kapsayan geniş bir tecrübeye sahiptir ve rekabetten inşaata kadar çok çeşitli projeleri yönlendirmektedir. Uygulamaları düzgün, düzenli ve
narin mimari formları içeren işlevsel ve uygun
uzay eklemlerine dayanmaktadır. Halen 1995
yılında Murat Kader ile kurdukları 2 Design
Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. kapsamında tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.
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Mehmet Soydemir

2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Soydemir,
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapı mühendisliği eğitimi almış ve Koç
Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapmıştır. 2011 yılında çalışmaya başladığı Hilti’de halen Orta
Asya Satış Direktörü olarak çalışmayı sürdürmektedir.

Hamdi Kul

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünden
mezun oldu.2010 ve 2011 yılları arasında Propaln Proje Yönetimi ve
Danışmanlığı Şirketinde çalıştı.2011
yılında Hilti’de çalışmaya başladı.2015 yılında Koç Üniversitesinde
MBA alanında mastırını tamamladı.2017 yılı itibariyle Hilti’de Satış
Direktörü olarak işine devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
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Boğaziçi Bunu Biliyor Muydunuz ?
SineBU
Kampüs içinde sinemanın en iyi örneklerinin izlenebileceği SineBU, sadece Boğaziçi Üniversitesi
mensupları ve öğrencilerine değil tüm İstanbul
halkına açık bir mekan olarak AVM’lere sıkışan
sinemalara yeni bir alternatif olmayı hedefliyor.
Kuzey Kampüs'te yeni yapılan YADYOK Binası’nda yer alan, teknik olarak en yüksek standartlara sahip, 154 kişi kapasiteli SineBU sinema salonu
görme engellilerin Sesli Betimleme ile film izlemesine imkân veren bir sistemle donatıldı.
Aptullah Kuran Kütüphanesi
1863 yılında Harvard Üniversitesi'nin bağışladığı
200 kitapla temelleri atılan kütüphane, 150 yıl boyunca büyüyerek 450.000'den fazla kitaba sahip bir
koleksiyona ulaşmıştır. Şu anda Kuzey Kampüs'te
bulunan Aptullah Kuran Kütüphanesi Türkiye'nin
en büyük kütüphanelerinden biridir ve 7/24 hizmet
vermektedir.
BÜRES
Sürdürülebilir kampüs olma yolunda atılan önemli
adımlardan birisi Boğaziçi Üniversitesi Rüzgar
Enerji Santrali projesidir. Yaklaşık 1 MW’lık türbin
sayesinde Sarıtepe Kampüs yıllık elektrik tüketiminin %40 fazlasını üreterek tüm elektrik ihtiyacını
yenilenebilir rüzgar kaynağından karşılayan dünyanın ilk üniversitesi olma hedefindedir.
Mithat Alam Film Merkezi

Aralık 1999’da Mithat Alam’ın özel bağışı ile Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mithat Alam
Film Merkezi, üniversitenin Güney Kampüs’ünde
yer almaktadır. Merkez’in temel misyonu, sinema
bölümü bulunmayan Boğaziçi Üniversitesi’nde sinemaya ilgi duyan öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak ve fikir aşamasından üretim aşamasına kadar sinemanın farklı alanlarında
öğrencilerin yürütecekleri çalışmalara destek olmaktır ve zengin bir film arşivine sahiptir.

Aşiyan Müzesi
Şair Tevfik Fikret’in 1906-1915 arasında yaşadığı,1945 yılından bu yana müze olarak hizmet veren
evi, Güney Kampüs'ün hemen yanında bulunmaktadır ve İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahiptir, hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebilir.
Bizero
Üniversiteler kampüslerinde ulaşım için bisikleti
teşvik ederken, Boğaziçi Üniversitesi daha az enerji
kullanımı ve çevreye daha duyarlı bir ulaşım sistemi için kampüs içinde elektrikli bisiklet dönemi
başlattı. ‘Bizero’ projesini geliştiren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Akıncılar tarafından hayat geçirilen projenin
başlangıç kapsamında üniversitenin Kuzey ve Güney Kampüslerine yarı elektrikle çalışan, kiralanabilen bisiklet istasyonları kuruldu.

Taşoda Festivali
Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen Taşoda Festivali çoğu kişi için
adeta baharın habercisi. Tüm hafta sonu boyunca
açık havada canlı müziğin tadının çıkarıldığı etkinliği sadece Boğaziçi Üniversitesi değil diğer okulların öğrencileri de iple çekiyor.
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İstanbul Rehberi
İstanbul’un en güzel yerleşkelerinden birinde
geçireceğiniz birkaç gün için yapabileceğiniz belli başlı aktiviteler,gezilebilecek mekanlar ve yeme
-içme yerleri belirledik. Söylemesi bizden, gezmesi sizden…

Karanlıkta Diyalog-Gayrettepe Metrosu
Metro hattını kullanırken Gayrettepe Metrosu’nda görebileceğiniz Karanlıkta Diyalog görme
engellilerin günlük hayatlarını deneyimlemenizi
ve diyalog olduğu müddetçe karanlığın olmadığını ilk elden tecrübe etmenizi sağlayacak muhteşem bir aktivite.

Bebek Sahil
Okulumuzun Güney Kampüs Bebek Kapısı’ndan
çıkarak Bebek Sahile çok kısa bir sürede yürüyebilirsiniz. Burada deniz kenarında yürüyüş yapabilir ve
çeşitli restoranlarda kahvaltı veya güzel bir akşam
yemeğiyle gününüzü renklendirebilirsiniz. Bizim
önerebileceğimiz birkaç tane bilindik mekan arasında Mangerie(kahvaltı),Midpoint Bebek, Kırıntı Bebek,Chilai Bebek,Gradpa Coffee&Eatery bulunmaktadır.

Zorlu Center Alışveriş Merkezi-Gayrettepe
Metrosu/Zincirlikuyu Metro İstasyonu

Rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz açık ve kapalı alanları bulunan alışveriş merkezinde büyük
restoranlar ve mağazalarda güzelce vakit geçirebilirsiniz.

Beşiktaş
Taksim, Mecidiyeköy gibi merkezi yerlerden direkt
olarak Beşiktaş'a belediye otobüsleri çalışmaktadır.
Buradan Beşiktaş Meydan’a inip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.İstanbul Boğazına nazır her daim dinlence ve eğlence mekanlarıyla çevrili meydanda vakit
geçirmek son derece zevkli. Veya tarihi mekanları
gezebilirsiniz. Yıldız Parkı,Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Saray ve Çırağan Sarayı hepsi yürüme mesafesinde bulunurlar. Burada özellikle Yıldız Parkı, bahçeleri, köşkleri, cafe ve restoranları ile ziyaretçilerine
tam bir keyif imkanı sunmaktadır.
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Taksim
İstanbul'un en köklü yerlerinden biri olan
ve Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi,
Türkiye'nin en işlek ve en ünlü caddelerinden biridir. 19. yüzyıldan beri ününü
koruyan cadde, Tünel ile Taksim Meydanı
arasında uzanmaktadır. Farklı ülkelerden
gelen insanlar adeta bu caddede kültür
mozaiği oluştururlar. Burada istediğiniz
gibi alışveriş yapabilir, yorulduğunuzda
oturabilecek bir cafe bulabilirsiniz.Beyoğlu'nun yaşamaya devam eden
meydanlarından biri olan Tünel Meydanı,
tüm etnik kökenden insanlarla karşılaşacağınız ve İstanbul'u hissedeceğiniz bir
yerdir. Tarihi yapılarla bütünleşen Tünel
Meydanı, dünyanın en eski ikinci metrosu
ile Galata'ya kavuşturur sizi. O sırada
tramvay selam verir en nostaljik haliyle.
Galata Meydanı'na, Galata Kulesi'ne, İstiklal Caddesi'ne, St. Antuan Kilisesi'ne
ve birçok tarihi yere kısa adımlarla Tünel
Meydanı'ndan ulaşmanız mümkündür.
Burada gezmenin tadı bir başkadır.

Etiler
Boğaziçi Üniversitesi Metro Durağına
bindikten sonra Etiler metro durağında
inip cadde boyunca çeşitli alışveriş ve yeme-içme mekanlarında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

