
Bu yıl, yedincisini düzenlediğimiz Civil Career’de bir 

kez daha sizlerle buluşmaktan büyük heyecan duyu-

yoruz. İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencileri için 

alternatif kariyer olanaklarına odaklandığımız etkin-

liğimizi organize ederken çok yönlü ve interaktif bir 

öğrenme ortamı oluşturmak için yola çıktık. Yoğun ve 

zorlu geçen bir hazırlık sürecinin sonunda, sohbet et-

mekten büyük keyif aldığımız konuşmacılarımızı 

ağırlayacağımız ve bizlerin de merakla beklediği 

konulardan oluşan programımızla karşınızdayız. Röne-

sans Holding Proje Yönetim Direktörü Dr. Onur Tok-

demir ile ortaklaşa hazırladığımız vaka analizi 

yarışmamız, sizleri yeşil binalar ve sürdürülebilirlik 

üzerine düşünmeye yöneltecek tatlı bir rekabet or-

tamında geçecek. Konuşmaların yanı sıra programımız-

da yer bulan paneller, konuşmacılarımız ile bire bir 

etkileşime geçme fırsatı sunacak. Türkiye’nin 4 bir 

yanındaki 44 farklı üniversiteden İnşaat Mühendisliği 

ve Mimarlık öğrencilerine 2 gün boyunca ev sahipliği 

yapacağımız Civil Career 2015’te sizlerle tanışıp pek 

çok şey öğrenerek bizler de dolu dolu iki gün 

geçireceğiz. Kariyerinizi şekillendirirken alacağınız 

kararlara yardımcı olması umuduyla, hepinize keyifli bir 

Civil Career diliyoruz.  

Civil Career Koordinatörleri  

Civil Career ‘15 Başlıyor! 
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Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü’nün 2007’den beri 

geleneksel olarak gerçekleştirdiği uluslararası çelik köp-

rü yarışması Design & Construct bu yıl 10. yılını kutlu-

yor. Avrupa'da eşi olmayan yarışma, 

her yıl şenlik alanı gibi donatılan 

Boğaziçi Üniversitesi Güney Mey-

danı 'n ın eşs iz  atmosfer inde 

gerçekleştirilir. Beş kişilik takımlar 

halinde katılan yarışmacılar, belirli 

bir senaryo üzerine  projelendirdik-

leri köprülerini sergileme ve diğer 

takımlar ile zamana karşı  yarışma 

fırsatı bulurlar. Köprüler;  estetik, 

dayanıklılık, maliyet, verimlilik gibi 

farklı açılardan değerlendirildikten 

sonra   yarışmayı ilk üç sırada tamamlayan takımlara 

para ödülü verilir. Farklı kültürlerden öğrencilerin bir 

araya geldiği yarışmada, mühendisliğin minyatür bir 

uygulamasına Design&Construct sayesinde imza atılır. 

Siz de, bu yıl 13 – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında 

düzenlenecek yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak veya 

başvuru yapmak için www.buyap.boun.edu.tr adresini 

ziyaret edebilir veya info.deco2016@gmail.com mail 

adresinden bizle iletişime geçebilirsiniz. 

Design&Construct 10. Yılını Kutluyor! 

bizi bu konuda harekete geçirdi. Bu proje sayesinde 

yaklaşık altmış öğrenci, dört derslikli yeni ilkokuluna 

kavuşacak ve elverişli şartlarda eğitim alma şansı 

bulacak. Adıyaman Vali Yardımcısı Murat Süzen 

aracılığıyla tanıştığımız gönüllü bir müteahhit ile oku-

lumuzun inşaatının takibi konusunda anlaştık. İnşaata 

başlamak için gereken finansmanı sosyal sorumluluk 

projelerine duyarlı kurumsal ve bireysel bağışçılarımız 

sayesinde bulduk.  

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından 10 

Temmuz günü inşaata başladık. İşe, eğitime elverişli 

olmadığı için boşaltılan okulu yıkmakla başladık. 

25 Temmuz 2015’te kazı çalışmalarını tamamlayıp, 

tesviye betonu ve temel betonunu döktürdük. Şimdiye 

kadar aldığımız bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde 

okulumuzun yapımı için gereken finansmanın %85'lik 

bir kısmını karşılamış bulunmaktayız.  

Proje koordinatörü Osman Can Kaya: “Şu ana kadar 

bu işleri yapabilmek adına birçok şirketten ve bireyden 

yardım aldık ancak hala eksiklerimiz var ve bunları ka-

patabilmek için büyük uğraş veriyoruz. Malzeme olarak 

ihtiyacımızı büyük ölçüde bitirmemize rağmen maddi 

olarak yardıma hala ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı da 

karşıladığımız zaman, hiçbir engel olmadan kıştan önce 

okulumuzun eğitime açılabileceğine inancımız tam.” 

diyor. 

İlkokulumuz projesi eğitimin zor koşullar altında, 

kısıtlı imkanlarla yapıldığı bölgelere yeni okullar inşa 

etmeyi ve bu okulların etkin kullanılmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Büyap olarak 2010 yılında başladığımız 

“İlkokulumuz Projesi”ne bu yıl Adıyaman’da bir ilko-

kul yaparak devam ediyoruz. 

1 Haziran 2015 tarihinde Adıyaman Valisi Sn. Mahmut 

Demirtaş ile görüşmek üzere Adıyaman’a gittik. Bu 

görüşmenin ardından bize önerilen yerler arasından 

fiziki durumunun eğitime en elverişsiz olduğu Besni 

İlçesi’nin Yazıbeydilli Köyü’nde karar kıldık. Burada 

okul olarak hizmet veren bina, eğitime elverişsiz olduğu 

gerekçesiyle çürük raporu almış ve boşaltılmıştı. 

Öğrencilerin yaklaşık 5 aydır ahırdan bozma bir yerde 

sağlıksız bir şekilde eğitim almaya çalıştığını görmek ve 

o yerin kışı atlatamayacak kadar kötü bir koşulda olması 

BÜYAP İlkokul Yapıyor 

2015 Adıyaman 

Design&Construct 2015 

Design & 

Construct 

2016 Ödülleri 

Birincilik 10.000 TL 

İkincilik 5000 TL  

Üçüncülük 2500 TL 

Estetik  1500 TL 
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IACES Genel Kurulu Boğaziçi’nde 

“12-18 Ekim tarihlerinde 

IACES Genel Kurul 

Toplantısı BÜYAP ev 

sahipliğinde gerçekleşti.” 

Access 2015 
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Her yıl farklı üniversiteden bir yerel komi-

tenin ev sahipliğinde gerçekleşen 

Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri 

Akademik Kongresi (Academic Congress of 

Civil Engineering StudentS) bu yıl Büyap 

tarafından düzenlendi. ACCESS, ev sahibi 

ülkedeki inşaat mühendisliği disiplinini ve 

sektörü tanıtmaya yönelik aktiviteler, 

seminerler, teknik geziler, yarışmalar içeren 

bir akademik kongredir. Etkinlikte, 

GAR (General Assembly of Representa-

tives) adıyla düzenlenen genel kurulda yeni 

dönem stratejileri tartışılır ve yeni yönetim 

kurulu seçilir. 12-18 Ekim 2015 tarihlerinde 

ev sahipliğini yaptığımız etkinlikte bir sonra-

ki ACCESS etkinliğinin organizatörü olarak 

Delft Yerel Komitesi seçilirken, Başkan 

Yardımcımız Gökçe Emer de IACES 

Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Organi-

zasyonumuzda Al-

manya, Sırbistan, Su-

dan, Portekiz, Ar-

navutluk, Slovenya, 

Etiyopya ve Meksi-

ka’dan gelen çok 

sayıda katılımcıyla bir 

h a f t a  g e ç i r d i k . 

Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Kampü-

sü’nde deprem ile 

ilgili seminerler ve 

sarsma masası testleri 

yaptığımız küçük bir yarışma gerçekleştirdik. 

Özellikle İzmit Körfez Köprüsü’ne 

yaptığımız teknik gezi ile ilgili 

katılımcılarımızdan çok güzel geri dönüşler 

aldık. Belgrad yerel komitesi başkanı Jovana 

Cajkovic: “Ülkemizde bu nitelikte teknik 

geziler ne yazık ki düzenleyemiyoruz. Bu-

raya gelip, böyle büyük bir projenin içinde 

olmak beni çok heyecanlandırdı.” dedi. 

Akademik aktivitelerin yanı sıra sosyal ve 

kültürel aktivitelere de yer verdiğimiz AC-

CESS’te; Türk gecesi, hamam akşamı, boğaz 

turu, international night, Dolmabahçe 

Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya gezileri 

düzenledik. Bu yönüyle etkinliğimiz, farklı 

ülkelerden gelen inşaat mühendisliği öğren-

cilerinin gelecekteki meslektaşlarıyla bağlantı 

kurdukları bir kültürel etkileşim ortamı 

sağlamış oldu.  

Access 2015 - Workshop 
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Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü; 10 kişilik bir ekiple, 

15-18 Eylül tarihleri arasında Tekfen İnşaat ve Tesisat 

A.Ş.’nin sponsorluğunda Bakü’deydi. 

Tüm harcamaların Tekfen İnşaat 

tarafından karşılandığı 4 günlük 

teknik gezide, şirketin Bakü’de 

inşaatı hali hazırda bitmiş ve hala 

devam etmekte olan toplam 4 pro-

jesi gezildi. Bu projeler; 2 yıl gibi 

rekor sürede bitirilen Bakü 

Olimpiyat Stadı, bitirildiğinde Kaf-

kasya’nın en uzun gökdeleni olacak 

SOCAR Tower, enerji ve gaz 

sektörünün gözde projesi ‘Şahdeniz 

2’nin Kara Terminali Projesi 

(Sangachal Terminali) ve Off-Shore Platform 

inşaatlarıydı. Teknik geziler sırasında; proje hakkında 

mühendisler tarafından yapılan sunumların ardından 

şantiyeler gezildi. Mühendisler bu geziler boyunca gezi 

ekibine ellerinden geldiğince yardımcı oldular.  

Gezinin bir diğer amacı ise; mühendislerin oradaki 

çalışma hayatını gözlemlemekti. Tekfen İnşaat bunu 

kulüp üyelerine en iyi şekilde gösterdi. Gezi boyunca 

yalnız şantiyeler değil, çalışan mühendislerin kaldığı 

yerler ve çalışma koşulları yakından görüldü. Tekfen 

İnşaat, çalışanlarına verdiği değeri bizzat kulüp üyele-

rine de gösterdi. Azerbaycan kültürünü de yakından 

görme fırsatı bulan Büyap üyeleri, Azerbaycan’ın   

simgelerinden olan Heydar Aliyev Kültür Merkezi’ni, 

Tarih Müzesi’ni, Devlet Kabristanlığı’nı, Nizami 

Caddesi’ni ve şehitliği gezme şansı buldu. Tabii ki tüm 

bu kültürel geziler sırasında, Tekfen çalışanları gezi 

ekibini yalnız bırakmayarak misafirperverliğini bir kez 

daha götermiş oldu. 

Geziden arda kalan fikirler ise, Azerbaycan’ın 

kültürünün bize çok yakın olduğu ve Azerbaycan’da 

çalışma hayatının hızlı bir tempoya sahip olsa da kariyer 

açısından cezbedici olduğudur.  

BÜYAP Bakü’de 

“Gezi boyunca 

yalnız 

şantiyeler 

değil, çalışan 

mühendislerin 

kaldığı yerler 

ve çalışma 

koşulları 

yakından 

görüldü.” 

Şah Deniz 2 Projesi 

2015 Bakü Teknik Gezisi Bakü Olimpiyat Satadyumu 
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LED aydınlatmalı cephe oluşturan ETFE paneller iyi 

bir yalıtım sağlamakla beraber, gün ışığının da geçişine 

izin vermektedir. Bunlarla birlikte, ETFE paneller 

Bakü’de sert esen rüzgar konusunda da çözüm 

sunmaktadır. Projenin toplam 

toprak işi 4.500.000 m3, beton işi ise 

350.000 m3. Toplam 14.000 ton 

çelik kullanılmıştır, betonarme 

donatısı ise 43.000 tondur. İlerleme 

hızı çok yüksek olan proje, kazasız 

20,5 milyon adam-saat  i le 

bitirilmiştir.  

12 Haziran tarihinde görkemli bir 

şö l en l e  aç ı l an  1 .  Avrupa 

Oyunları’nın atletizm yarışmaları bu 

stadyumda gerçekleşmiştir. Açılış 

töreninde dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, John 

Lennon’ın “Imagine” adlı parçasıyla performans 

göstermiştir. Törenin sonunda, 2.000 sanatçı tarafından 

geleneksel bir dans gösterisi sergilenmiştir. 50 Avrupa 

ülkesinden yaklaşık 6.000 sporcunun katılmış olduğu 1. 

Avrupa Oyunları’nda en çok madalya alan ülke ise 

Rusya olmuştur.   

Büyap, Tekfen Azerbaycan gezisi sırasında Olimpiyat 

Stadyumu’nu da gezmiştir.  

//  Alp Akpınar – Şevval Göç 

“Stadyumun 

mimarisinin 

tasarımında 

ateş 

temasından ve 

şehrin 

simgelerinden 

olan Kız 

Kalesi’nden 

ilham 

alınmıştır.” 

Bakü Olimpiyat Stadyumu; 1. Avrupa Oyunları için 

yaptırılan stadyumdur. Yapımı ve dizaynı Türkiye’nin 

önde gelen inşaat firmalarından olan Tekfen İnşaat ve 

Tesisat A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.  27 Şubat 2013’te 

başlanan proje, 24 ay gibi rekor bir sürede dizayn ve 

inşa edilerek 29 Şubat 2015 tarihinde tamamlanmıştır. 

Stadyum, ENR (Engineering News Record) dergisinin 

“Global Best Projects Awards – 2015” 

değerlendirmesinde “Sports Entertainment” dalında 

2015’in en iyi projesi seçilmiştir.  

68.000 kişilik kapasiteye sahip olan stadyum, 496.000 

m2 toplam saha alanı üzerine yerleştirilmiştir. 

Stadyumun kendisinin yanında ise 3.617 araç kapasiteli 

park yeri ve 81.574 m2 yeşil alan bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra; sporcuların antrenman yapabileceği, 

1.800 kişi kapasiteli bir yedek stadyum bulunmaktadır.  

Bütün uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen 

stadyumda; ticari alanlar, engelli kullanımı, genel 

kullanım, basın kullanımı ve özel kullanıma ayrılmış 

CIP, VIP ve VVIP kısımları bulunmaktadır. Ayrıca; 

stadyum, standartlara uygun koşu parkuru ve çim saha 

içermektedir.  

Stadyumun mimarisinin tasarımında ateş temasından ve 

şehrin simgelerinden olan Kız Kalesi’nden ilham 

alınmıştır. Dış cephede ve çatı kaplamasında ETFE adı 

verilen teflon bir malzeme kullanılmıştır. 30 bin m2’lik 

Bakü’nün Parlayan Yıldızı 

Bakü Olimpiyat Stadyumu 
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Trafik sorununu çözmek ve yolda geçen zamanı 

azaltmak için planlanmış, eş zamanlı inşa edilen iki 

büyük köprü projesi… Benzerliklerinin yanı sıra 

farklılıklarını da sizler için araştırdık. İşte karşınızda 

Üçüncü Boğaz Köprüsü ve İzmit Körfez Köprüsü. 

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ KÖPRÜSÜ 

İstanbul Boğazı’nın üçüncü gerdanlığı olacak olan 

Boğaz Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

Köprü Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri-Paşaköy 

kısmında Garipçe ve Poyrazköy arasında bulunuyor. IC 

İçtaş- Astaldi JV ortaklığıyla yap-işlet-devret modeliyle 

hayata geçirilen projenin müşavirliğini Yüksel Proje ve 

Chodai Co. Ltd., idari kontrollerini ise Karayolları 

Genel Müdürlüğü üstleniyor. 

3. köprü bittiğinde birçok ilke de 

imza atmış olacak. Öyle ki 3. 

Köprü, 1408 metre ana açıklığıyla 

Dünya’nın üzerinden raylı sistem 

geçen en uzun asma köprüsü, 322 

metre kule uzunluğuyla en yüksek, 

59 metre genişliğiyle de en geniş 

asma köprüsü olma özelliklerini 

taşıyor. Proje tamamlandığında 4+4 

şerit karayolu, 2 şerit de demiryolu 

kullanıma açılacak. Dünyadaki örneklerinin aksine raylı 

sistemle karayolunun aynı seviyede olması ise bir başka 

mühendislik harikası. 2013’te başlanan köprüde 

betonarme işlerin büyük kısmı 2014 sonunda 

tamamlandı. 2015 yaz itibariyle de köprünün güvertesi 

denilen devasa çelik tabliyelerin kaldırılması işlemine 

başlandı ve bu işlem şu anda da devam ediyor. 

Köprüde, açıklığın çok fazla olmasından dolayı birinci 

ve ikinci köprülerden farklı olarak askı halatlarının yanı 

sıra eğik askılar da kullanılıyor olması köprüye hibrid 

özellik kazandırmış. 3. Köprünün kulelerinin ‘A’ 

formunda olmasıyla da diğer köprülerden daha farklı 

bir tasarıma sahip. Kuleler son işlemlerle birlikte 329,9 

metre yüksekliğinde olacak.  

Köprüde, Kasım 2015 itibariyle hâlâ tabliye montajları 

ve kaynaklar devam ediyor. Bu süreçte Güney Kore’de 

çelikleri imal edilen ve Gebze’de toz altı kaynakları 

yapılan tabliyeler sırasıyla özel teknelerle köprünün 

altına getiriliyor ve iki vinç yardımıyla dikkatlice yukarı 

kaldırılıyor. Köprüde kedi yolu olarak tabir edilen, 

işçilerin ana kablo boyunca çalışmasını sağlayacak olan 

yol da 2015 yazında tamamlandı. 

Köprünün de içinde bulunduğu 700’ü mühendis, 6500 

kişinin çalıştığı Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde; 

toplam 53 üst geçit, 35 viyadük, 45 alt geçit, 1 asma 

köprü, Avrupa'nın en genişi olacak 2 tünel ve 2 de 

ekolojik köprü yer alıyor. Bütün bu yapıların inşası eş 

zamanlı olarak devam etmektedir. Bağlantı yollarıyla 

birlikte tüm projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanarak 

halkın hizmetine sunulması hedeflenmektedir.  

 

Köprülerle Mesafeler Kısalıyor 

“Dünyadaki 

örneklerinin 

aksine raylı 

sistemle 

karayolunun 

aynı seviyede 

olması ise bir 

başka 

mühendislik 

harikası.” 

3. Boğaz Köprüsü 
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İZMİT KÖRFEZ KÖPRÜSÜ 

İzmit Körfezi’nde yapımı hala devam eden İzmit 

Körfez Köprüsü, İzmit’in Dilova bölgesindeki Dil 

Burnu ile Altınova’nın Hersek Burnu arasında bir geçiş 

sağlayacak. Böylece İstanbul-Bursa-İzmir karayolunda 

önemli bir kısalma olacak. 

 Asıl amacı yeni bir İstanbul-İzmir otoyolu yapımı olan 

proje, 377 km otoyol ve 44 km bağlantı yolu olmak 

üzere toplam 421 km uzunluğundadır. Proje 

kapsamında 1 asma köprü, 1 güney yaklaşım viyadüğü 

olmakla beraber, toplamda 18.212 m uzunluğunda 29 

adet viyadük, 5.142 m uzunluğunda 2 adet tünel, 199 

adet köprü, 20 adet gişe alanı, 25 adet kavşak; bunlarla 

birlikte birçok otoyol-tünel bakım ve işletme merkezi 

inşaa edilecektir.  

Kuşkusuz ki, projenin en ilgi çeken yapısı İzmit 

Körfezi’ndeki asma köprüdür. Toplam uzunluğu 2682 

metre, ana açıklığı 1550 metre, genişliği 35.93 metre 

olan köprünün sudan yüksekliği ise 64 metre olacak.  

Mevcut durumda körfezin etrafı 90 km uzunluğunda ve 

bu mesafeyi almak ortalama 1 saat 20 dakika sürerken 

yapılan feribot seferleri bu süreyi 40-60 dakikaya 

indirebiliyor. Geçiş köprüsünün tamamlanmasıyla 

birlikte araçlar bu measafeyi yaklaşık 6 dakikada 

geçebiliyor olacak. Böylece uzun feribot kuyrukları ve 

saatler süren bekleme işkencesi de son bulacak.  

Maliyeti yaklaşık 1.4 milyar dolar olan bu projeyi, Fatih 

Sultan Mehmet Köprüsü’nü de yapan, Japon IHI 

Firması yapıyor.  Yüklenici firmalar ise Nurol, Özaltın, 

Makyol, Astaldi, Yüksel, Göçay konsorsiyumu oldu. 

Köprünün zorluklara meydan okuyan en büyük yanı ise 

İzmit gibi 1. derece deprem kuşağı bir bölgede yapılıyor 

olması.  İzmit Körfez Köprüsü, periyodu 2475 yıl olan 

ve 1999 depreminin yaklaşık 3.5 katı büyüklüğünde 

meydana gelebilecek depremlere karşı ayakta 

durabilecek şekilde hesaplanmıştır. Diğer asma 

köprülerden ayırt edici özelliklerinin başında ayaklarının 

suya oturuyor oluşu geliyor. Köprü, kuzey ve güney 

kulelerinin temelinin denizde oturduğu zeminde deniz 

tabanında -43 metre kotuna kadar dip taraması 

yapılarak, her kule temeli için zemine 2 metre çapında 

195 adet içsel kazıklar çakılarak temel güçlendirilmiştir. 

Bu zemin üzerine 3 metre kalınlığında kırmataş yatak 

serilmiş, böylece köprü keson temeli bu yatak üzerinde 

serbestçe hareket edebilme yetisi kazandırılarak 

depreme dayanıklı bir hale getirilmiştir. 

Temeli 28 Ekim 2010’da atılan köprünün açılış tarihi 

ise Nisan 2016 olarak belirtiliyor. Geçiş ücretinin ise 35 

dolar olacağı konuşuluyor. 

// Ömer Baytimur 

İzmit Körfez Köprüsü 
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Son dönemlerde sektörün en gözde ve saygıdeğer 

akımlarından biri de yeşil binalar oldu. Çevrecilik ve 

sürdürülebilirlik esasları baz alınarak tasarlanan yeşil 

binalar, uzun dönemde avantajlarını yatırımcılara da 

gösteriyor. Bu yazımızda Türkiye’de de yavaş yavaş 

yayılan yeşil binalardan bazı örnekler vereceğiz. 

Öncelikle LEED sertifikasından bahsedelim. Binalar, 

kendi içlerinde ‘Ne kadar yeşil?’ olduklarına dair bir 

incelemenin sonunda sertifika almalarına dayalı bir 

süreten geçiyorlar. US Green Building Council 

tarafından verilen LEED sertifikasyonunda 4 derece 

bulunmaktadır. Bunlar 40 ile 49 

puana kadar sertifikalı, 50 ile 59 

puana kadar gümüş, 60 ile 79 puana 

kadar altın ve 80 puan üzeri 

platindir. LEED, puanlamayı 

sü rdü rü leb i l i r  a raz i l e r ,  s u 

kullanımında etkinlik, enerji ve 

atmosfer, malzeme ve kaynaklar,  iç 

hava kalitesi, inovasyon ve tasarım 

alanlarında yapmaktadır.  Tasarıma 

LEED sertifikalı bir profesyonelin 

katkı sağlaması da toplam puana ek 

olarak 5 puan kazandırır.  

 

TBMM BAŞKANLIK KONUTU 

TBMM Başkanlık Konutu, Türkiye'deki devlet binaları 

arasında LEED sertifikası alan ilk bina oldu. TBMM 

İşletme ve Yapım Başkanlığı tarafından yapımı 

tamamlanan Meclis Başkanlık Konutu'nun LEED 

sertifikasyon süreci, VENESCO danışmanlığında 

yürütüldü. 

Meclis Başkanlık Konutu, TBMM Başkanlığı’nın 

çevreye karşı duyduğu hassasiyet, enerjinin verimli 

kullanılması konusunda gösterdiği titizlik ve diğer kamu 

kurumlarına örnek olması açısından Yeşil Bina 

kriterlerinde inşa edildi. Türkiye’deki devlet binaları 

arasında LEED sertifikası alan ilk bina olan TBMM 

Başkanlık Konutu’nun yaklaşık 1,5 sene süren 

sertifikasyon süreci sonunda LEED-NC v3 2009 - Yeni 

Binalar kategorisinde sertifikalandırıldı ve Yeşil Bina 

statüsüne kavuştu. 

 

TEPE BETOPAN FABRİKASI 

ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan TEPE 

Betopan fabrikası, Building Design+Construction 

kategorisinde 60 puanla LEED Gold sertifikası almaya 

hak kazandı. Binada enerji, atmosfer, su verimliliği, iç 

mekan kalitesi, malzeme, kaynaklar, sürdürülebilir 

araziler ve ulaşım konularında çalışmalar yapıldı.  

TEPE Betopan fabrikası özellikle su verimliliği 

(10/10), inovasyon (5/6), bölgesel öncelikler (3/4) ve 

iç hava kalitesi (13/15) başlıklarında aldığı yüksek 

orandaki başarılarıyla bina verimliliği, çalışan sağlığı ve 

çevresel etki konularında da sektörün öncü 

firmalarından biri olduğunu gösterdi. 

Türkiye’nin LEED’leri 

“TBMM 

Başkanlık 

Konutu, 

Türkiye'deki 

devlet binaları 

arasında 

LEED 

sertifikası 

alan ilk bina 

oldu.” 

TBMM Başkanlık Konutu 
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HABOM 

HABOM, Türkiye’de uçak bakımı alanında ilk LEED 

Gold sertifikası alan yapı. Tipik enerji verimli bir binaya 

oranla yüzde 30 daha düşük enerji tüketim oranına 

sahip. Tesis inşasında Türkiye’nin en yüksek kapasiteli 

toprak kaynaklı ısı pompaları kullanılmış. Buna ek 

olarak ısıtma, soğutma ve enerji elde edebilmek için 

6.000 Kw kapasiteli trijenerasyon sistemi kullanılıyor. 

Ayrıca tesiste yağmur suları ve evsel atık sular geri 

dönüştürülerek %40 su tasarrufu sağlanıyor. İnsan ve 

çevre odaklı bir proje olan HABOM’un çalışma ve 

yaşam alanlarında kullanılan yapı kimyasallarında, 

içeriğinde düşük VOC (uçucu organik zararlı bileşik) 

oranlı malzemeler tercih edilmiş. Projenin güneş 

enerjisinden elektrik üretim kapasitesi ise 1.5 Mw. 

 

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 

Avcı Architects tarafından tasarlanan Ankara'daki 

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) binası, Building 

Awards 2014'te "Yılın En İyi Uluslararası Projesi" 

ödülünün ardından LEED Platinum Sertifikası'nın da 

sahibi oldu. 

Bina, Türkiye’de “Bütünleşik Tasarımın”da en iyi 

örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. Bina, haziran 

ayında da en yüksek LEED kategorisi olan LEED 

Platinum Sertifikası’nın sahibi oldu. Böylece Türkiye’de 

ilk kez bir sivil toplum örgütü (TMB) kendi binasına 

yeşil sertifika aldı. LEED Platinum sertifikasyon 

koordinasyonu ve süreç yönetimi, dünyada LEED’i 

veren kurumun yönetim kurulu olan USGBC’ye seçilen 

ilk uluslararası şirket olan ve Dr. Duygu Erten’in 

kurduğu TURKECO tarafından gerçekleştirildi. 

Binanın, Avcı Architects imzalı tasarımının 

sürdürülebilirlik danışmanlığını ise Londra merkezli 

danışmanlık firması Atelier Ten yaptı. Türkiye 

Müteahhitler Birliği Binası, Okutan Mühendislik’in 

kurucusu, Mekanik Tesisat Uzmanı Mehmet Okutan ile 

yapılan işbirliği sayesinde bünyesindeki çok çeşitli 

ekolojik uygulamalar ile standart binalara oranla %50’ye 

yakın enerji tasarrufu sağlıyor ve bu nitelikleriyle de 

Türk inşaat sektörüne öncülük ediyor.  

 

GOOGLE İSTANBUL OFİSİ 

Çevresel açıdan sürdürülebilir ilkelere dayalı, 

çalışanlarına daha sağlıklı ve optimal bir iş ortamı 

sağlanması amacıyla tasarlanan Google İstanbul projesi, 

Altensis danışmanlığında LEED Gold sertifikası alarak, 

Türkiye’de az sayıda bulunan LEED Ticari İç Mekanlar 

sertifikalı ofisler arasında Gold sertifikalı olma 

ayrıcalığını elde etti. 

Mimari tasarımı Swanke Hayden Connell Architects’e 

ait Google İstanbul’un ofisi, İstanbul’un ticari kalbi 

kabul edilen Levent-Maslak güzergahında, Büyükdere 

Caddesi üzerinde yer alıyor. Projenin mimari, mekanik 

ve elektrik sistem tasarımları, malzeme ve ekipman 

seçimleri verimli, sürdürülebilir kriterlere göre yapıldı. 

Bu sayede fiziksel ve psikolojik sağlık, üretkenlik ve 

performans açısından diğer ofislere göre daha kaliteli 

bir çalışma ortamı ve çevreye etkileri açısından da 

ölçülebilir faydalar sağlıyor. Kullanılan gün ışığı, varlık 

sensörleri, verimli aydınlatma armatürleri ve mekanik 

sistemleri sayesinde toplam enerji harcamasında, 

normal verimli ofislere göre enerji tasarruflu bir ofis 

mekanı tasarlandı. Buna ek olarak ofise alınan elektrikli 

ekipmanın %90’dan fazlası, enerji tasarrufunu artırmayı 

amaçlayan uluslararası program ENERGYSTAR ile 

uyumlu. 

// Başak Şıklar 

Habom 

Google İstanbul Ofisi 
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Nereden çıktı bu kentsel dönüşüm? 

Günümüz Türkiye’sinde nüfusun yüzde 71’i şehirlerde 

yaşamaktadır. Bu şehirler arasında İstanbul, nüfus 

yoğunluğuyla bir adım öne çıkmaktadır. 

İstanbul her geçen gün büyümekte olan bir metropol 

olup deprem riski olan bir bölgededir. Giderek 

büyüyen sınırları ile devamlı bir yapılaşmaya sahne olan 

şehir, olası bir depremde yaşanacak can kayıpları ile 

endişe yaratmakta; deprem sonrası kurtarma 

çalışmaları, yıkılacak yapılardan kaynaklanacak 

ekonomik, sosyal ve çevresel 

sorunlarla dikkat çekmektedir. 

Oldukça baş ağrıtan deprem riski, 

devletin olası bir dönüşüme 

gitmesine sebep olmuştur. Aynı 

zamanda inşaat sektörünün ülke 

ekonomisinin lokomotifi olarak 

görülmesi de bu dönüşümün önem 

kazanmasına yol açmıştır. Gelişmiş 

ülkelerde inşaat sektörü %3 

civarındayken Türkiye’de oranın    

%5-6 civarında seyretmesi buna bir 

kanıttır. Bu bağlamda “kentsel dönüşüm” büyük bir 

deprem tehlikesi ile ekonomik kaygıların 

birleşmesinden doğmuştur.  

 

Kentsel dönüşümün baş aktörü: Özel Sektör 

Kamuoyunda kentsel dönüşümün tek kazananı özel 

sektör olarak görülmektedir. Kentsel dönüşüme 

yüzeysel yaklaşılırsa özel sektör müteahhitlere 

indirgenebilir ancak bu oldukça yanlıştır. Müteahhitler 

yapı sektörünün buzdağının su üstünde kalan kısmı 

gibidir. Müteahhitler,  medyatik ve dikkat çekici 

olmakla beraber inşaat malzemesi üretici, satıcı veya 

uygulamacılarının iş sağlayıcısı konumundadırlar. 

Son dönemde imarlı arsaların artan maliyetleri ve yeni 

yapı üretmekteki sıkıntılar, müteahhitlerin kentsel 

dönüşüme yönelmesine neden olmuştur. 

Müteahhitlerin proje üretemedikleri için daralan 

hareket alanları, kentsel dönüşüme deprem dışında 

farklı bir gözle de bakılmasına neden olmuştur: RANT. 

Bu görüş aslında hiç de sürpriz de değildir. Hiçbir 

üstlenici firma kar etmeyi planlamadığı bir işe girmez. 

Fakat, bu devrede devlet de kanun koyucu görevini 

yerine getirmeli ve bireyler arasındaki adaleti 

sağlamalıdır. Ayrıca sadece karlı bölgelerin değil; 

depreme dayanıksız bölgelerin de devlet teşvikiyle 

yenilenmesi, yeni yapıların da belirli bir standarda sahip 

olması şarttır. 

Fakat son dönemde yaşanan sorunlar bunun tersine 

işaret etmektedir. Müteahhitlerin daha çok; kar 

getirecek az katlı riskli binaları yenileme istekleri, çok 

katlı riskli yapıların büyük tehlike oluşturmasına sebep 

olmaktadır. Bu anlamda daha az karlı yüksek yapılar da 

devlet eliyle yenilenmeli ve özel sektör-devlet işbirliği 

sağlanmalıdır. 

Ancak son dönemde yaşananlar devlet desteğinin 

yeterli olmadığını gösteriyor. Kentsel döşüm için evleri 

yıktırılan vatandaşlara devlet tarafından verilen kira 

yardımları bile aksamakta, vatandaşlar mağdur 

olmaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm kanunu dâhilinde 

olan 2/3 kararı da yargıya taşındı. Bu durum, bir kat 

malikinin bile izin vermemesi ile riskli binanın 

yıkılamamasına sebep olmaktadır.  

Büyük idealler ile başlayan kentsel dönüşüm süreci bir 

duraklama dönemi yaşıyor gibi görünse de dönüşüm 

sorunlarıyla ve başarılarıyla hala büyük bir hızla devam 

etmektedir.  

 

Kentsel dönüşümde ek hak uygulaması: +1 

Kanunu 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün 

cazibesini arttırmak için 2016 başına kadar devam 

edecek bir bonus uygulaması başlatmıştır. Bu uygulama 

çerçevesinde %25’lik bir m2 artırımı söz konusudur. 

Örneğin 80 m2 bir daireye sahip hak sahibi, yeni binada 

116 m2 bir eve sahip olabilmekte yani evine 1 oda 

ekleyebilmektedir. 

Bu uygulama an itibariyle Kadıköy Belediyesi’nde 

dönüşüm oranını oldukça arttırmıştır. Uygulamanın 

ocak ayında bitecek olması sebebiyle bir ruhsat alma 

telaşı yaşanmaktadır. Geçen yıllarda, ayda 15 civarı 

ruhsat veren belediyede rakam bu yıl 100’e ulaşmıştır. 

Yıl sonuna kadar ruhsat başvurunda bulunacak proje 

sayının 1300’e ulaşacağı hesaplanmaktadır. Geçmiş 

yıllarda ise bu rakamlar 600 civarında seyretmekteydi. 

Halen belediye sınırları içinde 1300’ü aşkın inşaatın 

yapımı devam etmektedir. 10 bin ile 15 bin lira 

arasındaki metrekare fiyatlarıyla Kadıköy’ün en pahalı 

yerleşimi olan Caddebostan’da 110 binanın dönüşümü 

sürmektedir. Küçük bir yerleşime işaret eden bu bölge, 

sokak başına düşen birden çok projeyle şantiyeye 

dönmüş durumdadır. Göztepe ve Fenerbahçe 

bölgelerinde de durum benzerdir. 

Bir Kent Dönüşüyor: İstanbul 

“Kentsel 

dönüşüm, 

büyük bir 

deprem 

tehlikesi ve 

ekonomik 

kaygılardan 

doğmuştur.” 
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En güncel kentsel dönüşüm projeleri: Geleceğin 

Kartal’ı 

Kentsel dönüşümde sağlıklı ve depreme dayanıklı 

binalar yapılması kadar “yerinde dönüşüm” kavramı da 

önemlidir. Hak sahiplerini bulundukları mahallelerden 

uzaklaştırarak yapılan dönüşüm sosyal yaralar 

açılmasına neden olur. Sulukule buna bir örnektir. 

“Ekümenopolis:Ucu Olmayan Şehir”de bu sosyal 

yaraları ve tehlikeleri etkili bir biçimde anlatır. Kentsel 

dönüşüm ve İstanbul’u en iyi anlatan belgesel 

filmlerden olan Ekümenopolis, kentsel dönüşümle 

ilgilenenlerin bakış açısını geliştirmek için uygun bir 

kaynaktır. 

Yerinde dönüşüm uygulamasının en başarılı uygulandığı 

ilçelerden biri de Kartal’dır. En son bu uygulama 

kapsamında Kordonboyu’ndaki 9’ar katlık 5 bloktan 

oluşan Sahil Sitesi’nin yıkımı gerçekleştirilmiştir. Bu 

dönüşüm projesi ayrıca Kartal Belediyesi’nin sosyal 

alan oluşturma kaygısıyla dikey yapılanmaya gidişini de 

göstermektedir.  Projede mevcut 5 bloğun yerine 23 

katlı 2 blok yapılması planlanmaktadır. Böylece birçok 

sosyal faaliyet alanı projeye dahil edilebilecektir. 

“Yerinde dönüşüm” kavramına ek olarak sosyal 

çalışmalar da kentsel dönüşüm projelerinin daha sağlıklı 

gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. SED adı verilen 

“Sosyal Etkilenme Değerlendirme” araştırmasına da 

devam edilmektedir. Halkın kentsel dönüşümden ne 

beklediği, nasıl bir kent istediği, nasıl bir dönüşüm 

içinde olduğu SED projesiyle araştırılarak özel sektör 

ve hak sahipleri arasında bir köprü oluşturulmaktadır. 

 

Daha iyi nasıl olabilir? 

Deprem gerçeği, yapı stokunun eski ve dayanıksız 

yapısı dolayısıyla kentsel dönüşüm İstanbul’un yıllardır 

ihtiyaç duyduğu bir projedir. Ancak kentsel dönüşümde 

planlı olmak ve geleceği öngörmek son derece 

önemlidir. Bugün atılan yanlış bir adım, gelecekte 

birçok kuşağı etkileyebilir. Bu nedenle var olan konut 

stoku iyi değerlendirilmelidir. Şehirdeki gayrimenkul 

fiyatlarının devamlı artamayacağı ve konut stokunda 

oluşabilecek aşırı artışın büyük bir ekonomik krize yol 

açabileceği öngörülmelidir. Mümkün olduğunca yerinde 

dönüşüm uygulanmalı, büyük banliyö oluşumlarından 

kaçınılmalı, bunların gelecekte sosyal çöküntü alanlarına 

dönüşebilecekleri göz önüne alınmalıdır. Kentsel 

dönüşüme sadece binaları güzelleştirmek olarak 

bakılmamalı, halkın ihtiyaçları ve mutluluğu göz 

önünde bulundurulmalı, sosyal araştırmalarla kentlerde 

yaşayanların da fikri alınmalıdır. 

//  Serra Yıldırım 

kentsel dünüşüm resim yazısı 
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Medeniyet tarihi boyunca toplumlardaki nüfus artışı; 

altyapı, barınma, ulaşım gibi ihtiyaçları doğurmuş ve bu 

ihtiyaçların karşılanmasında büyük çapta rol oynayanlar 

da bizler; yani mimarlar ve inşaat mühendisleri 

olmuşuzdur. Günümüzde de toplumlar benzer 

sorunlarla yüz yüze gelmekte ve çözümler 

aranmaktadır. Toplumun büyümesi ve teknolojinin 

gelişmesi ile beraber çözümler giderek daha da farklı 

boyutlara gelmekte. Çin de bu büyüme konusunda 

dünyada en önde gelen ülkelerden. Bu yazımızda;  

Çin’de son yıllarda inşa edilen iki projeyi inceleyeceğiz 

HONG KONG ZHUHAI MACAU BRIDGE 

Hong Kong özerk bölgesi ve Macau şehri arasında 

nüfus artışıyla birlikte, ulaşım yolları ve feribot 

imkanları giderek yetersiz hale gelmeye başlayınca, 1982 

yılında Hong Kong Hükümeti ve Shenzen yerel 

yönetimi arasında bir anlaşmayı doğurdu. Bu 

anlaşmada, yeni yollar açarak iki bölge arasındaki 

bağlantıyı güçlendirmek esas alındı. 

20 Eylül 2002’de üçüncüsü gerçekleşen Çin/Hong 

Kong Ana Altyapı Projeleri Koordinasyon 

Konferansı’nda, İnci Irmağı deltasının batı kıyısı ve 

Hong Kong arasında ulaşım bağlantısı sağlayacak ortak 

bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği kararı alındı.  2007 

yılı Mayıs ayında deniz tabanın projeye uygunluğu 

üzerinde çalışılmaya başlanan proje; 2 yıl sonra, 15 

Aralık 2009’da, köprünün inşaatına başlandı. Fakat 

köprünün çevreye vereceği etkilerden kaynaklanan yasal 

problemlerden dolayı süreç 2 yıl daha aksasa da 

köprünün inşaatı, 2 yıl sonra, 2011 yılı Aralık ayında, 

resmen başlatıldı. 

Proje Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü’nü, Hong 

Kong sınır geçişlerini ve Hong Kong bağlantı yolarını 

içeriyor. Köprünün tamamı 29,6 km olarak İnci Nehri 

deltasını doğu-batı doğrultusunda 

kesiyor. Köprü yolu 3 şerit gidiş ve 

3 şerit geliş olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Köprü, Hong Kong 

Özel İdari Bölgesi’nin doğusu ve 

batısında olmak üzere iki yapay ada 

üzerine konumlanacaktır. Bir dizi 

tüneli de içinde barındıran projede, 

6,7 km uzunluğunda inşa edilen 

tünel iki adayı birbirine bağlıyor. 12 

km uzunluğundaki Hong Kong 

bağlantı yolları, havaalanı adasının 

doğu sahili boyunca uzanan 1,6 km’lik bir yolu ve 

bölgedeki dağları baypas geçen 1,1 km uzunluğunda bir 

tünel bölümünü de içerecek. Bağlantı yolları aynı 

zamanda saatte 100 km hızındaki bir aracın sürüşünü 

güvenle destekleyecek şekilde tasarlanmış.  

Hong Kong ile Zhuhai ve Macau şehirleri arasındaki 

mesafeyi 160 km’den 30 km’ye indirirken yolculuk 

süresini de yaklaşık 1,5 saat kısaltmış olacak. Sonuç 

Çin’in Gözde Projeleri 

“Hong Kong-

Zhuhai-Macau 

Köprüsü, 35,6 

km’lik 

uzunluğuyla 

olan dünyanın 

en uzun 3 

şeritli deniz 

tünel-köprüsü 

olacak.” 

Hong Kong Zhuhai Macau Bridge 
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olarak İnci Nehri’nin batısı Hong Kong’un 

merkezinden yayılan 3 saatlik bir ulaşım ağı içerisinde 

kalacak. 

Projenin benzersizlikleri arasında ise şunlar yer almakta: 

Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü; Kuzey Lantau 

kıyısından İnci Nehri Ağzı’nın batı kıyısına kadar 

yaklaşık 35,6 km uzunluğunda olan dünyanın en uzun 3 

şeritli deniz tünel-köprüsü olacak. Köprünün şantiye 

çevresi oldukça karmaşık. Bölgede sıklıkla görülen 

tayfunlar, çapraz navigasyon, havaalanı yükseklik 

sınırlamaları, çevresel standartlar gibi durumların da 

tasarım aşamasında hesaba katılması gerekiyor. Köprü 

tasarımının nehrin akışına, navigasyonuna ve de 

hidrolojisine olan etkisini en aza indimek için; su blokaj 

oranını kontrol altında tutmak ise taviz verilemez bir 

gereklilik. 

Toplamda yaklaşık 50 km’lik ulaşım ağından oluşan 

projenin maliyetin 10,6 milyar doları bulacağı 

düşünülüyor. Projenin tahmini olarak önümüzdeki 

senenin sonunda biteceği öngörülüyor.  

THREE GORGES DAM 

Tarih boyunca enerji bir ihtiyaç olarak 

süregelmiştir. En temel bakış açısıyla; insan 

vücudu bile hayatını devam ettirebilmek için 

enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji ihtiyacı 

dürtüsü, beslenme içgüdüsü ve zekayla 

birleşerek tarımsal üretimi doğurmuş, 

tarımsal üretim de medeniyetlerin doğmasını 

yol açmıştır. O günden bugüne; 

insanoğlunun enerji ihtiyacı nufüs artışıyla 

giderek artmıştır. Sanayi Devrimi ile gelişen 

teknolojinin ise bu ihtiyacının artış hızını 

katlanarak arttırması insanlığı yeni enerji 

kaynakları arayışına itmiştir.  

Biz inşaat mühendisleri ise işte tam olarak bu noktada 

devreye giriyoruz. Bizim görevimiz ise insanlığın sadece 

barınma veya ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamak değil, 

aynı zamanda yeni enerji kaynaklarının üretilebileceği 

tesisler inşa etmek. İşte size bunun harikulade bir 

örneği:  

İlk olarak 1919 yılında Çin’in uluslararası gelişim 

departmanındaki Sun Yat-sen tarafından Asya’nın Nil 

ve Amazon’dan sonra gelen 3. nehri olan Yangtze 

Nehri üzerine bir baraj inşa etme fikri ortaya atıldı. 

Dönem dönem fikirler gelişiyor olsa da fikirdeki asıl 

canlanma 1980’lerde başladı. 1992 yılında proje Çin 

Ulusal halk meclisinde oylandı ve onaylandı. 14 Kasım 

1994 yılında inşasına başlandı. 

Ana gövdesinin inşaatı 12 yılda, 2006 yılında, 

tamamlanan baraj 2008 yılında açıldı. 2009 yılında tam 

kapasiteyle çalışmaya başlaması beklenirken altıncı ilave 

sualtı elektrik jeneratörleri gibi bazı ek projeler 

yüzünden baraj tam kapasiteyle çalışmaya Mayıs 

2012’den itiraben resmen başladı. 

Çin’deki Yangtze Nehri üzerinde 1,000,000 km2’lik 

alana kurulan bu baraj 32 ana türbünüyle ürettiği 22500 

MW’lık nominal kapasitesi sayesinde dünyanın en 

büyük hidroelektrik santralidir. Elektrik üretmenin 

yanında Yangtze Nehri’nin gemi taşımacılığını artırmak 

ve geniş bir depo alanı oluşturarak olası sel baskınlarını 

azaltmak da amaçlanmıştır. 26 milyar dolara mal olan 

proje, 2013 tyılında 86.7 TW.saat ve 2014 yılında tüm 

Türkiye’nin yaklaşık 6 aylık elektrik enerjisi tüketimine 

eşit olan 98.8 TW.saat enerji üretmiştir. 

// Mert Ünsal 

Three Gorges Dam 

Hong Kong Zhuhai Macau Bridge 



Sayfa 14 CIVILNEWS BÜLTEN 

Son yıllarda inşaat şirketleri ve üniversite öçğrencileri 

arasındaki ilişkiler giderek artıyor. Şirketler, potansiyel 

insan kaynağı olarak gördükleri öğrencileri eğitmek ve 

geliştirmek için çeşitli organizasyonlar ve yarışmalar 

düzenliyorlar.  

Sürekli ilerleyen bu sektörde değişen ve gelişen 

ihtiyaçlara cevap vermenin, bunu yaparken de içinde 

bulunduğumuz dünyaya zarar vermemenin önemi çok 

büyük. Bu da son dönemlerde  sıkça duyduğumuz bazı 

kavramları akla getiriyor hemen. Sürdürülebilirlik, geri 

dönüşüm, yeşil binalar... Tabii ki şirketler de bu yeni 

kavramların üstünde durararak öğrencilere bu 

konularda duyalılık katmayı amaçlayan bazı yarışmalara 

imza atıyorlar.  Şirketler açısından ise öğrencilere 

yönelik bu yarışmalar birer simge olma yolunda 

ilerliyor. 

Biz de bu köşemizde geleceğe dönük ve inovatif 

birbirinden farklı konseptlere sahip üç ayrı şirketin 

birkaç yıldır düzenli olarak yaptığı üç yarışmadan 

bahsedeceğiz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ TASARLA 

Rönesans Holding tarafından geçen sene ilki 

düzenlenen “Yeşil Bina ve Çevre Dostu Sistemler” 

temasıyla yola çıkan yarışma oldukça ses getirmişti. 

Üniversiteler arasında tatlı bir rekabet yaratan yarışma 

toplam 1117 öğrencinin başvurusuyla gerçekleşmiş ve 

kazananlar şu şekilde ödüller almışlardı: Birinci, 20.000 

TL -“90760” Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi; ikinci, 16.000 TL -“Titreyen Çizgiler”  Yıldız 

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; üçüncü 14.000 

TL –“Sirkuladies” Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi”. Bu yılki son başvuru tarihleri geçtiğimiz 

ekim ayı olan projenin sonuçları ise 29 Şubat 2016’da 

açıklanacak. 

Bu yıl da yarışma mimarlık ve inşaat mühendisliği 

öğrencilerine yönelik iki başlıkta devam etti, mimarlık 

öğrencileri için sürdürülebilir okul, mühendislik 

öğrencileri için ise sürdürülebilir iş merkezi tasarlamak 

bu yılın temalarıydı. 

Fikirlerinle Kazanmaya Var Mısın? 
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PROSteel ÇELİK YAPI ÖĞRENCİ TASARIMI 

YARIŞMASI 

Bu yıl 16.’sı düzenlenen yarışma, ülkemizdeki mimarlık 

ve inşaat mühendisliği öğrencilerine profesyonel 

yaşama adım atmadan önce bir prova imkanı sunuyor. 

Bir projeyi farklı bakış açılarıyla baştan sona yaratan, 

planlayan ve kurgulayan geleceğin mimar ve 

mühendisleri aynı iş yaşamında olduğu gibi karşılarına 

çıkabilecek engelleri aşmayı öğreniyorlar. Bu yılki 

katılımcıların yapması gereken ise uygun görecekleri bir 

alanda bir “Semt Pazar Yeri” için yarı açık kullanımlara 

uygun strüktürel sistem tasarlamak. En az bir mimarlık 

ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinin 

bulunması gereken takımlar en çok 5 öğrenciden 

oluşabiliyor. 

Borusan Mannesmann’ın ana sponsorluğunda, Türk 

Yapısal Çelik Derneği işbirliği ile düzenlenen 

yarışmanın organizasyonunu Yapı Endüstri Merkezi 

(YEM) gerçekleştiriyor. Bu yılın ödülleri ise; birincilik: 

7000 TL, ikincilik: 5000 TL, üçüncülük: 3500 TL 

mansiyon ve teşvik ödüllleri şeklinde olacak. Borusan 

Mannesmann da finale kalan projelerden birine özel 

ödül, jüri değerlendirmesinde son elemeye kalan 

projelerin tümüne ise başarılı katılım belgesi verilecek. 

 

BETONİK FİKİRLER 

Yarışma için her yıl farklı bir tema seçen AkçanSA’nın 

amacı “Yeni konut veya iş yeri alacak kişilere betonun 

markasını sorgulatmak; sürdürülebilir gelecekte 

çimento ve betonun önemini vurgulamak.” Yarışma 

Türkiye’deki tüm inşaat mühendisliği, mimarlık, 

iletişim, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler 

fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık. 

Yarışmacılardan beklenen ise çimento ve betonun 

marka bilincini arttıracak ve farkındalık yaratacak 

çözümler üretmek. 

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Betonik Fikirler’in 

konusu ise “Sürdürülebilir gelecekte çimento ve 

betonun önemini vurgulayan pazarlama projeleri 

üretmek, hazır betondaki farkındalığı arttıracak projeler 

üretmek, uygulanabilir ve yaratıcı fikirler bulmak, 

birçok disiplini barındırarak beton gibi sağlam Betonik 

Fikir üretmek” olarak tanımlanıyor. Başvuruların 16 

Kasım’da başlayıp 15 Aralık’da sona ereceği yarışmada 

kazananları ise çeşitli ödüller ve staj imkanı bekliyor. 

Birinci gruba, MacBook Air; ikinci gruba, Heidelberg 

Cement Almanya teknik ziyareti; üçüncü gruba ise 

Apple Watch ödülleri verilecek.  

//  Hümeyra Cengiz 
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Eskişehir doğumludur. Haydarpaşa 

Lisesi ve İTÜ İnşaat Fakültesi'nden 

mezun oldu. Seyhan Barajı'nda, 

Tunçbilek Termik Bölge Santralı'nda 

ve Ulus Kooperatifi İnşaatı'nda kontrol 

mühendisi olarak çalıştı. Doktora 

çalışmalarını, 1960 yılında tamamladı 

ve aynı yıl Kanada'nın Vancouver 

şehrindeki British Columbia Üniversi-

tesi'nde öğretim üyeliğine başladı. 

1964'de Doçent, 1966'da Profesör 

oldu. 

Vancouver'de Türkiye-Kanada Dostluk 

Cemiyeti Kurucu Başkanı oldu (1964). 1965'de Kanada 

Profesyonel Mühendisler Cemiyeti'nden "Yılın en iyi 

bilimsel makalesi"ne verilen Gzowski altın madalya 

ödülünü aldı. Temmuz 1966'da yurda dönerek, Robert 

Kolej Yüksek Okulu'nda öğretim üyeliğine başladı. 

1989'da Türkiye Prefabrik Birliğinden yılın "En iyi Bi-

limsel Makalesi" ödülünü aldı. Yapı Statiği, Deprem 

Mühendisliği ve Zemin Dinamiği 

konularında çok sayıda kitap ve bi-

limsel makale yazdı. Yurt içi ve 

yurtdışında bir çok yüksek yapı, baraj, 

kule, köprü ve asma köprülerin 

müşavirliklerinde bulundu. 

Boğaziç i  Üniversites i  Deprem 

Mühendisliği Araştırma Enstitüsü Ku-

rucu Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi 

Müdürlüğü, İnşaat Mühendisliği 

Bölüm Başkanlığı ve Boğaziçi Üniver-

sitesi Rektörlüğü görevlerinde bulun-

du.  

Daha sonra University of California, Berkeley'de (1986-

87) ve University of New York, Buffalo'da (1987-88) 

Misafir Profesör olarak dersler verdi. 

Halen, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevini ve Yüksek 

Öğrenim Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanlığını yürütmektedir. 

Prof. Dr. Semih S. Tezcan 

Danışmanlık ve Mim.Ltd. Şti.’ni kur-

muştur. 

Prof. Dr. Yıldız Sey’in günümüze ka-

dar yayımlanmış olan toplam 14 

araştırma projesi, yurtiçi ve yurtdışında 

toplu konut üretimi ve maliyet tah-

minleri ile ilgili birçok makalesi ve  

bildirisi vardır. 

1989 yılında Prefabrike Beton Sistem-

leri Birliği tarafından her yıl düzenli 

olarak verilen Kitap Ödülü'ne layık 

görülen Yıldız Sey, halen İTÜ 

Mimarlık Fakültesi, İstanbul Bilgi Ün-

iversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Arel Üniversi-

tesi’nde lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir.  

Yıldız Sey, 1960 yılında İstanbul 

Teknik Ünivers i tes i  Mimar l ık 

Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nde 1966 yılında 

Doktor, 1980 yılında ise Profesör un-

vanını aldı.  

Kariyeri boyunca MIT ve Sheffield 

Üniversitesi dahil çeşitli yurtdışı üni-

versitelerinde konuk öğretim üyesi 

olarak görev aldı. Prof. Dr. Yıldız 

Sey’in, “Çift Eğrilikli Yüzeylerin Akus-

tik Dizaynının Kontrolü” konulu 

doktora tezi; Türkiye’de mimari akustik 

alanında yapılmış ilk doktora tezidir.  

Prof. Dr. Yıldız Sey, mimari akustik çalışmalarını 2003 

yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Döner 

Sermayesi içerisinde, 2003-2011 yılları arasında ise kur-

duğu Sey Danışmanlık bünyesinde sürdürmüştür. 2011 

yılında Çiğdem Türk ile birlikte Sey Akustik 

Yıldız Sey 

Prof. Dr. Semih S. Tezcan 

Yıldız Sey 

— Civil Career 2015 Konuşmacıları —  
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Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi 

İngilizce İşletme Bölümü’nde, Yüksek 

Lisans eğitimimi Georgia State Üniver-

s i t e ’ s i n d e  f i n a n s  a l a n ı n d a 

tamamladıktan sonra ,  kar iyer 

yaşantısına Amerika’da bulunan Com-

mercial Forced Air’de Hazine ve Fi-

nans bölümünde başladı.  

1998 yılında PwC’nin Miami, FL 

ofisinde başladığı denetim ve 

danışmanlık kariyerine PwC Philadel-

phia ve Londra Ofislerinde yönetici 

olarak devam etti. 12 senelik yurtdışı is 

tecrübesi boyunca bankacılık, sigortacılık, perakende ve 

üretim gibi farklı sektörler için denetim, risk yönetimi, 

yönetişim, finansal raporlama, iş süreçleri, BT süreçleri 

ve iş uygulamaları, birleşme ve satın alma gibi birçok 

farklı alanlarda hizmetlerde bulundu. Bunun yanında 

SOX (Sarbanes Oxley) dahil kimi yasal düzenlemelerde, 

PwC’nin metodoloji ve “center of excellence” 

ekiplerinde görev aldı.  

Türkiye’ye dönüş sonrası 2008-2010 

yılları arasında AvivaSa Sigorta ve 

Emeklilik bünyesinde İç Denetim 

Direktörü, 2010’dan 2012’nin sonuna 

kadar Aviva Avrupa bünyesinde Orta 

ve Doğu Avrupa bölgesi, Türkiye ve 

Rusya’dan sorumlu Risk Direktörü 

olarak görev yaptı. Risk Direktörü 

olarak gelişmekte olan piyasalardaki 

grup şirketlerinde kurumsal risk yöne-

timinin yeniden yapılandırılması, fi-

nansal disiplinin sağlanması, risk 

kültürünün güçlendirilmesi ile gerekli yönetişim 

yapısının kurulması için çalıştı. Ocak 2013'te katıldığı 

Doğuş Grubu’nda Holding Risk Yönetimi Bölüm 

Başkanı olarak çalışma hayatına devam ediyor. Mart 

2013 itibari ile Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nde 

Başkanlık görevini sürdürmektedir.  

Aysan Sinanlıoğlu 

line Apartments” ve “DMCC Gold & 

Silver Towers” projelerinde proje 

yönetimi, maliyet kontrolü, bütçe ra-

porlama ve sözleşme yönetimi 

konularında görev yaptı. 2007-2012 

yılları arasında yine Baytur İnşaat fir-

masında Teklif Müdür Yardımcısı 

olarak Türkiye, Birleşik Arap Emir-

likleri, Katar, Rusya, Kazakistan ve 

Suudi Arabistan'daki çeşitli üst yapı 

projelerinin teklif ve ihale çalışmaların-

da görev aldı.  

2012 yılında Maliyet Kontrol Uzmanı 

olarak girdiği Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. firmasında 

2013 yılında Risk Müdürü pozisyonuna yükselmiş olup 

halen aynı görevine devam etmektedir.  

1999 yılında ODTÜ İnşaat Mühendis-

liği Bölümü’nde Lisans eğitimini 

tamamlamasının ardından, 2002 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendis-

liği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi-

ni tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Ün-

iversitesi Deprem Mühendisliği 

Bölümü’nde Doktora eğitimine devam 

etmektedir.  

1999-2001 yılları arasında Yapısal 

Tasarım Mühendisi olarak çalışmaya 

başladığı Kinetik Mühendislik fir-

masında betonarme ve endüstriyel 

çelik yapıların depreme dayanıklı tasarımı üzerine 

çalıştı. Aynı görevi 2004 yılına kadar ASM Mühendislik 

ve DENGE Mühendislik firmalarında da sürdürdü. 

2004-2007 yılları arasında Baytur İnşaat firmasında Du-

bai Projeleri Direktörlüğü’nde Proje Müdür Yardımcısı 

olarak çalıştı. Dubai'deki “The Palm Jumeirah Shore-

Mahir Demir 

Aysan Sinanlıoğlu 

Mahir Demir 

— Civil Career 2015 Konuşmacıları —  
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1971 doğumlu Ozan Balaban, İzmir 

Saint Joseph Lisesi’nde lise eğitiminin 

ardından İsviçre’ye giderek, College Du 

Leman’da ve sonrasında Floransa 

Devle t  Ünivers i te s i  Mimar l ık 

Fakültesi’nde öğrenimine devam etti. 

Güney Caroline’daki Clemson Üniver-

sitesi’nde Hastane Mimarisi ve İnşaat 

işletme mühendisliği mastırı yapan 

Ozan Balaban Dünyada hem mimar 

olup hem de İnşaat İşletme Mühendis-

liği tahsili görmüş az sayıda yöneticiden 

biridir. Üniversite öğrenimi sırasında 

Amerika’nın 3 önemli inşaat şirketin-

den biri olan Skanska’da 5 yıl boyunca çalışan Balaban, 

hastane projelerinde şantiye şefliği görevinde bulundu. 

Ardından yine sektörün en büyük şirketlerinden biri 

olan İngiliz - Avustralya kökenli Bovis Lend Lease’in 

Atlanta, Londra ve Milano ofislerinde 8 yıl süresince 

üst düzey görevlerde yer aldı. Aynı dönemde Güney 

Avrupa’daki yap-işlet-devret modelli 

hastane ve otel projelerinin de başında 

bulundu. 

Son olarak Armani’nin İtalya’daki oteli-

nin inşaatını yöneten Ozan Balaban, 

dünyadaki Armani Otelleri’nin inşası 

için Emaar ile anlaşma imzalanınca 

Emaar’la tanışmış oldu. İtalya’daki 

Armani Oteli’nin inşaatını yönetirken 

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi gibi 

çalıştı. Ozan Balaban bu çalışmaların-

dan dolayı 2009 yılında İtalya Cum-

huriyeti tarafından Liyakat nişanı     

verilerek şövalye ünvanı ile onurlandırıldı. 

Emaar’ın 2006 yılında Türkiye’ye gelme kararı al-

masının ardından Balaban, dünyanın önde gelen gay-

rimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan Emaar’ın 

Türkiye CEO’luğu görevine getirilerek İstanbul’a dö-

ndü. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Ozan Bala-

ban evli ve ikiz çocuk babasıdır. 

Ozan Balaban 

görev yaptıktan sonra hala devam ettiği 

Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. Prof. 

Ersoy'un 150 dolayında makale ve 

bildirisi, 10 meslek kitabı, 26 temel 

araştırma raporu ve 7 öykü-anı kitabı 

vardır. Makale ve bildirileriden 70 

kadarı uluslararası dergi ve hakemli 

sempozyum bildiri kitaplarında yer 

almıştır. Uğur Ersoy öğrencilik 

yıllarında profesyonel futbol ve 

voleybol oynamıştır, Robert Kolej 

takımının da kaptanlığını yapmıştır. 

 

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.  

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 

a rd ından Teksas  Ün ive rs i te s i 

(Austin)'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 

Prof. Dr. Uğur Ersoy 

Ozan Balaban 

Prof. Dr. Uğur Ersoy 
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Güney Özcebe 1957 yılında İstan-

bul’da doğdu. Orta Doğu Teknik Ün-

iversitesi ,  İnşaat  Mühendis l iği 

Bölümü’nden lisans, yüksek lisans de-

recelerini aldı. Doktora derecesini To-

ronto Üniversitesi'nde aldı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 

araştırma görevlisi, yardımcı doçent, 

doçent ve  profesör unvanı ile çalışan 

Dr. Özcebe; 2006-2012 yılları arasında 

aynı bölümde Bölüm Başkanlığı 

görevini icra etmiştir. 

Üniversitede çeşitli düzeylerde yapı mekaniği, malzeme 

mekaniği ve betonarme dersleri vermiştir. Birisi Türkçe 

diğeri İngilizce olmak üzere iki betonarme kitabının eş 

yazarı olup bu kitaplar ülke genelinde lisans ve yüksek 

lisans betonarme derslerinde kaynak kitap olarak 

kullanılmaktadır. 

Prof. Dr. Özcebe NATO Barış ve 

Güvenlik için Bilim Programı, Avrupa 

Birliği Çerçeve Programları ve TÜ-

BİTAK tarafından desteklenen bilimsel 

projelerde yürütücü, araştırıcı ve 

danışman olarak sorumluluk üs-

tlenmiştir.  

Prof. Dr. G. Özcebe hala yürürlükte 

bulunan ve TSE500: Betonarme Bi-

naların Yapım ve Hesap Kuralları adlı 

yönetmeliği hazırlayan yönetmelik 

komitesi üst kurul üyesidir. Halen 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Türkiye Köprü 

İnşaat Cemiyeti ve Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) 

üyesidir. 

2013 tarihi itibariyle TED Üniversitesi Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesine Dekan olarak katılan Prof. Dr. 

Özcebe, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Güney Özcebe 

Müdürü olarak Riyad şehrinde askeri 

tesisler ve yüksek kaliteli yaşam köyü 

gibi işleri yönetmiş ve Tekfen İnşaat 

Merkezi’nde de Genel Sekreterlik, Pro-

je Koordinatörü, Lojistik Hizmetler 

Genel Müdür Muavini gibi görevlerde 

bulunmuştur.  

Operasyonlardan sorumlu Kıdemli 

Genel Müdür Muavini olarak (Türkiye, 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, 

Bulgaristan, Suudi Arabistan ve 

Katar’da daha çok enerji, petrokimya, 

petrol ve gaz projeleri inşaat ve montaj 

işleri başta olmak üzere) büyük ölçekli projelerin üst 

düzey yöneticiliğinde bulunmuştur.  

Halen Tekfen İnşaat’ın Yönetim Kurulu üyesi ve 

Başkan Vekili’dir.  

Gürbüz Alp Kireç, Boğaziçi Üniversi-

tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 

1973 yılında mezun olmuştur. Daha 

sonra Londra Üniversitesi King’s Col-

lege’dan Analitik Zemin Mekaniği 

dalında Master in Science derecesi 

almıştır.  

1978 yılında Tekfen İnşaat ve Tesisat 

A.Ş.’ne katılmıştır. Tekfen İnşaat’ta 

İpraş 2. Genişleme Projesi, Orta 

Anadolu Rafinerisi Off Site işleri, 

Suudi Arabistan Assir Bölgesi Su Nakil 

Sistemleri Projesi, Suudi Arabistan Taif 

Şehri Alt Yapı Sistemleri Projesi, TAG Mersin-Adana-

Gaziantep Otoyol Projesi Proje ve Mühendislik işleri, 

Tekfen-Eksan Ortak Girişimi Genel Müdür Muavini 

olarak Ataşehir (Anatepe) Uydu Şehir Projesi Planlama 

İşleri, Suudi Arabistan Oger-Tekfen Ortaklığı Genel 

Gürbüz Alp Kireç 

Güney Özcebe 

Gürbüz Alp Kireç 
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Emre Hatem, Garanti Bankası’nda 

proje ve satın alım finansmanından 

sorumlu birim müdürü olarak görev 

yapmaktadır. Proje Finansmanı Birimi; 

bankanın proje, satın alım ve 

yapılandırılmış finansman işlemlerini 

yönetmektedir ve 13 Milyar ABD 

Doları’na yakın kredi portföyü ve 

~20% pazar payı ile Türkiye’de lider 

bir konuma sahiptir. 

Çok sayıda proje, satın alım ve 

yapılandırılmış finansman işlemleri ile 

ilgili 15 yılı aşkın tecrübesi bulunan 

Emre Hatem; Star Rafineri, Kuzey Marmara Otoyolu, 

3.Boğaz Köprüsü, 3.Havalimanı, Gebze-İzmir Otoyo-

lu, Bilkent PPP gibi Türkiye’nin en büyüklerinin proje 

finansman süreçlerini yönetmiştir. 

Emre Hatem liderliğindeki Garanti 

Bankası Proje Finansmanı Birimi, 

“Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Pro-

je Finansmanı Kuruluşu” derecesi da-

hil olmak üzere, çeşitli uluslarası ödül-

lere layık görülmüştür. 

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendis-

liği bölümünde lisans ve Marmara Ün-

iversitesi İşletme ve Organizasyon 

bölümünde yüksek lisans programlarını 

tamamlamıştır. 

Ayrıca, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin başkan 

yardımcılığını ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmekte-

dir. 

Emre Hatem 

dünyanın çeşitli bölgelerinde yönetim 

danışmanı olarak çalışmış; finansal 

hizmetler ve telekomünikasyon dahil 

olmak üzere çeşitli endüstrilerde 

stratejik planlama yaparak müşteri 

ilişkileri üzerine altı yıllık bir deneyim 

kazanmıştır. Mete Güney, Boğaziçi 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve 

Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 

mezun olmuştur. Eğitimine Fransa’da, 

INSEAD’da ilaç sektöründe pazarlama 

üzerine İşletme Yüksek Lisansı 

yaparak devam etmiştir. Mete Güney, 

Türkçe ve İngilizce bilmektedir. 

M e t e  G ü n e y ,  M a s t e r c a r d ’ d a 

Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü 

olarak görev yapmaktadır ve bölgedeki 

MasterCard stratejilerinin geliştirilmesi 

ve yönetiminden sorumludur. Aynı 

zamanda, ekibiyle birlikte, mevcut ve 

potansiyel müşterilerle yeni iş fırsatları 

üzerinde çalışmalar yürütmektedir. 

Mete Güney MasterCard’a 2005 yılında 

Ürün Satış Uzmanı olarak katılmıştır. 

İki yıl sonra, Müşteri Yöneticisi olmuş 

v e  M a s t e r C a r d ’ ı n  b ö l g e d e k i 

büyümesine katkıda bulunmuştur. 

MasterCard’dan önce, Mete Güney 

Mete Güney 

Emre Hatem 

Mete Güney 
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Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul 

Teknik Ünivers ites i  Mimar l ık 

Fakültesi’ni bitirdi, bir süre aynı 

fakültede asistanlık yaptı. 

1965-66’da Mimarlar Odası İstanbul 

Şubesi’nin Sekreter Üyeliği’ni, 1966-69 

arasında da Mimarlar Odası’nın dergisi 

Mimarlık’ın Yazı İşleri Müdürlüğü’nü 

üstlendi. Mimarlar Odası yönetim ku-

rullarında görev aldı. 1968’de  yapı 

alanında bir bilgi merkezi olan Yapı-

Endüstri Merkezi’ni (YEM) kurdu. 

Daha sonra, YEM’in üyesi olduğu 

Uluslararası Yapı Merkezleri Bir-liği (UICB)’nin 

Başkanlığına iki kez seçildi. Başkanlığı sona ererken 

kendisine UICB Genel Kurulu’nca onursal üyelik paye-

si verildi. 

Doğan Hasol, YEM’in bilgi merkezi işlevi doğrul-

tusunda, Yapı dergisinin yanı sıra; başta Yapı Kataloğu 

olmak üzere, mesleki kataloglar ve 

mimarlık kitaplarının yayımlanmasına, 

kurslar, konferanslar, seminerler, mes-

leki sergi ve fuarlar düzenlenmesine 

öncülük etti. 1990’da eşi Hayzuran 

Hasol ile birlikte, yapı dalında, Mimar-

lar Odası’nın Ulusal Mimarlık 

Ödülü’nü kazandı. Mimarlık çalışma-

larını, meslektaşları olan eşi ve kızları 

Ayşe Hasol Erktin’le birlikte kurdukları 

Ha s  M im a r l ı k  g r ubu  i ç i n de 

sürdürmektedir. Hasol, 1990-96 yılları 

arasında Galatasaray Spor Kulübü 

Yönetimi’nde 2. Başkan olarak görev almıştır. 

Kendisine üç üniversite tarafından (İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul 

Kültür Üniversitesi) “Onursal Doktor” unvanı, Bey-

kent Üniversitesi’nce “Mimarlık Onur Ödülü” ve 

Mimarlar Odası’nca da “Mesleğe Katkı Başarı Ödülü” 

verilmiştir. 

Doğan Hasol 

yı l lar ında İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Danışma Kurulu üyesi 

olarak hizmet vermiş, 1988'de Atatürk 

Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Milli Komite üyeliğine seçilmiş, 

1992'de Ağa Han Mimarlık Ödülü 

Jürisi'nde görev yapmıştır. 

1994 yılında Mimarlar Odası Ulusal 

Mimarlık Ödülü ile ödüllendirildi. 2000 

yılında kendisine İstanbul Teknik 

Üniversitesi tarafından fahri doktora 

unvanı verildi. Bazı eserleri 1982 

yılında Venedik Bienali'nde sergilendi. 

Mesleki makaleleri, seminer bildirileri ve konferansları 

bulunuyor. Dış ve iç mimarlık basınında çok sayıda 

yayında yapıları ve projeleri yayınlandı. Sami Sisa ile 

birlikte katıldığı mimari proje yarışmalarında 28 

birincilik ödülü olmak üzere 60'ı aşkın ödül kazandı.120 

kadarı uygulanmış 180 projede imzası var.   

Doğan Tekeli, 1929 yılında Isparta'da 

doğdu. 1952 yılında İTÜ Mimarlık 

Fakültesi 'nden Yüksek Mimar 

Mühendis olarak mezun olan Doğan 

Tekeli, İzmir Belediyesi Proje 

Bürosu'nda çalıştı. 

1954 yılında Sami Sisa ile birlikte 

günümüzde Tekeli-Sisa Mimarlık 

ortaklığı olarak varlığını sürdüren 

şirketi kurdu. Tekeli, 1955 yılında Sami 

Sisa ile beraber İzmir Belediyesi'nde 

K o n a k  S i t e s i  p r o j e l e r i n i n 

hazırlanmasında danışmanlık; 1956 

yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistanlık, 1961-

1971 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık 

Bölümü'nde proje dersi öğretmenliği, 1957'de bir 

dönem Mimarlar Odası Başkanlığı yapmıştır. 

1984 yılında Uluslararası Arap birliği Genel Merkezi 

proje yarışmasında jüri üyeliği yapmış, 1985-1989 

Doğan Tekeli 

Doğan Hasol 

Doğan Tekeli 
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Selami Gürel, 3 Nisan 1952'de Anka-

ra'da doğdu. 1974 yılında ODTÜ 

Makine Mühendisliği Bölümü'nden 

mezun oldu. 1980 senesinde yine 

ODTÜ'de Makine Mühendisliği 

üzerine yüksek lisansını tamamladı. 

National Geographic'deki Mega 

Yapılar belgeselinde Selami Gürel, Ka-

zakistan Astana'daki ünlü kültür ve 

eğlence mekanı Han Çadırı'nın yapım 

sorumluluğunu üstlenerek karşısına 

çıkan olağanüstü güçlükleri birer birer 

aşıp dünyanın en büyük çadır binasını 

tam zamanında yetiştirmiştir. Kendisi 

bu başarısıyla birlikte "sorun giderici" olarak anılmaya 

başlanmıştır. 

1973 - 1984 yılları arasında GULER-

MAK'ta, 1984-1902 yılları arasında da 

MAKON'da yönetici müdür pozisy-

onunda, 1994-2010 yılları arasında 

SAMKO'da başkan yardımcısı olarak 

çalışmıştır. 2011 yılından beri ise 

kendisinin başkanı ve CEO'su olduğu 

Metal Yapı Eng.&Const.'da çalışmak-

tadır. Selami Bey, TMMOB (Türk 

Mühendis Mimar Odaları Birliği) ve 

ODTÜ Mezunlar Derneği üyesi 

olmakla birlikte TUCSA'nın (Turkish 

Constructional Steelwork Association) 

kurucusudur. Kendisi İngilizce, Al-

manca ve Rusça dillerini bilmektedir.  

Selami Gürel 

Selami Gürel 
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alınarak belirleniyor.  65 firma ile listede birinci sırada 

yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini 

Türkiye korudu. Üçüncü sırada ise 32 firma ile ABD 

bulunuyor. 

ENR listesindeki 43 Türk firmasının 2015 yılı gelirleri 

toplamı geçen yıla göre yüzde 43.4 artışla 29.3 milyar 

ABD Doları olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla Türk 

firmalarının toplam gelirde 2015 yılı rakamları ile yüzde 

3.8 olan payı 2015’de yüzde 5.6 olarak gerçekleşti. Türk 

müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı tüm dünyada 

artış gösterdi. Türk müteahhitlik firmaları; Kuzey ve 

Latin Amerika pazarlarında neredeyse hiç yer almazken 

rekabetin en çetin olduğu Avrupa, Asya, Ortadoğu ve 

Afrika pazarlarında payını artırıyor.   

Yazımızın devamında sizlerle ENR İlk 50 listesini ve 

ENR listesine girmeyi başarmış Türk firmalarını 

paylaşıyoruz. 

ENR Dergisi’nin her yıl merakla beklenen, ‘Dünyanın 

En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesini 

açıklandı. Listede 43 Türk inşaat firması bulunması, 

Türk müteahhitliğinin uluslararası platformda etkin 

olduğunu gösteriyor. Şayet bu sayı 2014 yılında 42 idi. 

Bu yıl listeye ilk defa giren  Öztürkler  Holding’ın 18. 

sıraya yerleşmesi önemli bir gelişme oldu. 

Bu liste, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri 

dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas 

İnşaatın Devleri: ENR Listesi  



Sayfa 23 Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü 

 Firma Adı Ülke 

1 ACS, Actividades de Const. Servicios İspanya 

2 HOCHTIEF Aktiengesellschaft Almanya 

3 Bechtel Amerika 

4 VINCI  Fransa 

5 China Communications Const. Grp. Ltd. Çin 

6 TECHNIP Fransa 

7 BOUYGUES SA Fransa 

8 Skanska AB İsveç 

9 STRABAG SE Avusturya 

10 Saipem İtalya 

11 Power Construction Corp. of China Çin 

12 Fluor Corp. Amerika 

13 Construtora Norberto Odebrecht SA Brezilya 

14 Hyundai Engineering & Const. Co. Ltd. Kore 

15 Ferrovial İspanya 

16 Samsung C&T Corp. Kore 

17 China State Construction Eng Corp. Ltd. Çin 

18 Ozturk Holding Co. Türkiye 

19 Royal BAM Group nv Hollanda 

20 Abeinsa SA İspanya 

21 Petrofac Ltd. İngiltere 

22 Consolidated Contractors Group Yunanistan 

23 China Railway Group Ltd. Çin 

24 CB & I Amerika 

25 PCL Construction Enterprises Inc. Amerika 

26 GS Engineering & Construction Kore 

27 China Nat'l Machinery Industry Corp. Çin 

28 JGC Corp. Japonya 

29 CIMIC Group Ltd. Avustralya 

30 Sailini Impregilo SpA İtalya 

31 OHL İspanya 

32 Tecnicas Reunidas İspanya 

33 Lend Lease Avustralya 

34 Daelim Industrial Co. Ltd. Kore 

35 Obayashi Corp. Japonya 

36 Kiewit Corp. Amerika 

37 Renaissance Construction Türkiye 

38 McConnell Dowell Corp. Avustralya 

39 Chiyoda Corp. Japonya 

40 Orascom Construction Ltd. Mısır 

41 EIFFAGE Fransa 

42 SK Engineering & Construction Kore 

43 Daewoo Engineering & Const. Co. Ltd. Kore 

44 China Gezhouba Group Co. Ltd. Çin 

45 KBR Amerika 

46 Jan De Nul Group Lüksemburg 

47 China Civil Engineering Const. Corp. Çin 

48 M+W Group Almanya 

49 China Metallurgical Group Corp. Çin 

50 Danieli & C. OM SpA İtalya 

Sıra 
No 

Firma Adı 

18 Öztürk Holding 

37 Renaissance Construction 

62 Polimeks İnşaat Taahüt ve San. Tic AS 

65 Enka Contruction & Industry Co. Inc. 

82 TAV Construction 

89 Çalık Enerji Sanayii ve Ticaret AS 

90 Tekfen Construction & Installation Co. Inc. 

92 Ant Yapı Const., Industry & Trade Co. Ltd. 

107 Ilk Construction 

111 Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AS 

116 Nata Const. Tourism Trade and Industry Co. 

121 IC Ictas İnşaat Sanayi ve Ticaret AS 

123 Yüksel İnşaat Co. Ins. 

125 Atlas Texas Construction and Trading Inc. 

133 GAMA 

139 Nurol Construction and Trading Co. Inc. 

145 Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AS 

151 Kuzu Group 

157 Dia Holding FZCO 

158 Onur Taahüt Taşımacılık İnş. Tic. ve San. AS 

159 Kayı İnşaat San. Ve Tic. AS 

164 Eser Contracting and Industry Co. Inc. 

168 Aslan Yapı ve Ticaret AS 

169 Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc 

177 Mapa İnşaat ve Ticaret AS 

179 Doğuş İnşaat ve Ticaret AS 

183 Bayburt Grup AS 

184 Alarko Contracting Group 

192 STFA Construction Group 

200 Summa Turizm Yatırımcılığı AS 

205 Yenigün Const. Industry and Commerce Inc. 

208 Gülermak 

209 Kontek Construction Inc. 

214 Rasen Construction & Investment 

223 Gurbag Group 

229 AE Arma-Elektropanc 

230 Lotus Müteahhitlik AS 

232 Dorce Prefabricated Const. Industry Trade Inc. 

233 Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret AS 

236 Metag İnşaat Ticaret AS 

240 Kolin İnşaat Turizm Sanayi Tic. AS 

242 Prekons Construction Ind. Co. Inc 

248 Tepe İnşaat Sanayi AS 

ENR Uluslararası Müteahhitler Listesi  
(İlk 250’ye Giren Türk Firmalar) 

 
ENR Uluslararası Müteahhitler Listesi (İlk 50) 




