
Bu yıl, sekizincisini düzenlediğimiz Civil Career’de bir 

kez daha sizlerle buluşmaktan büyük heyecan duyuy-

oruz. 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. Ko-

nuşmaların yanı sıra programımızda yer bulan paneller, 

konuşmacılarımız ile bire bir etkileşime geçme fırsatı 

sunacak. Türkiye’nin 4 bir yanındaki 44 farklı üniver-

siteden İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık öğrencilerine 2 

gün boyunca ev sahipliği yapacağımız Civil Career 

2016’da sizlerle tanışıp pek çok şey öğrenerek bizler de 

dolu dolu iki gün geçireceğiz. Kariyerinizi şekillen-

dirirken alacağınız kararlara yardımcı olması umuduyla, 

hepinize keyifli bir Civil Career diliyoruz.  

Civil Career ‘16 Başlıyor! 
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Design & Construct nedir? 

Boğaziçi Üniversitesi’nin en büyük öğrenci etinliklerinden 

olan Design&Construct 2007'den beri gerceklestirilen 

uluslararası çelik köprü yarışmasıdır. Türkiye ve 

Avrupa'daki birçok üniversiteden 

katılan takımlar eşliğinde bir 

şenlik alanı gibi donatılan Boğaziçi 

Üniversitesi Güney Meydanı'nın 

eşsiz atmosferinde 

gerçekleştirilmektedir. Aylar 

öncesinden köprülerini 

tasarlamaya başlayan takımlar ön 

elemeye katılırlar. Ön elemeyi 

geçebilen takımlar tasarladıkları 

köprülerini çelikten imal ederler. 

Mayıs ayının ikinci haftası Deco 

serüveni başlar. Takımlar 

köprüleri ile beraber Günay 

Kampüs’e gelirler. İki kısımdan 

oluşan yarışmanın ilk kısmında 

yarışmacılar köprülerini Güney 

Meydan'da kurduktan sonra 

köprüler mimarlık ve inşaat 

mühendisliği alanlarında uzman 

öğretim üyeleri ve sektördeki lider 

firmaların üst düzey 

yöneticilerinden oluşan jüri kurulu 

tarafından estetik açıdan 

değerlendirilir. Köprüler zamana 

karşı kurulum, ağırlık verimliliği 

ve deplasman verimliliği 

konularında yarışırlar. Köprülere 

yanal ve düşey ağırlık testleri 

uygulanır. Bu değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkan genel 

performans puanlarına göre 

yarışmayı ilk üç sırada tamamlayan 

üniversite takımlarına para ödülü 

verilir. Türkiye’nin önemli inşaat 

firmalarının stand açtığı yarışmada 

katılımcılar bu firmaların 

temsilcileri ile yüzyüze görüşme 

fırsatı bulup, staj ve kariyer 

konusunda fikir alışverişinde de bulunabilirler. 

BKZ nedir? 

Geçtiğimiz sene Design & Construct yarışmasının 10.sunu 

düzenlememizin şerefine düzenlediğimiz Boğaziçi Köprü 

Zirvesi’dir.  

Köprü üzerine uzmanlaşmış yabancı ve Türk 

konuşmacıların katıldığı zirvede, öğrenciler ve sektörden 

mühendisler, köprü alanındaki saygın konuşmacıları 

dinleme fırsatına sahip oluyor. Zirvemizde onur 

konuğumuz ‘köprü üstadı’ diye anılan 3. Köprü’nin 

mimarı Michel Virlogeux idi.  

İlkokulumuz nedir? 

İlkokulumuz, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü çatısı 

altında ilk kez 2010 yılı yazında başlatılan bir sosyal 

sorumluluk projesidir. Eğitimin zor koşullar altında, kısıtlı 

imkânlarla yapıldığı bölgelere yeni okullar inşa edilmesi ve 

bu okulların etkin kullanılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin, derneklerin desteğiyle 

tamamladığımız okullarda sosyal bilincin artmasının yanı 

sıra, inşaat mühendisliği öğrencilerinin süreçte aktif rol 

alarak tecrübe kazanması sağlanmaktadır. Eğitimde daha 

iyi ve eşit koşullar sağlayabilmek için yaratılacak her fırsat 

çok önemsenmektedir. 2016 Ekim ayında Adıyaman’ın 

Besni İlçesi’nin Yazıbeydilli Köyü’nde son ilkokulumuzun 

yapımını tamamlayarak açılışını yaptık. Daha nice 

ilkokullar hedefiyle! 

Civil Career nedir? 

Civil Career her sene düzenlediğimiz, inşaat ve mimarlık 

sektöründen konuşmacılar ağırladığımız kariyer günü 

etkinliğimizdir. İki gün süren bu etkinliğimize ülke 

çapında 45 üniversiteden yaklaşık 450 kişi ağırlamaktayız. 

Sektör ile öğrenci arasında bağ kurmayı hedefleyen 

etkinliğimiz sertifikalıdır. 

AER nedir? 

Aviation Engineering Re-Imagination, geçtiğimiz sene 

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te ARUP’un 

desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir günlük etkinliğimizdir. 

Türk Hava Yolları’ndan bir uzman, ARUP’tan Strateji 

Danışmanı Sayın James 

BÜYAP Nedir? 
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Robinson ve Kıdemli Proje Müdürü Sayın Haluk Nasi’nin 

katılımıyla havacılık ile ilgili bir workshop geçekleştirdik. 

Katılımcılar hava ulaşımında olması beklenen köklü 

değişim hakkında bilgilendirildiler. Yarım gün süren 

program Haluk Nasi'nin konuşmasıyla başladı. Sonrasında 

James Robinson havayolu planlaması ve geliştirilmesiyle 

ilgili bilgilendirici konuşmasının ardından havayolu 

ulaşımının geleceğinden bahsetti. Öğrenciler günün 

sonunda yer alan atölyede gelecekteki hava alanı terminali, 

güvenlik, bagaj ve bir noktadan diğer noktaya ulaşım 

deneyiminin prototipini hayal ettiler. Hava alanı terminali, 

güvenlik, bagaj ve bir noktadan diğer noktaya ulaşım 

konularında belli profildeki yolculara bir ulaşım deneyimi 

sunmaları istendi. 

WIBE nedir? 

Women in Build Environment kadın mühendislerin 

sektördeki yerini ve önemini anlatmak amacıyla sadece 

kadın mühendislerin katılarak gerçekleştirilen bir 

etkinliktir. Geçen sene Wibe Boğaziçi Üniversitesi öğretim 

üyesi olan Sayın Dr. Beliz Özorhon Orakçal’ın 

konuşmasıyla başlayan sunumlar, genç kadın girişimlerini 

destekleyen ARUP firmasında çeşitli alanlarda çalışan 

değerli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. Daha 

sonra Mimar İlkay Corgundağ mimarların çalışma 

hayatıyla ilgili sunumuyla konuşmalara devam etti. 

Konuşmacılarımız kimi zaman şantiyelerde karşılaştıkları 

zorluklardan bahsederek; sektöre girecek adaylara ne 

olursa olsun güçlü kalmaları gerektiğini, zorlu geçen proje 

dönemleri sonrası proje tamamlandığında neler 

hissettiklerini samimi bir şekilde anlattılar. İş tecrübelerini, 

sunumlarında bulunan çalıştıkları projelerin fotoğrafları ile 

aktardılar. Daha sonra Yapı Mühendisi Cem Haydaroğlu 

tarafından geçekleştirilen oldukça eğlenceli bir atölye 

gerçekleştirildi. Atölye insanların deneyim kazandıkça 

yaptığı işlerini daha detaylı ve özverili yapabildiğini 

gösteren bir sonuç verdi. Bir geoteknik ve inşaat 

mühedisini ağırladık. Son olarak Haluk Nasi, Cem 

Haydaroğlu, Elmon Toraman ve Başak Bozkurt ‘Smart 

Cities projesini ayıntılı şekilde anlattılar. Etkinliğimizin 

amacı geçen kadın mühendis ve mimar adaylarına 

zorlukları yaşamadan, daha önceden deneyimlemiş 

insanlardan dinlemeleriydi. 

 

Civil News nedir? 

Civil News yıllık olarak çıkardığımız inşaat sektörü 

dergimiz. Mimarlık ve İnşaat sektörünü geniş bir 

yelpazeden almaya çalıştığımız, röportajlarla 

renklendirdiğimiz derginin yanı sıra seneden iki adet 

bülten hazırlamaktayız. 

ProCE nedir? 

Proce inşaat mühendisliği, mimarlık, işletme, ekonomi, 

işletme mühendisliği, çevre mühendisliği, peyzaj mimarlığı 

ve şehir bölge planlama bölümlerinden 2., 3. Ve 4. Sınıf 

öğrencilerinin katıldığı bir gayrimenkul yatırım 

yarışmasıdır. Yarışma iki bölümden oluşur. Ilk bölümde 

yarışmacılar eğitimlerin verildiği seminerlere katılırken 

ikinci bölümünde projelerini hazırlamaları için 10 günleri 

vardır. Projelerini gönderen takımlar arasından 5 takım 

yarı finale kalır. Kazanan 3 takıma para ödülü ve ULI 

Urban Land Institute’un sunduğu çeşitli imkanlar verilir. 

Iaces nedir? 

International Association of Civil Engüneering Students 

dünya çapındaki inşaat mühendisi öğrencileri bir araya 

getiren bir topluluktur. Bu topluluğun LC Boğaziçi kolu 

olarak üniversitemizi temsil etmekteyiz. Her sene farklı bir 

üniversitede düzenlenen Iaces genel kurulunda yerel 

komite üyelerinin katılımlarıyla gerçeklesen genel kurul 

toplantısı düzenlenir. Genel kurulda yeni IACES yönetim 

kurulu ve bir yıl sonra düzenlenecek olan genel kurul 

etkinliğinin ev sahibi oylanarak seçilir. Dönem ortasında 

gerçekleştirmesi geleneksel hale gelen Mid-term meeting 

geçen sene Büyap tarafından organize edilmişti. Yıl 

içerisinde farklı etkinlikler düzenlemektedir. 

Teknik Geziler nedir? 

Her sene şantiyelere, görmeye değer özellikleri olan 

yapılara düzenlediğimiz teknik gezilerimizdir. Yurtiçi ve 

yurtdışında düzenlediğimiz teknik gezilerimizde geçtiğimiz 

sene Avrasya Tüneli’ne, 3. Boğaz Köprüsü’ne, İzmit 

Körfez Geçiş Köprüsü’ne, Mahmutbey-Mecidiyeköy 

Metrosu’na, Daikin İklimlendirme Merkezi’ne ve Tekfen 

sponsorluğunda Bakü’ye  gittik. 
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“İlkokulumuz” nedir, çalışmaları nelerdir? 

İlkokulumuz, eğitimin zor koşullar altında, kısıtlı imkân-

larla yapıldığı bölgelere yeni okullar inşa edilmesi ve bu 

okulların etkin kullanılması amaçlayan bir sosyal sorumlu-

luk projesidir. Türkiye’nin önde gelen şirketlerin, 

derneklerin desteğiyle tamamladığımız okullarda sosyal 

bilincin artmasının yanı sıra, inşaat mühendisliği öğrencil-

erinin süreçte aktif rol alarak tecrübe kazanması 

sağlanmaktadır.  

Bu amaç uğruna çıktığımız yolda 2010 yılında Düzce’nin 

Akçakoca ilçesinin Balatlı köyünde bir ilköğretim ek binası 

ve öğretmen lojmanı, 2011 yılında da Ağrı Tezeren 

Köyü’nde dokuz dersliği ve yemekhanesi olan bir okul 

bitirdik. 

Yeni proje için Adıyaman’ın belirlenme süreci: 

Yaptığımız araştırmalar ve görüştüğümüz valiliklerden 

aldığımız veriler doğrultusunda Adıyaman’daki köylerde 

eğitim olanaklarının yeterli olmadığı sonucuna vardık. 

Buna dayanarak Adıyaman’ın okulumuz için uygun bir 

seçenek olabileceğini düşündük. 2015 Mayıs ayında 

üçüncü ilkokulumuzu yapmaya karar verdik. 1 Haziran 

2015’te okulumuzun yerini belirlemek ve gerekli işleri 

tamamlayabilmek için Adıyaman'a gittik., 

 

İlk olarak, Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Demirtaş ile 

görüşüp projemizden bahsettik. Kendisini de heyecan-

landıran bu proje için valiliğin belirlediği liste doğrul-

tusunda acil okul ihtiyacı olan köyleri gezdik. Bizim için 

en önemli kriter, bölge insanının gerçekten bu okula ih-

tiyacı olup olmadığını tespit etmekti. Adıyaman’ın Besni 

İlçesinin Yazıbeydilli köyüne geldiğimizde durumun acili-

yetinin farkına vardık. İlkokul binası çökmek üzere 

olduğundan okulun tahliyesi için karar alınmıştı. Geçici 

olarak kullanılan ahırdan bozma bir yapıda köyün öğren-

cilerini ziyaret ettik. Öğretmenlerle konuştuğumuzda bize 

yaşanan sıkıntıları daha detaylı anlattılar, en ufak bir 

yağmurda bile akıtan çatıdan bahsettiler, olası depremde 

çok büyük bir risk oluşturan tavandaki ve yerdeki yarıkları 

gösterdiler. Bu gördüklerimiz ilkokulumuzu bir an önce 

bitirme ve çocukları bir an önce okullarına kavuşturma 

konusunda bizi daha da teşvik etti, çalışmalarımıza hız 

kazandırdık. 

Okulun yapım süreci 

Önceden yaptığımız ilkokullar yeni projemizin teminatı 

oldu, bağışçılar da bizim kadar bu projenin yapılacağına 

inandılar ve desteklerini esirgemediler.  

İlkokulumuz Açıldı! 

“TBMM Başkanlık Konutu, 

Türkiye'deki devlet binaları 

arasında LEED sertifikası alan ilk 

bina oldu.” 
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Biz Adıyaman’a olan ulaşımın zorluğu sebebiyle devam 

eden inşaatı sık sık ziyaret edemedik ama elimizden 

geldiğince gitmeye çalıştık. Bu süreçte bize orada yardımcı 

olan ve iletişime geçtiğimiz insanlar oldu, devam eden 

inşaatın detaylı bilgisini onlardan aldık ve projeyi 

İstanbul’dan yönettik. Çeşitli firmalardan hatta çeşitli 

şehirlerden bulduğumuz yardımların doğru zamanda oraya 

ulaşması ve inşaatın aksamaması için çaba sarfettik. Ve bir 

senelik çabalarımız Şehit Hasan Gülten İlkokulu’na 

dönüştü. Bu ilkokul bizim hem gurur hem de mutluluk 

kaynağımız oldu. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yardım 

toplanması: 

İlkokulumuzun açılışına bir hafta kala, Boğaziçi’nde bir 

yardım kampanyası başlattık. Sosyal medyada bu 

kampanyayı duyurarak öğrencilerden kendi imkanları 

doğrultsunda bize destek olmalarını istedik. Bir kalem, bir 

silgi ya da bir berenin bile hem bizim hem de çocuklar için 

önemi çok büyüktü. Yardım kampanyamızın tanıtımını da 

bu doğrultuda yaptık, gelen küçük bir yardımın manevi 

desteği hissetmek bizim için daha anlamlıydı. Okulumuz 

öğrencileri bu konuda çok duyarlı davrandı, sayelerinde 

kısa sürede tahminimizden çok daha fazla bağış topladık. 

Gelen bağışlar kırtasiye malzemesi, kitap ve kıyafetten 

oluşuyordu. Bağışçılardan bir de çocuklara mektup 

yazmalarını rica ettik. Bu mektupları ilkokulumuza 

götürdük. 

 

Okulun Açılışı: 

Ayni ve nakdi yardımlar sonucu 55-60 öğrenciye eğitim 

verecek şekilde tamamlanan ilkokulun açılışı 17 Ekim 

Pazartesi günü gerçekleştirmek için İstanbul’dan yola 

çıktık.16 Ekim sabahı uçağımız Gaziantep havalimanına 

indi, oradan Besni’ye Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bizim 

için ayarladığı servisle geçtik. Besni’den çocuklara 

hediyeler de alarak köyün yolunu tuttuk. Köye 

vardığımızda yanımızda getirdiğimiz yardımları okula 

taşıdık ve onları yaş aralıklarına göre gruplayıp öğrencilere 

hediye poşetleri hazırladık. Getirdiğimiz kitapları da 

okulun kütüphanesine yerleştirdik.  

Daha önceden söz verdiğimiz üzere bağışçı firmaların ve 

insanların isimlerini sıralara, öğretmenler masasına ve 

sınıfların duvarlarına çaktık. Böylece birkaç ufak 

düzenlemeyle ilk günkü işimizi bitirmiş olduk, 

ilkokulumuz artık açılışa hazırdı. 

17 Ekim sabahı açılış ekibi olarak erken saatlerde köye 

gittik, açılışa kadar gerekli hazırlıkları yaptık ve çocuklarla 

vakit geçirdik. Çok sayıda katılımcı alan açılış törenimiz bir 

şenlik havasında geçti. Açılışımıza milletvekilleri, 

komutanlar, kaymakam, vali gibi protokolden önemli 

isimler de katıldı. İlkokul açılışımız basının da ilgisini çekti, 

yerel ve ulusal çok sayıda kanalda haberimiz yapıldı. 

Protokolün ayrılışından sonra ilkokulumuzun çocuklarıyla 

vakit geçirebilmek hepimiz için çok keyifliydi. Çocuklarla 

parmak boyası yaptık, Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerinden gelen mektupları miniklerimize dağıttık ve 

birlikte cevap yazdık, hep birlikte top oynadık. Onlarla 

geçirdiğimiz kısıtlı zaman bize yetmedi ve içimiz buruk bir 

şekilde ayrıldık. Biz BÜYAP ailesi olarak Şehit Hasan 

Gülten okulunda kardeşlerimiz olduğunu ve onlarla 

koparamayacağımız bir gönül bağı kurduğumuzu 

biliyoruz. Bizim en büyük mutluluğumuz Yazıbeydilli 

köyündeki çocuklara eğitim aşkını elimizden geldiğince 

aşılamak oldu. Her son yeni bir başlangıçtır. Yeni 

ilkokulumuz projelerinde görüşmek dileğiyle… 
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Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından ilki 

düzenlenen Proce Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme 

Yarışması’ nda finale çok az kaldı. Yarışmanın ilk safhası 

25 farklı üniversiteden 140 katılımcıyle beraber 4-5-6 

Kasım’da gerçekleşti. Yorucu ama bir o kadar da öğretici 

seminerler dizisiyle başlayan yarışma süreci, projelerin 

yollanmasının ardından Civil Career etkinliğinde 

gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.  Peki Proce 

nedir? Proce, üniversitelerin inşaat mühendisliği, mimarlık, 

işletme, ekonomi, işletme mühendisliği, 

çevre mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve şehir bölge 

planlama bölümlerinden 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin 4-

5 kişilik takımlar halinde katıldığı bir gayrimenkul yatırım 

yarışmasıdır. Yarışmacıların görevi onlara verilen hayali 

parayla, belirtilen arazi üzerinde, çalıştıkları şirketin 

yeni yatırımını belirlemek, geliştirmek ve bunu şirketin 

sahibi olan jüri üyelerine sunmaktır. Başvurularını yapan 

takımlar, 4-5-6 Kasım tarihlerinde projelerini 

hazırlarken onlara yol gösterecek olan seminerlere 

katıldılar. Bu seminerlerde değerli konuşmacıların 

katılımıyla gayrimenkul stratejik planlama, pazar 

araştırması ve değerleme, yaşam konseptleri, projelerde 

mimari, sürdürülebilirlik ve yeşil binalar, proje yönetimi, 

geliştirmede mali bakış açısı, finans, mühendislik 

ekonomisi, şehirleşme ve proje geliştirme süreçleri gibi bir 

yatırımın oluşturulmasından geliştirilmesine kadar göz 

önünde bulundurulması gereken her konuya değinildi. 

Seminerlerin ardından takımlar 10 günlük süreç sonunda, 

ULI(Urban Land Institute) tarafından sağlanan 

danışmanlar ve seminerlerden yararlanarak proje sunum 

ve çizimlerini tamamladılar. Boğaziçi Üniversitesi 

akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından gerçekleştirilen 

ön elemenin ardından finale kalan 5 takım belirlenecek ve 

belirlenen beş takım 25 Kasım günü final jürisine 

projelerini sunacaklar. Sunumlardan sonra, Civil Career 

etkinliğinde ilk üçe giren projeler için ödül töreni 

gerçekleştirilecek. 

Bu heyecan verici sürecin sonunda, dereceye giren 

takımlar ULI tarafından sağlanacak çeşitli fırsatların yanı 

sıra maddi olarak da ödüllendirilecekler.  

1.Takım: ULI üye şirketlerinde staj, ULI öğrenci üyeliği 

imkanı, 1500 TL 

2.Takım: ULI teknik gezilerine katılma imkanı, 1000 TL 

 3.Takım: ULI tarafından düzenlenecek eğitimlere katılma 

imkanı, 500 TL 

İlkini düzenlemenin heyecanını yaşadığımız bu yarışmada 

inşaat sektörünün son zamanlardaki en gözde dallarından 

biri olan gayrimenkul sektörüne dair bir çok şey 

öğrenirken, farklı üniversite ve bölümlerden yeni insanlar 

tanıdık. 27 Kasım günü gerçekleştirilecek ödül töreninde 

ilk 3’e girecek yaratıcı projeleri hepimiz merakla 

bekliyoruz. Proce’17 de görüşmek üzere.  

proCE 
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Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Akadenik Kongresi 

(ACCESS) bu yıl 10-15 Ekim tarihlerinde Hollanda'nın Delft 

Kenti'nde düzenlendi. Yarışmalar teknik - kültürel geziler, çeşitli 

aktiviteler ve sunumlar tüm hafta boyunca sürdü, geriye güzel 

dostluklar ve hatıralar kaldı.  

IACES 

1989 yılında Hollanda’nın Delft şehrinde Avrupa’nın 

çeşitli şehirlerinden İnşaat Mühendisliği öğrencileri bir 

araya gelerek ilk kez bir Uluslararası İnşaat Mühendisliği 

Öğrenciler i  Akademik Kongresi (ACCESS) 

gerçekleştirmişlerdir. Kongrenin sonucunda, bugün 

dünyanın farklı yerlerinde pek çok yerel komitesi bulunan 

IACES (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri 

Birliği) kurulmuştur. Farklı ülkelerde inşaat mühendisliği 

okuyan öğrenciler arasında uluslararası bir ağ oluşturmak 

için kurulan topluluk, düzenlenen etkinlikler sayesinde 

öğrencilerin farklı kültürler tanımalarını ve diğer 

ülkelerdeki inşaat mühendisliği eğitimi hakkında bilgi 

sahibi olmalarını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen etkinlikler 

çoğu zaman seminer, teknik gezi, yarışma ve kültürel 

aktiviteler içeren çok yönlü organizasyonlardır. Bunun 

yanı sıra, yönetim kurulunun iş birliğinde yerel komitelerin 

ev sahipliğini yaptığı, IACES’in ilerleyişine odaklanan ve 

yerel komitelerin işleyişi ile ilgili konuların tartışıldığı 

periyodik genel kurul ve ara dönem toplantıları 

düzenlenmektedir.  

 

 

ACCESS 2016 

Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri 

Topluluğu'nun Genel Kurulu, Boğaziçi Delft Yerel 

Komitesi tarafından ev sahipliğinde gerçekleştirilerek yeni 

dönem yönetim kurulu üyeleri seçildi.  

Genel Kurulun amacı, yeni IACES yönetim kurulunu ve 

bir yıl sonra düzenlenecek olan ACCESS etkinliğinin ev 

sahibini belirlemekti. Bir sonraki ACCESS etkinliğinin ev 

sahibi olarak Portekiz'den Porto Yerel Komitesi 

seçilmiştir. 

12-18 Ekim 2015 tarihlerinde BÜYAP olarak ev sahipliği 

yaptığımız ACCESS’de bu sene ACCESS'i düzenlemeye 

hak kazanan Yerel Komite Delft'in misafiri olduk. Her yıl 

farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde, Dünya’nın dört bir 

yanından gelen yerel komite temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleşen ACCESS etkinliğinin bu seneki teması "Delta 

Spirit" oldu. Bir hafta süren etkinlikte teknik ve kültürel 

geziler, "When Green Takes Over" adında bir 

sempozyum, International Night, ve birçok eğlenceli 

aktivite yer aldı. 

Yeni seçilen yönetim kurulunu ise tebrik ediyoruz:- 

-  Başkan:  Jovana Cajkovic (LC Belgrade) 

- 1. Başkan Yardımcısı: Ben Bischoff Tulleken (LC Delft) 

- 2. Başkan Yardımcısı: Jorge Aroso Pedra (LC Porto) 

- Sayman: Juan Alonso Sanchez Vargas (LC Colima) 

- Sekreter: Büşra Yıldırım (LC METU) 

ACCESS 2016 
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Her yıl düzenlenmesi geleneksel hale gelmiş olan De&Co 

hem bir yarışma hem de yerli yabancı mühendislik 

öğrencilerinin bir araya gelerek birçok paylaşımda 

bulunduğu sosyal bir etkinlik olma özelliğini taşımakta. 

Yarışmaya bu zamana kadar yaklaşık 140 takımdan 700 

yarışmacı katıldı. Toplam olarak 135.000 Tl ödül verildi.  

Geçtiğimiz yıl 13-14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 

De&Co yenilikler ve sürprizlerle doluydu. Onuncu yıl 

olması sebebi ile 12 Nisan tarihinde Boğaziçi Köprü 

Zirvesi’yle De&Co haftası başladı. Yarışmacılar 

gözlemciler ve yarışma dışındaki katılımcılarla beraber 

zirve düzenlendi. Zirvede gün boyunca köprü üzerine 

uzmanlaşmış konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi. 

Zirvede yer alan konuşmacılar: Boğaziçi Üniversitesi ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. 

Erhan Karaesmen, NÖMAYG İzmit Körfez Geçisi Asma 

Köprüsü Proje Müdürü Sayın Fatih Zeybek, Metal Yapı 

Mühendislik ve İnşaat CEO'su Sayın Selami Gürel ve 

Freyysinet Türkiye Genel Müdürü Sayın Julien Erdem 

Erdoğan, Millau Viyadüğü’nün ve Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü'nün de tasarım mühendislerinden olan Sayın 

Michel Virlogeux, Central Florida Üniversitesi'nden Sayın 

Prof. Dr. Necati Çatbaş, Gülsan Holding Teknik 

Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Altok Kurşun.  

13 Nisan günü köprülerin Güney Meydan’a kurulmasıyla 

adeta görsel bir şölen yaşandı. Takımlar ilk defa 

birbirlerinin köprülerini gördü ve pratik yapma şansı 

buldu. Köprüler kurulduktan sonra ise jüri üyelerimiz 

köprülerin estetik değerlendirmelerini yaptı. Estetik 

değerlendirmenin adil olabilmesi için jüri olarak farklı 

sektörlerden insanlar davet edildi. 14 Nisan’da Güney 

otoparkta takımlar köprülerini ortasından nehir geçecek 

şekilde hazırlanmış alanların üzerine inşa ettiler. Zamana 

karşı bir yarış içerisinde kurulan köprülere daha sonra 

yükleme testleri yapıldı ve esneme oranları kaydedildi.  

DE&CO 

Büyap’ın her yıl düzenlediği Uluslararası Çelik Köprü Yarışması De&Co geçtiğimiz sene 10. yaşını kutladı 
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Bu yıl katılan takımlar,  

∙ Ulusararası Antalya Üniversitesi | Ant Alliance 

∙ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Steelcrescent 

∙ Gheorghe Asachi Technical University of               

Iashii | Archmoon (Romanya) 

∙ Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Zeugma 

∙ Karadeniz Teknik Üniversitesi  | Çelikağ 

∙ Balıkesir Üniversitesi | Ana Köprü 

∙ Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Civil Bridge  

∙ Pamukkale Üniversitesi | Viking Team 

∙ Sakarya Üniversitesi | Nuh_un Gemisi 

∙ Uludağ Üniversitesi | Uz- Güç 

∙ University of  Belgrade | Team GRF (Sırbistan) 

∙ University of  Maribor  | DECOperation (Slovenya) 

∙ University of  Zagreb | The BB Unit (Hırvatistan) 

Onuncu yıla özel olarak 15 Nisan 2016 akşamı gala 

düzenlendi ve ödüller sahiplerine bu özel gecede kavuştu. 

Toplamda 19.000 TL’nin dağıtıldığı yarışmada birinci olan 

takım onuncu yıl özel ödülü olarak 10.000 TL kazandı. 

Takımlar yükleme testlerinde ölçülen esneme miktarları, 

maliyet ve zamana karşı kurulum ile değerlendirildiler. Her 

kategorinin birincilerinin açıklanmasının ardından genelde 

birinci Çelik Ağ takımı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 

oldu. İkinci Slovenya'dan DECOperation takımı olurken 

üçüncü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden 

Steelcrescent takımı oldu. Bu kategorilerden bağımsız 

değerlendirilen estetik kategorisinin birincisi Sırbistan'dan 

Team GRF oldu.  

Dereceye giren, yarışmamıza ve zirvemize katılan bütün 

katılımcılarımıza teşekkür eder, bu sene size de De&Co 

etkinliğinde görmek isteriz. 
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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.  

İnşaatın Devleri: ENR Listesi  

 

ENR Uluslararası Müteahhitler Listesi 

(İlk 40’a Giren Firmalar) 

 Fima Adı Ülke 

1 ACS, Actividades De Cons. İspanya 

2 HOCHTIEF Aktiengesellschaft Almanya 

3 China Communications Cons.  Çin 

4 VINCI Fransa 

5 Bechtel A.B.D 

6 Odebrecht Engenharıa E Cons. Brezilya 

7 TECHNIP Fransa 

8 STRABAG SE Avusturya 

9 BOUYGUES SA Fransa 

10 Skanska AB İsveç 

11 Power Cons. Corp. Of China Çin 

12 Saipem İtalya 

13 Hyundai Eng. & Cons. Co. Ltd. Güney Kore 

14 China State Cons. Eng. Corp. Ltd. Çin 

15 Fluor Corp. A.B.D 

16 Ferrovial İspanya 

17 Samsung C&T Corp. Güney Kore 

18 JGC Corp. Japonya 

19 Petrofac Ltd. İngiltere 

20 China Railway Group Ltd. Çin 

21 Consolidated Contractors Group Yunanistan 

22 GS Engineering & Construction Güney Kore 

23 China Machinery Industry Corp. Çin 

24 Royal BAM Group NV Hollanda 

25 Salini Impregilo SpA İtalya 

26 Tecnicas Reunidas İspanya 

27 CIMIC Group Ltd. Avustralya 

28 OHL, Obrascon Huarte Lain İspanya 

29 Samsung Engineering Co. Ltd. Güney Kore 

30 Chiyoda Corp. Japonya 

31 PCL Construction Enterprises Inc. A.B.D 

32 Lendlease Group Avustralya 

33 Obayashi Corp. Japonya 

34 Orascom Construction Ltd. Mısır 

35 NCC AB İsveç 

36 CB&I Inc. A.B.D 

37 Larsen & Toubro Ltd. Hindistan 

38 Abeinsa SA İspanya 

39 SK Engineering & Cons. Co. Ltd. Güney Kore 

40 Polimeks İnş. San. Tic. Aş. Türkiye 
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Polimeks İnşaat: 

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. 

 

Renaissance Construction (Rönesans İnşaat): 

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.  

 

Limak İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

Limak Şirketler Grubu 1976 yılında üniversite arkadaşı 

olan iki makine mühendisi Nihat Özdemir ve Sezai 

Bacaksız tarafından kuruldu. Limak İnşaat bu sene 

ENR listesine 10 sıralık yükseliş ile 135. Sırada girdi. 

Ağırlıkla Türkiye’de, pek çok farklı alanda projeler 

yürüten firma son olarak Ukrayna’nın Dnipro kentinde 

224 milyon dolarlık bir metro inşaatı kontratı imzaladı. 

Sıra 
Fima Adı 

No 

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. 

123 Atlas Grup 

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. 

ENR Uluslararası Müteahhitler Listesi 

(İlk 200’ye Giren Türk Firmalar) 
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Gökdelen, köprü ve havaalanı inşasında firmaların 

yaşadığı sorunlara bulduğu yaratıcı çözümlerle tanınan 

Expedition Engineering yeni bir proje geliştirdi “Adaptive 

Truss”.  

Bu altı metre uzunluğundaki ileri teknoloji manivela, 

sadece bir araştırma deneyini değil güç ve hareketin ayrı 

ayrı düşünülebileceği yeni bir mühendislik dizaynının 

felsefesini de yansıtıyor. Felsefenin ortaya çıkmasını 

sağlayan araştırmacılar,  dayanıklılığı yetersiz görülen 

yapıların sağlamlaştırılması hususundaki tek seçeneğin 

daha fazla malzeme (çelik, tuğla…) kullanmak olmadığını 

düşünüyorlar ve haklı olduklarını göstermek için söz 

konusu prototipi yaratıyorlar. Destek iki ayrı parçadan 

oluşuyor: çelik ve pistonlar. Desteğe şekil vermek ve 

desteğin çökmesini engellemek için kullanılan çeliğin, 

desteği sabit tutmak için yetersiz kaldığı durumlarda 

desteğin altına pasif durumda yerleştirilen elektrikli 

pistonlar aktif hale geliyor ve ağırlığın meydana getirdiği 

sapmayı minimuma indiriyorlar. Standart bir desteğe göre 

%80 daha hafif ve daha uzun kullanım ömrüne sahip 

Adaptive Truss Prototype, aynı performansı gösteren 

desteklere göre 6 kat daha ince.  

Her maç binlerce insanı taşıyan stadyumların, üzerinden 

her gün binlerce arabanın geçtiği köprülerin ve rüzgarın 

yıkıcı etksinin çok yüksek olduğu yüksekliklere ulaşan 

gökdelenlerin yapısında kullanılabilecek olan bu icat, yakın 

gelecekte karşımıza kesinlikle çıkacak olan yeniliklerden 

bir tanesi. 

    /Alphan Ali Dilber 

Adaptive Truss        Panasonic Akıllı Şehir 

Panasonic şirketi, ortakları ve Fujisawa şehri bu şehri 

sürdürülebilir bir akıllı kente dönüştürmek için bir araya 

geldiler. Kanagawa eyaletindeki Fujisawa şehri Tokyonun 

yaklaşık 50 km batısında yer alır.  

2014 senesinin nisan ayında ilk sakinleri yeni kente 

taşınmaya başladı ve kasım ayında da şehrin ana 

ihtiyaçlarının karşılanacağı ve merkezi olarak 

nitelendirebileceğimiz Fujisawa SST meydanı hizmete 

açıldı. Bunlarla beraber yapım aşamasından gelişim 

aşamasına geçilmiş oldu. Şimdi şehir, insanların yaşam 

biçimini şehrin gelişim merkezinde tutan çevreci ve akıllı 

bir kent olarak faliyete geçti. 

Sakinler için sağlanan servisler 

Şehir, insanların hayatlarını enerji, güvenlik, ulaşım 

sistemleri, sağlık hizmetleri ve iletişim yönünden 

zenginleştiren birkaç temel servis sağlıyor. 

Her ev için Panasonic’in son teknoloji ürünü olan LED 

ışıklandırma, güneş panelleri, yedek bataryalar, sıcak su 

pompası ve ev ısıtma sistemleri enerji servisi kapsamında 

sağlanmaktadır. Bu sayede sadece yerel üretim ve 

tüketimini teşvik etmiyor ayrıca bu çözümler ve 

mükemmel enerji yönetimiyle CO2 emisyonunu da %70 

oranında azaltmayı hedefliyor. Bunlara ek olarak sistem 

acil durumlar için en az 3 günlük enerji rezervine sahip. 

Ulaşım için şehir araba ve elektrikle desteklenmiş bisiklet 

paylaşım servisi sunuyor. Güvenlik çözümleri inşaları 

güvende ve emniyetli hissetmelerine yardımcı oluyor. 

Şehir farklı sistemleri birbirine sorunsuz bir şekilde 

entegre ederek kapsamlı sağlık hizmetleri sunar. Ayrıca 

insanları doğal olarak bir araya getiren etkinlikler organize 

ederek ve tesisler kurarak zamanla zayıflamış olan 

komşuluk ilişkilerini tekrar güçlendirmek için olanaklar 

sağlar. Son olarak Panasonic bu tarz şehirleri bütün dünya 

da yaygın hale getirmek için çaba sarf ediyor. 

/Cem Güneş 
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Çanakkale 1915 Köprüsü 

Çanakkale Boğazı’nda yapımı planlanmış fakat inşası henüz 

başlamamış olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün, 

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin Kocaveli Köyü ile Gelibolu 

ilçesinin Sütlüce Köyü arasında bir geçiş ve Tekirdağ-

Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’na önemli bir kısaltma 

sağlayacağı ön görülüyor. 

Öncellikle köprünün arka planını incelersek, sanılanın 

aksine Çanakkale 1915 Köprüsü’nün çok da yeni bir proje 

olmadığını görürüz. Çanakkale Boğazına köprü yapılma 

fikri ilk olarak 1984 yılında ortaya atılmış. 1993 yılında 

gündeme alınan ve tasarlanan bu proje, 1995 yılında ihaleye 

açılacaktı. Bu dönemde köprünün maliyeti 240 milyon 

olarak hesaplandı ve bu ihaleye tam 18 yabancı firmanın 

katılması planlandı. Daha sonra yapılana araştırmalarda 240 

milyon dolarlık maliyet hesabının çok yanlış yapıldığı ortaya 

çıktı. İnşa edilmesi gereken viyadükler ve yollar ile çevresel 

yapıya verilecek tahribatın düzeltilmesi için gereken bütçe 

de maliyete eklendiğinde, gerçek maliyetin neredeyse 

hesaplanan maliyetin on katı olduğu görüldü. Bu duruma 

ek olarak, yeterince araç geçişi sağlanamayacağı ve bu 

yüzden yapım maliyetinin karşılanamayacağı düşünüldü. 

Ekonomik sorunlar haricinde, bu projenin bölgenin tarihi 

ve doğa yapısına geri dönülmez hasarlar vereceği 

düşünüldü. Sonuç olarak açılan ihaleye hiçbir firmanın 

katılmaması sonucu proje iptal edildi.  

Günümüzde inşa edilmesi öngörülen Çanakkale Boğaz 

Köprüsü’nün, inşa edilen diğer boğaz köprüleri gibi, asma 

bir köprü olması planlanıyor. Bu köprünün maliyeti 600 

milyon dolar olarak belirlendi, fakat yapılacak çevre yollar 

ve viyadükler ile 5 milyar dolar civarına çıkması bekleniyor. 

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün uzunluğunun 3063 metre ve 

kuleler arası açıklığının Cumhuriyet’imizin 100. Yılına atfen 

2023 metre olması planlanıyor. Köprüde araç trafiğine ek 

olarak demiryolu ulaşımı da kullanılacak. Köprünün temeli 

18 Mart 2017 tarihinde atılacak. Çanakkale 1915 

Köprüsü’nün 2019 yılında bitirilmesi ve 2023 yılında da 

tüm çevre yolların yürürlüğe girmesi planlanıyor. Fakat 

köprünün neden olabileceği ekolojik sorunlar konusunda 

tartışmalar hala sürmekte. Bu sorunları inceleyecek olursak 

en dikkat çekenleri köprünün ve ayaklarının inşa edildiği 

kıyı alanların imara açılarak çevresel tahribata neden olacağı 

ve bu uzunluktaki bir köprünün ciddi çevresel denge 

bozukluklarına yol açacağı. 

     /Sarp Seraç 
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2015 yılında yapımına başlanan dünyanın en uzun 

ahşap binası Brock Commons’ın 2017 yılı bahar yılında 

öğrenci rezidansı olarak kullanılmak üzere inşaatının 

tamamlanması bekleniyor.Kanada’nın Voncouver 

kentinde Columbia Üniversitesi Grey Kampüs’te 18 

katlı ve 53 metre uzunluğunda inşa ediliyor. 

Brock Commons, CLT(Cross-Laminated Timber) 

döşeme sistemi , lamine kolonlar , bunların bağlantısını 

sağlayan çelik bağlantı elemanları ve betonarme 

çekirdekten oluşan hibrit bir sistem olarak tasarlandı. 

Endüstriyel ahşap teknolojisinin bir ürünü olan CLT, 

masif ahşap teknolojisinden daha yüksek elektronik ve 

mekanik değere sahip olmakla birlikte azalan orman 

kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. 

Çevreci ve doğa dostu bir yapı olması öncelik alınarak 

tasarlanan binada ayrıca Leed Gold Sertifikası kriterleri 

dikkate alındı.USGBC (Amerikan Yeşil Binalar 

Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifikası 

olan LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) Brock Commons’ın çevreci bir yapı olduğunu 

bir kere daha gözler önüne seriyor. Bunlara ek olarak 

yapıda yangın güvenliğini sağlamak amacıyla sprinkler 

sisteminin kullanımıyla birlikte ahşap elemanlar alçı ve 

betonla kaplandı. 

Binanın oldukça hafif olması da deprem esnasında 

enerji sönümleme kapasitesini üst düzeye taşıyor. 

    /Melis Fidansoy 

 

 

 

 

Hollanda’nın kültür başkenti Amsterdam’da en önemli 

ulaşım araçlarından biri şehrin yüzde 25‘ini kaplayan 

kanallarda gezen tekneler. Amsterdam’daki bu tekneler 

hem insanlı ulaşımı hem de mal taşımacılığı için 

oldukça s ık kul lanı l ıyor.  Buradan yola 

çıkarak Amsterdam Institute for Advanced 

M e t r o p o l i t a n  S o l u t i o n s  ( A M S 

Institute) ve Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) kurumları bir işbirliğine gitmiş ve başlattıkları 

programla, Amsterdam’da bir sürücü kaptanı olmadan 

kanallar boyunca yol alabilecek, tamamen otonom 

olarak çalışacak botlar geliştirmeye hazırlanıyor. Aynı 

zamanda, Delft Teknoloji Üniversitesi ve Wagenigen 

0niversitesi de projenin ortaklarından ve program 

Amsterdam ve Boston belediyeleri tarafından da 

destekleniyor. Roboat adı verilen bu otonom botlar, 

hem insan taşımacılığı hem de mal taşımacılığı 

yapabilecek. Bununla birlikte, bu botların birden 

fazlasının bir araya gelerek seyyar köprüler 

oluşturabiliyor olması da mümkün kılınacak. Robotlar, 

su kalitesi, hava kalitesi gibi bilgileri verilemesinin yanı 

sıra sorunları henüz ilk aşamasında belirleyerek 

kanalların temizlenmesi için daha efektif çözümler 

ü re tmey i  amaç l ı yo r .  2017  y ı l ında  i l k 

prototipin Amsterdam kanalına indirilmesi beklenirken, 

5 yıllık araştırma ve geliştirme programına ayrılan bütçe 

tam 25 milyon Euro olarak  belirlenmiş. 

    /Tunahan Beşer 

Dünyanın En Uzun  
Ahşap Binası Roboat 
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X-Seed 4000 

 

Dünyanın en büyük inşaat şirketi Japon Taisei firması, 

800 katlı dağ şeklinde bir bina inşa etmeyi planlıyor. 

Türkiye'deki Marmaray projesini yürüten şirketin 

yapacağı ve içinde yaklaşık 1 milyon kişiyi 

barındırabilecek olan binanın gelecekte en uzun bina 

olması öngörülüyor. X-Seed 4000, 1980 yılında 

planlanmasına başlanmış bir gökdelen projesidir. 

Milyonlarca insanın oturabileceği ev, iş merkezleri ve 

eğlence merkezleri içeren bir yapı olarak 

planlanmaktadır. 

X-seed 4000' ismini taşıyacak olan binanın uzunluğu 4 

kilometre. Söz konusu bina Japonya'nın ünlü Fuji 

Dağı'ndan 213 metre daha uzun olacak. Geleceğin 

Tokyo'sunda 'şehir içinde şehir' diye anılması 

düşünülen bina,New York'taki ünlü Empire State 

binasından 9 kat daha uzun olacak. Binanın 

yüzölçümünün ise 6 kilometre kare olması planlanıyor. 

Dizayn çalışmaları tamamlanmış olan ve diğer adıyla 

''Okyanus Şehri'' olan 'X-seed 4000' binasının 300 ile 

900 milyar dolar arasında astronomik bir ücrete mal 

olması bekleniyor. Birçok ülkenin toplam ticaret 

hacminden daha fazla para gerektiren Japon rüyasının 

inşasına yakın bir gelecekte başlanacağı kaydedildi.  

Uzmanların deniz üzerinde yapılmasını önerdikleri 

binanın zirvesine asansörle 35 dakikaya gidilmesinin 

planlandığı ifade edildi.  

Diğer klasik gökdelenlerin aksine X-Seed 4000‘de 

yüksekliğinden dolayı oluşacak büyük hava basınç 

geçişleri ve hava durumu değişimlerine karşı 

içerisindeki ortamı ve insanları korumak için aktif bir 

koruma gerektiriyor. İç çevre koşullarını optimize 

etmek için güneş panelleri kullanılacak şekilde 

tasarlanmıştır. Yapının yapılması için önerilen alan 

Pasifik Ateş Çemberidir ve düşünülen yerde bilindiği 

üzere birçok aktif yanardağ, tsunami ve deprem 

tehlikesi vardır. Bu yüzden yapının doğal afetlere karşı 

dayanıklılığı büyük önem taşır.  

    /Furkan Çomak 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1980
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Ali Şentürk 

1951 yılında doğan Ali Şentürk Robert Collage’dan İnşaat 

Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek 

lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktorasını Colorado 

State University’de yapmıştır. Türkiye’de ve yurt dışında 

pek çok danışmanlık projesi yürütmüştür. 1983 yılında İdil 

İnşaat’ta İdari Danışman olarak çalışmaya başlamıştır. 

1991-1993 senelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 

Baş Danışman ve Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 

ISFALT A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak, ISBAK 

A.Ş.’de hesap uzmanı olarak, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak, 

1995-1996 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde müşavir 

mühendis ve yardımcı doçent olarak çalışmıştır. 1996-199 

yıllarında IZMIT SU A.Ş.’de genel müdür olarak çalışmış 

ve 2003 senesinde STFA İnşaat Grubu’nda yönetim 

kurulu üyelerinde danışman olarak çalışmaya başlamıştır. 

Ali Şentürk’üni yerli ve uluslararası dergilerde çeşitli 

yayınları bulunmaktadır. 1999’dan beri Kültür 

Üniversitesinde yarı zamanlı yardımcı doçent olarak ve 

2008’den beri STFA İnşaat Grubu’nda yönetim kurulu 

üyesi olarak çalışmaktadır 

— Civil Career 2016 Konuşmacıları —  

Ali Şentürk’e sorular: 

Khan Academy Türkçe kurucusu olarak eğitim 

alanında önemli bir hizmet veriyorsunuz. Eğitimle 

ilgili bu adımı atmaya neden karar verdiniz, 

başlangıç motivasyonunuz neydi? Khan 

Academy’nin para kazanma modeli nedir? 

STFA, 78 yıllık bir mühendislik şirketi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren bu ülkenin 
altyapısını inşa etmiş, köklü kurumsal kültürü olan bir 
şirket. Kurumsal kültürümüzün önemli bir parçasını ise 
eğitime ve inovasyona verdiğimiz değer oluşturuyor. 
STFA’nın kurucularından merhum Sezai Türkeş’in 
kurucusu olduğu Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri 
Vakfı, 1992 yılından beri Türkçe eğitime hizmet veriyor. 
Vakfımızın kuruluş senedinde misyon olarak yurtdışında 
yayınlanan fakat kar kaygısı nedeniyle Türkçe’ye 
çevrilmemiş akademik yayınların Türkçeleştirilerek kar 
amacı olmadan Türkçe konuşan ve eğitime ihtiyacı olan 
herkese ulaştırılması yazıyor. Geçmişte 40 küsür akademik 
yayının tercümesini yapan Vakfı kuruluşunun 20. 
Yıldönümünü kutlarken 2012 yılında Sezai Türkeş’in 
torunu Alp Taşkent’in girişimiyle modernize ederek 
günümüz eğitim normlarına uygun hale getirmeyi 
amaçladık. Alp Taşkent’in önerisi ile dünyanın en büyük 
ücretsiz öğrenim platformu Khan Academy’nin kurucusu 
Salman Khan’ı ziyaret ettik ve o tarihte henüz sadece 
Amerika’da bulunan Khan Academy ile anlaşarak ilk 
uluslararası ofisini İstanbul’da Vakfımız bünyesinde 
faaliyete geçirdik. Kendi ekibimizi kurduk ve Khan 
Academy Türkçe bugün 5 bin Türkçe ders videosuna 
sahip, 10 milyonun üzerinde ders vermiş bir platforma 
dönüştü. Kitap tercümesi yerine ders videosu tercümesi; 
basımhane, cilthane yerine websitesi işleterek  vakfımızın 
kuruluş misyonu doğrultusunda akademik bilgiyi ücretsiz 
olarak Türkçe konuşan her bireye ulaştırmayı hedefledik. 
Khan Academy Türkçe, kar amacı gütmeyen bir kurumsal 
sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi olarak doğdu, 
Türkiye’deki tek sponsor STFA olduğu için şirketimiz 
adına bir hayır işi olduğunu da söyleyebilirim. Dünya 
genelinde Khan Academy’yi Bill & Melinda Gates 
Foundation, Carlos Slim Foundation, Google, Bank of 
America gibi pek çok önemli kurum yaptıkları bağışlar ve 
sponsorluklarla finanse ediyorlar. Burada amaç büyük 
şirketler için küçük sayılabilecek bağışlarla milyonlarca 
kişiye ücretsiz bir öğrenim imkanı sunmak. Khan 
Academy dünya genelinde tam 1 milyar ders verdi. 
Türkiye nüfusunun yarısını gençler oluşturuyor, 25 milyon 
öğrencinin olduğu bir ülkede konvansiyonel yöntemlerle 
eğitim kalitesini yükseltmek uzun bir süreç gerektiriyor.  
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Fakat, bugün tüm dünyadan eğitim alanında bir reform 

var ve teknoloji eğitim modelini de büyük oranda 

değiştiriyor. Türkiye’nin genç nüfusunun teknoloji ile 

barışık ve akıllı telefon penetrasyonunun da birçok 

ülkeden yüksek olduğunu düşündüğümüzde, eğitim 

teknolojileri ve online öğrenim kaynaklarından en çok 

fayda sağlayabilecek ülkelerden biri Türkiye. Khan Acade-

my Türkçe ile her bireye istediği an, istediği yerde, kendi 

hızında öğrenebilmesi için ücretsiz bir kaynak sunuyoruz. 

Sadece öğrenciler değil, kendini geliştirmek isteyen herkes 

için teknoloji çok önemli bir fırsat sunuyor, fakat önemli 

olan Khan Academy gibi dünya standartlarında, güvenilir 

ve ücretsiz bilgi kaynaklarını Türkiye’ye sunabilmek. Tü-

rkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlenmesine destek olmayı, 

yeni teknolojilerin sınıflarla buluşarak Türkiye’de 

yaşanmakta olan eğitim reformuna katkı sağlamayı 

amaçlıyoruz. STFA olarak Türkiye’nin altyapısını inşa 

ettik. 75. kuruluş yıldönümümüzde lansmanını 

gerçekleştirdiğimiz Khan Academy Türkçe ile bugün de 

genç nesillere yaptığımız yatırımla ülkemizin geleceğini 

inşa etmeyi hedefliyoruz. 

 

Akademik kariyerden sonra sektörde çalışmaya nasıl 

başladınız? 1976 yılında doktoranızı tamamladığınız 

dönem ile 2016 yılındaki akademik kariyerin avantaj 

ve dezavantajlarını karşılaştırmanız gerekirse neler 

söyleyebilirsiniz? 

Aslında henüz doktora öğrencisiyken önce mühendis son-

ra da mühendislik alanında danışman olarak sektörde 

çalışmaya başlamıştım. 1976’da doktorayı Amerika’da 

tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndüm ve bir yandan 

özel sektörde çalışırken diğer yandan da üniversitede ders 

vermeye başladım. Benim için sektörde çalışmak her za-

man ilk planda oldu çünkü okulda anladığıma inandığım 

pek çok teorinin hayata geçmesini görmek istiyordum. 

Diğer yandan, akademik altyapının özellikle mühendislik 

için her zaman çok önemli olduğuna inandım. Bir mühen-

dis için şantiye deneyimi veya saha deneyimi çok önem-

lidir, yönetici pozisyonları için bile. Fakat aynı oranda 

akademik altyapının da kuvvetli olması gerekir. Bu bakış 

açımın bir uzantısı olarak akademi ile olan ilişkim de ara 

verdiğim bazı dönemler hariç hiç bir zaman kesilmedi, bir 

yandan sektörde çalışırken diğer yandan bugüne kadar 

farklı üniversitelerde ders verdim. İş hayatında yöneticilik 

pozisyonlarında kazandığım deneyimlerimi öğrencilere 

aktarmaya gayret ettim. Doktorasını yurt dışında 

tamamlamış birisi olarak ne yazık ki ülkemizdeki üniver-

sitelerde gerçek hayata dönük pratik bilgilerin, yerel 

örneklerin ve vaka analizlerinin yeteri kadar yer bulma-

dığını düşünüyorum. Bunun için sektörde kazanılan bilgi 

ve deneyimlerin üniversiteye geri aktarılması gerektiğine 

inanıyorum. 1976 yılında doktoramı tamamlayarak ilk kez 

kürsünün diğer tarafına geçtiğimde henüz 25 yaşındaydım. 

Bugün 65 yaşında dönüp geriye baktığımda okulların sayısı 

ve Türkiye’nin genç nüfusu artsa da okullarda çok fazla 

şeyin değişmediğini görüyorum. Sektör çok değişti, özel-

likle teknoloji mühendislik alanında üniversiteyi 

bitirdiğimde hayal bile demeyeceğim şeylerin gerçek ol-

masını sağladı. Ne yazık ki eğitim bu teknolojik değişim-

den yeteri kadar faydalanamadı. 1976 model bir otomobili 

gözünüzün önüne getirin, bir de aynı otomobilin 2016 

modelini. Sadece telefonların değil otomobillerin bile 

akıllandığı, kendi kendine gidebildiği bir dönemde üniver-

sitelerimizde dersin işleniş biçimi hala kırk sene öncekin-

den farklı değil. Bugün akademi hala sektörden uzak ko-

numlanıyor. Teori ve pratiği bir araya getiren yenilikçi 

akademisyenlerin sayısı artmaya başlasa da, aynı zamanda 

sektörde elde edilen deneyime ve bu doğrultuda yeni bir 

bakış açısına da ihtiyacımız var. Bir anlamda STFA olarak 

hayata geçirdiğimiz Khan Academy Türkçe projesine duy-

duğum özel ilgi ve heyecan buradan da geliyor diyebilirim. 

 

1971 yılında Robert Kolej’in Boğaziçi Üniversitesi 

olmasından 1 sene sonra mezun oldunuz. Geçen 

senelerde üniversitenizin geçirdiği değişimle ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

Benim Robert Kolej’de öğrenci olduğum yıllarda okulun 

toplam nüfusu bin kişi yoktu. Bugün ise Boğaziçi Üniver-

sitesi dediğimizde on bin kişinin üzerinde öğrencinin 

okuduğu bir okuldan bahsediyoruz. Bu gibi bir 

büyümenin kaliteyi etkileyebileceğini düşünüyor olabilirsi-

niz. Fakat hem bir mezun hem de eğitimci gözüyle bu 

büyümeye rağmen en çok mutlu olduğum konu öğrenci 

kalitesinin düşmemiş olması. 40 yıl önce Robert Kolej 

öğrencileri Türkiye’nin en iyi öğrencilerinden oluşuyordu, 

bugün ise Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hala Türkiye’n-

in en iyi öğrencileri. Akademisyenler darılmasınlar ama 

Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan her zaman öğrencisidir. 40 yıl 

önce de bu böyleydi, bugün de böyle. Bunun için üniver-

sitemiz pek çok yönden değişmiş olsa da, sahip olduğu en 

önemli değer olan öğrenci kalitesini korumasını bildi. 

Geçtiğimiz 40 yılın ikinci yarısında pek çok iyi vakıf ün-

iversitesi büyük yatırımlarla eğitime hizmet vermeye 

başladılar, fakat öğrencilerin ilk tercihi hep Boğaziçi Ün-

iversitesi olarak kaldı. Tabii, bunda ne kadar etkisi var 

bilmiyorum ama Türkiye’deki en güzel üniversite 

kampüsünün de hala Boğaziçi Üniversitesi Güney 

Kampüs olduğunu eklemeliyim, bu da kolay kolay 

değişecekmiş gibi görünmüyor. 
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Ebru Özdemir 

Lise öğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Emre 

Ülger, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2008 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetici İşletme Yüksek 

Lisansı’nı (Executive MBA) tamamlamıştır. İş hayatına 

2001 yılında Tekfen İnşaat'ta saha mühendisi olarak 

başlayan Ülger, şantiye şefi ve kontrat yöneticisi olarak 

2005 yılına kadar yurtdışında farklı projelerde görev 

almıştır. 2006 yılında Petrol Ofisi'nde proje mühendisi ve 

2007 yılında Akbank'ta proje finansman mühendisi olarak 

görev yaptıktan sonra 2007 yılından 2012 yılına kadar 

Tekfen Emlak Geliştirme şirketinde İş Geliştirme, Satış ve 

Pazarlama Müdürü olarak görevini yürütmüştür. 2012-

2013 yılları arasında Tesco Kipa şirketinde Varlık 

Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. Emre Ülger, 

2013'ten itibaren ise Tekfen Emlak Geliştirme şirketinde 

İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak 

görevini sürdürmektedir.. 

 

Ebru Özdemir’e Sorular 

İnşaat mühendisliğini seçmenizde ailenizin ve aile 
şirketinizin bu sektör içerisinde yer alması etkili oldu 
mu? Yoksa bu mesleği kendi ilgi alanlarınız doğrul-
tusunda mı seçtiniz? Küçükken olmayı hayal 
ettiğiniz farklı bir meslek var mıydı? 

Bütün üyeleri mühendis olan bir ailede büyüdüm. Annem, 
babam, dayılarım, kardeşim. Hatta dayımın aklında 
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eğitimini farklı bir alanda sürdürmek varken, babam son 
gece onu mühendislik yazmaya ikna etmiş. Babam hep 
çok çalışan birisiydi. Ama annem de öyleydi, o ülkemiz 
için  donanımlı mühendisler yetiştirmeyi seçerek  
kariyerine akademisyen olarak devam etti. Gazi 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisiydi. Hep onunla 
üniversiteye gider arka sıraya oturur dinlerdim. ABD’de 
master eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndüğümde 
uçaktan inip şirkete gittim ve çalışma hayatım başladı. 
Çocukluğumdan beri projelerin, inşaat çalışmalarının 
içerisinde oldum. Küçükken yaz tatili dönüşleri şantiyeye 
uğrardık, stajlarımı hep şantiyelerde yaptım. Dolayısıyla 
mühendis olmak bir tercih ya da zorunluluktan ziyade, 
benim için hayatın doğal akışıydı. Büyük projeler 
üstlenmek, çetrefilli finansman süreçlerini ve inşaat 
organizasyonlarını aşıp bunların hayata geçtiğini görmek 
büyük bir iş tatmini yaratıyor. Özellikle altını çizmek 
isterim ki yaptığım işe büyük bir sevgi duyuyorum. Başka 
türlü olması da mümkün değil bana göre. 17 senedir 
Limak'ta aktif görevdeyim. 2000 yılında Limak Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi, 2010’da ise Limak Yatırım 
Yönetim Kurulu Başkanı oldum. Hala ilk günkü 
heyecanımı koruyor olmam, doğru karar verdiğimi 
gösteriyor. 

 

Limak olarak “Türkiye’nin Mühendis Kızları” isimli 
bir proje yürütüyorsunuz. Bu proje nasıl ortaya çıktı 
ve bugüne kadar neler başardı? Sektördeki kadın/
erkek dağılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sektörün daha az sayıda kadın barındırmasının sizce 
başlıca sebepleri neler? 

Mühendislik temelli bir firma olarak, faaliyet gösterdiğimiz 
iş kollarında daha fazla kadın mühendis istihdam etmeyi 
ve bu konuda “pozitif ayrımcılık” yapmayı hedefledik. 
Ancak şirketimize arzu ettiğimiz sıklıkta ve nitelikte kadın 
mühendis başvurusu olmuyordu. Bu durum sadece 
ülkemiz için geçerli değil.  Kadınlar ve erkekler arasında 
meslek seçimlerinde eşitsiz bir dağılım söz konusu. 
Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) 
üyeliklerine baktığımızda, kadın üye oranlarının %20’lerde 
kalması olumsuz tabloyu pekiştiriyor. Ülkemizde 
mühendislik mesleği, yaygın kesimlerce halen ‘erkek işi’ 
olarak algılanıyor. Oysa, mesleğinde başarısını kanıtlamış 
çok değerli kadın mühendislerimiz var. Bu veriden 
hareketle Türkiye’nin Mühendis Kızları için yola çıktık. 

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi ile mühendislik 

eğitimi alan ve alacak olan kız öğrencileri, eğitimleri 

boyunca birçok yönden desteklemeyi hedefledik. Pro-

jemiz, lise ve üniversitelere yönelik iki ayrı faaliyet 

grubundan oluşuyor. Liselerle ilgili kısımda; Fen ve 
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Anadolu liselerinde eğitim gören kız öğrenciler, 

mühendislik mesleği ile ilgili olarak farklı etkinliklerle bilg-

ilendirilip, bu yolla kendilerini mühendisliğe yakın hisset-

meleri ve meslek seçimlerinde daha fazla tercihleri arasına 

almaları için çeşitli özendirme çalışmaları planlanıyor. 

Bununla ilgili seçtiğimiz pilot şehirlerde kızların 

mühendislik fakültelerini seçmeleri halinde ne tür imkan-

lara kavuşacakları, ne gibi işlerde ve pozisyonlarda 

çalışabilecekleri anlatılıyor olacak.  

  

Üniversite öğrencilerine ise burs ile birlikte öğrenim hayatı 

boyunca faydalanacağı “sosyal mühendislik” eğitimi, men-

tor desteği, staj imkanı ve mezun olduktan sonra ihtiyaca 

yönelik Limak ve çeşitli şirketlerde istihdam edebilmeleri 

için destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 40 üniversite öğren-

cisine burs verdik, bu yıl bu sayıyı 50’ye çıkartıyoruz. 

Bursiyerlerimize mentorluk edecek, donanımlı birer 

mühendis olma süreçlerinde yol gösterecek 40 kadın 

mühendis ile buluşturarak, her ay düzenli görüşmelerle 

mentorluk desteği verdik. 2,3 ve 4. sınıflarda eğitimine 

devam eden 16 öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesi işbirl-

iğiyle tasarlanan ‘Sosyal Mühendislik Sertifika Programı’na  

katılarak, sertifika almaya hak kazandılar. Staj konusunda 

desteğe ihtiyacı olan 16 öğrencimize, 7’si İstanbul Yeni 

Havaalanı projesinde, 9’u sektördeki farklı firmalarda 

olmak üzere staj imkanı sağladık. Ayrıca öğrencilerimizden 

dört tanesi bu yıl mezun oldu. Mezun olan öğrencil-

erimizden biri LimakPort İskenderun’da, diğeri İstanbul 

Yeni Havalimanı projesinde mühendis olarak iş hayatına 

başladılar.  

  

Firmanızda aile üyeleriniz ile birlikte çalışmak size iş 

hayatınızda ne gibi faydalar sağlıyor veya zorluklara 

sebep oluyor?   

Birçok şirkette ikinci kuşak daha eğitimli ve donanımlı 

ancak Limak’ta bu durum biraz farklı. Bizim kurucu-

larımız üniversitedeki kariyerlerini bırakarak iş dünyasına 

atılmışlar. Biz ikinci kuşak temsilcileri için bu durum hem 

çok avantajlı hem de çok rekabetçi bir ortamı beraberinde 

getiriyor. İkinci kuşağın temsilcileri olarak bizler daha 

fazla imkanlarla daha iyi kurumlarda eğitim aldık, eğitim 

ve kendimizi geliştirme anlamında ya da deneyimlerini 

paylaşarak bizi ileri iten bir ilk kuşak oldu arkamızda. Öte 

yandan birinci kuşak o kadar önemli bir yol kat etmiş ki 

bugün bizim bunu ileriye taşımamız, fark yaratmamız 

lazım. Limak’ta yeni kuşak yönetici olarak grubumuzun 

kurumsallığını tamamlamak ve sürdürülebilirliği sağlama-

mız gerekiyor. Projelerimiz ülke sınırlarını aştı, dünyanın 

her yerinden ortaklıklarımız var. Dolayısıyla biz de global 

bir oyuncu olmak için gerekli hazırlıkları tamamlamak 

üzere yola çıktık. Aramızda tam bir takım oyunu söz ko-

nusu. Ama aile bireyleri ile yakın ve uyumlu çalışmak her 

zaman çok daha hızlı karar alabilmek anlamına geliyor. 

  

Büyük bir resim meraklısıymışsınız. Aynı zamanda 

iyi bir koleksiyoncuymuşsunuz. Sizin için manevi 

değeri en yüksek resim hangisi? Resim koleksiyon-

culuğunu bir yatırım olarak görüyor musunuz? 

Modern ve çağdaş sanatçılardan oluşan bir koleksiyonum 

var. Tablo, video, enstalasyon, heykel, fotoğraf olmak 

üzere 450 eser var koleksiyonumda. Holdingde daha çok 

yerli, yabancı çağdaş sanat eserleri var.  

Daha çok kadın sanatçıların eserlerini almışım, zaman 

içinde onu gördüm. Bilinçli bir seçim değil, bir yerden 

dokunmuş demek ki eserler bana. Genellikle amatör ve 

genç sanatçıların eserlerini alarak onlara destek olmaya 

çalışıyorum. Farklı ve yeni fikirleri olan sanatçılar daha 

çok ilgimi çekiyor. Bunları bir yatırım olarak değil bir hobi 

olarak görüyorum. Aynı zamanda yoğun iş temposu içinde 

bana soluk aldıran bir uğraşı. Her eseri beğenerek aldığım 

için hepsinin bende manevi değeri farklı. Bunları özellikle 

ofiste duvarlara astık ki hem çalışanlarımız hem de ofisi 

ziyarete gelenler görebilsinler diye. Bundan amacım da 

sanatın herkese ulaşabilmesi ve paylaşmak. 

  



 

1946 İstanbul doğumlu olan Fethullah Fethi Hinginar, 

derecelerle bitirdiği ilkokul, lise döneminden sonra İs-

tanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun 

oldu. Akademi döneminde özel olarak İtalyanca öğren-

di. 1967’de İtalyan Kültür Merkezinde girdiği sınavla, 

AIESEC kanalıyla İtalya'da 3 ay Bankacılık stajı yaptı. 

Uzun bir dönemden sonra PHILIPS’te muhasebe ele-

manı olarak işe başladı. Bazı sebeplerden dolayı 9 Mayıs 

1979 günü Türk Ytong'da Mali ve İdari İşler Müdürü 

olarak göreve başladı. Aynı zamanda bu adım elektrik, 

elektronik eşya sektöründen inşaat sektörüne geçiş 

kapısıydı. 1970 yılında muhasebe elemanı olarak 

başlayan profesyonel çalışma hayatında gelinebilecek en 

üst seviye olan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na geliş 

hikayesi 2012 yılında gerçekleşti. Bunlara ek olarak 

Fethi Hinginar, İMSAD - Türkiye İnşaat Malzemesi 

Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Yönetim 

Kurulu Üyesi, Türkiye Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği TGÜB 

Başkan vekilidir.  

Fethi Hinginar’a sorular: 

Hayatınızın farklı dönemlerinde birçok tecrübe 
edinmişsiniz. Şuan ki pozisyona gelene kadar sizi 
ayakta tutan hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdi? 

Tüm çalışma hayatım süresince, çok farklı deneyimler 
edindim. Bunları şöyle sıralayabilirim: Çalıştığım işlerde 
hem “çok iyi” hem de “çok kötü” yöneticilerle çalıştım. 
İyi yöneticilerden doğru davranış biçimlerini görme ve 
öğrenme fırsatını buldum. Yönetim kalitesi, hatalı karar 
alma veya kararsız kalma gibi olumsuz özelliklere sahip 
yöneticilerden ise neleri yapmamam gerektiği 
konusunda çok şey öğrendim.  

Çalışanlara güven vermenin ve onlara güvendiğinizi 
hissettirmenin önemini çok iyi özümsedim. Hatadan 
dönmenin hiç bir zaman utanılacak bir şey olmadığını, 
hatayı gizlemenin ise en büyük hatalardan biri olduğunu 
her zaman dile getirdim.  

Hedeflerimi daima kısa ve uzun vadeli olarak 
belirledim. Hedefler ile hırsı birbirine karıştırmamaya 
özen gösterdim. Hedeflerime ulaşmak için doğruluk 
dışında hiç bir yolu benimsemedim. En büyük hedefim 
“yöneten olmak”tı. 

Gençliğinizde İtalya’da bir bankada staj yapma 
fırsatı bulmuşsunuz. Bu fırsat hangi şartlar altında 
önünüze çıktı ve sizi hangi yönlerde geliştirdi? 

Üniversite ikinci sınıftayken dil öğrenme merakım ve 
“kaderim” beni İtalyanca öğrenmeye, AIESEC yoluyla 
İtalya’da staj için sınava girmeye ve sınavda başarılı 
olunca da “Banca di Cassa Di Risparmio Di Lucca”da 
staja doğru götürdü. Hayatımda ilk yurt dışı deneyimimi 
yaşadım. İtalya’da 3.5 ay süre ile yaptığım banka stajı, 
bankoda müşteri ile temas noktasına kadar gelmiş ve 
benim için unutulmaz bir deneyim olmuştur. İtalya’da 
bir pansiyonda 3.5 ay yaşamak, hafta sonları otostop 
yaparak İtalya’yı gezmek, bankada yöneticiler ve 
müşteriler ile diyalog kurabilmek özellikle insan 
ilişkilerinde rahat ve komplekssiz olma açısından bana 
çok değer katmıştır. 

Ülkemizde genellikle inşaatlar sadece insanlar için 
yapılmakta ve çevresel etkileri göz ardı 
edilmektedir. Ytong’un bu konudaki bakış açısı 
nedir. Çevreye duyarlı proje çalışmalarınızdan 
örnekler verebilir misiniz? 

Türkiye’nin inşaat sektöründe bana göre en önemli 
eksiği budur. İnşaatlar maalesef  insanların yaşam 
kalitesi, sosyal gereksinimleri ve çevresel etkileri göz 
önüne alınmadan yapılmaktadır. Yani inşaatların 
insanlar için yapıldığını söylemek dahi doğru değildir. 
Biz, Türk Ytong olarak ülkemizin bu sorununu çok 
ciddi şekilde değerlendirmemiz gerektiğinin bilinciyle, 
hem malzememizin tanıtımında, hem de insanlarımızın 

Fethi Hinginar 
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Elektrik, elektronik eşya sektöründen inşaat 
sektörüne geçişinizin adımlarından bahsedebilir 
misiniz? 

Askerlik görevimi tamamladıktan sonra iş ararken 
hedeflerimden biri de Türkiye’deki büyük yabancı 
sermayeli bir kuruluşta çalışmaktı. Philips’te iş bularak bu 
ilk hedefime ulaşmıştım. Philips bünyesindeki 10 yıllık 
çalışma hayatımda başarılı oldum, terfi ettim ama asıl 
hedeflerime yani daha üst görevlere yükselme yolunda 
tıkanıklık yaşayınca arayışa girdim. Bir başka neden de 
bazı “kötü” yönetici örnekleri ile bir arada olmamızdı. 
Karşıma çıkan bazı işler arasında Ytong’u tercih ettim. 
Tercih etmemdeki sebeplerden biri o dönem tanıdığım ve 
sonradan kendisinden çok şey öğrendiğim Genel Müdür 
Kudret Baban idi. Bir diğer neden de Ytong’un yabancı 
bir marka olarak sempatik ismi ve daha küçük bir kuruluş 
olmasına rağmen piyasada hakkındaki olumlu imaj idi. 
Sonraki yıllarımda da bu kararımın doğruluğu beni mutlu 
etmiştir. 

 

güvenliği ve yaşam kailtesini yükseltecek bilincin 
oluşması gayretiyle yıllardır çaba gösteriyoruz. Mimarlık 
kültürünün önemini vurgulamak,  yapı güvenliğinin, 
enerji verimliliğinin ve çevre bilincinin oluşmasına katkı 
vermek üzere sektörle ve üniversitelerimizle işbirliğine 
önem veriyoruz. Bunun yanında, düzenli olarak 
mimarlık yarışmaları açarak yenilikçi fikirlerin 
tartışılmasına olanak sağlayarak, farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz. Kendi bünyemizde de aynı düşüncelerle 
çalışıyoruz. Enerji ve çevreyle dost ürünler üretmek, 
Türkiye’nin ürünlerine Çevre Etiketi alan ilk markası 
olmak ya da örneğin yeni açtığımız Çatalca fabrikamızı 
Yeşil Bina kriterlerinde inşa etmek bunun güzel birer 
örneğidir. Çatalca’da bu yıl üretime başlayan yeni 
fabrika yatırımımızı dünyanın ilk Yeşil Bina sertifikalı 
Ytong fabrikası olarak hayata geçirdik.  

Bilardo tutkunuzun, üniversitenin ilk yıllarında size 
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar nelerdi? 
Bunlardan nasıl çıkarımlarda bulundunuz?  

Bilardo tutkum üniversitedeki ilk yıllarımda bir nevi 
öğrenci modası idi. İlk yıl dersleri biraz ihmal ederek 
zararını gördüysem de sonraki yıllarımda bilardo oynamayı 
sakin ve sağlıklı düşünme, karar alma ortamı yaratan bir 
oyun olarak hep sevdim. Halen evimde zaman zaman 
oynuyorum.  
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Savaş Gürbüz 

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

bölümünde mezun olan Savaş Gürbüz Cushman & Wake-

field Türkiye’de Ofis Departman yöneticisi olarak görev 

almaktadır. Aynı zamanda C&W İstanbul ofisinde, global 

ve yerel yatırımcı firmalara, ofis gayrimenkul danışmanlığı 

hizmeti vermektedir. 5 yılı aşkın bir sü- redir gayrimenkul 

sektöründe görev almakta olan Savaş Gürbüz Cushman & 

Wakefield firmasına katılmadan önce, TEKFEN Gay-

rimenkul Geliştirme Grubunda, proje danışmanlığı, gay-

rimenkul danışmanlığı, pazarlama yönetimi görevlerinde 

bulunmuştur.  

Savaş Gürbüz’e Sorular 

Boğaziçi Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği 

alanında lisans eğitiminizi tamamladıktan hemen 

sonra iş hayatına atılmışsınız. Çalışma hayatınıza 

erken başlamak size ne gibi faydalar sağladı? Ver-

diğiniz karardan memnun musunuz, yüksek lisans 

konusunda kararsız öğrencilere ne önerirsiniz? 

 Yüksek lisans kesinlikle alınması gereken bir eğitim. An-

cak lisanstan hemen sonra yapılan yüksek lisansın amacın-

dan saptığını düşünmekteyim. Yüksek lisansın asıl 

amacının iş hayatında karşılaşılan eksikliklerin 

tamamlanması ve/veya iş hayatı sırasında fark edilen bir 

fırsatı hayata geçirebilmek için kullanılacak bir unsur 

olduğunu düşünüyorum. Yüksek lisansın belirli bir süre iş 

hayatı deneyimlendikten sonra gerçekten istenilen ve se-

vilen branşta yapılması taraftarıyım. 
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Hem TEKFEN Gayrimenkul Geliştirme Grubu’nda 

hem de Cushman & Wakefield Türkiye’de gayrimen-

kul danışmanlığı, pazarlama yönetimi gibi pek çok 

farklı görevde bulunmuşsunuz. Farklı görevlerde 

bulunurken ne gibi zorluklarla karşılaştınız veya 

farklı görevlerde bulunmanız size ne gibi tecrübeler 

kazandırdı? 

Farklı görevlerde ve farklı pozisyonlarda çalışmak aynı 

konuya farklı bakış açılarını görmek ve farklı noktalardan 

aynı konunun kime ne anlam ifade ettiğini deneyimlemek 

ve bu farklılıkları yorumlayabilmek kariyer gelişimi açısın-

dan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir kari-

yerin en büyük zorluğu geçmiş deneyimlerin %100 oranın-

da kullanılamaması  sebebiyle sürekli olarak öğrenmeye 

devam etmeniz , kendinizi geliştirmek adına maksimum 

eforu sarfetmenizin gerekmesidir. Rakipleriniz arasından 

sıyrılabilmek için, farkedilebilmek için bilgi eksikliğinizi 

çok hızlı tamamlamanız gerekmektedir. Avatajları açısın-

dan baktığımızda ise bence en önemli avantaj, sorunlara, 

konulara  tek düze bir kariyere sahip olan iş arka-

daşlarınızın bakamayacağı açılardan bakabilme yeteneğine 

sahip olmanız ve yorum kabiliyetinizin artmasıdır. 

Şu an Head Of Office Agency olarak görev almak-

tasınız. Danışmanlığı biraz anlatabilir misiniz? Tam 

olarak ne gibi işlerle uğraştığınızdan biraz bahsede-

bilir misiniz? 

C&W olarak Dünyanın en önde gelen Gayrimenkul 

Danışmalık Şirketlerinden birisiyiz. Ben de bu şirkette 

Ofis Departmanının yöneticisi pozisyonundayım. İki ana 

konuda danışmanlık vermekteyiz. 

Kullanıcılar: Müşterilerimiz çok uluslu ofis kullanıcıları. 

Örneğin Microsoft, GE, P&G vb. Bu gibi çok uluslu şir-

ketlere, kontrat yönetimi, kontrat uzatımı ve yeni ofis 

kiralama konusunda danışmanlık vermekteyiz. En önemli 

katma değerimiz işi gayrimenkul olmayan firmaların ih-

tiyaçlarının doğru analiz edilmesi sonrasında herhangi bir 

m2 bile fazla yada eksik olmadan, kullanıcı ihtiyaçları min-

imum %95 oranında sağlanarak piyasa şartlarında ve çoğu 

zaman altında ofis kiralaması işlemini ilk günden kira kon-

tratının tamamlanması aşamasına kadar her türlü desteği 

sağlıyoruz. 

Geliştiriciler/Yatrımcılar: Geliştirilen ofislerin tüm pa-

zarlama faaliyetlerinin üstlenilmesi, pazarlama planının 

oluşturulması, doğru hedefin belirlenerek mülkün en kısa 

zamanda ve en iyi şartlardan kiralanması ve satılması ko-

nusunda danışmanlık vermekteyiz. 
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Emre Ülger 

Lise öğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Emre 

Ülger, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2008 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetici İşletme Yüksek 

Lisansı’nı (Executive MBA) tamamlamıştır. İş hayatına 

2001 yılında Tekfen İnşaat'ta saha mühendisi olarak 

başlayan Ülger, şantiye şefi ve kontrat yöneticisi olarak 

2005 yılına kadar yurtdışında farklı projelerde görev 

almıştır. 2006 yılında Petrol Ofisi'nde proje mühendisi 

ve 2007 yılında Akbank'ta proje finansman mühendisi 

olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılından 2012 yılına 

kadar Tekfen Emlak Geliştirme şirketinde İş 

Geliştirme, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görevini 

yürütmüştür. 2012-2013 yılları arasında Tesco Kipa 

şirketinde Varlık Geliştirme Müdürü olarak görev 

yapmıştır. Emre Ülger, 2013'ten itibaren ise Tekfen 

Emlak Geliştirme şirketinde İş Geliştirme, Satış ve 

Pazarlama Koordinatörü olarak görevini 

sürdürmektedir. 

 

Emre Ülger’e sorular: 

İnşaat sektöründe pazarlama ve satış alanlarında 

kendilerini geliştirmek isteyen mühendis 

adaylarına tavsiyeleriniz neler? 

Yapmaları gerekli olan staj süreleri dışında kalan 
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zamanları Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım 

şirketlerinin Satış & Pazarlama departmanlarında staj 

yaparak değerlendirebilirler. Bunun yanısıra 

Satış&Pazarlama danışmanlıkları yapan şirketlerde de 

staj imkanlarını araştırabilirler. 

Esenyurt’ta “Hep İstanbul” projesinde pazarlama 

araştırmaları ve anketler sonucunda rekabetten 

pozitif olarak ayrılacağınız bir proje geliştirdiğinizi 

söylediniz. Bu rekabette şirket olarak sizleri 

diğerlerinde ayıran özellikler nelerdi? 

Öncelikle “Tekfen” markası bizim en büyük değerimiz. 

Tekfen’in 60 yıllık deneyimi ve bunun oluşturduğu 

güven bizi diğer markalardan ayrıştırıyor. Ancak 

günümüz rekabet koşullarında marka tek başına yeterli 

değil; tüketiciye sunduğunuz ürünün özellikleri ve 

sunduğunuz hizmetin de rakiplerden farklı olması 

gerekiyor. Biz Proje’mizin tasarımından sahip olduğu 

özelliklere ve müşterilere sunduğumuz satış deneyimine 

kadar her noktada fark yaratmayı hedefliyoruz.  

Akademisyenlik yapmayı hiç düşüdünüz mü? Sizi 

yüksek lisanstan sonra proje yönetimi ve 

finansmanı konularına iten ne oldu?  

Hiç düşünmedim. Yüksek lisans bana mühendislik 

dışında ilgi duyduğum alanlar için önemli bir perspektif 

sundu. Kariyerimde finans, pazarlama ve iş idaresi 

konusunda gelişim sağlamama çok yardımcı oldu.  

 

 

 



Murat Kader, 3 Mayıs 1970 Bolu doğumlu.  

1987 yılında istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi, Mimarlık Bölümünde öğrenimine başladı. 

1991 yılında lisans eğitimini tamamladı ve yüksek lisans 

için Amerika’ya gitti. 1994 yılında ise University of 

Pennsylvania'da yüksek lisans eğitimini tamamladı.  

Mimarlık öğrenimi sırasında; Behruz Çinici Mimarlık 

Bürosu 'nda ,  Avusturya  V iyana 'da  Mar -

shalek&Laughclater Mimarlık Bürosu'nda ve Boston'da 

Arch. Standford Wilk Bürosu'nda mimar olarak çalıştı.  

Halen 1995 yılında Sema Eser Özsaruhan ile kurdukları 

iki design group kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki 

mimari tasarım ve uygulamalarını sürdürüyor.  

İmza attığı önemli projeler arasında Emaar Square İs-

tanbul, Vadistanbul, Tema İstanbul, Piyalepaşa İstanbul 

ve mipim ödüllü Spine Tower sayılabilir.  

Dünyanın 16 ülkesindeki iki design group projelerine 

liderlik eden Kader’in, Katar ile Ukrayna’nın en yüksek 

binalarında da imzası bulunuyor. En son Rusya Kuzey 

Osetya’da 185 milyon Euro’luk bir stadyumun projesini 

yaptı. Ayrıca Tanzanya’da Arusha adında yepyeni bir 

kent kuruyor ve Libya’da ödül alan Bingazi Alışveriş 

Merkezi yine onun imzasını taşıyor.  

Son olarak Azerbaycan’da tasarımını yaptığı Gümrük 

Akademisi projesiyle International Property Awards’ın 

Asya Pasifik ayağında ödül alan Kader’in hali hazırda 

35 uluslararası ödülü bulunuyor. 

 

3 yaşınızdan beri mimar olmayı hayal ediyor-

dunuz. Mimarlığa olan ilginizi ve yatkınlığınızı ilk 

olarak nasıl ve ne zaman fark ettiniz?  

Rahmetli Babamın da inşaat sektöründe içerisinde faali-

yet gösteren firması olmasından etkilenmiştim, 

çocukluğumdan beri hayalim aynı kaldı ve üniversiteye 

kadar bundan vazgeçmedim. Mimarlığa olan 

yakınlığımı aslında ilk önce, üç yaşımdayken annemin 

bir kasete kaydettiği konuşmamda dile getirmişim. An-

nem “büyüyünce ne olacaksın?” diye soruyor bu teyp 

kaydında, ben de “mimar mühendis olacağım” diye 

cevaplıyorum. “Peki mimar mühendis olup ne 

yapacaksın” diyor, “Japonya’da 101 katlı bina yapıp 

101. katına çıkacağım yukarıdan aşağıya taş sal-

landıracağım” diye cevaplıyorum, inşaatları izleyip yapı 

yüksekliği ölçümünü ve terazi gözlemini o yaşlarda 

görmüş olmalıyım ki böyle bir cevap vermişim. 

 

Öğrenciliğiniz sırasında İstanbul, Viyana ve Bos-

ton’da farklı şirketlerde çalıştınız. Bu durum 

öğrencilik hayatınıza ne gibi faydalar sağladı veya 

öğrencilik hayatınızda ne gibi zorluklara sebep 

oldu? Genç arkadaşlara da okurken farklı işlerde 

çalışmalarını tavsiye eder misiniz? 

Kesinlikle tavsiye ederim, okurken de mezun oldukları 

ilk yıllarda da ne iş yaptıklarını çok önemsemeden iyi 

tasarım ofislerinde  çalışmalarını, onları gözlemlemeleri-

ni ve öğrenebilecekleri her şeyi öğrenmeleri gerekiyor. 

Fotokopi çekmek olabilir, maket yapmak, plan 

katlamak… Her ne olursa olsun bir işin işleyişinin tüm 

aşamalarını öğrenmek çok önemli, kendilerini öğrencil-

ik yıllarında geliştirmeye başlarlarsa bir adım önde 

olacaklardır. Çok iyi  mimarlık ofislerimiz ve 

tasarımcılarımız var, bunun yanında mutlaka yurt dışı 

tecrübesi gerekiyor, mimarlık gezip gördükçe 

zenginleşen, tecrübe edilen bir pratik.  

 

Murat Kader 
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Yüksek lisansınızı tamamladıktan sonra 

katıldığınız yarışmaya,  başlarda birbirinizi yakın 

hissetmediğinizi ifade ettiğiniz Sema Hanım ile 

katılmak, 20 yılı aşkın başarılı ortaklığınız dışında 

size iş ve günlük hayatınızda nasıl faydalar sağladı? 

Rakip olarak gördüğünüz biriyle çalışarak ne gibi 

tecrübeler edindiniz? 

Sema Eser Özsaruhan ile İTÜ’deki öğrencilik yıllarından 

tanışıyoruz, okulun en başarılı öğrencileriydik. Tahmin 

edersiniz ki birbirimizi rakip olarak gördüğümüzden, 

aynı ortamlarda veya çalışma gruplarında olmak 

istemezdik. Mezun olduktan sonra Ben Amerika’ya git-

tim ve yaz aylarımı boş geçirmemek için bir yarışmaya 

katılmaya karar verdim.  Çok değerli  hocamız olan Prof. 

Dr. Gülsün Sağlamer‘e yarışmaya katılmak istediğimden 

bahsettiğimde, “Sema ile katılmalısınız ikinizin farklı 

becerileri birbirinizi iyi tamamlar” demişti. İstemeye 

istemeye başlamış olsak da yoğun bir ortak çalışmanın 

ardından yarışmayı kazandık ve birlikte iyi çalışabild-

iğimizi fark ettik. Ofisimizin 21. Yılındayız ve bugüne 

dek 22,5 milyon metrekarenin üzerinde tasarıma imza 

attık. Edindiğimiz en iyi tecrübe iyi bir işin ortaya çıka-

bilmesi için birden fazla fikrin ve söylemin bir araya 

geldiğinde daha iyi düşünülmüş ve farklı açılardan 

bakıldığında daha rasyonel konsensusa ulaşabilmenin 

mümkün olduğu. Her zaman yeniliklere ve farklı fikirlere 

açık olmak, ufku da genişleten bir duruştur. Ofisimizin 

adının iki design group olmasının ardındaki hikaye de 

burada yatıyor; “iyi bir tasarım en az iki kişi ile yapıla-

bileceği” mottosunu yansıtıyor... 

 

Bugüne kadar pek çok farklı proje içinde 

bulundunuz. Sizin için bir projeyi başarılı kılan 

detaylar nelerdir? Tamamladığınız projeler arasın-

da en gurur duyduğunuz hangisi? 

Bir projeyi mimarının gözünde başarılı kılan unsurlar 

elbette başta bulunduğu kentsel kontekst içinde anlamlı 

ve estetik bir strüktür olarak duruşu, kentsel dokuya 

katkısı, ardından da kullanıcının ve işverenin 

beğenisidir. Tasarımlarımızın ergonomik ve fonksiyonel 

olması ve kullanıcılarına memnuniyet vermesi, hem 

güncel koşullara uyumlu hem de uzun ömürlü olması 

önem kazanıyor.  

Bunların dışında ulusal veya uluslararası arenalarda pro-

jelerimiz ödüllendirildiğinde de projenin başarısı bizleri 

mutlu ediyor. 

Bu anlamda, bana kalırsa projelerimizin hepsi özel. 

Ancak Dünyanın En İyi Karma Kullanım Projesi 

ödülüne layık görülmüş Emaar Square, ölçeği, kapsamı 

ve bugüne kadar alınmış en prestijli Türk projesi olması 

sebebiyle ayrı bir yere sahip.  
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PAB Mimarlık Kurucuları 

Yıldırım, çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği ve proje dersi 

yürütücülüğü yapmıştır. Aynı zamanda mimari 

fotoğrafçılıkla ilgilenen Burçin Yıldırım, çektiği 

fotoğraflarla birçok uluslararası yayında yer aldı. 

Pınar Gökbayrak ve Ali Eray Namık Kemal Üniversitesi 

Merkezi Derslikler Binası 2013 yılında Arkitera İşveren 

Ödülü'nü kazanmış; Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Binası ise 2014 Ulusal Mimarlık Ödülleri 

Yapı Dalı Adayı olarak seçilmiştir. 

Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım 13. Venedik 

Bienali kapsamında Dünya'nın En İyi Genç Mimarları 

Seçkisi'ne seçilmiş ve "Mimarlar Fuori'de Buluşuyor" 

sunumlarına davet edilmiştir. 2012 yılında 1. İstanbul 

Tasarım Bienali'ne "Tasarlamak Ya Da Yapmak" isimli 

projesi ile katılmış;  2013 yılından itibaren "Öğrenim 

Mekanları" adlı araştırma projesi adı altında fiziksel mekan 

ve eğitimin ilişkisini sorgulayan çalışmalar yürütmektedir. 

Pınar Gökbayrak, Ali Eray ve Burçin Yıldırım  2007’den 

itibaren üç ortak ile birlikte yürüttükleri PAB Mimari 

Tasarım ofisinde mimari üretimine devam ediyorlar. 

Pınar Gökbayrak (Pab Mimarlık Kurucusu) 

1981 yılında İstanbul doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nin 

ardından, 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 

mimarlık eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin bir 

bölümünü Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde 

sürdürmüştür.İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari 

Tasarım Programı'nda 2007 yılında tamamladığı yüksek 

lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık 

Araştırmaları Ödüllü Seçkisi'nde yer aldı.2003-2006 yılları 

arasında Arkitera Mimarlık Merkezi'nde yurtiçi ve yurtdışı 

proje yürütücülükleri yaptı. Çeşitli üniversitelerde jüri 

üyeliği ve proje dersi yürütücülüğü yapmıştır. Ayrıca 2004-

2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin 

editörlüğünü yürütmüştür. Projeleri, makaleleri, 

röportajları ve çevirileri çeşitli mimari dergi ve kitaplarda 

yayınlanmıştır. Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje 

Yarışması'nda 1.'lik ödülü ile birçok ulusal ve önseçimli 

mimari proje yarışmalarında ödüller kazanmıştır. 

 

Ali Eray (Pab Mimarlık Kurucusu) 

1980 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'nin 

ardından, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 

mimarlık lisans eğitimini, 2005 yılında ise Hollanda Delft 

Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

UN Studio ve Tabanlıoğlu Mimarlık gibi yurtiçinde ve 

yurtdışında çeşitli mimarlık ofislerindeki çalışmalar 

yürütmüştür. Trabzon Eski Tekel Binası Yeniden 

Canlandırma Ulusal Mimari Proje Yarışması ile Gökçeada 

Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması'nda 1.'lik ödülü , 

birçok ulusal ve önseçimli mimari proje yarışmalarında 

ödüller kazanmıştır. 2008-2012 yılları arasında Betonart 

mimarlık dergisinin yayın kurulunda ve üretiminde yer 

almıştır.   

 

Burçin Yıldırım (Pab Mimarlık Kurucusu) 

Burçin Yıldırım, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. İstek 

Acıbadem Lisesi’nin ardından, İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans 

eğitimi sırasında Hollanda Eindhoven Teknik 

Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. 2007 

yılında tamamladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari 

Tasarım Programı’ndaki yüksek lisans eğitimi süresince 

çeşitli mimari ofislerde mesleki çalışmalarını 

sürdürdü. 2008-2012 yılları arasında Betonart mimarlık 

dergisinin yayın kurulunda ve üretiminde yer alan Burçin 
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PAB MİMARLIK SÖYLEŞİSİ 
 

Pab Mimarlık nasıl bir araya geldi? Pab Mimarlık 

olarak değişmez ilkeleriniz var mı? 

PAB Mimari Tasarım’ı 2007 yılında Pınar Gökbayrak, Ali 

Eray ve Burçin Yıldırım olarak üç ortak kurduk. Yapı 

ölçeğinden kentsel tasarıma pek çok farklı ölçekte tasarım 

yapan bir ofisiz. Projelerimizi çoğunlukla farklı ölçekleri 

birlikte barındıran; kentsel tasarımdan,  yapı ve mobilya 

ölçeğine uzanan bir çerçevede ele alıyoruz. Mimari 

projelerimizin yanı sıra bu üretimi destekleyecek şekilde 

farklı alanlarda da üretim yapıyoruz; uzun soluklu 

araştırma projelerimiz, ya da üniversitelerde proje 

yürütücülüğü anlamında akademik dünyayla yakın ilişkimiz 

hep ofis üretiminde farklı bir perspektif kazanmamızı 

sağlayan faaliyetler.   

PAB olarak en önemli ilkemiz nitelikli tasarımı ve nitelikli 

uygulamasını önemseyen bir bakış ile işimizi yapmak. Bir 

de her zaman için işveren ile masanın aynı tarafında 

oturduğumuzun bilincinde iş üretmeye önem veriyor ve 

bunu işverenle de paylaşıyoruz. Daima araştırarak ve 

yenilikleri takip ederek kendimizi geliştirmek, 

deneyimlerden öğrenerek taş üstüne taş koymaya çalışmak 

da bizim için önemli. 

 

Genç Mimarlar ödülünüzü ekip olarak aldınız. Bu 

ödülün sizin için özel bir anlamı var mı? 

Bu ödül her sene, 40 yaşın altında nitelikli üretimleri ve 

çalışmaları tamamlamış olan bir mimar veya bir ofisi 

onurlandırmak için verilen çok değerli bir ödül. Önceki 

senelerde mimarlık dünyasının çok önemli isimlerinin 

aldığı bu ödüle layık görülmüş olmak bizi çok sevindirdi, 

aynı zamanda meslek hayatımızın devamında da büyük bir 

motivasyon kaynağı olacağına eminiz.  Ödülün en değerli 

yönü, birçok ödülde olduğu gibi bir proje üzerinden 

değerlendirmek yerine, mesleki geçmişinizde tamamlanmış 

yapılarınızı, projelerinizi, farklı çalışmalarınızı, 

başarılarınızı bir bütün olarak değerlendirmesi ve mesleğe 

sağladığınız katkıyı takdir etmesi. Daha önce birçok ödül 

kazanmıştık, fakat bunlar çok değerli olmakla beraber tekil 

projeler veya konular üzerindendi. Genç Mimar Ödülü ise 

profesyonel üretimimizi bütüncül olarak değerlendirmesi 

açısından bizim için ayrı bir değere sahip.   

 

Pab Mimarlık ticari projeler ve konut projelerinin 

yanı sıra eğitim yapıları ile ilgili projelere de imza 

atmış. Eğitim alanına girmenizin özel bir hikayesi 

var mı? 

Tesadüfi bir başlangıç oldu diyebiliriz. Ofisi kurduğumuz 

ilk yıllarda İTÜ’den hocamız Doç.Dr.Yüksel Demir’in 

liderliğindeki bir ekip bir üniversite master plan projesi 

üzerine çalışıyordu. Master planın ardından ise 

üniversitenin etaplı olarak fakülte yapılarının tasarımı 

gündeme geldi. Yüksel Hocamız’ın bizi ekibe davet etmesi 

ile tesadüfi olarak başlayan bu süreç, bizim de ilgimizi 

çekince eğitim yapıları alanında kendimizi özel olarak 

geliştirmek istedik. Bu anlamda Yüksel Hocamız ile 

yaptığımız çalışmalar bizim için hem çok öğretici hem de 

kariyerimizde çok yön gösterici olmuştur.  

 

Devam etmekte olan kentsel dönüşümü estetik 

olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Konuya sadece estetik açılardan bakmamak gerektiği 

kanı s ınday ız .  Mimar l ık  mesleğ inin  es te t ik 

gereksinimlerden öte, fiziksel, çevresel, fonksiyonel vb 

sorunları doğru tespit edip bu sorunlara yaratıcı ve 

bütüncül cevaplar verebilmek üzerine bir perspektifi var. 

Kentsel dönüşüm konusu özelinde ise, kentsel dönüşüm, 

yaşam alanlarımızı bir kez daha düşünmek ve öngörülü 

projeksiyonlar yapmak için bir fırsat olarak kullanılabilirdi. 

Ancak yeterince bütüncül bakılamadığını görüyoruz. Bu 

dönüşümün plansız ve parsel bazında olması sebebiyle 

doğuracağı altyapı sorunlarını, yeşil alan, sosyal donatı 

eksikliklerini yakın vadede ne yazık ki hep birlikte 

yaşayacağız. Kent silüetinin kontrol dışı dönüşmesi de 

herhalde sorunuzun estetik ile ilgili bölümünün cevabı 

olsa gerek. Yerel yönetimin düzenleyici olarak devrede 

olması ve yeterince hazırlık yapılmadan sürecin 

başlamaması daha doğru olurdu. 

 

Ülke içinde birçok başarılı projeleriniz olduğu gibi 

yurtdışında da önemli projeler gerçekleştirdiniz. 

Örneğin, Senegal’de kent pazarı projesi. Yurt dışında 

bir proje gerçekleştirmenin farklı kazanımları 

nelerdir?  

Yurtdışında Azerbeycan’da ve Senegal’de proje yapma 

imkanı bulduk. Her iki ülke için de Türkiye rol modeli 

olarak alınan ülkelerden; Türkiye’nin Avrupa ile iç içe 

geçen modern bakış açısını önemsiyor ve bu nedenle 

bizden çağdaş yapılar talep ediyorlar; ki bu çok mutlu 

edici. Senegal’de proje sürecine de önem verdiklerini 

gördük. Uzun vadeli planlamaya, projelerin kentin ya da 

bölgenin master plan’ı ile birlikte bütüncül ele alınmasına 

tanık olduk ki, bu Türkiye’ye nazaran epey farklı bir tablo. 

Tasarım sürecinde ise, farklı bir kültürde, farklı bir 

coğrafyada farklı tasarım kriterleri ile proje yapmak, yeni 

bir deneyim olduğu için çok besleyiciydi. Örneğin, 

Senegal’de pazaryerleri sadece alışveriş yapılan yerler değil; 

gündelik hayatın kalbinde olup her tür sosyalleşmenin 

hatta çeşitli kutlamaların ve eğlencelerin düzenlendiği 

alanlardı. Bu tip kültürel farklılıklar da ister istemez 

çalıştığımız tipolojiyi tekrar sorgulamamıza ve yeni şeyler 

keşfetmemize aracı oldu ki; o nedenle çok keyifli bir 

süreçti bizim için. 
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Prof. Dr. Uğur Ersoy 
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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. 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. 

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.  
 

 

 

 

1980 doğumlu. olan Umut Zenar, 2003 yılında Boğaziçi 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan 

Zenar, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive 

MBA programını tamamlamıştır. 

Kariyerine 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu’nda İş 

Geliştirme ve Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan 

ve Topluluğa 2004 yılında katılan Umut Zenar, 2004-2013 

yılları arasında Akçansa’da sırasıyla, Satış Uzmanı, 

Pazarlama ve Satış Planlama Yetkilisi, Strateji ve İş 

Geliştirme Müdürü ve Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama 

Müdürü olarak görev yapmıştır. Umut Zenar, 2013-2016 

yılları arası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 

görevini sürdürdü.  

Umut Zenar, 2016 yılının başında bu yana Sabancı 

Holding’de Akçansa Genel Müdürlüğü pozisyonunu 

sürdürüyor. 

 

 

Umut Zenar 
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Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. Kurucusu) 

Mehmet Erktin, Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan son-

ra, Case Western Reserve University’de İnşaat 

Mühendisliği konusunda yüksek lisans yaptı. Harvard 

Business School’da Advanced Management Pro-

gram’ını tamamladı. Mehmet Erktin, kariyerinin ilk 23 

yılını Tekfen Holding’in Türkiye, Suudi Arabistan ve 

Almanya’daki çeşitli şantiye ve şirketlerinde geçirdi. 

Mayıs 2011 sonunda Tekfen Holding Başkan 

Yardımcısı ve Tekfen OZ A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı iken ayrılarak Omurga Yapı Yatırımları AŞ’nin 

kuruluşuna katıldı.  

 

Mehmet Erktin’e sorular: 

Sektörde geçirdiğiniz 23 yıl ve kazandığınız 

tecrübeler size Omurga Yapı Yatırımları A.Ş.nin 

kuruluşunda nasıl yardımcı oldu? 

Yeni bir işe girişmek beş değişkenin en az üçünü gerek-

tirir. Fikir, tecrübe, çevre, bilgi, finansman.  23 yıllık 

profesyonel yaşam bana tecrübe ve çevre sağladı. Bilgi 

de öğrenim hayatından geliyordu… 

Çalışma ortağınızı seçerken  hangi kriterlere dik-

kat ediyorsunuz? Projenin boyutuna ve özellikler-

ine bakarak yerli veya yabancı mimarla çalışırım 

gibi bir ayrımınız var mı? 

Her projede birlikte çalışılacak ekipte ilk kriter kimyan-

ın (ya da etik anlayışı, iş yapma kültürü) uyması, ikinci 

kriter de herkesin konusunda uzman olması ve birbirini 

tamamlaması.  Yerli mimarları tercih etmekle birlikte, 

projeye uygun mimar ile çalışmayı tercih ederim.  

Topoğrafyası zor projede bu konuda uzman, ofis ko-

nusunda bu konuda deneyimli, kentsel dönüşümde ise 

ismi ile katkı sağlayacak mimar. 

Projelerinizin biri olan Ofis Park projesi Osmanlı 

modernizminin en önemli endüstri merkezi olan 

Kağıthane’de gerçekleştiriliyor. Kağıthane pro-

filine benzer yerlerde çarpık kentleşme oldukça 

yoğun. Bu durumu değiştirmek için diğer inşaat 

mühendisleri neden o bölgelere odaklanmıyor? 

 

Türkiye’deki geliştirmecilerin çoğu kolayın peşinde. 

Şehir dışında boş arsada nasılsa satacak proje yapmak 

gerçek kentsel dönüşüme kafa yormaktan çok daha 

kolay geliyor. 

Projelerinizi şehir dışına nazaran şehir içinde 

gerçekleştirmenizin nedenleri neler? 

Son yıllardaki furya ile şehir içinde fonksiyonunu 

kaybetmiş, çöküntü bölgelerine odaklanmak yerine, 

inşaatçılar, yanlış politikaların sonucu olarak, inşaata 

açılmış şehir dışı bölgelerinde büyük üretimler yaptılar. 

Bu da şehrin nüfusunu ve yaşam kalitesini çok kötü 

etkiledi.  Halbuki, şehrin gerçek dokusu, yaşamı 

merkezde. Üstelik hayat şehrin merkezinde oluşursa 

ulaşım da çok kolaylaşır, yaşam kalitesi artar. Ancak bu 

projeler hem kafa yormayı hem de risk almayı gerektiri-

yor.  

Mehmet Erktin 
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Murat Yeşildere 

ve tutkuyla takip ettiğim öğrenme arzum. Hayat boyu 

öğrenci olmayı kabul edebilmek bence zor ama kritik 

bir başlangıç noktası. Bunu kabul edenler ise hayat 

boyu unutamayacakları uzun bir yolculuğun keyfini 

çıkaracaklar, benim gibi! 

Şu an yaptığınız işi pek çok kişi “head hunter” 

olarak tanımlıyor. Bu tanım sizce sizin 

mesleğinize uyuyor mu? Mesleğinizi siz nasıl 

tanımlıyorsunuz?  

Ben kendimi “yetenek avcısı” olarak tanımlamayı tercih 

ediyorum. “Beyin avcılığı” felsefi içeriğinde daha kısa 

vadeli icra edilen bir aracılık faaliyetine işaret ediyor. 

Halbuki biz hem müşteri, hem de aday yeteneklerimizle 

zaman zaman on yıllara varan ilişkiler kuruyoruz; yani 

yaptığımız basit bir eşleştirme içeren aracılık faaliyeti 

olarak tanımlanamaz.  

Mesleğiniz dolayısıyla pek çok farklı sektör 

üzerinde yoğunlaşıp pek çok yeni şey 

öğreniyorsunuz. Bu bilgi birikimi size iş 

hayatınızdaki başarınız haricinde ne gibi faydalar 

sağlıyor? Tek bir sektör yerine pek çok farklı 

sektör hakkında araştırma yapıp farklı konularda 

tecrübe edinmek sizin hayata bakış açınızda ne 

gibi değişiklikler meydana getirdi? 

Ben her yıl bine yakın mülakat yapıyorum; bin kişi, bin 

farklı hikaye. Her mülakat sonrasında bilinçaltındaki 

mozaiğin biraz daha renklendiğine inanıyorum. 

Sektörler , ya da şirketler ile ilgili öğrendiklerim bence 

işin ek faydası; asıl büyük fayda hikayeler üzerinden 

insanları tanımak, öğrenmek. Açıkçası tek bir sektöre 

odaklanmak benim için keyifli olmazdı; onu da 

profesyonel kariyerimin başında kısa sürelerde yaptım; 

ama son 17 senedir sürdürdüğüm çeşitlilikden büyük 

keyif alıyorum.  

Yoğunlaştığınız başlıca alanlardan biri de 

liderliğin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi. Sizin 

için liderliğin en temel tanımı nedir? Ülkemizde 

“lider” kişiler hakkında oluşmuş ön yargılar var 

mı? Günümüzde liderler arasında çeşitliliğin ve 

cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünüyor 

musunuz? 

Liderliğin farklı tanımları yapılabilir; ama basit anlamda 

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği bölümünde tamamladı. Manchester 

UMIST’ten İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans 

derecesini aldı. Kariyerine finansal kiralama sektöründe 

başlayan Yeşildere, Philip Morris, GSD Holding ve 

GSD Yatırım Bankası’nda Hazine ve Fon Yönetimi 

konularında üst düzey yöneticilik yaptı. Murat Yeşildere 

Ekim 2000 itibarı ile Egon Zehnder International 

firmasında sürdürdüğü kariyerini halen yönetici ortak 

olarak sürdürüyor. Fenerbahçe Spor Kulubü, 1907 

Derneği ve PERYÖN üyesi olan Murat Yeşildere, 

profesyonel kariyerinin yanında Radikal, Yeni Yüzyıl ve 

Vatan gazetelerinde yazarlık da yaptı. Yeşildere halen 

Platin dergisi ile HT Kariyer Gazetesi’nde ekonomi, 

finans, insan kaynakları ve yönetim konularında 

yazarlık yapmaya devam ediyor. Yeşildere evli ve iki 

çocuk babası.  

 

Murat Yeşildere’ye Sorular 

Egon Zehnder’e katıldıktan kısa bir süre sonra 

firmanın en genç küresel yönetici ortaklarından 

biri olmuşsunuz. Kısa sürede böyle büyük bir 

başarıya nasıl ulaştınız? Sizi motive eden şey 

neydi? Sizi örnek alan gençlere neler önerirsiniz? 

Beni hayatta en çok motive eden şey duyduğum merak 
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360 derece gösterilen saygının en iyi tanım olabileceği 

inancındayım. Lider fark yaratan sonuçları çevresindeki 

insanları etkileyerek elde eden birey olarak da 

tanımlanabilir. Bence ülkemizde liderlik tanımının 

yapılmasında birden fazla hata yapılıyor; öncelikle 

liderin “iyi” niyetli olacağı varsayımıyla yola çıkılıyor. 

Niyet ile ehliyeti karıştırmamak lazım. Güçlü ama iyi 

niyetli olmayan liderler de olabilir. İkincisi liderlik 

tanımının altında güç kullanma, merkezi karar verme ve 

karizma çok fazla öne çıkartılıyor. Bunların hiçbiri 

güçlü liderlerde olmamalı. Lider güç kullanarak değil, 

itaat ederek, ikna ederek etkileyen ve sonuç alan bireyi 

işaret eder.  

Şu an çalıştığınız alan ile okuduğunuz bölüm aslında 

tam olarak örtüşmüyor. Kariyeriniz ve eğitim hayatınız 

boyunca sizi bu alana yönlendiren unsurlar nelerdi? 

İlerleyen zamanlarda kazandığınız bu engin tecrübeleri 

farklı bir alanda değerlendirmeyi planlıyor musunuz? 

Öncelikle şunun altını çizerek başlayalım; ben akademik 

eğitimin antenleri açmaya, öğrenmeyi öğretmeye 

yaradığını düşünüyorum. Tıp, hukuk, mimarlık, hatta 

belki inşaat mühendisliği ya da makine mühendisliği 

gibi “teknik sertifikasyon” gerektiren bir alanda eğitim 

almadıysanız, kariyer yolculuğunda hangi alanda 

çalıştığınızın pek az anlamı olduğu inancındayım. Hele 

ki, ben endüstri mühendisliği eğitimi alarak bu anlamda 

kariyer esnekliğine daha da fazla bir alanda lisans 

derecemi tamamladım. Endüstri Mühendisleri bence iş 

hayatının her alanında çalışabilirler; özellikle de giderek 

belirsizliği, karmaşıklığı artan küresel dünya içinde 

“optimizasyonu” sağlamak neredeyse günlük bir 

sorumluluk halini alabiliyor. Bu sebeple de farklı 

sektörlerde çalışmış olmanın mutluluğu, öğrenme 

çevikliğine sahibim. Yarın, farklı alanda bir şey yapmak 

ister miyim, bilemiyorum. Ama şimdiki bilgim ve 

görgüm kapsamında bence dünyanın en keyifli ve 

doyurucu işlerinden birisini yapıyorum; yani farklı 

birşeyler yapma arayışında değilim. 

Bir dönem belirli yayın organlarında yazmışsınız. Halen 

bazı dergilerde yazmaya devam ediyormuşsunuz. Bazı 

fırsatlar karşınıza çıkmasa kariyeriniz bu yönde devam 

edebilir miydi? Mesleğinizde edindiğiniz engin bilgi 

birikimini ilerleyen dönemlerde bir kitap veya yazı dizisi 

ile paylaşmayı hiç düşünür müsünüz? 

Daha fazla yazı yazmak en büyük arzularımdan, 

özlemlerinden birisi. Keşke daha fazla zaman 

ayırabilsem. Yazı yazmanın benim için diğer önemli 

faydası ise, yazabilmek için daha fazla okumam, 

öğrenmem gerekiyor; yani kendi kendini besleyen 

süreçler. Kitap yazmak konusunda ise atılmış birkaç 

adımım var; kendime koyduğum hedeflerden birisi, 

kendime kendimi kanıtlamak için en azından bir kitap 

yazabilmiş olmayı hayal ediyorum.  




