




1Boğazİçİ Ünİversİtesi Yapı KulübÜ 2014  CIVILNEWS

BÜYAP 2013-2014 YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Deniz Metin

BAŞKAN YARDIMCILARI
Esranur Eyüboğlu
Yiğitcan Duran

BAŞKAN VEKİLİ
Arda Numanoğlu

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU
Serhat Aldatmaz

EDİTÖR
Mehmet Mete

REKLAM GRUBU
Sevgi Ufaker

CIVIL NEWS GRUBU
Eray Ölmez
Aslı Keser
Gökçe Emer
Emre Erkaslan

SAYMAN
Gökçen Yağmur Karamustafa

ÜYELER
Alperen Güngör
Burak Ünal
Baran Güler
Ekin Fırat Aydın
Emre Korkmaz
Kubilay Özen
Köksücan Kökçü
Serhan Aytekin

ADRES
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Binası
Zemin Kat, PK 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0 212 359 71 57 • Fax: 0 212 265 63 57

www.buyap.boun.edu.tr

Boğazİçİ Ünİversİtesi Yapı KulübÜ 2014 

BAŞKANDAN

27 
yıl önce kurulduğu günden bugüne, 
adından söz ettiren organizasyonların 
mimarı olan Boğaziçi Üniversitesi 
Yapı Kulübü olarak Civil News’in ikinci 

sayısını sizlerle buluşturmuş olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Önceki sayımızdan farklı olarak; inşaat sektörünün 
gelecekteki çalışanları olacak arkadaşlarımızı sektör 
hakkında bilgilendirebilecek ve bu arkadaşlarımızın 
geleceğe dair planlarının şekillenmesinde fikir 
verebilecek konu ve röportajların yanı sıra, sektörün 
dışında olan fakat inşaat mühendisliğiyle de bir 
şekilde bağlantısı olan sayfalara da bolca yer 
vererek, inşaat sektörüyle alakası olan-olmayan 
herkesin keyifle ve ilgiyle okuyabileceği bir sayı 
hazırlamaya çalıştık. Kulübümüzün geçtiğimiz 
dönemlerdeki aktiviteleriyle ilgili yazılar koymayı da 
ihmal etmedik.

Geçmiş deneyimler ve aktarılan birikimlerle 
bugünlere ulaşan 27 yıllık mirasın, Ağustos 2014 
itibariyle bu en güncel ürünü; aynı zamanda 
2013-2014 döneminin son faaliyeti olarak 
karşınıza çıkmakta. Nasıl ki; bu dergi ve diğer tüm 
organizasyonlarımız için önceki nesillerin bize 
aktardığı, hep daha iyiyi ve daha kaliteliyi ortaya 
çıkarma hedefi ile çalıştıysak, bizden sonra gelecek 
arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle çok daha 
başarılı olacaklarına dair olan inancımız tam.

Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza ve dergimizde yer alan tüm 
konuklarımıza teşekkür ederiz. Umuyorum ki, 
sizleri keyifle okuyacağınız bir içerikle buluşturmayı 

başarabilmişizdir. Bir 
sonraki sayımızda 
görüşmek dileğiyle...

CIVILNEWS

Deniz Metin
2013-2014 BÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı
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büyap etkİnlİklerİ
İnşaat mühendisliği öğrencileri ve bu alana 
ilgisi olan tüm Boğaziçilileri bir araya getirmeyi 
amaçlayan kulübümüz gerçekleştirdiği 
organizasyonlarla üyelerini ve katılımcılarını 
eğlenceli bir ortamda profesyonel yaşama 
hazırlamakta.

BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ 
YAPI KULÜBÜ 

(BÜYAP) 
1987’DEN 

BU YANA 
DÜZENLEDİĞİ 

ORGANİZAS- 
YONLARLA 
ALANINDA 

İLKLERİ 
GERÇEKLEŞ-

TİREN BİR 
KULÜP OLMA 

ÖZELLİĞİNİ 
TAŞIMAKTA-

DIR.
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CIVIl CAreer - teknİk GeZİ
İlkOkUlUMUZ PrOJeSİ

DeSIGn & COnStrUCt (De&CO)
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CIVIl CAreer 

İnşaat mühendisliği adeta 
bir aşk masalıdır.

Prof. Dr. Semih Tezcan

Gelirken sordum; şu akıllı 
telefonların içinde hangi 

mühendisler var diye. 
İçinde inşaat mühendisi 

yokmuş. Mimar var ama. 
Elektronikçisi var akustikçisi 
var... İnşaat mühendisi yok. 

İyi bir yerden eksik olalım 
bari eksikliğimiz hissedilsin, 

çünkü hemen her yerde de 
biz varız.

Ahmet Hamdi Ataoğlu

BÜYAP olarak Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen öğrencilerin 
katılımıyla bir kariyer günü dü-
zenliyoruz. Bu yıl beşincisi 30 
Kasım’da gerçekleştirilen Civil 
Career’de sektörün önde gelen 
başarılı isimlerini ağırladık. Civil 
Career aracılığıyla profesyonel 
hayatı tanırken firmalar ve inşaat 
sektörüyle ilgili bilgiler edindik. 
“Mezun olduğumda ne olacak?” 
“İnşaat Mühendisliği bana uygun 
mu?” gibi hepimizin kafasındaki 
sorulara cevaplar bulduk. Fark-
lı üniversitelerden mühendis ve 
mimar adayı arkadaşlarımızla bir 

araya geldik, kariyer günümüzde 
stand açan firmalarla birebir gö-
rüşerek mezun olduktan sonra 
yolumuzu nasıl çizebileceğimizle 
ilgili fikirler edindik. Ebru Dildar 
Edin, Işıl Dinçer, Mehmet Erk-
tin ve Tuğra Gönden gibi önemli 
isimlerin konuşmacı olarak ağır-
ladığımız Civil Career’de sektör-
deki yeniliklerden teknik konu-
lara kadar inşaat mühendisliği 
hakkında bilinmeyenleri ele aldık. 

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Semih Tezcan
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üye
Doç. Dr. Beliz Özorhon Orakçal
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ebru Dildar Edin
Garanti Bankası G.M. Yardımcısı
Mehmet Erktin
Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. 
Nuray Çankata
TAV İnşaat Mimari Dizayn Koord.
Dr. Duygu Erten
TURKECO İnşaat ve Enerji Ltd. Şti.
Ahmet Hamdi Ataoğlu
ARUP Türkiye Genel Müdürü
Hakan Gümüş
EA Gayrimenkul Geliştirme G.M.
Turhan Karadayılar
Zemin Teknolojileri A.Ş. G.M. Yard.
Ersun Bayraktaroğlu 
PWC Gayrimenkul Grup Lideri
Tuğra Gönden
Cushman & Wakefield YK Üyesi
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- Biz 4.sınıftayken hocamız Vedat Yerlici’ye sorduk master yapalım mı diye, master kız isterken bile lazım dedi.       

- Biz hala İstanbul’u nasıl yaşanabilir bir boyuta getiririz, güzelliğini kaybettirmeyiz diyeceğimize nasıl 
muhtelif projelerle daha da büyük ve yaşanmaz bir hale getiririz diye düşünüyoruz

Mehmet Erktin         



Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ortamlarını yakından görmeleri 
için Teknik Gezi adı altında şantiye gezileri gerçekleştirmekteyiz. Bu gezilerle 
hem şirketleri daha yakından tanıyoruz hem de inşaat mühendisliği hakkında 
bilgi sahibi oluyoruz. Bu sene 3. Köprü, Bursa Timsah Arena Stadyumu, Haliç 
Metro Köprüsü, Kasımpaşa-Sütlüce Tünel inşaatlarına teknik geziler düzenledik. 
Gezilerde saha mühendislerinden ofise kadar tüm yetkililerle fikir alışverişinde 
bulunduk. 2013 yazında Moskova’ya bir teknik gezi yapıldı. Böylece hem yurt içi 
hem yurt dışındaki çalışma koşullarını ve birçok alandaki şantiyeleri yakından 
inceleme şansı yakaladık.

teknİk GeZİ
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İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Şantiyesi

Moscow City Ant Yapı Şantiyesi İstanbul Garipçe 3. Köprü Şantiyesi



Bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirmesi planlanan İlkokulumuz projesi eğitimin 
zor koşullar altında, kısıtlı imkânlarla yapıldığı bölgelere yeni okullar inşa 

etmeyi ve bu okulların etkin kullanılmasını amaçlamaktadır. İlki 2010 yılında 
Düzce’nin Balatlı köyünde bir ilköğretim ek binası inşa edilerek gerçekleştirildi. 

2011’de Ağrı’nın Tezeren köyü çevresindeki 11 köyün çocuklarına eğitim götüren 
bir ortaokul yapılmasıyla projenin asıl hayali gerçekleştirilmiş oldu. Bu yıl 

Adıyaman’ın Mülk köyüne yapılması planlanan ilkokul için çalışmalar devam 
etmekte.

İlkOkUlUMUZ PrOJeSİ
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Kulübümüz gelenekselleşmiş ve bu yıl sekizincisi düzenlenen “Design&Construct” (DE&CO) çe-

lik köprü yarışması ile dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı öğrencileri ağırladık. 

Avrupa’da sadece BÜYAP tarafından düzenlenen DECO’da, katılımcılarla yarışmanın yanı sıra 

düzenlediğimiz tekne partisinde renkli anlar yaşadık. Takımlar tasarımını, üretimini ve yarışma 

esnasında kurulumunu üslendikleri köprüleriyle yarıştılar. Köprüleri 5 ana kategoride değer-

lendirdik; Estetik ve Özgünlük, İşçi-Süre Verimliliği, Deplasman Verimliliği, Ağırlık Verimliliği, 

Organizasyon/Yarışma Programına Uyum. Bu kategorilerdeki değerlendirmeye göre Mustafa 

Kemal Üniversitesi’nin takımı birincilik ödülünün sahibi oldu. 

DeSIGn & COnStrUCt (De&CO)
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Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat 
Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra 
bankacılık sektöründe kariyerine 
devam eden Garanti Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı Ebru Hanım’la 
kararları üzerine konuştuk...

İnşaat sektöründe eğitim almanıza 
rağmen bankacılık sektöründe de-
vam etmenizde rol oynayan etkenler 
nelerdir?

Boğaziçi Üniversitesi’nden 1993 yılında 
mezun oldum. Mezun olduğum dönemde 
ne yazık ki Türkiye’de inşaat sektörü bu 
kadar gelişmiş değildi. Berlin Duvarı yeni 
yıkılmıştı ve eski Sovyetler Birliği ülkele-
rinde yoğun şantiye tecrübesi kazanmak 
mümkündü. Kariyer yapmak isteyen 
bütün arkadaşlarımız  Doğu Almanya, 
Doğu Avrupa ve Rusya’ya gidiyordu. Ben 
hem bir kadın olarak, hem de Türkiye’yi 
bırakmak istemediğim için yurtdışı alter-
natifini tercih etmedim. İkinci alternatif  
Türkiye’de bir inşaat şirketinin ofisinde 
çalışmaktı. Mezun olduğum sırada döne-
min en büyük inşaat şirketlerinden biri iş 
teklifi yaptı. Kabul etmeden önce çalışa-
cağım ortamı görmek istedim; çalışılan 
fiziksel ortam, beraber çalıştığınız insan-
lar önemli. Vaktimizin çoğunu geçirdiği-
miz ortamda kendimizi iyi hissetmeliyiz 
diye düşünüyorum. 

Ofisi ilk gördüğüm an hâlâ gözümün 
önündedir; ince uzun sigara dumanı yer-
leşmiş bir oda, aşağı yukarı on-onbeş 
tane ileri yaşlarda mühendis bey. Önle-

rinde kocaman tüplü bilgisayarlar, her 
birinin masasının üstünde sigara paketi 
ve kül tablası. Boğaziçi Üniversitesinin o 
güzel ortamından çıkıp, birden kasvetli 
o ortam bana hiç cazip gelmedi. “Te-
şekkürler ama ben burada çalışmak is-
temiyorum.” dedim. Bir diğer alternatif  
şantiyede çalışmaktı. İnşaat mühendis-
liğinde başarılı olmak için şantiye tecrü-
besinin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ama olmuşken yurt dışı olmalıydı, ve o 
dönemde bunu yapabilecek durumda 
değildim. 

Boğaziçi Üniversiteli olmam o aşamada 
çok büyük avantaj sağladı. Bankalar,  
çeşitli kuruluşlar işe alım yapmak için 
üniversiteye gelip kendilerini anlatıyor, 
pek çok kariyer fırsatı sunuyordu. O 
dönemde İnterbank en tanıyıp  bildiği-
miz, İktisat Bankası ve Garanti Bankası 
ile beraber en iyi bankacılık yapan ban-
kalardan biriydi. Dış ticaret ve yatırım 
bankacılığı yapıyordu.  Mühendislerin 
yoğun olduğu, benzer üniversitelerden 
mezun insanların oldukça aktif olduğu 
genç, dinamik ve mühendislere de ka-
riyer fırsatları sunan bir bankaydı.   O 
zaman bankacılığın bana göre olduğuna 
ve İnterbank’ın benim için  doğru adres 
olduğuna karar verdim. 

1993’te İnterbank’ta başladım, 1997 
yılına devam ettim. Finans sektörünün 
sıkıntılı dönemlerdi; faiz oranlarının çok 
yüksek seviyelere çıktığını, finansal krizi 
gördük. 

1997’de banka el değiştirdiği sırada 
Garanti Bankası’nda Kurumsal Koordi-
nasyon Birimi’nde çalışmaya başladım.  
Türkiye’de enflasyon oranının %70-%80 
seviyelerinde olduğu dönemlerden bah-
sediyoruz. Aynı zamanda ülkenin altyapı 
yatırımlarına ihtiyacı var. Bu dönemde 
bu yatırımları inşaat firmaları yapıyor 
ama krediyi Türkiye Cumhuriyeti Ha-
zinesi kullanıyordu. Bizde işte proje 
finansmanına bu krediler ile başladık. 
Daha sonraki dönemde özel sektörün 
yatırımcı olduğu yüksek tutarlı projeler 
söz konusu olmaya başladı. Bu pro-
jelerin bilançoya dayalı alışılagelmiş 
kredilerle finanse edilmesi söz konusu 
olamayacaktı. O nedenle farklı bir ürüne 
yapıya ihtiyaç doğacaktı, bu da dünyada 
çok aktif kullanılan proje finansmanı idi. 

O nedenle bizler proje finansmanını 
araştırmaya, çalışmaya, öğrenmeye, 
örneklerini incelemeye başladık. Şansı-
mız da biraz yaver gitti, enflasyon düştü, 
uzun vadeli borçlanmalar sözkonusu ol-

PANEL

Ebru
Dİldar

edİn

Moderator: MEHMET METE
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maya başladı. Ve 15 yılda Türk Bankala-
rı olarak o günlerde hayal bile edemeye-
ceğimiz bugünlere geldik. 

Bankacılıkta benim için proje finansma-
nını mühendislik ve finansmanı birlikte 
kullanabildiğim için yapabileceğim en 
keyifli bölüm. Her yeni proje ile yeni bir 
konuyu keşfetmenin heyecanı ve moti-
vasyonuyla arkadaşlardan gelen fikirleri 
dinliyorum, beraber yeni yapılar ve yön-
temler bulmaya çalışıyoruz. 

Herkese tavsiyem zevk alacağınız işi bu-
lun ve onu yapmaya çalışın. Mühendislik 
çok büyük bir donanım. Herkes “Anlıyo-
ruz, endüstri mühendisliği bankacı olur, 
elektrik-elektronik de olur ama inşaat 
niye?” diyor fakat İnşaat bir formasyon 
aslında. Sadece inşaat yapmayı değil, 
öğrenmeyi de öğreniyoruz. Bu donanı-
ma sahip biri istediği her şeyi yapabilir; 
sadece neyi istediğini bilsin ve bunun 
için elinden gelen çabayı eksik etmesin. 

Kariyerinizdeki ilerleme hızı göz ardı 
edilemeyecek düzeyde bu da bize 
çok iyi bir çalışma disiplininiz oldu-
ğunu düşündürüyor, bu disiplini na-
sıl kazandınız?

Disiplin her işte olması gereken bir şey. 
Ben İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun 
oldum. Orada edindiğim Alman  disip-
lin anlayışının üzerine mühendislik gel-
di. Elbette sadece eğitimle ilgili değil; 
disiplin bir yerde sevgiyle ve yaptığınız 
işe olan saygınızla da geliyor. Beraber 
çalıştığımız arkadaşlara da bunu söylü-
yorum; asla bir şeyi yapmış olmak için 
yapmayın, hakkını vererek yapın. Böy-
lece o işe verdiğiniz değer de ortaya 
çıkar. Yeni mezun arkadaşların bazen 
verilen işlere yaklaşımı yapıp bitirmek 
yönünde ama aslında önemli olan far-
kınızı gösterip yapılan işe katma değer 
sağlamanız.  Yapılana saygı duymadan 
ve disiplin olmadan bir şeyleri başarıyor 
olmak sadece şanslı olduğunuzu göste-
rir. Tabi ki başarı için şansa da ihtiyaç 
var ama şans, sevgi, motivasyon, disip-
lin bir araya geldiğinde daha büyük ba-
şarılar geliyor. 

Yüksek bir çalışma temponuz vardır 
diye düşünüyoruz, bu durum aile ha-
yatınıza nasıl etki ediyor?

Herkes her şeyi idare etmeyi öğreniyor, 
dolayısıyla çok büyük bir etki oluduğunu 
söyleyemeyeceğim. Ben ikiz kızlarımın 
doğumunun son gününe kadar ofistey-
dim. O dönemde geç saatlere kadar 
çalışıyordum; doktorum da erken doğu-
ma sebep olabileceği konusunda uyar-
mamıştı. Bir baktım ki doğum başlamış, 
apar topar doğuma gittim. Normal olan 
38-40 hafta yerine 34. haftada doğum 
yaptım. Sonuçta iyi oldu, 4 ay onlarla 
olduktan sonra kurtarın beni diye ofise 
döndüm. Ofis hayatı daha kolay. Ev ha-
yatı, özellikle ikiz kızlarla zor. Anne-baba 
ve eş desteği de önemli elbette. Bir de, 
yanlış anlamayın ama, biz kadınlar aynı 
anda bir sürü şeyi idare edebiliyoruz. 
Hem iş, hem de ev hayatını yönetebil-
mek kadınlar açısından çok daha olağan 
şekilde yapılan bir şey. Organizasyon 
yeteneğini de geliştirmek şart. Ufak bir 
örnek; bizim evde haftalık yemek listesi 
yapılır, öğlen ne yapılacağı hafta başın-
dan bellidir. Yemeği ben yapmasam da 
bütün hafta bu konuda bir daha düşü-
nüp konuşmaya gerek kalmıyor. 

Röportajlarınızda özellikle eşinizin 
davranışlarının bu başarılı kariyer 
tablosunu çizmenizde çok önemli bir 
yeri olduğundan söz etmişsiniz, sizin 
gibi ağır bir tempoda çalışan kadınla-
rın eşlerine tavsiyeleriniz neler?

Evlilik hayatının ortak olduğunu herkes 
bilmeli, kabul etmeli ve yükleri birlikte 
paylaşmaya gayret etmeli. Evde kadınla-
rın yapması gereken bence hiçbir iş yok,  
kadınların yaptığı her ev işini erkekler 
de yapabilir. Önemli olan niyet… Hep 
kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunaca-
ğım soruluyor ama kadın/erkek ayrımı 
yapılmamalı bence. Hepimiz bir bireyiz 
ve eşitiz. Kadınların öncelikle bunu be-
nimsemesi ve beraber olduğu insana 
kabul ettirmesi gerekli. Kadınlar evlen-
dikten birkaç sene sonra işi bırakıyorlar. 
Nedeni için de eşlerinin daha ağır çalış-

tığını söylüyorlar. Peki sen niye çalışmı-
yorsun? Devam ettirmiyorsun? Bize hep 
eşit imkanlar sunuldu, eşit imkanlardan 
faydalandık. Cam tavan var deniliyor, 
kızların ayrımcılığa maruz kalmasından 
bahsediliyor ama böyle bir şey yok. Öy-
leyse bile, bu onların kendileriyle ilgili 
bakış açılarından kaynaklanıyordur. Bu-
rada, bu koltuklarda oturuyorsak hakkı-
nı da veriyor olmamız gerek. Erkeklere 
yer açmak için kadınların çekilmesini 
hem ülke, hem de kadınların kendileri 
açısından kesinlikle doğru bulmuyorum. 
Kadınlar lütfen pes etmesin. Kızların er-
keklerden hiçbir farkı yok ve aslında her-
kes birbirini tamamlıyor. Örnek vermek 
gerekirse, biz ekipleri kurarken özellikle 
çok farklı profilleri bir araya topluyoruz. 
Burada önemli olan, farklı özelliklerden 
faydalanarak daha güçlü takımları ya-
ratmak. Herkesin bunu fark etmesi ve 
kızların da iş hayatında sonuna kadar 
gitmesi gerek. Bankamızdaki kadın çalı-
şan oranımız %57 seviyelerinde ama üst 
düzeye baktığımızda bu oran çok daha 
düşük. Çünkü yükselirken kadınlar belli 
yerlerde daha çabuk pes ediyor ve bu 
oranı üst düzeylere taşıyamıyoruz. Yine 
de önümüzdeki dönemde eskiye göre 
daha hızlı artacağını tahmin ediyorum. 

Didem Başer ile bir kader ortaklığınız 
var. Biraz bahsedebilir misiniz, yolla-
rınız nasıl tekrar kesişti?

Didem Başer de benim gibi Boğaziçi İn-
şaat Mühendisliği mezunu. İkimizin de 
genel müdür yardımcısı olması tesadüf 
tabii ki. Ancak çalışma hayatında benzer 
düşüncelere sahip olan ve ortak nokta-
lara hızla erişebilen insanlar tercih edile-
biliyor. Mühendis olarak da, tepki süre-
lerimizin aynı olması ve olaylara benzer 
yaklaşmamız tabii ki bir avantajdır. Şu 
anda bizim proje finansmanı ekibimiz-
de de çok sayıda inşaat mühendisi var. 
Ayrıca geçenlerde incelerken dikkatimi 
çekti; bankamızda 50 kadar birim müdü-
rü varsa içlerinde 10-12 kadar da inşaat 
mühendisi var. Gayet iyi bir oran…De-
mek ki inşaat mühendisleri başka sek-
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törlere de yöneliyor. Garanti Bankası da 
bunun için iyi fırsatlar sunuyor.

Mezun olduğunuzda kendi dönemi-
nizdeki kadın oranı neydi?

%20-25 falandı sanırım.

Gayet iyiymiş. Genelde kadın mes-
lektaşlarınız sizin gibi farklı sektörle-
re mi yöneldi yoksa kendi meslekle-
rini mi yaptılar?

Hepsi vardı. Aslında ben de aile işimi-
zi yapmak için inşaat mühendisliğine 
girmiştim. Babam da inşaat işindeydi, 
beraber çalışırız sonra da ben devam 
ettiririm diye düşünmüştüm. Bilirsiniz 
baba-kız ilişkisi kritik bir ilişkidir. Mezun 
olduğum sırada babamla aynı şekilde 
düşünmediğimize ve birlikte çalışama-
yacağımıza karar verdim ve farklı alan-
lara yönelmeye başladım. Yine de inşa-
at mühendisliği yapmanın şu güzelliğini 
göz ardı etmemek gerekir; eğer inşaat 
mühendisliği yaparsanız her zaman ken-
di işinizi yapma şansınız vardır. Ben me-
zun olduğum mesleği yapmadığım için 
pişman değilim ama bazen kendi işini 
yapma esnekliğinin olması güzel bir his 
diye düşünüyorum. O nedenle, bu de-
ğerlendirmeyi herkesin yapısına uygun 

olarak ve bu fırsatı göz ardı etmeden 
yapması önemli. Bizim arkadaşlarımız-
dan kendi işini kurup çok başarılı olan-
lar, kendi mühendislik şirketini kuranlar 
ve bir kurumda çalışıp devam edenler 
oldu. Şu anda nasılsa o zaman da me-
zunların dağılımı aşağı yukarı aynıydı. 
Bizim dönemden finans sektöründe bil-
diğim çok  çalışan yok. 

Ben üniversite hayatınız esnasında 
kendinizi nasıl geliştirdiğinizi merak 
ediyorum. Özellikle sosyal açıdan, 
kulüpler açısından ve seçmeli ders-
ler açısından konuşalım istiyorum. 
Farklı dallarda dersler aldınız mı me-
sela?

Kulüplerde çok yer almadım ne yazık 
ki. Biraz benim okul dışı konulara karşı 
tembelliğimdi herhalde. Şimdi pişma-
nım o yüzden kulüp aktivitelerini çok 
destekliyorum. Sizlerin gelişmesi için, 
iş hayatını okul sırasında öğrenmek için 
kulüp aktiviteleri çok güzel fırsatlar su-
nuyor. Ben eğitimim boyunca ekonomi 
ve politika gibi dersler aldım. Mühen-
dislik derslerinin yanı sıra dünyayı takip 
edebileceğim, diğer bölümleri de öğ-
reneceğim, ileride ne yönde ilerlemek 
istediğimi tahlil edebileceğim veya o 
alanlarda belli bilgilere ulaşabilece-
ğim derslerden faydalanmaya çalıştım. 

Gündemi, trendleri takip ettim… Bence 
avantajı olmuştur.  

Şunu da hatırlamakta fayda var; mü-
hendislikten çıkıp bankacılığa yönelmek 
çok da zor değil, çünkü bankalar işe 
aldıkları yeni mezunlara ‘Management 
Training’ dediğimiz bir eğitim veriyor. 
Bu eğitim yaklaşık 2 aylık, genel banka-
cılığın ve bankacılık ürünlerinin öğretil-
diği oldukça kapsamlı bir eğitim. Tabii ki 
esas öğrenim iş hayatının başlangıcın-
da, iş başında olur. İlk 2-3 yıl en önemli 
yıllardır. Sizlerin yapması gereken, ne 
kadar çok şey öğrenmek istiyorsanız o 
kadar çaba sarf  edip çevrenizdekiler-
den faydalanmaya çalışmaktır. Başta 
gösterdiğiniz çaba hem sizi kurum için 
daha faydalı kılar, hem de sizdeki istek 
görüldüğünde daha fazla sorumluluk 
verilir. Bununla birlikte iş hayatındaki 
tercihlerinizi yaparken dikkat etmeniz 
gereken en kritik şey size fırsatlar su-
nan, sorumluluk verecek, geleceği olan 
ve sürdürülebilir kurumlarda çalışmak 
olacaktır. 

Kendinize lütfen sürdürülebilir bir kari-
yer planı çizin. Günümüzün en önemli 
konularından birisi olan sürdürülebilir-
lik; yarının kaynaklarını tüketmeden bu-
günün kaynaklarını kullanmak demektir. 
İş hayatına ilk başladığımız dönemlerde 
hepimize çok farklı fırsatlar sunuldu. 



16 CIVILNEWS Boğazİçİ Ünİversİtesi Yapı KulübÜ 2014 

O dönemde bankacılık sektöründe ku-
rumlar arası, yüksek ücret ve pozisyon 
transferleri sık oluyordu. Bazılarımız 
gelen teklifleri kısa vadeli kazanımlar 
için kabul etti. Ben etmedim, şimdi iyi 
ki etmemişim diyorum. Çünkü size uzun 
vadeli kariyer fırsatlarının sunulacağına 
inandığınız kurumlarda kalmanız, ora-
larda devam etmeniz çok önemli. Bera-
ber çalıştığınız insanlar ve yönetim çok 
önemli. Hem sizin onlara, hem de onla-
rın size inanması gerekir. 

Şu anda Garanti Bankası Proje Finans-
manı Biriminin kredi portföyü büyüklüğü 
13 milyar dolar. Türkiye’de son beş yıl-
da yapılan projelerin %80’inin finansma-
nında yeraldık, payımız %20 ile %25 ara-
sında oldu. Üçüncü köprü, Gebze-İzmir 
otoyolu, barajlar, özelleştirmeler gibi 
neredeyse tüm büyük projelerde yer al-
dık. Bu projeleri önce proje finansmanı 
ekibi değerlendiriyor, sonra üzerinden 
beraber geçiyoruz, daha sonra banka 
kredi komitesinin onayını alarak bu pro-
jelere çok önemli kaynaklar ayırıyoruz. 
Bu süreçte arkadaşlarımın yaptığı büyük 
katkı hem bizi, hem de onları mutlu edi-
yor. Herkesin mutlu olduğu ve karşılıklı 
güvenle çalıştığı ortamı bulması iş haya-
tındaki en büyük başarı aslında.

Bankacılık sektörünü düşünen aday-
lara neler öneriyorsunuz? Nereden 
başlamalarını tavsiye edersiniz?

İş hayatında ne yapmak istediğinizi bili-
yor olmanız, planlamanız önemli. Ancak 
belli şeyleri tecrübe etmeden bazı karar-
ları vermek bazen zor olabiliyor. Önce-
likle bankacılık sektörü düşünen aday-
lara finans masterı yapmalarını tavsiye 
ediyorum. Çünkü biliyorsunuz biz mü-
hendisler aldığımız birkaç ekonomi der-
si dışında eğer özel ilgimiz yoksa mezun 
olduğumuzda sektöre uzak oluyoruz. 
O yüzden mühendislik sonrası finans 
masterını donanım açısından önemsiyo-
rum. Burada 2 farklı yöntem sözkonusu 
olabilir, birinci mezun olduktan sonra 
bir kurumun MT programına katılmak 
sonra 3-4 sene çalıştıktan sonra mas-

ter yapmak, yada mezun olur olmaz 
mastera gitmek. Benim tavsiyem önce 
tecrübe kazanıp daha sonra master yap-
mak. MT eğitimi sırasında bankacılığın 
ana hatlarını, ürünleri, farklı işkollarını 
öğrenmek, hangi konuların ilgisini çekti-
ğini anlamak için önemli bir fırsat. Daha 
sonra çalışma sırasında detaylı bilgi sa-
hibi olduktan sonra ilgi çeken konuda 
uzmanlaşacak derslerle desteklenen 
bir master programı iş hayatına yeni 
başlayanlar için çok önemli bir altyapı 
sağlıyor. Örneğin bizim birimden son 3  
senede 3 arkadaşımız Chicago, Whar-
ton gibi üniversitelere master yapmaya 
gittiler. Bu bizleri de çok gururlandırdı.  

Peki mühendisler MT programına 
dahil olduğunda üniversitede bu 
dersleri almamış olmamaları onları 
negatif yönde etkiler mi? Ya da aksi 
bir şekilde bir avantajları olması söz 
konusu olabilir mi?

Eğer MT seçim sürecini geçmiş ve ka-
bul edilmiş ise artık bir negatif etki söz-
konusu değildir. Zaten işe alan birim o 
kişinin geçmişini bilerek onun öğrenme 
potansiyelini de göz önünde bulundura-
rak teklifi yapmıştır. Artık bundan sonra 
önemli olan o kişinin, işin ihtiyacı olan 
ekonomik ve finansal bilgi seviyesine 
ulaşmak için elinden gelen çabayı sarf 
etmesi ve diğer çalışanlarla aynı dili ko-
nuşabilecek altyapıya ulaşmasıdır.  Di-
ğer taraftan proje finansmanı gibi bazı 
birimlerde mühendis olmak bir avantaj. 
Bizler projelerin teknik altyapısını anla-
yacak, riskleri doğru tespit edip, iyi an-
layabilecek, finansal sonuçlarını doğru 
değerlendirebilecek potansiyelde çalı-
şanların olduğu bir ekiple çalışıyoruz. Bu 
ekipte mühendislik fakültesi mezunları-
nın katkılarını her zaman önemsiyoruz. 
O yüzden işe alım tercihlerimizde mü-
hendislere öncelik verdiğimiz durumlar 
söz konusu olabiliyor. 

Projelerin değerlendirilmesi ve finans-
manın sağlanması ekibinin yanı sıra bi-
rimimizde projelerin inşaat dönemi ve 
üretim dönemi performanslarını takip 

eden bir bölümümüz var. O bölümde 
özellikle inşaat, makina, elektrik mü-
hendislerini tercih ediyoruz. Onları özel 
olarak, mesleklerini yapmaları için alıyo-
ruz. Çünkü bizim kredi portföyümüzde 
üç yıl boyunca kredi kullanımları devam 
edecek projeler var. Bu noktada 3 konu 
önemli hale geliyor: Projenin öngörü-
len tutarda bitmesi, harcamaların bire 
bir projeye aktarılıyor olması ve proje 
tamamlandığında projeksiyonlarımız-
da öngördüğümüz şekilde nakit akışını 
yaratabiliyor olması. O yüzden de bütün 
yatırım süreci boyunca projeleri takip 
ediyoruz. Dışarıdan da bu konuda da-
nışmanlık hizmeti alıyoruz, mühendis 
arkadaşlarımız bu danışmanlarla çalışı-
yor.. Danışmanlar ayda bir şantiyeye gi-
diyorlar ve bize şantiyenin gelişim rapo-
runu veriyorlar. Kullanılan beton, demir 
gibi kalemleri, yapılan harcamaları takip 
edip bizim projeksiyonlarımız ile örtü-
şüp örtüşmediğini ve kalan yatırım tuta-
rının kontrolünü yapıyorlar.  Şu anda bu 
kadar detaylı çalışan az sayıda banka-
dan biriyiz. Önümüzdeki dönemde proje 
finansmanı konusunda aktif olan banka-
larda da bu süreçlerin yaygınlaşacağını 
düşünüyorum. 

 
Bir kadın olarak iş hayatınızda ba-
şarılısınız fakat bir de toplumsal 
cinsiyet dediğimiz bir kavram var ve 
eminim sizin döneminizde de karşı-
laştığınız sorunlar olmuştur. Toplu-
mun kadına ve erkeğe yüklediği belli 
görevler var. Siz iş hayatınız boyun-
ca dış etmenlerden dış faktörlerden, 
çeşitli ön yargılarla karşılaştınız mı? 
Karşılaştıysanız nasıl çözümler üret-
tiniz ?

Kadınlara uygulanan toplumsal genel 
kabullere, görevlere karşıyım. Hatta 
tepkisel yaklaşıyorum. Önceki sorular-
dan birinde belirttiğim gibi eşler aynı 
yoğunlukta çalışıp, iş hayatında ben-
zer yükleri taşıyorlarsa ev hayatının, 
çocuklarının sorumluluğunu da benzer 
şekilde paylaşması gerektiğine inanı-
yorum. O yüzden anne ve babalara çok 
önemli görevler düşüyor. Çocukları ye-
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tiştirirken bu dengeleri gözönünde bu-
lundurma lazım. Evde sofrayı kız çocuk 
toplar, o sırada erkek çocuk oturursa 
ilerleyen hayatta bu şekilde beklentiler 
devam ediyor. Bunu birlikte değiştir-
memiz lazım. 

Bir diğer konu kadınların kendisi, toplu-
mun, iş hayatının, ailelerin kendilerine 
empoze ettiği görevleri kabul etmemeli. 
Bu konuda kendi haklarını koruma ko-
nusunda cesur olup, dik durmayı başar-
ması gerekiyor. Onun için çok sayıda rol 
model çıkartmamız gerekiyor. 

İş hayatında şanslı bir sektörde çalışı-
yorum, bankacılık kadın çalışanın çok 
olduğu ve başarılı olduğu bir sektör. Şu 
anda aklıma gelen örnek yok, ufak te-
fek olmuştur mutlaka ama çok önemse-
medim. Önemli olan sorunların çıkması 
değil, o sorunlarla baş etmeyi becere-
bilmek. Bugün işe başlayanlar bize göre 
daha avantajlı durumda, eminim sizlerin 
yönetici olduğunuz dönemde kadınların 
oranı çok daha yüksek olacaktır. 

 
Mimarlık öğrencileri için de benzer 
fırsatlar var mı? Bankalar bu teklif-
leri yapana kadar belki de kararlar 
alınmış olabilir ama politika altyapı-
nızın da olduğunu düşünerek üçün-
cü köprünün yapılması ya da birta-
kım inşaatların yapılması sırasında 
bir karar alınıyor yani bankaların bu 
konuda geri adım atmaları ya da me-
sela ekümenopolis diye bir film çıktı 
birçok akademisyen çalıştı. İstanbul 
kent olarak bir şantiye alanına dö-
nüştürüldü. Bu konularda hiç fikir 
beyanında bulunuyor musunuz? Bu 
konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Öncelikle evet mimarlar bankacılıkta 
var ama mühendisler kadar çok değil. 
Çünkü mimari eğitimin sayısal ağırlığı 
daha az. Herhalde bu nedenle mimar-
lar da finansa çok istekli olmuyor. Çok 
fazla başvuru görmüyorum. Gelenler de 
genelde ürün geliştirme, bireysel ban-
kacılık, CRM (Müşteri ilişkileri) gibi ta-
raflarda oluyor. Bizim ekipte mimar hiç 

olmadı çünkü başvuru da hiç olmadı. 

Olsaydı yaptığımız bir ‘case study’lerde, 

başarılı olabilir miydi bilmiyorum. Çünkü 

bu soru seti, oldukça sayısal, fizibilite, 

risk analizleri ağırlıklı… Yurtdışında bazı 

üniversitelerde mimarlık ve mühendislik 

birlikte eğitim veriliyor. O bölümlerden 

mezun olanlar birime oldukça uygun 

olurdu. 

Sürdürülebilirlik çok önemli. İstanbul 

konusuna katılıyorum ama İstanbul’un 

alt yapısının, otoyollarının mevcut nü-

fusu karşılamadığını unutmamak gerek. 

Belki alternatif yolların yapılıyor olması 

gerekiyor. Biz bunlara kendi çevre stan-

dartlarımızı getirdik. Ekvator Prensipleri 

diye bir oluşum var. Dünya çapında ti-

cari bankaların biraraya gelerek oluştur-

duğu bir inisiyatif. Ekvator Prensipleri’ni 

kabul eden bankalar proje finansmanı 

kredilerini bu prensipler doğrultusunda 

sağlıyor. Biz Ekvator Prensiplerini uy-

gulayamıyoruz ama kendi kriterlerimizi 

geliştirdik. Örneğin üçüncü köprüde bir 

ağaç kesiliyorsa yerine beş ağaç dikti-

riyoruz. Bu bizim kredimizin ön şartı. 

Projelerde çevresel veya sosyal açıdan 

hassas konuları denetliyoruz. Örneğin 

proje kuş göç yollarının üstündeyse 

buna göre aksiyon alınmasını istiyoruz. 

Sosyal yerleşimle ilgili sıkıntılar olup ol-

madığını sorguluyoruz, halk toplantıları 

yapıldı mı, halkın oluru alındı mı diye 

bakıyoruz. 

Çevresel açıdan bazı projeler yapılmasa 

daha iyi olabilir ama diğer ihtiyaçları da 

düşünmek gerekiyor. İstanbul’un nüfu-

su arttıkça altyapı projelerinin de haya-

ta geçiriliyor olması gerek. Şundan da 

gurur duyuyorum bizim olduğumuz işler 

en azından biraz daha iyi oluyor. Belki 

kendimizi avutuyoruz ama diyecek baş-

ka bir şey yok. Örneğin karbon salınımı 

açısından kömür santralleri olumsuz 

etkisi çok yoğun projeler, belki finanse 

etmememiz lazım ama Türkiye’nin bu 

enerjiye ihtiyacı var. Doğal gazda dışa 

çok bağımlıyız. Baz yükü olarak kendi-

mize alternatif kaynaklar yaratmamız 

gerekiyor. Biz de özellikle yerli kömürü 

destekliyoruz çünkü bu bizim kendi kay-

nağımız. Bunları karbon salınımı ulus-

lararası standartlar seviyesinde olacak 

şekilde dizayn ettirmeye çalışıyoruz. 

Yeni bir uygulamamız da kömür santral-

lerinde yaratılan sera gazı etkisini nötra-

lize edecek ağaç dikimi talep etmek. 

Bazı müşteriler kabul etmese de seve 

seve kabul edenler de var. 

 

Ben bölümümü yazarken hayalimde 
hep büyük projeler çizmek, büyük 
yapılar çizmek vardı. Siz de inşaat 
mühendisliği bölümünü bitirdiniz. 
Sonra direk bankacılık sektörüne ge-
çiş yaptınız, hiç özlemediniz mi veya 
düşünmediniz mi keşke inşaatla 
devam etseydim diye hiç pişmanlık 
duymadınız mı?

Ağustos’ta, Üçüncü köprünün mimarıy-

la tanışınca böyle hissettim. Böyle bir 

eseri çizmek, onun inşaatını yapabil-

mek, çözümler üretebilmek bambaşka 

bir şey. O benim eserim diyorsun bir an-

lamda. O köprünün en başından sonuna 

kadar bütün o süreçleri beraber yaşıyor 

olmak, ondan sonra tamamlandığını 

görmek mutlaka çok ayrı bir duygudur. 

Tabi ki biz de sağladığımız finansman 

sayesinde çorbadaki tuzumuzdan mutlu 

oluyoruz . Ama işi yapan esasında biz 

değiliz, işi yapan proje sahipleri, teknik 

ekipler… Bizler projenin yapılmasına 

yardımcı oluyoruz. Ama projeyi çizmek, 

yapımı sırasında bir parçası olmak ta-

mamen ayrı bir haz. 

Son bir tavsiye, artık dünya çok değişti. 

Mutlaka dünya vatandaşı olun. Sadece 

Türkiye’ye bağlı kalmayın. Önünüze fır-

satlar çıktığı anda ya yurt dışında yük-

sek lisans yapın, ya da yurt dışında bir 

süre çalışın. Mutlaka bir yurt dışı bağ-

lantısı kurun çünkü her şey artık çok 

global, bugün burada yarın başka yer-

de olabilecek esnekliğe sahip olmanız 

lazım.
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1857 yılının Ekim ayında iki 
genç Amerikan kardeş 
James H. ve William B. 

Dwight C.R. Robert’tan İstanbul’da ku-
rulacak bir yükseköğretim kurumunu 
finanse etmesini istediler. İstanbul’da 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan 
yabancı misyoner topluluklarından ba-
ğımsız kalıcı bir kolej kurmayı hedefli-
yorlardı. Ancak Osmanlı toplumu bunun 
bir Hıristiyanlığı yayma çabası olmadı-
ğına ikna edemedikleri sürece istedik-
lerinin ne kadar zor bir şey olduğunun 
farkındaydılar. Hedefleri, Osmanlı İmpa-
ratorluğundaki tüm etnik ve dini grup-
lardan öğrencilere önyargısız bir biçim-
de hitap etmekti. Sultan Aldülmecid’in 
Islahat Fermanı (1856) Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda Batılılaşma politikalarına 
hız vermişti. Böylesine uygun bir ortam 
Batı’nın yöntem ve fikirlerini uygulamak 
amacıyla açılacak bir eğitim kurumunun 
kurulmasını daha da cazip kılıyordu. 

İki Amerikan kardeşin teklifi Kırım Sava-
şı sırasında şehri ziyaret eden C.R. Ro-
bert’in ilgisini çekmişti. C.R. Robert Bu 
ziyareti sırasında Dr. Cyrus Hamlin ile 
tanışma fırsatı bulmuştu. Girişimci bir 
kişiliğe sahip olan Dr. Hamlin 1837’den 
beri İstanbul’daki Amerikan Misyonerler 
Heyeti’nde çalışmalarını sürdürüyordu. 
C.R. Robert, James ve William kardeşle-
rin teklifini Dr. Hamlin ile paylaştı ve ikili 
okul binasının inşası için yer aramaya 
başladı. Hamlin okulu boğazda kurmayı 

robert kolej’den 
BOĞAZİÇİ
ÜnİVerSİteSİ’neCyrus Hamlin 
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düşünüyordu Rumeli Hisarı’nın arkasın-
daki Kayalar mevkii adıyla anılan bölge-
nin büyük bir bölümü Paris elçisi Ahmet 
Vefik Paşa’nın mülküydü. Paris’te elçi-
liği sırasında yaptığı masrafların devlet 
tarafından karşılanmaması yüzünden 
maddi olarak zor durumda olan Ahmet 
Vefik Paşa 6 Dönüm araziyi otuz bin do-
lar karşılığında elinden çıkardı.

HAMlIn HAll
4 Temmuz 1869 günü Rumelihisarı’nda 
yükselecek kampüsün ilk binasının köşe 
taşını indirme töreni gerçekleştirildi. İn-
şaat süresince her ayrıntıyla bizzat ilgi-

lenen Dr. Hamlin, Binayı ortasında açık 
bir avlu bulunan bir kervansaray şeklin-
de tasarladı. Konstantinopolis’i fethet-
mek için Kayalar mevkiinde Rumeli Hi-
sarını inşa eden Fatih Sultan Mehmet’in 
kullandığı kampüs arazisinde bulunan 
taşocağından çıkarılan mavi kireç taşı 
ile inşa edilen bina 4 Temmuz 1871’de 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.

1880’lerden itibaren Kolej’in artan iti-
barıyla birlikte öğrenci sayısı da hızla 
yükseliyordu. Kolejin fiziki yapısı ve 
donanımları hem eskimeye başlamıştı 
hem de artan talebi karşılayamaz du-
ruma gelmişti. Kolej arazisi üzerindeki 
ikinci bina 1881 yılında Prof. Alexander 

Van Milligen tarafından yaptırılan konut 
oldu. Prof. Milligen bu konutu ölümün-
den sonra okula hizmet verecek şekil-
de inşa ettirtmişti. Buna rağmen, Bay 
ve Bayan Huntington’un bu evde uzun 
bir süre ikamet etmesinden dolayı ev 
Huntington House olarak anılmaya baş-
lanmıştır.1986 yılında yenilenen bu ev 
Tarih Müzesi’ne dönüştürülmüştür.

1889-1891 yılları arasında Mütevelli 
Heyeti Başkan’ı John Steward Ken-
nedy’nin sağladığı kaynakla Öğretmen-
lerin ikameti için yapılan Kennedy Lod-
ge aynı zamanda 1971 yılına kadar da 
Robert Kolej Müdürlerinin ikamet ettiği 
yer olarak bilinir.



20 CIVILNEWS Boğazİçİ Ünİversİtesi Yapı KulübÜ 2014 

İkinci akademik bina 1892 yılının Hazi-
ran ayında yapılan mezuniyet töreniyle 
birlikte hizmete sunuldu. İlk başta Sci-
ence Hall adı verilen bu bina 1872-1901 
yılları arasında Kolej’de Doğa tarihi dersi 
veren Albert Long’un ölümünden sonra 
Albert Long Hall olarak adlandırılmıştır. 
Bodrum katı kimya bölümü,birinci katı 
kütüphane ve fizik bölümü üst katı ise 
oditoryum olarak kullanılmıştır. Cleve-
land H. Dodge tarafından bağışlanan 
üç katlı klavyesi ve oturma yeri sahne-
nin ortasında yer alan, boruları binanın 
duvarına monte edilmiş büyük org da 
oditoryumda bulunan değerli parçalar-
dandır.

1902 yılında Cleveland Dodge ile baba-
sı William Dodge tarafından yaptırılan 
büyük jimnastikhane döneminin Avru-
pa’daki en modern jimnastik salonla-
rındandı. Dodge Hall adıyla anılan bu 

bina sınıflar arası turnuvalarla birlikte 
pek çok spor müsabakasına ev sahipliği 
yapmıştır. Buna ilaveten, Türkiye’de ilk 
kez basketbol bu salonda 1907 sene-
sinde oynanmıştır.

1913 yılında yarı yatakhane yarı sınıf 
dört katlı bir bina inşa edildi. Bu bina-
nın isim sahibi ise kolejin uzun bir süre 
boyunca öğretmenliğini yapan Charles 
Anderson oldu.

MÜHenDİSlİk BİnASI
Robert Kolej’in büyümesi, gelişmesi, 
eksiklerini gidermesi ancak yeni arazi 
alınarak yeni binaların inşa edilmesi sa-
yesinde gerçekleşebilirdi. Kennedy va-
siyetinde belirttiği üzere Robert Koleje 
1 milyon 500bin dolar bağışlamıştı. O 
zamanlar için oldukça büyük bir meblağ 

olan bu paranın nasıl kullanılacağı çok 
önemliydi. Yöneticilerin iki seçeneği 
vardı: Öğretmen maaşlarında iyileştir-
meye gitmek, öğretim koşullarında ye-
nilikler yapmak ya da eğitim programına 
yeni dallar eklemek. Mütevelli Heyeti 
eğitim programına yeni dallar eklemek 
üzerinde karar kıldı.

Elindeki kaynaklar ve nitelikli işgücü ba-
kımından yetersiz olan Osmanlı’nın asıl 
ihtiyacı olan kaliteli mühendisler yetiş-
tiren bir mühendislik okuluydu. Ülkede 
inşa edilecek karayolları, demiryolları, 
köprüler, elektrik üretim tesisleri için 
mühendislere ihtiyaç vardı. Tüm bu se-
bepler göz önüne alınınca Mütevelli He-
yeti bir Mühendislik Fakültesi kurmak 
üzere karara vardı.

Mühendislik okulu için yapılması planla-
nan binaların projesi Columbia Üniver-
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sitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Cyrus 
Hamlin’in oğlu Alfred Hamlin tarafından 
tamamlandı. Sonradan Gates Hall adı 
verilen bina ‘U’ şeklinde tasarlanmıştı. 
Bir ana bina, iki kanat ve bir elektrik 
santralından oluşmaktaydı. Batı Kanadı 
atölye ve elektrik santralı, Doğu kanadı 
laboratuarlar, ana bina ise derslikler ve 
idari ofislerin için kullanılacaktı,1910 
yılı başlarında hafriyat tamamlanır ta-
mamlanmaz binanın inşaatı da başladı. 
Michigan Üniversitesi Makine Mühen-
disliği’nden John R. Allen Mühendislik 
okulu binasının inşasını ve kuruluş ha-
zırlıklarını denetleme amacıyla 2 yıllığı-
na İstanbul’a geldi.

Mümkün olan yerlerde yokuşlar istinat 
duvarlarıyla düzlüğe çevrildi. Binaların 
lokasyonu ise Kolej kampüsüne uygun 
bir biçimde, görsel anlamda etkileyici 
olacak şekilde dizayn edildi. Boğaz’ın 
güzel manzarasının birçok açıdan görü-
lebilmesi için 800 metrelik düz yürüyüş 
yolu kampüs içerisinde yer alacaktı.

Dikkatli bir çalışmayla binanın batı ka-
nadının inşaatına başlandı.6 bin 906 
dolara alınan ve yapının taşlarını da 
çıkardıkları binayı, Türkiye’nin iklim ko-
şullarına uygun bir şekilde tamamlayıp 
bakımı için harcanacak masraflardan 
kaçınmayı planlıyorlardı.

1912 yılında üniversitesinden 2 yıllık 
izin alan Allen’ın Michigan’a geri dön-
mesi gerekiyordu ancak başlatılan bu işi 
devam ettirmesi için Kolej’in bu işin al-
tından kalkabilecek birine ihtiyacı vardı. 

1912 sonbaharında başlatılacak ders 
programına son şeklini verecek kişi 
Lynn Adolphus Scipio’ydu. Kolej Sci-
pio’yu ikna etmeyi başarmıştı. Osman-
lı’ya gelir gelmez ders programı oluştur-
mak ve ders kitaplarını hazırlamak ve 
atölyeleri uygun duruma getirmek için 
çalışmalarına başladı Scipio. İlk başta 
uygulanması planlanan ders programı 
üç yıllık inşaat, elektrik ve makine mü-
hendisliği programlarından oluşuyordu.

Mühendislik Binası’nın bir kanadı daha 
yeni tamamlanmıştı. Allen’ın Amerika’ya 
dönmesiyle Scipio için işler daha da 
zorlaşmıştı. Dört katlı binanın üzerinde 
kurulduğu tepenin eğimi sebebiyle her 
kata bir giriş kapısı yapıldı ve dördüncü 
katın kampüs yüksekliğiyle aynı kotta 
kalması sağlandı. Binanın Batı kanadı 
inşa edildikten sonra Doğu kanadının da 
bir katı yapılarak Mühendislik okulunun 
1912-1913 akademik yılında eğitim ve-
rebilecek düzeyde olması sağlandı.

Scipio Mühendislik okulunun açılışı ön-
cesi Kolej’in Ermenice öğretmeni Ha-
gopian ile gerçekleştirdiği bir diyalogu 
şöyle aktarıyor: ’’Okul açılmadan birkaç 
gün önce, ben demir atölyesinin kuru-
lumunu denetlerken Ermenice Bölümü 
Müdürü Hapopian geldi ve yürütülen 
çalışmaya ilgisini gösterdi. Atölyenin 
amacını anlattığımda gülümseyip şöyle 
dedi: ‘’Çocuklara öğreteceğin böyle bir 
şey ise onun yerine valizlerini toplayıp 
evine dönebilirsin.’’ Böyle bir çalışmanı 
amelelik olduğunu ve öğrencilerin ne 

babalarının ne dedelerinin geçmişte 
böyle bir işte çalışmadığını, dolayısıyla 
çocuklarının da çalışmayacağını söy-
ledi. Ben de bana düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimi, gerisinin çocuklara 
kaldığını söyledim. Okul açıldıktan bir-
kaç hafta sonra atölyeye gittiğimde tüm 
ocaklar doluydu ve her demir tezgâhın-
da bir öğrenci sıcak, kor haldeki demir 
parçalarına şekil vermekle meşguldü. 
Bazılarının üzerinde kravat vardı, bazıla-
rı da eldiven ve iş önlüğüyle çalışıyordu. 
Ancak hepsi de hayli terliydi. Çoğu öğ-
rencinin elleri su toplamıştı birkaçı da 
sıkılmış gözüküyordu. Atölye’nin Rum 
öğretmeni öğrencilere dersi sevdiriyor-
du. Kısa bir süre sonra laboratuar ders-
leri arasında en meşhuru en başarılısı 
haline geldi atölye dersleri. Birkaç ay 
sonra Hagopian ‘ı atölyeyi ziyarete da-
vet ettim. Tüm öğrencileri derse uygun 
giyinmiş, terlemiş, kir içinde ve hava 
sıcak olmasına rağmen önlerindeki kor 
haldeki demir parçalarına şablondaki 
gibi şekil vermeye çalışırken gördüğüm-
de hayli şaşırdı. Hiçbirisi işi aşağılayıcı 
bulmuyor, aksine yaptıkları işten gurur 
duyuyorlardı. Hagopian, daha önce kim-
senin öğrencileri böyle çalışmaya teşvik 
edemediğini söyledi.’’

Bu yaşam şartları altında, 1912 yılında 
modernleşmeyi ve yeni nesline teknik 
eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş 
Osmanlı İmparatorluğunun ihtiyaçları 
doğrultusunda işleyen Robert Kolej Mü-
hendislik okulu kurulmuş oldu.
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VerA
MÜZİk GrUBUnUn VOkAlİ
BOĞAZİÇİ ÜnİVerSİteSİ İnŞAAt MÜHenDİSlİĞİ MeZUnU
Arel kOrAY nAlBAnt İle SÖYleŞİ
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Lise yıllarından bahsedelim biraz. 
Üniversite tercih döneminde kon-
servatuar eğitimi almayı düşün-
dün mü?

Denizli Fen Lisesi’nde okuyordum. 
Aslında hiç düşünmedim.  Biz Vera’yı 
lise birdeyken kurmuştuk. ÖSS yak-
laştığında “İstanbul’da da Vera’ya 
devam edeceğiz.” gibi bir düşünce-
miz vardı. Tercih döneminde herkes 
kendi arasında iş imkanı iyi olan bö-
lümlerden bahsediyordu. Benim tek 
yaptığım ekşisözlük’e girmek oldu. 
Bir sürü müzisyenin Boğaziçi’nden 
mezun olduğunu gördüm. Herhalde 
bir kerameti vardır bunun dedim. 
Herkes “İşletme okuyacağım, en-
düstriye gideceğim” diyordu, ben  
“Boğaziçi’ne gideceğim”. Yani benim 
inşaat mühendisliğine girişim çok bi-
linçli olmadı aslında.  Boğaziçi olsun 
da ne olursa olsun durumundaydım. 

Civil News: Bir de fen lisesi çıkışlı-
larda hep vardır ya, “Konservatu-
ara gitme, bölüm oku.” Biraz onun 
yaptırımı da olabilir mi?

Tabii, var.  Hani hep denir ya  “Sen 
güzel bir bölüm oku, altın bileziğin 

olsun, ondan sonra bakarsın” .Ailem 
de müziğin hobi olduğunu düşünü-
yordu. Daha sonra puanlar açıklandı, 
sonuç fena değildi.  Ben en başından 
beri Boğaziçi’ne gideceğim diyor-
dum, Boğaziçi’yle beraber İTÜ En-
düstri de tuttu. Ailede kriz çıktı tabi! 
Tutturdular “Neden İTÜ Endüstri’ye 
gitmiyorsun? İmkânları daha fazla. 
İnşaatta yapabilir misin sen?”. Ben 
kararlıydım “ Boğaziçi’ne gidiyorum 
ben.”  dedim – biraz 18 yaş isyankar-
lığı da var tabii… Sonra Boğaziçi’ne 
geldim.

Mühendislik eğitiminin müziğine 
katkısı oldu mu?

Muhakkak olmuştur.  İnşaat okumak 
olarak değil de müzik haricinde bir 
şey okumak, analitik bir bölüm oku-
mak ve zeki adamlarla okumak bun-
ların etkisi olduğunu düşünüyorum.  
Biz grupça hiçbirimiz ahım şahım 
enstrümanistler değiliz. Dışarıdan, 
başka şeylerden besleniyorduk, şar-
kıları da öyle yazıyorduk. Beslenmek 
için de harika bir ortamdı Boğaziçi, 
mühendislik, oradaki insanlar, hoca-
ların çektirdikleri…

Okulu zamanında bitirebildin mi?

Hayır. Zorunlu dersleri almayarak 
okulu bilinçli olarak bir yıl uzattım. 
O sırada albümümüz yoktu. Okul 
bittikten sonra ne yapacağımı bil-
miyordum. “Bilmiyorsam niye okulu 
bitireyim?” diye düşündüm,  İyi ki de 
uzattım, o yıl albüm çıkardık. Öyle 
denk geldi, güzel oldu. 

Müzikle birlikte dersleri bir arada 
götürmek zor olmadı mı?

Arel Koray Nalbant: Ben onun karşı-
laştırmasını yapamıyorum. Üçüncü 
sınıfta grubu kursaydık ilk iki seneyle 
üçüncü ve dördüncü sınıfı karşılaş-
tırabilirdim belki. Ama hep böyleydi 
zaten, buna alışmış durumdaydım. 
Lisede de böyleydi, üniversitede de. 
Müziğin olmadığı bir okul dönemi 
yok benim için. 

Be The Band yarışmasında kazan-
dığınız ikincilikten bahsedelim 
biraz. Normalde çok kolay değil-
dir bir grubun Babajim Stüdyola-
rı’nda albüm kaydı alması?

CIVIL NEWS
tAŞODA ekOlÜnDen
Bİr MÜZİSYen

Arel kOrAY nAlBAnt

RÖPORTAJ
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Değil, hiç değil. Be The Band büyük 
şanstı bizim için. Hızlandırdı süreci. 
Be The Band olmasaydı biz daha ilk 
albümü çıkarmaya uğraşıyor olur-
duk galiba. Yarışmayla bir anda göz 
ününe çıkmak, albümü Babajim’de 
kaydetmek falan çok büyük şans. Bir 
anda oldu, bize de büyük bir moti-
vasyon oldu. 

İlk albüme neden 5 şarkı koydu-
nuz?

O dönem öyle doğru olur diye düşü-
nüyorduk çünkü ilk defa profesyonel 
bir kayıt yapıyorduk, tecrübesizdik. 
10 şarkıyla uğraşacağımıza 5 şarkıy-
la uğraşalım, o 5 şarkıya daha çok 
özenelim gibi bir düşüncemiz vardı. 
Ama şu an düşündüğümde 7-8 de 
yapabilirmişiz diyorum. 

Günümüzde birçok grubun pek 
uzun ömürlü olmadığını görüyo-
ruz. Vera dengeyi nasıl sağlıyor?

Biz lisede kurulduk ama ailelerimiz 
tanışıyor. Dünyacan’ın annesiyle 
benim babam aynı sağlık ocağın-
da çalışıyorlardı, ben Dünyacan’ı 
iki yaşından beri biliyorum mesela. 
Canberk’le Dünyacan çocukluktan 
komşu, ilkokul-ortaokul arkadaşı. 
Hep birbirimizi tanıyorduk yani. Sa-
dece lisede “haydi o zaman müzik 
yapalım” dedik.  O uzun zamandır 
birbirini tanıyor olma durumu biraz 
değişik bir durum. Çok kavga ediyor, 
tartışıyorsun ve çok doğal bir şey bu. 
Üç kişinin ortaya bir şey çıkarması, 
sadece şarkı yazmak da değil. Dünya 
kadar karar vermek zorunda kalıyor-
sun. Bir sürü mevzu var ve üç kişi-
nin de ikna olması lazım o karardan 

Bazen geriliyorsun, ondan sonra sa-
rılıyorsun.  Canberk diyor, “Ben seni 
çok seviyorum” (Gülüşmeler) 

Biz hiç öyle “Tamam, dağılıyoruz” 
gibi bir durum yaşamadık, yaşamayız 
da herhalde. Dönem dönem hızlanı-
rız, yavaşlarız. Ne olacağı belli olmaz. 
Şimdi yeni albümle ilgili çalışıyoruz. 
2014 sonu gibi yayınlayacağız sanı-
rım. Bir de yeni albümümüzde pro-
düktörlüğümüzü Tarkan Gözübüyük 
& Cihan Barış ikilisi yapıyor, Vera 
için yepyeni bir yol demek bu. Tabii 
bu kadar değerli ve kariyerli iki mü-
zisyenle çalışmanın yalnızca müzik 
alanında değil, farklı birçok konuda 
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bize kattığı milyonlarca avantajı var. 
Albüm güzel olacak, ilkinden daha 
sert. rock!

İkinci albüm neden daha sert ola-
cak? Dönemsel değişimler mi mü-
ziğinize yansıdı?

Denk geldi aslında. Muhakkak o da 
vardır tabii. İlk albüm üniversite albü-
mü, üniversiteli çocukların albümü o 
yani. Ama artık biz, o değiliz. Yeni al-
bümde onu anlatmayacağız. Mezun 
olunca sudan çıkmış balığa dönüyor-
sun biraz.

Bazı festivallerde çok dikkatli, 
bazı konserlerde ise çok dağınık 
çalma gibi bir durumunuz var mı? 
Yoksa her konserde çok özene-
rek, dikkatli çalmaya mı çalışıyor-
sunuz?

Tabii her konsere aynı derecede öze-
niyoruz ama hep aynı olmuyor. Ka-
fan değişik oluyor, sahnede problem 
olabiliyor, ses sisteminde ya da. İçe-
ride çok fazla seyirci varsa o konser 
kesin mükemmel oluyor.  Sahneye 
çıkıyorsan, düzgün çalmak zorunda-
sın. Yoksa niye o kadar yıl uğraştın? 
Oraya gelip seni ilk defa dinleyen bir 
kişinin o konserden sonra Vera din-
leyicisi olması gerekiyor. Onun için 

de senin iyi çalman gerekiyor. 

Taşoda Festivali’ndeki perfor-
mansınızı değerlendir misin? 

Taşoda’da 2006’dan beri çalıyoruz, 
8 yıl olmuş… İlk dört yıl çok iyiydi, 
albüm 2012’de çıktı. Biz albümü çı-
kardıktan sonra Taşoda’da biraz da-
ğıtmaya başladık. 

Şu an okulda vokal eğitimi veri-
yorsun sanırım?

Evet şan dersi veriyorum Boğaziçi 
Üniversitesi Müzik Kulübü’nde. Böy-
lece okulu görmüş oluyorum benim 
için de güzel oluyor.

Taşoda 2010
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CARILLON 
BERLIN

dünyanın 
en büyük 
enstrümanı

EMRE
karadayılar

D
ünya’nın en büyük 
çan kulelerinden biri 
ve dünyadaki 4. en 
büyük enstrüman olan 

Berlin Tiergarten’da, Tiergarten 
Park’ındaki Dünya Kültür 
Merkezinin yanında bulunmaktadır. 
Bu yapı hem bir inşaat mühendisliği 
eseri, hem sanat eseri hem de bir 
enstrüman niteliğini taşımaktadır. 
42 metre yüksekliğinde olan 
kulenin içinde 68 adet farklı 
boyda çan bulunmakta ve bu 
çanlar kulenin tepesindeki bir 
odada bulunan beş buçuk oktavlık 
bir klavye vasıtasıyla piayno 
gibi çalınabilmektedir. Almanca 
‘Glockenspiel’ olarak adlandırılan 
alet, genelde İngilizce ve 
Fransızcadaki ‘Carillon’ kelimesiyle 
adlandırılır.

Dünya üzerinde Carillon’ların 1 
oktavdan 5-6 oktava kadar uzanan, 
ufaklı büyüklü, yüzlerce örneği 
olmasına rağmen Berlin’deki bu 
Carillon’u özel kılan, yemyeşil 
Tiergarten Parkı’nın ortasında 
yükselmesi ve çevresiyle büyük 
bir uyum içinde olmasının yanı 
sıra, ihtişamlı görünümü ve bir 
inşaat mühendisliği eseri olmasıdır. 
Dört adet yaklaşık 40 metre 
yüksekliğindeki kolonun tepesinde, 
ziyaretçilerin Berlin’i yukarıdan 
görebilecekleri bir seyir terası ve 
Carillon’un klavyesi bulunmaktadır. 
En ağırı 7.8 tona ulaşan çanların 
bazıları kulenin tepesindeki çatıya 
asılı durumdadır ve diğerleri dört 
büyük kolon arasına asılmıştır.

Kulenin yapımı Berlin’in 750. 
kuruluş yıldönümü anısına, ünlü 
alman otomobil ve motorlu 
taşıt markası olan Daimler-
Benz tarafından üstlenmilmiştir. 
Berlin’deki bu etkileyici eser/
enstrüman mayıs ayından eylül 
ayına kadar, her Pazar saat 
3’te Jeffrey Bossin tarafından 
çalınmaktadır ve turistlerin büyük 
ilgisini çekmeye devam etmektedir.
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1959 yılında İTÜ’den mezun oldu-
nuz. Ardından Fransa’ya doktora-
ya gittiniz. Meslektaşlarınızdan  
Amerika’ya gidenler de oluyordu. 
Sizin Fransa’yı seçme sebebiniz 
neydi? Bu tercihin sizde ne gibi 
etkilere yol açtığını merak ediyo-
ruz.

O dönemlerde,  İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden (İTÜ’den), beş yıl-
lık eğitimle, günümüzdeki yüksek 
lisansa karşılık gelen bir ünvanla 
mezun olunuyordu. Eğitsel ve yasal 
düzenlemelerin sonucu, biz de “yük-
sek inşaat mühendisi” olarak mezun 
olduk. Babam, Atatürk döneminde 
Çağdaş Türkiye’nin kuruluşunda 
hizmet vermeleri amacıyla  yurtdı-
şına gönderilen genç uzmanlardan 
biriydi. Dolayısıyla, Batı Avrupa ül-
kelerine açık bir ailede büyüdüm. O 
evin içinde büyüyünce,  ben küçük 
yaşlarda Avrupa düşüncesine yön-
lendirilmiş bulundum. Avrupa’nın 
da,  2. Dünya Savaşı sonrası müthiş 
insan gücü ihtiyacı var o dönemler-
de. Ben de bir şansımı deneyeyim 
dedim. Peşin Fransa’da stajlara git-
tim geldim, mezun olduktan sonra 

da İsviçre denk düştü. Altı ay kadar 
orada kaldıktan sonra Paris’e gittim. 
Orada sadece doktora yapmadım 
aynı zamanda çalıştım da. Sonra 
Avrupa’dan, ama sizin söylediğiniz 
gibi o dönemlerde Türkiye’den Ame-
rika’ya gidenlerin sayısı çok değildi, 
Amerika’ya gittim kısa bir süreliğine. 
Ancak, ben Paris’te yaşadığım yıllar-
da Amerika’ya belli bir ilgi duymağa 
başlamıştım.  Bunun sonucu olarak 
doktora çalışmam bitince bir yıllığı-
na Amerika’da çalışma ve yaşama 
fırsatım da oldu.

Yurtdışındaki çalışma yıllarınız 
nasıl geçti?

Biraz önce söylediğim gibi, işe staj-
larla başladım. Sonrasında kısa sü-
reli İsviçre’deki yaşam ve çalışma 
deneyimlerim çok güzel geçti. Pa-
ris’teki uzun yıllarım da akademik ve 
mesleki açıdan çok doyurucu geçti. 
Doktora yapma konusunda tesadüf-
ler benden yana çalıştı.  Herhangi 
bir şirkette iş bulabilirdim.  Ama, 
benim çalıştığım yer değişik bir ya-
pıya sahipti.  Hem inşaat şirketleri-
nin hukukunu koruyan, hem meslek 

camiasını bir araya getiren, hem de 
o meslek camiasında ileri gitmiş şir-
ketlerin oluşturduğu ve ileri derece-
de araştırmalara para yatıran şirket-
ler üstü bir kurumdu. Bu çerçevede 
doktora yapabilme fikri ortaya çıktı. 
Batıda Türkiye’den gelen insanlara 
yan gözle bakılıyordu ve hafif bir dok-
tora programı vardı bizler için. Ben 
Avrupa ülkesi insanlarının hedefle-
diği tarzdaki ve düzeydeki doktora 
çalışması yapmak istedim.  Bunun 
için kendimi ispatlamamı istediler 
ve birkaç farklı ders aldım. Arzuladı-
ğım programa kabul edildim.  Çalış-
tığım kurumun anlayışlı özendiriciliği 
yardımı ile doktora derecesini üç 
yılda elde ettim. Bu arada Paris’teki 
dostlarım  “sen değişik bir adamsın, 
senin Amerika’yı da tanıman lazım” 
demeye başladılar. Benim kafama 
Amerika’yı da tanıma fikrini soktu-
lar. Daha doktorayı bitirmeden Ame-
rika’yla bir takım ilişkilere girdim. 
Oradan da Amerika’ya gittim.

ODTÜ’ye girişiniz nasıl oldu?

Amerika’daki bir yıla yakın yaşam ve 
çalışma deneyiminden sonra Latin 

söyleşİ

Dr. erhan
karaesmen

CIVIL NEWS
BOĞAZİÇİ ÜnİVerSİteSİ Ve
ODtÜ’De eĞİtİM Veren
dr. erhan karaesmen’le
keyİflİ bİr söyleşİ
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Amerika ülkelerinde dolaşma fırsa-
tım oldu. Önce Meksika’ya gittim ve 
oradayken Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi’nden bir mektup geldi. Mek-
tupta benim hayatıma yön verecek 
birkaç satır vardı. O satırlarda, gönül 
alıcı bir ifade ile Türkiye’ye döndü-
ğümde göstereceğim akademik fa-
aliyetlerle ilgili olarak gelişmekte ve 
çok ümit vaat eden genç kurum ola-
rak  ODTÜ ile  temasta kalmam tav-
siye ediliyordu. Çok hoşlanmıştım 
ve çok etkilenmiştim o mektuptan.  
Sekiz, dokuz ay sonra çıktım Anka-
ra’ya geldim. İyi ki de gelmişim. Ha-
yatım belki inişli çıkışlı geçti.  Ama, 
toplamda mutlu ve doyurucu yıllar 
yaşadım, yaşıyorum ODTÜ’de.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yol-
culuğunuz nasıl başladı?

Yıllar sonra benim Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ile mesafeli düştüğüm 
bir dönem oldu.  O dönemde Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde konferans 
vermem için teklifler aldım.  Burada 
15-20 gün kaldım. Boğaziçi benim 
kafamda güzel bir iz bıraktı. Sonra-
sında ODTÜ ile ilişkilerim normale 
döndü. Seneler sonra da Semih 
Tezcan Hoca beni BÜ’de konferans 
vermem için yeniden Boğaziçi Üni-
versitesi’ne getirtti.  1992 yılında da 
sorumlusu olduğu CE 492 dersinin 
çalışmalarına danışmanlık yapmak 
üzere gelip gitmemi sağladı. İşin 
akışında bir gün BÜ İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden orada, mimarlık 
ve mühendisliğin birleşmesiyle ilgili 
bir ders vermemi teklif ettiler. Cuma 
günleri olması şartıyla kabul ettim 
çünkü aynı zamanda Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nde de ders veriyor-
dum. Her şey iyi gidiyordu.  Eşimle 

birlikte geçirdiğimiz kazadan sonra 
Boğaziçi’ni bırakmam gerektiğini dü-
şünmedim değil.  Ama bırakamadım.  
Burada, çok sevimli bir ihtiyarlık aşkı 
olarak yoluma devam ediyorum ve 
bir süre daha devam etmeyi düşü-
nüyorum çünkü burada geçirdiğim 
vakit benim için son derece özel.

Sanata olan ilginizi biliyoruz. Sa-
nat eleştirmenliği yönünüz nasıl 
gelişti?

Eleştirmen belki çok doğru bir tanım 
değil.  Ama sanatla hamur olduğum 
doğru. İlk başlarda edebiyat dergi-

leri okurdum. O dergileri izlerken 
diğer sanat türlerinin önemini de 
kavradım. Derken, resim ve müzi-
ğin ciddi işler olduğunu fark ettim. 
Ancak, her ikisiyle de yakın kucak-
laşmam Paris yıllarında oldu. Önemli 
müzisyenler, ressamlar tanıdım. İş 
sonrası, akşamüzeri saatlerinde si-
nemaya giderdik;  oradan da konser 
salonlarına koşardık.  Bazı öğrenci 
gruplarının dergilerine yazılar yaz-
dığım ve o çevrelerde konferanslar 
verdiğim de olurdu. Türkiye’ye dö-
nünce ülkemin sanatı ile ilgili açığı-
mı kapatmaya çalıştım. Burada da 
değerli  müzisyen ve ressam dostla-
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rım oldu. Yazıp çizmeyi ve anlatmayı 
sevdiğim için o alanlardaki ilişkimi 
yazıya ve anlatıya döker oldum. Hür-
riyet- Gösteri, Sanat Çevresi dergile-
ri ile ara sıra sosyo-politik yazılar da 
yazdığım Cumhuriyet gazetesinde 
de sanatsal, kültürel  yazılar yazdım.  
Yazmağa devam ediyorum. Ayrıca 
bu konularda konferanslar verdiğim 
ve de televizyon söyleşilerinde yer 
aldığım oluyor. 

İnşaat mühendisliğinin mimari 
kaygıya sahip olup olmadığı ko-
nusunda bilgilendirme yapmanızı 
istersek yorumlarınız ne olur? Bu 

kaygıyı geliştirmek için verilecek 
derslerin ne gibi faydası var?

Mimarlık ve mühendislik bundan 
uzun seneler öncesine kadar tek bir 
meslek olarak gelmiş. Sanayi dev-
rimiyle beraber şehirlere yoğun bir 
nüfus akışı oluyor. Kentlerde bina 
türü yapı işlerinin sayısı çok artıyor, 
ayrıca sınai üretim amaçlı mühen-
dislik özelliği artan yapıların ve çe-
şitli alt yapı tesislerinin sayıları da 
çok artıyor. Bu durum,  mühendis ve 
mimarı birbirinden ayırıyor. Aslında, 
çok yapay bir ayırım bu. Günümüz-
de neredeyse düşman kardeşler gibi 

gözükseler de birbirini bu kadar 
tamamlayan iki ayrı meslek düşü-
nülemez. Mimar da olmadan mü-
hendis de olmadan yapı olmaz. 
Genç kuşaklar için bu kavramla-
rın geliştirilmesine ve kendileri-
ne sıkça hatırlatılmasına gittikçe 
daha fazla ihtiyaç var. BÜ’de vere-
geldiğimiz ve öğrenci ilgisi çeken 
“Introduction to Architectural En-
gineering” dersinin benzerlerinin 
diğer üniversitelerde de verilmesi 
temenni olunur.  Ayrıca, eğitim 
programlarının da ötesinde Türk 
mimarlık ve mühendislik ortamla-
rını bir araya getirmek lazım. Bu 
konuda meslek odalarına da gö-
revler düşüyor.

Kendisi de inşaat mühendisi ve 
akademisyen olan eşiniz Engin 
Hanımla nasıl bir aile yaşamı kur-
duğunuza dair bilgi verebilir misi-
niz?

Epeyce bir yıl ayrılıktan sonra Tür-
kiye’ye büyük bir heyecanla geri 
dönmüştüm. ODTÜ’ye gelişimden 
birkaç  gün sonra Varto’ya gittim. 
Çünkü orada uluslararası mühen-
dislik camiasının da ilgisini çeken 
büyük deprem olmuştu. Üzerinden 
biraz zaman geçmişti ama hala daha 
fikir verici görsel izlenimler edinme 
şansı vardı. Üç, dört günlük yoğun 
bir gözlem gezisi yaptım. Varto dö-
nüşü yorgun argın ofisime giderken 
merdiven başında 46 yılı bulmuş bir 
aile mutluluğunu paylaştığımız eşim 
Engin Hanımı gördüm. Güzel bir rast-
laşma. O daha çiçeği burnunda bir 
asistan. Tanıştıktan bir buçuk sene 
sonra evlendik ve 3 çocuğumuz var, 
üçü de Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi’nde okudu. Eşim hem kişilikli, 
hem de insan ilişkilerinde yumuşak 
ve yardımsever biridir. Ayrıca çok 
titiz müthiş bir eğitimcidir. Benim 
Türkiye’ye ısınmamı ve burada kal-
maya kesin karar vermemi sağlayan 
unsurdur.
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Akçansa’nın sürdürülebilirlik yolcu-
luğu hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

Akçansa esasında çimento ve hazır 
beton üretimi üzerine bir sanayi kuru-
luşu. Şirket olarak Türkiye’nin çimento 
ihtiyacının % 10’unu, ihracatının da çok 
ciddi bir bölümünü karşılıyoruz, çeşitli 
ürünlerde %30’un üzerinde bir pazar pa-
yına sahibiz. Biz Akçansa olarak üreten 
şirketlerin doğadan aldıklarını, ne olursa 
olsun kontrollü ve planlı bir şekilde ger-
çekleştirmesi ve doğaya olabildiğince 
az etki yaratılması gerektiğine inandık. 
Sürdürülebilirliğe esas inancımız öyle 
başladı. Çünkü sürdürülebilirliğin ilke-

lerinde iş sağlığı ve iş güvenliği, doğal 
kaynakları olabildiğince etkin ve efektif 
kullanabilmek, biyoçeşitlilik  ve aynı za-
manda hammadde ocaklarının rehabi-
litasyonları , paydaşlarla olan iletişimi 
var. Hepsini bir araya getirdiğimizde, 
kalıcı bir iyileşme gerçekleştirebiliyor-
sunuz. Misyonumuza da vizyonumuza 
da yazarken benden önce Genel Müdür 
şimdi Yönetim Kurulu Başkanımız olan 
Mehmet Göçmen’in insiyatifiyle hızlı 
hareket edilen bir yapı kuruldu. Bizim 
bu çabamız 2003-2004 yıllarında baş-
ladı. Yabancı ortağımız Heidelberg de, 
Sabancı Holding de bu felsefeyi benim-
sediği için hissedarlarımız açısından da 

olumlu bir destek aldık ve bu destekle 
her geçen gün daha ileriye gidiyoruz. 
Bugün sanayileşmede Türkiye belirli bir 
istihdam arayışı içinde. Eğer biz aramız-
daki refah farkını kapatabilmek adına 
üretimi de bir adım, bir araç olarak gö-
rüyorsak bunu tamamlamak için de sür-
dürülebilirlik bence bu ülkenin olmazsa 
olmaz modeli olacak. 

İş sağlığı, iş güvenliği dediniz, bu ko-
nuda sizin fark yaratacağınızı düşün-
düğünüz çalışmalar var mı?

Bu şirkette ben 22 senedir çalışıyorum. 
Ben eğer bu şirketten ayrıldığımda in-
sanların aklında benimle ilgili bir başarı 

CIVIL NEWS
AkÇAnSA
Genel MÜDÜrÜ
HAkAn GÜrDAl

söyleşİ
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hikayesi olacaksa iş sağlığı ve güvenliği 

hakkında olmasını arzularım. Bugün ül-

kemizin bazı sorunları var çünkü ister 

teknik okullarda, ister bilimsel okullar-

da olsun çalışanlarımız yeterli seviyede 

bir altyapıya sahip olmadan iş hayatına 

başlıyorlar ki aldıkları sorumluluklar ve 

riskler çok büyük. İnsan hayatı sade-

ce insan değil, hayvanlar ve bitkiler de 

dahil olmak üzere, iş güvenliği hepsini 

bir arada içeriyor. Biz de çalışanlarımıza 

bu bilinci kazandırmak için simülasyon 

merkezleri kurmaya karar verdik. Çalı-

şanlarımızı belirli aralıklarla bu eğitim-

lerden geçirip o konuda farkındalıklarını, 

yetkinliklerini yükseltmek istiyoruz. Sa-

dece eğitim merkezi olarak değil kişisel 

hedefler belirleyip performans süreçleri 

takibi de Akçansa’nın önemli bir yetkin-

liği. Bizim kişisel hedeflerimizin ilk şartı 

iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarıdır. Bu 

konuda da kaynağı sınırsız görüyoruz. 

Eğer iş güvenliği konusunda istediğimiz 

sonuç yoksa finansal sonuçlarımız ve 

verimlilik ne olursa olsun kendi adımıza 

bir gelişim ihtiyacını belirlemiş oluyoruz. 

Eğitimler verdiğinizi söylediniz ama 
bunların uygulanması da önemli çalı-
şanlarınız tarafından. Onlara yönelik 
bir ödül, teşvik uygulamanız var mı?

Ağırlıklı olarak iş güvenliğinde zaten se-

çilen model teşvik tabi ki. Ayın elema-

nı, ayın iş sağlığı güvenliği elemanları, 

hem fonksiyon, hem şirket, hem fabrika 

bazında yıllık olarak da ödüllendirme 

yapıyoruz. Yılın en başarılı bakım ekibi, 

kalite ekibi, üretim ekibi bunların yanın-

da en değerli ödülümüz de zaten yılın iş 

sağlığı güvenliği fabrikasıdır. Çimento 

sektörü dışında da geçen yıl SAP’nin 

yaptığı insan kaynakları konusundaki 

performansa dayalı yönetim modülüyle 

ilgili olarak ödül aldık. Ödüller dışında 

iş sağlığı ve güvenliği bizim olmazsa 

olmaz diye baktığımız bir ölçü olacağı 

için iş yapış şeklinde ve iş tamamlama 

aşamalarında yerinde denetim yapılıyor. 

Bunun dışında R5 dediğimiz çok önemli 

risk analizleri yapılıyor, eğer çok kritik 

bir risk varsa o risk ortadan kalkana ka-

dar o işe ara veriliyor.

Peki iş sağlığı güvenliği ekiplerini 
kendi şirketinizden mi sağlıyorsunuz 
yoksa farklı şirketlerden mi?

Öncelik kendi yaratacağımız yetkinlik. 

Deneyimli, birikimli ve sahada çalışan 

ciddi bir iş sağlığı ve güvenliği ekibi kur-

duk. Dışarıdan da ayrıca spesifik konu-

larda eğitim ve denetim amaçlı destek 

alıyoruz. Sendikamızın da bize çok bü-

yük desteği oluyor. Çimento Endüstrisi 

İşverenleri Sendikası ÇEİS bu konuda 

gerçekten kuvvetli ve birikimli.

Türkiye’deki çimento sektöründe sizi 
nasıl rekabetler bekliyor? Şu anki du-
rum nasıl? Yerel seçimler sizi nasıl 
etkiledi?

Aslında seçim süreçleri bizi iki yönde 
etkiliyor. Bunun fırsat tarafı da var, risk 
boyutu da var. Çünkü seçim bir değişim 
potansiyeli. Genel olarak inşaat sektö-
ründe mahalli seçimler geçmiş yıllarda 
bize çok olumlu yansırdı. Artık seçimin 
bize olumlu veya olumsuz çok fazla bir 
etkisi yok diyebilirim. Olumsuz etkisi 
şöyle oluyor; seçimin sonucunu bekle-
yelim gibi özellikle altyapı ihtiyacı, yatı-
rım ihtiyacı büyük olan yapıların kurgu-
lanmasında piyasayı takip etmek adına 
makro ekonomik dengeler yatırımcıyı 
biraz tereddütlü hale getirebiliyor. Ama 
genel olarak bakıldığında gelişmekte 
olan ülkemizin istihdama, ekonomik 
adımlara, nüfusa ve kentleşmeye büyük 
oranda ihtiyacı var. Türkiye’de çimento 
sektörü pazar anlamında Avrupa’daki 
en büyük sektör. Yaklaşık 64 milyon 
tonluk bir iş tüketimi var, 10-11 milyon 
ton seviyesinde bir ihracatı var. Yani 75 
milyon ton çimento üretimi gerçekleşti-
riyoruz Türkiye’de. Bunun biz % 10’unu 
karşılıyoruz. Kapasite olarak bakıldı-
ğında yeni kurulan fabrikalar tabi ki 
önümüzdeki dönemde yeni rekabetler 
ortaya çıkaracak. Türkiye geçtiğimiz 10 
yıllık dönemde yıllık büyümeye bakıldı-
ğında günümüze  %6-%7‘lere yakın bir 
büyümeyle geldi. Alt yapınızı tamamla-
dığınız, nüfusunuzun artmadığı, kent-
leşmenin hızının düştüğü süreçlerde 
çimento tüketimi de ona paralel olarak 
geriliyor. İhracat da Türkiye için her za-
man çok önemli olmuştur ama enerji 
yoğun bir sektörde enerji cari açığı olan 
bir ülkede ihracatın sürdürülebilirliği de 
ayrı bir soru işareti. Enerji ve yakıtı her 
ne kadar evsel veya atıktan türetilmiş 
yakıt haline çevirebilirsek, ne kadar fo-
sil yakıtlardan uzaklaşabilirsek, o gün 
dünyadaki endüstrilere karşı rekabetçi 
olma avantajımız artacak. Biz de Büyük-
çekmece’deki tesislerimizde evsel atık-
lardan türetilmiş yakıt kullanımı yapı-
yoruz. Çanakkale’deki fabrikamızda ise 
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ömrünü tamamlamış lastikleri kullanı-
yoruz. Şu anda fabrikalarımızın tüm fosil 
yakıt ihtiyacının %20’sini biz atıklardan 
elde ediyoruz.

Siz bir yandan da bizim bir sonraki 
sorumuzu da yanıtlamış oldunuz. 
Özellikle İskandinav ülkeleri atıkla-
rını bitirip başka ülkelerden atık sa-
tın alıyorken Türkiye atık yönetimi 
konusunda çok geride. Bu konuda 
ekleyeceğiniz bir şey var mı?

Gelecek projeksiyon esasında şu; do-
ğadan aldığımızı minimize edebilmek, 
alıyorsak da bunu yerine koyabilmenin 
yollarını bulabilmek, bulamıyorsak da 
bunun yaratacağı olumsuz etkinin kar-
şılığında bir olumlu etki yaratabilmek. 
Bence mekanizmayı böyle özetlemek 
mümkün. Atık enerji kaynakları kulla-
nırken bir yandan da sürdürülebilir yeni 
enerji kaynakları da çok önemli. Bizim 
proseslerimizde kullandığımız yakıtlar 
çok ciddi bir sıcak gaz oluşumuna da 

sebep oluyor. 300-350°C’deki bu atık 
sıcak gazı biz yeniden kazanıp kızgın 
buhar halinde elektrik üretiminde kulla-
nıyoruz. Tedarikçi olarak bizlerin inşaat 
firmalarının gözündeki itibarı da çok 
önemli ki Akçansa bu konuda 12 yıldır 
yapılan bir yarışmada 12 yıldır sektörü-
nün en beğenilen şirketi seçiliyor. 

‘Betonik Fikirler’ adlı yarışmanızdan 
biraz bahsedebilir misiniz?

‘Betonik Fikirler’ aslında yine çalışanla-
rın önerisiyle başlatılan bir pazarlama 
fikri yarışmasıdır. Potansiyel çalışanlara 
ve gençlere, üniversitelilere betonu bi-
raz daha tanıtıp sadece okulu bitirdikten 
sonra ihtiyaç duyduklarında değil, ne 
olduğunu, neden ihtiyaç duyulduğunu, 
nasıl bir proses olduğunu biraz daha an-
latmak amacıyla yapılmış bir yarışmaydı. 
Bu sene 5.si düzenlenen yarışma ilk 3 
sene daha çok inşaat mühendisliği ve 
mimarlık bölümlerine yönelikti ama son-
raki 2 sene biraz daha fikirsel ve pazar-

lama fikri odaklı yapıp tüm Türkiye gene-
linde her türlü branşa açık hale getirdik.

Akçansa malzemeye inovatif yaklaş-
mak için neler yapıyor?

Arge çalışmalarımız var. TÜBİTAK’la çe-
şitli projeler yapıyoruz, üniversitelerle 
birlikte geliştirdiğimiz projelerimiz var. 
İki türlü bir araştırma geliştirmeye yö-
nelik inovatif ürünlere ve ürünümüzden 
yaratılacak olan fırsatlara yönelik, bir de 
prosesimizi geliştirmeye yönelik araştır-
malarımız var. Müşterilerimize projenin 
içerisinde de çözüm yaratabiliyoruz. 
Büyük bir projeyse eğer o projenin içe-
risinde beton üretimi gerçekleştiriyoruz. 
O beton üretimini kendi sahasında yap-
tığımız için hem lojistik avantaj sağlıyo-
ruz hem de hizmet kalitemiz yükseliyor. 
Örneğin 3. Köprü’de çok sayıda tesisi-
miz var. O tesislerden müşteriye sadece 
onun adına üretim gerçekleştirerek hiz-
met ediyoruz.
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Fransa’nın modernizmin baş-
kenti olduğunu biliyoruz; ancak 
Avrupa’nın zengin kültürel, aynı 
zamanda antik havasının da sizi 
etkilememiş olması pek müm-
kün değil. Sizi bu modernist çiz-
gilere iten ne oldu?

G.A:  Mimari tarihine bakıldığında 
tarih boyunca Antik mimari olsun, 
Yunan mimarisi olsun, Barok olsun 
hepsinde ve modern mimaride aynı 
öğeler; insan, ışık ve oran ölçeği 
mimarinin değişmez yapı taşlarıdır. 
Ama her dönemin kendi dili vardır 
çünkü o dönemin inşaat teknikleri, 
malzemeleri bu prensipleri başka 
bir şekilde uygulatıyor ve başka bir 
dil oluşturuyor. Sen gelip de öyle 
olmayan bir binaya bir Roma kolonu 
koyarsan veyahut taştan yapılma-
mış plastik veya alçı kalıptan süsler 
koyduğun zaman bu biraz taklit 
oluyor. Bunun dışında İnsanların 
evde geçirdikleri zaman farklı, kul-
landıkları teknolojiler farklı bütün 
bu kapsama içinde hem mimarinin 
temel taşlarını daha yalın bir şekilde 
uygulama imkanları nedeniyle hem 
çağa ayak uydurma açısından da 
ben modernizmin bu sorulara daha 
iyi cevaplar verdiğini düşünüyorum.

Yaptığımız araştırmalarda sa-
nata yoğun bir ilginiz olduğunu 
gördük, ve sanatın tarihi, eskiyi 
anımsatan kokusunu modernist 
çizgilerinizin arasına saklamayı 
çok güzel başarıyorsunuz, bunun 
sırrı nedir?

G.A: Sanat önemli bir şey; her yerde 
var, bir mekanı giydiren, insanın 
kimliğine, o mekanı kullanan kişiye 
o mekanda bir aidiyet duygusu 
veren bir şey. Ben çok şanslıydım 
ki hep etrafımda çalıştığım bürolar-
da hocalarım Abdurrahman Hancı 
ve Yalçın Çıkınoğlu vesilesiyle de 
sanatçı dostlarım oldu. Türk moder-
nistlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Abidin Dino, heykeltıraşlardan 
Yunus Tonkuş, Erol Akyavaş. Böyle 
bir ortamdan çıktığınız zaman etki 
altında kalmamayı düşünemiyorsu-
nuz. Modern mekânlar nötrlükle-
riyle sanata aslında daha iyi bir fon 
oluşturuyor. Biz yaptığımız mekan-
lara dikkat ediyoruz, nasıl ön plana 
çıkarabiliriz, nasıl kontrast oluştura-
biliriz bunları düşünüyoruz. Böylelik-
le hem sanat ön plana çıkıyor hem 
mekân zenginleşiyor.

Müşterilerinizin yaşam tarzları-
nın projeleriniz üzerindeki etkisi-
ni birkaç somut örnekle açıklar 
mısınız?

G.A: Diyelim ki müşteri olarak gel-
diniz, ilk önce sizi biraz tanımaya 
çalışıyoruz, misal ne kadar zama-
nınızı evde geçiriyorsunuz, ev sizin 
için ne kadar önemli, evde mi çalışı-
yorsunuz yoksa dışarıda çok yoğun 
musunuz? Biz bütün bu verileri alıp 
mekânı çıplak bir şekilde ele aldı-
ğımızda ona göre bir plan oluştur-
maya çalışıyoruz. Sizin zevklerinizle 
hareket ediyoruz, nasıl bir ortamda 
olmak istiyorsunuz?  Sizin değerli, 
vazgeçilmez diye nitelediğiniz şey-
leri mekâna nasıl oturturuz, nasıl ön 
plana çıkarırız. Amaç mekânın bizi 
değil kullanıcıyı yansıtması. Mima-
rın görevi burada o mekânı doğru 
hale sokmak, kullanıcının göremedi-
ği şeyleri görmek. Biz mekân kaybı 
olmadan kayıp vermeden sizin ya-
şamınızı mekâna adapte ediyoruz, 
mimarın becerisi buradadır diye 
düşünüyorum.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
Ecole Nationale des Beaux Arts’da 
eğitimini tamamlayan Galia Arditi’yle 
kariyeri üzerine...

RÖPORTAJ

GAlIA
ArDItI
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Mimat Mimarlıkta çalışırken 
orayı devraldınız, bu süreç nasıl 
ilerledi?

G.A: Biz üç ortağız, iş arkadaşlarım 
da orada çalışıyordu. Patronlarımız 
hocalarımız gibiydi zaten. Hocamız 
yaşlanmıştı, artık kapatmak istiyor-
du, biz ise bu işte devam etmek isti-
yorduk. Kendisine de söyledik bunu 
“Biz buna devam etmek istiyoruz, 
mimatın prensipleriyle, bu şekilde.” 
Aslında hiçbir şeyi devralmadık, 
baştan bir oluşum kurduk ama işin 
mantığı, çalışma biçimi gelenekti.

Yöneticilik yaptığınız ilk zaman-
lar ne gibi zorluklar yaşadınız?

G.A: Yöneticilik çok zor. Çünkü siz 
bir yerde yönetici olarak çalışırken 
o işin mutfağında çalışıyorsunuz 
aslında. Hem projeyi çiziyorsunuz 
hem yönlendiriyorsunuz. Bir insanla 
pazarlık yapmak, fikrini kabul ettir-
mek, o kişiyi dinlemek, işin muha-
sebesini yapmak,  para kazanmak 
açısından biraz da deneye yanıla 
öğrenilen bir şey.  İşin mimari tarafı 
her zaman çok zevkli olan ve beni 
besleyen olmuştur. Ama onu müş-
teriyle konuşup insanla birleştirmek 
güzeldir. Kendi başına bir şeyler 
tasarlamaktansa karşıdan gelen 
veriyi dinlemek, onun gerçekleşti-
ğini görmek bir bütündür aslında. 
Doğrusu işin muhasebesi işin daha 
az severek yaptığım tarafı.

Üç ortak çalışmanın avantajları 
ve dezavantajları neler? Her pro-
jeyi ortak mı yapıyorsunuz yoksa 
bir proje üstünde tek bir kişi mi 
çalışıyor? 

G.A: Ortak yaptığımız projeler de 
oluyor ama genelde herkes bir pro-
jeyi sahiplenir. Tabi ki hepimiz her 
proje üstünde biraz olsun fikirleri-
miz tartışıyoruz. Ama projeyi yöne-
ten bir kişi vardır. Öbür türlü çok 
fazla vakit ve enerji kaybı oluyor. 
Herkes bir projede yoğunlaşınca, 

öbür işler aksıyor. 

İnşaat Mühendisliği bölümünün 
bayan öğrencileri olarak bizim 
iş hayatımızın, aile hayatımıza 
nasıl etki edeceği konusunda 
bazı tereddütlerimiz var, özellikle 
erkek-egemen bir topluma sahip 
olan bu ülkede. Siz de bu başarılı 
kariyeriniz üzerine yoğunlaşmış-
ken sosyal ya da aile yaşamınız-
dan ödün vermek zorunda kaldı-
ğınızı düşünüyor musunuz?

G.A: Ben hep şunu derim; insan 
sevdiği işi yapmalı. O zaman tabi 
ki de fedakarlık yapıyorsun, bir 
özveri de var ama o sana özveri 
olarak geri dönmüyor. “Bundan da 
oldum şundan eksik kaldım.” diye 
düşünüyorsun. Başlangıçta çok ça-
lışma gerektiren bir iş, hiç bitmiyor 
ki hep kafanı meşgul ediyor, rutin 
bir iş değil. Memur gibi 9-5 arası 
çalışmıyorsunuz. Yaratıcı, araştırma 
gerektiren safhası sürekli devam 
ediyor. Otuzlu yaşlarda çocuk sahi-
bi oldum. İki ufak çocukla çok zor. 
Onlara ayırdığım vakti çok kaliteli 
harcıyorum. Bir saat ise o bir saat 
kaliteli bir saat olur. O yüzden ge-
çirdiğim zamanın niceliğinden çok 
niteliğinin iyi olmasına dikkat edi-
yorum. Uykundan da oluyorsun tabi 
ama insan zamanla alışıyor ve hayat 

boyu sürmüyor. İş hayatı oturdukça 
size kalan zaman da artıyor. 

Özellikle Türkiye’de iş hayatında 
ve özellikle inşaat sektöründe 
bir kadın olarak karşılaştığınız 
zorluklar neler? 

G.A: Kendi ekibini oluşturmak la-
zım. Çok eğitimli bir ekiple de birlik-
te değiliz tabi; ustası var, hamalı var 
vs. İnsanlarla bir kere doğru diyalo-
ğu kurmak gerekiyor. Kadın erkek 
ayrımından çok buna yaklaşabilmek 
önemli. Ekibin de sana inanması 
lazım. Bir kere bir ekip kurulduğun-
da ben aynı ekiple devam etmeye 
dikkat ediyorum. Karşılıklı bir inanç, 
güvenç oluşuyor bu şekilde. Müş-
teri açısından; bir erkek tabi her 
zaman otoritesini koyabiliyor. Ama 
diyaloğu kurduktan sonra ve belirli 
bir bilgiye sahip olduktan sonra çok 
bir zorluğu yok, insanların saygısı 
çok farklı olmuyor.

İş dünyasında dikkat çekmeyi na-
sıl başarıyorsunuz? İyi bir ekip ça-
lışmasının püf noktaları nelerdir?

G.A: Dikkat çekmek için kendinizi 
iyi anlatmanız lazım. Yaptığınız işle-
rin iyi olması gerek, halkla ilişkiler 
konusunda da tabi bir mesai har-
camak gerekiyor. İnternet sitesini 
güncel tutuyoruz, sektörel aktivite-
lerde yer alıyoruz. Tanıtım önemli 
bir şey hangi alanda çalıştığın fark 
etmeksizin. Yoksa süper bir iş ya-
pabilirsiniz ama kimsenin haberi 
olmaz. Bunun dışında ekip olarak 
sürekli öğreniyoruz, kimin hangi 
konuda artısının olduğunu bilerek 
çalışıyoruz. Herkes kendi en iyisini 
yapmaya çalışıyor. Bu tür yaratıcı 
işlerde egoyu işten uzak tutarak 
“Ben yaptım.” demek yerine herke-
si dinleyerek iş için en doğrusunu 
düşünmek gerekir. Taze kan ve çok 
fikrin olması da hep iyidir, eğer fikir-
leri toparlayabiliyorsanız. Bu yüzden 
gençlerle çalışmayı seviyorum.
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Sizce inşaat sektöründe insan 
kaynakları ve kurumsallaşma an-
lamındaki eksiklikler ve yapılan 
hatalar nelerdir?

Buradaki en önemli iki nokta kişi 
egosu ve firma egosudur. Görünme-
se de firmaların da bir sınıflandırma-
sı var. İkinci veya üçüncü sınıf bir 
firma birinci sınıf bir adamı almaya 
çalışır. O birinci sınıf adam da oraya 
gitmek istemez ve boşuna bir vakit 
kaybı olur. Yani firmaların en büyük 
hatalarından biri kendini bilmemek-
tir, aynı insanda olduğu gibi. Mesela 
bizde şöyle bir söz vardır: “Bir ame-
leyi hayat boyu mutsuz etmek isti-
yorsan önce onu usta yap sonra iş-
ten at.” Bizim genç arkadaşlarımızla 
da bunu yaşıyoruz. Örneğin mühen-
dis bir arkadaşımız hasbelkader şan-
tiye şefliği yapıyor, daha çok genç, 
daha onu yapacak nitelikte değil, 
çünkü yöneticilik için de bir yaş ve 
olgunluk gerekiyor. Sonra bu arka-
daş hep şantiye şefliği arıyor, fakat 
henüz bunu yapabilecek tecrübeye 
sahip değil. Firmalarda da öyle, ken-
di konumlarının çok daha üstünde 
eleman arayışları yapıyorlar. 

İnşaat işlerinin proje bazlı olması 

da bir başka zorluk. Bir proje bittiği 
zaman ikinci bir projenin başlaması 
için bir zaman aralığı gerekiyor. Bu 
boşluk anında firmaların iyi eleman-
larını tutması lazım. “Adam çalış-
mıyor ama para veriyorum.” diyor, 
fakat bu adamın bulunması kolay 
değil. Firmadaki iyi bir eleman dışa-
rıdan alınacak bir elemandan daha 
değerlidir her zaman, çünkü firma 
kültürünü bilir. Belki o elemandan 
ilk işte yüksek verim alınmayabilir, 
çünkü o elemanın firmaya ısınma-
sı, o kültüre alışması gerekir. Fakat 
firmaların iş bitiminde personel büt-
çesini biraz daha yüksek tutup o ele-
manı koruması lazım.

Halihazırda inşaat sektöründe de-
vam ediyorsunuz ama sektörün 
çok daha farklı bir tarafındasınız 
aslında. Mühendis olarak pek çok 
kişinin elde etmek için uğraştığı 
pozisyonlarda çalışmışken sizi 
danışmanlık hizmetlerine yönlen-
diren faktörler nelerdir? Kariyeri-
nizle ilgili başından itibaren plan-
ladığınız bu alana mı yönelmekti?

Öğrenciyken kariyer idealim statik 
ofiste statik mühendisi olmaktı. Me-
zun oldum, şantiyede ve teknik ofis-

te çalıştım. Satın alma, planlama, 
saha, her şeyi görme fırsatım oldu. 
Bu tecrübelerimle, kontrol denetim 
uzmanı olarak Alarko’ya girdim. Üç 
yıl kontrol denetleme uzmanı olarak, 
üç yıl da planlama uzmanı olarak ça-
lıştım. 

1998 yılında interneti tanıdım ve 
HTML’den çok basit yapırehberi.
net diye bir internet sitesi kurdum. 
Amacım da inşaat sektörüne yö-
nelik her türlü bilgiyi bir platform-
da toplamaktı. Kimi ders notuydu, 
kimi basından alınan haberdi, hatta 
o zaman arama motorundan “yapı 
inşaat” diye aratıp bulduğum ha-
berleri linkleriyle beraber siteye ko-
yup haber bülteni hazırlıyordum. Bir 
taraftan da sanal bir inşaat grubu 
kurdum internette, bunun amacı da 
inşaat sektöründeki insanların bilgi 
paylaşımını sağlamaktı. İnsanların 
gerçekten paylaşacak çok bilgisi, 
soracak çok sorusu vardı ve bu grup 
korkunç derecede hızla büyümeye 
başladı. Buradan ilan satışı yaparak 
bir gelir elde etme imkânı olduğunu 
gördüm. Daha sonra 2006’da baktık 
ki artık statik web siteleri yok, katı-
lımcı web siteleri var, inşaat mühen-
disi olan yazılımcı bir arkadaşımla 
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1insaat.com’u yarattık. Site büyüdü, 
elli bin üyeye ulaştı. Biz mühendislik 
öğrendik fakat işletme öğrenemedik 
ve bu işin işletmesini yapamadık. Bu 
yüzden site bize sadece kendimizi 
kurtaracak miktarda bir gelir getirdi. 
Bu arada bana “Danışmanlık yapın, 
elemanı da siz bulun.” Şeklinde tek-
lifler gelmeye başladı. Bunun üze-
rine ortağım ile birlikte kendisi işin 
psikoloji ve sosyal bilimler tarafını, 
ben ise mühendislik tarafını yapmak 
üzere 2008’de bu işe girdik. Bu işin 
hem geliri iyiydi, hem de ben belli bir 
mühendislik tecrübesine sahip oldu-
ğum için adaylarla çok daha samimi 
konuşabiliyordum. En önemli nokta 
da, aslında birinci sorunun cevabı, iş 
dünyasında böyle bir boşluk olduğu-
nu gördüm. Mühendislik eğitiminin 
verdiği vizyon, insana her şeyi yap-
tırabilir. Benim İTÜ’de ilk dersimde 
yaşadığım bir olayı size anlatayım. 
Suat Akın diye bir lineer cebir hocası 
vardı. Dedi ki “Arkadaşlar siz buraya 
neden geldiniz? Ne olacağını düşü-
nüyorsunuz, yani inşaat mühendis-
liğinden ne bekliyorsunuz? Biz size 
burada bir tek şeyi öğreteceğiz ama 
o işi o kadar iyi öğreneceksiniz ki, o 
işi toplumdaki diğer insanlardan çok 
daha iyi yapacaksınız ve bir farklılık 
yaratacaksınız. Buradan problem 
çözmeyi öğrenerek çıkacaksınız.” 
Yani mühendislikten bambaşka bir 
iş bile yapabilirsiniz çünkü bu eğitim 
bize bir düşünce sistematiği kazan-
dırıyor. Size de tavsiyem eğer bir 
boşluk görürseniz, o boşluğu doldu-
racak enerjiniz, gücünüz, tutkunuz 
varsa, bunu doldurmak en büyük 
kazançtır. Sadece parasal bir ka-
zanç değil, daha güzel olan manevi 
tatmindir.

Kariyer planlamasıyla ilgili mü-
hendislik öğrencilerine verilen 
bir öğüt vardır: İlerlemek istedi-
ğin alanı seçip bilgi donanımını 
ve iş tecrübesini o yönde zengin-
leştirmek her zaman avantajlı ko-
numa getirir. 

Özgeçmişinizi incelerken bunun ak-
sine bir inşaat mühendisinin görev 
alabileceği hemen her pozisyonda 
çalıştığınızı, sonrasında ise danış-
manlık hizmetlerine yöneldiğinizde 
ya da seminerler vermeye başladı-
ğınızda farklı alanlardaki tecrübele-
rinizi avantaja çevirdiğinizi gördük. 
Farklı bir yol izlemiş biri olarak sizin 
bu konu hakkındaki görüşlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Dünya büyük bir hızla değişiyor. Hiç-
bir şeyin sabit kalmadığı bir dünya-
da yaşıyoruz. Değişimin çok olduğu 
bir noktada tek bir yönde gitmenin 
bazı negatif yanları vardır tabi, fakat 
ben uzmanlaşmaktan yanayım. Uz-
manlaştığınız zaman işsiz kalmanız 
veya zorluk yaşamanız pek mümkün 
değil, sizi arayıp bulacaklardır. Fakat 
uzmanlaşma ile birlikte değişimi de 
takip etmeli insan, uzmanlığı hep 
döneme entegre ederek, dönemin 
yeniliklerini alarak yapmalı. Çünkü 
önümüzdeki yıllarda değişimin hızı 
daha da yüksek olacak. Burada bir 
nokta daha var, uzmanlık içinde ilk 
üç yılda olabildiğince farklı alanları 
da görmek lazım çünkü bir alanda 
uzmanlaşırken farklı alanları da bil-
mek, biraz tanımak gerekiyor. Örnek 
vereyim, şantiye teknik ofisinde ça-
lışıyorsunuz. Bir yandan şantiyedeki 
diğer uygulamaları da görmek lazım. 
Onu görmeden sadece teknik ofise 
gidip gelirseniz, bu bir dezavantajdır. 
İkinci nokta da şu, çok alan görürse-
niz, neyi sevip neyi yapabileceğinizi 
de görmüş olursunuz ve seçiminizi 
doğru yaparsınız. 

Peki, şimdi fırsatınız olsa başa 
dönüp bir statik ofis kurup çalış-
mak ister miydiniz?

Hayır, çok net hayır (gülücükler). 
Şimdi çok sıkıcı geliyor bana, yap-
tığım işi daha çok seviyorum. İnsan 
da değişen bir varlık, zamanla neyi 
sevdiğinize dair fikirleriniz de deği-
şebilir.

Sosyal medya ve bilişim sektö-
rüyle iç içesiniz ve sık sık inter-
net kullanımının önemini vurgu-
luyorsunuz. İnternet kullanımının 
kariyerin gidişatını nasıl ve ne 
ölçüde etkileyebileceğini düşü-
nüyorsunuz?

Bir işyerinde bir yöneticiden istenen 
en önemli şey vizyondur. Vizyon sa-
hibi olabilmesi için de sosyal med-
yayı doğru kullanması, geleceğin 
nasıl olacağına yönelik tasarımlar, 
çıkarsamalar yapması lazım. Örne-
ğin LinkedIn’i iş dünyasına yönelik 
kullanacağız, bu belli. Çok ilginçtir, 
LinkedIn’in en çok kullanıldığı sa-
atler mesainin ilk saati sabah 8-9 
ve mesainin son saati 17-18. Bir iş 
insanı sabah geliyor bakıyor akşam 
çıkmadan tekrar bakıyor. 

LinkedIn size iş bulmaktan çok sizi 
arayan insanları size ulaştırır. Ben 
CV’yi biraz yalan reklam olarak 
görüyorum. Bunun aksine Linke-
dIn’de yalan reklam yapma ihtimali 
yok çünkü çevreniz de o profili gö-
rüyor, herkese açık. O bakımdan 
insan kaynakları yöneticileri de bu-
raya yönelmeye başladı. İş bulma, 
iş geliştirme veya girdiğiniz işte de 
bağlantıları geliştirme açısından 
LinkedIn’in piri olmanız gerekiyor. 
Twitter ise mesleğinizden olan veya 
sizi geliştireceğinize inandığınız in-
sanları bulup bunları takip etmek 
ve bunlarla Twitter üzerinden ileti-
şim kurmak için güzel bir platform. 
Onların düşüncelerini orada okuma 
fırsatı bulabilirsiniz. Bir yandan Uz-
man TV ve TED.com’u da incelemek 
gerek, sizi geliştirecek, vizyonunuzu 
açacak konuşmaları takip etmek, iz-
lemek lazım. 

Ben şu anda dünyanın dijitalleşece-
ğini, sosyal medyanın insanları birbi-
rine yakınlaştıracağını ve bunu kul-
lanamayan, sosyal medya kültürünü 
içselleştiremeyen insanların biraz 
geride kalacağını düşünüyorum.
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Ne çektin be 
Sepin şu ülkede 
kadın olduğun için 
diyemeyeceğim. Ki 
kendisi için bunu 
demek zorunda 
olan çok kadın 
var maalesef 
memlekette. 
Hayır, onlardan 
biri değilim. 
Şükretmesi gereken 
azınlıktanım.

S
adece kız olduğum için 
okula gönderilmeyen ve 
bu şekilde hayatına çok 
şiddetli bir müdahale yemiş 

çocuklardan değilim.

Kızını dövmeyen dizini döver deni-
lerek babam tarafından ya da erkek 
arkadaşım, kocam tarafından dövül-
medim. (Kadının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü – KSGM tarafından 2009 
yılında yürütülen ‘Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet’ araştırma-
sına göre, ülke genelindeki kadın-
ların %39’u fiziksel şiddet, %15’i de 
cinsel şiddet yaşarken, kadınların 
%42’si iki şiddetten en az birini ya-
şadığını ifade ediyor.)

Mahalle baskısı adı altında yumuşa-
tılarak manasızlaştırılan bir dinsel 
ve kültürel bağnazlık nedeniyle rı-
zam olmayan bir kıyafetle dolaşma-
ya zorlanmadım. (Ki kendi rızasıyla 
çıplak gezene de başını örtene de 
birşey demeye hakkım olmadığını 
çok iyi bilirim, gene şükürler olsun.)

Çocuk yaşımda, para ya da töre ya 
da içi boş başka birşey için satılma-
dım. (Buna gene anlamsızlaştırmak 
için ‘evlendirmek’, kızlara da ‘çocuk 
gelin’ deniyor. Oysa ilkinin adı satıl-
mak, ikincisininki seks işçisi. Parayı 
baştan mı aldığın yoksa işlem başı-

na mı aldığın sadece bir teferruat. 
Bunu yapanların adı da hepimizin 
bildiği, sadece Türkçe’de değil 
her dilde en ağır küfürlerden biri 
sayılan, sekiz harfli, p ile başlayan 
kelime.)

Babamın seçtiği, flört etmediğim, 
öpmediğim, beraber olmadığım bir 
adamla, 18 yaşımdan önce evlendi-
rilmedim. (2012 yılında yapılan top-
lam resmi evlenmeler içinde 16-17 
yaşında evlenen kız çocuklarının 
sayısı 40,428 – TÜİK)

18 yaşımdan önce çocuk doğurma-
dım. (2012’de 15-19 yaş grubunda 
doğum yapan ergen sayısı 91,114 
– TÜİK)

İslam dininde dört kadına izin var 
varsayımıyla, kocam dediğim ada-
mı başkalarıyla paylaşmadım. (Bu 
konuda istatistik bulmak mümkün 
değil sanırım.)

Kadının belinden sopayı karnından 
sıpayı eksik etmeyeceksin diye, ba-
kamayacağım çocukları (ki kanımca 
mutlu çocuklar evrenin en değerli 
kaynaklarıdır) doğura doğura geç-
miyor hayatım.

Çalışmam uygun görülmüyor diye 
diplomamla evde oturmam beklen-
medi. (2009 senesi itibariyle, Tür-

FARKLI BİR KIRILMA HİKAYESİ

SePİn
İnCeer

Bu yazı, BÜMED’in dergisinin 2014 
Nisan baskısında yayınlanmıştır.
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kiye’de kadınların işgücüne katılımı 
%27,8 seviyesinde; kadın işgücüne 
katılım oranı Avrupa’nın en düşük 
oranına sahip İtalya’nın ancak yarısı 
kadar – Bahçeşehir Üniversitesi, 
Ekonomik ve Toplumsal Araştırma 
Merkezi / BETAM).

Boşansam hayatımı idame ettireme-
yeceğim korkusuyla, erkeğin elinin 
kiri addedilen aldatmaya (ki İslam 
dininde zina deniyor ve günah) veya 
başka bir boşanma sebebine göz 
yummak zorunda kalmadım.

Benim hikayem farklı.

Pazarlama araştırmasına katılsa A-B 
sosyoekonomik sınıfını işaretleye-
cek bir ailede büyüdüm, Üsküdar 
Amerikan Kız Lisesi’nde, sonra da 
Boğaziçi’nde İşletme bölümünde 
okudum. Robert Kolej’de okuyan 
ablam ve benim, ‘iyi’ okumamız, 
bizim ailede herşeyden daha 
önemliydi.

Evde, lisede, üniversitede her gör-
düğüm şey, zihnime kadın ve erkek 
eşittir’i üzerinde hiç kafa yormaya-
cağım ve hiç sorgulamayacağım bir 
şekilde kazıdı. Devamlı bir altyazı 
geçiyordu sanki, bedenin dışında 

hiçbir farkın yok, erkeklerin yaptığı 
herşeyi sen de yapabilirsin diye. 
Bir nevi amazon kadını kodlaması 
yaşadım: Güçlü, başarılı ama dişil 
enerjisini hiç duymayan kadın ol-
maya şartlandım. Kendi yaşamımım 
cahiliyet devri diye addettiğim o se-
nelerde, henüz bedenin en az zihin 
kadar güvenmem gereken birşey 
olduğunu anlayamamış, zihnimin 
sözcüklerini mutlak doğru olarak 
kabul eder bir aymazlıktaymışım. 
Giyinmeyi, güzel ayakkabıları, ku-
aföre gitmeyi, manikür – pedikür 
yaptırmayı sektirmeyen, kadınsı 
olmayı bilen, ama içindeki dişil 
enerjisini bastıran bir kadın olarak 
yuvarlanıp gitmişim.

Otuzlu yaşlarımın ortasına kadar 
böyle sürdü, erkek gibi düşünmeye, 
hissetmeye kuruldum. Bu kurulma 
benim için özellikle iş hayatında 
geçerliydi. Benzer şartlanmanın, 
farklı kadınlar için aşk, sosyal ya 
da başka hayatlarında geçerli ol-
duğunu görüyorum. Mesela bizim 
toplumumuzda çok görülen kayın-
validenin geline baskısı tamamen 
eril enerjisiyle kafası karışmış ka-
dınlara özgü birşey. Ya da birçok 
evlilikte kadınlar dişil enerjilerini 
yok saydıkları için sıkıntı yaşıyor-
lar. Ben özellikle iş hayatımda dişil 
enerjimi bastırdım da bastırdım. 
Hayatımdaki adamlardan hiçbir 
farkım yok diye kendimi boşa tel-
kin ve zorla ikna edip durdum. Tek 
farkımızın onların penisi benimse 
vajinamın olması olduğunu sandım, 
o yüzden de, fiziksel güç farkının 
söz konusu olmadığı her durumda 
tamamen aynıyız diye inandım. 
Herşeyi sorgulayan, her sene fi-
kir temizliğinden geçen ben, bu 
konuda çok ciddi sınıfta kaldım. 
Benim için ve çevremdeki başarılı 
kadınlar için sarf edilen, aslında 
hakaret sayılması gereken ‘erkek 

gibi kadın’ benzetmesinden rahatsız 
olmayı bırakın, tuhaf bir gurur duy-
dum. Halbuki iki cinsin içinde de 
hem dişil hem de eril enerji var ve 
herhangi birinin bastırılması kişide 
ıstıraba sebep oluyor. Gene kültürel 
bağnazlık sonucu dişil enerjiyi bas-
tırmaya yönelik ‘erkekler ağlamaz’ 
lafı, bir erkek çocuk için en tahrip 
edici sözlerden biri, mesela.

Neyse ki uyandım. Nasıl uyandığı-
mın çok ehemmiyeti yok çünkü her 
kadının uyanması özel olacaktır. 
(Kısaca, çok uzun seneler yoga tec-
rübesi olan bedenimin hamileliği ve 
doğurmasıydı beni uyandıran, ama 
uyanış kesinlikle hamileliğe ya da 
anneliğe tescilli değildir tabi ki.)

Kendime geldim ve kendimi bul-
dum: Bir kere erkeklerin yaptığı 
herşeyi yapamıyorum. Hatta bece-
rebildikleri bazı şeylerin yanından 
bile geçemem. Ama aynı şekilde 
erkekler de benim yaptığım herşeyi 
yapamıyorlar. Yaptığım birçok 
şeyin yanından bile geçemez-
ler. Onlar gibi düşünemiyorum, 
davranamıyorum, onlar da benim 
gibi düşünemiyorlar. Bir eşitsizlik 
söz konusu değil ama bir eşitlik 
durumu da söz konusu değil. Eşitlik 
olmak zorunda değil. Ve eşit te 
değil keza.

İşte çok basit bu gerçeği idrak et-
mem otuzbeş sene sürdü. İçimdeki 
eril ve dişil enerji bir arada güzel. 
Yogadaki yin ve yang’ın bir arada 
tam olması gibi. İkisi birlikte var 
olunca şu hayat nehri hiçbir çaba 
gerektirmeden akıyor. Sadece 
akıyor.

Benim naçizane kırılma hikayem 
bundan ibaret. Umarım dişil ener-
jisine susmayı öğretmiş kadın ve 
adamlara aynı şekilde ilham ve ce-
saret verir.
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Kısaca hikayenizden ve 
geçmişinizden bahseder misiniz?

86 sonundan 93 e kadar eşim ile 
ayrı çalışıyorduk. Daha sonra 2 ayrı 
vergiden dolayı, yani gideri 2 ye 
ayıracağımıza teke dönüştürdük. 
İlk başlarda onun yaptığı iş ve 
benimki farklı alanlar olduğundan 
düşündük. Ama daha sonra limited 
bir şirket kurmaya karar verdik. İş 
ortağım, eşimin çelik kısmındaki 
altyapısı dolayısıyla yapılarda çelik 
sistem işlerini öne çıkardık. Daha 
büyük çapta depolar, antrepo 
fabrika inşaatı yaptık. Benzin 
istasyonları şimdi çoğaldı o zaman 
modern istasyonlar çok azdı. 400 
500 e yakın Türkiye’de ve Kıbrıs’ta 
modern benzin istasyonu inşaası 
gerçekleştirdik. Biz de hem imalat 
hem inşaat ve taahüt işin içine 
giriyor.

İnşaat mühendisliği bölümünden 
mezun oldunuz. Girişimcilik 
ruhunuzun da katkısıyla 
yöneticilik alanına kaymanızdaki 
sebep nedir, mesela bir 
yönetici olarak inşaat teknik 
bilgilerinizden faydalanıyor 
musunuz ?

Şimdi bütün meslekler bir yana 
ekonomi bir yana. Çünkü para 
yönetimi ne yaparsanız yapın 
her işin temeli. Esnaf da olsanız 
büyüsenizde hepsini iyi para 
yönetenler başarıyor. O yüzden 

ekonomistlere her zaman 
ihtiyacımız var. 90’larda Mersin’in 
inşaat mühendisliği odasının 
önce temsilcilik daha sonra da 
şube olmasında katkım çoktur. 
Aynı zamanda 2 dönem tek kadın 
yöneticisi olarak görev yaptım 
orada. İnşaat mühendisliği bizim 
dönemimizde çok sıkıntılıydı. 
1990’lar ve 2000’lerden sonra 
inşaat mühendisliği gelişmeye 
başladı. Parasal krizin olduğu 
dönemde ilk vurgun yiyen inşaat 
sektörü oldu. Bir çok eğitim almış 
insan işsizdi ve bu durum onları 
farklı mesleklere yönelmeye 
itiyordu. Şimdi öyle değil tabi. 
Emekliler bile iş bulabiliyor. 
Mesela yapı denetim firmalarında 
kontrol mühendisliği yapıyorlar. 
Dediğim gibi inşaat mühendisliği 
sektörü gelişiyor. Yurt dışında Türk 
müteahhitliği dünyada ilk sıralarda. 
Bu arada da her şeyden önemlisi 
türk çeliği çok kaliteli. Biraz pahalı 
geliyor ama kaliteli olduğu için Türk 
çeliği tercih ediliyor. Bir üzüldüğüm 
bir şey var ihraç ettiğimiz ürün 
inşaat çeliği olmasına rağmen çelik 
konstrüksiyon ya da yapısal çelik 
türkiye’de gerilerde. Deprem riski 
olan bölgelerde ve İstanbul gibi 
kentsel dönüşümün yapıldığı illerde 
binalar çelikten yapılabilir.

Çelikte nasıl fark yaratıyoruz ?

Farkımız tabi ki var. Uluslararası 

standartlar var ve bu standartlara 
uyan malzeme üretimi yapılabiliyor. 
İhraç sisteminde de belgeler 
istendiği için kaliteli çeliğimizi 
üretiyoruz. İnşaat alanında 
dayanıklılık çok önemli. Benim en 
büyük hayalim türkiyede bunun 
önünün açılması. Yurt dışındaki 
ülkeler bizim çeliğimizi alıyor 
biz niye kullanmıyoruz hayret 
ediyorum. Yapılan inşaat alanında 
köprüleri avm, spor salonlarında 
çelik kullanılıyor Mekanlarda 
evlerde neden kullanmıyoruz 
bilmiyorum. Halbuki Bir çok 
avantajı var. Kullanışlı olması ile 
birlikte aynı zamanda ekonomiktir. 
Güncel maliyeti midir sürdürülebilir 
olması mıdır fiyatını etkileyen 
diye sorarsanız sürdürülebilir 
olmasıdır derim ben. Çünkü uzun 
yıllar dayanabiliyor. Çok az bir 
oranda belki maliyet artışı olabilir 
ancak insanların yaşadığı evlerin 
uzun yıllar boyunca kullanılabilir 
olması daha önemli. Tesisat 
malzemesi, elektrik kabloları 
bunların 3, 5 yıl ömrü var, bir süre 
o tesisatlar yenilenmesi gerekiyor 
Çelik sistemlerde tesisatı çok 
rahat çalışabiliyorsun, tesisatların 
yenilenmesi daha kolay oluyor 
bu sayede. Arakatlar yapılabilir 
mimarisi ile cok kolay oynanabilinir.
Demontajlı da yapılabiliniyor. 
Depreme dayanıklılığın yanında 
kullanılabilir çevre dostluğu ile 

RÖPORTAJ

CAVİDAn DeMİrAĞ

DEMİRAĞ Grup CEO’SU
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birlikte geri dönüşümü olan bir 
yapıdır...

Depremin dışında çeliğin ömrü 
50 100 yıl. Betonarmede 10 
yıldan sonra yıpranmalar başlar. 
İstanbul’un mesela belli yaştaki 
binaların yıkılması söz konusu. 
Çelik olsaydı böyle bir şeye 
ihtiyaç kalmayacaktı. Onun 
dışında korozyon riski olabiliyor. 
Çelik, korozyona boyalar ve 
astarlar ile korozyona dayanıklı 
hale getirilebiliyor. Sanayinin iç 
yapısından dış yapısına, üretim 
bantlarına kadar zaten çelik 
sistemler kullanılıyor. Yani adeta 
çeliği bir nakış olarak görüyorum. 
Nakşedilebilir bir sistem. Yeterli 
kullanılamamasından dolayı da 
üzülüyorum. Diliyorum ki yeni 
inşaat mühendisleri bu konuda 
iyi eğitilmiş mühendisler olsun. 
Boğaziçi zaten bu konuda en iyi 
eğitimi veriyor. Sizin bu konuya 
daha fazla önem vermenizi isterim. 
Doğu örnek alırken biz neden 
uygulamıyoruz. Sanırım biraz 
muhafazakarlığında etkisi var. 
Aynı zamanda da piyasada eleman 
sıkıntısı çekiyoruz. 

Bu kadar işi kendi başınıza 
yapamıyorsunuzdur, 
yanınızda beraber çalıştığınız 
insanları nasıl seçiyorsunuz, 
nasıl insanlarla birlikte 
çalışıyorsunuz? Hangi krıterleri 
göz önünde bulunduruyorsunuz.

Bizim alanda yeterli eksik var. 
Proje çizim konusunda ise pek 
yok. Çelik sistemi başlı başına 
bir projelerindirme. Bu alanda o 
kadar değişik programlar çıktı ama 
bunlar çok kullanılmadığı için iş 
yetişmiyor. Belki iş alanlarında artış 
olsa üniversitelerde bu programlara 
daha fazla önem verecek. İnşaat 
mühendisliğinin çelik kısmı biraz 
gizemli durumda şuan. Bence 
bölüm açılmalı çelik mühendisliği 
diye muhakkak talep görecektir.

Çelikle ilgili çelik dersimiz 
var Steel Structures. Master 
programı var mı bilmiyorum. 
Çelik yapılarda yangın tehlikesini 
en aza indiren unsurlar varmış 
bunla ilgili ne söylemek 
istersiniz

Çelik yanmaz ama tüm yapı 
malzemeleri gibi yangın ısısından 
etkilenir. Bu yüzden yangın 
etkisinden korunmalıdır. Betonarme 
için de yanmaz deniyor ama öyle 
bir şey yok. Yangın mühendisliği 
tasarımı yapılmalıdır. Engelleme, 
bölümleme, yangın söndürme 
gibi aktif önlemlerin yanında 
alçı kaplama, yanmaz boya, ısı 
yalıtım kaplama ve şilteleri gibi 
pasif sistemler de geliştirilmiş 
durumda. Binaların mimarisinde 
çelik yapı estetik ve yaratıcılığa 
açık. Hayal ettiğiniz şeyi çelikle 
projelendirebiliyorsunuz ama bunu 
betonermeyle yapamazsınız

Verdiğiniz Yeşil sürdürebilirlik 
eğitimi çelik üzerine mi 
dayalıydı?

O LDV eğitimi kapsamında bir 

AB projesiydi. Biz Kadın girişimci 
derneği olarak projenin Türkiye 
ortağı olduk. 73 genç kadın 
girişimci adayına eğitimler verdik. 
İlerde iş yapmak isteyen kadınlara 
yeni iş alanlarında çevre dostu işler 
ve mevcut kullanılan malzemenin 
geri dönüşümü eğitimleri verildi. 
Zaten projenin asıl amacı çevreci 
bilinç oluşturmaktı. İnsanların 
ufkunu açabilmek, nasıl hayallerini 
gerçeğe dönüştürülebileceklerini 
göstermekten ziyade; çevreci 
düşünceyi harekete geçirmekle 
ilgili bir eğitim verdik. Kitapçıkta 
basılacak bu eğitimle ilgili. Bence 
çevre dostu çelik sloganlaştırılmalı. 
Siz öğrenciler bunu yapabilirsiniz.

Girişimcilik konusunda 
menteeleriniz var dimi ?

KAGIDER in AB kadın girişimciler 
mentor ağı projesi var. KAGİDER 
ve Özyeğin üniversitesinin ortak 
yürüttüğü bir proje. 20 mentör 26 
menteeden oluşuyor. 1 yıl içinde 
her ay bir araya geldik ve iş sohbetli 
toplantılar oldu. Katı bir görüşme 
ortamı yoktu.
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Kuntsevo Çok Fonksiyonlu Ticaret ve İş Merkezi Şantiyesi - Moskova
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StAJ
deneyİMlerİ

G
eçen yaz, ikinci sınıftan 
üçüncü sınıfa geçtiğimde, 
ENKA’nın Moskova’daki 
Kuntsevo Çok Fonksiyonlu 

Ticaret ve İş Merkezi şantiyesinde 
staj yaptım. 242.000m2’lik bir al-
anda devam eden çalışmalar on iki 
bölüme ayrılmıştı. Oldukça geniş 
alana yayılan proje bünyesinde ofis, 
konut, alışveriş merkezi, otopark, 
süpermarket, sinema gibi farklı 
binaları barındırıyordu. Stajın ilk 
haftası Çevre, Güvenlik ve Sağlık 
(ÇGS) eğitimleri ve şantiye turlarıyla 
geçti. İlerleyen haftalarda müh-
endislerle birlikte sahada çizim 
projeleri üzerinden incelemeler 
yaptım. Bir projenin nasıl okunacağı 
konusunda hem mühendislerden 
hem de formenlerden yardım aldım. 
Ofis kısmında olduğum zamanlar-
da AutoCAD projelerini inceledim, 
ekrandaki çizimler üzerinden ha-
cim hesaplayıp sipariş edilecek 
beton miktarını hesapladım (tüm 
hesaplamaları mühendis kont-
rolünden geçiyordu tabii ki) . Her 
stajyer gibi fotokopi çektiğim, eski 
projeleri arşive kaldırdığım zaman-
lar da olmadı değil. Çalışmadığım 
günlerde ise ki bu sadece Pazar 
günleri Moskova’yı gezdim, Özbek 
mutfağını denedim, geneli İngilizce 
bilmeyen Ruslarla anlaşmaya 
çalıştım. Benim için hem mesleği 

RANA DEMİR

daha yakından tanıdığım hem de 
Moskova’yı keşfettiğim güzel bir 
deneyimdi.

Kuntsevo Çok Fonksiyonlu Ticaret ve İş Merkezi - Moskova
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Tunnel Boring Machine
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StAJ deneyİMlerİ

İ
lk staj deneyimimi Ocak 2013’te 
Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 
yükleniciliğini üstlendiği Üsküdar-
Çekmeköy Metro projesinde 

tamamladım. Bu stajı 2. sınıfın ba-
har dönemi öncesinde yaptığım ve 
stajın ilk günlerinde kalite kontrol 
bölümünde çalıştığım için bahar 
dönemindeki CE 212 kodlu Mal-
zeme Dersi’ne konulara baştan 
hakim olarak devam etme şansını 
yakaladım. Stajın ilerleyen süreçle-
rinde Tunnel Boring Machine (TBM), 
nam-ı diyar “Köstebek”in çalışma 
prensibini yerinde öğrendim. 
TBM’in tünel duvarlarında kullandığı 
pre-cast beton segmentlerin 
üretim fabrikasında her stajyerin 
karşılaşamayacağı bir imalatı gö-
zlemledim. TBM’in kullanılmadığı 
istasyon tünelleri gibi yapılarda 
New Austrian Tunneling Method 
(NATM) uygulamasına şahit ol-
dum. Altunizade istasyondaki 
NATM uygulamasında, Boğaziçi 
Köprüsü’ne bağlanan otoyolun 
altında yer almasının sonucu olan 
problemli üst zeminle Umbrella 
Arch (Boru Şemsiye) yönetimi sta-
jda öğrendiğim ve gözlemlediğim 
en orijinal uygulamaydı. Şantiye 
stajları söz konusu olduğunda kla-
sik konut üretimi gibi projelerden 
daha çok bu gibi mühendisliğin 
daha yoğun gözlemlenebildiği 
projelerinde staj yapmanın, bir 
inşaat mühendisliği öğrencisinin 

DENİZ METİN
ilerleyen süreçler için ufkunu 
daha çok genişletebileceğini 
düşünüyorum ve bu tip proje-
lere dair arayışlara girmenizi 
tavsiye ediyorum.

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı Şantiyesi - İstanbul
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Sabiha Gökçen Havaalanı - İstanbul
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StAJ deneyİMlerİ

2013 yazında Arup’un 
Los Angeles 
ofisinde 

gerçekleştirdiğim stajım üçüncü 
sınıfı yeni bitirmiş bir öğrenci olarak 
beni birçok yönden geliştirdi. 
Structures departmanında 
yaptığım bu staj ile okulda 
öğrendiğim teknik bilgileri pratiğe 
geçirmekle kalmayıp devamlı 
İngilizce konuşulan bir ortamda 
başka stajyerlerle ve çalışanlarla 
sürekli iletişim halinde olarak 
koordinasyon içerisinde çalışmayı 
tecrübe edindim. Ayrıca iş hayatına 
atılmadan önce yurtdışında çalışma 
imkânı yakalamış oldum. Bu durum 
kariyerim açısından benim için çok 
önemliydi. Bu stajda Abu Dhabi’de 
yapılmakta olan Guggenheim 
Müzesi projesinde çalıştım. Ayrıca 
Türkiye’de pek yaygın olmayan 
Tekla, Etabs, Revit gibi çeşitli 
software programlarını kullanma 
fırsatım oldu. Bunlarla kalmayıp 
hafta içi Los Angeles’ı keşfettim, 
haftasonu da Amerika’nın en güzel 
şehirlerinden olan San Francisco ve 
Las Vegas’ı gezme imkânı buldum. 
6 hafta süren bu staj her açıdan 
çok öğreticiydi ve gerçekten bu 
stajı yapabilmek için verdiğim 
emeklere değdiğini düşünüyorum. 

esranur eyüboğlu

Guggenheim Müzesi - Abu Dhabi

Kanyon AVM - İstanbul
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U
luslararası ödemeler bankası (BIS-banking of in-
ternational settlement) öncülüğünde hazırlanan 
BASEL (Basel 1, 2 ve 3) taslaklarının tarihsel akı-
şına bakıldığında bu önermenin doğru olduğu gö-

rülecektir. Önce bankaların ağırlıklı olarak bankacılık 
hesaplarındaki varlıklardan kaynaklanan kredi riski ta-
şıdığı ve bu riskli varlıklara göre sermaye ayırma gerek-
liliği gündeme gelmişken, 2008 finansal krizi ile birlikte 
bankaların ayırdıkları sermayeden çok daha fazlasını 
kaybettiği görülmüştür.

AYSAN
SİNANLIOĞLU

 Kurumsal RİSK 
YÖNETİMİ DERNEĞİ 

BAŞKANI

Bankacılık ve sİgorta 
şİrketlerİnde rİsk yönetİmİnİn 
önemİ, zaman İçerİsİnde kendİsİnİ 
kanıtlamıştır. Artık herhangİ 
bir fİnansal türbülans veya 
krİz sonrasında regülasyonlar 
yenİden tanımlanmaktadır.

Finansal kesimdeki faaliyet konsan-
trasyonu, yüksek borçluluk oranları 
ve reel ekonomiye olan etkisi dik-
kate alındığında, yasal zorunluluğun 
önemi net olarak görülmektedir. Bu 
nedenledir ki, FED veya BDDK gibi 
düzenleyici kurumlar tarafından yu-
karıda bahsedilen taslakların yasal 
zeminde uygulanma zorunluluğu, 
finansal sektöre riskin tanımlan-
ması, hesaplanması ve raporlaması 
konusunda belirli yasal çerçeve sun-
maktadır. Buradaki en büyük moti-
vasyon, finansal sektörün global, ve 
sektör itibariyle de “too big to fail” 
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olmasıdır. Bu sektördeki çalkan-
tı, doğrudan reel sektörü ve sonuç 
olarak ekonomiyi fazlasıyla etkileye-
ceği için burada daha kontrol odaklı 
bir düzenleyici uygulamaların olması 
kaçınılmazdır.

Ancak artık günümüzde hem tedarik 
zincirinin hem yatırımcıların karma-
şıklığı, hem biriken yüksek oranda-
ki borç stoğu, yapılan işlemlerin ve 
müşterilerin ve yatırımcıların sadece 
bölgesel değil küresel olması, reel 
sektörün de risk yönetiminin gerek-
liliklerini yerine getirmesini zorunlu 
kılmaktadır.

ABD’de SEC, Türkiye’de SPK ve TTK 
reel sektör risk yönetimine atıfta bu-
lunarak, bir takım yasal çerçeveler 
oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak 
bu yaklaşım, reel sektördeki endüs-
tri ve faaliyet çeşitliliği düşünüldü-
ğünde sınırlı bir kapsam ve söylem-
den öteye gidememektedir. Buna ek 
olarak, liberalleşen ve enflasyonun 
düştüğü ekonomilerde; kar marjının 
rekabetin de etkisi ile iyice azaldığı 
ortadadır. Bu nedenle her bir şirke-
tin sadece kendi sürdürülebilirliği 
için bile olsa, risk yönetimini temel 
bir fonksiyonu olarak bünyesinde 
kurması zorunludur. Sürdürülebilir 
şirket yapısı, sürdürülebilir bir eko-
nomiyi işaret edeceğinden, şirket-
lerin tekil menfaatlerinin yanında 
ekonominin geneli için bir takım 
uygulamaların, bilinç seviyesinin ve 
ortak tartışma alanlarının oluşturul-
ması gerekmektedir.

Kaldı ki, ister finansal ister reel sek-
tör olsun, yasal düzenlemeler her 
zaman anın gerekliliğine uygun ola-
rak doğası gereği hızlı cevap vere-
memektedir. Yasal düzenlemelerin 
sınırlı kaldığı bu durumda, sivil top-
lum kuruluşları bu eksikliği doldur-
malı ve belirli bir farkındalık yarat-
mak için çalışmalıdır. Bu gereklilik, 
hem reel sektördeki risk yönetimi 
bilincinin artırılmasına hem de yasal 
düzenlemelerin kapsamının daha 

uygulanabilir, pratik ve reel sektör-
deki şirket yöneticilerinin fikirlerini 
yansıtan bir şekilde oluşturulmasına 
katkıda bulunacaktır.

Yasal zorunluluğun reel sektörde 
halka açık şirketlerle sınırlı kalması, 
diğer şirketlerin maliyet oluştura-
bilecek bu gibi uygulamaları kolay 
kolay benimsememesi ile sonuç-
lanmaktadır. Önemli olan, bu uygu-
lamaların zorunluluğunu dünyadaki 
örnek olaylar ile anlatmak ve ortak 
bir bilinç yaratmaktır. Bunun sağla-
nabilmesi için öncelikle hangi yolla-
rın izlenmesi gerektiğinin tartışıla-

bileceği platformların oluşturulması 
önem arz etmektedir.

KRYD, 1974 yılında kurulan ve 
4000’i aşkın bireysel üyesi bulunan 
Federation of European Risk Mana-
gement Associations’a (“FERMA”) 
Ekim 2009 itibariyle üyedir. Bu üye-
likle, Avrupa’da Risk Yönetimi ve 
Sigorta faaliyetlerine yönelik ortak 
bir kültürün oluşturulmasını, risk yö-
netimine yönelik uygulamaların ge-
liştirilmesini ve profesyoneller için 
bu alanda uluslararası bir referans 
olmayı amaçlamaktadır.
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20 
Haziran Perşembe günü 
öğleden sonra Moskova 
Havaalanına iniş yaptık. 
Orada bizi ENKA’dan bir 

yetkili ve bizimle ilgilenmesi için görev-
lendirdikleri şoför karşıladı. Birkaç saat 
sonra ENKA’nın kampına varıp odalara 
yerleştik. Dinlendikten sonra akşam sa-
atlerinde Arbat Caddesi ve Kremlin böl-
gesinin çevresinde küçük bir tur yaptık.

Ertesi gün sabah erkenden Moscow 
City adlı bölgeye gittik. Moscow City, 
Moskova’nın yeni iş merkezlerinden bir 
tanesine verilen ad. Rezidans, ofis, otel 
ve alışveriş merkezlerinden oluşan şeh-
rin en yüksek binaları bu bölgede bulun-
maktadır. ENKA, Ant Yapı ve Rönesans 
gibi Türk şirketleri de bu bölgedeki en 
önemli gökdelenlerin yapımını üstlen-
miş durumda. Biz ilk teknik gezi olarak 
ENKA’nın yaptığı 12. Parseldeki Eura-
sia Tower şantiyesine gittik. Orada bize 
önce proje hakkında bilgi verdiler, ar-
dından da inşaat alanına geçtik. Eurasia 
Tower’ın kaba inşaatı bitmiş durumda, 
bizim ziyaretimiz sırasında da genel ola-

rak ince işler devam etmekteydi. Gökde-
lenin en üst katına çıktıktan sonra orada, 
bizimle ilgilenen mühendisler çelik yapı-
lar, yüksek bina yapımında dikkate alın-
ması gerekenler, karşılaşılan zorluklar, 
iş güvenliği gibi konularda bize oldukça 
detaylı ve iyi bilgi verdiler. Ardından da 
bizi Moscow City’deki bir alışveriş mer-
kezinde öğle yemeğine davet ettiler. 
Yemekten sonra da kampa döndük ve 
dinlendik. Akşam yemeğinden sonra da 
bize önerilen bölgelerde serbest zama-
nımızı değerlendirdik. Gidiş ve gelişimizi 
ENKA otobüsüyle sağladık.

Cumartesi sabahı kamptan bizi Ant Yapı 
yetkilileri onlara ait bir otobüsle aldı ve 
ilk olarak bir Rus işadamı olan Vladimir 
Doronin’in şehir merkezinden dışarıda 
kalan bir bölgedeki villasının inşaatına 
götürdü. Orada bizi Ant Yapı’dan mi-
marlar ve mühendisler karşıladı. Özel 
hazırlanan bir kahvaltıdan sonra inşaat 
hakkında bilgi aldık. Villanın iç ve dış 
tasarımı ünlü mimar Zaha Hadid tarafın-
dan yapılmış. Doronin’in isteği üzerine 
çok değişik bir tarzda yapılan villa bir 

uzay gemisini andırıyor. Böylesine de-
ğişik bir tasarımın inşaat uygulamasını 
görmek bizim için güzel bir şans oldu. 
Kaba inşaatı biten villada şu an yoğun 
olarak ince işler yapılmakta. Mimarın ve 
işverenin olağanüstü ve ilginç istekleri 
üzerine gerçekten de çok titiz bir şekil-
de çalışılıyor. Villa inşaatından çıktıktan 
sonra Ant Yapı’nın Moscow City’deki 
16. Parselde bulunan OKO şantiyesine 
gittik. Kuzey ve güney olmak üzere iki 
kuleden oluşan projeye göre yapı; ile-
ride ofis, rezidans ve alışveriş merkezi 
olarak kullanılacaktır. Şantiyede henüz 
kaba inşaat bitmemesi hâlihazırdaki 
uygulamaları görmek için iyi bir fırsat 
oldu. Burada da çelik yapı, demir do-
natı, işçilerle ilişkiler, çalışma koşulları 
gibi konularda bilgilendirildik. Ayrıca 
önceden görmediğimiz, bina çekirde-
ğindeki kayar kalıp teknolojisini görme 
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şansımız oldu. Mühendisler bizimle bire-
bir veya gruplar halinde oldukça özenli 
bir şekilde ilgilendiler. Fazlasıyla iyi bir 
geziden sonra şantiyede yemek yedik. 
Sonrasında kampa döndük. Akşam ise 
şehrin önemli merkezlerinden birine gi-
dip serbest zamanımızı değerlendirdik.

Pazar günü için internetten rehberli bir 
tur ayarladık. Kremlin bölgesindeki bir 
yürüme turu olan bu tur, rehberimizin 
de büyük etkisiyle son derece güzel 

oldu bizim için. Öğle saatlerinde biten 
bu turdan sonra serbest olarak turistik 
yerleri gezdik. Kremlin’in içindeki turlar-
dan sonra birkaç arkadaşımla beraber 
sabahki rehberimizle ayarladığımız bir 
başka tura başladık. Bu turda ise Sov-
yetler dönemindeki komünist rejimi için 
önemli yerleri gördük. Akşama doğru 
ise hep beraber turistik olmayan bir 
meydanda toplanıp şehir yaşamını göz-
lemledik. Kampa döndükten sonra çok 

yorgun olduğumuz için bu gece dışarı 
çıkmadık.

Son günümüz olan Pazartesi günü ise 
sabahtan ENKA’nın üstlendiği Sergi-
ev Posad alışveriş merkezi şantiyesine 
gittik. Burada da proje hakkında saha 
dışında bilgi aldıktan sonra hatıra alış-
verişi için bir kez daha Arbat caddesine 
gittik. Kısıtlı bir vakit geçirdikten sonra 
havaalanına doğru yola çıktık.

BÜYAP’ın ilk olarak düzenlediği bu yurt-
dışı gezisi bizim için birçok açıdan ya-
rarlı oldu. Çok büyük ve ilginç projelerin 
uygulamalarını görme şansımız oldu. 
Okulda öğrendiğimiz teknik bilgilerin 
buradaki şantiyelerde pratik uygulama-
larını gördük. Staj yapanlar veya yapma-
yanlar herkes birçok yeni şey öğrendi. 
Ayrıca inşaat sektörünün yurtdışındaki 
çalışma koşulları ve Türk çalışanların 
yaşamları hakkında bilgi aldık. Bu gezi, 
hepimizin inşaat mühendisliğine olan il-
gisini fazlasıyla arttırdı ve böylece mes-
lekte ilerlemek için daha da kararlı ve 
hevesli bir duruma geldik. Ayrıca böy-
lesine büyük şirketlerin bize karşı olan 
son derece ilgili, nazik, cömert ve değer 
veren tutumu bizim bu şirketlere karşı 
fazlasıyla samimiyet duymamıza yol 
açtı, ileride buralarda çalışmak için de 
bizi isteklendirdi. Yeni bir şehri ve kül-
türü tanımak bu gezinin başka bir güzel 
yanıydı. Tüm bunların yanı sıra bu gezi 
kendi aramızdaki ilişkilerin de geliştiği 
ve kulübümüze olan bağlılığımızın arttığı 
bir etkinlik oldu.






