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CIVIL CAREER KONUŞMACILARI VE KONUŞMA KONULARI

CIVIL CAREER GÜNLERİ
Altıncısını bu yıl düzenlediğimiz Civil Career adlı kariyer günü etkinliğimizde, BÜYAP ailesi olarak Türkiye’nin
dört bir yanındaki inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine ulaşmayı hedefledik.

B

u yıl her yıldan farklı olarak Civil
Career’e yenilikler getirmek bir
başka misyonumuzdu. Bu doğrultuda Civil Career’i iki güne
çıkartma kararını aldık. Bu konuda değerli
fikirleriyle bize yön veren STFA Yönetim
Sistemleri ve Kurumsal Risk Yöneticisi
Sayın Emre Kısacık’a buradan da teşekkürlerimizi tekrardan iletiyoruz.
6-7 Aralık 2014 tarihlerinde Boğaziçi
Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen Civil Career’in içeriğini
oluştururken inşaat sektöründeki pek çok
farklı alana değinmek istedik ve hiçbir konuşmacımız bir başkasıyla benzer konularda konuşmadı. Bu sayede konu yelpazemiz
oldukça geniş tutulmuş oldu.
Geniş bir konu yelpazesine sahip olmak istememizin sebebi, katılımcılarımızın
kendilerini yakın hissettikleri konuyu bulmalarını sağlamak ve kariyerlerine bu doğrultuda yön verirken onlara ışık tutmaktı.
Civil Career’in bu yılki bir başka yeniliği ise “Case Study” olarak adlandırılan
bir Vaka Analizi yarışmasıydı. Daha önce
hiçbir inşaat mühendisliği kariyer gününde
yapılmamış olan Vaka Analizi yarışmasını,
ilk olarak Rönesans Eğitim Vakfı’nın sponsorluğunda toplam 2000 TL ödül dağıtarak
gerçekleştirdik.
Bu konuda gerek jüri olarak gerek
konuşmacı olarak etkinliğimize desteğini
esirgemeyen Rönesans Holding Proje
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Yönetimi Müdürü Dr. Onur Tokdemir’e
buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vaka
Analizi yarışmasını düzenlememizin temel
amacı katılımcılarımızı Yeşil Binalar ve
Sürdürülebilirlik konusunda düşünmeye
yöneltmek ve gelişen dünyanın değişen
şartlarına bir inşaat mühendisinin nasıl
uyum sağlayabileceğini göstermekti.
Vaka olarak içinde bulunduğumuz
Garanti Kültür Merkezi’nin ele alındığı
yarışmada, yarışmacılarımız bu binanın
teknik ve sosyal açıdan yeşil bir binaya
nasıl dönüştürülebileceğinin çözümlerini
araştırdılar. Yarışmacılarımız kısa bir süre
olan 24 saatin sonunda fikirlerinin
yazılı olduğu bir
dokümanı jürimize teslim ettiler.
Bu dokümanlar
üzerinden bir ön
eleme yapan jürimiz daha sonra
finalistleri mülakata alıp projeleri
üzerine sorular
yönelttiler.
Civil Career’in kapanış

Case Study Yarışmasında
Dereceye Girenler:

Prof. Dr. Semih Tezcan
Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve Eski Rektörü
İnşaat Mühendisliğinin Temeli

Prof. Dr. Uğur Ersoy
Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuğrul Tankut
ODTÜ Öğretim Üyesi
İnşaat Mühendisliği Eğitimi
Hakkında Panel

İnşaat Müh. Şükrü Genç
Sarıyer Belediyesi Başkanı
Doğru Kentsel Dönüşüm
Nasıl Yapılmalıdır?

Coşkun Yılmaz
Kayı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Yurtdışında Müteahhitlik

Cengiz Bektaş
Mimar ve Yazar
Kültürün Mimariye Etkisi ve
Kagir Yapılar

Gürler Ünlü
Gayrimenkul Koordinatörü
Garanti Koza A.Ş.
Hakan Gümüş
EA İnşaat A.Ş Genel Müdürü
Firuz Soyuer
DTZ Pamir & Soyuer
Gayrimenkul Danışmanlık
Kurucusu ve Yönetici Ortağı
Gayrimenkul Değerlendirmesi
ve Sektörün Geleceği
Hakkında Panel

Kemal Okumuş
Entegre Proje Yönetim
Genel Müdürü
BIM Sistemleri ve
Proje Yönetimi

Tolga Öztoprak
Ytong Genel Müdür Yardımcısı
Yapı Malzemelerinde
Sürdürülebilirlik

Serhan Yılmaz
IBM Enerji Türkiye
Müşteri İlişkileri
Genel Müdürü
Akıllı Binalar

Hüseyin Çimşit
Mak-in Kurucusu
Sözleşme Mühendisliği

Cenk Çotur
Hilti Channels& Global
Account Director
İnşaat Sektöründe
Alternatif İşler

Dr. Onur B. Tokdemir
Rönesans Holding
Proje Yönetimi Müdürü
Yeşil Binalar ve
Sürdürülebilirlik

Birinci:
Özgün İçli
Yeditepe Üniversitesi
İkinci:
Merve Sönmez
Abdullah Gül Üniversitesi
Mansiyonlar:
Gökhan Sarı, Yuşa Uğur Çapa
Balıkesir Üniversitesi
Hacer Kübra İnkayaPamukkale Üniversitesi
Ceyhun Şahin, Hamit Şahin,
Efecan İncegül
Erciyes Üniversitesi
töreni sırasında sırasıyla dereceye giren
takımlar açıklandı ve toplamda 2000 TL’lik
ödül sahiplerini buldu. 36 farklı üniversiteden 387 katılımcı ve birbirinden değerli
15 konuşmacı ile gerçekleştirdiğimiz Civil
Career’14, kendi katılımcı ve konuşmacı
rekorunu kırmış olması ve Civil Career’14
ün kendi içinde pek çok yeniliğe gitmesi
tüm BÜYAP ailesini gururlandırmıştır. ◀
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CIVIL CAREER’İN ONUR KONUKLARI UĞUR ERSOY ve TUĞRUL TANKUT’TAN

GENÇ MÜHENDİSLERE
KARİYER ÖĞÜTLERİ
Prof. Dr. Uğur Ersoy
Siz sunumunuzda bir denklem gösterdiniz: İnşaat mühendisi = bilim + sanat. Biraz açıklayabilir misiniz lütfen. Özellikle
sanat kısmını.
Uğur Ersoy
Tabii, ben orada sanat derken, heykel resim
vs. bunları kastetmedim. Bir analiz yapılıp
bir takım sayılar çıktığında mühendisler
bunları yol gösterici olarak kullanırlar ve
karara varırlar fakat bu bilim değildir. Bir
takım büyük mühendislik projelerinde,
burada sıradan yapılardan bahsetmiyorum,
örneğin bugün Selimiye Camii yapacak olsanız, muazzam bir yaratıcılık gücüne ihtiyacınız olacaktır. Yaratıcılık gücü ise sanatla
ilgilidir.
Son sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun
olacağım ve bir mühendis olarak birçok
yetkiye sahip olacağım. Ama bu yetkile-

Civil Career etkinliğimizin konuk
panelistleri Prof. Dr. Uğur Ersoy
ve Prof. Dr. Tuğrul Tankut’un
mühendis adaylarının sorularına
verdiği samimi yanıtlar...
ri doğru kullanabilecek bilgiyi kendime
baktığım zaman göremiyorum. Hepimiz
ezbere dayalı bir eğitim kökeninde geliyoruz. Mezun olmak üzereyim, bu saatten sonra bana ne yapmamı önerirsiniz.
Tuğrul Tankut:
Benim çok önemli bir itirazım var. Ben “bu
saatten sonra” deyimini hiç sevmiyorum.
Sözünü ettiğiniz saat, 23-25 yaşında adamın saatidir. Bu işe başlamak için en evren
üstü zamandır. Bu saatten sonrası olmaz. Bu

sadece yürek ve azim meselesidir. Ne kadar
erken başlanırsa o kadar iyi olur. “Bu saatten sonra” teslimiyet ifadesidir. Buna şiddetle karşı çıkıyorum. İkincisi, mühendis
olmanın ilacı, mektep bitirmekten bahsetmiyorum, iyi bir mühendise çıraklık etmektir. Bu kadar basit. Sağlam birinin yanında
yetişmektir. Orada, iyi kötü, doğru yanlış,
kuvvetli zayıf, nasıl olursa olsun çıraklık etmektir.
Uğur Ersoy:
Buna ben de bir şeyler ilave edeyim. Bakın
size bir örnek vereyim. Birinci sınıf arkadaşım orta karar bir öğrenciydi. Yapı mekaniğinden mezun oldu. 3-4 yıl o branşta çalıştı Amerika’da. Sonra baraj işine geçti. Şu
anda yaşı 85 olmasına rağmen, firma onu
bırakmıyor çünkü bu konuda en iyilerden
biri. Yani tamamen farklı bir branşa girdi ve
bunu 27-28 yaşında yaptı. Bu yüzden Tuğrul Bey’e katılıyorum.
İnşaat mühendisi olmak için 4 yıl üniversite eğitimi yeterli mi? Yoksa daha fazla
ya da daha mı az olmalı?
Uğur Ersoy:
Bakın, ben lisans eğitimimi bitirdikten ve
yüksek lisansı tamamladıktan sonra, hocamın tavsiyesiyle ünlü bir proje bürosuna gittim Amerika’da. Zannettim ki beni
kırmızı halılarla karşılayacaklar. Patronun
bana ilk söylediği şey “Şu anda sen hiçbir
şey bilmiyorsun; ancak öğrenmeye hazır bir
şekilde buraya geliyorsun.” Yani her şeyi öğretmeye kalksak, siz 20-30 yıl öğrenci olarak kalmalısınız.
Tuğrul Tankut:
Aslında dört yıl bütün dünyanın görüş birliği kıldığı süredir. Marifet, o dört yılı verimli
kullanabilmektedir. Burada hiçbir şekilde
4 yılda uçulup kaçılmaz, mühendis falan
da olunmaz. Ama mühendis olunmak için
hazırlık yapılır. Bu işe niyet eden kişi, bu
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temelin üzerine bir bina inşa edebilir diye
düşünüyorum. Her şeyi öğretmek zaten
söz konusu değildir. Ben üniversitede eğitimden söz edildiği zaman, iki amaçtan söz
edildiğini anlıyorum. Benim için iki amaç
vardır. Özellikle biri önemlidir. Birisi bilgi
aktarımıdır. Bence üniversitenin asıl amacı
bu değildir. Üniversitenin asıl amacı düşünsel yetenekleri geliştirmek, kişiliği şekillendirmektir. Bilgi eksikliği şu ya da bu şekilde
telafi edilebilir, hele bugünkü koşullarda bu
çok zor değildir.
Siz bugün öğrenci olsaydınız, saydığınız
bu ezberci eğitime karşı ve eğitimdeki
öteki yanlışlıklara karşı nasıl bir duruş
sergilerdiniz?
Tuğrul Tankut:
Keşke bilseydim bu sorunun cevabını. Ama
anlatmaya çalıştığım gibi, temel bir eğitim
kötü yaklaşımlar sonucunda benim kafa yapımda hasara neden olurdu. Bunu onarmak
hiç kolay değildir. Ama karar verip azimle
uğraşır, çabalarsan bu halledilebilir. Bu tamamen kişinin kararlılığına, iradesine ve
çabasına bağlıdır. Ancak böyle aşılabilir.
Sorum yüksek lisans ile ilgili. Sıradan bir
mühendis olmamamız için yüksek lisans
mı gerekiyor yoksa iyi bir ustanın yanında çıraklık yapmak yeterli midir?

Prof. Dr. Tuğrul Tankut
Uğur Ersoy:
Bugünün gereksinmelerine bakarsanız 4
yıllık üniversiteden sonra iyi bir ustanın
yanında daha fazla şey öğrenmek çok güzel
bir şey. Fakat dünyadaki gidişe bakarsanız
işler değişiyor. Bakın benim mezun olduğum zamanlarda Amerika’da bırakın doktorayı, yüksek lisanslı mühendis sayısı çok
azdı. Yüzde 90 lisans mezunuydu. Onun
için yüksek lisans büyük bir şey gibi görülüyordu. Şu anda Amerika’da yapılan bir çalışmayla, yüksek lisans yapmayanların imza
yetkisini kaldıracak. Bu bir gün Türkiye’ye
de gelecektir. Onun için mümkünse ve merakınız varsa yüksek lisans yapın.
Bence yaratıcı ve yenilikçi bir mühendis
olmak, akademik eğitimle ilişki içinde
olmaktan geçiyor. Piyasada bir mühendis olmak ise bizi ciddi bir efor sarf etmeye ve dayatıcı bir şekilde kar amaçlı
projeler yapmaya ve onları bir an önce
bitirmeye yöneltiyor. Sonuç olarak biz
yaratıcı ve yenilikçi bir mühendis olmak
için sonunda akademik eğitime geri mi
dönmeliyiz? İkinci sorum ise, piyasada
kalarak nasıl yenilikçi bir mühendis olmayı sürdürebiliriz. Ayrıca bahsettiğiniz
usta çırak ilişkisinde, ustamız bize sadece kendi bildiklerini öğretip daha üstünü
vermiyorsa bunu nasıl değiştirebiliriz?
Ne yapabiliriz?

Uğur Ersoy:
Şimdi sıradan bir mühendis olacaksanız
bunlara çok fazla ihtiyacınız yok. Ama gerçek bir mühendis olacaksanız akademisyen
falan olmaya gerek yok, bunları yapacaksınız. Yalnız bir tek şeyde haklısınız, hani usta
sadece kendi bilgisini aktarmakla mı yetinecek diye. Belki duymuşsunuzdur, Lübnan’da çok ünlü bir şair vardır. Halil Cibran
isminde. Onun peygamber adlı kitabında
hoca şöyle tarif edilir: “İyi hoca, öğrencisini
kendi çiçek bahçesinde gezdirip o çiçekleri sevdiren adam değil, öğrencisinin beyin
kapısını açıp o kapının eşiğine kadar götürendir.”
Tuğrul Tankut:
Şimdi burada çok önemli bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Mühendislikte değişim ve ufuk kazanımı için akademik dünya ile ilişkili kalmak gerektiğini ben kabul
etmiyorum. Eğer bu doğru olsaydı, bütün
profesörlerin parlak mühendisler olması
gerekirdi. Ben onların hepsinin ciğerini
biliyorum kaba tabiriyle. Hiç böyle değildir. Akademik dünyada kalıp da ot gelip ot
gitmek de mümkündür. Onun için bu sadece bir unvana ya da kuruma bağlı değildir.
Gelişime açık olmak, bir insanın ruhunda
vardır ve irade gerektirir.
Sorular bittiyse ben Uğur Bey’in konuşması
sırasında söylediği bir şeye düzeltme yapmak istiyorum. Dedi ki: “Tuğrul’un söylediği şeylere katılıyorum çünkü biz aynı ekolden geliyoruz.” Bu, ifade olarak çok doğru
değildir. Uğur Bey, benim sadece hocam
değildir. Benim aynı zamanda ustamdır,
mentorumdur. “Aslında Tuğrul’u da ben şekillendirdim zaten…” dememek için “Aynı
ekolden geliyoruz.” demiştir.
Uğur Ersoy:
Sağ olun, doğru değildir. Tuğrul Bey fazla
alçak gönüllü davranıyor... ◀
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BÜYAP TEKNİK GEZİLERİ

MOSKOVA GEZİSİ ANILARI

RÖNESANS İNŞAAT MOSKOVA PROJELERİ

ŞANTİYENİN KALBİNE
YOLCULUK

MOSKOVA GEZİSİ
16-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Rönesans Holding’in sponsorluğunda yapılmış
olan teknik gezimize 29 üyemiz katıldı. Rönesans Holding kendi kampında konaklama ve yemek imkânı sundu. 6 gün süren gezimiz boyunca 7 farklı şantiye alanı gezildi.
Üyelerimiz şantiye gezileri sırasında çelik
konstrüksiyon ve betonarme inşaat konusunda teknik bilgiler edindi, yurtdışındaki
çalışma şartları hakkında fikir sahibi oldu.
Şantiye gezilerinin dışındaki boş vakitlerde
Moskova şehrinin mimari yapısı incelendi
ve turistik bölgeleri gezildi.
8
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GEZDİĞİMİZ ŞANTİYELER
1. FEDERATION TOWER
2. PLOT 17-18
3. FILI GRAD
MULTIFUNCTIONAL
COMPLEX
4. AVIA PARK
5. EVOLUTION TOWER
6. POLEJAEVSKAYA
7. SLAVYANSKY BULVAR

TEKNİK GEZİLERİMİZİN AMACI
• Üyelerimizin inşaat mühendisliğine dair
bilgi edinmesi ve bu teknik bilgilerin
gerçek hayatta uygulanışının görülmesi,
• Yurtdışı ve yurtiçindeki çalışma ortamlarının yerinde görülmesi ve çalışma
koşulları hakkında bilgi edinilmesi,
• Yurtdışı iş imkânlarına dair fikir ve görüş
edinilmesi,
• Şirketlerin tanınması.

Köksucan Kökçü
BÜYAP Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

16-21 Eylül tarihleri arasında
Dünya ve Türk inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olan
Rönesans’ın sponsorluğunda
Moskova’ya düzenlediğimiz bu
geziye ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıflardan oluşan 29 kişilik bir
grupla katıldık. Gezi boyunca Rönesans’ın Moskova’nın önemli yerlerinde bulunan 7 farklı şantiyesini
gezme fırsatı bulduk.
Gezimiz 16 Eylül salı günü Moskova
Domodedovo Uluslararası Havalimanı’na
iniş yapmamızla başladı. İdari işler sorumlusu Ercan Bey tarafından havaalanında
karşılandık ve oradan Rönesans’ın bizler
için ayarlamış olduğu Moscow Home Hostel’e doğru şirket otobüsüyle yola çıktık.
Hostele gitmeden önce Moscow City’deki
Plot 17-18’in şantiyesinde akşam yemeği
yeme fırsatı bulduk. Ardından hostelimize
yerleştirildik. İlk günün akşamında hostelimiz Arbat Caddesi’ne çok yakın olduğu için
çevreyi görme, tanıma ve ufak bir yürüyüş
yapma şansımız oldu.
Çarşamba günü teknik gezilerimize
başlamış olduk. İlk olarak Moscow City
bölgesinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük gökdeleni olmaya aday olan Federation
Tower’ı ziyaret ettik. Şantiyeyi gezmeye
başlamadan önce Proje Müdürü Ali Kesikli
tarafından proje hakkında detaylıca bilgilendirildik. Sunumdan sonra gökdelenin
91.katına çıktık ve burada çok güzel bir
Moskova manzarasıyla karşılaştık. Gezimiz sırasında iş güvenliği, şantiyede dikkat
edilmesi gerekenler, betonarme sistemleri
ve özellikle hidrolik kalıp sistemlerinin uygulanışı hakkında detaylı bilgi alma şansını
bulduk. Alman bir şirket tarafından geliştirilen bu hidrolik kalıp sistem gerek maliyeti
gerek kullanılışı sırasındaki gerektirdiği tecrübe açısından her şantiyede görme fırsatı
bulamadığımız bir yöntemdi ve bu gezimizde teknik açıdan edindiğimiz en önemli bilgileri arasındaydı.
Federation Tower’dan sonraki durağımız projenin işvereninin de yüklenicisinin
de Rönesans olduğu Plot 17-18’de inşa

edilen Multifunctional Administrative Business Complex projesiydi. Proje’nin sunumu sırasında proje müdürü olan Sayın Ali
Sercan Akçalı ile ve Rönesans’ın İş Sağlığı
ve Güvenliği Direktörü Sayın İsmet Ak ile
tanıştık. Kariyer planlaması, Rönesans’ın
çalışma standartları ve işçilerine verdiği
önem konusunda detaylıca bilgilendirildikten sonra daha yapımına yeni başlanmış
bu şantiyeyi gezme fırsatı bulduk. Özellikle
zemin inşaatı konusunda bilgiler edindiğimiz bu projede kullanılan diyafram duvar
sistemi hakkında mühendislerden bilgi aldık. Moscow City’nin trafik yoğunluğunun
yüksek olduğu bir bölge olması açısından
beton dökme işlemlerinin tatil günlerinde
yapılması konusunda şirketlerin ortak bir
karar almış olduğu da öğrendiğimiz şeyler
arasındaydı.
İlk günkü gezi programımızın son durağı The Fili Grad Multifunctional Complex
oldu. 1613 konuttan oluşan bu devasa proje bittiğinde Moskova’nın en büyük toplu
konutu olma unvanını elde edeceğinden
büyük önem teşkil ediyordu. Proje hakkında teknik ofis şefi tarafından detaylıca
bilgilendirildikten sonra şantiyeyi etraflıca
gezdik. Binaların soğuğa karşı önlem alma
ve ısı yalıtımı sağlama amacıyla yan yana
2-3 bloktan oluşacak şekilde değil de belli
bir plan doğrultusunda inşa edildiğini öğrendik. Gezimiz bittikten sonra şantiyede
akşam yemeğimizi yedik. Rönesans’ın lahmacun ve pide jesti Türkiye’yi aratmayacak
türdendi, bütün arkadaşlarımın benimle
aynı fikirde olduğuna eminim.
Perşembe günü ilk olarak Avia Park
Avm’yi ziyaret ettik. Bu proje tamamlandığında Avrupa’nın ikinci en büyük, Rusya’nınsa en büyük Avm’si olacağından bizim
özellikle görmek istediğimiz bir projeydi.
Sabah kahvaltımızı şantiyede yaptıktan
sonra proje sunumu için ofise geçtik. Sunum sırasında Rönesans’ın Bölge Müdürü
Sayın Gökhan Köşeli ile tanışma fırsatı bulduk. Kendisi de bizim gibi Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde eğitim
gördüğü için, mezun olduktan sonra aldığı
kararlar, kariyeri konusunda izlediği yollar
ve çalıştığı projeler hakkında arkadaşlarımız
tarafından soru yağmuruna tutuldu dersem
yanılmış olmam sanırım. Sunumdan son-

ra iş güvenliği hakkında kısa bir eğitim aldıktan sonra sahaya geçtik. Projenin çoğu
tamamlanmış olup, ince işler ve otoparkın
yapım çalışmaları devam etmekteydi. Şantiyenin en ilgi çeken kısmı tartışmasız içinde
bulunan akvaryumdu diyebiliriz. Mimari
açıdan ve yapım çalışmaları açısından akvaryum hakkında oldukça geniş bilgiler
edinme şansı bulduk. Şantiyeyi gezme sırasında bize eşlik eden mühendislerle birlikte
bir fotoğraf çektirdikten sonra gezimizi sonlandırdık.
Perşembe günkü ikinci gezimiz herkesin yine merakla beklediği bir proje olan
Evolution Tower’dı. Spiral şeklinde tasarlanmış olan 48 katlı bu gökdelen her katta 3
derece dönerek en üst noktasına gelindiğinde yaklaşık 150 dereceye kadar bir açı yapıyordu. Göz alıcı mimarisinin yanı sıra inşaatı da bir o kadar zor ve ilgi çeken bu 250
metrelik proje anlatılırken iş güvenliği ve
dikkat edilmesi gereken konular konusunda mühendisler bizi detaylıca bilgilendirdi.
Binanın inşaatı konusunda yeterli bilgiler
alındıktan sonra gökdelenin tepesine çıkıldı
ve bir kez daha Moskova’nın güzel manzarası eşliğinde eğlence dolu dakikalar geçirdik.
Akşam yemeğimizi bu şantiyede yedikten
sonra perşembe günkü programımızı tamamlamış olup hostelimize dönüş yaptık.
Gerek bulunduğu konum gerek nefes kesen
mimarisi açısından Evolution Tower teknik
gezimiz boyunca en çok beğenilen projelerden biri oldu.
Cuma günü ne yazık ki teknik gezimizin
son günüydü. Güne Polejaevskaya şantiyesiyle başladık. Sabah kahvaltımızı ettikten
sonra, projeyle ilgili olarak teknik ofis şeflerinin yaptığı sunumu dinledik ve şantiyeyle
ilgili bilgiler edindik.
Slavyansky Bulvar Metro İstasyonu’nda inşa edilen alışveriş merkezi gezimizin
son durağıydı. Burada yine proje müdürü
ve şantiye şeflerinin eşlik ettiği bir sunumla
proje en ince ayrıntılarıyla anlatıldı. Bu projenin bizler açısından en önemli ve ilginç
bulunan tarafı sanırım metro istasyonunun
üzerine inşa ediliyor oluşuydu. Sunumdan
bittikten sonra şantiyeye geçildi ve devam
eden inşaatın hangi aşamada olduğu ve kullanılan teknikler hakkında teknik bilgiler
verildi. Rönesans’taki son öğle yemeğimizi
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BAŞARIYI
PAYLAŞMAK
İsmet Ak

Rönesans Holding
İş Güvenliği Yöneticisi

D

ünya inşaat devleri arasında 53. sıraya
yerleşen, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında hem dinamik insan gücümüzü, hem
yaratıcılığımızı, hem kültürümüzü, hem iş,
hem insan kalitemizi gururla temsil eden
bir şirketin bireyi olarak sizlerle tanışmak,
sizlere, şirketim adına insan hayatı ve insan
hayatını konu alan iş güvenliği alanında
yaptığımız çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi paylaşmak bana gurur verecektir.
Sonbahara doğru ülkemizin en iyi okullarından Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat
Mühendisliği eğitimi alan bir grup pırıl pırıl
gençlerimiz, Rusya’nın başkenti Moskova’da
gerçekleştirdiğimiz projelerimizi gezmeye
geldiler. Herkes çok sevinçliydi. Bir yabancı
ülkede Türkiye’den gelen çocuklarımızı
karşılamak, hele ki inşaat sektöründe geleceğin mühendis adaylarını, yöneticilerini
ve geleceğin vizyonunu görmek, son derece
hoş bir duyguydu. Bu kadar kısa sürede
yaklaşık kırk yıllık inşaat sektörü ve bunun
25 yılını kapsayan iş güvenliği deneyimlerimizi paylaşmak mümkün değildi ve her şeyi
başlıklarla geçtik.
Onları bütün grupla birlikte önemli
projelerimizden birinde, yaklaşık bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığımız
İş Güvenliği Genel Kültür ve Motivasyon
toplantısına davet ettim. Mutluluk ve heyecanla karşıladılar ve iki gün sonra hep
birlikte son derece güzel organize edilmiş,
en değerli varlıklarımız diye tanımladığımız tüm işçilerimizin de katılımıyla harika
bir eğitim toplantısında bir araya geldik.
Onlarla Dünya’da gerçekleştirmeye devam
ettiğimiz projelerimizi paylaştık, kişisel gelişime verdiğimiz değerleri paylaştık, sevgiyi
paylaştık, arkadaşlık, paylaşma, dayanışma
ve takım ruhunu paylaştık. İnsan ve insani
yöneten beyin denen mucizeyi paylaştık. En
değerli politikamız ve felsefemiz, iş güvenliğini paylaştık, hatta daha da ileri giderek
çevre ve çevre felaketlerini, Afrika’daki kıtlığı
ve çözüm yollarını paylaştık. Kısaca başarıyı
paylaştık.
Zamanının büyük bölümünü şirketinde
çalışan yaklaşık 40.000 kişinin hayatına adamış bir iş güvenliği profesyoneli olarak bu
genç insanlara zaman ayırmamak mutsuzluk
olurdu, yakışıksız olurdu.
Bu duygularla içimden geçenleri en
doğal haliyle paylaşıyor, hepinize sevgilerimi
gönderiyorum. ◀
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EVOLUTION TOWER

FEDERATION TOWER
İçinde 45 asansör bulunacak olan kulede
6 bin kişilik konferans salonunun yanı sıra
otel, rezidans, gözetleme kulesi, çeşitli tipte
ofisler, restoranlar, spor kompleksleri ve
otopark bulunacak. Asansörler ise 18 m/
sn hıza sahip ve tamamı camdan yapılmış
olacak. Federasyon Kulesi Avrupa’nın
en yüksek ve en haşmetli binası olacak.
Kompleks, toplam döşeme sahası 423.000
metre kare olan ortak platformlu iki kuleye
ayrılmış durumda. Birinci kule 360 metre
yüksekliğinde, 93 kattan meydana geliyor ve
207.000 metre karelik bir döşeme sahasına
sahip. İkinci kule ise 242 metre yüksekliğinde, 62 kattan meydana geliyor ve 110.500
metre karelik bir döşeme sahasına sahip. Bu
kule otel ve iskân amaçlı apartman olarak
kullanılıyor. Her iki kulenin de üst tarafında
360 derece görüş açısına sahip bir platform
ve restoranlar bulunacak.8’i yer üstünde ve
1 tanesi yer altında bulunan katlar 50.000
metre karenin üzerinde bir alışveriş sahasına
sahip olacak. Kompleks tamamlandığında
506 metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en
yüksek zirvesi olacak ve saniyede 18 metrelik muazzam bir hızla tırmanan dünyanın
en yüksek kaliteli asansörlerine ve yürüyen
merdivenlerine sahip olacak.

249 m yüksekliğindeki Evolution Tower
Moskova’nın uluslararası ticaret merkezlerinden biri olmak üzere inşa edilmektedir.
Moscow City bölgesinde yer alan Evolution
Tower Rusya’daki en büyük yatırımlar projelerinden biridir. 52 kattan oluşan bu bina
her bir katta 3° derecelik bir açıyla dönme
gerçekleştirir, dolayısıyla bu bina toplamda
150°’den fazla bir açısal dönüşüm yaşamasıyla elegant bir görünüşe sahip olmuştur.
AVIA PARK
İnşaat alanı 492 bin metrekare, toplam
kapalı alanı 390 bin metrekare olan 4 katlı
AVM’nin 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı
tahmin ediliyor. Avia Park AVM’nin Moskova’nın en nezih ve merkezi semtlerinden
birine kurulu olması da değerini arttırıyor.
Toplam 235 bin metrekarelik kiralanabilir
alanda 550 mağaza, 128 bin metrekarelik
hipermarket, spor salonu gibi mekânların
bulunduğu Avia Park Moskova’da 17 salonlu bir de sinema yer alıyor. Mobilyalarının
Türkiye’den getirildiği AVM’nin tüm proje
tasarımı ve inşaat işleri Rönesans Holding
tarafından gerçekleştirildi.
FİLİ GRAD MULTIFUNCTIONAL COMPLEX
İkisi ofis ve beşi de konut olmak üzere toplam yedi binadan oluşacak 22 katlı kompleksin içerisinde alışveriş merkezi, otopark ve
çocuk parkı gibi alanlar bulunuyor. Moskova
şehir merkezine yakın yerleşim alanlarından
Fili’de inşa edilecek Fili Grad tamamlandığında 191 bin 295 metrekarelik alana sahip
olacak. Projenin 2016’nın Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.
CIVIL NEWS MAGAZINE 2015
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İSTANBUL TEKNİK GEZİLERİ

EMAAR SQUARE

AVRASYA TÜNELİ
Otuz kişilk grubumuzla 8 Mayıs Cuma
günü Avrasya Tüneli şantiyesini ziyaret
ettik. Okulumuz, kulübümüz ve projeye
olan ilgimiz hakkında kısa bir sohbet yaptık, TBM makinesinin maketini inceledik.
Proje hakkında bilgi almak için Emin
Karaman’ın sunumunu izledik. Videolarla
desteklenen sunum bilgilendirici ve ilgi çekiciydi.
Avrasya Tüneli Projesinin (İstanbul
Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi), Asya
ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir kara yolu tüneli ile birbirine
bağlayacağını ve İstanbul’da araç trafiğinin
yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsadığını öğrendik. Emin Bey, araç
alt geçitleri ve yaya üst geçitlerinin inşa
edileceğini ve her iki katta da ayrı radyo

frekanslarının bulunacağını söyledi. Bu iki
ayrı radyo frekansı, herhangi bir katta olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde diğer
kattakilerin panik yapmasını önleyecek.
İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu bu
güzergâhta yolculuk süresi 100 dakikadan
15 dakikaya kadar inerken; güvenli ve
konforlu yolculuk ayrıcalığının yaşanacak
olması hepimizi heyecanlandırdı.
Sunumun ardından, yapılanları somut
olarak görmek amacıyla şantiye kısmına
geçtik. Emin Bey ve diğer çalışanların da
katkısıyla proje hakkında merak ettiğimiz
sorulara cevap bulduk.
Şantiye gezisi sonunda isteyen arkadaşlarımıza baret ve yelekler hediye edildi.
Gezimizi, Kadıköy’de hep beraber yemek
yiyerek sonlandırdık. Hem çok eğlenceli
hem de çok verimli bir gündü.

28 Mart Cumartesi günü 30 kişilik
bir ekip olarak okulumuzun Güney Kampüsü’nden gezi için kiraladığımız servis
aracıyla Emaar Square Göztepe satış ofisine
gittik. Bizi iki gruba ayırarak maketlerin ve
panoların üzerinde proje hakkında genel
bilgiler verdiler. Ardından örnek daireleri
gezdik. Dairelerin iç dizaynı, ışıklandırması,
havalandırması ve fiyatları hakkında sorular
sorduk. Gezdiğimiz lüks ve konforlu dairelerde yaşama hayali kurduk.
Soru cevapla geçen güzel bir sunumun
ardından önümüze konmuş olan paketleri
açtık. İçlerinden üzerlerinde adımız yazan
baret ve yelekler çıktı. Hediyelerimizi üzerimize giydikten sonra heyecanla beklediğimiz şantiye kısmına geçtik. Gerçekten
çok büyük bir şantiye olduğu için her yerini
gezemesek de Proje Müdür Yardımcısı Kaya
Bey’in açıklamalarıyla aklımızdaki sorulara
cevaplar bulduk. Biraz yorucu ama epey
verimli geçen şantiye gezisinden sonra öğle
yemeğimizi yemek üzere sunum odasına
geri döndük.
Döndüğümüzde Emaar ekibi bizi çok
çeşitli yemeklerden oluşan açık büfesiyle
karşıladı. Yemeklerimizi yedikten sonra
üzerimize çöken ağırlıkla kapı önünde bizi
bekleyen servisimize zar zor binebildik.
Okula varana kadar hepimiz yorgunluğun ve
yemeklerin etkisiyle uyuyakaldık. Çok güzel
bir teknik gezi günüydü.

VODAFONE ARENA
29 Kasım Cumartesi günü sabah Beşiktaş’a, eski İnönü Stadı’na vardık. Serviste
bulunan baretleri kafamıza geçirdikten sonra
şantiyeye adım attık. Bizi şantiyede ustabaşı
karşıladı. Stadın yapım aşamaları, kullandıkları malzemeler ve çalışma süreleri hakkında
sorularımızı sorduk. Bu sırada aynı katta
bulunan mühendislerle de sohbet etme fırsatı
bulduk. Onlarla iş sırasında yaşadıkları zorluklar ve bizim ilerde dikkat etmemiz gereken
hususlar hakkında sohbet ettikten sonra
şantiyeye son kez göz gezdirip çıktık. Çıkışta
stadın hemen karşısında bulunan bir kafede
kahvaltımızı ettik ve kulüpten aldığımız baretlerle günümüze devam ettik.
12
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DE&CO DESIGN&CONSTRUCT

DE&CO

BRIDGE TOGETHER!

DESIGN&CONSTRUCT

DESIGN&CONSTRUCT 2015
KATILIMCILAR ve SIRALAMA

Bu yıl IX.’su düzenlenen, kulübümüzün artık demirbaşı olan “Desing & Construct” (DE&CO)
yine yurt içi ve yurtdışından katılan misafirlerimizin tasarladıkları çelik köprülerinin, kıyasıya
mücadelesine sahne oldu. Köprülerini birçok kez kurmuş profesyonel takımların arasındaki
tatlı rekabetten arda kalan yine güzel arkadaşlıklar ve anılar oldu.

DE&CO

finali için Salı gününden itibaren gelen
yarışmacılarımız havaalanında karşılandıktan sonra otellerine yerleştirildiler. Salı
günü içerisinde dileyen misafirlerimizle
Sultanahmet’e turistik bir gezi düzenledik.
Bu gezi takımların kaynaşması ve İstanbul’un güzelliklerini görmeleri açısından
verimli oldu.
Çarşamba günü sabahı Albert Long
Hall’da takımlar ve spons orlar sunumlarını
yaptılar. Öğleden sonra Güney Meydan’da
kurulan köprüler, okulumuzun hocaları
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ve inşaat sektörünün ileri gelen isimleri
tarafından estetik açıdan değerlendirildi ve
ağırlık ölçümüne tabi tutuldu.
Yarışmayı gözlemlemek isteyen yaklaşık 60 kişilik Hollandalı inşaat mühendisliği öğrencisi grubu da Güney çimlerdeki
bu kaynaşma ortamına dahil oldu. Bu
güzel günün akşamında Mühendislik Çatı’da, Boğaz’ın muhteşem manzarasında,
takımların kültürlerini tanıttığı bir kokteyl
düzenledik.
Perşembe günü sabahı hem biz hem
de takımlar oldukça heyecanlıydık; çünkü

takımların köprülerini zamana karşı kuracakları ve köprülere yükleme yapılacağı
gün gelip çatmıştı. Bu yıl zamana karşı
kurulumda yeni bir kuralla ayakların sabitlenmesi kararını almıştık. Bu, gerek takımlar gerek bizim için yeni bir tecrübe oldu ve
daha iyi sonuçlar almamızı sağladı. Hakem
gözetiminde zamana karşı kurulan köprülerin yükleme testleri sırasında büyük
heyecan yaşandı. Bu yoğun yarışma temposunun ardından merakla beklenen tekne
partimizde bütün yorgunluğumuzu attık.
Kabataş’tan ve ardından Aşiyan’dan takımları ve üyelerimizi alan tekneyle muhteşem
boğaz manzarısına karşı güzel bir akşam
yemeğinin ardından eğlencenin tadına
vardık. Cuma günü sabahı De&Co’nun
son günü olması sebebiyle içimizde olan
buruklukla Güney çimlerdeki kahvaltımızı
yaptık. Demir Demirgil Salonu’nda yapılan
ödül törenimiz sırasında yarışmacıların
heyecanı görülmeye değerdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesinden
Ay Yıldız birinci, Temren ikinci, İran Karaj
Azad University’den KCD ise üçüncü oldu.
Estetik ödülünü ise Universita Politecnica
delle Marche’den Team X aldı. Bir sonraki
yıl da bu heyecanı sizle yaşamak için hepinizi bekliyoruz.

1

Ayıldız-Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi

3

KCD-İran
Karaj Azad University

2

Temren-Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Team K-Hırvatistan
Universita Politecnica delle Marche
Estetik Ödülü
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Uluyay-Türkiye
Unique-Türkiye
Arcfish-Türkiye

Iron Bows-Romanya

Four Seasons-Türkiye
Steel Skeleton-Estonya

Passteel-Türkiye
Cro4IN-Hırvatistan

KöprümTrak-Türkiye

Steel Eagle-Polonya

Team X-İtalya

Team Porto-Portekiz
16
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BASINDA
DE&CO

TAKIMLAR
KÖPRÜLERİNİ
ANLATIYOR

KCD-İran

TEAM X-İtalya

Ayyıldız-Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, BÜYAP›ın
yıllardır düzenlediği uluslararası çelik
köprü yarışmasını her sene heyecanla
beklemektedir . Çalışmalara uzun süre
önceden başlamakta ve derece almadan
dönmemeyi hedeflemektedir . Biz de
AYYILDIZ ekibi olarak bu yarışma maratonunu yaşadık. Köprümüzü tasarlarken
bu senenin Çanakkale zaferinin 100. yılı
olması ve şehitlerimizin kanına yansıyan ve
bayrağımızın eşsiz simgeleri olan olan ay ve
yıldızı esas aldık. Hilal olan kısmını kemer
olarak tasarladık, yıldız kısmı ise tabliyeye
gelen yükü hilal olan kemere aktarmak-

tadır. Yani hilal ve yıldız beraber bu yükü
kaldırabilmektedir . Köprünün daha hafif
ve dayanıklı olması için boru çapları düşürülüp çerçeve kiriş sistemi kullanarak atalet
momentini arttırdık böylece dayanımı da
artmış oldu. Köprü parçaları kurulum hızına göre optimum sayıda ayrıldı. Köprümüz
şehitlerimizle aramızda bir yol olması ve
daha iyi hatırlanması için tasarlanmıştır. Yarışma boyunca çok sıkıntılar çektik ama
BÜYAP başkanı dahi birebir bizim sorunlarımızı çözmek için yardım ettiler. Bütün
BÜYAP organizasyonundaki arkadaşlara
güzel bir yarışma düzenledikleri için her
birine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Team K-Hırvatistan
Statik dizaynın birçok farklı varyasyonları olmasına rağmen, böyle bir kuvvete maruz
kalacak bir köprünün yay köprü formunda olmasının, ağırlık dağılımı ve sehim açısından diğer dizaynlar arasından en iyi sonucu vereceğini fark ettik. Altın kurala uygun
tasarladığımız köprünün, estetik açıdan da seyircinin göz zevkine en iyi şekilde hitap
ettiğine inanıyoruz. Yayın tamamen basınç altında olması, bizi diğer elemanları tasarlarken, o elemanların gerilime dayanıklılığı konusunda çok dikkatli olmaya itti. Diğer
bir önemli nokta ise, kemer ve ayakların birleşiminin, estetik detayın yanı sıra birçok
şeye de yarar sağlamasıydı. Fakülte hayatımızın ruhunu köprünün renklerinde turuncu, gri ve siyahı kullanarak yansıttık. Bu renkler köprüyü eşsiz yapmakla kalmayıp,
köprüye sıra dışı bir özellik kattı.
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Yay köprü farklı bir konseptle, orijinal ve
özgün bir tasarımla ortaya konmuştur.
Tüm projenın asıl amacı, mükemmel şekli
ve yapıyı bir araya getirebilmektir. Köprünün yapısı, ana yayın ikincillere simetrik
bir şekilde bağlanmasıyla oluşmuştur.
Üstteki ana yay ince taşıyıcı elemanlarla
desteklenerek, yayın şeklinin ortaya çıkması amaçlanmıştır. Köprünün özgünlüğü
ve dinamik yapısı bakılan farklı açılardan
görülen farklı görüntülerden de rahatlıkla
anlaşılabilir.
RUN AND FUN WHILE
ENGINEERING!

Cro4in-Hırvatistan
Takımımızın ismi olan Cro4IN,
“Crotia”nın “Cro” kısmı ile takım
üyelerinin adlarının baş harflerinin
birleşimiyle (4 Ivan ve 1 Nikola)
oluşmaktadır. Doğanın kanunlarını
incelediğimizde mükemmelliyetin
sadelikte yattığını fark ettik. Bu fikri
ve mühendisliğin temel prensiplerini
göz önünde bulundurarak yay köprünün çelikle birleşiminin en iyi seçim
olduğunu düşündük. Uzun süren bir
ölçülendirme çalışmasından sonra, az
bir öz ağırlığa sahip olmasına rağmen
esnemeye dayanımlı bir model geliştirdik. Kral tacını andıran elemanların
konumu İstanbul’un soylu geçmişine
de vurgu yapıyor.
We enjoyed in everything, because
we’re Cro4IN! LAMP JALGADEKS!!!

Mühendislikte önemli olan, sahip olduğun
yeteneği kullanabilmektir. Bu yarışma
için ise, yüksek hassasiyette bir köprü inşa
edebilmek için elimizdekileri en iyi şekilde
kullanmamız gerekti. Okulumuzun üretim
atölyesini kullanarak gerçeğe yakın bir tahmin geliştirmeye çalıştık. Bağlantılar, kaynak
noktaları ve montaj için özel bir sistem kullandık. Bunun yanı sıra, çelik üreticileri ile
iletişime geçip bilgi alarak yarışma için en iyi
dizaynı bulmaya çalıştık. Dizayn sürecindeki
en önemli nokta ise, daha önceden bilinen
ve görülenlerin dışında yeni şeyler düşünüp
uygulayarak en iyi tasarıma ulaşmaktı. Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışıp
onlarla bilgi alışverişinde bulunmak De&Co’nun en iyi tarafıydı. BÜYAP bu yarışmayı en iyi şekilde gerçekleştirdi ve umuyoruz
ki bu güzel ilişkiler ömür boyu devam eder.

Four Seasons-Türkiye
Köprünün tasarımı ve hesaplamalarını
yaparken en çok dinlediğimiz parça Vivaldi’nin Four Seasons adlı eseriydi. Bize ilham
kaynağı olan bu eser ile takım üyelerinin dört
farklı karakterden oluşması ve köprünün dört
mevsime karşı dayanıklı olup her mevsimde
ahengini koruması fikri, köprümüze bu ismi
vermemize sebep oldu. Çıktığımız bu zorlu
yolda bizi hiç yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyip her durumda sabır gösteren
Doç. Dr. Mehmet Yetmez hocamıza da çok
teşekkür ederiz.
Farklı mühendislik disiplinlerine de
kapılarını açan, mühendisliğin aynı zamanda multidisipliner çalışmalar gerektirdiğini
gösteren, kolay kolay hiç bir üniversitenin
düzenleyemeyeceği, Avrupa’da eşi benzeri
görülmemiş bu uluslararası çelik köprü yarışmasını düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Yapı
Kulübü her seferinde getirdiği yenilikler ve
eşsiz atmosferle her sene farkını ortaya koymaya devam ediyor. Hem mühendisliğiyle,
işçiliğiyle, yapılan tasarımlarla, sunumlarla
size iş hayatına atılmadan gerçek bir proje
yapma şansı veren bu süreci eğlenceyle aynı
anda sunan bu muhteşem atmosferi yaşamadan üniversite okudum demeyin.
“İstediğiniz mühendislik dalını okuyun
ama DE&CO’ya katılıp çelik köprü yapmadan üniversite okudum demeyin.”
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Türkiye’de öncelikle bina kalitelerine baktığımızda, ülkemizde
meydana gelen deprem gibi doğal
afetlerden yapıların çok fazla zarar gördüğü bir gerçektir. Bu sorunlar çerçevesinde, kaliteli yapı
hizmetlerinin sunulabilmesi için
ciddi denetim şartlarının getirilmesi, yapı malzemesi standartlarının daha da yukarılara taşınması
ve standart dışı ve kalitesiz üretimin engellenmesi için yasal değişikliklerin yapılması önemlidir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ CEM ÇELİK:

DEPREM ÜLKESİ TÜRKİYE’DE YAPI
MALZEMESİ STANDARTLARI ÖNEMLİ
Hazır sıvalar, teknik harçlar, yapı kimyasalları, izolasyon ve ısı yalıtım ürünleriyle yapı sektöründe 37 yıllık bir geçmişi bulunan Entegre Harç Sanayi A.Ş Genel Müdürü Cem Çelik ile
çalışmaları hakkında konuştuk. Boğaiziçi mezunu olan Çelik, Boğaziçili olmanın kariyerine ve
yaşamına katkısı olduğunu belirtiyor.
- Ata Holding bünyesinde bulunan
Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
kuruluşundan ve dünden bugüne gelişiminden bahseder misiniz?
1978 yılında kurulan Entegre Harç’ın
ilk çalışma alanı kireç üretimidir. Ardından
1992 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek o dönem için çok vizyoner bir hareketle çimento esaslı hazır sıva tesisini kurmuş
ve bir yıl sonra ise alçı esaslı makine sıvasını
kurarak yeni bir ilke daha imza atmıştır. Bu
fabrikaların yanında kum hazırlama, perlit
genişletme tesisi gibi yan tesislerini de hayata geçirmiş, böylece ocaktan çıkardığı hammaddeyi son ürün haline getirerek adı gibi
entegre tesis haline gelmiştir.
İstanbul’da bulunan ana üretim sahamız içerisinde agrega kırma ve eleme tesisi,
kireç ve alçı fabrikalarımız, alçı ve çimento
tesislerimiz var: dört fabrika ve yardımcı
fabrikaların hepsi bir arada. Bunların dışında Burdur’da bir fabrikamız, Adana ve Batman’da da üretim tesislerimiz var. Buralarda
da seramik yapıştırıcıları ve çimento esaslı
hazır sıva üretiyoruz. Şile’ye bağlı Üvezli
köyünde de çok yeni olarak agrega kırma
tesisimizi faaliyete geçirdik. Son olarak da
yılsonunda devreye alma hedefimiz olan
Ankara’da yeni nesil teknolojili büyük bir
yatırımımız devam ediyor.
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- Türkiye’de ilk Çimento Esaslı Makine Uygulamalı Hazır Sıva “Sıvamatik”i,
ilk Alçı Esaslı Makine Uygulamalı Hazır Sıva “Alçımatik”i ve Çimento Esaslı Makine Uygulamalı İlk Renkli Sıva
“Colormatik”i piyasaya sürdünüz. Yeni
ürünleri piyasaya nasıl kabul ettirdiniz?
Bu ürünlerin kullanımı hakkında kullanıcılara belirli eğitimler verdiniz mi? Bu
ürünlere karşı talep ne yönde oldu?
Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton,
bimsblok ve benzeri malzemelerin veya
kaba sıvanın üzerine alçıdan yapılan ve
üzerine yapılacak olan kaplamaya kat oluşturan yüzeye alçı sıva denir. Alçı yanmaz
bir malzemedir. Bünyesindeki sudan dolayı yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Küf,
bakteri ve mantar oluşturmaz. Pürüzsüz bir

“Boğaziçili olmak bir ayrıcalıktır. Akademik eğitimin yanında
kendine güvenen, vizyon sahibi,
çalışkan iletişimi kuvvetli mezunlar vermesi, istisnalar haricinde başarıyı da beraberinde
getiriyor.”

yüzey elde edilmesine imkân verir. Kolayca
tamir edilebilir. Bu artılarından dolayı alçı
piyasanın vazgeçilmezi olmaktadır ve her
konut inşasında kullanılmaktadır.Entegre
Harç inşaatlarda zamandan ve iş gücünden
tasarrufun önemini çok önceden görüp bu
konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak
ilk alçı esaslı makine uygulamalı hazır sıva
olan Alçımatik’i piyasa sürmüştür. Alçımatik’in peşinden ise çimento esaslı hazır sıva
Sıvamatik ve çimento esaslı ilk renkli sıva
Colormatik ürünlerinin üretim ve satışı
başlamıştır.
Tüm usta ve yetkili satıcılarımıza yönelik Türkiye’nin dört bir yanında ürün lansmanı ve eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak için güçlü bir
teknik destek ekibi ile şantiyelerde uygulama eğitimleri ve seminerler düzenlemekteyiz. Şantiyelerdeki ustalara eğitim desteği
bizim vazgeçilmez bir parçamız olarak hali
hazırda da devam etmektedir. Bilinçli kullanıcılara sahip olmayı markamızın olmazsa
olmazı olarak düşünüyoruz.
- Ocaktan çıkarılan bir taşın, paketlenmiş bir harç haline gelene kadar geçirdiği süreci kısaca açıklayabilir misiniz?
Çok özet haliyle süreç şöyle gerçekleşmektedir. Ruhsatlı hammadde ocak sahasından delme ve patlatma yapmak suretiyle
ortaya çıkarılan kalker taşı, hidrolik kırıcı
yardımıyla 0-1000 mm aralığında küçültülerek kamyonlar ile kırma eleme tesisine taşınırlar. Sonrasında bir çeneli kırıcı yardımıyla 1. kırma gerçekleşir. 2 darbeli kırıcı
yardımıyla boyutlar daha da küçültülerek
eleme yapmak için konveyör bantlar yardımı ile eleklere gönderilir. İhtiyaç olan ürün
boyutlarına göre ayrılan malzeme yine
kamyonlar yardımıyla kum hazırlama tesisi

Entegre A.Ş. Genel Müdürü Cem Çelik

stok holüne taşınır. Sonrasında dikey ve yatay taşıyıcılarla ilgili silolara alınır ve kurutma işlemi için kurutucudan geçirilir. Kurutma işleminde kullanılan yakıt doğalgazdır.
Kurutulan mıcır, 1 ana kırıcı ve 2 yardımcı
kırıcıdan geçtikten sonra eleme ve ayırma
işlemlerinden geçerek kum silolarına alınır.
Sonrasında hazır sıva üretim tesisi içerisinde belirlenen reçete oranında PLC sistemleri sayesinde otomatik tartım yapılır. Tartılan ürün mikserlerde karıştırıldıktan sonra
paketlenmek için ara siloya alınır. Otomatik
makineler yardımı ile paketlenen ürünler
yine robot yardımı ile paletlendikten sonra
araçlara yüklenerek müşteriye sevk edilir.
- Son dönemlerde Türkiye’de inşaat
malzemesi üreten birçok yeni kurum var.
Sektörün canlılığını siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Entegre Harç’ın sektördeki
yeri nedir?
Yapı malzemeleri üretimi, toplam sanayi içinde %10, imalat sanayi içinde ise %1213’lük bir paya sahiptir. Önümüzdeki beş
senede, büyümeyi tetikleyen unsurlar göz
önünde bulundurulduğunda, gelişmekte

olan ülkelerde inşaat sektörünü parlak bir
dönemin beklediği görülmektedir. Türkiye, 2009-2014 yılları arası dönemde inşaat
sektöründe ortalama % 6 - % 8 Aralığında
(yeni, yenileme ve inşaat malzemeleri) büyüme ile çok olumlu gözüken ülkeler arasında yer almaktadır. Konut talebi, artan kentsel dönüşüm projeleri, doğrudan yabancı
yatırımlardaki artış beklentisi, yenilenebilir
enerji alanında yapılması planlanan altyapı
yatırımları ve büyük enerji nakil projelerinin Türkiye’den geçmesi, Türkiye’de başta
konut inşaatları olmak üzere, konut dışı ve
altyapı inşaatlarındaki büyümeyi de desteklemektedir.
İnşaat malzemeleri sektörünü ele aldığımızda kalite değişik boyutlarla karşımıza
çıkmaktadır. Ülkemizin deprem kuşağında
olması ve mevcut yapı stokunun kalitesinin
tartışılır durumda olması, yeni yapılacak
olan binalarda kullanılacak malzemelerin
de çok kaliteli olmasını gerektirir.
Türkiye’de öncelikle bina kalitelerine
baktığımızda, ülkemizde meydana gelen
deprem gibi doğal afetlerden yapıların çok
fazla zarar gördüğü bir gerçektir. Bu sorun-

lar çerçevesinde, kaliteli yapı hizmetlerinin
sunulabilmesi için ciddi denetim şartlarının
getirilmesi, yapı malzemesi standartlarının
daha da yukarılara taşınması ve standart
dışı ve kalitesiz üretimin engellenmesi için
yasal değişikliklerin yapılması önemlidir.
Entegre Harç inşaat sektörünün çok
üzerinde büyüme performansı göstermesi
nedeniyle, tüm ürün gruplarında tam kapasite çalışıyoruz. Bu sebeple sektörden gelen
yoğun talebi karşılamak üzere önümüzdeki
dönemlerde birçok yeni yatırımı devreye
alacağız.
- Son dönemlerde çevre kirliliği ile
ilgili bilinç giderek arttı ve birçok firma
bu konuyla ilgili önlemler aldı. Entegre
Harç olarak çevre kirliliği için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Entegre Harç olarak fabrikamızın konumu gereği yaşam alanlarının içinde kaldık,
bu durum bizim pek çok fabrikaya göre çevre kirliliğine çok daha hassas yaklaşmamıza
sebep oluyor. Fabrikalarımız düzenli olarak
çevre denetlemelerine tabi tutuluyor ve bu
denetimlerden eksiksiz olarak geçiyoruz,
buda bizim doğru yöntemlerle ilerlediğimizin bir göstergesi. Entegre Harç’ın en önem
verdiği konuların başında, çevre ve ISIG
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) gelir. Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye ve insana
duyarlı mutlu ve verimli çalışma ortamları
oluşturabilmek adına teknolojik yenilikleri
takip edip, çağımızın ve yürürlükteki kanun
ve yönetmeliklerin çok ilerisinde tedbirler
alıyoruz.
- Bir Boğaziçi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
size iş hayatında ne gibi faydalar sağladı? ▶
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Entegre Harç şirketiyle çevreye
ve insana duyarlı yeni tesis yatırımları yapıyoruz. Gerek ülkemiz için gerekse çalışanlarımız
ve tüm paydaşlarımız için daha
iyi ve sürdürülebilir yarınlar hedefliyoruz.

Boğaziçili olmak bir ayrıcalıktır. Akademik eğitimin yanında kendine güvenen,
vizyon sahibi, çalışkan iletişimi kuvvetli
mezunlar vermesi, istisnalar haricinde başarıyı da beraberinde getiriyor. Ben gerçekten
istediğim üniversitenin istediğim bölümünü bitirdim. Tüm kariyerime ve yaşamıma
katkısı oldu diyebilirim.
Entegre’den önce Chryso ve Lafarge
gibi yapı malzemesi üreten firmalarda
çalışmışsınız. Yapı malzemesi sektörüne
çalışmak kendiliğinden mi gelişti yoksa
böyle bir kariyer çizmek istediğiniz bir
şey miydi?
Açıkçası her şey staj yapma fikri ile
başladı. Yabancı ve mümkünse de Fransız
bir şirkette staj yapmak, yurt dışında görev
alabilmeyi istiyordum. Üstelik bu şirket inşaat mühendisliği okuduğum için inşaatın
bir bölümü ile de ilgili olmalıydı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 3. sınıfta iken Lafarge
firmasında staja başvurdum. Bu başvuru
ve mülakatlar yarı zamanlı işe alınmamla
sonuçlandı. Lafarge, çimentodan hazır betona, yapı kimyasallarından alçıya kadar
birçok alanda iş faaliyeti olan uluslararası
bir şirketti.
Mezun olur olmaz da zaten aynı firma
bünyesinde yer alan yapı kimyasalları şirketi olan Chryso firmasının Türkiye faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu aldım. Kariyerime hem zor hem de çok öğretici bir
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fırsatla başlamış olmak hem de süreci çok
iyi yönetip başarılı olmak yurt dışında da
aynı firma bünyesinde kariyer olanaklarını
beraber getirdi. Önce İtalya sonrasında da
Paris’te yaklaşık 10 yıl kaldım. Singapur’dan
Amerika’ya kadar olan coğrafyada uluslararası görevlerim oldu. 70’in üzerinde ülkeyi
ve insanlarını tanıma fırsatım oldu.
2007 sonundan itibaren de Entegre
Harç’ın bir parçasıyım. Tüm ekibimle birlikte Entegre Harç şirketini kendi sektörünün en değerli şirketi yapabilmek için çalışıyor, çevreye ve insana duyarlı yeni tesis
yatırımları yapıyoruz. Gerek ülkemiz için
gerekse çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için daha iyi ve sürdürülebilir yarınlar
hedefliyoruz.
- KİSAD (Kireç Sanayicileri Derneği) yönetim kurulu başkanısınız. Böyle
bir dernekte yer alma fikri ve üstüne
yönetim kurulu başkanı olmanız nasıl
gelişti?
Entegre Harç şirketi 1978 yılında zaten kireç üretimi için kurulmuş bir firmadır. Ekonominin gelişmesine paralel, yapı
sektöründeki ihtiyaçlar geliştikçe, Entegre
Harç da sektöre uygun çözümler sunabilmek için ürün portföyünü genişletmiş,
seramik yapıştırıcısından alçı ve çimento
bazlı sıvalara, su izolasyon ürünlerinden
dış cephe ısı yalıtım sistemlerine kadar
200’ün üzerinde ürün ve sistem çözümleri
ile sektöre yön veren lider bir firma kimliğini almıştır. KİSAD, Entegre Harç’ın da yer

aldığı 13 sanayi kuruluşunun oluşturduğu
bir dernektir. Kireç üretiminin Avrupa ve
dünya standartlarına ve tekniklerine uygun
şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Her üye olan firma derneğe temsilci üyeler verir. Genel kurulda yapılan seçimle de yönetim kurulu ve başkanı seçilir,
görev dağılımı yapılır. 2008 yılında Entegre’de göreve başlamamdan sonra yapılan ilk
seçimde yönetim kurulu başkanı seçildim
ve halen mevcut görevlerimin yanında bu
görevi de sürdürmekteyim.
Ayrıca KİSAD, Yapı Ürünleri Federasyonu (YÜF) ve Uluslararası Kireç Birliği
(ILA) üyesi. Yeri gelmişken, ILA’nın 7-9
Ekim 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği
dünya toplantısı bu yıl İstanbul’da yapılacak. Gerek sektörün kendi içindeki gelişmeler gerekse tedarikçi tarafındaki teknolojik ve çevresel gelişmelerin küresel bazda
paylaşıldığı ve aktarıldığı bir tür forum işlevi görüyor bu toplantılar. Uzun bir aradan
sonra tekrar Türkiye’de yapılacak bu toplantıda çıtayı şimdi biraz daha yukarıya taşıyarak, organizasyonu alnımızın akıyla tamamlamak istiyoruz. Çünkü 50’nin üzerinde
ülkeden 200 katılımcının yer alacağı bu zirvenin İstanbul’da yapılacak olması, özellikle
paydaşlarımız açısından çok önemli. Biz kireç sanayicileri olarak söz konusu gelişmelerden zaten haberdarız; ancak bu etkinlik
dolayısıyla sektör paydaşlarımız, örneğin
ekipman üreticileri kendilerini uluslararası piyasalara tanıtma imkanını bulacak. O
açıdan Türkiye ekonomisinin önünü açan
etkinliklerden biri olacak bu zirve. ◀

ISI YALITIMINDA
DO⁄RU TERC‹H!

Bize zaman ayırıp sorularımızı içtenlikle
cevapladığı için Entegre A.Ş. Genel
Müdürü Sayın Cem Çelik’e çok teşekkür
ederiz.
Ayrıca, 1994-1996 yılları arası kulübümüzün yönetim kurulunda yer alan,
Entegre A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü
Sayın Ergün Sevim’e yardım ve misafirperverliği için çok teşekkür ederiz.

Dı Cephe Isı Yalıtımında Çözüm: Entegre Turuncu Paket
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“İşte bizim köprümüzü
benzersiz kılan başka bir
özellik daha. Dünyada üzerinden raylı sistem geçen
ve tek katlı olan başka bir
asma köprü yoktur. Üstelik
3.Boğaz Köprüsü’nün ana
açıklığı dünyada mevcut
olan diğer örneklere göre
çok daha uzundur. Bu nedenle hybrid olarak tasar-

YAVUZ
SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜ

ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ

lanmıştır. Bu köprüde ana
kablo ile eğik askı halatlar
birlikte kullanılmaktadır.”
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III. BOĞAZ KÖPRÜSÜ PROJE KONTROL DİREKTÖRÜ CEM ERER:

KUZEY MARMARA OTOYOLU
“MODERN İPEK YOLU’DUR”

III.

Köprünün (Yavuz Sultan
Selim Köprüsü) de içinde
bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin
ülkemiz açısından önemi ve teknik özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle
Avrupa ve Asya’nın birbirine bağlanmasında her zaman kilit rol oynamıştır ve bu
bölgede yer alan İstanbul Boğazı, Karadeniz
ve Marmara Denizi’ni bağlayan önemli bir
geçiştir. Türkiye’nin ekonomik gelişimine
katkıda bulunan İstanbul ve diğer büyük
kentler Marmara Denizi etrafında konumlandığından bu bölgelerin birbirine bağlanması çok önemlidir.
Yakın zamanda Türkiye, taşıma altyapısına önemli ölçüde yatırım yapan ülkelerden biri oldu. Bu anlamda Kuzey Marmara
Otoyolu, batı tarafında yeni ihaleye çıkacak
olan Kınalı-Çanakkale Köprüsü-Balıkesir
Otoyolu ve doğu tarafında yapımı halen
devam eden Gebze-İzmit Körfez Köprüsü–
Balıkesir-İzmir Otoyolu ile tüm Marmara
Denizi’nin çevresini birbirine ve aynı zamanda bu bölgeyi ulusal otoyol ağına bağlayan ülkemiz için önemli bir projedir.
-Sizce İstanbul trafiğinin çözümü için
III. Köprünün yapımı ne ölçüde yeterli
olacak? III. Boğaz Köprüsü “Trafik sorununu çözmeyecek” söylentileri doğru mu?
Trafik sorununun kaynağı köprüler değil yüksek araç sayısıdır. Çözüm karayolu ve
demiryolunun birlikte kullanılacağı karma
ulaşım sistemleridir. III. Boğaz Köprüsü,
üzerinden karayolu ve demiryolunun aynı
anda geçtiği, dünyanın en uzun asma köprüsü konumundadır ve şehrin içine taşan köprü trafiğini ciddi anlamda rahatlatacaktır.
2023 yılına gelindiğinde trafiğe çıkan
insan sayısının artmasıyla birlikte transit
geçiş oranının da artacağı tahmin edilmektedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte
şu anda şehrin içinden geçen tüm ağır va-
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sıtalar, kamyonlar, tırlar, şehirler arası otobüs terminali ve meyve-sebze halinin trafik
yükü artık buraya aktarılacaktır. I. Boğaz
Köprüsü’nün 1973 yılında, II. Boğaz Köprüsü’nün 1988 yılından beri hizmette olduğunu düşünürsek önümüzdeki 100 yıl
boyunca tüm ağır vasıtaların ve transit trafiğin III. Boğaz Köprüsü’nden geçirilmesi ve
mevcut iki köprünün şehir köprüsü olarak
kullanılması akıllıca bir harekettir.
Köprü üzerindeki raylı sistem Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak, Marmaray ve İstanbul metrosuyla entegre edilecek raylı sistem ile Atatürk Havalimanı,
Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak III Havalimanı birbirlerine bağlanacaktır. III. Boğaz Köprüsü’nün üzerinden
geçecek hızlı trenler ve yük trenleri ile Kuzey Marmara Otoyolu “Modern İpek Yolu”
konumunda olacak ve Türkiye’yi lojistik bir
merkez haline getirerek tüm dünyaya hizmet edecektir.
III. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu tüm bu özelliklerinin yanı sıra
boğaz trafiği için de alternatif bir geçiş güzergahı olacak ve geçişlerdeki trafik yoğunluğunu önemli oranda azaltacaktır.
Faydalarına rağmen tek bir projeyle İstanbul gibi büyük bir şehrin tüm trafik sorununun bir anda ortadan kalkacağını beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. İstanbul
kent trafiğinde çözüm toplu taşıma ve raylı
sistemlerdir. İstanbul’daki metro ağının 650
km’ye çıkması planlanmıştır. Çalışmalar
devam etmekle birlikte tamamlanması belli
bir zaman alacaktır. Ayrıca gelecekte gelişen
ihtiyaca paralel olarak çözümler de mutlaka
artarak devam ediyor olacaktır. Bu yaşayan
bir süreçtir.
“Kuzey Marmara Otoyolu’nun” bir parçası olan III. Boğaz Köprüsü 1408 metre
ana açıklığa, 378 metre yan açıklığa sahiptir
ve Avrupa tarafında Garipçe ve Asya tarafında Poyrazköy’ü birbirine bağlayacaktır. 2
şeritli demir yolu ve 8 şeritli taşıt yolu trafiği

Rakamlarla Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nün
İlkleri ve Enleri
Dünyanın en geniş asma köprüsü:
59 m
• Dünyanın üzerinden raylı sistem
geçen en uzun açıklığa sahip asma
köprüsü: 1408 m
• Dünyanın en yüksek kulelerine sahip
asma köprüsü: 322 m
• 8 karayolu ve 2 şeritli tren yolunun
aynı seviyede geçeceği ilk köprü.
• Dünyanın üzerinden raylı sistem
geçen ve tek katlı (single deck)
olarak dizayn edilen ilk ve tek asma
köprüsü.
• Ana halat (main cables) ve eğik askı
halatlarıyla (stiffened cables) dünyanın hybrid olarak dizayn edilen en
uzun asma köprüsü.
• Kullanılan çelik halatlarıntoplam
uzunluğu: 120.000 km
• En dıştaki eğik askı kablonun uzunluğu dünya rekoru: 600 m

olarak planlanmıştır. 3. Boğaz Köprüsü’nün
A-şekilli kulesi 322 metre yüksekliktedir.
Kuzey Marmara Otoyolu projesinin yapımı devam eden 1. etabı Mahmutbey-Odayeri-Reşadiye-Paşaköy-Çamlık kesimini
içermektedir ve 95 km 2*4 şeritli otoyol, 20
kavşak, 64 viyadük, 106 köprü, 216 menfez,
4 adet 4 şeritli karayolu tüneli, 2 adet demir yolu tüneli (iki şeritli) ve 185 km asfalt
uzunluğu ile yatırım maliyeti 3 milyar dolar
olan bir projedir. Yap-işlet-devret (YİD)
olarak ihale edilmiştir.
Projenin Asya ve Avrupa tarafında
uzantısı olan 2. ve 3. etapları şu anda YİD

olarak ihale aşamasındadır. Asya tarafı
Kurtköy–İzmit-Akyazı kesimini, Avrupa
tarafı Kınalı–İzettin–Odayeri-Hasdal kesimini içermektedir.
Otoyolun Asya ve Avrupa kısımlarında
şehrin içindeki bağlantı yollarının boğaza
en yakın uçları (Hasdal–Çamlık) arasındaki bölüm, boğazın altına yeni yapılacak
3 katlı bir tünel projesi ile (Büyük İstanbul
Tüneli) hem karayolu hem metro geçişini
içerecek şekilde birbirine bağlanacaktır.
- III. Boğaz Köprüsünün, üzerinde
kurulacak raylı sistem ile yolcu ve yük
trenlerinin geçeceği şekilde dizayn ediliyor olmasının mühendislik anlamında
önemi nedir?
Üzerinden yük trenlerinin geçecek olması bu köprüyü benzersiz kılan en önemli
özelliktir. Çünkü dünyada üzerinden yük
treni geçen bu uzunlukta başka bir asma
köprü yoktur. Bizim köprümüz işveren’in
ihale sürecinde belirttiği ihtiyaca ve şartnameye uygun olarak üzerinden aynı anda 2
adet yük treni geçecek şekilde dizayn edilmiştir.
İhale şartnamesi ayakları karada olan,
üzerinden 2*4 şeritli karayolu ve 2*1 şeritli demiryolu geçen bir köprü yapılmasını
tarifliyor. Yoğun boğaz trafiği nedeniyle
denizde hiçbir ayak yapılmasına izin verilmediğinden bu durum yapılacak köprünün
ana açıklığının en az 1400 m civarında olmasını gerektiriyor. Böyle bir köprünün
asma köprü dışında bir metotla yapılması
mümkün değil.
Hepimizin bildiği gibi asma köprüler
karayolu geçişleri için uygun olmakla birlikte demiryolu geçişleri için kolay ve uygun bir çözüm değildir. Bir kere işletme ve
bakım gereksinimleri nedeniyle demiryolu
projelerinin dizayn standartlarının karayollarından çok farklı olduğunu (eğim, kurb
çapı, vb) belirtmek isterim. Her iki projede
güzergahı kullanan araçlar birbirinden çok
farklıdır (uzunluk, tonaj, yük etkisi, titreşim, vb). Yapının zorlanması (ölü yükün hareketli yüke oranı, deprem, rüzgar, salınım,
yorulma etkisi) farklıdır. Bu gibi sebepler,
üzerinden raylı sistem geçen köprülerin
karayoluna göre düze daha yakın, ağır ve
rijit bir tasarıma sahip olmasını gerektirir.
Kısacası üzerinden raylı sistem geçen köprülerin aslında asma köprü olmaması beklenir. Ancak ana açıklığın uzun olmasının şart
olduğu durumlarda mecbur kalındığı için
yapılırlar. Bu gibi durumlarda da bugüne
kadar ortaya çıkan ve uygulanan tek çözüm
raylı sistemin alttan geçtiği, iki katlı (double
deck) bir asma köprü yapılmasıdır.
İşte bizim köprümüzü benzersiz kılan
başka bir özellik daha. Dünyada üzerinden
raylı sistem geçen ve tek katlı olan başka bir
asma köprü yoktur. Üstelik III. Boğaz Köp-

Cem Erer

“Boğazımız dünyada bir eşi daha
olmayan, müthiş bir güzelliğe
sahip. Her şeyin en iyisine layık.
Burada yapılacak bir köprünün
hem teknoloji hem tasarım anlamında benzerlerinin en iyisi, en
güzeli olması, çevresine uyum
sağlaması gerekir.”

Ana açıklığı 1104 m’dir. En dıştaki kablosunun uzunluğu 580 m’dir. Bu uzunluk bizim
köprümüz yapılmadan önceki dünya rekorudur. Bizim köprümüzde bu rekor 600 m
ile geçildiği halde rahatça görülebileceği
üzere tek başına köprünün tüm orta açıklığını kapsamaya yetmemektedir.
Bu arada Russky Island Köprüsü’nün
2x2 şeritli bir karayolu köprüsü olduğunu
belirtmek isterim. Üzerinde bir demiryolu geçişi yoktur. Bu anlamdaiki köprünün
benzer köprülermiş gibi kıyaslanması bile
doğru değildir.

rüsü’nün ana açıklığı dünyada mevcut olan
diğer örneklere göre çok daha uzundur. Bu
nedenle hybrid olarak tasarlanmıştır. Bu
köprüde ana kablo ile eğik askı halatlar birlikte kullanılmaktadır.
Mühendislik anlamında tüm bu tasarım
özellikleriyle III. Boğaz Köprüsü ilk ve tek
örnektir.
- Daha önce denenmiş, uygulanmış,
zorlukları görülmüş ve çözülmüş sadece
eğik askı halatlara sahip ya da sadece ana
kablolara sahip nispeten alışılmış, daha
kolay diyebileceğimiz, standart bir asma
köprü yapmak yerine neden tasarım ve
uygulamada sizin bir çok yenilik ve zorluklarla mücadele etmenizi gerektirecek
hybrid bir köprü yapmayı tercih ettiniz?

- Peki, III. Boğaz Köprüsü mevcut iki
köprüde olduğu gibi sadece ana kablolar
kullanılarak dizayn edilemez miydi?

Bu köprü sadece eğik askı halatlara sahip şekilde dizayn edilemezdi. Çünkü 1.400
m’lik ana açıklık bu tip köprülere göre çok
büyük bir uzunluktur. Bugüne kadar eğik
askı halatlarla yapılmış en uzun asma köprü
Rusya’nın doğusunda Vladivostok bölgesinde yapılan ve 2012 yılında açılan Russky
Island Köprüsü’dür (cable stayed bridge).

Tabiki edilebilirdi. Üstelik bu durumda
kule yüksekliği şu andaki haline göre yaklaşık 100 m daha kısa olurdu. Ama bu durumda köprünün dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi mutlaka iki katlı olması
gerekirdi. Bu da köprü bittiğinde Boğaz’da
yaklaşık 16 m yüksekliğinde bir çelik yığını
göreceğimiz anlamına gelmektedir. İşte bizim çıkış noktamız buydu. Boğaz’ımız dünyada bir eşi daha olmayan, müthiş bir güzelliğe sahip. Her şeyin en iyisine layık. Burada
yapılacak bir köprünün hem teknoloji hem
tasarım anlamında benzerlerinin en iyisi, en
güzeli olması, çevresine uyum sağlaması gerekir. Buradaki görüntüyü iki katlı bir çelik
yığını ile bozmak istemedik. Böyle bir köprüyü tek katlı olarak dizayn edilebilir miyiz
diye düşünmek istedik.
- Bunu nasıl başardınız?
Köprü tasarımı konusunda dünyadaki
en tecrübeli ve en iyi uzmanlarla çalıştık.
Köprünün konsept tasarımı, aralarında
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Normandiya Köprüsü (Fransa), Vasco Da
Gama Köprüsü (Portekiz), Millau Viyadüğü
(Fransa) de dahil olmak üzere 100’ün üzerinde
köprünün tasarımcısı olan Michel Virlogeux
tarafından yapılmıştır. Uygulama projeleri konusunda çok deneyimli olan T-Engineering
(İsviçre) ve Greisch (Belçika) firmaları ile çalışıyoruz. Ayrıca tüm kabul ve hesapları tekrar
tekrar kontrol etmek için Setec (Fransa) firmasını bize “Bağımsız Tasarım Kontrol” (Independent Design Checker) hizmeti vermesi
için görevlendirdik. Kurduğumuz çalışma
grubunda Lombardi (İtalya), CSTB (Fransa), Fugro (Hollanda) gibi konusunda uzman
daha onlarca büro var. Bu çok büyük bir proje.
İşbirliği yaptığımız birçok uzman var.
Bizim çalışmalarımız ve kurduğumuz takım dışında Karayolları da, müşavir firma olarak atadığı son derece uzman kadrolarla -Yüksel-Chodai(Japonya) JV Ortaklığı ile- birlikte
tüm çalışmaları denetliyor.
Yaptığımız çalışmalar sırasında ana kablolardan vazgeçmeden, eğik askı halatları ekleyerek, hybrid bir dizaynla gereken dizayn
kriterlerini sağlayabileceğimizi ve köprüyü tek
katlı ve istenen uzunlukta yapabileceğimizi
fark ettik (highly rigid suspended bridge). Tabi
hybrid olduğu için tasarım çok daha kompleks
hale geldi. Tüm koşulları sağladığımıza emin
olmak için birçok zorluğu yenmemiz ve tasarım çalışmalarını çok ileri bir boyuta taşımamız gerekti. Modelleme sırasında dünyanın en
gelişmiş laboratuarlarında çalıştık. Köprünün
inşaat ve işletme aşamasında başına gelebilecek en gayri müsait durumları gözönüne aldık,
bu durumlardaki davranışını irdeledik. Bu tip
yapılarda rüzgar yüklerinin olumsuz tesirleri, deprem yüklerine göre 2 kat daha fazladır.
“Tam aeroelastik rüzgar test ve analizlerini”
İtalya’nın Milano şehrinde Polytechnico Üniversitesinin laboratuarlarında, çelik tabliye ve
kule modelleri üzerindeki rüzgar yük ölçümleri ve stabilite analizlerini CSTB’nin Fransa’nın
Nantes şehrindeki laboratuarlarında gerçekleştirdik. Rüzgar testlerinde 300 km/h hızda
esen rüzgarlara karşı köprüyü test ettik ve her
durumda istenen sınırlar içinde davrandığını
gördük.
- Köprünün tasarımına ait diğer önemli
özellikler nelerdir?
Karayolu ve demiryolunun aynı seviyede
geçmesi tabliye genişliğini 20 m, eğik askı halatların eklenmesi kule yüksekliğini 100 m arttırmıştır. Halatların açısını belli bir limit içinde
tutmak gerektiğinden eğik askı halatlı köprülerin kule yüksekliği, aynı açıklıklı klasik asma
köprülere göre çok daha yüksek olur. Kulelerin
çok yüksek olması ve kuleye saplanan eğik askı
halatların varlığı kuleleri çelik yerine betonarme olarak tasarlamayı tercih etmemizin en
önemli nedenidir (titreşim, malzeme davranışı, rijitlik). Kuleler dolu değil, kutu kesittir. İçi
boştur. Çünkü kutu kesitlerde daha az mal28
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zeme kullanarak, çok daha yüksek atalet momentlerine sahip oluruz. Tabiki kutu kesitler
dolu kesitlere göre daha zor olduğundan birim
kalıp ve beton işçilik maliyetleri daha fazla olur
ama bu sayede burkulmaya karşı çok daha yüksek dirençler elde etmiş olacağımızdan toplam
maliyette bu en optimum çözümdür.
Köprüde toplam 176 adet eğik askı halatımız (stay cables) var. Bunlar her iki kıtada,
kulelerin kuzey ve güney kısımlarından orta
açıklığa ve arka açıklığa doğru 22 adet eğik askı
halat şeklinde uzanıyor. Bu kabloların içinde
5,2 mm çapında, 1,960 Mpa dayanıma sahip
–ki bu bir köprüde bugüne kadar kullanılan
en yüksek dayanıma sahip mukavemettir140,000 adet tel vardır. Eğik askı halatlarda kullanılan tellerin toplam uzunluğu 46,000 km’dir.
Ana kablolarda (main cables) PPWS
-Prefabricated Parallel Wire System- teknolojisi kullanılmıştır. Ankrajdan ankraja yaklaşık
2500m boyunca uzanan her iki ana kablonun
çapı yaklaşık 73cm’dir. Her ana kablonun içinde 113 adet büklüm (strand), her büklümün
içinde 127 adet tel vardır. Bu tellerin muka-

Sonuç olarak üzerinden 2 tane
yük treninin aynı anda geçebileceği ve 2.475 yıllık periyota sahip deprem yüklerine dayanacak
şekilde, son derece sağlam ve bir
o kadar da zarif bir köprü tasarımı ortaya çıkardık.
vemeti 1,860 Mpa’dır. Kuleler ile ankraj bloğu
arasında uzanan ilave toplam 36 adet strand
daha vardır. Ana kabloların içinde 5,4 mm çapında toplam 35,000 adet tel vardır. Bu kısımdaki tellerin toplam uzunluğu 75,000 km’dir.
Ana kablolar ile çelik tabliyeler arasında
uzanan askı halatların (hangers) içinde 17,000
adet tel vardır. Bu tellerin toplam uzunluğu
1,200 km’dir. Çapları 7 mm olan bu tellerin dayanımı 1,770 Mpa’dır.
Köprüde kullanılan her bir tel çok yüksek
standartlara sahiptir. Bu özellikteki teller dünyada sadece birkaç fabrikada üretilmektedir.
Tellerin toplam uzunluğu 120,000 km, toplam
ağırlığı 23,000 ton’dur.
-Rakamlar projenin büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Yine de şunu nasıl başardığınızı sormak istiyorum. Söylediklerinizden tasarımda birbiriyle zıt gibi görünen
iki hususu sıradışı bir estetik ve uyum içerisindebir araya getirdiğinizi ve çözdüğünüzü görüyoruz. Üzerinden 2 yük trenin aynı
anda geçeceği ve böylesine uzun bir orta
açıklığa sahip dünyada benzeri olmayan
yüksek standartlara sahip bir asma köprü
yapılması fikri ile bu tip köprülerde daha

Dikkat ederseniz köprü çıkışındaki demiryolu tünelleri nedeniyle arka açıklığın uzunluğu orta açıklığın uzunluğundan daha kısadır.
O nedenle 22 adet eğik askı halatın açıları orta
açıklıkta ve arka açıklıkta farklıdır. Bundan dolayı eğik askı halatların arasındaki mesafe orta
açıklıkta 24 m iken, arka açıklıkta 16 m’dir. Birbirinin karşıtı olan eğik askı halatlar nedeniyle
orta açıklıkta 24 m’lik bir tabliye ağırlığının,
arka açıklıkta 16 m’lik bir tabliye ağırlığı ile
dengelenmesi gerekiyordu. Kısacası daha dengeli bir tasarım için arka açıklıkta orta açıklığa
göre daha ağır bir malzeme kullanmalıydık.
Betonarme yapmamızın başlıca sebebi bu.
Bu arada betonarme tabliyenin de köprüdeki her eleman gibi dolu kesit değil, kutu kesit
olduğunu, döşeme ve duvarlarda her iki yönde
uygulanan ard germe (post-tensioning) teknolojisi ile yükler altında dayanımının ve rijitliğinin arttırıldığını belirtmek isterim. Neticede,
bu basit bir karayolu köprüsü değil. Üzerinden
hızlı trenler ve yük trenleri geçecek. Bunu herzaman aklınızda tutmanız gerekiyor.
önce alışılmış olmayan güzellikte, zarif bir
görüntünün aynı tasarım içerisinde biraraya getirilmiş olması. İkisi aynı anda nasıl
mümkün oldu?
Bu noktada III. Boğaz Köprüsü’nün tasarımına ait önemli bir özelliği daha paylaşmam
gerekiyor. Bildiğiniz gibi asma köprüler çok
uzun olduğu için, orta açıklığın her zaman
belirli yükler altında boyuna yönde bir miktar
uzamasına izin veririz. Hiç hareket etmesine
izin vermeseydik gece-gündüz, yaz-kış gibi
sıcaklık farklarında veya deprem, rüzgar, fren
yükleri gibi durumlarda iç gerilmeler ve mesnetlere gelen yükler çok daha fazla olurdu.
Mevcut Boğaz köprülerinde genleşme derzleri
(expansion joints) kulelerin olduğu yerdedir.
Köprünün arka açıklığı (back span) sabit iken,
orta açıklığı (main span) yükler altında boyuna yönde bir miktar hareket etme özelliğine
sahiptir. Genleşme derzlerinin üzerine yerleştirilen belli özellikteki elemanlar sayesinde araç
trafiğinin köprünün bu noktadaki hareketinden etkilenmeden güvenli bir şekilde devam
etmesini sağlayabiliyoruz.
III. Boğaz Köprüsü’nde kulelerin olduğu
yerde böyle bir ayrım yoktur çünkü genleşme derzleri kulelerin olduğu yerde değildir.
Köprünün her iki tarafında, kulelerin yaklaşık
300m gerisine tekabül eden bir noktada, ankraj bloğunu (anchorage block) destekleyen
yaklaşım plağı (ground approach) ile kenar
açıklığın birleştiği yerdedir. Yani hareket eden
orta açıklık her iki yönde arka tarafa doğru
kesintisiz bir şekilde 300m daha uzamaktadır.
Uzayan, kısalan kısacası hareket eden tabliyenin uzunluğu boydan boya yaklaşık 2 km’dir.
Bunu sağlamak için kulede tabliyenin altında
kalan bağlantı kirişinin üzerinde ve yaklaşım

viyadükleri (approach viaducts) ayakları ile
tabliye arasında tabliyenin boyuna yönde hareketini engellemeyen çok özel, sarkaç mesnetler
(pendulum bearings) vardır.
Orta açıklığa doğru uzanan 22 adet eğik
askı halatın hepsi hareket eden çelik tabliyenin
üzerine bağlıyken, arka tarafa doğru uzanan 22
adet eğik askı halatın 17 tanesi hareket eden
beton tabliyeye, 5 tanesi sabit olan yaklaşım
plağına bağlıdır. Tahmin edeceğiniz üzere eğik
askı halatların her biri bulunduğu noktada
hareketli tabliyeyi kuleye doğru çeker. Her ne
kadar köprü genel olarak arka ve orta açıklıkta her iki yönde eğik askı halatların sayısı aynı
olduğundan dengeli bir konsol özelliği gösteriyorsa da, hareket eden tabliyenin üzerine orta
açıklıkta 22 adet, arka açıklıkta sadece 17 adet
eğik askı halat bağlı olduğundan, aslında tabliyenin üzerinde yatay yöndeki yükler bilerek
dengelenmemiş durumdadır. Tasarımdaki bu
özellik köprünün çok uzun olan ana açıklığının
ortadaki kısmını sürekli kulelere doğru çekilir
ve gergin durumda tutar. Bu da köprünün orta
bölgesini ağır tren yükleri altında bile daha az
deformasyonla taşımasını sağlar. Literatürde
bu tip köprülere “bi-stayed” köprüler denir.

gündüz, aynı anda çalışarak, hiçbir kule gecikmeden çalışmaları başarıyla tamamlamıştır.
Kullanılan betonun birçok özelliği vardır.
Agrega Ömerli’deki bir taş ocağından çıkarılan
kireç taşından elde edilmiştir. Karışımda alkali-silika reaksiyonunu engellemek için düşük
alkalili çimento kullanılmıştır. Betonun klor
diffüzyon oranı 3x10-12 m2/s’den düşüktür.
Bu çok yüksek olan standardı yakalamak ve
geçirimsizliği arttırmak için bağlayıcı olarak
çimentoyla birlikte % 65 oranında cüruf kullanılmıştır. Bu aynı zamanda hidratasyon ısısını
düşürmüş ve dürabiliteyi arttırmıştır. Fakat
cürufun bir özelliği de prizi geciktirmesidir. Bu
nedenle kayar kalıbın hızının düşmemesi için
projenin dizayn kriterinin çok daha üzerinde
mukavemete sahip bir beton tasarımı kullanmak zorunda kaldık. Beton dökümü sırasında
aldığımız numunelerden yaptığımız testler şu
anda beton mukavemetinin C100’lere yaklaştığını göstermektedir. Projedeki dizayn kriteri
C50’dir.
Ayrıca bu projede Türkiye’de pompayla
dökülen en yüksek kota ulaşılmıştır. Kulelerin
yapımı sırasında 305 m yüksekliğe betonun
başarıyla pompalanması sağlanmıştır. Slump
değerleri 18-22 cm arasında çıkmıştır.

- İnanılmaz. Bu projeye ait bilgiler bizim gibi mühendislik öğrencileri için bulunmaz bir fırsat. Biraz da kullanılan betonun özellikleri ve teknolojisi ile ilgili bilgi
verebilirmisiniz?

- Tabliyeler neden köprünün orta açıklığında çelik, arka açıklığında betonarme
yapıldı? Bunun belli bir sebebi var mı?

Kulelerin inşaatı sırasında kayar kalıp ve
tırmanır kalıp teknolojileri birlikte kullanılmıştır. Kulelerin büyüklüğü ve yüksekliği nedeniyle bu alanda da dünyadaki sayılı uygulamalardan biri gerçekleştirilmiştir. Birbirinden
bağımsız 4 ayrı ekip, bir sene boyunca gece

Böyle yapmamızın birçok sebebi var. Ama
genel olarak betona göre mukavemeti daha
yüksek ve hafif olduğu için ana açıklıkta çeliği
kullanmanın daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Betonarme olsaydı bu bölüm çok ağır
olurdu ve kesitler büyürdü. Bunu istemezdik.
- O halde arka açıklıkta neden betonarme yerine çelik kullanmadınız?

- Diğer Boğaz Köprülerinde kuleler
dikdörtgen şeklinde. Siz neden kuleleri A
şeklinde yapmak istediniz?
Sizce neden?
-Bilemiyoruz. Daha güzel olduğu için
olabilir mi?
Evet, daha güzel olduğu doğru. Ama bunun nedeni sadece daha güzel olması değil
elbette. Unutmayın ki yukarı doğru kayar kalıpla 6o eğim yerine dik açıyla düz bir şekilde
çıksaydık işçilik anlamında her şey çok daha
kolay olurdu ve projeyi çok daha kısa sürede
bitirebilirdik. İş hayatında özellikle şantiyecilikte zaman maliyet demektir. Mühendislikte
her şey bir optimizasyonun sonucunda ortaya
çıkar. Dolayısıyla öyle olmasının altında yatan
mutlaka bir neden vardır. Şu şekilde anlatabilirim;
Bu köprü alışılageldiği şekliyle 2 katlı ve
klasik bir asma köprü şeklinde yapılsaydı kuleler doğal olarak dikdörtgen şeklinde olacaktı.
Çünkü tabliyenin tüm yükünü ana kablolara
ileten askı halatları tabliyenin dış kenarına
asılı olacağından bir ankrajdan diğerine kadar
uzanan ve kulelerin üzerinden geçen iki adet
ana kablo da doğal olarak kulelerin dış kenarlarına yapılacak semerlerin (saddle) üzerine
oturuyor olacaktı. Unutmayın ki kuleler düşey
yönde tüm köprünün ağırlığını taşımaktadır.
Mühendislikte yükün en kısa yolla zemine
aktarılması esas olduğundan, bu durumda
zeminden semerlerin olduğu noktaya kule
ayaklarını dik bir şekilde çıkarmak yani dikdörtgen bir kule yapmak ihtiyacı karşılayan en
optimum şekildir.
III. Boğaz Köprüsü hybrid bir köprü
olduğundan tasarım biraz daha karışıktır.
Öncelikle en gayri müsait durumda daha
dengeli bir sonucun ortaya çıkması için
görece ağır olan raylı sistemi köprünün orCIVIL NEWS MAGAZINE 2015
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tasından, karayolunu kenarlardan geçirdiğimizi belirtmek isterim. Eğik askı halatlar
kuleye nispeten daha yakın olan kısmı taşırken (stiffened zone), ana kablolar köprünün orta açıklıktaki bölümünü (suspended
zone) taşımaktadır. Bir de ikisinin arasında
kalan her iki halatla beraber taşınan geçiş
bölümü (transition zone) vardır. Orta açıklıkta eğik askı halatlar tabliyelerin kenarına
giderken, ana kablodan aşağıya sarkan askı
halatlar ağırlığın görece daha büyük olduğu
ve trenlerin geçeceği şeritlerin kenarına gider. Bu durumda ana kablolar artık en dış
kenarda değildir, ortaya yakın bir bölgededir. Dikdörtgen bir kule yapsaydık, semerler mecburen kulelerin ortasına yakın bir
yerde olacağından ana kablodan gelen yükler zemine aktarılmadan önce bir de konsol
bir şekilde kulenin kenarlarına gitmesi gerekecekti. Bu durumda optimum olan çözümün zeminden direkt semerlerin olduğu
noktaya doğru uzanan ayaklara sahip olan
üçgen kuleler olduğu açıktır.
- Çok doğru. Peki kule ayaklarının
kesitinin üçgen olmasının sebebi nedir?
Dikdörtgen bir kutu kesit daha sağlam
olmaz mıydı?
Hem daha sağlam olmazdı hem de uygun olmazdı. Daha fazla malzeme kullanmış
ve ağırlığı gereksiz yere arttırmış olurduk.
Yukarıya dümdüz, dik bir şekilde çıkan
kule ayakların tüm kesit boyunca yere dengeli bir şekilde basacağından, dikdörtgen
bir kesite sahip olması tabiki en doğalı. Ama
aynı durum bir yöne doğru belli bir açıyla
eğilen kule ayakları için geçerli değildir.
Birbirine doğru yükselen üçgen kulelerde
birbirine bakan ve içeride kalan daha uzun
kenarın taban, diğerlerin ikizkenarlı bir üçgene ait kenarlar olduğu üçgen kesitler, gereken atalet momentini yüksek rüzgar yükleri karşısında daha az malzeme kullanarak
yakalamak açısındandaha avantajlıdır. Eğik
bir kulede, simetrik olsun diye dış kenara
daha fazla beton dökmenin karşılığında
yüksek bir fayda almayacağınız çok açık.
- Ya rezonans etkisi? 1940’lı yıllarda
Amerika’da yapılan, o dönemin en büyük açıklıklı asma köprüsünün rüzgar
ve rezonans etkisi nedeniyle yıkıldığını
biliyoruz. III .Boğaz Köprüsü’nde böyle
bir risk var mı?
Asma köprülerin zayıf taraflarından
biri yüklerin en doğal hallerinde yerçekimi
nedeniyle aşağıya doğru çekildiği duruma
karşı halatlarla çok güvenli bir şekilde asılı
olduğu halde, tabliyeye burulma yönünde
gelebilecek kuvvetlere karşı aynı rijitlikte
karşı koyabilecek bir özelliğe sahip olmamasıdır. Söylediğiniz gibi 75 yıl önce San
Francisco’da Tacoma Köprüsü açıldıktan
sadece 3 ay sonra bu nedenle yıkılmıştır.
Ama o zamanlar asma köprülerin davranışı
ile ilgili bilgilerimiz maalesef bu kadar çok
değildi. O üzücü olaydan sonra geçen yıl30
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lar içerisinde teknolojik gelişmelere paralel
olarak tasarım kriterlerimiz, malzeme davranışı ile ilgili bilgilerimiz ve mühendislik
çözümlerimiz çok artmış durumdadır. Modelleme çalışmalarında en gayri müsait durumlar dikkate alınarak, hep güvenli tarafta
kalarak projelendirme yapılır. Günümüzde
asma köprüler için böyle bir risk olmadığını
söyleyebiliriz.
Titreşimi sönümlemek için eğik askı
halat ve çelik tabliye birleşimlerinde dünyanın en gelişmiş damper’larını kullanacağız.
Ama dünyanın en gelişmiş damper’ları da
olsa bu parçaların enerjinin sadece % 6-7
mertebesinde bir bölümünü sönümlendirdiğini belirtmek isterim. Tasarımı sadece
bir şeye güvenerek yapmayız.
- Proje “yap-işlet-devret” modeli ile
ihale edildi. Bu modelin devlete sağladığı yararlar nelerdir?
Devlet güzergahın nereden geçeceğini
belirleyerek bu projeyi “Yap-işlet-devret”
olarak ihaleye çıkardı. Böyle büyük bir
altyapı projesinin “Yap-işlet-devret” olarak
ihale edilebilmesi bile ülkemiz açısından
çok önemli bir şeydir. Çünkü bugüne kadar
böyle bir şey olmamıştı. Zira altyapı işlerinde metraj riski çok büyük olduğu için
bugüne kadar bu risk her zaman devlete ait
olmuştur. Devlet deneyimli bir müteahhit
seçip, Karayolları birim fiyatları üzerinde
anlaşarak ihtiyacı olan yolları yaptırmış ve
parasını ödemiştir. İzmit Körfez Köprüsü
ve İzmir Otoyolu projesi ile Kuzey Marmara Otoyolu ve 3.Boğaz Köprüsü projesi devletin bir altyapı projesini “Yap-işlet-devret”
olarak gerçekleştirdiği ilk örnekler olmuştur. Şu anda her iki projede de çalışmalar
başarıyla devam etmektedir.
YİD projelerinde tüm metraj ve fiyat
riski görevli şirkete aittir. Devletin cebin-

den yapım ve işletme anlamında hiçbir para
çıkmamaktadır. İşverenimiz olan Ulaştırma
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü,
hiç para harcamadan otoyolun yapılmasını
sağlayacak ve sahibi olacaktır. Bunun için
minimum bir araç geçiş sayısını taahhüt etmiş ve belli bir süreliğine otoyolun gelirinden feragat etmiştir.
Bu projelerde devletin iki tane önemli
sorumluluğu vardır. Kamulaştırmayı yapmak ve çalışılan alanın yer teslimini yapmak. Bunun dışında kalan herşey ihaleyi
kazanan Görevli Şirkete aittir. % 20 öz sermaye koyarak gerekli finansmanı bulmak,
ana parayı ve faizleri ödemek, all risk sigortasını yapmak, mobilizasyonu yapmak,
projeyi EPC (Engineering, Procurement,
Construction)olarak her şeyiyle tamamlamak, otoyolu devreye almak, işletmek,
paraları toplamak, yolun bakımını yapmak
ve süre sonunda otoyolu işverene sağlam ve
çalışır durumda teslim etmek.
Köprü ve otoyolda alınacak bedelleri
devlet önceden belirlemiş ve ihalede ortaya
koymuştur. Yani bu anlamda oyunun kurallarını devlet belirlemiştir. Görevli Şirket,
yeterliliğe sahip firmalar arasından süreye
yarıştırılarak belirlenmiştir. ICA (IC İçtaş
İnşaat – Astaldi JV) son derece rekabetçi
bir teklif sonucunda bu projenin yapımına
hak kazanmıştır.
- Üzerinde çok konuşulan bir konu
daha var. III .Boğaz Köprüsü ve Kuzey
Marmara Otoyolu Projesi İstanbul’da
yaşayan insanları ve doğayı nasıl etkileyecek?
Bunu sorduğunuz çok iyi oldu aslında.
Çoğu kimse bu proje kapsamında dünyanın
sayılı ÇSED çalışmalarından birinin yapıldığını bilmiyor. Projenin İstanbulluları ve
İstanbul’un doğasını en az düzeyde etkile-

mesi için tüm önlemler alınmıştır. Bu konuda özellikle dünyanın en iyilerinden biri
olan uluslararası bağımsız çevre danışmanlığı şirketi AECOM (İngiltere) firması ile
çalıştık. ÇSED çalışmasını yürütmek üzere
firmanın yerli ve uluslararası uzmanlarından
oluşan deneyimli bir ekip görevlendirildi.
Bir yıl süren titiz çalışmalar sonucunda projenin inşaat ve işletme aşamalarının fiziksel,
doğal, kültürel ve sosyal çevre üzerindeki
olası tüm etkileri araştırılmış, olumsuz etkileri önlemek, azaltmak ve dengeleyerek
telafi etmek maksadıyla Çevresel ve Sosyal
Eylem Planı belirlenmiş, daha planlama
aşamasında gerekli değişiklikler yapılarak
doğal hayatın korunması sağlanmıştır.
Bu çalışmalar sadece Türk Çevre Kanunu kapsamındaki ilgili tüzük, yönetmelik,
tebliğ, vb. mevzuatlara göre değil Ekvator
Prensipleri, IFC Prensipleri gibi dünyada
geçerli olan en yüksek uluslararası normlar
esas alınarak yürütülmüştür.
ÇSED kapsamında ele alınan başlıca
konular; ekoloji ve biyoçeşitlilik, arazi kullanımı, trafik gürültüsü ve titreşim, su kalitesi, jeoloji ve toprak, atık yönetimi, hava
kalitesi, görsel etkiler, sosyo-ekonomi, arkeoloji ve kültürel mirastır.
Örneğin bu kapsamda yapılan çalışmalar sayesinde muhafaza ormanlarının
korunması sağlanmış, yönetilebilir orman
alanı içerisinde etkilenen 440 hektarlık
alanının telafisi için Cumhuriyet tarihinde özel sektör tarafından yapılan en büyük
ağaçlandırma projesi ile İstanbulda 1400
hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması
yürütülmektedir. Bunun 900 hektarlık bölümünde çalışmalar geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlanmıştır. Kalan kısım bu sene
sonunda tamamlanacaktır.
Yaban hayatı koruma sahasında yaşayan
hayvanların hareketlerinin sınırlandırılmaması için tüm vadiler viyadükle geçilmiş,
ayrıca ekolojik köprü projelendirilmiştir.
Göçmen kuşların dinlenme yeri olan Riva
bölgesinden geçen güzergah (Abbasın Çayırı), planlama aşamasında güneye kaydırılarak bu bölgede doğal hayatın korunması
sağlanmıştır. Yine uzmanlar tarafından
yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilerek “Vakıf Taşdelen Memba Suları”
bölgesinden geçen güzergah değiştirilmiş,
bu bölgedeki su kaynaklarının korunması
sağlanmıştır.
Ayrıca Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) gereğince, herhangi bir kişi
veya kurumun projeye dair görüş, endişe
ve şikayetlerini bildirebilmesi için ICA tarafından bir Sorun Giderme Mekanizması
oluşturulmuştur.
Sadece ÇSED raporu için söylemiyorum, bu tip büyük ölçekli projelerde tüm
çalışmalar konusunda uzman kadrolarca ve
çok yüksek standartlarda sürdürülür. Bu anlamda ICA’nın titizlikle yürüttüğü bu proje
aslında sektörün tümü için uygulamada bu

Okuldan mezun olmak, iyi bir eğitim almak, derslerde başarılı olmak, diploma sahibi olmak gerek
şarttır, yeter şart değildir. Olması
gereken şeylerden sadece biridir.
Onun iyi bir şekilde yapılması
tabiki iyi birşeydir. Ama başka
şeyler de vardır. Örneğin, ruhsal
temizliğiniz, kendinizle barışık
olmanız, ekip oyunculuğunuz,
problem çözme yeteneğiniz, yöneticilik becerileriniz.

kültürün yerleşmesi ve mesleki değerlerin
daha ileri seviyeye yükselmesi açısından
hepimize iyi bir örnek olmuş ve pozitif katkı sağlamıştır.
- Biraz da şantiyecilikten ve iş hayatından bahsedelim. Kariyerinin başında olan
yeni mezunlara önerileriniz nelerdir?
Mühendis adayı yeni mezun oldu, iş
arıyor ve bunun o kadar kolay olmadığını görmeye başladı. Zira her sene mezun
olan binlerce mühendis var. Üstelik henüz
farkını ortaya koyabileceği büyük bir iş tecrübesi yok. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz.
Bunlar bir eksi değil yaşanılan sürecin doğal bir aşaması aslında. Fakat bu noktada
kişinin kendisini yeterince tanımaması ve
buna hazır olmaması bir eksiklik olabilir.
İşte buna dikkat etmeliyiz. Bence kişinin
öğrenciliği sırasında yaptıklarıyla, ilişkileriyle, bilinciyle farkını çoktan hissettirmeye
başlamış olması lazım. Neye meyilli olduğunu, becerilerini, zayıf noktalarını, neyi ne
kadar yapabileceğini, nerede zorlanacağını,
sıradaki adımın ne olduğunu biliyor olması,
buna göre hazır olması ve hareket ediyor
olması önemlidir. Üniversitenin ortamını,
stajları, teknik gezileri, etkinlikleri bunu
daha ileriye taşıyacak bir fırsat olarak değerlendirmesi lazım.
- Bu meslekte iyi bir okuldan mezun
olmak önemli bir avantaj mıdır?
Muhakkak bir avantajdır. Ama üstüne
bir şey koymadıktan sonra bunu iyi değerlendirdiğinizi ve yeterli olduğunu söylemek
doğru olmayacaktır. Unutmayın ki, okul başarısı ile hayat başarısı bambaşka şeylerdir.
Şantiyede kimse size gün içerisinde düzgün
yayılı yük altında kirişin ortasındaki momentin değerini sormayacaktır Momentin
ql2/8’e eşit olduğunu bilmek sizi kurtarmaz.
Kısacası başka birçok unsur vardır.
“Adam olacak çocuk kendini küçükken
belli eder.” diye bir söz vardır. Öğrenciyken
işe bulaşmayı öğrenmediyseniz, stajlar ve
teknik geziler sırasında projeler, firmalar,

insanlar, organizasyonlar, sektör ve piyasa
hakkında gerekli bilgileri kazanmadıysanız,
mesleğinizle ilgili hiçbirşey öğrenemediyseniz, kimse üzerinde hiçbir iz bırakamadıysanız mezun oldunuz diye bir anda doğru işi
bulacağınızı, size teklif edileceğini bekleyemezsiniz. Hayat size altın tepsi içerisinde
gelmeyecektir. Eğer o güne hazırlanmadıysanız, öğrenciliğiniz sırasında bu bilinçle
hareket etmediyseniz mezun olunca kendinizi bir anda sudan çıkmış balık gibi hissetme ihtimaliniz çok yüksek demektir.
- Başarının bir reçetesi var mıdır?
Başarı sizin kişiliğinizin bir sonucudur,
bir gün kapıyı çalmasını, gelmesini beklediğiniz bir misafir değil. Eğer hakediyorsanız, oradadır zaten, sizinle beraberdir. İş
hayatında sorumlulukların, görevlerin bir
gün sürpriz bir şekilde verilmesini beklemezsiniz, kendiniz alırsınız. Yani yaptıklarınızla, tavırlarınızla, hak ettiğiniz için, hazır
olduğunuz görüldüğü için size verilir. Eğer
verilmiyorsa, üstünüzdekini suçlamak yerine neden olmuyor acaba diye düşünmeniz
daha faydalı olacaktır.
Bu seçimlerinizden bile bellidir. Eğer
sürekli hiçbir riski, zorluğu, özelliği, derinliği olmayan, rahat bir iş ortamını seçiyorsanız, bir gün birilerin sizi alıp bir anda genel
müdür yapmasını beklemeniz doğru olmaz.
Pozisyonun gerektirdiği tecrübeyi, bilgiyi
ve olgunluğu zaman içerisinde kazanmış olmanız gerekir. Gerçekten işin içine dalmalı
ve yüzmeyi öğrenmelisiniz. İşin başında sakın zorluklardan kaçınmayın. Mutlaka şantiyeciliğe adım atın, öğrenin. Yoksa tatlı su
mühendisi olarak kalırsınız. Eksikliğiniz yüzünüze vurulur. Bir anda yönetici olamazsınız. Ama yeteneğiniz varsa çoğunluk içinde
çabuk sivrilirsiniz. Eğer algılarınız açıksa,
büyük bir ihtimalle sorunlar sizin daha çabuk olgunlaşmanıza vesile olacaktır. Gün
içerisindeki problemler bile öğrenmeniz,
tecrübe sahibi olmanız, kendinizi göstermeniz için birer fırsattır aslında. Unutmayın ki, yürüyen adamın ayağı takılır derler.
İşlerin ters gitmesi bile yürüdüğünüzün,
ilerlediğinizin bir işaretidir. Rahat bir hayat
hiçbir şey öğretmez.
Bir insanın kendini tanıyor olması, yapacağı işe yatkın olması, işini sevmesi, -mış
gibi yapmaması, kendisini her zaman geliştirmeye açık ve istekli olması gerekir. Kendisine ve bulunduğu pozisyona artı bir değer katmayan kişi zamanla sıradan olmaya
ve geri kalmaya mahkum olur ◀
III. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim
Köprüsü) Proje Kontrol Direktörü Sayın
Cem Erer’e bu keyifli sohbeti, bize olan
yardımları ve misafirperverliği için çok
teşekkür ediyoruz.
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11 EYLÜL

ABD

İKİZ KULELER’İN ARDINDAN
Dünya Ticaret Merkezi’nin
görkemli ikiz kuleleri, bundan 14 yıl önce tarihin en
kanlı terör saldırılarından
biriyle karşılaşmıştı. Çelik
konstrüksiyondan yapılan
ve yıkılmayacak şekilde tasarlanan kulelerin, 11 Eylül
felaketinde nasıl yok olduğu hala tartışılıyor.
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’nin New York kentinde
Manhattan semtinde bulunan ve 11 Eylül 2001 saldırılarında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi’nin yapımına
1960 yılında başlandı. Ticaret Merkezi’nin ilk kiracısı 1970 yılında Kuzey
Kule’ye, bundan iki yıl sonra da ikinci
kiracı Güney Kule’ye taşınmıştır. İnşaat
sırasında günde yaklaşık 3500 işçi çalışmıştır. New York’taki Dünya Ticaret
Merkezi 1973’te inşa edildikten sonra
Manhattan’ın çehresini değiştiren, dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olmuştur.
Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kuleleri, yıkılmadan önce, dünyanın en yüksek 10 binası arasında yer alıyordu. Yedi
binadan oluşan Dünya Ticaret Merkezi
kompleksinde, İkiz Kuleler olarak bilinen
110’ar katlı 2 binanın yanı sıra 47 katlı
bir büro binası, 9 katlı iki büro binası, 8
katlı ABD Gümrük Binası ve 22 katlı bir
otel bulunuyordu. Ayrıca kuleler 72 kilometre uzaklıktan görülebiliyorlardı. 415
metre ve 417 metre yüksekliğindeki İkiz
Kuleler’in değeri 1 milyar 250 milyon
dolar olarak tahmin edilmektedir.
11 Eylül 2001’de yerel saatle
08:46:30’da bir uçak Dünya Ticaret
Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları
arasına kulenin kuzey tarafından çarpmış ve bina, uçak çarptıktan 102 dakika
sonra yıkılmıştır. İlk çarpışmadan 17
dakika sonra, 09:02:59’da ikinci bir uçak
Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesi
77.-85. katları arasına kulenin güney tarafından çarpmış ve bu bina da çarpmadan 56 dakika sonra yıkılmıştır. Olaylar
sırasında uçaklarda ve yerde bulunan
2,983 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Kayıp durumda olan 24 kişinin
ise öldüğü varsayılmaktadır. Saldırıdan
haftalar sonra ise hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bini aşmakta olduğu tahmin edilmiştir. Bununla beraber, ABD’nin
ekonomik zararının da milyarlarca dolar
olduğu ifade edilmektedir.
11 Eylül günü aslında toplam dört
uçak kaçırılmıştır. Bunların ikisi ikiz
kulelere, biri de Pentagon’a çarpmıştır.
Dördüncü uçak ise, yolcuların olayın gidişatını anlamaları üzerine uçakta isyan
çıkarmalarıyla uçak düşmüştür.
Felaketle ilgili akıllarda şüphe uyandıran bazı olaylar yaşanmıştır. İlk olarak
kaçırılan uçaklardan yapılan telefon
konuşmaları incelendiğinde, konuşan
insanların eylemcileri tarif etmemesi ve
olayla ilgili bilgi vermemeleri dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra, bilindiği gibi her
uçakta iki tane olması gereken ve yok
edilemez olarak tanımlanan, uçaktaki
hem teknik bilgilerin hem de konuşmaların kaydedildiği kara kutuların hiçbiri
bulunamamıştır. Bir diğer garip durum
ise, kaçırılan dört adet yolcu uçağındaki
yolcuların yakınlarından herhangi bir
tepki doğmamasıdır. Şayet bir uçağın
terör eylemleri dahilinde kaçırılmasını
bırakın, bir uçağın düşmesi durumunda
bile yolcu yakınları havaalanına dolar,

tepkilerini sonuna kadar gösterirlerdi.
Tüm bu tesadüflerin en ilginci ise, o
gün tüm askeri uçakların tatbikat için
görev almış olmaları sebebiyle kaçırılan
uçaklara müdahalede bulunamamaları
olmuştur.
Birçok bilim adamı; çelik konstrüksiyondan yapılan ve yıkılmaması için
tasarlanan ikiz kulelerin, uçak çarpması
ile nasıl bu şekilde büyük bir yıkım ve
patlamaya sebep olduğunu araştırmıştır. Bazıları uçakların çarpmasından
sonra; gökdelenlerin altında bulunan,
yıkım planı için tasarlanmış nükleer
patlayıcıların bir şekilde aktifleşmesinin
sebep olabileceğini belirtmiştir.
Saldırı sonrası BM’den ve NATO’dan
destek alan George W. Bush, 11 Eylül
olaylarını gerekçe göstererek önce
Afganistan’ı, sonra da Irak’ı işgal etmiş
ve ayrıca, 11 Eylül olaylarından sonra
başta ABD’de olmak üzere, batılı devletlerde Müslümanlar’a karşı nefret
suçlarında büyük artış görülmüş, birçok
camiye saldırı düzenlenmiştir. Saldırıdan sonraki bir haftada 300, beşinci
ayda ise tam 1700 şiddet olayı rapor
edilmiştir.
Binaların çöküp toz haline gelmesiyle, patlamaya yakın bölgelere (Aşağı
Manhattan, Chinatown) tonlarca zehir
taşıyan minik partiküller yayıldı. Zehir
sebebiyle de bazı sivil ölümleri gerçekleşti, ölen sivillerin adı da 11 Eylül Anıtı’ndaki listeye eklendi. Yaklaşık 18.000
kişinin de zehirli tozdan hastalık kaptığı
tahmin ediliyor. Princeton Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ise,
saldırı sırasında yakında bulunan veya
yakında yaşayan kadınların doğurduğu
bebeklerin normalden daha düşük bir
kiloya sahip olduğu gözlemlendi.
11 Eylül saldırıları, tüketiciler ve iş
dünyası için güvensizliği artırmıştır.
Başta ABD olmak üzere, birçok gelişmiş
ve güçlü ülkenin prestiji ciddi şekilde
düşmüştür. İş dünyasının gelişmiş ülke-

lere duyduğu güvenin azalması, dünya
ekonomisini olumsuz yönde etkileyen
önemli bir faktördür. Hava ulaşımında,
saldırıdan sonraki dönemde %20 azalma görülmüş, ABD havacılık endüstrisi
zor durumda kalmıştır. Saldırı; aynı
zamanda ABD’nin bir düşüncesini tamamen çökertmişti: ABD’nin kendi topraklarında güvende olduğu düşüncesi.
Çıkarılan yeni yasalarla güvenlik çok
daha sıkı hale getirilmiş, ABD ve Avrupa’da vize alma işlemleri sıkılaşmıştır.
9/11 MEMORIAL
11 Eylül 2001’in üzerinden 13 sene
geçtikten sonra 11 Eylül müzesi açıldı.
Davis Brody Bond’un baş mimarlığını
yaptığı müze, 10 bin 219 metrekarelik
bir alanda kuruldu. 700 milyon dolara
mal olan “9/11 Memorial” ismindeki
müze, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi’nin
enkazından da parçaları barındırıyor.
Saldırının fotoğrafları, itfaiye araçlarının
ve kurtarma ekipmanlarının hurdaları ve
kurbanların kişisel eşyaları da sergilenenler arasında. Sergi alanında 23 bin
resim, 500 saatlik film ve video, 1970
kişiden toplanan ses kaydı ve 2,100
arşiv dokümanı bulunuyor.
Ayrıca Newseum adında habercilik
üzerine sergiler hazırlayan bir tarih müzesinde 11 Eylül olaylarını konu alan galerilerinde yer açıldı. Ağustos 2011’de,
11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü
nedeniyle Newseum 11 Eylül galerisi,
Terörle Mücadele: FBI’ın Yeni Odak
Noktası (War on Terror: The FBI’s New
Focus) sergisiyle yenilendi. Bu galeri
11 Eylül 2001’de yaşanan olayları, dünyaya sunmak için çalışan gazetecilerin
karşılaştığı olağanüstü zorlukları inceliyor. Galeride aynı zamanda saldırının
izini sürerken yaşamını yitiren fotoğraf
muhabiri William Biggart’a ithaf edilmiş
bir saygı bölümü ve onun çektiği son
fotoğraflar da var. ◀
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ACCESS 2015

BÜTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ÖĞRENCİLERİ BİRLEŞİN!

BÜYAP, Avrupa’daki inşaat
mühendisliği öğrencileri arasında diyaloğu geliştirmek
amacıyla kurulan Uluslararası
İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği’nin düzenlediği
ACCESS 2015 kongresine
ev sahipliği yapacak.
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BÜYAP olarak Civil Career, Design
& Construct ve İlkokulumuz gibi pek çok
büyük proje ve etkinlik gerçekleştiriyoruz.
2015 yılı için bu etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. IACES kapsamında her yıl
gerçekleştirilen ACCESS organizasyonunun ev sahibi seçildik ve Avrupa’nın farklı
ülkelerinden pek çok üniversite öğrencisini
buluşturacak etkinliğimiz için hazırlıklara
başladık. Peki, nedir bu ACCESS? Yeni etkinliğimiz ve üyesi olduğumuz IACES ile
ilgili detaylar için ACCESS 2015 dosyasını
hazırladık.

IACES-ULUSLARARASI İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ
BİRLİĞİ
1989 yılında Avrupa’nın pek çok ülkesinden inşaat mühendisliği öğrencileri
bir araya gelerek bir akademik kongre gerçekleştirdiler. Bu kongre sonucunda Avrupa’daki inşaat mühendisliği öğrencileri
arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla
IACES (International Association of Civil
Engineering Students) adıyla Uluslararası
İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği kuruldu. Gelişme sürecinde elliden fazla üni-

versiteye ulaşılarak daha büyük ve sürdürülebilir bir yapı oluşturuldu.
IACES, yerel komiteler veya üniversite
temsilcileri yoluyla farklı ülkelerdeki inşaat
mühendisliği öğrencileriyle bağlantı kurarak farklı türde pek çok etkinliğin düzenlenmesi için ortak bir platform oluşturmaktadır. Çeşitli değişim programları, workshop
ve seminer içerikli kurslar, yarışma gibi
aktiviteler sayesinde inşaat mühendisliğine
farklı bir perspektiften bakma ve farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı sunmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde ortak bir
paydada birleşerek yeni arkadaşlıklar geliştirme ve öğrencilik yıllarından itibaren bir
iletişim ağı oluşturma olanağı vermektedir.
Biz de BÜYAP adına IACES’in Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki yerel komitesi (LC Boğaziçi) olarak faaliyet gösteriyoruz. Her yıl
düzenlediğimiz Design & Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması’na IACES
aracılığıyla da pek çok başvuru alıyoruz ve
diğer yerel komitelerin düzenlediği etkinliklere katılıyoruz.
ACCESS KONGRESİ
Her yıl IACES’in çatısı altında düzenlenerek farklı bir yerel komite tarafından
ev sahipliği yapılan ACCESS ( Academic
Congress of Civil Engineering Students ),
Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Akademik Kongresi olarak IACES’in
en büyük etkinliğidir. Etkinlik, teknik gezi,
eğitim, workshop, yarışma gibi ev sahibi
üniversite ve ülkenin inşaat mühendisliği
disiplinini tanıtmaya yönelik aktivitelerin
yanı sıra; ülkenin tarihini ve kültürünü tanıtmaya yönelik gezi ve aktiviteler içerir.
Her yerel komiteden temsilcilerin katıldığı
ACCESS, temsilcilerin yerel komiteleri ile
ilgili bilgi aktarımı yapma fırsatı buldukları
ve yeni fikirler edindikleri samimi bir ortamda gerçekleşir.
Bir hafta süresince gerçekleştirilen organizasyon dahilinde GAR (General Assembly
of Representatives) adıyla düzenlenen genel
kurul yapılır. Katılmak için aday olan yerel
komitelerin oylandığı, IACES ile ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü, yeni önerilerin

tartışıldığı genel kurulda yeni yönetim ve
gelecek sene için ACCESS’in ev sahipliğini
yapacak olan yerel komite seçilir.
2-9 Kasım 2014 tarihlerinde Porto’da
gerçekleştirilen ACCESS 2014’e LC Boğaziçi adına Deniz Metin, Baran Güler ve
Gökçe Emer’den oluşan üç kişilik bir ekibimiz katıldı. Dönem başkanımız Baran
Güler tarafından da sunum yapılan genel
kurulda, ACCESS 2015’in etkinlik sahibi
olarak Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
seçildi. Kulüp olarak 2015 yılı Ekim ayında
ACCESS 2015 etkinliğini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
MIDTERM MEETING
LC Boğaziçi olarak IACES’te etkin
komitelerden biriyiz. 4-7 Haziran 2015 tarihlerinde IACES üyelerinden LC Bucharest tarafından gerçekleştirilen Mid-term
Meeting (MTM) etkinliği için Bükreş’e
gittik. Üç gün süren etkinlik, katılan yerel
komitelerin amaçlarını, kulüp yapılarını
ve etkinliklerini anlattıkları; fikir alışverişi
yapmamızı sağlayan bir ortamda gerçekleşti. MTM 2015’in asıl amacı ise gelişmekte
olan IACES üzerine tartışmak, yeni dönem
stratejileri oluşturmak ve bu doğrultuda
tüzük üzerinde yapılması gereken değişiklikleri tartışmaktı. Büyümekte olan IACES

çemberini genişletmek için yapılması gerekenler tartışılırken yeni katılan yerel komiteler (LC) de IACES hakkında daha geniş
bilgi sahibi oldular. LC Porto tarafından
ilk defa yapılan ve oldukça ilgi gören bir
yarışma üzerinden yeni bir ortak etkinlik
projesi oluşturuldu. Uluslararası düzeyde
yapılması planlanan bu yarışmayla ilgili tüm
komitelerin fikir sahibi olacağı ve kuralların
belirlenmesinde önemli rol oynayacak ilk
denemenin LC Boğaziçi’nin ev sahipliğinde
yapılacak olan ACCESS 2015 etkinliğinde
gerçekleştirilmesine karar verildi. Yarışmanın ilk denemesi Boğaziçi Üniversitesi’nde
yapılacak ve böylece yarışmanın kuralları
kağıda dökülüp, uygulanabilirliği görülmüş
olacak. Yarışma hakkında tartıştıktan sonra
ise tüzük içeriğiyle ilgili önermeler ve oylamalar yapıldı. Oylama sonucu IACES’in
yararına olacak yeni kurallar ve düzenlemeler tüzüğe eklendi. Tabiki etkinlikten
sonra eğlenmeyi de unutmadık. Bükreş’in
merkezi olan Old Town oldukça eğlenceli
ve mimarisiyle insanı büyüleyen bir yer, ayrıca Pentagon’dan sonra dünyanın en büyük
ikinci binası olan Parlamento binası kesinlikle görmeye değer. Herkesin gezip görmesini tavsiye ederim. Unutmadan, birasıyla
ve yemekleriyle meşhur Caru’Cu Bere restoranında arkadaşlarımızla sohbet ederken
Beşiktaş ve Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapmış ünlü teknik direktör Mircea
Lucescu ile karşılaştık. Bu küçük anımızı da
paylaşmadan geçmek istemedim. IACES’e
ilk defa katılmış biri olarak, çok zevk aldığım bir 3 gün geçirdim. Değişik deneyimler
edindim ve çok güzel dostluklar kurdum.
Okuldaki öğrencilik hayatım bittiğinde bile
Alumni olarak IACES’e kesinlikle devam
edeceğimi düşünüyorum. Yeni yerel komitelerle yeni etkinliklerde görüşmek üzere.
Bir sonraki durağımız ACCESS 2015 LC
Boğaziçi. ◀
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Anjelika Akbar

“Ben mesela küçüklüğümde re’ye bastığım zaman “Ne kadar
güzel, sarı bulut.” derdim. Anneme, babama söylediğim zaman ikisi de:“Nerede o sarı renk? Renk falan yok.” dediler.
Ben de sustum, kimseyle paylaşmadım bunu. Herkesin müziği renkli gördüğünü sanıyordum, öyle değilmiş.”
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400’den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar
Kazakistan’da, müzisyen ve felsefeci bir baba
ile müzisyen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda yeteneği fark
edilen Anjelika Akbar, Moskova Tchaikovsky
Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin dikkatini çekti ve konservatuar bünyesindeki harika
çocukların okuduğu okula kabul edildi. Sonrasında piyano, bestecilik, orkestrasyon dahil
olmak üzere uzun bir süre müzik eğitimi aldı.
1993 yılında Türk vatandaşlığına geçen Anjelika Akbar, önemli bir müzisyen olmakla beraber
aynı zamanda yazardır. Anjelika Akbar, BÜYAP
ve BRM’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İlkokulumuz” projesine destek için yardım konserleri
vermektedir. Ağrı’daki ilkokulumuzun yapımına yardım amaçlı gerçekleştirilen konserlerde
yer alan değerli müzisyen Anjelika Akbar’a ve
Boğaziçi Robert Mezunları Derneği’nden Rengin Sakaoğlu’na teşekkür ederiz.

Bu projeyi ilk duyduğunuzda neler
hissettiniz?
Anjelika Akbar: O sene ilginç bir şey
olmuştu. Ben her yıl Hindistan’a gider ve
Himalayalar’da tanıdığım, Tibet rahiplerinin başında olan bir rahibin yanına uğrardım. Rahip, orada çok yüksek dağlarda,
zor ulaşılan bir yerlerde yaşıyor. Kimsesiz
çocuklar için okul kuruyordu, bir akademi.
Onun için yardım toplamaya çalışıyordu.
Ben de bunu duyduğum zaman Hindistan’da bir yardım konseri yapayım diye
düşündüm. Çünkü rahip, okulun yapımına
başlamıştı ama tuğlalar yetmiyordu. Hindistan’da mesafeler çok büyük, bu yüzden Himalayalar’da konser yapsam kimse
gelmezdi, orada dinleyici potansiyeli de
konser salonu da yoktu. New Delphi‘de
yapsam, Himalayalar’daki bir okul onlar
için o kadar uzaktı ki yine bu sebeple kimse gelmezdi. Ve ben o konseri yapamadan
geldim, tam da Rengin’ciğime geldim. O
da daha yeni Ağrı Dağı’na gitmiş. Ben ona
o projeyi yapamadığımı anlattım. O da
bana “Aaa Anjelika, ben şimdi sana birkaç
fotoğraf göstereceğim. Dağ mı diyorsun Himalaya Dağı, e Ağrı da dağ. Çocuklar mı diyorsun? Bak çocuklar. Ha o çocuklar ha bu
çocuklar, eğitim mi burada da eğitime ihtiyaç var. Var mısın?” dedi. “Tabiki.” dedim.
Duygulandım ve etkilendim. Ve yine Rengin Hanım’dan öğrendiğim mühim bir şey:
Biz bir yere yardım ettiğimizi zannediyoruz
ama aslında bizim oraya teşekkür etmemiz
gerekiyor. Oraya biz her ne yaptıysak bize
böyle bir imkan verildi diye bizim müteşekkir olmamız gerekiyor.
Rengin Sakaoğlu: Aslında buna ben
bir şey daha ilave edebilirim. Gerçek manada bir yere ulaşmak, her yere ulaşmak
demektir. Biz her yere ulaşmaya çalışırsak
hiçbir yere ulaşamayız. Ama tek bir yere
ulaşmak bütün alemlere ulaşmak demektir.
Tıpkı kelebek etkisi gibi.
Sizi lisedeyken dinlemiştim. Konser
vermiştiniz. Her şarkıdan önce hikayesi
veya teması hakkında özet geçiyorsunuz.
Bu monologdan çıkıp seyirci ile diyalog
kurma noktasına gidiyor. Bunun nedeni
nedir?
Anjelika Akbar: Evet. İki bölüm olarak cevap vereceğim. Önceden, eğitim aldığım Rusya’da böyle bir tarz konserler hiçbir
zaman yoktu diyebilirim. Klasik müzikte
sahnede konuşulmaz. Fakat ben Türkiye’ye
geldiğim zaman, Ankara Üniversitesi’nde
kurucu öğretim üyesi olduktan sonra fakülteleri gezip gençlere konserler veriyordum. Çoğu genç ilk defa klasik müzik veya
piyano dinliyordu ve ben de böyle bir şeye

Biz bir yere yardım ettiğimizi
zannediyoruz ama aslında bizim
oraya teşekkür etmemiz gerekiyor. Oraya biz her ne yaptıysak
bize böyle bir imkan verildi diye
bizim müteşekkir olmamız gerekiyor.

ihtiyaç duydum. Kısa da olsa açıklamak istedim. O zaman Türkçem de çok kötüydü.
Ders de almamıştım. Hala da almadım.
Ama çok sevdiğim için bu dili, bir şekilde
öğrendim. Sonra da hissettim ki, Türkiye’de
birçok insanın klasik müziğe karşı bir tedirginlik ve korkusu var bilmedikleri için.
Biz bilmediğimizden korkarız. Kendimizi
kapatırız. Oysa, ben birazcık konuştuğum
zaman anlamaya başladılar ki aslında aynı
duygular, değişik bir şey yok. Sadece farklı
bir alfabe gibi. Evet, dediğiniz gibi genellikle monolog oluyor, sırf çalıp gittikten sonra.
Klasik müziğin özellikle Türkiye’de çok da
sevilmeyen bir imajı var. Klasik müzisyenler burnu havada çıkar hiçbir iletişime girmez, çalar gider. Bu da bana göre bir şey
değil aslında. Dolayısıyla, evet ben o diyaloğa başladım. Sık sık konserlerimde beste,
parça aralarında sorular alıyorum, diyalog
kuruyorum ya da ben soru soruyorum. Çocuklar varsa onlarla konuşuyorum, yorumlarını, düşüncelerini, duygularını alıyorum.
Bu bana da besin olarak dönüyor. İnsanlar
da bunu seviyor. Yani o sıcaklık lazım diye
düşünüyorum hangi müzik olursa olsun.
Bir ikincisi, “Müzik sizin için nedir?”e
gelirsek, ben küçüklüğümde beste yapmaya başladım. O zaman nasıl yapıyordum?
3 Haziran 2015’teki İş Kuleleri Kültür
Sanat Merkezi’ndeki konserden

Bir şeylerden etkileniyordum, bendeki o
duyguya bakıyordum ve sonra da notalara
dönüştürüyordum. Bir nevi tercüme etme
gibi bir durumum oldu. Ben son yıllara
kadar hep dünyaya müzik için geldiğimi
düşünürdüm. Ama geçen yaz böyle olmadığını anladım. Ben buraya insan bulmak
için gelmişim, müzik bana eşlik ediyor, yol
arkadaşı oluyor. Amacım müzik değilmiş,
her ne kadar güzel olursa olsun ben müziği
biraz putlaştırdığımı hissettim. Ama artık
böyle değil.
Rengin Sakaoğlu: Küçüklükten beri
notaları renklerle gördüğünü de anlatsana.
Anjelika Akbar: Evet doğru. Aslında
o önemli birşey. Benim algımla ilgili bir
şey bu. Ben notaları küçüklüğümden beri
renkli görüyorum. Şimdilerde buna sinestezi deniliyor. Artık araştırma konusu oldu.
Ben mesela küçüklüğümde re’ye bastığım
zaman “Ne kadar güzel, sarıbulut.” derdim.
Anneme babama söylediğim zaman ikisi
de:“Nerede o sarı renk? Renk falan yok.”
dediler. Ben de sustum, kimseyle paylaşmadım bunu. Herkesin müziği renkli gördüğünü sanıyordum, öyle değilmiş. Ta ki birkaç
sene önce sinestezi terimini duyduğum
zaman dedim ki: “Tamam bunun bir bilimi
var, keşfedildi. Ben de artık anlatabilirim.”
Eğlenceli bir şey. Gördüğüm tabloların içinde hep renk olduğu için oradan da bana tını
geliyor. Müziğin içinde geometriyi de renkleri de seyrediyorum. Onların devinimini...
Hoş bir şey. Gerçekten eğlenceli.
Müzik dışında kitaplar yazmayı da
seviyorsunuz galiba, “İçimdeki Türkiyem”. Buraya gelmeden önce buranın bir
mimarı yok mu demişsiniz. Yapı Kulübü
olarak böyle bir şey çok ilgimizi çekti.
Size bu tepkiyi tam olarak verdiren ne
oldu?
Anjelika Akbar: Ben Sovyetler Birliği’nden geldim. Orada da çok şahane örnekler yok belki ama iyi olan şehirler çok iyi.
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Bazı şehirler tipik, aynı tip evlerden oluşmuş ama bazı oturmuş şehirler benim yetiştiğim çevre de dahil olmak üzere çok güzel,
özenle yapılmış. Hepsi birbirine uyumlu binalar, geniş caddeler, ağacına çiçeğine kadar
her şey düşünülmüş ve bunu yapan bir baş
mimar vardı. Hatta bizim ailemizin bile birkaç tane aile dostu, baş mimarı vardı. Rusya’da her bir şehir için bir konsept çalışması
vardı. Ben İstanbul’a geldiğim zaman çok
şaşırdım. Çünkü böyle bir şehir görmemiştim daha önce. Burada bir döküntü, burada
eski bir şey, burada eski bir sokağın taşları
karışık, burası pırıl pırıl... böyle bir karman
çorman bir şey geldi gözüme. Anlamadım.
Bütün bunlar beni çok şaşırttı. İlk verdiğim
tepki şu oldu: “Baş mimarı yok mu bu şehrin?!” Ama bu şehirde yaşadıkça onun da
bir güzelliği olduğunu gördüm. İstanbul
çok büyük bir şehir, kaç şehir böyledir kendi başına? Bazı ülkelerle bile yarışır kendi
başına, küçük bir ülke gibi. Onun da bir güzelliği var. Ben Rengin Hanım’dan şöyle bir
şey öğrendim, çok hoşuma gitti: Eskiden
Osmanlı’da sokakların özellikle eğri yapıldığı. Bu da çok güzel bir şey.

CivilNews ekibi
Anjelika Akbar ile
söyleşi için Rengin
Sakaoğlu’nun evinde
buluştu.

Klasik müziğin özellikle Türkiye’de çok da sevilmeyen bir imajı
var. Klasik müzisyenler burnu
havada çıkar hiçbir iletişime girmez, çalar gider. Bu da bana göre
bir şey değil aslında. Dolayısıyla,
evet ben o diyaloğa başladım.
Sık sık konserlerimde beste, parça aralarında sorular alıyorum,
diyalog kuruyorum ya da ben
soru soruyorum, duygularını alıyorum. Bu bana da besin olarak
dönüyor. bunu seviyor.

Rengin Sakaoğlu: Bunu şöyle bir
amaçla yapmışlar, dosdoğru olan Allah’tır.
Biz ne yaparsak yapalım ona erişemeyiz.
O’na hürmeten hafif eğri yapmışlar. Osmanlı zamanı mimarisinde mesela bir Cihangir’e baktığımızda hiçbir yazılı anlaşma
yok, hiçbir kanun yok ama hiçbir ev birinin
önünde değil. Yani öyle bir manada oluş var
ki hiçbir bina caminin önünde değil. Tabii
bizim cumhuriyetle birlikte bu insanların,
bizim kimlik savaşımız oldu. İyi veya kötü
diyemeyeceğim çünkü bana göre, olan her
şey güzeldir.
Bir röportajınızda baş ucunuzda kalemle kağıtla yattığınızı söylediniz. İlhamın ne zaman geleceği belli olmaz diye.
Hala devam ediyor mu bu?
Anjelika Akbar: Evet devam ediyor.
Çünkü ben müzikleri rüyamda duyuyorum.
O yüzden yanımda kağıt kalem bulunduruyorum. Çünkü geliyor ve ben onu o an yazmazsam bir daha hatırlamıyorum. Öyle bir
şey var. Hani akıyor, akışkan bir şey o. Uğradı mı, kayıt altına alıyorum. Bazen yetişemiyorum ay nasılsa sabah kayıt altına alırım
diyorum. Sabah kalktığım zaman sıfır. Akışkanlığa gelirsek, evet aslında ben de akışkan
olmaya çalışıyorum. Çünkü bizim setleştirdiğimiz, duvar gibi ördüğümüz bir sürü şey
var içimizde. Biz farkında değiliz ne kadar
sert olduğumuzun. Bunları yavaş yavaş fark
ettiğimiz ve yumuşattığımız zaman akışkan
hale gelmeye başlıyoruz. Mevlana diyor ya:
“Su gibi olun.” Onunla bağlantılı bir hali anlatan bir şey. Mesela ben Rengin Hanım’la
böyle iç içe olmaya başladıktan sonra ne
kadar daha kolay akmaya başladığımı, her
zaman değil, ama o akışkanlığımı birçok
noktada sağlamaya başladığımı görüyorum.
Mesela röportajlarda bana sorulan soruları,
benim verdiğim cevapları eskiyle kıyaslıyorum. Aynı soru ama ben farklıyım. Çok
enteresan. ◀
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BÜYAP’TAN

YAZIBEYDİLLİ KÖYÜ İLKOKULUNA KAVUŞUYOR

B

oğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü
(BÜYAP) çatısı altında gerçekleştirilen “BÜYAP İlkokul Yapıyor
Projesi” eğitimin zor koşullar altında,
kısıtlı imkânlarla yapıldığı bölgelere yeni
okullar inşa etmeyi ve bu okulların etkin
kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu proje
ile birlikte üniversite öğrencilerine sosyal
sorumluluk bilinci kazandırılmakta ve
toplum sorunlarına kayıtsız kalmayan bir
zihniyetin temelleri atılmaktadır.
Sosyal sorumluluk kapsamında başlattığımız bu projemizde eğitim konusunda
birçok sıkıntı yaşayan ancak bu konuda bir
o kadar da istekli olan kardeşlerimize yardımcı olmak için yola çıktık. Şimdiye kadar
birisi Düzce’nin Akçakoca ilçesinin Balat
Köyü’nde, bir diğeri de Ağrı’nın Tezeren
Köyü’nde olmak üzere iki ilkokul yaptık.
Üçüncü ilkokulumuzun yerini belirlemek ve gerekli işleri tamamlayabilmek
için Adıyaman’a gittik. İlk olarak, Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Demirtaş ile
görüşüp projemizden bahsettik. Kendisini
de heyecanlandıran bu proje için çalışma
arkadaşlarına bize destek olmaları konusunda uyaran Sayın Vali, bölge halkının da
oldukça sevdiği gönüllü bir müteahhiti bize
yardımcı olması konusunda görevlendirdi.
Daha sonra valiliğin belirlediği liste
doğrultusunda acil okul ihtiyacı olan köyleri gezdik. Bizim için en önemli kriter bölge

insanının gerçekten bu okula ihtiyacı olup
olmadığını tespit etmekti. Adıyaman’ın
Besni İlçesi’nin Yazıbeydilli Köyü’ne
geldiğimizde durumun aciliyetinin ve
ehemmiyetinin farkına vardık. Tuvalet
dahi olmayan bu ilkokul binası çökmek
üzere olduğundan okulun tahliye kararının
alınmış olduğunu öğrendik. Geçici olarak
kullanılan ahırdan bozma bir yapıda köyün
öğrencilerini ziyaret ettik, onlar için getirdiğimiz çikolata ve meyve sularını ikram
ederkenki mutlulukları karşısında hissettiğimiz duygular tarifsizdi. Öğrencilerin yanı
sıra okulun öğretmenleri ile de konuşup
onların sıkıntılarını dinledik. Ahırdan

BÜYAP 29. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

B

oğaziçi Üniversitesi
Yapı Kulübü (BÜYAP) 29. Olağan
Genel Kurulu 10 Mayıs
2015 tarihinde Mühendislik
Fakültesi binasında (Perkins
Hall) gerçekleşti. 53 üyenin
katılımıyla gerçekleşen genel
kurulu, Eski BÜYAP başkanı Deniz Metin ve Başkan
Yardımcısı Mehmet Mete
birlikte açtı. Kulübün yıl
boyunca yaptığı etkinliklerin
ve bütçe paylaşımının yapıldığı genel kurul, Başkan Baran Güler’in konuşması ile
devam etti. Konuşmasında yeni seçilecek
yönetim kuruluna başarılar dileyen Baran
Güler; “Önümüzdeki sene çok daha iyi
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işler yapcaklarına ve kulübü
daha ileriye taşıyacakalarına
eminim.” dedi.
Genel Kurul, Yeni Başkan Eray Ölmez’in teşekkür
konuşması ile sona erdi. Eray
Ölmez, 2015 - 2016 dönemi
BÜYAP Yönetim Kurulu adına, eski başkanlarımız Baran
Güler ve Deniz Metin olmak
üzere, emeği geçen eski yönetimi kuruluna ve BÜYAP
ailesinin tüm üyelerine teşekkürlerini iletti.
Bir BÜYAP geleneği olarak yapılan
kutlamada arkadaşlarının yaratıcı şakalarından kaçamayan yönetim kurulu üyeleri
ise oldukça eğlendi. ◀

bozma yapının en ufak bir yağmurda bile
su akıttığından bahsettiler, tavandaki ve
yerdeki yarıkları gösterdikleri an hepimizin aklına olası bir depremde oluşacak bir
felaket geldi.
Tüm bu gördüğümüz durumlar bizi
ilkokul projemizi bitirme konusunda daha
da heveslendirdi ve biz de bu konuyla ilgili
çalışmalarımıza hız kazandırdık. Buradaki
kardeşlerimizin önümüzdeki eğitim öğretim yılına yeni ilkokullarında başlamaları,
kulüp olarak kısa vadedeki en önemli hedefimiz haline gelmiştir. ◀

2015-2016
BÜYAP Yönetim Kurulu:
Başkan: Eray Ölmez
Başkan Yardımcıları:
Mehmet Emre Ünal, Gökçe Emer
Sayman: Uluç Emre Utku
Genel Sekreter:
Muhammed Talha Bolat
Design&Construct Koordinatörleri:
Halil İbrahim Akçan, Mert Can Kaya
Civil Career Koordinatörleri:
Akın Ersöz, Naz Hatipoğlu
İlkokulumuz Koordinatörü:
Osmancan Kaya
Sponsorluk Sorumlusu: Doruk Demirci
Dış İlişkiler & Access Koordinatörü:
Gizem Sezer
Civil News Editörü: Şevval Göç
Teknik Gezi Sorumlusu: Alp Akpınar
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SUKAN KÜLEKÇİ

BAŞARI İÇİN BİLGİ, TECRÜBE
ve ÖZVERİ GEREKİR

İntaç İnşaat Mühendislik’in kurucularından Sukan Külekçi ile BJK
Plaza’daki ofisinde çok keyifli ve
bilgilendirici bir söyleşi yaptık.
Bize iş hayatınızdaki deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz?
Mühendislik hayatıma 2000 yılında
Alev İlköğretim Okulu şantiyesi ile başladım. Akabinde Kuyumcukent şantiyesi
saha kontrol ve kesin hesap mühendisliği
yaptığım. Bu dönem 11 Eylül saldırılarına
denk geldi ve şantiyede ciddi manada hissedilir ekonomik kriz başladı. Şirketimiz
krizin olumsuz etkileri karşısında “Birilerini çıkartıyoruz artık!” deklarasyonunda bulundu. Evvela ölçme işlerini yapan topograf
çıkartıldı, tam sıra bana geldiğinde; ölçme
konularına hâkim inşaat mühendisi abimin
de destekleriyle “Topografın yaptığı işi de
yaparım” diyerek kadroda kalmayı başardım. Şansıma bana en zor binalar geldi, geometrileri yuvarlak binalardı. Alnım terleye
terleye hatasız bir şekilde tüm ölçme işlerini tamamladım. İnsan sorumluluk alınca bir
şeyler öğreniyor.
Daha sonra Beşiktaş’taki evlendirme
dairesi şantiyesine geçtim. Orada şantiye
şefi olarak göreve başladım. Sahaya ilk gittiğimde önceden yapılmış hafriyatı sınırlayan
fore kazıkların bir kısmının yaklaşık yarım
metre kadar içeri doğru eğildiklerini, yerinde yaptığım ölçümlerle fark ettim. İlgilileri
“Bina sınırı, mevcut projeye göre yarım
metre küçülmüş!” diyerek uyardım. Mevcut mimari ve statik projeyi yaklaşık yarım
metre küçülttüğümde her şey değişti, zira
bir taşı kaldırdığınızda diğer taşlar da etkileniyor. Birinci bomba asansörlerde oldu.
Asansörcüler “Abi kabinleri getirdik ama
sığmıyorlar, sen şaka yapıyorsun sandık.”
dediler. 21 yaşında bir şantiyecinin projeyi
değiştirebileceğine ihtimal vermemişlerdi.
Sadece asansörler değil, çelik çatıda payına

düşen nasibi yapılan revizyondan aldı.
İTÜ’de yüksek lisansa başladım ve o
dönemde Erdemli Proje’de yapısal tasarım
mühendisi olarak çalışmaya başladım. İşverenim Dr. Müh. Kerem Peker’in üzerimde
hakkı büyüktür. Yüksek lisans not ortalamamın iyi olması sebebi ile bulduğum burslar
ile Viyana Teknik Üniversitesi’ne gittim.
Viyana’da bulunduğum süre zarfında vizyonumu geliştirmem gerektiğini fark edip
sadece derslere ve tezime ağırlık vermek
yerine Avrupa’yı gezmeye başladım ve bu,
bana vizyon anlamında çok şey kattı. Masterım bittikten sonra Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora için burs kazandım. Viyana’da bulunduğum sırada abimle şirketimizi
kurduk ve Mercedes otobüs fabrikasının
3. etabının taahhüt işini aldık. O şekilde
doktora yapmaktan vazgeçip Türkiye’ye
döndüm. Akabinde İzmir Adnan Menderes
Havalimanı dış hatlar terminalinin çelik işlerini de alarak proje müdürü olarak görev
başına geçtim.
TAV ile tanışıklığımız böylece başladı
ve bize yön veren en önemli projeleri yapmamıza vesile olan Mehmet Ali Türkel’e
bizlere inandığı ve önümüzü açtığı için müteşekkiriz.
Şantiyeyi bırakıp projeciliğe geçme
sebebiniz nedir?
Şantiye deneyimlerimin yaptığımız
projelerin uygulanabilirliği yönünde çok
katkısı oldu.
Şantiyelerde hep bir “Hadi hadi - koş
koş !” havası vardır, tabii bu aceleciliğin nedenini çok sonra anlıyorsunuz; zira bir şantiye ne kadar erken biterse o kadar çabuk
işletmeye açılıyor ve para kazandırmaya
başlıyor. Şantiyenin bitimine yakın en huzurlu olmanız gereken zamanlarda şu endişe içinizde yükseliyor: “Ya şirket yeni iş alamazsa? Ya şehir dışında iş alırsa?” Zaten bir
hayli yorulmuş olan bünyeniz, bir de bunları düşünmeye başlayınca stres seviyeniz
yükseliyor. Yoksa şantiyeleri seviyordum,

insanların şantiyede yapılan işlere ciddi saygısı var. Örneğin, şantiyede 300 kişi çalışıyor ve verdiğiniz kararlar doğrultusunda hareket ediyorlar, kule vince “Dön” diyorsun
ve dönmeye başlıyor, bir erkek için hayaller
ülkesi gibi.
Siz okurken aklınızda şirket kurmak
var mıydı?
Meslektaşım, abim Hakan Külekçi’nin
de bana sunmuş olduğu vizyon ile yola çıktığım ilk günden itibaren ne istediğimi çok
iyi biliyordum, şu anki şirket başarımızı bu
kararlılığa borçluyuz. Öğrencilik dönemimde şaka ile karışık ya ENKA ya STFA olacağım derdim. Biz de onların yapısal tasarım
versiyonu benzeri olduk. Şirketimiz şu an
Türkiye’de bu işleri yapan 5 ofisten birisidir.
Bünyemizde doktora ve master derecesinde; deprem, zemin, kıyı-liman, sanat yapıları, betonarme ve çelik yapı mühendisliği
konularında çalışan uzman arkadaşlarımız
var. Kendi alanlarında en iyi mühendis
arkadaşların birleştiği bir yapıya sahibiz.
Kişisel tatmini yüksek bir meslek. Mesela;
stadyum projesi yapıyorsunuz ve bu proje
bittiğinde altında binlerce kişi olacak. Stadyumun çatısı altındakilerin can güvenliği
sizin elinizde. Sadece sıfırdan tasarım değil,
yapılan tasarımları da değerlendiriyoruz.
Örneğin yurt dışında bir stadyum 5000 ton
ile çözülmüş. Biz onu yeniden analiz ederek, özel gergiler kullanarak yaklaşık 3500
tona indirdik. Ve aradaki 1500 ton yaklaşık
4-5 milyon TL’lik bir değer ediyor. Böyle
bir tonaj farkını müşteriye bildirdiğinizde,
müşterinin gözünde bir anda parlayan o
ışığı görmek için bile böyle bir çalışmaya
değer.
MIT Enterprise 3.’lük ödülü aldığınız SENSO adlı projenizden bahseder
misiniz?
Yunanistan’da rüzgâr tribünlerinin kanatlarının yapısal hasarları üzerinde çalışan
bir arkadaşımız var. Sahaya gittiklerinde
kontrolleri yapma noktasında güçlükler

Şantiyelerde hep bir “Hadi hadi koş, koş!” havası vardır, tabii bu aceleciliğin nedenini
çok sonra anlıyorsunuz; zira bir şantiye ne kadar erken biterse o kadar çabuk işletmeye
açılıyor ve para kazandırmaya başlıyor.
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çektiklerinden bahsetti. Yorulma, buzlanma
gibi etkilerden kaynaklı hasarları yerinde
kontrol ediyorlarmış. Biz de arkadaşım Yrd.
Doç. İhsan Engin Bal ile kanatlara periyotları ölçen sensorlar yerleştirelim, sensorlar
kendi arasında da alışveriş yapsın ve okuma
değerlerini 3G teknolojisiyle merkeze iletsin, hesapladığınız olması gereken periyottan farklı bilgi gelirse, bir hasar olduğunu
anlarsınız ve böylelikle uzaktan monitör
etmiş olursunuz yaklaşımı ile bir proje
oluşturduk ve bunu bir iş modeli haline getirdik. Projemiz ile 3500 proje arasından 3.
olduk. Bu projeyi diğer yapılar için de uygulayabiliriz. Şu an Senso İTÜ Teknopark’ta
açtığımız ofiste ilerliyor. Ofisimizde aynı
zamanda ileri düzeyde mühendislik analizleri yapıyoruz.
Sizce dizaynın inşaattaki önemi nedir?
Biz ülkece genelde yangını söndürmeye
çalışmaktan fidan dikmeyi unutuyoruz. Tasarımı ülkemizde oturtursak inşaatta dünya çapında bir numara oluruz. Ülkemizin
en iyi olduğu üç konu var: tekstil, turizm,
inşaat. Artık giyindiğimiz kıyafetler Tayland’dan geliyor. Bu konulardaki başarılarımızı da kaybediyoruz.
Kendimizi geliştirme adına kitaplara,
programlara, eğitimlere ciddi paralar veriyoruz, emek harcıyoruz. Bu biraz yel değirmenlerine karşı savaş açmak gibi ama sizin
gibi değerli arkadaşlarla devam edecek bir
yol. Yüksek yapı yapıyoruz ama ülkemizde
yüksek yapı tasarımı ile ilgili yönetmeliklerimiz dahi yeterli değil. Depremle ilgili bile
Sukan Külekçi
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“Bizim yaptığımızdan çok sizin
yaptığınız daha değerli bana
kalırsa, zira burada hayatınızın
en güzel zamanlarını yaşıyorsunuz. Bir yandan bahar geliyor,
bir yandan derslerinizle uğraşıyorsunuz. Tüm bunları bırakıp,
bir yerde “Nasıl bir değer katarım?” düşüncesi peşinde koşuyorsunuz ya, bu gerçekten çok
değerli bir şey.”

küçücük bir yönetmeliğimiz var. Bunun
sonucunda mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız “Anlamıyorum, sevemiyorum.”
deyip uzaklaşıyorlar. Okullarda basit çelik
çatı projesi yapıp daha sonra iş hayatında
en komplike projelerle karşı karşıya kalınca,
mesleğe yeni atılan arkadaşlarımız da bunalıyorlar haliyle.
Ülkemizdeki gençleri geliştirmek adına
uğraşlarınız var mı?
“Karanlığa küfredeceğine bir ışık yak.”
düşüncesiyle başladı, gönüllü olarak mimarlık öğrencilerine çelik yapı tasarım dersi
veriyorum. Ayrıca çelik yapılar ve cepheler
ile ilgili üniversitelerde ve özel sektör kuruluşlarında seminerler veriyorum ve talep
sürekli artıyor. Mesela, mimarlık öğrencilerinin bazı bitirme projeleri çelik yapılarla
ilgili ancak yapının taşıyıcı sistemi ile ilgili
nereye ne koyacakları konusunda kararsızlar. Bir mimar hiç değilse bir açıklığı geçerken boyutları yaklaşık olarak hesaplayabilmeli, yapısal tasarım anlamında bir takım
prensipleri bilmeli.
Türkiye’de inşaat sektöründe yaşanan problemler neler?
Türkiye’de projecilikle ilgili projeciyi
sorgulayan birimler yetersiz, o yüzden danışmanlık da yapıyoruz. Yapılar birbirinin
tekrarı olmuş, bir yerde bir fark yaratmanız
gerek. Yurtdışına çıkıp gezdiğimizde gördüğümüz özel yapılar karşısında hayran olmamak elde değil. İnşaatta ancak bir sistem
oturtarak ilerleyebiliriz. “Ülkemiz inşaatta
dünyada ilk üçte” diyoruz ya, aslında yapım
konularında ilk üçteyiz; dizayn konusunda
varlığımız yok denecek kadar az.
Asıl mesele mesleğini sevmekten başlıyor, oysa bizim mühendislerimizde “Ne zaman köşeyi dönerim?” algısı var. Önce bir
şeyler kazandırmalısın ki bir şeyler kazana-

bilesin. Bir şeyler kazandırabilmek için de
yeterli bilgiye, tecrübeye ve özveriye sahip
olmak gerekir. Umarım ülkemizde bu algıya
sahip daha çok değerli mühendisler yetişir.
Türkiye’de inşaat sektöründeki gelişmelere rağmen tasarımın geri planda
kalması, üniversitelerdeki eğitimden
kaynaklanıyor olabilir mi?
Tasarım ve uygulamanın birlikte harmanlanması lazım. Mühendis, tasarımın ne
kadar önemli olduğunu fark etmeli. Kullandığımız bilgisayarlar en ileri teknolojiye
sahip 24 saat sorunsuz çalışabilen workstation makineler. Bilgisayarlarımızı minimum
her 5 yılda bir yeniliyoruz. Biz yabancı bazı
programları tam olarak kullanamazken, birileri bu programları yazıyor. Mühendislerimizin hepsi çok değerli ancak başkalarının
yazdığı programlara bağlı kalmaları pek hoşuma gitmiyor.
Kendimizi geliştirmek adına mezun
olduktan sonra neler yapmalıyız?
Okul bitince, sektörde bir süre çalışıp neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Örneğin, şu an executive MBA
düşünüyorum. Bu master için de minimum 10 senelik iş tecrübesine sahip olmak gerekir. Gelişim hep devam ediyor.
Yapılan projeleri inceleyin, mimarlarla tanışın, onların fikirlerini alın. Bugünler kendinizi geliştirmek adına güzel zamanlar.
Peki, personelinizle ilgili düşünceleriniz?
Her sene yaklaşık 1000 tane CV alıyoruz, ancak yalnızca birkaç kişiye istihdam
sağlayabiliyoruz. İş arkadaşlarımızın tatil
günlerine özenle dikkat ediyoruz, özellikle
cumartesi ve pazarı diğer proje ofislerinin
aksine tatil yapıyoruz. Zira iş arkadaşlarımız bir gününü kendisine, bir gününü de
ailesine ayırsın ki işini hakkıyla yapabilsin.
Birçok tasarım ofisi işi çok düşük fiyatlara
aldığı için, personelini çok yoğun çalıştırır. Bizse çalışanlarımızı iş ortağımız gibi
gördüğümüz için kazandığımızı onlarla
paylaşıyoruz. Öbür türlü verim çıkmaz ortaya, böyle güzel projeler yapmanın imkânı
olmaz.
BÜYAP hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bizim yaptığımızdan çok sizin yaptığınız daha değerli bana kalırsa, zira burada
hayatınızın en güzel zamanlarını yaşıyorsunuz. Bir yandan bahar geliyor, bir yandan
derslerinizle uğraşıyorsunuz. Tüm bunları
bırakıp, bir yerde “Nasıl bir değer katarım?”
düşüncesi peşinde koşuyorsunuz ya; bu
gerçekten çok değerli bir şey. Farkındalığı
öğrencilik hayatından başlatmanız harika. ◀
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KÜLTÜR ALT YAPISI OLMAYAN
YAPAMAZ BU İŞİ
Mimarlıktaki 60 yıllık tecrübenizle
bu çalışma sürenizi nasıl özetlersiniz?
Mimarlığa nasıl başladığınızı, kariyerinizi ve bu noktaya nasıl geldiğinizi bize
anlatır mısınız?

“Mimar Sinan hem inşaat
mühendisiydi, hem mimardı. Bizim gençliğimizde inşaat mühendisleri
bize kızardı. Siz sahip
çıkıyorsunuz mimar diye,
mimar değil ki o, inşaat
mühendisi. Aramızda öyle
bir çatışma vardı. Halbuki
şimdi mümkün mü? Bir
mimar inşaat mühendisi
kadar bilebilir mi, ya da
tersi?”
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Lisede karar vermiştim. Öncesinde
kimyager olmak istiyordum, sonradan 9.
sınıfta (lise birinci sınıf ) mimarlığa karar
verdim. Üniversite için yalnızca iki okulun
sınavına girdim: Teknik Üniversite Mimarlık Bölümü ile D.G.S. Akademisi Mimarlık
Bölümü... Ancak gönlüm akademi mimarlıktaydı, çünkü bütün sanatlar bir aradaydı.
Bugün de hep bu bilinci yaymaya çalışıyorum. Çünkü bir mimar bütün sanat dallarının bir arada olduğu bir ortamda yetişmelidir. Bu durum elbette inşaat mühendisleri
için de geçerli. Sanat duygusu olan, sanat
eğitimi almış bir inşaat mühendisinin bakış
açısı çok daha geniş olur.
Biz de zamanında üniversite seçme
sınavından geçirildik. Fakat ben o sınava
pek inanmıyorum. İnsanın mesleğini seçebilmesi çok önemlidir. Benim çevremden
bildiğim, Türkiye’de insanlar istedikleri
üniversiteyi seçemiyor, mutsuz oluyorlar.
Bir başka senaryo ise; kişinin isteyerek seçtiği meslekte bile sonradan mutsuz olması.
İnsanların mutsuz oldukları ortamda çalışmak zorunda kalmaları kötü bir şey...
Benim dönemimde Galatasaray Lisesi’nde bir kurum vardı, meslek seçiminde
yardımcı olan... Ona gittim. 1000 soruluk
bir testten sonra bana 2 seçeneğimin olduğunu söylediler. Biri diplomasi, öteki mimarlıktı. Sonucumu söyleyen hanım bana:
“Mutlu olmak için, sevgi ile çalışmak için
mimar olmalısınız” dedi. Böylece onaylanmış oldu benim Lise 1’den beri gelen isteğim. Bir kez için bile ben niye bu dalı seçtim
diye düşünmedim 60 yıllık yaşamımda. Kısacası bir daha dünyaya gelsem yine mimar

olmak isterim, mesleğimi öylesine çok severek yaptım.
Eski röportajlarınızda sizin için büro
kavramının çok önemli olduğundan
bahsetmişsiniz. Büronuzu ilk açtığınız
zamanla şimdiki hali arasında ne gibi
farklılıklar var?
Hiçbir ayrım yok. Arkadaşlarımla burada her zaman bir aile gibi olduk. Çarşamba öğleden sonraları çalışmaz, İstanbul’da
belli bir yapıya gider ve onu incelerdik. 2-3
günlük geziler düzenlerdik. Örneğin mavi
yolculuk yapardık. Bilinmeyen bir yerde,
bilinmeyen yapıları keşfederdik. Yalnızca
iki tasarım için bu sayıyı aştım. Çok kişi ile
çalışırsanız “menajer” durumunda oluyorsunuz. Bu durum, bir noktadan sonra çalışma hevesinizi yitirmenize yol açabiliyor.
Türkiye’de mimarlık bürosunda ilk kez sekreter kullanan da benim, ilk hafta sonu tatilini yapan da. Hiçbir zaman sigortasız insan
çalışmadı burada.
Büronuzda çalışacak insanlarda ne
gibi özellikler arıyorsunuz? Bir mimarda
hangi özellikler olmalı?
Kültür altyapısı olmayan yapamaz bu
işi. Ama bu, başka bir kültüre özentilik olarak değil. Benimle çalışacak olan kişi doğal
olarak onları da araştıracak, yabancı dil bilecek, başka insanları tanıyacak ama önce
kendi memleketini bilecek. Bugün öğleden
sonra İzmir’e, Bergama’ya gideceğiz. Öncelikle onlara kendi coğrafyalarını anlatacağım. Urfa’ya çağırıyorlar 15 km ötede Göbekli Tepe var. 12 bin yıllık bir yer, bir yapı.
Avcı toplumların tapınağı olduğu sanılıyor.
Dünya arkeoloji tarihi değişti Göbekli Tepe
bulunduğunda. Ben konuşmamı bitirirken
dedim “Yarın hep beraber Göbekli Tepe’ye
gideceğiz.” 80 mimardan, 65’i geldi benimle. Aralarında daha önce oraya gitmiş olan
bir kişi bile yoktu.

Sizin tasarımlarınız oldukça farklı tasarımlar. Biraz gelecekten parçalar
var, biraz kültürümüzden parçalar var.
Benim düşünceme göre her sanatçının
bir özgün yanı bir de esinlenen yanı vardır. Sizin esinlenmişlikleriniz önceden
yaşamış mimarlardan ve onların eserlerinden mi ya da bir kültürel yapıdan mı
geliyor?
Hepsi de var. Bir Sedat Hakkı Bey’den
etkilenmemek olanak dışı... Güzel giyinen
insanlardan hoşlanırdı. Ben de onun için
güzel giysilerimi giyip en öne oturur dersini dinlerdim. Sanki bütün dersi bana anlatırdı. O yapı dersi yüzünden ayrıntı bilgim
iyi olmuştur. Bunu artık herkes söylüyor:
insan yalnız kendi sırtından öğrenmemeli.
Ankara’dayken saygı duyduğum bir mimarın o günlerde yapılmakta olan yapısını ben
de gidip gezerdim. Yapısını neden nasıl öyle
çözdüğünü anlamaya çalışırdım. Bir insanın
hiç kopya etmemesi, hiç esinlenmemesi doğal mı? Ancak esinlendiklerini kültür kazanında hamur etmeli.
Öğrencilerse, ilgili olmalılar, yeni yerler görmeye, gezmeye. Başka türlü olamaz.
Siz her şeyle ilgili olmalısınız. Sanıyorum
Harvard’dan, bir dekanın üniversite yaşamı üzerine bir yapıtını okumuştum yıllar
önce. Diyordu ki: “Öğrenci, okulundan çok
arkadaşlarından öğrenir.” Sizin üniversitenizde öyle kulüpleriniz var ki o arkadaşlık
ortamında öğrendikleriniz çok daha önemli. Çünkü onlar birebir yaşamın içinden
edindiğiniz deneyler. Genelde gelip size
kitaplardan öğrenebileceğiniz bilgileri dört
duvar arasında öğretmeye çalışıyorlar. Bir
mimarlık dersi nasıl dört duvar arasında
yapılır ben anlayamıyorum. Ben eğer dört
duvar arasında bir yapıdan söz etmişsem ertesi hafta öğrencilerimi oraya götürüyorum.
Göbekli Tepe

Türkiye’deki mühendislik ya da mimarlık eğitimlerinin eksik kısımları nelerdir?
Estetik dersi yok, felsefe dersi yok mimarlık eğitiminde düşünün. Olacak iş mi?
Ayrıca dört yılda mimarlık eğitimi olmaz.
Dört yıl eğitim alırsanız o dört yıldan sonra
bir dört yıl daha yapmayı iyi bilen bir ustanın yanında “staj” yapmak zorundasınız.
Örneğin bir mimar ahşabın her türlüsünü
bilecek. Geçen bir “malzeme satıcısı” geldi.
Laminantın ahşap olduğunu söyledi. On beş
dakika uğraştıktan sonra “Evet, ahşap değil
dedirtebildim.” Altmış yıllık mimarlığımda
yalan söylemedim. Ahşap olmayan bir gereci
ahşap gibi göstermek yalan söylemektir örneğin. Amerikalılar gibi, “Looks like’ derler
ya. “Ahşap değil ama gerçekten ahşap gibi,

Bir insanın hiç kopya etmemesi,
hiç esinlenmemesi doğal mı? Ancak esinlendiklerini kültür kazanında hamur etmeli.
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taş değil ama taş gibi.” Bu yalancılık, düpedüz yalancılık.
Yeni mimar mühendislerin karşılaştığı zorluklar var. Yurt dışına gitmek gibi...
Sizin zamanınızda ne gibi zorluklar vardı?
Her şeyden önce, derslerde çok eksiklik
var. Geçen dönem bir devlet üniversitesinde
ders verdim. Gerçekten hayatımda hiç bunca
yorulmamıştım. Çünkü çocuklarla ilişki kurmak çok zordu. Ama kurdum. Ben: “Öğreteceğim.” dedim, hiç biri de o dersten kalmadı.
Baştan da söyledim: “Hiçbiriniz başarısız olmayacaksınız. Öğreteceğim size öğretmek istediğimi. Hep beraber tartışacağız üzerinde.”
Öyle de oldu. O eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz ama üniversite eğitimi aslında insanın kendi eğitimidir. Bu anlayış eksikliği var.
Ben yurt dışına gidilmesin demiyorum.
Elbette gidersiniz, ama onun bir süresi var.
Bana arkadaşlarım danışırdı: “Ne yapayım,
evleneceğim, karım hiç yurt dışına çıkmamış?” “Al onu da götür. Ama iki yıldan fazla
kalma.” Koşulları bilsin bugün çağdaş dünyada neredeyiz? Biz ne için çabalamalıyız? O
da bilsin ki birlikte yaşam planlansın, sürdürülsün. Bu dediğim gibi dışarıya karşı gitmek
değil.
Bir de oraya gidildiğinde kimliğimizi
yitirmeyelim. “Asimile” olmayalım. Orada
öğrendiklerimizle kendi kimliğimizi, kültürümüzü varsıllaştıralım.
İnşaat mühendislerinin kagir yapıdan
haberi yok diyorsunuz. Böyle bir projeye başlayacaksınız. Bunu mühendislerle
paylaşıyor musunuz?
Tabiki. Bakın, yapı her şeyden önce sağlam olacak. Yani iyi kurgulanmış olacak. Mimar statik hesabı yapmayı bilmez. Bize akademide gerber kirişi çözmeyi öğretiyorlardı.
Ben o işi çözecek adam değilim ki. Ben başka
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bir alanın adamıyım.
Ben inşaat mühendisi arkadaşımı çoğu
kez yönlendirebilirim.
Denizli’de bir fabrika yapacağız altı kez
proje yaptık. Bana su kanalı lazım, su kanalına öyle bir form verdim ki statik hesabına
girsin... Bunu inşaat mühendisi düşünmeyebilir. Bu onun işi değil. Ama birlikte, diz dize
dediğim o işte, birlikte çalışacağız. Mimar Sinan hem inşaat mühendisiydi, hem mimardı. Bizim gençliğimizde inşaat mühendisleri
bize kızardı. Siz sahip çıkıyorsunuz “mimar”
diye, mimar değil ki o, inşaat mühendisi…
Aramızda öyle bir çatışma vardı. Halbuki
şimdi mümkün mü? Bir mimar, inşaat mühendisi kadar bilebilir mi, ya da tersi? Bu
İstanbul’da gördüğünüz gökdelenlerin çoğunda statik proje daha önceden bitiyormuş.
Tanık olanlar söylüyor... Çünkü bir an önce
iskelet çıksın diye, mimariyi beklemeden
inşaata başlıyorlar. Böylece imar izni almayı
kolaylaştırıyorlar sözüm ona. Sonra ona göre
mimarlık tasarımı yapıldığını anlattılar.
Dün biri gelmiş, tasarımda benim açtığım kapıyı kapatmış, önüne dışarıdan hava
alıp içeriye temiz, sıcak hava veren aygıtı
koymuş. Dedim ki: “O pencereyi ben boşuna mı tasarladım? Nasıl kapatırsın benim
penceremi? Başka türlü düşün. Bana başka
çözüm getir. Önemli olan bütün dalların bir
arada çalışmaları...
Ben buraya geldiğimde 3 kattan fazla bina görmedim. Ama karşıda alışveriş
merkezlerinin olduğu caddeye gidiyorsunuz, gökyüzü resmen gözükmüyor. Peki,
bunun insan zihniyetini nasıl etkilediğini
düşünüyorsunuz?
Bir kentte değil de, bodrum katta yaşıyor
gibisiniz. Mesele gökdelen yapmak değil ki,
onu işletebilmek. Adam kendi binmediği
asansöre işçisini bindiriyor. Bakımını da yaptırmıyor. Şunca işçi asansörde ölüyor, hiçbir
şey olmuyor. Böyle bir şey uygar bir ülkede
olamaz,
Ben o denli mutluyum ki Kuzguncuk’ta...
Çünkü ayakkabı boyacısından, kasabına,
bakkalına, herkesle selamlaşıyorum burada.
Bu ilkellik mi? Hayır, bu insanlık. Teknoloji
yalnız başına uygarlığı getirmiyor.
Mimari alandaki kültürel duruşunuzu
biliyoruz. Bir de, bir konuşmanızda ev hayatınızdan çok az bahsetmiştiniz. Mesela
misafirim olsa bile, benim evime ayakkabısıyla giremez. Bu da aslında kültürün
bir parçası. Bunun gibi başka kurallarınız
da var mı?
Bakın niye giremez? Çünkü sokaklarımız
temiz değil. Eğer evde küçük bir çocuğum
varsa, konuğa ayıp olmasın diye ayakkabıyla

girmesine izin verirsem, sokaktaki mikrobu
eve taşı demiş olmaz mıyım? Ben çocuğumu
mu seveceğim yoksa onu mu? Ayakkabısını
çıkartmak istemeyen de gelmesin.
Kendime 2 kez ev yaptım, biri 38 m2
öbürü 52 m2. Mesela şimdi o 52 m2’lik evimize gideceğiz. Gidip 1 hafta kitap okuyacağım. O küçük yerde karımla çok mutluyuz.
Çünkü şurada pişiriyoruz, bir adım atmadan
dönüp bu tarafa koyuyoruz. Düşünün, yazlık
yapıyorlar 400 m2. Orada yaşayabilir misin?
Sınıf arkadaşımın Antalya’da evine gittim.
Salonu 200 m2. Ben de sordum: “Bisikletin
nerede?” Bunu örnek alarak son günlerde yapılan yapıları düşünün.
İç mimarlık eğitimi yapıyorlar, bizim
oturma kültürümüz hakkında hiç bir şey
söylemeden. Oysa ben kendi yaşam kültürüm üzerine biraz düşünürsem, çağdaş, yeni
şeyler yaratıyorum. Mobilyayı ona göre çiziyorum.
Örneğin, Japonya’da mutfak dediğiniz
şey, şöyle bir dolaptır. Önünde ahşap bir sürme var, kapatırsınız, orası oturma odası olur.
Ben de ayrı bir mutfak yapmıyorum. Koku,
bilmem ne bütün her şey ona göre çözümlenir. Benim böyle çözümlerim var. Onları
tanıyıp bilmek, onlardan yararlanmak çok
önemli. Hatta neyi çözemediğinizi gördüğünüz zaman bir adım daha ilerletmeniz öyle
olanaklı olur.
Şu an Türkiye’de yetişen mimarların,
özellikle şu an yeni lisans öğrencilerinin,
tasarımlarını görüyoruz; maketler, projeler gibi ve bunlar genelde hep en üst
seviye vatandaşın lüksüne göre yapılıyor.
Sizce bunun sebebi ekonomik mi yoksa
başka sebepleri de var mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben o denli mutluyum ki Kuzguncuk’ta... Çünkü ayakkabı
boyacısından, kasabına, bakkalına, herkesle selamlaşıyorum
burada. Bu ilkellik mi? Hayır, bu
insanlık. Teknoloji yalnız başına
uygarlığı getirmiyor.

Ancak şunu unutmamak gerek.
Gelenek “gelmek” sözünden gelir. Bize dek gelmemiş olan bir
şey gelenek olamaz. Bu da demektir ki, gelenek de çağdaş bir
şeydir... Daha doğrusu geleneğe
eklenebilmek için çağdaş olmak
gerekliği vardır…
Gecekondu meselesine değinmişken,
sizin büyüyebilen ev konseptiniz var.
Ondan bahsedebilir misiniz?
Bu sınıf için çalışan 2 tane mimar var:
birisi sevgili Aydın Boysan biri de ben.
Onunki çelik yapılmış bir tasarım.. Benimki ise, bir yaşlılar evi yarışmasına
girmem nedeniyle yapılması söz konusu
oldu. Gittim yaşlılarla birlikte yaşadım...
Merdiven yerine rampalarla kat çıkan
insanları inceledim. Ondan sonra tüm insan ölçülerini, bir banyo, bir mutfak nasıl
düzenlenmelidiri inceledim. Kent düzeyinde nedir sorun? Örneğin, Türkiye’de
sokakta engelli göremezsiniz. Neden?
Çünkü çıkamazlardı dışarı. Çünkü hiç
bir şey yoktu onlar için de düşünülmüş
olsun. Bir UNESCO projesi için Avrupa
yakasındaki 21 ilkokulu inceledim. Bir
tanesinde sağlam insanlar için bile doğru
dürüst yapılmış bir şey yoktu. Çocuklar
ışığa ters oturuyorlardı. Yere kaygan gereçler döşemişlerdi. İnsanlar tuvalette kayıp düşer kafalarını parçalarlardı. Tuvaletin kapısı içe doğru açılıyordu. Düşünün,
ne denli yanlışlıklar yapılıyor.
Bir engelli annesi, çocuğunu 4. sınıfa dek taşıyabildiği için, çocuk 5. sınıfa
geldiğinde ağırlığını taşıyamıyor annesi.
Onun için çocuk, 4. Sınıfa dek okuyabiliyor. Şu anda İstanbul’da böyle. Bir de
Anadolu’yu düşünün. Bunun için toplumcu falan olmaktan önce insan olmak
gerekiyor.
Kazandığım o yaşlılar evi yarışmasından önce bir şeyin daha ayrımına
vardım... Yaşlılar çocuklarla birlikte olmaktan, onları oynarken izlemekten hoşlanıyorlar. Keçiören’ de benden istenen
yaşlılar evinin yeri ise gecekondularla sarılmıştı. Demek ki gecekonducuları oradan uzaklaştırmadan bir çözüm bulmağa
çalışmalıydım. Bunun için gecekondu tasarımıyla uğraştım. Başarılı olduğum da
yıllar sonra anlaşıldı...

Bunun tek sebebi para. İnsanlar daha çabuk para kazanmak istiyor, daha pahalı arabaya binmek istiyor, daha çok lüks içinde yaşamak istiyorlar... Görmemişlik. Bunun başka
hiç bir nedeni yok. Bunun adı “algı operasyonu”... Örneğin bir gökdelen düşünün, bu ona
yetmiyor, üzerini de boyuyor. İşte buna algı
operasyonu diyor. Çünkü kültürsüz bir adam
onu gördüğünde beceri sanacak, “Aaa!” diyecek. Yapıcı da malını kolay satacak.
Peki, bu algı operasyonu diyorsunuz, bu
algı nasıl değişir? Var mı bunun bir yolu?
Bunun için sanatçıların her yere girmesi
gerek... Benim üniversite çağında olduğumda, gecekondu dalgası başladığında, İstanbul’un yüzde 70’i, Ankara’nın yüzde 55’i
gecekonduydu... Gecekondu size iş verebilir
mi? Hayır, demek ki oradan bir yüzde 50 gitti. Bu yüzde 50’nin her biri mimara iş verecek
denli yeterli kültür düzeyinde mi? Biliyorlar
mı sağlarında sollarında neler oluyor? Hayır!
Demek ki mimar olarak yalnızca yüzde 3 için
yetiştiriliyorsunuz.
Örneğin, Denizli’de 400 kişi bir araya
gelmişler. Çok sevdiğim bir inşaat mühendisinden onlara konut tasarlamam için beni
kandırmasını istemişler. Oysa en sevdiğim
işler o türlü şeyler. Ayda 1200 liraya, bir işçiyi konut iyesi yapmak bugünkü ortamda
olanaksız, öyle değil mi? Bilmem ne fonundan yararlanıyoruz, bilmem ne yasalarından
yararlanıyoruz ve aylığının 10’da 1’i para ile,
bunu çözmeye çalışıyoruz. Ben insana yardım edeyim diye bu işi seçtim. İdealist falan
demeyin ama insan neyi yapabildiğini öğrendikçe onu daha çok seviyor.
Son olarak bir soru soralım size. Siz
eski yapıların korunması, o geleneğin
sürdürülmesi taraftarısınız. Dil bilimci
Sevan Nişanyan, Şirince’de eski tip binaların yapılması, örnek bir köy oluşturulması için bir girişimde bulunmuş. Bundan
haberdar mısınız?

Orada ilk davranışı yapan benim. Sevan
benden belki 20-25 yıl sonra yaptı o işi. Yaptı dediğim sizin söylediğiniz şeyi... Benimki
başka bir şeydi. Korumacılık, ne nostalji ne
de burjuvazinin merakı değil. Benim kendi
kültür bilgimi çocuğa aktarabilmek için, topluma aktarabilmek için bir neden... Örneğin,
Almanya’da bütün yapıların üzerinde, önemli yapıların üzerinde, büyük bir levha vardır:
“Mimari” yazar, planı vardır, yapıldığı dönem
anlatılır. Çocuk önünden geçerken babasına,
“Baba bu ne?” dediğinde, baba bilmiyorsa
bile oradaki levhayı birlikte okurlar. Baba da
oğlana çaktırmadan öğrenir. Kültür aktarımıdır bu. Eski yapıyı örnekleyebilmek de böyle
bir şey. Çocuk öğrendikleriyle onları aşmaya
çalışacaktır.
Bu hep daha insan iyi insan yetiştirebilmek için. Niye adam, köyünü kasabasını
bırakıp bilmem nereye, kente geliyor? İşin,
aşın, çocuğunu daha iyi bir eğitime kavuşmasının düşüncesinin ardından değil mi?
İşte bu nedenle çağdaşı engellemeden, bu
kültürü örnekleyecek örnekleri, donanımları korumanız gerekiyor. Böyle yaptığınız
zaman, çocuk daha iyi bir sınıfta okuyacak.
Daha iyi bir sokakta dolaşacak. Ancak şunu
unutmamak gerek. Gelenek “gelmek” sözünden gelir. Bize dek gelmemiş olan bir
şey gelenek olamaz. Bu da demektir ki, gelenek de çağdaş bir şeydir... Daha doğrusu
geleneğe eklenebilmek için çağdaş olmak
gerekliği vardır... ◀
Türk mimar ve mühendis ekolünün
dönemimizdeki en önemli isimlerinden
Sayın Cengiz Bektaş’a bizi kırmayıp,
zaman ayırdığı için teşekkürlerimizi
sunarız.
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DR. DUYGU ERTEN

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK
YEŞİL BİNALARLA MÜMKÜN
Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra Princeton’a araştırmacı olarak giden Dr. Duygu
Erten, profesyonel hayatına çok
genç yaşta başlayıp ABD’de Rutgers Üniversitesi’nde aldığı bursla
master ve doktora eğitimine devam etti. Los Angeles’ta AECOM
adında dünyanın en büyük mühendislik firmasına girdi ve 10 yıl
ulaştırma bölümünde çalıştı. İkinci büyük projesi ise 4 yıl çalıştığı
20 mil uzunluğunda Los Angeles
limanından şehir merkezine uzanan Alameda Coridor adında demiryolu projesiydi. 2000’li yılların
başında sürdürülebilirliğin gündeme oturmasıyla yeşil hayatına
adım atan Dr. Erten, Türkiye’ye
dönerek 2007’de ülkemizin gelişiminde çok büyük katkısı olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’ni
Nihat Gökyiğit ile beraber kurdu.
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği,
Türkiye ve dünyada yeşil bina sektörünün öncülerinden biri olarak
hala katkılarını sürdürmektedir.
LEED ve BREEAM sertifikaları veren TURKECO şirketinin kurucusu
olan Erten, Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünde
Sürdürülebilir/Yeşil Binalar dersi
vermekte. Biz de eski bir Boğaziçili ve BÜYAP’lı olan Sayın Duygu
Erten’le bir röportaj yapmak istedik. Bu çok keyifli ve verimli sohbet için teşekkür ediyoruz.
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- Yeşil binalar gibi ileri seviyede bir
inşaat yapılanmasından bahsediyoruz.
Ülkemizde yaklaşık 110 adet yeşil binaya sahibiz fakat daha gecekondu yapılaşmasının önüne geçemiyoruz peki şu
aşamada yeşil bina konseptinde adım
atmak genel konjonktürde biraz erken
gözükmüyor mu?
Bu sorundan, yeşil bina konusunun
doğru algılanmadığını anlıyorum. Çünkü
yeşil bina konusu daha zor veya daha ileri
bir konu değil yeşil bina konusu zaten akıllı
tasarımcıların doğal olarak içinde olmaları gereken bir durum. Son 50 yılda emlak
sektörü yoldan çıktı. Bugün Gaziantep’teki
Mardin’deki yerel mimariye baktığımızda
o evlerin yeşil ev olduğunu görürsünüz.
Neden? Doğal taşlar kullanılmış, pencerelere gölgelikler yapılmış, binalar doğru
yöne oturuyor, bahçe taşları açık renk...
Şimdi yeşil binayı açalım isterseniz nedir
yeşil bina? Yeşil bina kullanıcılarına belli bir
sağlık ve konforlu ortamı sağlarken aynı zamanda enerji, su, hammadde gibi kaynakları verimli tüketen binalardır. Bunlar karbon
emisyonlarının azaltılmasında, enerji su
tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynar. Yeşil bina değerlendirme sistemleri ise
binaların bu konudaki performanslarını ölçerek binaları değerlendirmektedir.
- Teknolojik açıdan değil de ekonomik anlamda bahsedersek, bir müteahhit açısından ekonomik çıkarları göz
önünde bulundurarak yap-satın yaygın
olduğu ülkemizde yeşil binalar yaygınlaşabilir mi?
Yeşil binaların maliyeti, binanın baştan
ne amaçla tasarlandığı fonksiyonu ve hedeflenen performansa göre değişmektedir. Bir
binanın yeşil bina olması için gerekli olan
ek maliyetler firmaların gözünü korkutacak boyutlara ulaşmamaktadır. Ancak belli
kalitenin altında inşa edilmiş binaların yeşil
bina standartlarını yakalamaları biraz daha
maliyetli olmaktadır. Bu nedenle kaliteli
bina yapanların zaten projelerinin yeşil bina
standartlarını ortalama bir seviyede yakaladığını görüyoruz. Eğer alıcı eğitilirse, talep
artacaktır.
Yeşil binalar öncelikle uluslararası denetleme sistemlerinin kriterleri sonucunda
bu ünvanları almaktadır. Bu unvanları al-

Leed Gold Sertifikası alan Hamlin Hall.

“İnşaat mühendisleri için LEED
AP olmak çok çok önemli.
2012’de bir grup Boğaziçili LEED
uzmanı, üniversitemizin en eski
binası Hamlin Hall’a tadilat yapılırken LEED GOLD sertifikası
aldık...”

mak için yaptıkları uygulamalar getirdikleri
sistemler, binaların enerji su tüketiminin
azaltılması, atık miktarlarının azaltılması
gibi bina kullanıcılarına işletmesel faydalar
sağlamaktadır. Yeşil binaların mülk değerleri de artmaktadır. Bu binalara yatırım yapacaklar için önemli kriterlerdir.
Bu binalar yeşil bina kriterlerine uymak için tasarlanırken bir takım uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmesi
gerekmektedir. Binaların daha düzgün ve
daha doğru inşa edilmesini sağlamaktadır.
- Yeşil bina enerji açısından ne kadar
kazanç sağlıyor?
Bununla ilgili bir sürü çalışmalar var.
Ortalama 10 bina üzerinde Amerika’da
2010’da yapılan bir çalışma diyor ki %30’a
yakın eneri tasarrufu, %30’a yakın su tasarrufu, katı atıkta %70’e yakın tasarruf
sağlanabiliyor. Neden? İnşaat atıklarını
dönüştürüyoruz, mümkün olduğu kadar
atık sahalarına yollanan miktarı düşürmeye çalışıyoruz. Dönüştürülmüş malzeme
kullanıyoruz, mümkün olursa yıktığımız

binalardan aldığımız eski malzemeleri kullanıyoruz. Bu nedenle de gerçek anlamda
her konuda minimum %10 tasarruf yaptığımız bir çalışmadır yeşil binalar. Biz 40’a yakın yeşil proje bitirdik ve bu projeler LEED
ve BREEAM sertifikasyonları aldılar. Bitirdiğimiz projelerde ortalama %30 enerji
tasarrufu sağlayacak çözümler ürettik. Düşünebiliyor musunuz? Tabiki 30 - 40 bina
okyanusta bir damla. Milyonlarca binanın
olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bırakın
%30-50’leri, var olan bina stokunda %5 tasarruf yapılsa ülkemiz ekonomisi için çok
büyük bir gelir olur.
- Peki, az önce verdiğiniz örnek üzerinden konuşacak olursak, devletin şartnameyle bir şekilde insana teşvik sunması örneği, siz kendi kontaklarınızı bu
şekilde kullanıyor musunuz?
Tabiki. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak, yani bir sivil hareket olarak
zaten sürekli devletle yakın çalışıyor, kamu
yönetmelik ve kanunlara yön vermeye çalışıyoruz. Senelerdir yaptığımız konferanslara gerek bakanları gerek bu konuyla ilgili
kamu görevlilerini davet ettik. Ankara başta
olmak üzere, 8 ilde yeşil bina eğitimi programına başladık. Özellikle belediyelerin yeşil binalar yapması için çok girişimlerde bulunduk. Örneğin Küçükçekmece Belediyesi
Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu
binasını yaptı ve BREEAM-VERY GOOD
sertifikası aldı. Şimdi diğer belediyeler
Antalya Belediyesi, Gaziantep Belediyesi,
Çanakkale Belediyesi İzmir’de Seferihisar
Belediyesi de yeşil bina konusunda oldukça
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de yakıştıramadığım bir kampüstür. Öyle
bir Güney kampüsü olan bir üniversitenin
daha farklı bir uzantısı olmalıydı.
Genç mühendis adaylarına verebileceğiniz değerli tavsiyeleriniz nelerdir?

Yeşil binalar uluslararası denetleme sistemlerinin kriterleri sonucunda bu ünvanları almaktadır.
Bu unvanları almak için yaptıkları
uygulamalar getirdikleri sistemler, binaların enerji su tüketiminin azaltılması, atık miktarlarının
azaltılması gibi bina kullanıcılarına işletmesel faydalar sağlamaktadır. Yeşil binaların mülk değerleri de artmaktadır. Bu binalara
yatırım yapacaklar için önemli
kriterlerdir.
bilinçli çalışmalar yapıyor. Kendi belediye
stratejilerine bunları koyuyorlar. Yakınlarda
Marmara Belediyeler Birliği’yle görüştük
onlar daha çatı organizasyon olduklarından
etki alanları geniş. Zaten şunu da unutmayın biraz evvel bahsettiğim uluslararası
protokoller dahilinde, Montreal ve Kyoto,
Türkiye bunları kamu düzeyinde yapmak
zorunda. Bu bir seçim değil artık zorunluluk. Dernek üyesi bir banka, sürdürülebilirlik rapor broşürlerinde bizim derneğe
olan üyeliklerini de yazmışlar. Artık herkes
sürdürülebilirlikle ilgili yaptıklarıyla gurur
duyuyor. Her şirket GRI raporu olsun istiyor. Binaları yeşil olsun istiyor, çalışanlar
toplu taşımayla gelsin tek tek arabayla gelsin istemiyor. Elektrik şarj istasyonları kuruyor. Hibrit arabalara, elektrikli arabalara
VIP parking veriyor. Otoparkta daha yakına

park edebilsinler diye yeşil olmak isteyenlere türlü türlü avantajlar sunuyor. Şirketim
TURKECO Türkiye Müteahhitler Birliğine
LEED Platin sertifikası aldı. Bu hafta Rönesans Küçükyalı Ofis Park’ta tüm ofis binalarına Platin sertifikası aldık. Türkiye’de
özellikle ofis kategorisinde kalite artıyor.
- Platin almak mükemmel bir organize çalışmayı gerektiriyor değil mi?
Platin almak veya herhangi bir seviyede yeşil bina yapmanın sırrı bütünleşik
tasarım. Bütünleşik tasarım, sürdürülebilir
tasarım yapma pratiğidir. Sürdürülebilir mimarlığın, sadece enerji verimliliği ile sınırlanmadığı, aksine yapının hayat döngüsündeki tüm bileşenleri kapsayan bir kavram
olduğu artık kabul edilmiştir. Bu çerçevede
önerilen Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşı-

mı (Integrated Building Design ApproachIBDA) ile yapıya ilişkin enerji ihtiyaçları,
çevresel etkiler, malzeme ve doğal kaynak
kullanımları, atık yönetimi ve kullanıcı ilişkileri bir bütün olarak ele alınır.
Gold ile platin arasında gözle görülebilir bir fark var. Siz de söylemiştiniz.
79’a kadar gold, 80 üstü platin diye. Yeterince büyük bir organizasyon gerekiyor.
Bir firma için ekonomik açıdan verimli
mi?
Tabii. Standartların çok üstünde tasarlanan ve inşa edilen binaların yaşam boyu
yapacakları tasarrufu düşünün. Ortalama
%1 ve %10 arası bir ön yatırımda artış skalasıyla, sürdürülebilir bir yapınız oluyor.
- Kariyerinizde bu noktaya gelirken
Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmanın size sağladığı avantajlar nelerdir?
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çok
ciddi anlamda kendine güven veriyor. Ayrıca eskiden beri güney kampüsün yakın
ortamında öğrenci kulüpleri, yurtlar, spor
salonu, kantinlerin birbiriyle yakınlığından
gelen bir aile ortamı var. Boğaziçi Türkiye’nin Harvard’ıdır. Yalnız şunu da söylemek istiyorum, Boğaziçi çok cepten yiyor.
Eski hocalarımızın vizyonuna ulaşmak için
çok çaba göstermemiz gerek. Biz bu üniversitede geçmişten aldıklarımızı gelecek
nesillere daha iyi veremedik. Kuzey kampüs benim hiç ısınamadığım ve Boğaziçi’ne
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Farklı iş deneyimleri yaşamalarını, kendi alanları dışında özellikle psikoloji, tarih
gibi farklı alanlardan da dersler almalarını,
özellikle uluslararası sertifikasyonlarla akredite olmalarını tavsiye ederim. Mesela
İTÜ’nün artık FE sınavı var. Profesyonel
mühendis olmak için Amerika’da teknik bir
sınavı geçiyorsunuz. Amerika’daki Yetkin
Mühendislik Sınavı’nın Türkiye’deki ilk ve
tek merkezi olan İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrenci ve mezunlarını sınavlara, düzenlediği hazırlık kursları ve bilgilendirme
seminerleri ile hazırlıyor.
Gençken alabileceğiniz tüm sınavları
alın kendinize çok yatırım yapın. Çünkü
uzun vadede aile kurduğunuzda farklı sorumluluklar edindiğinizde öncelikleriniz
değişiyor. Çok donanımlı olmak iyi bir
şey çünkü seçimlerinizi arttırır. Hayatta
en büyük şanssızlık fazla seçim şansınızın
olmamasıdır. Tersi de doğru. Bazen de insanın çok fazla seçeneği oluyor. Sizlerin de
gerçekten çok fazla seçeneği var. Mezunlarımıza baktığımızda gittikleri alanlarda
müthiş çeşitlilik var. Hani “Sky is the limit.”
derler ya inşaat mühendisliği de öyle. Biraz
da Operations Management gibi derslerle takviye etmenizi tavsiye ederim. Çünkü
endüstri mühendisliği de çok önemli bir
alan. Şimdi olsa ben o dersi almış olmak isterdim. Eğer iş hayatına atılacaksanız MBA
yapmaya da çok inanıyorum. Çünkü finansı
anlamak mühendislikte bize çok az verilen
bir olay. Ama iş hayatına girdiğinizde işin
teknik tarafının dışında alanları da anlamanız gerek. Eğer iş kuracaksanız ve zemininiz
yoksa kendinize mutlaka bu konuları iyi
bilen bir ortak yani tamamlayıcı bir ortak
almanızı tavsiye ederim. Çünkü herkesin
her konuda bilgisi olamaz yada bazı konular
yetenekleriniz dışındadır. Ama doğru ekip
kurmak önemli olandır. Başarı doğru ekibi
kurmaktır.
Özel hayatınızdan bahseder misiniz?
Büyüttüğüm yeğenim Cem ile 2 kişilik
bir aileyiz. Sinema, konser ve arkadaşlarımızla zaman geçirmeyi ve farklı ülkelerin

yemeklerini yapmayı seviyoruz. Tek sıkıntım çok seyahat etmek. Uluslararası bir sürü
yönetim kurulu görevim var ve kongrelere
sıkça gidiyorum. Hayatta denge önemli ama
her zaman dengeyi bulmak ve hatta dengeli
olmak imkansız. Yurtdışında çok uzun süre
kaldım. Amerika’da iş hayatına girdiğiniz
an bir çarka girersiniz. O yüzden gençlere
uzun süreler yurtdışında kalmamalarını
ve ülkelerine dönmelerini tavsiye ederim.
Ben Türkiye’ye inanan biriyim. Türk olmak
bence çok özel bir şey. Bülbülü altın kafese
koymuşlar vatanım demiş. Dünyada hiçbir
yerde böyle bir atasözü bulamazsınız. Kıymetini biliyor muyuz? Bence bilmiyoruz.
Herkes çocuğunu yurtdışında yaşamak
üzere yetiştiriyor ne yazık ki. Ben ülkemizde kalmanın bir süre dışarı gidip sonra geri
gelmenin kesinlikle önemine inanıyorum.
Yurtdışı deneyimleri hangi ülke olursa
olsun, önemli. Yurtdışına gittiğinizde sizin gibi milyonlarca insan var ama buraya
geldiğinizde özelsiniz. Bunu hiçbir zaman
unutmayın. Ayrıca ülkemizin bilimsel olarak dünya görmüş bilim insanlarına profesyonellere çok ihtiyacı var. Hala eğitim çok
düşük seviyelerde ve iyi eğitimlilerle eğitimsizler arasında büyük bir uçurum var. Bizim görevimiz o uçurumu azaltmak. Bunu
biz yapmazsak Amerikalı Joe gelip yapmayacak. Bu nedenle de ülkenizin kıymetinizi
bilirseniz, bence ülke de sizin kıymetinizi
bilir. Bu bir karşılıklı anlaşma, diyalogdur.
Ve farklılıklara açık olmak... İyi ya da kötü
diye bir şey yok. Farklılık diye bir şey var. O
farklılığı anlamak... Amerika’da yaşamanın
bana kazandırdığı en büyük özellik insanları farklılıkları ile kabul edebilmek. Bence
bu da ülkenin gelişmişliği için bir ölçüt. Demokrasi konuşarak değil, yaşayarak olur.
İnceleyecek olursak son 3-4 yıldır
doğru yatırım yeri Rusya’ydı. Bundan
5-6 sene sonra, bizim gibi genç mühendisler mezun olduktan sonra doğru yer
neresi olacak sizce?
Çin! Çin’de inanılmaz, özellikle sürdürülebilir binalar konusunda inanılmaz potansiyel var. Çin’in ürettiği malzemeler bir
felaket. Onların ekolojik malzemeye dönmesi ile ilgili çalışmalarda müthiş potansiyel var. Rusya zaten şimdi çok kötü bir dönem geçiriyor. Bakmamız gereken yeni rota
Çin ve öğrenmeniz gereken 2. dil de Çince.

Sürdürülebilir mimarlığın, sadece enerji verimliliği ile sınırlanmadığı, aksine yapının hayat
döngüsündeki tüm bileşenleri
kapsayan bir kavram olduğu
artık kabul edilmiştir. Bu çerçevede önerilen Bütünleşik Bina
Tasarımı Yaklaşımı (Integrated
Building Design Approach- IBDA)
ile yapıya ilişkin enerji ihtiyaçları, çevresel etkiler, malzeme ve
doğal kaynak kullanımları, atık
yönetimi ve kullanıcı ilişkileri bir
bütün olarak ele alınır.

Ama Çin’in koca inşaat sektöründe
yeni başlayan Türk firmaları boğulmaz mı?
Ben öyle gözlemlemiyorum. Türk müteahhitler ve mühendisler dünyada en başarılı profesyoneller arasında. Silikon Vadisinde 5 bine yakın Türk mühendis varmış.
Bunların beşte biri dönse Türkiye’ye, düşünün ne olur. Her biri kendi alanında dahi.
Sohbetimizi tamamlamadan önce
son olarak eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
Aaa asıl hikayeyi anlatmayı unuttum.
Biz bir grup inşaatçı Yapı Kulübü’nün kurucularıyız. Yapı Kulübü olarak GAP’a gezi
düzenlemiştik. İlk GAP gezisiydi bu. 80
kişiydik, iki otobüs. Tabii o zaman müthiş
heyecan verici bir olaydı. İlk kez Boğaziçi’nde Bodrum, Kartalkaya gibi mekanların
dışında Güneydoğu’ya gidilecekti. Sonra
C alacağım bir dersten bir baktım A almışım. Hoca bir hata yaptı diye çıktım yanına.
Otur Duygu dedi. Sen bu kayakçı Boğaziçilileri Güneydoğu’ya götürmeyi becerdin
ya, ben de sana bu yüzden bir ödül verdim
Hocalarımız bu çıkışımızı çok sevmişler
meğer... Ne de olsa o dönemde Güneydoğu, Boğaziçi’ne gelen öğrenciler tarafından
çok bilinmezdi. ◀
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MİMARİ TARZ ve
MALZEMENİN DOĞASI
TİMUÇİN YUDULMAZ

RAW DESIGN
Mimari tarz, tarih boyunca sürekli
olarak çevresel koşullardan etkilenmiş. İnsan, gelişimi süresince
bu etkiyi azaltmayı, hatta ortadan
kaldırmayı amaçlamış ancak bu
savaşında yenik düşmüştür.

Bu yazımda sizinle modern dönemde günlük hayatımızı biz farketmesek de şekillendiren mimari
tarzları inceledim. Loftlar mimari
dediğimiz denizde sadece bir su
damlası... İnsanın olduğu yerde
mutlaka dönüşüm söz konusu
olacaktır. Yakın geleceğin gözdesi
loft evler. Bakalım ilerleyen zamanda hayatımıza başka ne tarz
evler girecek?
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B

ugün Türkiye’ye ve Dünya’nın
diğer ülkelerine baktığımızda
da doğanın mimari üzerindeki
etkisinin oldukça fazla olduğunu
görebiliriz. Türkiye’de kagir yapılar, İsveç’te
çelik yapılar, Kuzey Britanya bölgesinde
de rustik taş binalar yaygın olarak görülmektedir. 20.yy ile birlikte dünya, mimari
betonarmeye yönelmiş ancak betonarmenin soğuk yüzü 20.yy’ın sonlarında insanı
ürkütmüş ve mimarlar bu soruna çözüm
olarak yeni tarzlar aramaya başlamıştır. Bu
uğraş sonucunda çoğunluğu geçmişten gelen akımlardan etkilenilmiş.

Yazımda mimari ve malzemeye dair
ilişkiye dikkat çekmek adına 2 çeşit mimari tarzı inceleyeceğiz. Yazıyı okurken göreceksiniz ki mimari de aynı insan gibi sürekli
kendini geliştirmeye çalışmış, yer yer doğal
havasıyla bize gülerken, bazen de soğuk yüzüyle kaşlarını çatmış.
Artık bazı mimarlar yapılarında gösterişten uzaklaşmayı yeğliyor. Belli ki, onlar
da artık evlerin insanın bir parçası olması
gerektiğini düşünüyor. Mimariyle insan arasında kurulmakta olan bağ insanın maneviyatı ve ruhsal halini doğrudan etkilemekte...
20.yy’a damgasını vuran futuristik mimari insanla bina arasındaki bu bağı göz
ardı ederek binayı bir makineye dönüştürmek istemiş. Bu yaklaşım insanları ürkütmüş ve onları daha sıcak, daha doğal binalarda yaşamaya yöneltmiştir.
İşte insanın bu yaklaşımının ürünü olarak raw dizayn ve loft kavramları ortaya çıkmış. Size bu tarzları özetleyelim.

Gösterişten uzak
her şeyi oldUğu gibi
kabul eden bir yaklaşım
Bu tarzda malzemeyi doğal haliyle kullanmak esastır. Köken olarak akımından beslenir. Sıva, boya gibi materyalleri kullanmak genelde tercih edilmez.
Onun yerine kolon ve duvarların kendi
malzemeleriyle daha güzel göründüğü
düşünülür. Bu yaklaşım, genel tavrın
aksine malzemenin gizlenecek bir çirkinliğe sahip olmadığını, aksine bazen
doğallığın da güzellik kaynağı olabileceğini savunur. Ayrıntılara indiğimizde
duvarlarda tuğla veya taşlar, zeminde
saf ahşap parkeler, yassı taşlar, tavanda
ise ahşap kaplama gözümüze çarpar.
Taş binalarda durum böyleyken tamamen ahşap örneklerle de karşılaşabiliriz. Raw Design, sadece mimariyle kalmayıp evin dekorasyonu hakkında da
fikirler vermektedir. Kullanılan eşyalar
gösterişten uzak doğallıktadır.
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LOFT
BİNALAR
Geçmişin izlerini
değişim ile
süsleyen yapılar

L

oft tarzı ne yazık ki sürekli olarak
yanlış anlaşılan bir tarzdır. Tarihsel
sürecinde amacından uzaklaşmıştır. Loftlar, ABD’de 1970’lerde evsizlerin
barınması için hükümetin, terkedilmiş fabrika, depo vs. endüstriyel binaları bir çeşit
yatakhaneye dönüştürmesi üzerine ortaya
çıkan bir konsepttir. Endüstrinin getirdiği yıkım ve ev hayatının nezaketi yıllarca
mimarların gözünde birbirine çok uzak
kavramlar olarak yer tutmuştur. Ancak hükümetin bu girişimini gören mimarların
tabuları yıkılmış ve artık mimarlar kendilerini, fonksiyonel olarak işler hale gelen bu
konsepti estetik açıdan daha kabul edilebilir hale getirme çabası içerisinde bulmuşlardır. 40 yılı aşkın süredir gelişmekte olan
bu konsept farklı ülkelerde oraların yerel
koşullarıyla harmanlanmış. Öyle ki bazı
ülkelerin mimarisi loft ile bilinir olmuştur.
İsveç’e bakacak olursak, çelik cenneti olarak bilinen bu ülkede kendine özgü bir loft
tarzının oluştuğunu görürüz. Burada endüstriyelleşme 20.yy’da tamamlanmıştır, bu
yüzden loftlarda o dönemin endüstri mimarisi etkindir. Öte yandan Kuzey Britanya’ya
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bakacak olursak görece sanayi devrimini
daha erken yaşadıkları için daha farklı loftlar karşımıza çıkar.
Loft konseptiyle beraber mimarlar tasarımlarında farklı arayışlara girme fırsatı bulmuşlardır. Endüstriyel yapıların, yaşamak
için çok da verimli dizayn edildiğini söyleyemeyiz; ancak yüksek tavanlarının, geniş
yaşam alanları getirdiği de gerçektir. Loft
yapılara baktığımızda evin tamamını yaşam
alanı olarak kullanma ve fonksiyonellik arayışı gözümüze çarpar.
Loftlarda kişi mekânı kendi ihtiyaçlarına göre dekore eder. Loftlar dizayn
prensiplerine bakılırsa bir yandan da Raw
Design’dan izler taşır. Eski yapı lofta dönüştürülürken, orjinal halinden çok uzaklaşmamasına dikkat edilir. Orijinale tarz olarak bağlı kalınırken binanın yapısında bir
takım değişiklikler de yapılabilir. Eğer tavan
yüksekliği ihtiyaçtan fazlaysa asma katlar ve
çelik merdivenler kullanılır. Fabrikalar içinde yaşamak için değildir, bu yüzden havalandırmayla ilgili bazı sorunlar beraberinde
gelir. Loftlarda bu sorunu çözmek için tavana bir havalandırma sistemi yerleştirilir ve

yemek kokusunun yatağınıza veya oturma
grubunuza sinmesi gibi sorunlardan kaçmış
olursunuz. Tabiki çoğu fabrikanın banyosu
da bulunmaz. Bu dönüşüm sırasında sonradan inşa edilmesi gereken başka bir ayrıntı
da budur.
Loftların genel özelliklerine değinmişken biraz da Türkiye’de anlaşılan loft
kavramına değinelim. Öncelikle şu yanlışı düzeltmek gerekir: Loft yapılarda asma
kat olabilir, yüksek tavanlıdırlar ancak bu
özelliği taşıyan her yapıyı loft olarak tanımlamak doğru değildir. Bazı inşaat şirketleri
sonradan yaptıkları toplu konutları loft olarak tanıtmışlardır ancak bu doğru değildir.
Yazıda da anlattığımız gibi loftlarda sadece
görsellik değil aynı zamanda mekânın kişinin zevkine uygun olarak baştan yaratılması
söz konusudur. Yapılan bu yeni nesil binalar
mimarların vaktinde mimarinin soğuk yüzü
olan fabrikalara hayat verme çabasından
yoksundurlar. Yazımızın başında evlerin
de canlı olduğunu söylemiştik. Loftlar söz
konusu dönüşümü geçirmediği sürece bir
ruha sahip olamayacaktır. Bu da evde yaşayan insanı bu keyiften uzak tutacaktır. ◀
CIVIL NEWS MAGAZINE 2015

57

SOU FUJIMOTO

SOU FUJIMOTO
MİMARİNİN ŞEFFAF YÜZÜ
Muhammed Talha Bolat
Naz Hatipoğlu

«Mimarlık yaparak sadece bina değil aynı zamanda
içindeki yaşamı da tasarlamış oluyorsunuz.»

J

aponya’da yeni mimar kuşağın
öne çıkan isimlerinden Fujimoto, kariyerinin ilk günlerinden bu yana kendine güvenen
bağımsız bir tavrı benimsedi.
Projelerinde şeffaflığı öne çıkaran ve zıt
unsurları bir araya getiren tasarımlarıyla
ön plana çıkan mimar, şimdiye kadar hep
karşı kutuplarda görülen doğa ile mimarlık
arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi
gerektiğini; aynı zamanda mimarlık aracılığıyla farklı şeffaflıkların kurgulanabileceğini
kanıtladı. Doğa ile yapılı çevre arasındaki
benzerliğe dikkat çeken Fujimoto, iki ortamın da küçük parçalarla çevrili olduğunu ve
bunların tasarımın kaynağı olarak değerlendirilebileceğini göstermeye çalışıyor.
Trakya Cam’ın bu yıl ilk kez düzenlediği “T Buluşmaları’’na dünyaca ünlü mimar
Sou Fujimoto konuşmacı olarak katıldı.
“Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü. Etkinlik,
mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerinin yanı sıra öğrencilerinden
oluşan bine yakın katılımcıyla gerçekleşti.

1971 doğumlu Japon
mimar Sou Fujimoto, Tokyo
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Mimarlık
Bölümü’nden 1994 yılında
mezun oldu. 2000 yılında
Tokyo’daki ofisini açtı.
2001’den beri Tokyo Fen
Üniversitesi, 2004’ten beri
Showa Wemen Üniversitesi
ve 2007’den beri de Kyoto
Üniversitesi’nde mimarlık
eğitimi veriyor.
Biz de BÜYAP olarak Sou Fujimoto’yu
dinlemeye gelenler arasındaydık. Dünyada
çağdaş mimarlığın önemli isimleri arasında
gösterilen Sou Fujimoto, “Doğa ve Mimari
Arasında” başlığıyla yaptığı sunumda “Yaşam ortamlarının yarısı doğal ise yarısını
da biz mimarlar yaratıyoruz.” dedi. Son
dönemde birçok sıradışı projeye imza atan

Fujimoto konuşmasında Serpentine Gallery, House N ve House NA evleri, Souk
Miraje, Toilet in Nature, Musashino Sanat
Üniversitesi Kütüphanesi ve Montpellier’de
tasarladığı yüksek katlı konut projesinden
bahsetti. “Mimarlık tutku işi, ben mimarlığı
seviyordum. Mimarlığı seviyorsanız mimarlık yapın, aksi takdirde yöneleceğiniz birçok
meslek alanı var.» diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Fujimoto, İstanbul gibi
bir kentte yaşamanın da oldukça ilham verici olduğunu belirtti ve konuşmasını “En
önemli şey mimarlık tarihini sevmeniz, öğrenmeniz değil.” diyerek noktaladı.
Fujimoto’nun konuşmasında bahsettiği
bazı tasarımlarını sayfalarımıza taşıdık.

Trakya Cam’ın bu yıl ilk
kez düzenlediği
“T Buluşmaları’’na
dünyaca ünlü mimar
Sou Fujimoto konuşmacı
olarak katıldı.
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SOU FUJIMOTO

Souk Mirage

AVM ve İş Merkezi

SERPENTINE
GALLERY

“İçerisi ile dışarısı
arasında bir şey inşa
etmek istedik.”
İç / dış, basitlik / karmaşıklık ve doğa / mimarlık; Fujimoto’nun mimarisini tanımlayan güzel zıtlıklar. Temel olarak devasa bir
grid sistemden oluşan yapı etkileyiciliği ve
yumuşaklığı ile buluta benziyor. Bu öyle bir
bulut ki, kimi yerde bir mobilyaya dönüşen gridin üzerine oturan biri adeta bulutla
birlikte akıyor gibi gözüküyor. Kapı ya da
pencerenin bulunmadığı bu pavyonda neresinin iç neresinin ise dış mekân olduğuna
ilk bakışta karar vermek oldukça güç çünkü
yapı bazı yerlerde yapay bir peyzaj gibi davranmakta.
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HOUSE N “Hem çok korunaklı,
:

hem de çok açık bir alan.”

House N ilk bakışta insanın aklına şu tekerlemeyi getiriyor: “Kutu kutu pense...
”3 katmandan oluşan duvarlarıyla bu konut, içten dışa kullanılan bir mekân. İlk
katman dış duvarı oluştururken, 2. katman yer yer şeffaflığı barındırıyor, 3. katman
ise bir küçük kutu ile mekânı iyiden iyiye derinleştiriyor. Arada derede kalmış bu
mekânlar hayatın seçimlerini zenginleştiriyor.

TOILET IN
NATURE

Doğanın içinde
sıradışı bir tuvalet!
Herkese açık ama özel bir mekân olan bu
tuvalet zıtlıkların elinde büyüyüp serpilirken mimarinin temel konusu haline geliyor. Doğa / mimari / doğa konseptiyle bir
bahçenin içinde yer alan tuvalet, kalabalık
içinde yalnızlık hissini yaratmayı amaçlıyor. Ahşap boruların yere saplanarak oluşturduğu bahçe duvarı bu hissin kaynağını
oluşturuyor.

HOUSE NA

Şeffaflığın Sınırlarını
Zorlayan Konut
Tokyo’da yer alan bu konut, 45 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Mimar
bu projenin farklılık / çeşitlilik tarafından
tanımlandığının altını çizerken 20 farklı
mekân / alan / köşe yaratmış. Her biri
farklı kotta bulunan mekânların bazıları
sadece bir mobilya ebadına sahip. Bir bilmeceyi andıran bu 20 farklı mekân, aslında
farklı bileşenleriyle rafları süsleyen kozmetik ürünler gibi tek bir mekâna hapsolmuş
durumda. İşverenin günlük hayatını seçmesine izin veren bu konut, yumuşak bir
sınır ile korunuyor.

Bir AVM’nin tasarlanması söz konusu
olduğunda bu kadar büyük bir ölçeğin zorlayıcı olduğunu belirtmeden
geçemeyen mimar; alışık olduğu
coğrafyadan uzakta, yer ve iklime karşı nasıl tepki vereceğini kurgularken
alışverişin yürümeyi gerektiren bir
eylem olmasından ilhamını aldığını
söyledi. Uzun zaman geçirilebilecek
bir mekân tasarlamak adına, mimar
içinde su öğesini barındıran devasa
bir boşluk yaratarak iklimi kontrolü
altına almayı amaçlıyor. Fujimoto,
gölgelik yapmak yerine projenin
bütününü ışığın kontrol edilmesine
yardım eder biçimlerin farklı ölçeklerde ama aynı geometride kendilerini tekrar etmesinden yararlanıyor.
Siluetin şeklini ise ışığın yoğunluğu
belirliyor.
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SOU FUJIMOTO

Musashino Üniversitesi Kütüphanesi
“Labirent gibi döşenen
kitaplıkların sonu gelmeyen bir kitap ormanı.”
Kitapseverler için bu yapı adeta bir kitap
ormanı ve mimar, bu tasarımı ile ormanda
yürürken yeni fikirlerin ortaya çıkabilme
ihtimalini sorguluyor. Yapının eğrisel
geometrisi ona sonsuzluk hissinin bir replikası özelliğine sahip olma hakkı tanıyor.
Yapının bir başka özelliği ise ihtiyaç durumunda dış duvarı oluşturan strüktürün
kaldırılması ile büyültülebilmesi.

Montpeiller’de
Yüksek Katlı
Konut Projesi
“Mimarlık yaparak
sadece bina değil aynı
zamanda içindeki
yaşamı da tasarlamış
oluyorsunuz.”
Terasta yaşam ve gölgelik üzerine yoğunlaşan bu proje, nehir kıyısında konumlanmış bir ananasa benziyor. Çevresindeki yapıların manzarasını kesmemek
adına organik bir biçimde tasarlandığı
söyleniyor. Aynı tür saygı, Akdeniz geleneklerinin balkonla yaşatma konusunda
da gösterilmiş. İlişkileri, aktiviteleri,
yaşamları tasarladığını söyleyen mimar;
hem alışılmış hem de alışılmamış bir
yapıya imzasını attığını belirtiyor.
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SÖZLÜK

İNŞAAT TERİMLERİ
TÜRKÇE - İNGİLİZCE

A

Ağır beton – Heavyweight concrete
Akma – Yield
Akma mukavemeti – Yield strength
Akışkan sıva – Neat plaster
Alaşım - Alloy
Altyapı – Infrastructure
Ankraj - Anchorage
Art germe – Post tensioning
Asal Gerilme - Principal stress
Aşık kirişi – Purlin
Aşınma – Abrasion
Aşınma direnci – Abrasion resistance
Atalet momenti – Moment of inertia

B

Bağlantı demiri – Dowel
Basınç mukavemeti – Compressive
strength
Basınç gerilmesi – Compression stress
Beton – Concrete
Beton grubu – Concrete family
Betonarme – Reinforced concrete
Birim şekil değiştirme - Strain
Boyuna donatı - Longitudinal
Reinforcement
Burkulma – Buckling
Burulma – Torsion
Büzülme – Shrinkage
Boşluk – Hollow

Ç

Çakıl – Gravel
Çatlak – Crack
Çekme gerilmesi – Tensional stress
Çelik – Steel
Çerçeve – Frame
Çimento – Cement
Çiroz - Tie, Hook
Çökmesiz beton – No slump concrete
Çözülme - Dissolve
Çubuk donatı – Bar reinforcement

Elastikiyet sınırı – Elastic limit
Elastiklik modülü – Modulus of elasticity
Emniyet gerilmesi – Allowable stress
Enine donatı - Transverse Reinforcement
Epoksi betonu – Epoxy concrete
Etriye - Stirrup

E

Eğilme dayanımı – Flexural strength
Eğrilik – Curvature
Eksenel gerilme – Normal stress
Eksenel yük - Axial load

Y
İskele – Scaffolding

Gaz beton
Aerated concrete

Kiln – Fırın
Kimyasal katkı maddesi - Admixture
Kireç – Lime
Kürleme – Curing

L
G

Gaz beton – Aerated concrete
Genleşme – Expansion
Genleşme derzi – Expansion joint
Gerilme – Stress
Gerinim sertleşmesi – Strain
hardening
Gevrek – Brittle
Gevrek göçme – Brittle failure
Gevrek kırılma – Brittle fracture
Göçme – Collapse
Gözenek – Pore
Grobeton – Lean concrete

I-İ

Isıl genleşme – Thermal expansion
İskele – Scaffolding

K
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V

Ferroçimento – Ferrocement
Fırın – Kiln

Harç – Mortar
Hareketli yük - Live load
Hasır – Mesh

64

Uyum burulması – Compatibility torsion
Uzama – Elongation
Vinç – Crane

H

Derz dolgusu – Joint sealant

U

F

D

Darbe – Impact
Denge burulması – Equilibrium torsion
Derz – Joint
Derz dolgusu – Joint sealant
Direnç – Resistance
Doğal kum – Natural sand
Dolgu – Filler
Dolgu betonu – Backfill concrete
Doluluk oranı – Compactness ratio
Döşeme – Slab
Düşük dozajlı beton – Lean concrete
Düzgünlük – Uniformity

Cycling Load
Tolerans – Tolerance
Toprak set – Embankment

Kafes - Truss
Kalıcı gerilme – Residual stress
Kalıp - Formwork
Kalker - Limestone
Kazı - Excavation
Kenar kirişi – Edge beam
Kesme kuvveti – Shear force
Kırılma – Fracture
Kil – Clay

Lif – Fiber
Lif donatılı beton – Fiber-reinforced
concrete
Mafsal – Hinge

Sehim – Deflection
Sertleşmiş beton – Hardened concrete
Sıva - Plaster
Sıkıştırılamaz – Incompressible
Sıvılaşma - Liquefaction
Soğuk çekilmiş çelik – Cold drawn steel
Sönmemiş kireç – Quicklime
Staj – Internship, training
Statik yük – Static load
Sünme - Creep
Sürtünme - Friction
Şekil değiştirme – Deformation

Yalancı derz – Dummy joint
Yapay taş – Cast stone
Yapı – Structure
Yorulma - Fatigue
Yüzey çatlakları – Surface cracks
Yüzeyde tutma - Adsorption

Z

Zemin – Soil
Zemin mekaniği – Soil mechanics
Zemin stabilizasyonu – Soil stabilization
Zımbalama– Punching shear
Pas payı
Concrete cover

T

Tabaka – Layer
Tane - Grain
Taşıma gücü – Ultimate bearing capacity
Taşıma yükü – Ultimate load
Tersinir tekrarlanır yük– Reversed

M

Zemin stabilizasyonu – Soil stabilization

Mafsal – Hinge
Metraj - Bill of quantities (BoQ)
Mohr skalası – Mohr scale
Mukavemet – Strength

N

Narinlik – Slenderness
Nemlendirme – Humidification
Nervür - Rib
Numune – Sample, specimen

O-Ö

Öngerme – Prestressed

P

Pas payı – Concrete cover

S-Ş

Saflık – Purity
Sargı – Confinement
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ANKET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ
KARİYERİNİ NASIL PLANLAR?
Ne zaman bir mezunumuzu ya da iş adamını görsek aklımıza gelen ilk sorular:
“Kariyerinizi nasıl planladınız? İşe alımlarda nelere dikkat ediyorsunuz?” gibi sorular oluyor.
Biz de öğrencilerin iş hayatından beklentilerini merak ettik ve sizin için araştırdık işte sonuçlar...

1. Kaçıncı sınıftasınız
1. sınıf (%18)
2. sınıf (%20)
3. sınıf (%19)
4. sınıf (%34)
Mezun (%8)
2. Kariyerinize nasıl başlamayı düşünüyorsunuz?
İş Hayatı
Yüksek Lisans
Diğer

(%53)
(%41)
(%6)

3. Stajınızı doğru yerde yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Evet (%89)
Hayır (%11)
4. Kariyer planlamanızda stajınızın etkisi
oldu mu?
Evet (%16)
Hayır (%84)
5. Staj sürecinde Boğaiçi Üniversitesi’nde
okuyor olmanızın faydası veya zararı oldu
mu?
Faydası oldu.
Zararı oldu.

(%82)
(%18)

6. Nerede çalışmayı tercih edersiniz?
Ofis (%79)
Şantiye (%21)

7. Alanınızın dışına çıkmayı düşünüyor
musunuz?
Evet (%69)
Hayır (%31)
8. Okulda gördüğünüz eğitimin sizi iş hayatına yeterince hazırladığını düşünüyor
musunuz?
Evet (%23)
Hayır (%77)
9. Kulüp aktivitelerinin faydalı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Evet (%23)
Hayır (%77)

10. İlk çalışma yıllarınızda almayı planladığınız minimum maaş nedir?
1000
3000
5000
7000
9000

- 3000 (%44)
- 5000 (%42)
- 7000 (%7)
- 9000 (%0)
‘dan fazla (%7)

11. Exchange veya Erasmus programına
katıldınız mı?
Katıldım. *
Katılmadım.

(%20)
(%80)

* : Erasmus veya Exchange programına
katılanlarınların memnuniyet yüzdeleri
aşağıdaki gibidir.
Memnun kaldım.
Memnun kalmadım.

(%94)
(%6)

12. Yüksek lisans yapmayı planlıyor musunuz?
Evet (%74)
Hayır (%26)

66

CIVIL NEWS MAGAZINE 2015

CIVIL NEWS MAGAZINE 2015

67

KARİYER
Stajların benim kariyerime çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Okulumuzun zorunlu tutmuş olduğu sürenin
üstünde yurtdışında ve yurtiçinde stajlar
yaptım. Senior yılımda Kayı İnşaat teklif
departmanında part-time ihale ve teklif mühendisi olarak çalıştım. İnşaat mühendisliği
öğrencilerine tavsiyem de yapabildikleri kadar staj yapıp deneyim kazanmaları.

8

MEZUN
KARİYER
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kariyerlerine nasıl başlar, neler yapar
diye merak ettik ve sizler için üç
mezunumuzun kendileri için çizdiği kariyer planlarını araştırdık.
Yazıyı düzenlememizde bize yardımcı olan teknik ofis mühendisi
Sayın Yunus Emre Uzunoğlu’na,
Deloitte firmasında kurumsal finansman bölümünde çalışan Sayın Yusuf Turan’a ve okulumuzda
araştırma asistanı olarak görev
yapan Sayın Abdullah Akça’ya teşekkürlerimizi sunarız.

YUNUS EMRE UZUNOĞLU
mühendisliği bölümünü iste1 İnşaat
yerek tercih ettim. Tabiki Boğaziçi
Üniversitesi olması da tercihimde etkili
oldu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi`de inşaat mühendisliği okumak, size mühendislik derecesinin ötesinde değer katar. Bu
yüzden de inşaat mühendisliği bölümünü
Türkiye’de en doğru yerde okuduğum kanaatindeyim.
Kariyer planı yaparken öncelikle
kendinizi tanımanız ve mesleğinizin
hangi dalında yer almak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ben akademik değil, piyasaya
yönelik bir kariyer tercih ettim. Bu yüzden
mezuniyetten hemen sonra master yapmaktansa önce deneyim elde etmek istedim.
Rusya’da inşaat sektörü çok dinamik bir

2
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Ben alan dışına çıkmayı kesinlikle
riskli bulmuyorum. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun
olmanız sizi inşaat sektöründe kalmanızı
mecbur tutmaz hatta size sektör dışında da
başarılı olmanızı sağlayacak değerler kazandırır. Bu yüzden Boğaziçililerin hemen her
sektördeki başarısı size örnek olmalıdır.

9

1

İnşaat mühendisliği isteyerek tercih ettiğiniz bir bölüm müydü?

2

Neden bu kariyer planı, neden bu şirket?

3

İş bulurken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

4

İş bulmada GPA etkili oluyor mu?

5

Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

6

Kariyerinizde karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?

7

Gelecekle ilgili hedefiniz nedir?

8

İnşaat mühendisliği öğrencilerine tavsiyeleriniz?

9

Sizce alan dışına çıkmak riskli mi?

10

Size göre Boğaziçi mezunu olmanın artı ve eksileri neler?

sektör, deneyim açısından kariyerimi ivmelendireceğini düşündüğüm için Moskova`da çalışmaya başladım. Mensubu olduğum
Ant Yapı’yı da Rusya`da ve Türkiye`de başarılı Türk müteahhitlerinden biri olduğu
için tercih ettim.
Mezuniyetten sonra iş bulmada zorluk yaşamadım. Daha önce yaptığım
stajlar ve oradaki yöneticilerimle kurmuş
olduğum beşeri ilişkiler bu dönemi kolay
atlatmamı sağladı. Size de tavsiyem öğrencilik yıllarınızda ilerde çalışmak istediğiniz
firmalarla bağlantıya geçmeniz ve staj imkânı aramanız olacaktır.

3

İş bulmada GPA etkisi sizin inşaat
sektörünün hangi dalında iş bulmak
istediğinizle alakalı. Dizayn ofis yada müşavir şirketlerde çalışmak isterseniz GPA etkili, fakat müteahhit şirketlerin odak noktası

4

daha çok deneyimdir.
Şantiyelerde bu sorunun cevabi net
değildir. En erken işten çıkabileceğiniz saat sabitken en geç saat hiçbir zaman
belli değildir. Ortalama söylemem gerekirse
Rusya`da günde ortalama 11 saat çalışıyordum, Avustralya`da ise bu rakam 7,5.

5

Kariyerimde karşılaştığım en büyük
zorluk, Avustralya`ya geldiğimdeki
iş arama süreci oldu. Tamamen farklı bir
coğrafya ve normlar olduğu için, iş arama
sürecim sancılı geçti. Burada mesleki denklik almak ve sıfırdan network oluşturmak
zaman aldı.

6

şu an Avustralya inşaat sek7 Hedefim
töründe yeni başlamış olduğum kariyerime başarılı bir şekilde devam etmek ve
ileride burada master yapmak.

mezunu olmanın binlerce
10 Boğaziçi
artısı var. Bunu profesyonel hayata
atacağınız ilk adımda anlayacaksınız. Ama
en belirgin olanı iş yerinizde üzerinizde
olan pozitif ayrımcılık. Boğaziçi mezunu olmanız çoğu zaman size kapıların daha kolay
açılmasını sağlayacaktır. Bence tek negatif
yönü ise beklentilerin yüksek olması ve gerçekleşmemesi durumundaki motivasyon
kaybı.

YUSUF TURAN
1

Hayır.

İlerleyen yıllarda herhangi bir fırsat
doğduğunda onu anlayabilecek ve
aksiyon alabilecek bilgi birikimine sahip olmamı sağlayacak bilgi akışı olduğu için bu
seçimi yaptım.

2

Eğitimini aldığım alanda çalışmadığımdan insan kaynaklarının direk
olarak beni elemesi beni zor durumda bıraktı.

3

Evet. 3 ve üzeri bir GPA disiplin ve
başarı göstergesidir ve kişinin diğer
yapacağı işlerde de başarılı olma potansiyeli yüksektir.

4
5

Günde 12 saat -15 saat arası çalışıyorum.

Kariyerimde karşılaştığım en büyük
zorluk iş ve özel hayat arasında zaman
planlaması yapabilmek.

6
7

Kendimi olabildiğince geliştirmek.

8

İlgilerini sadece inşaata değil diğer
alanlara da yöneltip bilgi edinmeleri.

Risk gerek alanınızda gerekse de dışında var. Risksiz bir iş yok. En büyük
risk özel sektörde çalışıp kendinizi geliştirememek.

9

Bunu iş hayatında çok rahat görebileceksiniz, diğer insanlara göreceli
bakış açınızın farklılığını, marka olmasını
vs. Kötü yanı ise sizi sadece zaten sizden
beklentiler yüksek olduğu için beklenenin
üzerinde performans göstermenin diğer insanlara göre daha zor olması.

10

ABDULLAH AKÇA
Evet, isteyerek tercih ettim. Üniversite yerleştirmeleri sırasında başka bir
bölümü tercihlerim arasında yazmadım.

1

Bir şeyleri araştırmak, yeni şeyler öğrenmek ve öğrendiğim şeyleri bir başkasına anlatmak her zaman hoşuma gitmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’ni bu bağlamda en
uygun üniversite olarak buluyorum. Çünkü
burada araştırmalara verilen destek miktarı
diğer üniversitelere oranla kat ve kat daha
yüksek olmakla birlikte araştırmacı üzerine
yüklenen idari yükler yine benzer oranla
daha az.

2

Akademik çalışmak isteyenlerin en
büyük sıkıntısı açık kadro bulmaktır
diye düşünüyorum. Siz ne kadar akademik
kariyer yapmak isteseniz de istediğiniz üniversitenin o alanda kadro açması yıllar alabilir. Açılan kadroya sizin gibi istekli birçok
kişinin başvuruyor olması da durumu iyice
zorlaştırabiliyor.

3

Özel sektör geçmişim olmadığı için
bu konuda bilgim sınırlı. Fakat yeni
bir mezunun aslında üniversitesi, GPA’i,
stajı ve kulüp faaliyetleri dışında CV sinde
sunabileceği şeyler çok kısıtlı. Akademik
kariyerde ise kapıları uzun bir süre GPA açıyor diyebilirim.

4

Normal bir devlet memuru gibi
günde 8 saat çalışıyoruz. Diğer sektörlerden ve memurlardan farklı olarak bu
saatlerin çoğunu kendi çalışmamızla ilgili
araştırmalara ayırabiliyoruz.

5

herkes gibi bu basamakları birer birer çıkmak istiyorum. Ama bunun yanında gözlemlediğim aslında iyi bir araştırmacının
her zaman iyi bir eğitmen olmadığıdır. Bu
sebeple asıl hedefim iyi bir araştırmacının
yanı sıra iyi bir eğitmen olarak öğrendiklerimi bizlerden bilgi bekleyen dimağlara etkili
bir şekilde aktarmaktır.
Farklı üniversitelerden eğitim almış
ve yine farklı üniversitelerde araştırmacı olarak bulunmuş biri olarak gözlemlediğim her üniversitenin öğrencisine sunduğu eğitim şekli farklı. Bu üniversitelerin
bazıları idareci, bazıları projeci yetiştirecek
bir müfredata ve uygulamaya sahip. Benim
önerim, öğrencilerin kendilerine sunulan
bu kalıpların biraz dışına çıkmaya çalışması
ve kendilerini daha yetkin kılmaları olacaktır.

8

Alan dışına çıkmak çoğu zaman yeni
bir başlangıç olduğu için başlangıç
döneminde yaptığınız fedakârlıkları, gösterdiğiniz sabrı yeniden sergilemenizi gerektirebilir.

9

Üniversitenin, oluşması seneler sürmüş ve akıllara oturmuş bir marka
değeri var. Buradan mezun olan öğrencilerin bu bağlamda kariyerlerine biraz daha
avantajlı başlayabilecekleri kanaatindeyim.

10

Ne kadar planlı olsanız da araştırma
yapmak aslında sürprizlerle dolu bir
süreç. Bazen takviminiz beklenmedik bir
şekilde yoğunlaşabiliyor. Bu da sizin hayatınızdan fedakârlık yaptığınız gibi yakın
çevrenizin de benzer fedakârlığı ve sabrı
göstermesini gerektirebiliyor.

6

7

Akademik kariyerin basamakları aslında çok belirgindir. Tabiki ben de
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23-24 Mayıs 2015
Chill-Out Festival İstanbul, 10. yılında Life
Park’ta gerçekleşti. İki gün süren festivalde,
her gün öğlen 12’den gece yarısına kadar,
toplam 3 sahnede gerçekleşen müzik programları oldu.

26 Mayıs 2014
ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, İTÜ
Stadyumu’nda konser verdi. İlk defa Türkiye’de konser veren Timberlake, binlerce
hayranına unutulmaz anlar yaşattı.

20 Haziran 2014
Amerikan şarkıcı, “yaşayan efsane” Bob
Dylan Black Box İstanbul’da unutulmaz bir
konser verdi.

13 Temmuz 2014
Amerikan thrash metal grubu Metallica,
İstanbul İTÜ Stadyumu’nda konser verdi.
Konserin konsepti bu sefer farklıydı: İnternetten yapılan oylamalarla, konser katılımcıları Metallica’nın çalacağı şarkıları belirliyordu.“One”, “The Unforgiven”, “Nothing
Else Matters”, “Master of Puppets” gibi
unutulmayan şarkılarıyla geceye damga
vuran Metallica, hayranlarına yorucu ama
unutulmaz bir gece yaşattı.

3 TEMMUZ 2015
Son hiti “Bang Bang” ile müzik listelerini
altüst eden, günümüzün en çarpıcı pop
idollerinden Jessie J, Küçükçiftlik Park’a
geliyor.

19 Ağustos 2015
Sahip olduğu ödüllerle “ödül rekortmeni”
olarak tanımlanan ve “Hero”, “Tonight(I’m
Lovin’ You)”, gibi birçok hit şarkısıyla tanınan Enrique Iglesias, “Sex&Love” turnesi
kapsamında Küçükçiftlik Park’a geliyor.

BOĞAZİÇİ TAŞODA
FESTİVALİ ‘15

Harun Tekin
Türkiye’nin ünlü rock gruplarından Mor ve
Ötesi’nin gitaristi ve vokalisti Harun Tekin;
1996-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Felsefe ve Psikoloji öğrenimi
gördü. Üniversite yıllarında Mor ve Ötesi ile
“Bırak Zaman Aksın” ve “Gül Kendine” adlı
albümleri çıkarmıştır. 2008’de Mor ve Ötesi
ile katıldığı Eurovision yarışmasında 7. oldu
ve grupla “Dünya Yalan Söylüyor” ve “Büyük
Düşler” gibi başarılı albümlere imza attı.
Teoman
Türk rock müzik sanatçısı Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. 1996 yılından beri toplamda 15 albüm
çıkaran Teoman, “Kupa Kızı Sinek Valesi”
ve “Paramparça” gibi birçok başarılı şarkı
yazmış ve seslendirmiştir.

1-2-3 Mayıs

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün
2015’te 15. sini düzenlediği Taşoda Festivali, hem yeni kurulmuş grupların sahneye
çıkmasına olanak sağlıyor, hem de okul
içinden ve dışından getirdiği gruplarla öğrencilere mükemmel bir üç gün yaşatıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Taşoda Ekolü, yıllardır ülkemize çok değerli
sanatçılar katılıyoryor. İşte bu isimlerden
birkaçı...

7 Kasım 2014
Dünyaca ünlü İngiliz progressive rock
grubu Pink Floyd’un 15. ve son albümü
“The Endless River” piyasaya çıktı.Pink
Floyd’un kurucu üyelerinden olan Richard
Wright’ın 2008’deki ölümünden sonraki
ilk Pink Floyd albümü olan The Endless
River, genellikle enstrümantal müzik
içeriyor. Aynı zamanda albüm, Richard
Wright’a bir hürmet niteliğinde. The Endless River, Amazon UK’de en çok önceden
sipariş edilen albüm oldu. Kritiklerin
albüm konusundaki yorumları ise farklılık
gösteriyor.“Louder Than Words” şarkısı,
albümden çıkan en popüler şarkılardan bir
tanesi oldu.
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3 Şubat 2015
ABD’li ünlü efsane Bob Dylan’ın 36. albümü “Shadows In The Night” piyasaya
çıktı. Albümde 1950’lerde ve 60’larda
Frank Sinatra tarafından kaydedilmiş olan
10 şarkısının Dylan yorumu mevcut. Şarkı
seçimleri ve Dylan’ın albümdeki performansı, kritiklerin albüme verdiği pozitif
notta etkili oldu.

Nil Karaibrahimgil
Türk müziğinde çok önemli bir yeri olan
Nil Karaibrahimgil, Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur.
Müzik kariyerine 1998’de başlayan Karaibrahimgil, “Tek Taşımı Kendim Aldım” ve
“Bütün Kızlar Toplandık” gibi çalışmalarıyla Türk müzik piyasasında büyük yankı
uyandırmıştır.
Badem
Türk pop-rock grubu Badem, 1995’te
Boğaziçi Üniversitesi’nde üç sesli bir grup
olarak oluşturuldu. 2002 yılında ise grup
bugünkü halini aldı. Grup, bugüne kadar
“Badem”, “S’onsuz” ve “3B” adlı üç albüm
piyasaya sürdü.

16 Mart 2015
Dire Straits ile çalışmalarıyla ün kazanan
İngiliz şarkıcı ve gitarist Mark Knopfler’ın 8. solo albümü “Tracker” piyasaya
çıktı. Knopfler, albüm çıkışının sonrasında 15 Mayıs’ta Dublin’de başlayıp
31 Ekim’de biten 2015 Tracker Tour’a
çıkacak. Tur sırasında Kuzey Amerika
ve Avrupa’da toplam 85 konser olması
bekleniyor.
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İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ
MUHAMMED TALHA BOLAT
İLAYDA YILDIZ
HALİL İBRAHİM AKÇAN

İ

ş kazaları ve meslek hastalıkları; gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik
yönden çok önemli bir problemdir. İşçileri; iş ortamında
var olan tehlikelerden bertaraf
ederek, risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından,
meslek hastalıklarından koruyan;
üretim güvenliğini temin ederek,
zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlayan,
işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç
ve makine ile bina güvenliğini risk altında
tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının
güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de
güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.
İş güvenliğinin amaçları; çalışanlara en
yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden
onları korumak, iş ve işçi arasında mümkün
olan en iyi uyumu temin etmek, işyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak
veya zararları en aza indirgemek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak ve çalışma verimini arttırmak olarak
altı temel madde halinde sıralanabilir.
İş kazalarının oluşma sebeplerinin
tümü iki temel etkene indirgenebilir: İşyerlerindeki güvensiz durumlar ve çalışanların
sergilediği güvensiz davranışlar. İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde
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kullanılan teknolojinin ve üretim
araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve
yönetim hatalarına, depolama ve
istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok
etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çalışanların yaptığı güvensiz
davranışlar ise; üretim sürecine
katılan insanın yapmakla görevli olduğu
işi, onun fiziksel güç ve zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmesi, iş düzeninin
insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine neden
olacak şekilde tekdüze özellikler göstermesi ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin enerjisi sağlanamadığından organik bir
zorlanma olması gibi açıklanabilir. Böyle
durumlarda iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.
Dünyada her 15 saniyede bir işçi, iş
kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle
hayatını kaybetmektedir. Ülke genelinde
toplamda yaklaşık her 7 dakikada bir iş
kazası meydana gelmekte, her 10 saatte bir
çalışan (her gün en az 3 çalışan) yaşamını

kaybetmekte, her 6 saatte bir çalışan sürekli
sakat kalmaktadır.
ILO (International Labour Organization) rakamlarına göre tüm dünyada inşaat
sektöründe her yıl 60.000 ölümcül kaza yaşanmakta ve buna göre her 10 dakikada bir
kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
2011’de incelediği 4 bin 222 iş kazasının
verilerine göre, iş kazalarında en çok ölüm
ve yaralanma inşaat sektöründe görülmektedir. Bir yılda 4.542 işçinin karıştığı söz
konusunu iş kazalarında 874 işçi hayatını
kaybederken, 2.731 işçi yaralanmış, 937 işçi
bir uzvunu kaybetmiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO- International Labour Organization) araştırmalarına göre, genellikle kazaların sadece
%2’si korunması mümkün olmayan kazalar
olup; %98’i genel olarak korunması mümkün olan kazalardır. Çalışanlar, hayatlarını
fabrikalarına ya da şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle; iş yerlerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetlenmeli, çalışma şartları olması gereken seviyelere çekilmelidir.◀

Eurostat verilerine göre 100 binde ölümlü iş kazası oranları (2002-2007)
Türkiye (SGK verisi)
EU (15 ülke)
Belçika
Danimarka
Almanya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Avusturya
Portekiz
Finlandiya
İsveç
İngiltere
Norveç
İsviçre

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16,6
2,5
2,6
2,0
2,5
2,6
3,0
4,3
2,6
2,1
2,4
1,9
5,1
7,5
2,0
1,2
1,4
3,1
-

14,4
2,5
2,4
1,8
2,3
3,2
3,0
3,7
2,8
2,8
3,2
2,0
4,8
6,7
1,9
1,2
1,1
3,2
-

13,6
2,4
2,9
1,1
2,2
2,2
2,5
3,2
2,7
2,5
1,8
5,4
6,3
2,5
1,1
1,4
3,8
4,1

15,5
2,3
2,5
2,2
1,8
3,1
1,5
3,5
2,0
2,5
2,6
1,6
4,8
6,5
2,0
1,7
1,4
2,5
2,5

20,3
2,4
2,5
2,7
2,1
2,1
3,8
3,5
3,4
2,9
1,7
1,7
4,2
5,2
1,5
1,5
1,3
2,8
3,0

12,3
2,1
2,5
2,0
1,8
1,7
2,3
2,2
2,5
3,9
6,3
1,3
1,4
1,3
1,0
3,3

