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Herkese merhabalar! Kulüp adına yoğun bir ayı geride

bırakmış oluyoruz. İlk olarak Proce'20 katılımcılarına

emekleri için teşekkür ediyor, kazananları tebrik

ediyoruz. Bunun yanı sıra düzenlemiş olduğumuz AER

Havacılık zirvesi ve WIBE konuklarımız ve

katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ayki dergimizde

etkinliklerimiz ve yüzlerce yıl farklı medeniyetlere

başkentlik yapmış şehir, Ani hakkında detaylı bilgiyi

bulabilirsiniz.



 Havalimanı inşaatından havayolu

işletmesine; havalimanı mimarisinden

savunma sanayiye havacılığın her yönünü ele

aldığımız AER Havayolu Ulaşımı ve

Havacılık Zirvesi’nin üçüncüsünü bu yıl 19-

20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdik.  Bu yıl

etkinliğimizi COVID-19 önlemleri

kapsamında online platformlar üzerinden

oldu. 

   Etkinliğimize 19 Şubat tarihinde Türk

Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)

Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı

Serdar Demir’in konuşması ile başladık.

Serdar Demir, konuşmacıları Türkiye’de

savunma sanayii sektöründeki gelişmeler

hakkında bilgilendirdi. TUSAŞ’ın son

zamanlarda üzerinde çalıştığı projelerden,

COVID-19 sürecinde süreci nasıl

işlettiklerinden bahsettikten sonra

etkinliğimizin ilk gününü noktaladık.
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Aviation Engineering Re-Imagination

 

     Etkinliğimize 20 Şubat tarihinde Limak

Dizayn Müdürü Neslihan Can’la devam ettik.

Neslihan Can, havalimanı merkezli kentler,

diğer adıyla “Aerotropolis”’in ne olduğunu,

tarihçesini, Aerotropolis kent dokusunu,

aerotropolislerin nasıl tasarlandığını

katılımcılarımıza aktardı. Daha sonrasında

Havayolu 101 kurucusu Abdullah Nergiz’in

moderatörlüğünde İGA Dijital Hizmetler ve

Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ersin

İnankul ve Faredirect’in kurucularından

Nevzat Arşan’la “COVID-19’un Havacılık

Sektörüne Etkisi, Alınan Önlemler ve

Havacılığın Geleceği” adlı panelimiz

gerçekleşti. Gerçekleşen panelde katılımcılar,

COVID-19 salgınının havacılığa olan etkileri

ve aşılanmanın havacılıkta öngörülen

seyrinden, aşılanmaya önem veren ülkelerin

nasıl bir yol izleme amacında olduğu

hakkında tahminlerini ilettiler. 



        Ersin İnankul, İGA'nın salgına karşı nasıl

tedbirler aldığından; salgına rağmen farklı

alanlarda sağlanan başarıların temelinden ve

"Kağıtsız Havalimanı" projesinden bahsetti.

Nevzat Bey ve Abdullah Bey de bununla

birlikte havacılıkta teknolojinin öneminin

artacağı bu alana yönelmek gerektiği üzerinde

durdu. Etkinliğimize Gürallar Yapı Genel

Müdürü Banu Aydın’ın konuşması ile devam

ettik. Banu Aydın, havalimanı inşaatı

sektöründeki gelişmeleri, sektördeki

deneyimlerini konuşmacılarla interaktif bir

şekilde aktardı. Etkinliğimizi Türk Hava

Yolları pilotu Menderes Çakıcı’nın

konuşmasıyla noktaladık. Menderes Çakıcı,

uçaklarda ve havalimanlarında görmeye

başladığımız yenilikleri, meslek hayatındaki

deneyimlerini, COVID-19’un pilotlara ve

havayolu şirketlerine etkisini bizlere aktardı.

Daha sonrasında BÜYAP sosyal medya

hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladı ve

böylece AER 2021 etkinliğimizi noktalamış

olduk. 
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    Umuyoruz ki AER Havayolu Ulaşımı ve

Havacılık Zirvesi herkes için keyifli ve

bilgilendirici bir etkinlik olmuştur. Seneye

görüşmek üzere…

AER 2021 Koordinatörü

Alper Buğra Çakmacık



Altın çağını on birinci yüzyılda yaşayan kentin kapıları günümüzde bile görkemli.

Şehri çevreleyen surların kapısından geçer geçmez sizi şehrin geniş bir alana

yayılmış kalıntıları karşılıyor. Bu kalıntılar Bagratuni Ermenilerinden Bizanslılara,

Selçuklulardan Gürcülere ve Osmanlılara kadar uzanan yüzlerce yıla ait. Tarih

boyunca birçok farklı yönetimin, milletin kontrolünde oluşu şehirdeki

yapılanmadan da anlaşılmakta. Camiler, kiliseler, ateş tapınakları… Bu yapıları

birbirlerine yalnızca 100-150 metre aralıklarla görebilirsiniz. 

 

Şehir; içinde bulundurduğu birçok yapı sayesinde, yüzyıllar boyunca “Ani” den başka

birçok isme ve unvana sahip olmuş. “1001 Kilise Şehri”, “Kırk Kapılı Şehir” ve daha

nicesi… İsimler belki size abartılı geliyor olabilir ancak 1880’lerde keşfedilen yer altı

şehriyle birlikte, günümüze kadar şehirde sekiz yüzden fazla kapı ve elliyi aşkın kilise

tespit edilmiş. Ancak bu kadar yapının arasından tabii ki birkaç tanesi sıyrılıyor ve bütün

dikkatleri üzerine topluyor.

Bölgeye girişi sağlayan Aslanlı Kapı’nın surları bugün maalesef yıkık durumda.

Oysaki bu surlar yapıldığı dönem yaklaşık 4.5 kilometrelik bir alana yayılmıştı. O

kadar stratejik ve planlı bir şekilde kurulmuştu ki, düşman kuvvetlerin bu

surlardan içeri girmesi neredeyse imkansızdı. Aslanlı Kapı ise günümüzde bu

surların geri kalanına göre daha sağlam bir vaziyette.
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Unutulan Başkent: Ani

 Bizans’tan tutun

Osmanlı’ya kadar birçok

imparatorluğa tanıklık

etmiş, bir zamanlar on

binlerce kişiyi barındıran

bir başkent; şimdi ise

Türkiye Ermenistan

sınırında bir platonun

tepesinde terk edilmiş

hayalet bir şehir: Ani.

 



    Bir başka dikkat çekici yapı ise Ani Katedrali. Kırmızı taşlarla yapılmış

katedralinin 1319’daki bir depremde tavanı, daha sonraki bir depremde ise başka

bir köşesi yıkılsa da bu haliyle bile anıtsallığını koruyor. 1001 yılında Ermeni kralı

I. Gagik döneminde tamamlanan kilise, Ani’nin nüfus ve zenginlik bakımından

dorukta olduğu döneme tanıklık etmiş. Bu kilisenin Ermeni mimarı Trdat daha

sonra Bizans döneminde Ayasofya’nın kubbesini tamir etmiş.

 

Sık el değiştiren bu şehir Selçuklunun Bizans’ın yerine Anadolu’ya hükmetmeye

başlamasıyla bir kez daha farklı bir ülkenin egemenliğine girdi. Bu dönemde

uçurum kenarında Ebul Manucehr Camii inşa edildi. Bugün ayakta duran

minarenin 1000’li yılların sonunda inşa edilen orijinal camiye ait olduğu, asıl

binanın ise 12 veya 13. yüzyılda yapılan bir ekleme olduğu tahmin ediliyor.

Manucehr camiinin asıl işlevi ise hala bir tartışma konusu. Bir görüşe göre, bu

yapının Ermeni Bagratuni hanedanlığına saray olarak yapıldığı, sonra camiye

dönüştürüldüğüne inanılıyor. Diğer bir görüş ise başlangıçtan beri cami olarak

kurulduğunu ve Anadolu’daki ilk Türk camisi olduğunu söylüyor.

  

Ani’nin tarihi, savaşlarla dolu olsa da geriye bıraktığı harabeler aynı zamanda

farklı kültürler, dinler ve sanatsal motifler arasında inanılmaz bir alışverişin de

göstergesi olarak var olmaya devam ediyor. Büyük bölümü toprak tarafından

yutulmuş, bir kısmı da yağmalanmış kent; gerekli ilgi ve özen gösterilmediği için

harcadığımız tarihi bir miras.
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        Eşitlik ilkesiyle yola çıktığımız etkinliğimizde, pozitif ayrımcılıktan ziyade inşaatta

ve ilgili sektörlerde kadın erkek eşitliğini bir kere daha WIBE’de savunduk. Women In

Built Environment adı altında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin beşincisi bu yıl 6-7

Mart’ta düzenlendi. Covid-19 önlemleri kapsamında online platformlarda

gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize, 6 Mart Cumartesi günü, Yapı Merkezi-Freysaş iş

birliğinde düzenlediğimiz inşaatta kadın kuşakları ile başladık. Sektörde yeni ve inşaat

mühendisi olan Sevgi Aksu ile kuşağı başlatıp, yönetim kurulunda uzun yıllardır

yöneticilik yapmakta olan Ülkü Arıoğlu ile kuşağı sonlandırdık. Tanzanya şantiyesinde

tünel işleri şefi Neşe Uysal’dan, maliyet kontrol şefi olan Ezgi Güldal’a ilgili sektörlerden

de birçok isim bizlerle birlikte idi. Sonrasında modüler yapılarda kalite yaklaşımını

tartıştığımız slotumuzda Dorçe’den Hülya Alkan ile 6 Mart Cumartesi gününü

noktaladık. 

Etkinliğimizin ikinci gününe Beyaz Baretli Kadınlar’ın Proje Koordinatörü İpek Bulgurcu

ile başlayıp, sonrasında Gizem Şahan’dan kariyer ve yaratıcılık konusunda hayata dair

bizlere ışık tutan tavsiyeler aldık. Gayrimenul sektöründe yeni sayfada neler oluyor

merakımızı Neşecan Çekici ile giderip sonrasında Pelin Alpkökin’den İstanbul’da devam

eden Raylı Sistem Projeleri hakkında detaylı bilgiler alarak etkinliğimizin son gününü

noktaladık. 

 Online platformlarda gerçekleşen ve kişisel gelişimi vurgulayan birçok etkinliğin aksine

bizler WIBE’de bu kişisel gelişimi, gelişen ve teknoloji ile iç içe olan yeni dünyada nasıl

yapabileceğimize ışık tutan birbirinden değerli isimleri BÜYAP çatısı altında misafirimiz

olarak ağırladık. Ek olarak, sosyal medya hesaplarımıza gelen sorulara, birbirinden

değerli konuşmacılarımızdan cevap bularak bu cevapların katılımcılarımıza ulaşmasına

da aracı olduk. Aldığımız geri bildirimlere göre amacımıza ulaştığımızı düşündüğümüz

etkinliğimiz hem keyifli hem verimli bir haftasonu geçirmemizi sağladı. Teşekkür ve

tebriklerle bitirdiğimiz WIBE’21 için sevinerek WIBE’22 de görüşmek dileği ile…

WIBE 2021 Koordinatörü

Zehra Damla Danaoğlu
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