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Çalışmaya ve üretmeye,
Üreterek değer kazanmaya,
Başarıya odaklanmaya devam edeceğiz…
DURMAK YOK, HEDEF TAM YOL İLERİ
ÇÜNKÜ BAŞKA TÜRKİYE YOK…
ÇÜNKÜ ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ.
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G

ünümüzün modern dünyasını artık sivil toplum kuruluşları yönlendirmekte ve bu anlamda çok önemli bir görev üstlenmektedirler.
Sivil toplum kuruluşlarının bu önemli rolü sebebiyle ülkemizde de binlerce sivil toplum kuruluşu kurulmuştur. Zaten, tarihimizde de vakıflar
sivil toplum kuruluşlarının günümüzdeki rolüne
paralel olarak faaliyet göstermişlerdir. Bu açıdan,
ülkemiz ve milletimizi sivil toplum kuruluşlarına
yabancı değildir. Bugün geçmişimizden gurur
duyduğumuz, övündüğümüz ve yaşatmaya çalıştığımız abidevi eserlerin hemen hepsi Selçuklu’da da Osmanlı’da da vakıflar marifeti ile yaptırılmıştır. Abidevi eserlerin yanında bu vakıflar
eğitim, sosyal ve kültür açısından da çok çeşitli
görevler üstlenmişler ve icra etmişlerdir.

Geçmişimizin çok önemli bir parçası olan sivil
toplum hareketi günümüzde sadece sosyal ve
kültürel alanda değil, çeşitlenerek çok değişik
alanlara yayılmıştır. Bunlardan birisi de teknik
bir alan olan Mühendislik ve Mimarlık meslek
alanlarıdır. Bu alanda, konjonktürel olarak bir
sivil toplum hareketine ihtiyaç duyulması üzerine, meslektaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik, iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesi ana
hedefiyle 2002 yılında Mühendisler Birliği adı
altında kurulan Birliğimiz, teknik alanda faaliyet
gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
Birliğimiz, kuruluşundan bugüne geçen 13 yıllık süreçte ülke çapında ve uluslararası alanda
birçok faaliyet ve organizasyon gerçekleştirmiş,
bunun doğal bir sonucu olarak da önce Bakanlar
Kurulu kararı ile Mühendisler Birliği adı önüne
“Türkiye” unvanını, ardından da Cumhurbaşkanlarımızın talimatları ile “Türk Dünyası” unvanını
alarak Türk Dünyasının birlik ve beraberliği yolunda karşılıksız hizmet etmeyi kendine düstur
edinmiş uluslararası bir sivil toplum teşkilatı statüsü kazanmıştır.

rımlarına kaynak sağlamaktır. Diğer bir deyişle
Birliğimiz, Türk Dünyasının ortak değerleri olan
mimari mirası yaşatmaya çalışarak, Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışının hâkim kılınmasına katkı
sağlamaktadır.
Yapılan birçok mimari araştırma çalışması ve
mesleki yayının yanında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerden, Türk Dünyası ve Akraba
Topluluklarından gelen bilim insanları ve seçkin
kuruluşların katılımları ile bugüne kadar birçok
ulusal ve uluslararası sempozyum, toplantı, şehrengiz ve kurultay gerçekleştirmiştir. Birliğimiz,
düzenlediği faaliyetlerle ve 36 ülkedeki temsilcilikleri ile birlikte bugün “Kuruluştan Kurultaylara” sloganı ile Türk Dünyası Kurultaylarını toplayacak en üst sivil toplum seviyesine ulaşmış
bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Bu manevi yolda yürürken Büyük Türk Dünyası’nda ve İpek Yolu güzergâhındaki mühendislik
ve mimarlık alanında faaliyet gösteren meslektaşlarımızın da aramıza katılmaya başlamaları
ile ismi, “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği”ne dönüşmüştür. Birliğimiz, bugün itibariyle 36 ülkede bulunan temsilcilikleriyle mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteren
uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında
Türk Dünyası’nın en etkin otoriteleri arasına girerek hak ettiği yeri almıştır.

Faaliyet eksenimiz özellikle Kaşgar’dan Endülüs’e kadar uzanan Türk – İslam coğrafyasıdır.
Uçsuz-bucaksız Türk İslam coğrafyasında, aynı
dili konuşan onlarca halkı kucaklayan, dört yüz
milyona yakın insanı birleştiren, Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye çağıran bu yolun adı Türk Dünyası’dır.
O halde bizler, isminde Türk Dünyası taşımanın
sorumluluğu olarak; Türk âleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini, edebiyatını,
tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma yolunda herkesten daha fazla çaba gösteren, geçmişimizin izlerini ve kimliğimizi yansıtan
yeni eserler projelendiren ve hayata geçirenler
olmak zorundayız.

Türk Dünyasının ortak paydası olan “Dilde Fikirde İşte Birlik” ana hedefinin Mühendislik,
Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirilmesi ve mesleki uygulamaların müşterekliğinin
sağlanması yanında; tahrip olan, kaybolmaya
yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen Türk İslam Dünyası mimari eserlerinin
tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmesini sağlanmak Birliğimizin öncelikli hedefi olmuştur. Birliğimizin uzun vadedeki
hedeflerinden biri de Türk Dünyası ve uluslararası camiayı harekete geçirerek bu eserlerin ona-

Değerli meslektaşlarım, Yönetim Kurulu olarak
sizlerden alacağımız güçle daha nice büyük
projeler ve organizasyonlar üreteceğimize olan
inancımız tamdır. Ortak Türk kültürünün, tarihinin, sanatının, mühendisliğinin ve mimarlığının
temsilcisi olarak uluslararası alanda yerini alan
teşkilatımızın kurulmasında ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu kutsal yolda siz değerli
meslektaşlarımızla birlikte yürürken “Yolumuz
Ak - Yoldaşımız Hak olsun” duası ile hepinize
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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5 Ekim 2002 tarihinde 24 kişilik kurucular
kurulu ile oluşturulan Mühendisler Birliği,
“Bana verilen mühendislik unvanına daima layık
olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği
sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa
olsun, onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma
ve insanlığa yararlı olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye
çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” andıyla yola çıkmış ve kuruluşundan bugüne kadar koyduğu hedeflere ulaşarak
bugün Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında
söz sahibi olan ve Türk Dünyasının birlik ve beraberliği yolunda karşılıksız hizmet etmeyi kendine düstur edinmiş uluslararası bir sivil toplum
kuruluşu haline gelmiştir.

13 yıl gibi çok da uzun olmayan bir süreçte,
yalnızca mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında değil, Türk-İslam coğrafyasında bulunan
36 ülkede temsilcilikler açarak Türk Dünyasının
birlik ve beraberliği yolunda karşılıksız olarak
üstlendiği sorumluluk ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği faaliyetleri ile uluslararası bir sivil
toplum kuruluşu haline gelmek gerçekten de
takdir edilmesi gereken bir başarıdır. Nitekim
Birliğimizin kendi alanında ürettiği başarılı mesleki faaliyetlerin ve Türk Dünyasında üstlendiği
misyonun doğal bir sonucu olarak, 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye kelimesini
kullanma izni alarak Türkiye Mühendisler Birliği
tüzel kişiliğine kavuşmuş, ardından da 2010 yılında Astana’da düzenlediğimiz Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ve
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan NAZARBAYEV’in talimatları ile “Türk Dünyası” unvanını kullanmak konusunda görevlendirilmiş ve
yetkilendirilmiştir.

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehrengiz toplantılarını, Avrasya İnşaat ve Mimarlık
Üniversiteleri, Proje Festivallerini, Mimar Sinan
Uluslararası Proje Olimpiyatlarını ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarının ana organizasyonlarını başarı ile yürüten Birliğimiz Astana Kurultayının ardından
Cumhurbaşkanlarımızın talimatlarını yerine getirerek Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği teşkilatına dönüşmüş ve 1 Ağustos 2011
tarihinden itibaren uluslararası teşkilat yapısı ile
faaliyetlerine devam etmektedir.
Birliğimiz, hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğü
bu önemli faaliyetlerini siz değerli üyelerimizin
ve Devletimizin her türlü maddi ve manevi destekleri ile icra etmiştir. Şehrengizler, Kurultaylar,
Proje Festivalleri ve Olimpiyatları gibi çok kapsamlı faaliyetlerin icra edilmesinde Birliğimizin
Genel Kurullarında görev tevdi edilen Yönetim
Kurulu üyelerimizin ve çalışma komisyonlarında
görev alan arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve
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özverili çabalarını hep birlikte gördük ve yaşadık. Bu vesile ile geçmiş dönemlerde Birliğimizin
organlarında görev yapmış olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek ve şükranlarımı sunmak
istiyorum.
Malumlarınız olduğu üzere sivil toplumlar gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir ve
mevzuatımız gereği belirli zaman dilimleri sonunda yönetim kademelerinin ibra edilmesi ve
yeniden seçilmeleri gerekmektedir. Birliğimiz
için de bu durum aynıdır ve tüzüğümüz gereği
2 yılda bir kurullara yeniden seçim yapmaktayız.
Zira bu süreç bir bayrak yarışıdır ve bayrağı taşıyan arkadaşlarımız zamanı geldiğinde Birliğimizi daha ileri hedeflere götürecek daha istekli
ve arzulu olan diğer arkadaşlarımıza ekip ruhu
içerisinde bayrağı devretmektedirler.
Bu çerçevede, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 11. Genel Kurulu 28 Şubat 2015
tarihinde Ankara Rixos Grand Otel’inde geniş
katılımlı ve yüksek ilgi ile gerçekleştirilmiştir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Genel Kurulda Divan Başkanlığı görevi ve onuru
şahsıma tevdi edilmiştir. Divan Başkan Yardımcılığına Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Erol ALTUN, kâtip üyeliklere ise DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat ACU, Sistem Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Merdan HÜRMEYDAN ve TDMMB Dış İlişkiler Komisyon Başkanı
Sn. Yılmaz BATIBAY’ı öneren teklif Genel Kurul
tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
Divan Kurulumuzun Genel Kurulu açması ile birlikte ilk olarak Birliğimizin kuruluştan bu yana
geçen 13 yıllık süreçteki faaliyetlerini ve Birliğin
genel olarak amaç ve hedeflerini anlatan tanıtım filmi gösterilmiştir. Tanıtım filmi, Genel Kurul
üyelerimiz ve davetlilerimiz tarafından büyük
beğeni ile izlenmiş ve alkışlarla takdir edilmiştir.
Daha sonra, Genel Kurula katılamayan davetlilerimizden Sayın Bakanlarımızın tebrik mesajları
okunmuş ve Birlik Genel Başkanı Sn. Mehmet Cahit TURHAN iki yıllık faaliyet dönemine ilişkin kısaca bilgi vermişlerdir. Arkasından sırasıyla Türk

Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı Sn.
Yahya AKENGİN, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Başkanı Sn. Mustafa BAŞ, Türk Konseyi Kazakistan Ülke Temsilcisi ve Konseyin Genel Sekreter
Yardımcısı Sn. Abzal SAPARBEKULİ, Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Dusen KASEINOV Genel Kurula hitap
ederek duygu ve düşüncelerini aktarmışlardır.
2014 yılında Bişkek’te gerçekleştirilen 6. Türk
Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik
Kurultayı süresince TRT tarafından yapılan çekimlerle hazırlanan Kurultay sinevizyonu gösterilmiştir. Sinevizyonun izlenmesi sonrasında
2013-2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporlarını Genel Sekreter İlyas DEMİRCİ, Denetim Kurulu Raporunu ise Kurulun Başkanı Ali ÖZTÜRK okumuş ve oybirliği ile ibra edilmiştir.
Birliğin 2002 yılında kuruluşundan bu yana 12.
yılını tamamlamasının anısında Türk Dünyasına
üstün hizmetleri olan kişilere Birliğimizce 12. Yıl
Hizmet Ödülleri takdim edilmiştir. Genel Kurula

davet edilen Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Akademisi (KAZGASA) Rektör Vekili Raushan KABİLOVA Genel Başkan Mehmet Cahit TURHAN’a ve
Genel Sekreter İlyas DEMİRCİ’ye hediye sunumlarını gerçekleştirmiştir.
İçişleri Bakanlığı tarafından Dernekler Yönetmeliğinde 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan değişikliklere göre Tüzüğümüzde revize etmek gereği
doğmuştur. Ankara Valiliği Dernekler Masasından uzmanlara danışılarak temel içerik ve esaslara sadık kalınarak hazırlanan Tüzük değişikliğimiz Genel Kurula sunulmuş ve oybirliği ile kabul
edilmiştir. Tüzük değişikliği ile Birliğimizin bundan sonraki faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi sağlanacaktır.
Genel Kurul gündem maddeleri gereği yapılan
seçimler sonucunda aşağıda oluşan liste 20152017 yılları arasında görev yapacak yeni kurulları
belirlemiş ve yine bu yıllar arasında yapılması
planlanan faaliyetlerin özetleri ve taslak bütçe
kamuoyuna açıklanmıştır.
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PROJE FESTİVALLERİ
- Floransa / İtalya 21-25 Aralık 2015
- Merv / Türkmenistan – Sultan Alparslan

DİĞER FAALİYETLER
- KKTC Lefkoşe Türk Dünyası Çalıştayı
- Türkmenistan / Sultan Alparslan Türbesi
- 2015 Almatı İslam Kültür Başkenti

BAKÜ FAALİYETLERİ (2016)
- Mühendislik - Mimarlık Proje Festivalleri
- Mimar Sinan Proje Olimpiyatları
- Türk Dünyası Kurultayı
- 2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Planlanan yeni dönem faaliyetleri aşağıda sunulmaktadır.

ŞEHİR TOPLANTILARI
- Samsun Şehrengizi
- Erzurum Şehrengizi
- Sivas Şehrengizi
- Ankara Şehrengizi
- İzmir Şehrengizi
SEMPOZYUMLAR
- Türkler ve Ermeniler
Giresun Üniversitesi (26 Mart 2015)
- Kazak Hanlığının 550. Yılı Sempozyumu
1. Kazakistan Ankara Büyükelçiliği,
2. Kazakistan Almaty-Taras Şehri.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Genel Kurulda önceki dönemlerde olduğu gibi
Türk mühendislik mesleğine yaptığı çığır açan
katkıları ve yeni çağın modern ihtiyaçlarına cevap verecek önemli mühendislik yapılarına imza
atmış olması sebebiyle başarılı mühendis ve siyaset adamı, Ulaştırma Eski Bakanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Binali Yıldırım
Birliğimizin Onur Kurulu Başkanlığına teklif edilmiştir. Yapılan teklif oy birliği kararı ile oylanmış
olup netice bütün hazirunun alkışları ile onurlandırılmıştır. Sayın Bakanımızın mühendislik
mesleğinde sahip olduğu engin tecrübelerin
bizi daha büyük başarılara taşıyacağına olan
inancımız tamdır.
Geçmiş dönem Genel Başkanımız olan Sn. Mehmet Cahit TURHAN’ın, yeni dönemde Genel
Kurul tarafından Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına seçilmişlerdir. Geçmiş dönem Yönetim
Kurulu Başkanı ve yeni dönem Yüksek Danışma
Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Cahit TURHAN Genel Kurula hitaplarında, Birlik Genel Başkanlık
görevini heyecanla ve onurla yürüttüğünü, bu
onurlu görevi yeni yönetime devrederken kendisine Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevinin tevdi edilmesinden dolayı mutluluğunu ve
gururunu ifade etmişlerdir.

2015 - 2017 FAALİYET DÖNEMİ
Binali YILDIRIM

Onur Kurulu Başkanı

M. Cahit TURHAN

Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU
Akif ÖZKALDI

Genel Başkan

Nihat ÖZDEMİR

Genel Başkan Vekili

Celal KOLOĞLU

Genel Başkan Yardımcısı

Erol ALTUN

Genel Başkan Yardımcısı

İlyas DEMİRCİ

Genel Sekreter

Kasım KAYIHAN

Genel Muhasip

Süreyya POLAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal ÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Merdan HÜRMEYDAN

Yönetim Kurulu Üyesi

KOMİSYONLAR
Haydar ÇİFTÇİ

Mühendislik Komisyonu Bşk.

Nejdet CİVAN

Mimarlık Komisyonu Bşk.

Akabinde yeni dönem Yönetim Kurulu Üyesi
seçilen Sn. Akif ÖZKALDI, seçilen kurullar adına
kürsüye davet edilmiş ve yeni yönetim adına
Genel Kurula şükranlarını sunarak, kendilerine
tevdi edilen bu görevi layıkıyla ve gururla yerine
getireceklerini ifade etmişlerdir.

Sefer AKKAYA

Şehircilik Komisyonu Bşk.

Güven KARAÇUHA

Su ve Çevre Komisyonu Bşk.

Zafer DEMİRCAN

Enerji Komisyonu Bşk.

Ahmet KUŞHANOĞLU

Ulaştırma Komisyonu Bşk.

Ümit Arslan YILMAZ

Tarihi Eserler Komisyonu Bşk.

Üyelerimiz ve davetlilerin yeni dönem yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte toplu fotoğraf çekimin
ardından Genel Kurul kapanmıştır. Yeni dönem
Yönetim ve Denetim Kurullarına çalışmalarında
başarılar diliyor, Birliğimizin daha büyük, daha
başarılı, daha etkin faaliyetlerinde hep birlikte
olmak dileğiyle saygılar ve sevgiler sunuyorum.

Murat ACU

Ar-Ge Komisyonu Bşk.

Yılmaz BATIBAY

Dış İlişkiler Komisyonu Bşk.

Alaattin NALCIOĞLU

İdari ve Sosyal İşler Komisyonu Bşk.

Musa ÖZALP

Basın Yayın Komisyonu Bşk.

Murat KORU

Kültür Sanat Komisyonu Bşk.

Murat S. YAKUPOĞLU

Teşkilatlanma Komisyonu Bşk.

Ali AĞBAL
Vacip MERT

İpek Yolu Medeniyetleri
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Birlik Komisyonu Bşk.

Hukuk Komisyonu Bşk.

“Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.”
M. Akif ERSOY

Şehitlerimizin Aziz Hatıralarına İthafen;
Çanakkale zaferinin yüzüncü Yılında
kıta aşan projelerle yükselen cumhuriyet
Dr. İlyas DEMİRCİ
TDMMB Genel Sekreteri
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
olarak Genel Kurulumuzda alınan kararlar
doğrultusunda 2015 yılı içerisinde; Çanakkale
Zaferinin 100. yılı münasebetiyle, İstiklal
mücadelemizde kahramanlık destanımızın
yazıldığı tarih havzasındaki Milli Mücadelenin
hatırlanmasına yönelik farkındalık toplantıları
kapsamında bu vatanı bize ebedi yurt
kılan şehitlerimizin aziz hatıralarına ithafen
Samsun, Erzurum, Ankara, Afyon, İzmir ve
Çanakkale şehirlerimizde 100 Yıl Sonra Kıta
Aşan Projelerle Yükselen Cumhuriyet
Temalı Geleneksel Şehrengiz Toplantıları
gerçekleştirilecektir.
İpek Yolu Medeniyetleri

14

T

ürk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türk İslam Dünyasının Dilde, Fikirde, İşte Birlik prensibini kendisine şiar edinerek, Mimar ve
Mühendislerimizin yaptığı çalışmaları tanıtmak,
paylaşmak ve yarıştırmak için düzenlediğimiz
programlar uluslararası alanda çok büyük ilgi
görmekte olup, meslektaşlarımıza moral ve motivasyon sağlamaktadır. Birliğimizin en önemli
gayesi sahip olduğumuz manevi değerlerle milli ruhumuzu canlı tutarak bir olalım, iri olalım,
diri olalım düsturuyla onurlu ve gururlu bir şekilde hareket eden uluslararası sivil toplum kuruluşu olarak bu alandaki çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye azimli ve kararlıyız.

Geleneksel olarak her iki yılda bir Türk Cumhuriyetlerinin önemli şehirlerinde yapılmakta olan
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının 2014 yılı buluşturmasını ata

irlerini, yazarlarını, mütefekkirlerini) topyekûn
olarak anlatan / yansıtan edebî eserlerin ortak
adı olmuştur.
Türk-İslâm Şehirleri Şehrengiz Toplantılarının
amacı; Türk İslâm şehirlerinin tarihini, kimliğini
ve kişiliğini oluşturan mimari eserlerin korunması, yaşatılması, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin açığa çıkarılması, gelecek kuşaklara aktarılarak Dünya İnsanlık Mirası listesinde
hak ettikleri yerlerini almalarını sağlamaktır.

yurdumuzun çıkış noktasında ve Tanrı dağlarının eteklerinde ilk Türk İslam Yurdu Karahanlılar Devletinin toprakların da ve Kırgızistan’ın
Başkenti Bişkek’te ve Asya’nın turizm cenneti
Isıkgöl’de coşkulu bir şekilde tamamladık. Şüphesiz ki Kurultayımız birçok devlet adamının,
bilim adamlarını, kültür ve sanat insanlarını buluşturarak, Birliğimizin güçlenmesine, sevgi ve
kardeşliğimizin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.
İki yılda bir gerçekleştirilen kurultaylarımızın
arasındaki iletişimi ve bilgi akışını zinde tutmak
amacıyla düzenli olarak Kaşgar’dan Endülüs’e
Türk İslam Şehirleri Uluslararası Sempozyumları
adıyla şehir şehrengizleri toplantılarını aksatmadan devam ettirmekteyiz.
Farsça’dan Türkçe’ye geçen; “şehr” ve “engîz” kelimelerinin birleşiminden oluşan şehrengiz kelimesi, Türk Edebiyatı’nda önceleri bir şehrin /
kentin “güzelleri”ni ve “güzellikleri”ni konu alan
kısa manzum eserlerin ortak adı olarak kullanılmış olsa da biz bu kavramın tarih, kültür ve sanat boyutunda şehir kavramıyla birleştirerek bir
akış oluşturmuş bulunmaktayız.

Bu Toplantıları gerçekleştirirken; Uzak Asya’nın
bir ucu Kaşgar’dan başlayarak en batıda Endülüs olmak üzere daha bunlarla birlikte yüzlerce
Türk-İslâm Şehirleri kültür coğrafyasında maddi
ve manevi kimlikleri ile şehirlerimizi şehrengiz
formatında tanıtılmasına vesile olunmaktadır.

07 NİSAN 2015
Saat : 14:00
ŞEHİTLERİMİZİ ANMA KONFERANSI
KKTC SU TEMİN PROJESİ SUNUMU
YÜKSELEN CUMHURİYET ORATORYOSU

ŞEHİTLERİMİZİN
AZİZ HATIRALARINA İTHAFEN

100 YIL SONRA KITA AŞAN PROJELERLE

AFYON ŞEHRENGiZi

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KONGRE MERKEZİ
BARIŞ KARTALI GÖREVDE

Haddizatında şehrengizler, bu edebî türün
benimsenip sevilmesi, gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla sonraki dönemlerde, şehirlerin sosyal,
kültürel, dinî, siyasî, ticarî, mimarî ve sanatsal
Özelliklerini; ahalisini, mesleklerini, sanatkârlarını, zanaatkârlarını, fikir ve kalem erbabını (şa-
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na tevdi edilen SUYUN SİNANI ödül töreninden bir görüntü

Herkesin malumları olduğu üzere tarih, geniş
anlamda dünyamızın en büyük ticaret yolu
olup hala güncelliğini koruyan İpekyolu’nun
kontrolü ve bu yollarda hâkimiyet kurmuş Medeniyetlerin mücadelesinin hikâyesidir. İpekyolu’nu anlamadan tarihi doğru anlamak ve yazmak mümkün değildir. Bu noktadan hareketle
başta “ insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı
ile kurulmuş bir Cihan Devleti Osmanlının Başkenti Bursa şehri ile söz konusu sempozyumlara
başlanmış ve her iki yıldı bir düzenli olarak yapılmakta olan Türk Dünyası Kurultaylarının farkındalığını canlı tutmak amacıyla yine belli dönemlerde tanıtılması uygun görülen şehirlerde
devam edilmesi amaç edinilmiştir. Bu istikamette bugüne kadar sırasıyla birçok ilde gerçekleştirdiğimiz şehrengizlerimiz, 2015 yılında 5 farklı
şehirde gerçekleştirilecektir. Bunların ilki 07 Nisan 2015 Tarihinde, Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği ana organizasyonunda Çanakkale Zaferinin 100. Yılı münasebetiyle, İstiklal mücadelemizde kahramanlık destanımızın
yazıldığı tarih havzasındaki Milli Mücadelenin
hatırlanmasına yönelik farkındalık toplantıları
İpek Yolu Medeniyetleri
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kapsamında bu vatanı bize ebedi yurt kılan şehitlerimizin aziz hatıralarına ithafen Kocatepe
Üniversitesinde Kongre Salonunda Afyon Şehrengizi olarak yapılmıştır.
2015 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız diğer Şehrengiz Toplantılarımız ise Samsun Erzurum, Ankara ve İzmir’de icra edilecektir.
Şehrengiz toplantılarımızda milletimizin ortak
gururu ve Mühendislik Camiasının şaheser projeleri olarak değerlendirdiğimiz ve Kıta Aşan
Projeler olarak adlandırdığımız; İstanbul Boğazındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara
Denizinde Körfez Geçiş Projesi, İstanbul’dan
Denizaltı geçişle Marmaray Projesi ve Avrasya
Tüneli, Türkiye’den Kıbrıs’a deniz aşan Kıbrıs Su
Temin Projesi, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, Çin’den
Londra’ya Demir İpekyolu’nun en önemli bileşeni olan Bakü - Tiflis - Kars demiryolunun ve
buna bağlı olarak yüksek hızlı demiryollarını, en
ileri standartlarda modern otoyolları gibi büyük
projeleri sıralamak mümkündür.

Hiç bir zaman savaştan yana olmayan temennilerimizle ama gerekirse tarihin şahit olduğu
üzere düşmanla savaşırken bir kartal gibi, barış
ortamında iken bir güvercin edasında tarihin
altın sayfalarına geçmiş Ecdadın torunları olarak; Milli Mücadele komutanımız büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk Afyon Kocatepe’de ordularına “İlk Hedefiniz Akdenizdir, İleri!” komutu
dünyaca herkesin malumudur. İşte yurda giren
düşmana haddini bildirirken en acımasız olan
bu millet sahip olduğu Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh karakterini barış ortamında bu defa 100 yıl
sonra Kıta Aşan Projelerle Türkiye’den Kıbrıs’a
su temin projesiyle denizin altında 300 metre
derinlikte 85 kilometrelik bir hatta olmazları
mümkün kılarak Kıta Aşan Projeler halkasına bir
yenisini daha eklemiştir.
Bahse konu Kıbrıs’a su temin projesinin mimarı
olan T.C. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr.
Veysel EROĞLU’na Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği’nin müşterek kararlarıyla 16
Ocak 2015 tarihinde Ankara Marriott Hotel Ankara’da düzenlenen proje tanıtım toplantısında
Suyun SİNAN’ı Özel Ödülü tevdi edilmiştir.
Ödül, Birlik Genel Başkanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Cahit TURHAN
tarafından yapılan takdim konuşmasının ardından Onursal Başkanımız T.C. Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından
takdim edilmiştir. Hem zamanlı olarak Bakan
EROĞLU’na Ankara Oğuz Seymenleri Başkanlığınca şat kuşatma töreniyle Seymen Kıyafeti
giydirilmiştir.

Suyun SİNAN’ı Prof. Dr. Veysel EROĞLU özetle,
dev eserlerin siyasi istikrara bağlı olduğunu ifade eden teşekkür konuşmasında şu hususlara
değindi.

EROĞLU, Türkiye’de dev eserler yapılıyorsa bunun siyasi istikrara bağlı olduğunu belirterek,
projenin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC
Su Temin Projesine ilişkin, “En geç, 20 Temmuz
2015 saat 10.59’da su aksın istiyoruz” dedi.
Projeye 2004’te başladıklarını hatırlatan Eroğlu,
bin 443 metre derinlik olduğu için projeyi denizin içinde askıda götürdüklerini anlattı.
Türkiye tarafından Alaköprü Barajını Anamur’da
inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“1 milyar metreküp su var. Bu baraj, hem Kıbrıs’a yılda 75 milyon metreküp su verecek hem
de Anamur Ovasındaki toprakları sulayacak. 80
kilometre uzunluğunda denizi geçiyoruz, Geçitköy Barajına bu suyu iletiyoruz. Türkiye tarafında kara yapıları bitti, Kıbrıs tarafında ise terfi
merkezi, Geçitköy Barajı bitti. Özellikle arıtma
tesisinde bütün projeleri yaptık. Allah nasip
ederse Lefkoşa’ya suyu akıtacağız. Bu yaklaşık
1,2 milyar dolarlık dev bir proje.”

Mühendislik mesleğinin özellikle inşaat mühendisliğinin bir anlamda her yönüyle doruk noktası olarak ifade edebileceğimiz Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünü yürüten Genel Başkanımız
Sayın Akif ÖZKALDI’ya aynı toplantıda projeye
ilişkin yaptığı olağanüstü sunumun ardından,
bu defa Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği’nce bu projenin hayata geçirmesinde göstermiş
olduğu üstün başarılara ithafen Mühendislik
Özel Ödülü verilmiştir.
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içme ve kullanım suyunun başlarda yarısını kullanacağımız için geriye kalan yarısını da tarımda
kullanacağız. Yer altından suyu, içme ve kullanım suyu olarak çekmeyeceğimiz için yer altı su
kaynaklarımız kısa sürede hem zenginleşecek
hem de daha nitelikli bir suya dönüştürecek”
diye konuştu.
Dinçyürek, Kıbrıs’ta müzakere sürecinin askıya
alındığına değinerek, “Bizlerin eli masadadır,
barış eli uzatılmıştır, uzlaşıcı tavrımızı devam
ettiriyoruz. Adaya gelecek suyla umarım ortak
akıl devreye girer, suyun ‘barış suyu’ olabilmesi
adına adada ortak yaşamı ortaya çıkarabilme
yönünde çabalar sonuç verir” dedi.

Eroğlu, eski Türkiye’de böyle projelerin hayal
bile edilemediğini ifade ederek, “Netice olarak
bizim gönlümüzden arzu ettiğimiz tarih en geç,
20 Temmuz 2015 saat 10.59’da su aksın istiyoruz”
dedi.
Projeyle Türkiye-Kıbrıs arasındaki bağın daha
da kuvvetleneceğine işaret eden Eroğlu, bunun
dünyaya “Büyük Türkiye” mesajı olacağını ifade
etti.
- “Yeraltı su kaynaklarımız kısa sürede zenginleşecek”
KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan
Dinçyürek de mevcut su projesinin Kıbrıs için
hayati önem taşıdığını söyledi.
Kıbrıs’ta artan nüfus dikkate alındığında su ihtiyacının çok önemli olduğuna işaret eden Dinçyürek, KKTC’ye getirilen her bir damla suyu en
etkin biçimde kullanacaklarını vurguladı.
Adaya su geldikten sonra yapılacak ikincil çalışmaların olacağına değinen Dinçyürek, “Amacımız, her haneye, her iş yerine 24 saat kesintisiz,
içilebilir nitelikte suyu sağlayabilmektir. Bizler
İpek Yolu Medeniyetleri
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Onur Kurulu Başkanımız Sayın Binali Yıldırım
da büyük projeleri büyük devletlerin yaptığını
belirterek, söz konusu projenin 1998’de gündeme geldiğini fakat o tarihlerde Türkiye’de güçlü
siyasi irade olmadığı için yapılamadığını söyledi.
AK Parti iktidarıyla 2004’te güçlü siyasi irade, güven ve istikrar sayesinde projenin hayata geçirildiğini belirten Yıldırım, “Bugün dünyanın en büyük projeleri gerçekleştiren bir ülkeysek, dünya
krizden krize koşarken dünyanın en büyük havalimanını yapan bir ülkeysek... Bunlar gelişen
Türkiye’nin bazı örnekleridir” diye konuştu.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
en ileri hedefi:
Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden
güçlü geleceğimize ebedi bağlarla bağlayacak
köprüleri yeniden inşa etmek,
Türk aleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini, edebiyatını, tarihi mirasını ve kültürel varlıklarını yansıtan yeni eserler projelendirecek yeni Mimar Sinanlarımızı yetiştirmek,
Türk Soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye çağıran “dilde, fikirde,
işte birlik” anlayışını hakim kılmak,
Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır.

Yükselen Cumhuriyet
Milletinin Yazdığı, Varoluş Destanının,
Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet.
Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın
Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet

Atam Buyurmuş İdi; İnsanını Yaşat Ki!
Daima Var Olasın, Ebet Devlet Olasın!
Yıldızlarla Yüksel Türk; Yüksekliğin Yazılı
Yoktur Senin Hududun, Yükselen Cumhuriyet

Başarı Anahtarın, “Türk Öğün Çalış Güven”
Bütün Dünyada Barış, Şiarın Olan İlken
İnsanlığa Hizmette, Dünya Lideri Ülken
Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet.

Ordusuyla Seslendi, Ya Ölüm, Ya İstiklal!
Bütün Dünya Bilsin Ki! Sana Yoktur İzmihlal!
Alparslan Mefküresi, Cihani Şümul İkbal
Sende Abideleşti, Yükselen Cumhuriyet

Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı
Asya’yı Avrupa’yı, Kıtaları Bağladı.
Köprülerini Kurdu, Geçmişten Geleceğe,
İstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet
İzmir’den İstanbul’a, Modern Otoyollarla,
Doğudan Batısına, Güvenle Ve Gururla,
Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla
Kıta Aşan Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet
Yediden Yetmişine, Bütün Kardeşlerinle
Altay’dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle,
Selamlaşsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle,
İlel-Ebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet
“Çanakkale Geçilmez! Türk’ün Yurdu Çiğnenmez”,
Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez.
Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan Düşmez.
Şehitlerin Var Senin, Yükselen Cumhuriyet
Mühendisler Mimarlar, “Dilde, Fikirde, İşde,
Birlik” Olmuş Yürüyor, Kurultaylar Kuruyor.
Bayrak Dalgalanırken, Ezanlar Okunuyor
Türklüğe Güvencesin, Yükselen Cumhuriyet

Tarihe Şan Veriyor, Modern Dönüşümlerle,
Yeniden Yapılandı, Kimlikli Şehirlerle.
Köklü Geçmişimizden, Kılavuz Çizgilerle,
Geleceğe Yürüyor, Yükselen Cumhuriyet
Herkese Vakıf Olan; Yol, Su, Medeniyettir.
Dedenden Aldığın El, İnsanlığa Hizmettir.
Asıl Marifet Olan, Ustasını Geçmektir.
Hedef Daha İleri, Yükselen Cumhuriyet
Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık, Yüksek Barajlarınla,
İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet
Tersanede Gemiler, Uçaklar Ardı Sıra
Türklüğün Şanı Sende, Nazar Etme Bu Sırra,
Gökyüzünde Keşif Var, Haydi Roketler Fora
Kıskanılan Hikmetsin Yükselen Cumhuriyet
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.
Amerika, Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Bütün Türkler Kardeştir. Tek Millet, Birçok Devlet!
Şimdi Daha Güçlüsün. Yükselen Cumhuriyet

Yemyeşil Ormanlarda, Süzülsün Ceylanların
Yiğitlerin Meydanda, Söyleşsin Şairlerin Dr. İlyas DEMİRCİ
Çalışkan İnsanınla, Tarlada Başakların Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Okunsun Türkülerin, Yükselen Cumhuriyet Genel Sekreteri
İpek Yolu Medeniyetleri
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K

uruluşundan bugüne İNTES’in hedefi faaliyetlerini ülke çıkarlarını ön planda tutarak
yürütmek olmuştur. İNTES kamuoyunda görüşleri dikkate alınan, kamu ve özel sektör arasında
köprü vazifesi gören bir kuruluştur.
Engin bilgi birikimiyle ve uluslararası alanda
marka olmuş üyeleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren İNTES, 5 Şubat 1964 tarihinde Türk
inşaat sektörünü Dünyada marka olmaya taşıyan örnek ve özverili 20 işadamının girişimiyle
kurulmuştur.
1. Mebus ERGÜVENÇ
2. Hayri KAYADELEN
3. Haydar SİCİMOĞLU
4. İlhan ALPER
5. Fahrettin ÖNEN
6. Ali Rıza ÇATIK
7. Mehmet ÇETİNDAĞ

Sektörün Etkin Kuruluşları
İNTES ve İNTES MYM Hakkında

8. Necdet YONTAR
9. Emrullah ALTAY
10. Sabahattin KÜRKLÜ
11. Orhan YAVUZ

Celal KOLOĞLU
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
TDMMB Genel Başkan Yardımcısı

12. Murat BİLGİNER
13. Enver ARICI
14. Muzaffer BELİK
15. İdris YAMANTÜRK
16. Zekai APAYDIN
17. Metin İPLİKÇİ
18. Mecit AKKURT
19. Sermet DALKILIÇ
20. Şevki ŞENTÜRK

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES) 51 yıldır sektörde
faaliyet gösteren bir sivil toplum
kuruluşudur.
İpek Yolu Medeniyetleri
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İNTES, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) inşaat işkolunda üye olan tek
işveren sendikasıdır. Sendikamız Sektörümüzü
yurt içinde ve yurt dışında birçok resmi ve özel
kuruluş nezdinde temsil etmektedir.

Sendikamız Yatırımları ekonomiye kazandıran,
ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman
yapısına sahip olan üyelerimizi, ekonominin lokomotifi konumunda oldukları için İNŞAAT SANAYİCİLERİ olarak tanımlamaktadır.
İNTES’e belli bir deneyime, finansal yeterliliğe
sahip, yönetimindeki mühendis kadrosu ile teknik bilgi düzeyi yüksek firmalar üye olarak kabul
edilmektedir.
Sendikamıza üye olan 130 firma Türkiye’de gerçekleştirilen büyük alt ve üst yapı işlerini ve yurt
dışında gerçekleştirilen marka projeleri üstlenmektedirler.
Tüm üyelerimizin en önemli hedefi kaliteden
ödün vermeden işi beklenen zamanda ve sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleştirmektir. Nitelikli iş gücü istihdamı da yine üyelerimizin vazgeçilmez ilkelerindendir.
Sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten ve sektörün “ev sahibi” olan üyeleri
için, her türlü çalışma ve faaliyeti asli görevimiz
saymaktayız.
Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında,
temsil edilen kuruluşlar adına her zaman en iyi
sonucun alınması için tüm platformlarda etkin
rol almaktayız. Bu kapsamda Sektörümüzün
anayasası olan Kamu İhale Kanunu’nun hazırlık aşamasında başlamak üzere bugüne kadar
mevzuatta olan değişikliklere ilişkin görüşlerimizi ilgili tüm kuruluşlara aktif olarak ilettik ve
iletmeye devam etmekteyiz.
“İnsan yaşamı her şeyden değerlidir” felsefesi
ile tüm faaliyetlerinde insan odaklı çalışan Sendikamız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin
çalışmaları olan bir kuruluştur. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak, bilinç düzeyini arttırmak ve eğitmek adına
kamu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirlikleri
kurmakta, projeler geliştirmekteyiz. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışmalar
yürütmekte, kampanyalarda yer almaktayız.

Nitelikli yapılar için nitelikli işgücünün vazgeçilmez olduğuna inan Sendikamız, 2004 yılında
muhatap işçi sendikası YOL-İŞ ile işçilerin bir şantiye ortamında eğitiminin sağlanması amacıyla
Türkiye Eğitim Şantiyesini (TES) kurmuştur. Ankara’da kurulan Türkiye Eğitim Şantiyesi sosyal
diyalogun önemli bir örneğini oluşturmaktadır.
Sosyal donatıları ile inşa edilen TES’te her yıl binlerce işçi her türlü teknik donanıma sahip atölyelerde inşaat sektörünün alt kollarında eğitim
imkânı bulmaktadır.
İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır. Her
faaliyetimiz camiamızda bilinir hale gelmiş ve
sektörde markalaşmıştır.
Kuruluşundan bugüne sürdürdüğümüz faaliyetler maddeler halinde şöyledir:
51 YILDIR;
•

Sektör sorunlarını daima ön planda tutarak
tüm kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli
olarak rapor göndermekte, sorunları ve çözüm önerileri aktarılmaktadır.

•

Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için
tüm platformlarda etkin rol almaktadır.

•

Toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır.

42 YILDIR;
•

Birim fiyat ve rayiç çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

•

Üyelerin hukuki sorunlarına çözüm üretilmektedir.

•

Mahkemelere bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

31 YILDIR;
•

SSK’da ölçümleme ve asgari işçilik oranları
uygulamasında bilirkişilik yapılmaktadır.
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•

“Geleneksel Toplantılar” düzenlenmektedir.
Son olarak 171’incisi düzenlenen Geleneksel
Toplantının konuğu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan olmuştur.

6 YILDIR
•

25 YILDIR;
•

İki ayda bir “İnşaat Sanayi Dergisi” çıkarılmaktadır. 146’ıncı sayısı yayımlanan Dergimizin her sayısında kamu ve özel sektörden uzmanların görüşlerine yer verilmekte,
hukuk, kültür sanat gibi bölümleri ile farklı
kesimlerden okuyucuların ilgisini çekecek
yazılara yer verilmektedir.

12 YILDIR;
•

Sektörün teknik konularının tartışıldığı “Çözüm Arama Konferansları” düzenlenmektedir.

11 YILDIR;
•

İNTES Genç yöneticiler Grubu tarafından
“Genç Yönetici” Gazetesi çıkartılmaktadır.

İpek Yolu Medeniyetleri
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Mesleki yeterlilik kurumu ile hazırlanan protokoller çerçevesinde İnşaat sektöründe
Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin
hazırlanması çalışmalarını yürütmektedir.

4 YILDIR;
•

İNTES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezi’nde sektöre nitelikli iş gücü kazandırılmasına yönelik sınav ve belgelendirme
faaliyetlerini sürdürmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ VE
İNŞAAT SEKTÖRÜ
İNTES, sektör mensuplarının akreditasyonu kadar sektörde çalışan işçilerin meslek standardı
ve ulusal yeterliliği konusunda ulusal alanda
yetkili kuruluştur.
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin en çok
ihtiyaç duyulduğu ve kararlı bir şekilde oluş-

turulduğu sektörlerin başında inşaat sektörü
gelmektedir. Sektörümüzdeki bu önemli rolü
inşaat sektöründe meslek standartlarının oluşturulmasında öncülük yapan Sendikamız üstlenmiştir.
İNTES olarak öncelikle Meslek Standartlarının ve
Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması amacı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokoller imzaladık.
İNTES MYM, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile
9 Temmuz 2008 tarihinde imzaladığı ilk protokolle inşaat sektöründe mesleki standart hazırlama yetkisi alan ilk ve tek kurum olma özelliğine sahiptir.
Çalışmalarımızda sona gelmiş bulunmaktayız.
Sektörün paydaşları ve teknik ekiplerin katılımı
ile yürütülen çalışmalar sonucunda 46 mesleğin standardı hazırlanmış ve Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. 5 mesleğe yönelik çalışmalar ise
sürdürülmektedir. 24 mesleğin ulusal yeterliliği
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmış, 2 ulusal
yeterlilik ise İnşaat Sektör Komitesince onaylanmak üzere MYK Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
Mesleki Yeterlilik Sisteminin en önemli ürünü
Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Sektörde “yetersiz ve belgesiz işçi kalmasın” hedefi ile yola çıkan
İNTES, ilk olarak meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel ve teknik çalışmalar yapmıştır. Ardından inşaat sektörüne sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 1 Ocak 2010
tarihinde İNTES Mesleki Yeterlilik Merkezi’ni
(İNTES MYM) kurmuştur.
İNTES MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 06.01.2012 tarihinde akredite
edilmiştir. Ardından, 19.01.2012 tarihinde ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme
yapma ve inşaat sektöründe ‘Mesleki Yeterlilik
Belgesi’ vermek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) tarafından yetkilendirilmiştir.

İNTES MYM, ulusal yeterlilikleri temel alarak sektörde çalışan veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde,
kalite güvencesi altında, ölçme ve değerlendirme yaparak belgelendirme amacına yönelik hizmet vermektedir.
Akreditasyon çalışmalarında öncelik, insan hayatı ön planda olmak üzere, sektörde en çok
ihtiyaç duyulan mesleklere verilmiştir. Bugün
itibari ile İNTES MYM, inşaat sektöründe aşağıda isimleri belirtilen 18 farklı meslekte ‘Mesleki
Yeterlilik Belgesi’ verme yetkisine sahip ilk kuruluştur. İNTES MYM olarak hedefimiz kapsam
genişletme çalışmaları ile bu mesleklerin sayısını arttırmaktır.
1. Ahşap Kalıpçı, 2. Betonarme Demircisi, 3. Endüstriyel Boru Montajcısı, 4. İnşaat Boyacısı, 5.
Sıvacı, 6. Tünel Kalıpçı, 7. Duvarcı, 8. Betoncu, 9.
Panel Kalıpçı, 10. Seramik Karo Kaplamacı, 11. İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı, 12. Alçı Levha Uygulayıcı,13. Alçı Sıva Uygulayıcı, 14. İskele Kurulum Elemanı, 15. Isı Yalıtımcı, 16. Ses Yalıtımcı, 17.
Yangın Yalıtımcı, 18. Su Yalıtımcı.
“Belgeli İşçi” Seferberliği
Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK verilerine göre,
inşaat sektöründe, doğrudan ya da dolaylı olarak 4 milyon kişinin istihdam edildiği dikkate alınırsa, belgeli işgücü ile çalışmanın önemi ortaya
çıkmaktadır.
Bu kapsamda İNTES Türkiye genelinde, inşaat
sektöründe mesleki yeterlilik standartlarının
kazandırılmasını ve yaygınlaştırılması için “belgesiz inşaat işçisi kalmasın” seferberliğini yürütmektedir.
İnşaat sektörümüzde belgeli ve istihdam edilebilir işgücünün artırılmasının hedeflendiği bu
seferberlikle, hem inşaat işçilerinin “meslek sahibi” olmaları hem de daha güvenilir inşaatlar
yapılmasını amaçlamaktayız.
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2015 yılı itibari ile artık tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olacağı bir dönemin içinde bulunuyoruz. İşçilerimiz
mesleki yeterlilik sınavlarına katılıp ehil olduklarını ispatlamak zorunda olacaklardır.
Bu nedenle İNTES MYM olarak kapasitemizi genişletmek yurdun dört bir tarafında çalışan işçilerimize ve şantiyeleri bulunan işverenlerimize
hizmet verebilmek için kapasitemizi genişletmeye karar verdik. Bu kapsamda İNTES MYM’nin
18 meslekte yürüttüğü sınav belgelendirme faaliyetlerini ülke geneline yaymak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Ankara’da Türkiye Eğitim Şantiyesi’nde gerçekleştirilen sınavlara ilaveten yeni sınav merkezleri
kuruyoruz.
Sakarya, İstanbul Gebze, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Malatya
illerinde merkezlerimiz hazırlanmaktadır.
Bu amaçla söz konusu illerde teknik uzmanlarımız tarafından eğiticilerin eğitimi programları
düzenlenmiş, uzman kadromuz genişletilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Sisteminin en önemli parçalarından birisi de işçilere uygulanan sınavlardaki
soru bankalarıdır. Soru bankalarını günün koşullarına, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli
geliştirmekte, revize etmekte ve çeşitlendirmekteyiz. Bu çalışmaları ülke bazındaki uzman havuzumuzda bulunan 380/400 mühendis, teknik
öğretmen ve uzman ile sürdürmekteyiz.
Aslında şantiyenin olduğu her yer bizim için bir
sınav merkezidir. Bugüne kadar farklı illerde verdiğimiz sınavlar dışında, yurt dışında da akredite
sınavlar gerçekleştirilmektedir.
Belgeli İşçi Döneminin zorunlu olduğu süreç
hızlanmalı…
İnşaat sektörü “ölümlü iş kazalarına yönelik riskleri” nedeniyle iş ve işçi güvenliği açısından ‘çok
tehlikeli’ sınıfta yer almaktadır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Aynı zamanda ülkemizin deprem kuşağı olan bir
coğrafyada yaşaması nedeniyle güvenli yapıların ancak nitelikli işgücü ile inşa edilebileceği
hususu da önem kazanmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip işçilerle “iş ve
iş güvenliği bilinci” oluşacağı için özellikle inşaat sektörü gibi ölümlü iş kazaları yüksek olduğu
sektörlerde iş kazaları en aza indirildiği gibi; halkımız daha sağlam ve güvenli yapılarda yaşama
imkânına kavuşacaktır.
Bu uygulamanın başarısında sorumluluk artık
devlet-işveren-işçi olmak üzere konunun tüm
taraflarına ait olacaktır.
Verilen hizmetten gönül rahatlığı ile yararlanabilmek için inşaatlarda artık anahtar bir soru sorulmalıdır: “Ustanın mesleki yeterlilik belgesi var
mıdır? Varsa nereden almıştır?”
Bu nedenle işi ehline vermek için, hem belge
alınmalı, hem belgeli işçiyi çalıştırmalı, hem de
bu belgenin doğru yerden alındığından emin
olunmalıdır.
Sektörde kalıcı olarak çalışmak isteyenler vakit
kaybetmeden mesleki yeterlilik belgelerini almalıdırlar. Yeterlilik sınavları ile belge alan işçiler
güvenle şantiyelerde çalışmaya devam edeceklerdir. Onların ürettikleri işler ise değerini bulacaktır. Sınavlardan geçemeyen işçilerimiz, eksik
oldukları alanları eğitim ile tamamlayarak, yeniden sınava girmelidirler.
Müteahhitler de sektöre olan güveni artıracak
olan bu düzenlemeyi desteklemelidir. İşte o zaman «İnşaat Sanayicisi» olacaklardır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği yönetimi olarak; Sektörde 51 yıldır
faaliyet gösteren ve Kardeş Sivil Toplum
Kuruluşu olan Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)’e başarılar
dileriz.
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BALKANLAR’DA TİKA FAALİYETLERİ

TİKA Başkan Yardımcısı Sayın Süreyya Polat İle Röportaj
Süreyya POLAT
TİKA Başkan Yardımcısı
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

1. Soru: Balkanlar’ın Türkiye için önemini
vurgulayabilir misiniz? Rumeli ve Balkan ülkeleriyle ilişkilerimiz nasıl bir zemine oturtuluyor? Dış siyaset yapımızın hangi temellere dayanması gerekiyor?
Genel Türk tarihine baktığımızda Türklerin tarih
sahnesine çıktığı günden beri binlerce yıl süren
büyük yürüyüşünün farklı istikametlerinden
biri ve en önemlisi Batı olmuştur. Türklerin Avrupa’ya gelmesi ve Balkanlar’la ilgisi İslam’dan
önce Avrupa Hun Türkleri zamanında başladığını tarihçiler haber vermektedir. Osmanlılar
zamanında Türklerin Balkanlara yerleşmesi, Selçuklular zamanında Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi gibi olmuştur. Binlerce yıl süren bu ilgi ve
alaka neticesinde milletimiz ile Balkan halkları
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arasında bugünde devam eden köklü dini, tarihi, kültürel ve sosyal bağlar tesis edilmiştir. Devletler ve halklar arasında tesis edilen bu bağların
korunması ülkemizin öncelikli konularından birisidir.
Balkanların huzur ve istikrarı Türkiye’nin dış politikasının diğer öncelikli konularından birisidir.
Rumeli ve Balkanlar tarihte olduğu gibi günümüzde de pek çok farklı millet ve etnik grubun
bir arada yaşadığı, dini, kültürel, siyasal ve ekonomik açıdan dünyanın en karışık coğrafyasıdır.
Birbirinden farklı pek çok milletin ve topluluğun
yaşadığı bu topraklarda huzuru korumak her
zaman zor olmuştur. Zira büyük devletler bölge
insanını kendi kaderlerine bırakmayarak, kendi
menfaatlerine göre stratejik taktikleri ve planları için kullanmaya çalışmışlar ve neticede huzurun kaçmasına sebep olmuşlardır. Tarihte 500
yıl süren Osmanlı-Türk hâkimiyeti süresince bu
coğrafyada farklı topluluklar barış ve huzur içerisinde yaşamayı başarmışlardır. 19. ve 20. yüzyılda yaşanan acı olayların ardından 21. yüzyılda
artık Balkan Devletleri ve halkları acıların tekrar
yaşanmamasını, huzur ve istikrarın devam etmesini, ekonomik refahın ve adil kalkınmanın
gerçekleşmesini temenni etmekteler. Bu açıdan
bakınca “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesiyle hareket eden Türkiye, Balkanlarda da güven, sulh ve
huzurun tesis edilmesi doğrultusunda dış politika gütmekte olduğunu söyleyebiliriz.
Bir başka önemli husus, bölge halkları arasında
Türkiye olarak herhangi bir ayırım yapmaksızın
herkese eşit mesafede bir yakınlıkla hareket
edilmesi konusu gelmektedir. Tarihçilerimizin
ifadesi ile “Osmanlı Barışı” diye adlandırılan ve
yüzlerce yıl Balkanlarda huzur ve barışın devam
etmesinin temelinde Devlet-i Âliye’nin bütün
Balkan halklarına eşit mesafede adilane davranması bulunmaktadır. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti olarak dış politikamızda bütün Balkan
halkları ile olan tarihi, kültürel, dini ve siyasi bağlarımızı koruyacak şekilde herkese eşit mesafede hareket edilmesine dikkat edilmektedir.

Ayrıca Balkanlarda herhangi bir konuda genelleme yapmak güç olduğu için her ülkenin ve bölgenin ayrı ayrı müstakil olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle her ülkeyi
kendi şartları içinde iyi bir şekilde analiz ederek
siyasetimizi belirlemek icap etmektedir.
2. Soru: Balkanlar’da ortak gelecek hayalleriniz ve o hayale ulaşma planlarınızı öğrenebilir miyiz? Balkanlar’daki ortak tarihe nasıl
sahip çıkılmalı ve nasıl bir gelecek kurmalıyız? Türkiye’nin, Balkanlar’daki tarihi ortak
zeminden de güç alarak, bu bölgelerdeki
etkinliği artırması için izlenmesi gereken yol
sizce nasıl olmalıdır?
Öncelikle Türkiye, ülkemizde bulunan sayılarının milyonlarla ifade edildiği Balkan göçmeni
vatandaşlarının ata yurtlarının Balkan coğrafyası
olması, gerek tarihi, kültürel, sosyal, dini ve etnik olarak gerekse Avrupa’da bulunan toprakları
dolayısıyla bir Balkan ülkesidir. Dolayısıyla Balkanlar’da tesis edilecek huzur, güven, istikrar ve
refah doğrudan ülkemizi ilgilendirmektedir.
Ortak tarihi mirasa sahip olmamız ise geleceğe
dair yapılan planlamaların daha sağlam bir zemine oturması noktasında önemli bir avantaj
olarak önümüzde durmaktadır. Balkanlarda istikrarın ve barışın uzun yıllar boyunca devamı
için ortak tarihe sahip çıkılması hususunda herkesin büyük bir mesuliyetle hareket etmesi gerekmektedir.
TİKA olarak Balkanlar’da ortak tarihi mirasa sahip çıkılması noktasında pek çok restorasyon
projesi gerçekleştirdik. Bunun yanında kültürel
bağların sağlamlaştırılması amacıyla pek çok
etkinliğe destek verdik. Yapılan proje ve faaliyetlerin yararlanıcılar tarafından sahip çıkılması,
ortak tarihi mirasa sahip çıkıldığı anlamına gelmektedir.
Türkiye’nin bölgede etkinliğinin artması için yine
referanslarımızı stratejik derinliği bulunan o tarihi mirasımızda bulmaktayız. Irk, dil, renk ayırımı
yapmaksızın, herkese eşit mesafede, problemle-
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re çözüm üretmek, bölge halklarının kalkınmasına katkıda bulunacak desteklerini artırması ile
Türkiye’nin etkinliği artacaktır. Herkes tarafından kabul gören büyük bir ülke olmakla Türkiye
2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu ise başta kendi
ekonomik yapımızı iyileştirip geliştirirken, diğer
yandan dışarıda bizimle işbirliği yapmak isteyen
halkların, toplulukların ve devletlerin taleplerine
zamanında ve yerinde cevap vermekle mümkün
olacaktır.
3. Soru: Balkanlar’da TİKA’nın rolü ve önemi
nedir?
1990’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Türkiye ortaya çıkan tarihi, dini, sosyal, kültürel bağlarımız olan dost ve akraba devletlerin yeni kurulma aşamasında ortaya çıkan
ihtiyaçlarına ülkemiz olarak cevap vermek üzere
kurulmuştur. Aradan geçen kısa bir süre sonra
bu defa aynı sebeplerle Orta Asya’dan sonra bu
defa Balkanlarda yaşanan gelişmeler üzerine
yeni açılımını Balkanlara gerçekleştirmiştir. Bu
yeni dönemde Türk dış politikasının açılımında
en önemli enstrümanlarından bir olarak TİKA,
proje ve faaliyetleriyle bölgede çok önemli bir
rol üstlenmiş, pek çok ihtiyaca ülkemiz olarak
cevap vermeye çalışmıştır.
Medeniyetimizin en önemli dinamiklerinden
birisi vakıflardır. Tarihten tevarüs ettiğimiz medeniyetimize göz attığımızda vakıflar eliyle
toplumun pek çok ihtiyacının karşılandığını ve
vakıfların toplumun barışına, refahına ve mutluluğuna çok önemli katkılar yaptığını görmekteyiz. Bu açıdan bizim medeniyetimize bir “vakıf
medeniyeti” demek bile yerinde olacaktır. Balkanları gezdiğimizde tıpkı Anadolu’da olduğu
gibi her karışında vakıf medeniyetinin bir izini
ve eserini görmekteyiz.
Tarihten gelen bir süreç içerisinde bize kadar
ulaşan vakıflar eliyle yapılanlar bizlere önemli
bir misyon yüklemektedir. TİKA vakıf medeniyeti ruhu ile gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleri
ile Balkanlar’ın tarihte olduğu gibi günümüzde
de barış ve huzuru, refah ve kalkınmasının gerİpek Yolu Medeniyetleri
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Gagauzya Radyon Televizyon Kurumunun
Desteklenmesi Projesi

Berat Kurşunlu Camii Restorasyonu- 1

Berat Kurşunlu Camii Restorasyonu- 2

Ali Rıza Efendi Anı Evi ve Çevre Düzenlemesi

çekleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan bakınca TİKA tarihi bir
misyon eda etmekte olduğunu ifade etmemiz
mümkündür. Bu misyon hem bir zorunluluk
hem de kutlu bir vazifedir.
4. Soru: Balkanlar’da TİKA’nın projelerinin
farklılığı nedir?

Cazin II. Ortaöğretim Meslek Lisesi Tadilatı İnşaatı
Bosna Hersek- 1

Cazin II. Ortaöğretim Meslek Lisesi Tadilatı İnşaatı
Bosna Hersek- 2

Doğu Bosna’da Arıcılık Projeleri- 1

Doğu Bosna’da Arıcılık Projeleri- 2

Ülkemizin son 13 yılda ekonomik olarak büyümesi ve imkânlarının gelişmesi doğrultusunda
TİKA’nın bütün dünyada olduğu gibi Balkanlar’da da proje ve faaliyetlerinin arttığını söyleyebiliriz. Ülkemizin ticari ve ekonomik zenginliğinin artması yeni taleplerin de doğmasını
netice vermektedir. Gerek hükümetimiz gerekse
doğrudan bölgede faaliyet gösteren TİKA ofislerimiz aracılığıyla yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Gelen bu taleplerin bir bütçe doğrultusunda
planlamaları yapılmaktadır.
Ülkemiz dünyada, gelmiş olduğu ekonomik
gelişmişliğe bağlı olarak büyük bir teveccühle kabul görmekte ve küresel ölçekte pek çok
probleme çözüm üretmektedir. Nerede bir kriz
olsa çözümü konusunda bir dosyada Türkiye’ye
iletilmektedir. Çözümü talep edilen konularda
ülkemizle işbirliği yapmak isteyen pek çok ülke
bulunmaktadır. Az gelişmişinden ilerlemiş ülkelere kadar dünyada pek çok devlet, Türkiye’nin
tecrübelerinden istifade etmek için işbirliği taleplerinde bulunmaktadırlar. TİKA, Türkiye’nin
sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki
bilgi ve birikimlerini paylaşmayı sunmaktadır.
Geldiğimiz noktada bugün TİKA dünyanın her
yerinden 140 ülkede proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedir.
TİKA’nın projelerinde farklılık sahadan gelen
taleplere yine sahadaki uzmanlarımız vasıtasıyla değerlendirilmesidir. Pratik bir şekilde, en
kısa sürede analizlerini yapan sonra doğrudan
neticeye ulaştıran projeler gerçekleştiren etkin
bir kadromuz var. Gelen taleplerin samimiyetle
değerlendirilmesi, çok hızlı ve isabetli bir şekilde
karar verilmesi neticesinde performansımız ve
projelerin etkinliği de artmaktadır.
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5. Soru: Balkanlar’da TİKA’nın yapmış restorasyon çalışmalarından söz edebilir misiniz?
TİKA’nın Balkanlar’da yaptığı restorasyon çalışmalarında ile bölge ile ülkemizin ortak tarihi ve
kültürel mirasının ihya edilerek gönül bağlarımızın sağlamlaştırılması hedeflenmektedir. Bu
konuda onlarca örnek içerisinden bir kaçından
söz edebiliriz.
Korça İlyas Bey Camii Restorasyonu- 1

Bulgaristan’da Mimar Sinan tarafından yapılan
Banya Başı Camii ve Aytos Camiinin restorasyon
çalışmaları devam etmektedir.
1668/69 yılında Mahmud Ağa tarafından, Doğu
Makedonya’da İştip şehrine yakın Radanye köyünde inşa edilen Mahmud Ağa Cami’nin restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başlanmış
tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

Korça İlyas Bey Camii Restorasyonu- 2

Öte yandan Üsküp Alaca Cami Restorasyonu Saray Hüseyin Şah Cami Restorasyonu proje çizimleri tamamlanmış, Struga Mustafa Kebir Çelebi
Camii Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Arnavutluk Preze Kale Camii Restorasyon Uygulaması işi ve Elbasan Nazire Camii Restorasyonu Projesi, Berat Kurşunlu Camii Restorasyonu
Projesi ve Korça İmrahorlu İlyas Bey Camii’nin
Restorasyon Uygulama İşi 2014 yılında Başkanlığımızca tamamlanmıştır.

Gazi Mestan Türbesi Restorasyonu- 1

Gazi Mestan Türbesi Restorasyonu- 2
İpek Yolu Medeniyetleri
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın talebi ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları üzerine UNESCO tarafından
korunma altında olan ancak bakımsızlık nedeniyle tahrip olan Gjirokastra tarihi şehrinin restorasyonu projesi ile Berat Hünkar Camii Tekkesi
ve Berat Hünkar Camii Restorasyonu Projesi ile
Tiran Ethem Bey Camii Restorasyonu Projesi ve
Berat Bekârlar Camii Restorasyonu projeleri başlatılmıştır.
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan ve
1931 yılında kapatılan Nizam Camisini yaklaşık
80 yıl aradan sonra Türkiye yeniledi.

Bosna Hersek’te Maglaj Kurşumlija Camii Restorasyonu tamamlanmış olup, Fatih Sultan Mehmet ve Ferhadiye Camilerinin restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Macaristan’da 16. yüzyılda inşa edilmiş olan ve
Zigetvar’da Osmanlıdan kalan tek sivil yapı olan
Türk Evi’nin tadilatı Başkanlığımızca yaptırılmıştır. 2014 yılı itibarı ile evin donanımı yapılarak
müze haline getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Müzede Türk Kültürü’nü yansıtan eserlerin sergilenmesi planlanmaktadır.

Gorajde Kanton Hastanesi Tadilatı ve İlave Kat
İnşaası Bosna Hersek- 1

Kosova’da Prizren Emin Paşa Camii restorasyon
çalışmaları devam etmektedir.
Priştine Yaşar Paşa Camii, Fatih (Büyük) Camii
ve Sultan Murat Camii arasında olduğu için ayrıca “Orta Camii” ismi ile de bilinmektedir. Yaşar
Paşa Camii süslemesi çok değerli ve zengin bir
tezyinata sahiptir. Camiin Cihar-ı Yar levhaları
tabir edilen, İsm-i Celal’den Hazret-i Hüseyin’e
kadar olan 8 levhası Osmanlıların en büyük celi
sülüs hattatlarından olan Sami Efendi’nin eseridir. Cami, bazı özgün olmayan değişikliklere
ve statik problemlere karşın, günümüze kadar
ayakta kalabilmeyi başarmış ve yakın zamana
kadar hizmet vermiştir. Caminin aslına uygun biçimde restorasyonu ve konzervasyonu yanı sıra,
statik problemlerine çözüm üretilecek ve çevre
düzenlemesi yapılacaktır.
Sırbistan’da bulunan Semendire Kalesiyle Sultan 2. Bayezit tarafından yeniden yaptırılan RAM
kalesinin restore edilmesi için gerekli çalışmalar
başlatılmış durumda.

Gorajde Kanton Hastanesi Tadilatı ve İlave Kat
İnşaası Bosna Hersek- 2

Konjic Köprüsü Restorasyonu- 1

Macaristan’da bulunan Osmanlı eserlerinden
Gülbaba ve İdris Baba türbeleriyle Yakovalı Hasan Paşa caminin restorasyon çalışmaları devam
ediyor.
Ayrıca Zigetvar’da bulunan Kanuni Sultan
Süleyman’ın türbesi ve Zigetvar kalesi
içerisindeki Sultan Süleyman Camisinin aslına
uygun yeniden inşa edilmesi çalışmaları devam
etmektedir.

Konjic Köprüsü Restorasyonu- 2
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6. Soru: Balkanlar’da TİKA’nın eğitim sektöründe yaptığı çalışmaları özetleyebilir misiniz?
Eğitimin temel bir hak olmasından hareketle örgün eğitim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde
sürdürülebilmesi amacıyla okul inşası, onarımı/
tadilatı ve tefrişatı yoluyla eğitim altyapıları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, TİKA tarafından
Balkanlarda yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir.
Bunlara birkaç örnek olarak şu projelerden bahsedebiliriz:

Preza Kale Camii- 1

Nüfusun %90’ını Boşnakların oluşturduğu, Sancak Bölgesi’nin merkezi konumunda bulunan
Sırbistan Novi Pazar’da ekonomik nedenlerle
yaklaşık 20 yıldan beri okul yapılamaması, hali
hazırda günlük üç vardiya halinde sürdürülen
mevcut ilköğretim sistemini iki vardiyalı sisteme dönüştürebilmek için gerekli olan iki büyük
okuldan bir tanesinin TİKA tarafından inşası bu
ülkeye verilen önemi göstermektedir.
Bosna Hersek’te 1992-95 savaşında çatışmalardan dolayı, tahribata uğramış okulların yeniden
inşası veya onarımları gerçekleştirilmektedir.
Bunlara örnek olarak Gornji Vakuf Voljice İlköğretim Okulu Tadilat ve Donanımı, Travnik Elçi İbrahim Paşa Medresesi inşası, 5 Ekim İlköğretim
Okulu Tadilatı ve Donanımı gösterilebilir.
Makedonya’da Türk Dünyası Belediyeler Birliği
ile işbirliğinde Gostivar Belediyesine bağlı 2.230
nüfuslu Yukarı Banisa köyünde Mustafa Kemal
Atatürk İlköğretim Okulu inşa edilmiştir.
7. Soru: Balkanlar’da TİKA’nın yapmış olduğu sağlık sektöründe yaptığı çalışmaları
özetleyebilir misiniz?

Preza Kale Camii- 2

Kruja Murad Bey Camii Restorasyonu- 1

Sağlık alanında dünyanın farklı coğrafyalarında
birçok projeye imza attık. Sağlık sektöründen
asgari düzeyde hizmete erişemeyen milyarlarca
insanın varlığı insanlığın ortak bir sorunu olarak
çözüm beklemektedir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi TİKA bu konuda Balkanlar’da pek çok
proje gerçekleştirmiştir.
Genel sağlık hizmetlerinin verileceği büyük hasİpek Yolu Medeniyetleri
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Kruja Murad Bey Camii Restorasyonu- 2

Maglay Kurşunlu Camii Tadilatı Bosna Hersek
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Kşinev ve Komrat’taki Hastanelere Yoğun Bakım
Yatağı Hibesi-Moldova- 1

Makedonya’da Pirinç Kalitesi ve Üretiminin Geliştirilmesi Projesi- 1

Kşinev ve Komrat’taki Hastanelere Yoğun Bakım
Yatağı Hibesi-Moldova- 2

Makedonya’da Pirinç Kalitesi ve Üretiminin Geliştirilmesi Projesi- 2

Manastır Askeri İdadi Binası ve Atatürk Anı Odası
Tadilatı ve Donanımı- 1

Üsküp Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Acil Merkezi
Tadilatı ve Donanımı- Makedonya- 1

Manastır Askeri İdadi Binası ve Atatürk Anı Odası
Tadilatı ve Donanımı- 2

Üsküp Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Acil Merkezi
Tadilatı ve Donanımı- Makedonya- 2

İpek Yolu Medeniyetleri
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taneler olarak, Moldova’da özerk statüye sahip
Gagauziya Bölgesi’nin başkenti Komrat’ta bulunan ve bölgenin en büyük hastanesi olan “Komrat Bölge Hastanesi”nin tadilatı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Makedonya Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde
Acil Klinik Ünitesinin Oluşturulması ile Ambulans Muayene Ünitesinin Yenilenmesi projesi
TİKA tarafından tamamlanmış olup Makedonya
Cumhurbaşkanı Gyorge İVANOV tarafından açılışı gerçekleştirilmiştir.
Karadağ Klinik Merkezi Acil Müdahale Ünitesi
Tadilatı ve Donanımı projesine Başkanlığımızca
başlanmış olup; 778 yatak kapasitesi ile yılda
ortalama 10.000 ameliyat, 3000 doğum, 9000
diyaliz, 32.000 CT tarama ve diğer muayene ve
hizmetleriyle 40.000 den fazla hastaya hizmet
verecektir.
Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde bulunan 6 şehirdeki 7 hastanenin hizmetinde kullanılmak üzere
7 acil yardım ambulansı alınmış ve hibe edilmiştir.
Anne ve çocuk sağlığına verdiğimiz destek kapsamında; Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan “Ana Çocuk Sağlığını Koruma ve Bilimsel
Araştırmalar Enstitüsü/Rehabilitasyon Merkezi
ve Doğumhane Blokları”nın tadilatı için gerekli
çalışmalar başlatılmıştır.
8. Soru: TİKA’nın Balkanlar’da acil insani yardımlar kapsamında yapmış olduğu çalışmalardan söz edebilir misiniz?
Dünya üzerinde nerede bir sel, deprem, toprak
kayması gibi bir doğal afet ya da savaş gibi felaket olsa, başta TİKA Ofislerinin bulunduğu ülkeler olmak üzere yardım için Türkiye’den ilk intikal eden kurumların başında TİKA gelmektedir.
Bu çerçevede Balkanlar’da son yıllarda yaşanan
acı felaketler sonrasında TİKA ırk, renk, dil, din
ayırımı yapmaksızın yardıma koşmuş ve yaraların sarılması için faaliyetlerde bulunmuştur. Bunlardan birkaçından söz etmek gerekirse:

Sırbistan Priboy’da orman yangını toprak kayması sonucu evlerini kaybeden Sırp ve Boşnak
ailelere tüm eşyalarıyla birlikte 8 adet konut
hibe ettik.
2014 yılının Mayıs ayında meydana gelen sel
felaketinden etkilenen, Bosna-Hersek ve Sırbistan’daki Bölgelerin yardımına TİKA koştu.
Sel felaketinin yaralarının sarılması için, Türkiye
tarafından taahhüt edilenler Bosna-Hersek’te
ve Sırbistan’da TİKA aracılığıyla gerçekleştirildi.
Sel felaketi sonucu konutları zarar gören ailelere Türkiye Belediyeler Birliği ile TİKA işbirliğinde
konut yapılması planlanmaktadır.
9. Soru: TİKA’nın Balkanlar’da tarım ve hayvancılık sektörlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden söz edebilir misiniz?
Dünyanın farklı bölgelerinde coğrafi şartlar,
uzun süreli kuraklık, alt yapı eksikliği, sosyal ve
siyasi istikrarsızlık nedeniyle insanlar temiz ve
sağlıklı içme suyu bulmakta zorluk çekmektedir.
Bu zorluklara bağlı olarak tarım ve hayvancılık
sektörlerinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Zorlukların azaltılması amacıyla TİKA kırsal alanda
sağlıklı içme suyu teminine yönelik kuyu açma
çalışmaları yürütmekte, içme suyuna sağlıklı erişimin ve su hijyeninin sağlanması adına su şebekelerinin iyileştirilmesi, tarım ve hayvancılığı
geliştirecek, doğaya sahip çıkıp onu koruyacak
projeler üretmektedir. TİKA bu kapsamda Balkanlar’da da yüzlerce proje gerçekleştirmiştir.
2012 yılında seracılığın geliştirilmesi ve seracılıkla geçimlerini sağlayan insanlara destek olmak
adına Karadağ ve Sırbistan’da 148 aileye sera
malzemeleri ve sulama sistemleri temin edildi.
Makedonya’da Pirinç Kalitesi ve Üretiminin Geliştirilmesi projesi kapsamında pirinç bölgesi Koçana Belediyesi’nde 20 pirinç üreticisine ve Koçana Pirinç Araştırma Enstitüsüne 4 ton tohum
dağıtılmıştır. Proje kapsamında, Koçana Pirinç
Araştırma Enstitüsü’nde 15 Türk pirinç çeşidinin
6 dekar arazide ekimleri yapılmış, toplam 4 ton
pirinç ile demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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TİKA tarafından kurulan Arnavutluk, Elbasan Orman Fidanlığı, Arnavutluk’un ilk devlet orman fidanlığı olmasının yanı sıra, tam otomasyonlu bir
fidan üretim ve eğitim merkezi olacaktır. Gerçekleştirilen projede; 10,000 m2 alanda, topraksız tarıma uygun, yaklaşık olarak 40.000-50.000
fidanın yetiştirilebileceği sulama sistemli sera
inşa edilmiştir. 2.000 m2 alanda, 7 mt yüksekliğinde, havalandırılmalı, otomatik açılıp kapanan
sera mahalli ve 8.000 m2 alanda, gölgelik mahalli inşa edilmiştir. 130 m2 alanı olan, fidanlıkta
çalışacak işçiler için, idari bina ve onun etrafında
yeterli bir otopark alanı inşa edilmiştir. 600 m2
alanı olan, tam otomatik grevel yosun filtreli 120
m3/h’lik pompalama sistemli, yağmurlama sulama ve sisleme sistemli, mahalden pompa ile kuyudan su temin edilebilen su havuzları bulunan,
soğuk hava deposu ile diğer ihtiyaç depoları bulunan bir hangar inşa edilmiştir.
Bosna Hersek’te tarımsal kalkınmayı desteklemek adına 287 aileye 23 farklı çeşit tohum dağıtıldı. Aynı proje kapsamında bölgedeki tarım
birliklerine 3 traktör ve 300 kg kapasiteli 7 adet
sebze meyve kurutma makinası hibe edildi.
Bosna- Hersek’te 2012 yılında 1220 adet arı kovanı ve 80 set arıcılık malzemesi 2013 yılındaysa
400 adet kovan koloni oğul arı ve arıcılık malzemesi hibe edildi.
2014 yılında Bulgaristan’ın Hasköy, Kırcaali,
Smolyan illerinde 40 kişiye toplam 400 arılı kovan ve malzemelerinin verilmesi ve eğitimlerinin düzenlenmesi projesi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca örnek 3 adet meyve bahçesi kurulmuştur.
10. Soru: TİKA’nın Balkanlardaki medya
ve iletişim ile alakalı faaliyetlerinden
bahsedebilir misiniz?
1995 yılında TİKA tarafından kurulan Gökoğuz
Radyo Televizyonu Kurumu, mevcut hizmet
binası tadil edilerek yeni mobilyalarla tefrişatı
sağlandı. Alınan elektronik ekipmanların montajı bitirilerek 2013 yılı Nisan ayı içerisinde test
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yayınlarını tamamlayan radyo ve televizyon, Gökoğuz Radyo TV Kurumu yönetimine devredildi.
Kurulduğu günden bu yana
TİKA tarafından, Gökoğuz Radyo TV Kurumunun personeline Türkiye’de eğitim verilerek insan kapasitesi arttırıldı. Modernizasyon projesi
ile Gökoğuz Radyo TV Kurumunun yayın ağı
genişletilerek, günümüz teknolojileriyle canlı
yayın imkânı sunuldu. Ayrıca Gökoğuz Radyo TV
Kurumuna verilen destek ile Gagauzca’nın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılması katkı
sağlanmış olundu.
Bosna Hersek’in merkezi resmi televizyonu
konumundaki Bosna Hersek Radyo Televizyonu’nun analog yayından dijital yayına geçiş
sürecine destek olundu. Kantonlardan oluşan
Bosna Hersek’te temin edilen ekipmanlar Tuzla,
Una Sana, Bosna Podrinje Kanton Radyo Televizyonları yetkililerine teslim edilmiştir.
11. Soru: Yakın gelecekle ilgili çalışmalar ve
planlar nelerdir?
Son on iki yılda Türkiye’nin her alanda kapasitesinin ve küresel etkinliğinin artırılması adına
gösterdiği gayret belki de en fazla kalkınma
işbirliği alanında tezahür etmiştir. Bu anlamda
kalkınma yardımları artık, ülkemizin uluslararası arenadaki duruşunun doğal bir parçası haline
gelmiştir. TİKA son yıllardaki dış politikamızın en
önemli enstrümanlarından biri olarak temayüz
etmiştir.
Kendi tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız miras ile vakıf ruhuyla ve bitmek bilmeyen bir dinamizmle çalışmalarını yürüten TİKA,
Balkanlar’da da proje ve faaliyetlerini, bölgenin
yerel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak artırmaya devam edecektir.

Novi Pazar İlköğretim Okulu Yapımı-Sırbistan- 1

Podgoritsa Nizam Camii Restorasyonu

Novi Pazar İlköğretim Okulu Yapımı-Sırbistan- 2

Maglay Kurşunlu Camii Tadilatı Bosna Hersek

Plasnitsa Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
Binası Tadilatı ve Donanımı-Makedonya- 1

Sıırbistan’ın Güney Bölgelerinde En Az Gelişmiş
Belediyelere 20 şer Adet Sera Hibesi- 1

Plasnitsa Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
Binası Tadilatı ve Donanımı-Makedonya- 2

Sıırbistan’ın Güney Bölgelerinde En Az Gelişmiş
Belediyelere 20 şer Adet Sera Hibesi- 2
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TANAP
“Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi”
Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project
N. Ahmet KUŞHANOĞLU
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
Ulaştırma Komisyonu Başkanı

Güney Gazı Koridoru’nun
bütün etaplarıyla tamamen
hayata geçirdiğinde, Avrupa ile
Hazar bölgesi arasında güçlü
bir bağ oluşacağını kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bu projeye, Azerbaycan’dan,
Gürcistan’dan, Türkiye’den ziyade
tüm Avrasya coğrafyasının ihtiyacı
olduğunu söyledi.
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T

ANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi - Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project)
Dünya doğal gaz rezervlerinin dağılımında; ülkeler, hatta kıtalararası dağılımın oldukça büyük
farklılıklar gösterdiği Şekil 1’de görülmektedir.
Dünya doğal gaz rezervlerinin %38,3’ü Ortadoğu ülkelerinde, %37,7’si Avrupa ve Avrasya’da,
%8’i Güney Asya ve Pasifik’te, %7’si Afrika’da,
%5’i Kuzey Amerika’da, %4’ü Güney ve Orta
Amerika’da bulunmaktadır.
Ortadoğu ülkelerinin doğal gaz rezervlerinde
yine en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak petrol rezervlerine nispeten doğal
gaz rezervlerinde Avrupa ve Avrasya ülkelerinin ikinci sırayı aldığı görülmektedir. Bununla

Şekil 1. Dünya Doğal Gaz Rezervleri (BP Statistical Review 2012)

Doğal gaz boru hatlarının dünya üzerindeki
mevcut transfer yolları Şekil 2’de görülmektedir.

ithalatı yapmadığını göstermektedir. Bununla
birlikte AB bu çok büyük rezervlere ulaşmak,
mevcut enerji temin kaynaklarını çeşitlendirmek
ve güvenli, sürdürülebilir gaz temini sağlamak
istemektedir. Bu bağlamda, AB’nin aşağıdaki
Şekil 3’te yıllara göre tahmin edilen doğal gaz
tüketim miktarları, kendi üretim miktarları ve
oluşacak açık miktarları verilmektedir.

Şekil 2’de verilen harita, AB’nin Ortadoğu ve
Kafkas bölgesinden boru hatlarıyla doğal gaz

Son on yıl içerisinde dünyada doğal gaz ve
elektrik talebinin Çin’ den sonra en fazla arttığı

birlikte doğal gazın sınai üretimde kullanılması
yanında hanehalkları tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlaması bu rezervlerin dünya geneline transferini gerekli kılmaktadır. Yine
bu transferde en güvenilir ve etkin taşıma yolu
boru hatları taşımacılığıdır.

Şekil 2. Dünya Doğal Gaz Ticaretinin Yönü 2013 (BP Statistical Review 2014)
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Şekil 3. Avrupa’nın Doğal Gaz Tüketimi

ikinci ülke Türkiye’dir. 2013 yılında Türkiye’ deki
tüketimin sektörel dağılımına baktığımızda;
elektrik üretiminde %48, sanayide %27, konutta ise %25 oranında kullanıldığı görülmektedir.
Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin
yaklaşık %26’sı yerli kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü çeşitlilik arz eden ithal
kaynaklardan karşılanmaktadır. 2014 yılında Türkiye’de tüketilen 48 milyar m3 doğal gazın, yalnızca %1,7’si yerli üretim, geriye kalan %98,3’ü
ise ithalat yoluyla karşılanmıştır.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), Avrupa’nın
2030 yılında doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı,
bölgeler üzerine yaptığı bir öngörüde; Türkiye
üzerinden 91 milyar m3 doğal gazın taşınacağı
tahmini yürütülmüştür. Türkiye’ ye bağlanan
boru hatlarının kapasitelerinin toplamda 60
milyar m3 olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’nin bir enerji merkezi ve koridoru haline gelebilmesi için yeni boru hatları inşa etmesi gerektiği gerçeği ile karşılaşmaktayız.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Ülkemiz önümüzdeki dönemde de ekonomik ve
sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı olarak, enerji
talebi artışı bakımından dünyanın en dinamik
ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi
beklenmektedir. Bu bağlamda, UEA tahminlerine göre, üye ülkeler arasında enerji talebinin
orta ve uzun vadede en hızlı artış kaydedeceği
ülke Türkiye’dir. Öte yandan, yapılan çalışmalarda, toplam nihai enerji talebi ile toplam birinci
enerji talebinin 2020 yılı itibariyle iki kata yakın
bir artışla sırasıyla 170,3 ve 222,4 MTEP seviyesine ulaşması, elektrik, doğal gaz ve petrol talebinin ise sırasıyla 398-434 milyar kws, 59 milyar
m3 ve 59 milyon ton seviyelerini bulması beklenmektedir. Tüketilen doğal gaz miktarın 2023
yılında 66 milyar m3 olması beklenmektedir.
Türkiye boru hatları taşımacılığında oldukça
önemli bir konumda olup, ispatlanmış petrol
ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip
bölge ülkeleriyle, Avrupa’daki tüketici pazarları
arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu ek-

sende, Türkiye gaz aktarımında bir köprü olma
bakımından önemli bir role sahip bulunmaktadır. Çünkü dünya rezervlerinin %70 Türkiye’nin
güneyinde ve doğusunda ki komşu ülkelerde
bulunmaktadır. Özellikle AB’nin artan doğal gaz
talebi ve bu talebin Türkiye üzerinden karşılanması boru hatlarını Türkiye açısından daha da
önemli hale getirmektedir. Bu ayrıcalıklı doğal
köprü konumu Türkiye’ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlamakta, aynı zamanda sorumluluklar da yüklemektedir.
Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsü
olan Türkiye, Ortadoğu Hazar Havzası enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılmasında
en ekonomik ve güvenilir bir geçiş koridorudur.
Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Ege, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Havzası, Orta Asya, Doğu Akdeniz
çemberinin merkezini oluşturmaktadır.
Türkiye’yi çevreleyen doğal gaz kaynaklarına
bakıldığında Kafkasya ve Hazar Havzası 57 trilyon m3 (Dünya rezervlerinin %30’u) Ortadoğu
76 milyon m3 (dünya rezervlerinin %41’i) dünyadaki toplam rezervlerin %70’inden fazlasını
oluşturduğu görülmektedir. Bu bölgeleri içeren
boru hatları tamamlandığında yılda 80-100 milyar m3 Anadolu üzerinden doğudan batıya taşınabilecektir Eurasia Critic, 2010).
Böylelikle hem uluslar arası boru hatları taşımacılığında önemli bir aktör olmak hem de enerji
tüketiminde dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülkemizde, yerel piyasanın enerji talebini güvenilir ve düşük maliyetle karşılamak mümkün hale
gelebilecektir.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
(TANAP)
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi,
(TANAP), projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar
Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar
Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen
doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru

Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile
birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.
TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili
Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak
üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında
Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu
noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere,
ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için
iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz
Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1900 km ana hat
ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan
bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılacak yer
üstü tesislerinden oluşmaktadır.
Azerbaycan’ın SOCAR şirketi ile BOTAŞ arasında,
Şah Deniz Konsorsiyumu’nun (SDC) Faz II Projesi kapsamında üreteceği gazın yıllık 10 milyar
m³’lük bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taşınmasını teminen tasarlanan Anadolu Geçişli
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesine yönelik
olarak 24 Aralık 2011 tarihinde iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları arasında Ankara’da Hükümetler arası Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Hükümetler arası Mutabakat Zaptının hükümleri kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda;
26 Haziran 2012 tarihinde Proje ile ilgili olarak
Hükümetler arası Anlaşma ve Ev Sahibi Ülke
Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmalar ile TANAP
Konsorsiyumu’nun kurulum çalışmalarının başlamasına karar verilmiş ve 15 Ekim 2012 tarihinde ilgili Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.
Proje, gelecekte Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa’ya iletimi için alternatif bir hat olma özelliği
taşımaktadır. Sürdürülebilir arz güvenliği olan,
ek kaynaklarla ve ilave boru hatları kapasitele-
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Şekil 4. TANAP Güzergahı

riyle doğal gaz temininin güvenlik altına alınması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki AB, Türkiye’nin doğu ve güneyindeki ülkelerden uzun
yıllar, AB’yi besleyecek ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak çeşitli boru hatları projelerini
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Azerbaycan ile ülkemiz arasında doğal gaz alım
satımına ve Azeri gazının ülkemiz üzerinden
transit taşınmasına ilişkin imzalanan anlaşmalara istinaden; ülkemizin ve Avrupa’nın doğal
gaz arzına, Azerbaycan Şah Deniz-II Sahası ve
ilave kaynaklardan doğal gaz tedarikiyle büyük
katkı sağlaması beklenmektedir. Ülkemizin Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan sınırına
kadar uzanacak maksimum 32 milyar m3 kapasiteye sahip yaklaşık 2000 kilometre uzunluğunda münhasır bir boru hattının inşa edilmesi
planlanmaktadır. TANAP Sisteminin, Şahdeniz
Sahasının II’inci aşama üretimine paralel olarak 2017-2018 yıllarında işletmeye alınması öngörülmektedir. TANAP üzerinden ilk aşamada
Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasının II. Fazından
üretilecek 16 milyar m3 gazın, 6 milyar m3’nün
İpek Yolu Medeniyetleri
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Türkiye’ye ve kalan 10 milyar m3’nün ise Avrupa’ya taşınması planlanmaktadır. Gelinen son
aşamada, “Trans Anatolian Gas Pipeline B.V. Ortaklık Sözleşmesi” taslağı üzerinde, 4 Ekim 2012
tarihinde TPAO, BOTAŞ ve Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR) arasında başlayan müzakereler tamamlanmış olup, şirketlerarası ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır. TANAP projesinde.
Azerbaycan’la Türkiye’nin %20 ve Azerbaycan’ın
ise %80 ortaklığı vardır.
Yaklaşık 10 milyar ABD Dolarına mal olması beklenen TANAP projesi, birçok stratejik ve ekonomik avantajlara sahip bir projedir. Ülkemize arz
edilecek doğal gazın TANAP Sistemi üzerinden
taşınacak olması, ülke olarak elde edeceğimiz
taşıma ve vergi gelirlerine ilave olarak, doğal
gaz tüketiminin yoğun olduğu Eskişehir ve
Trakya Bölgesinde bırakılacak çıkış noktaları ile
ulusal iletim ağımızı destekleyecek, gelecekte
TANAP Sistemi üzerinden taşınacak doğal gazın
öncelikli olarak Türkiye’deki alıcılara önerilecek
olması, yapılan anlaşmaya göre 2017 itibarıyla,
10 milyar metreküplük gaz arz güvenliğimize

katkı sağlayacak ve genişletilebilir kapasitesi
sayesinde orta ve uzun vadede Hazar bölgesinde üretilecek doğal gazın Türkiye’ye ve Türkiye
üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılabilmesine
imkan sağlayacaktır. Diğer taraftan, TANAP Projesi ile Azerbaycan doğal gazının alternatif ve
güvenli bir güzergâh yoluyla Avrupa gibi daha
büyük pazarlara doğrudan arz edilecek olması,
içinde bulunduğumuz bölgenin refahına ve kalkınmasına yönelik önemli katkıda bulunacaktır.
Stratejik önemi; bu projenin hayata geçirilmesiyle ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bölgeler arası geçiş noktasında bulunan
Türkiye’nin konumunun önemi artacaktır. Politik
olarak kritik bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin
sağlam temellere dayanan kuvvetli komşuluk ilişkilerinin sağlanması ve yürütebilmesine
katkı sağlayacaktır. TANAP projesi, doğal gaz
piyasasının arz güvenliğine de önemli katkılar
yapacaktır. Ulusal iletim şebekelerine yeni giriş
noktalarının tanımlanmasını sağlayacak, arz çeşitliliği sağlayacaktır. Ayrıca kriz dönemlerinde
meydana gelen arz sıkıntısının aşılmasında katkı
sağlayacaktır. Operasyonel avantaj; Türkiye pazarında tüketilecek önemli miktar gazın ulusal
iletim şebekesi kullanılmadan son kullanıcılara
ulaştırılması sağlanacaktır, buda ulusal iletim
şebekesinin yükünün hafifletilmesine katkı sağlayacaktır. Daha az eforla daha çok gazın tüketiciye ulaştırılması sağlanacaktır. Dolaysıyla işletmecilik konusunda verimliliğin artırılması imkan
tanınacaktır. Aynı zamanda daha çok miktar
gazın daha az eforla yerli tüketiciye ulaştırılacak
olması sebebiyle, birim taşıma maliyetleri de
azalacak, bu anlamda da yerli ekonomiye katkı
sağlanması mümkün olacaktır.
SDC, 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa’ya Adriyatik Denizi Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TAP)
projesi yoluyla Güney Avrupa’dan ulaşmayı
uygun bulduğunu duyurmuştur. Şah Deniz
Faz-II’den üretilecek doğal gazın satışına ilişkin
anlaşmalar, Şah Deniz Konsorsiyumu ile dokuz
alıcı şirket arasında 19 Eylül 2013 tarihinde im-

zalanmış; proje kapsamında doğal gazın üretimi
ile ilgili yatırım kararı ise 17 Aralık 2013 tarihinde
alınmıştır.
BOTAŞ ve SOCAR arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde, 30 Mayıs 2014 tarihinde
İstanbul’da TANAP Projesine ilişkin Gaz Taşıma
Anlaşması, Fonlama Anlaşması, Hisse Devir Anlaşması ve Katılım Anlaşması imzalanmıştır. Kuruluşumuzun TANAP Doğalgaz Anonim Şirketindeki hisse oranı %30 olarak belirlenmiştir.
17 Mart 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham ALİYEV,
Gürcistan Devlet Başkanı Sn. Giorgi MARGVELAŞVİLİ’nin katılmasıyla KARS’ta yapılan temel
atma töreninde Cumhurbaşkanımız Sn. ERDOĞAN; “Bu projeyle, doğal kaynakların kullanımı konusunda yeni bir yaklaşımı tüm
dünyaya gösterebileceklerini belirterek
Türkiye’nin doğu sınırından başlayıp batı
sınırında bitecek olan ve Şahdeniz gazını
Avrupa’ya taşıyacak olan bu boru hattının,
doğalgazla birlikte barış ve huzurun da taşıyıcısı olması dilediğini ifade etti.”
Doğalgazın üç “T” üzerinde tanımlandığını,
bunların; tedarikçi, transit ve tüketici olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın tedarikçi, Gürcistan ve Türkiye’nin hem
transit, hem de tüketici, Avrupa’nın da tüketici
konumunda olacağını anlattı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “ekonomik kaynaklar, insanlığın
hizmetinde değilse, felaketinin sebebi olduğunu, yaşadığımız iki büyük dünya savaşıyla, büyüklü, küçüklü sayısız savaşla, çatışmayla bunun görüldüğüne işaret ederek,
“Biz, bu projeyle, aynı zamanda, sahip olduğumuz kaynakları kendi vatandaşlarımızın,
onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm
insanlığın hizmetine sunma irademizi de
ifade etmiş oluyoruz. Bu yola birlikte çıktığımız için, bu yolda birlikte ilerlediğimiz için
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
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“Bu çerçevede, Türkiye’yi bölgesinin enerji
dağıtım merkezi haline getirmeyi de planlıyoruz. Ceyhan, artık dünyanın en önemli
petrol dağıtım merkezlerinden biri haline
gelmiş durumda. Irak ve Suriye’de durumun
normale dönmesiyle, Ceyhan’ın bu konumu
daha da güçlenecek, kapasitesi daha da artacaktır. Aynı şekilde, diğer ülkelerle olan
doğalgaz ve petrol boru hattı projelerimiz
devam ediyor” dedi.
“TANAP’ın, tüm bu projelerin içinde, güzergâhı ve hedefleriyle, ayrı bir yere sahip bulunduğunu, bu projenin, başka hiçbir projenin alternatifi olmadığı gibi, bu projeye
alternatif başka bir projenin de bulunmadığını” ifade etti.
Bu bakımdan gerçekten özgün bir proje olan
Güney Gazı Koridoru’nun bütün etaplarıyla tamamen hayata geçirdiğinde, Avrupa ile Hazar
İpek Yolu Medeniyetleri
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bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeye,
Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Türkiye’den ziyade tüm Avrasya coğrafyasının ihtiyacı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız; “Temeli atılan TANAP,
1900 kilometre uzunluğu ve 10 milyar dolar maliyetiyle, bu misyonu ziyadesiyle hak
eden bir projedir. Bu hat Ardahan, Kars,
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane,
Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale,
Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne illerinden geçecektir. Ülkemizi en doğudan en
batıya kadar kat edecek 20 ilimizden, 67 ilçemizden ve 600 köyümüzden geçecek 1900
kilometre uzunluğundaki hattın süratle tamamlanmasının planlandığını” söyleyerek
konuşmasını tamamlamıştır.

hedef daha ileri

!

Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü
geleceğimize ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden
inşa etmek,
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam şehirlerimizin sokaklarında,
kaşanelerinde, harabelerinde ve saraylarında mührü
sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız Türk damgalarını
ebedileştirmek,
Mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında Türk Dünyası
Standartlarını oluşturarak kimlikli ve kişilikli mimarimiz ile
yeni şehirler kurmak,
Türk aleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini,
edebiyatını, tarihi mirasını ve kültürel varlıklarını yansıtan
yeni eserler projelendirecek yeni Mimar Sinanlarımızı
yetiştirmek,
Yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri yakından
izlemek, değerlendirmek ve onlardan sonuç çıkararak
insanlığın geleceğine yön vermek,
Türk Soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak
zenginleşmeye çağıran “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını
hakim kılmak,
Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine yeniden çıkarmak birliğimizin en ileri
hedefidir.
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği

TORYUM GERÇEĞİ
Yılmaz BATIBAY
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı

Türkiye; yüzyıllar boyunca
ülkemizin tüm enerji
gereksinimini karşılayabilecek
miktarda Toryum rezervine
sahiptir.
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A

tom numarası 90, atom ağırlığı 232 g/mol,
ergime noktası 1700º C olan ve havada bozulmayan kurşun renginde radyoaktif bir element olup, doğada serbest halde bulunmayıp
60 civarında minarelin yapısı içinde yer alan
Toryum; elektronik cihazlarda, yüksek ısıya dayanıklı potaların yapımında, çok kaliteli kamera
merceklerinde, yüksek sıcaklıktaki magnezyum
direncini artırmak amacıyla alaşımlarda ve hepsinden önemlisi Nükleer teknolojide kullanılmaktadır.
Geleceğin enerji kaynağı, Nükleer santrallerin
en temiz yakıtı. Toryumun önemini ifade eden
çok başlık atabiliriz ama Prof. Dr. Muammer KAYA’nın tarifi en çarpıcı olanıdır kanaatimce. “Bir
çuval kömürle bir ev ısıtılırken bir çuval toryum
ile Türkiye ısıtılabilir”.

Elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr.
Engin ARIK’ın gayretleriyle Türkiye Toryumun
önemini duydu. “Büyük bir servetin üzerinde
oturuyoruz, küçük bir bilimsel yatırımla toryumu enerjide kullanarak, dünya devleri arasına
girebiliriz” 28 temmuz 2002 de Nobel’e layık görülen Engin ARIK’ın bu çıkışından sonra geçen
zamanda yapılan nedir? Sivil Toplum Kuruluşları,
Siyaset, Hükümet ve en önemlisi bilim adamlarımız: Bizi aydınlığa götürecek Sn, Engin ARIK’ın
elindeki meşaleyi Taşıyalım!.
21. yüzyılın en stratejik elementi olarak kabul
edilen Toryumun; patlama tehlikesinin olmayışı, atıklarının çok az olması nedeniyle nükleer
santrallerde, Uranyumun yerini alacağına kesin
olarak bakılmaktadır.
Şekilde, aynı miktarda güç elde etmek için kullanılan Kömür, Uranyum ve Toryum yakıtlarının
karşılaştırılması yapılacak olursa.

DÜNYA TORYUM KAYNAKLARI
2006 verilerine, göre Dünyadaki Toryum Rezervinin en büyük kısmının Hindistan’da olduğu ve
onun hemen ardından da Türkiye’nin geldiği bilinmektedir. Miktar olarak ifade etmek gerekirse
ve bu bağlamda Dünyadaki en saygın kuruluşlar
arasında yer alan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütünün (OECD) derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki toplam Toryum rezervi ortalama 880
bin ton gösterilmekle birlikte, Türkiye’nin henüz
incelenmeyen bölgelerinin de araştırılmasıyla
mevcut rezerv miktarının daha da yukarılara
çıkacağı ve özellikle Isparta-Aksu’da yer alan ve
daha kolay işlenebilir olmasıyla önem arz eden
Torit Minarelleri de Toryum alnında gelecekteki
en üstteki yerimizi müjdelemektedir.

1 GW kesintisiz güç üretmek için:

3.500.000 ton Kömür
gerekirsen
Çevre üzerinde negatif
etki ve büyük çapta CO2
yayılımı oluşacaktır.

200 ton Uranyum ile
CO2 etkisi düşük yeniden işleme zorluğu
söz konusudur. Zararlı
atıkların çok uzun süreli
depolanması problemi
yanında, Nükleer silahların yayılması da mümkün olacaktır.

Sadece 1 ton Toryum
gerekli olup
ve CO2 etkisi düşük. Depolanan zararlı atıkların
miktarı ve yarı ömürleri
daha az ve Nükleer silahlar üretimi pratik olarak
yoktur.
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Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün
(MTA) Eskişehir-Sivrihisar bölgesinde yaptığı çalışmalarda elde ettiği bulgulara göre Türkiye’nin
kanıtlanmış Toryum rezervi 380,000 ton olmasına rağmen bu rezervlere ilave olarak Isparta-Aksu, Malatya-Hekimhan’da da ciddi rezervler tespit edilmiştir. Diğer bağımsız kaynaklara göre,
ülkedeki Toryum rezervlerinin bunun 3-4 kat
daha fazla olduğu ve toplam değerinin de 120
trilyon dolar olabileceği tahmin edilmektedir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin
danışman heyetinde yer alan ve TOBB Ekonomi
ve Teknoloji üniversitesinde de öğretim üyesi
olan Prof. Dr. Saleh SULTANSOY’un da belirtiği
gibi, Türkiye’nin cari açığının en önemli iki nedeni, enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerinin ithalatıdır. Gelecek 20 yılda dünyanın enerji
haritasının Toryum ile değişeceğini savunan
SULTANSOY, “Türkiye’nin gelişmesini istiyorsak,
Toryumdan enerji üreten santraller Kurmalıyız”.
Toryum, tabiatta şu anki nükleer santrallerde
kullanılan uranyumdan yaklaşık üç kat daha fazla olduğu ve patlama riskinin olmayışı ve Nükleer silahlanmada elverişsiz olması nedeniyle,
Nükleer enerji üretiminde Uranyumdan daha
etkili olacağını vurgulamış ve bu alanda gerekli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla, nükleer
teknoloji üniversitesinin ve laboratuarların kurulması gerektiğine dikkati çekmiştir.
Eti Madenin hazırladığı tabloya göre de, Dünyadaki önde gelen Toryum rezervlerine sahip olan
ülkeler sıralaması aşağıdaki şekliyle görülmektedir.

Toryum yarışı, ticari Toryum reaktörlerini ilk
önce üretip, dünyaya pazarlayarak çok yüksek
kazanç elde etmeyi hedefleyen ülkelerin kendi
aralarında girmiş oldukları yarışı belirlemektedir. En büyük rezerve sahip olan Türkiye; Çin
ve ABD’nin bu alanda yapmış olduğu adımları izleyip, bu konuda kapsamlı bir strateji
hazırlayarak idari ve fiziki alt yapısını oluşturmalıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB)
2015-2019 Stratejik Planı’nda Toryuma yer verilmiş olsa da, daha önce Şubat 2003 ve Mart
2007’deki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunda
alınan ve kanun gereği bağlayıcı kararlara rağmen Toryum konusunda maalesef bir mesafe
kaydedilmemiştir.
Türkiye; yüzyıllar boyunca ülkemizin tüm
enerji gereksinimi karşılayabilecek miktarda Toryum rezervine sahiptir.
Bir yılda 1 GW’lık kesintisiz güç üretmek için;
3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyum
gerekliyken, 1 ton Toryum ile bu enerjiyi
elde etmek mümkün olacaktır.
Türkiye’nin bugün için mevcut 57 GW’lık kurulu
gücüne eşdeğer Nükleer Santral kurulmuş olduğunu farz edersek, mevcut uranyum rezervimizle 1 yıl dahi idare edemezken, Mevcut
Toryum rezervlerimiz ile teorik olarak 13000
yıl idare edebileceğimiz ortadadır.

Sıra

Ülke

Rezerv

1

Hindistan

846,500

Toplam içindeki Payı (%)
12,5

2

Türkiye

845,000

11

Dünyada: ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya,
Güney Kore, Norveç, Belçika ve Hindistan gibi 10
ülkenin Toryum bilinciyle, Toryum teknolojisinin
ticarileşmesi için geniş çaplı çalışmalar yaparken, bunlardan Japonya ve Kore’de de Toryum
rezervlerinin bile olmamasına rağmen, “Toryum
Yarışı”nda bizde varız derken, Dünya Toryum
Rezerv listesinde en üst sırada olan Türkiye’nin
bu konuda uyanma zamanı gelmedi mi!.

9
7,7
6,4
5,6
100

Türkiye, Toryum teknolojisinin ticarileşmesiyle
birlikte, yüksek teknolojili ürün ihracatından çok
büyük kazanç elde ederek, Dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alıp, Toryum reaktörleri sayesinde de, daha çevreci bir elektrik üretim altyapısına kavuşabilir.

3 Brezilya
606,000
4 Avusturya 521,000
5 ABD
434,000
6 Mısır
380,000
Dünya (Toplam) 6,730,000
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Türkiye için bir diğer önemli husus ta, enerji
kaynakları tüketiminde, yaklaşık %72 oranında
dışa bağımlı olup, bununda ciddi bir siyasi maliyetini taşımasıdır. Özellikle 2014 Ukrayna krizi
ve Rusya’nın Kırım’ı işgali karşısında sergilediği
suskunluk, Rusya’ya doğalgazda %58 oranında
bağımlı olmasıyla açıklanabilmektedir. Oysaki
Türkiye Toryum Reaktörlerinin katkısıyla dışa
bağımlılıktan kurtulacağı gibi, Enerjide dışa bağımlılığın siyasi ve ekonomik faturasını ödeyen
bir ülke konumundan çıkıp, kendisine bağımlılık
duyulan bir ülke konumuna gelecektir.
Türkiye’nin Ticari toryum reaktörlerini kurabilecek bir teknolojiye sahip olması; madencilik,
metalurji elektromekanik gibi yan sektörleri
de bünyesinde büyüteceğinden, çok büyük bir
ekonomik gelişmeyi beraberinde getirecektir.
TORYUM UMUDU!
Çok zengin Toryum yataklarına sahip olan Hindistan, Toryumla çalışan Nükleer santraller konusunda en büyük ilerlemeyi sağlamıştır.
Toryum Elementinin önemini anlayan Çin; 350
milyon dolarlık bir araştırma laboratuarı kurarak,
geleceğin enerjisinin de varlığını göstermiş ve
Eski liderleri olan Jiang Zemin’in oğlu Mianheng,
Çin bilim akademisi tarafından bu projenin başına getirilmiştir. Proje kapsamında görevli olan
bilim adamlarının sayısı da 2015 yılında 750 olarak öngörülmüştür. 1960’lı yıllarda, Oak Ridge
laboratuarlarında yapmış olduğu başarılı denemelerini artırmıştır. Bilinen odur ki Toryumun
doğada uranyumdan çok daha yaygın ve dengeli bir şekilde bulunabilir olması, nükleer enerji
üretiminde uranyumuna kıyasla daha verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlamaktadır...
Toryumun tek başına fisil (bölünebilir) bir madde olmaması nedeniyle, Toryumun nükleer yakıt
olarak kullanılabilmesi için tetikleyici bir nötron
kaynağına ihtiyaç vardır. Nötron kaynağı olarak;
Zenginleştirilmiş uranyum katkılama, GeV enerjili proton hızlandırıcısında üretilen nötronlar,
füzyon süreçleri kullanılarak elde edilen nötronlar kullanılabilir. Üretilen bu nötronlarda Th-232
çekirdeği tarafından yakalanarak, reaksiyon sonucunda U-233’e dönüşmektedir.

Zenginleştirilmiş uranyum kullanarak, Amerika’da ve Almanya’da başarılı deneyler yapılmış
ve bu teknolojiyle üretilmiş yakıt çubuklarının
%95’i Toryum, %5’i de zenginleştirilmiş uranyumdan oluşmaktadır. Bilindiği gibi yüksek
oranda zenginleştirilmiş uranyum, nükleer silah
yapımında da kullanılabilmektedir. Uranyum
veya Plütonyum katkılı sistemler, geleneksel
santrallerdeki bazı riskleri taşımaktadır. Oysaki
Hızlandırıcı sürümlü sistemler, bu tür risklerden
muaf olup, geleneksel reaktörlerde oluşan nükleer atıkların bertaraf edilmesine de imkân sağlamaktadır.
Uygun Toryum yakıt tasarımı sayesinde, Toryumun tamamı reaksiyona sokularak, güç üretimi
gerçekleştirilebilir. Bununla beraber Uranyum
temelli reaktörlerde, uranyumun ancak %10
kullanılabilmekte ve geri kalan kısmı ise atık
olarak değerlendirilmektedir. Yan ürün olan U
233’ün sebep olduğu Gama Işınları’nın çıkması
depolama konusunda sorunları yaratmaktadır.
Oysaki Toryum atığının en önemli avantajı, silah
yapımına uygun olmaması nedeniyle, bir tehdit
oluşturmamaktadır.
Türkiye yıllara dayalı olarak, gerek artan nüfus,
refah ve gelişme düzeyi göz önüne alındığın da
her 10 senede bir ikiye katlayan bir enerji talebiyle karşı karşıya geldiği olgusu yanında, dünyadaki petrol ve doğalgaz ithalatında en ön sıralarda bulunmaktadır.
Toryum santralleri: karbon salınımlarının azaltılması ve onların sebep olduğu çevresel tahribat önlemesi açısından sahip olduğu önemi ile
birlikte, Toryum Reaktörleri de Uranyum yakıtlı
nükleer santrallerin bütün olumlu özelliklerine
sahiptir.
Bilgi, beceri, deneyim ve nükleer olgunluğa
sahip bir toplumun bu günkü şartlar altında
vazgeçilmez enerji kaynağının Nükleer Enerji
Santraller olduğu gerçeğiyle, zengin Toryum
yataklarında oturan ülkemizin, enerjideki ve gelecekteki parlak günlerinin Toryumla gerçekleşeceği inancıyla…
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M. Kemal Atatürk’ün Büyük Nutkunun
Kırgızistanlılar için Anlamı
Dr. Bahtıgül Kalambekova
Kırgızistan Londra Eski Büyükelçisi
Cengiz Aytmatov Forumu Başkan Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ve
İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk’ün Büyük Nutkunun
Kırgız dilinde basılmış kitabının
tanıtımı (10 Kasım, 2014. Bişkek)
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ustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 76. yıldönümünde Anma töreninde aranızda bulunmaktan onur duyar ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İnsanlar gibi devletlerin de kaderi olurmuş. ve,
kitapların da kendi kaderi oluyormuş. Köhne tarih bize bunun sayısız örneklerini veriyor. Sizin
huzurunuzda bulunmamın asıl nedeni de bir kitabın öyküsüdür.
Atatürk Türk halkına kültürel büyük miras bıraktı. Onun yazılı mirasları’nın en büyüğü ve en
önemlisi Nutuk.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Atatürk’ün tarihi eseri ‘Nutuk’, Türk lehçelerinden
biri olan Kırgız diline kazandırılarak, Türk dünyasının önemli bölgelerinin birinde okunabilir

bir kitap, çağdaş literatüre girmiştir. Bu zor İLKİ
başarmış olmak benim için bir mutluluktur ve
vatandaşlarıma ve yurduma atadığım mütevazi
bir armağanımdır.
Kırgızistan’da biz bu kitabı “Şöyle bir kitap var,
biliyor muydunuz?” diye tanıtmıştık ve böyle de
devam ediyoruz ve şimdi de biz “Mustafa Kemal
Atatürk’ün Kırgızca seslenişi nasıl bir şey olurmuş, merak ediyor musunuz?” diyoruz.
Ülkelerimizin ikili ilişkilerinin en aktif şekilde gelişmekte olan kültürel alanına önemli katkısı olacağını umduğumuz bu eserden bahsetmenin
asıl nedeni ise, geçmişimizi, kökümüzü sadece
ve sadece kültürümüzle, kültürümüzün içinde
tarihimizle ve bizlere ulaşan eserlerimizle tespit
edebileceğimizdir. Ancak bu yolda biz köhne
tarihin derinliklerinden bugüne ışık tutmuş olan
ulu şahsiyetleri, milli kahramanları ve bilge kişileri daha yakından tanıyacağız ve onların aracılığıyla geçmişimizi tespit edeceğiz.
Bu çalışmaya başlamadan önce biz aşağıdaki üç
hususu düşünmüştük: Adı sadece ve sadece bizim kuşağın Ataları’nın hafızasında kalan büyük
insanın “Büyük Nutkunu” Kırgız kamuoyuna kazandırmak; yaşadığı zamanın bitmek bilmeyen
zorlukları karşısında mücadele verirken bile çok
uzaklarda kalan soydaş ve kardeş Türk halklarını unutmayıp da vakti gelirken onlara el sunarak yardım etmeyi öğütleyen Atatürk’ün değeri
ölçülmez eserini, tükenmez zekasını, beliğini,
ateşini yansıtan beyanını Kırgız dilinde söyletmek; kaderin verdiği şans eseri olarak yakından
tanıdığım, imrenerek gurur duyduğum Atatürk
Türkiyesini, kahraman Türk halkını, zengin kültürünü ve tarihini Kırgız vatandaşlarıma tanıtmak.
Nutuğun Kırgız dilinde basılması Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 120. yıldönümüne
ve Kırgızistan ve Türkiye arasındaki diplomatik
ilişkilerin 10. yıldönümüne ithaf edilen armağan
olmuştu. Basılmış Kırgızca variyantın diğer özelliği de çalışmanın aynı zamanda hem Kirill, hem
Latin alfabelerinde işlenmiş olmasıdır. Çünkü bu
eseri sadece yaşadığımız zamanın değil de Türk
dünyasının gelecek kuşakları da okuyabilmesi
düşünülmüştü.

Bizim atalarımız 22 asırlık zengin tarihi içinde bilincinde olarak da, olmayarak da hep SÖZ üretmeye yönelik hizmetler vermişler. Geleneksel
olarak Kırgızlar için SÖZ en az bir söylev kadar
önemlidir. Ulusumuzun ve milletimizin tarihinin muhafaza edilmesinde de bir anlamda Söze
borçluyuz. Söz ile merhumların ruhları canlandırılmış, hastalıklar şifa bulmuş, savaşlar durdurulmuş, dostluk, kardeşlik ve sevgi gibi insanii
değerlerin de yaratıcı gücü artmış.
Bizim milletin derin inancında SÖZ kadar kuvvet sahibi olan şey yoktur. Kırgızlar SÖZ’ün insanoğlunun manevi dünyasını yansıtabilen kural olduğu gibi, mukaddes güce de sahipliğine
inanıyorlar. Bu nedenle doğruyu söylemek, her
insana doğru düşünmek, doğru fikir yürütmek
ve dünya’yı doğru anlamak yönünde imkânlar
oluşturmak demektir.
‘Nutuk’un kırgız diline ‘Nutuk-Kep’ yani ‘Nakıl
(doğru ve ya hakiki) Söz’ olarak aktarılması, ise
haklı olarak yurttaşlarımın bu değerli yaklaşımlarına da uygun görülmüştür ve bizim için özel
bir anlam taşımaktadır. ‘Nutku’ sadece Kırgız
dilinde okuyarak anlamak için değil, Kırgızların
Söze, hem de Nakıl Söze verdiği önemle anlayarak okuyabilmesi için yapılmıştır bu çalışmamız.
Eğer ben işbu çalışma vasıtasıyla sözü geçen
yönde herhangi bir sonuca erişebildiysem, aynı
soydan gelen kardeş iki milletin Ebedi dostluğuna mütevazi katkı sağladığıma inanarak
memnun olurdum. Kitabın Bişkek’te yapılan
o muazzam Devlet Töreni esnasında ve sonra
gösterilen ve halen devam eden yurttaşlarımın
yoğun ilgisi ve pek olumlu görüşleri bahtiyar etmekle beraber, onların yüksek dikkatlerine sunulmuş çalışmanın fevkalade yararlı olduğuna
işaret etmektedir. Yanısıra, kardeş Kazakistan’ın
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarından
gelen ‘Nutkun’ Kırgızca variyantından Kazak ve
Çin dillerine aktarma arzusu ve izin talebinde
bulunması ise yapmış olduğumuz işin diğer soydaşlarımız ve komşularımız için de esin kaynağı
teşkil etmesi ve bir nevi örnek oluşturması anlamına gelmişti.
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Pek eski rivayetlerden birine göre, kadim devirlerde Kırgızları topluca rehin alan ‘heyhunlar’,
onların hafızasından kendi geçmiş tarihine ve
atalarının asaletine ilişkin tüm bilgilerini silmek
için büyük uğraşa girmişler. Fakat esir alınan bu
milletin başka birinin emrine kolay-kolay baş
eğmeyeceği gibi mankurtlaşmaya da asla yatkın olmadığını görmüşler. Kırgızların kahraman
ruhunun neden beslendiğini anlayacak kadar
ferasatı olmamıştır. Atalarımız ise suda boğulmayan, ateşte yanmayan, oktan zedelenmeyen,
kamçıdan eğrilmeyen ve gerekirse zamana da
karşı koyabilen bir güç bulmuşlar, ‘Manas’ adı
vermişler ve kahramanlığını o gücün verdiği
destek ve esinle pekiştirmişler.
Düşmanlar Kırgızlara Göklerin verdiği böylesine
güçlü nimeti, yani Manas destanına yansıyan şiir
dilini ve ya Sözü hiç bir zaman Kırgızlar kadar
önemseyememiş ve yeğane çareyi soykırımda
bulmuşlar. Dehşet dolu olaylarda tek sağ kalan
insan da halk ozanının küçük evladı olmuş ve o,
sonradan Manas Batır’ın 40 çorosundan (yigitleri, kurmayları) biri olarak milletin yeniden oluşması için mücadelenin ön saplarında hizmet
vermekle beraber Manas’ın kahramanlıklarını
doğru Söz ile anlatma gibi şerefli görevi üstlenmiş.
Bizim halklarımızın aynı soydan, aynı kökten
geldiği tartışılmaz gerçek olmakla beraber, neredeyse bir asra yakın zaman ayrı sistem şartlarında geçen hayatın yakın tarihe, kültüre, gelenek-göreneklere, düşünce ve yaşam tarzlarına
kendi damgasını vurmuş olması bağımsızlığın
ilk döneminde karşılıklı tanımanın gerekliliğini
ortaya koymuştu.
Geçmişte oluşan mesafeyi kısaltmak uğruna bir
an önce atalardan miras kalmış ve yaşamakta
olan ortak değerler üzerinde birleşmek, karşılıklı
dayanışma ve destek yoluyla çağın nimetlerinden yararlanmak ve zorluklarını aşmak gereği
duyulmuştu.
‘Nutkun’ aracılığıyla biz kardeş Türk halkının milli iradesinin oluşumundan kurtuluş mücadelesinin zaferine kadar geçen tarihini öğrenebildik.
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Osman Devleti’nin düşman milletler ile müfettiş
güçlerin devamlı süregelen baskısı, iktidarın zayıflığı, otorite boşluğu, ülke içinde organize siyasi güçlerin olmayışı, ordunun içgücünün zayıflığı, vatandaşın ise cehalet, yoksulluk ve karanlık
içinde olduğunu anlatarak, Atatürk’ün deve bile
kaldıramayacak kadar ağır yük’ü üzerine alan
kahramanlığına eğilmeye itiyor.
Zaman’ın şartları içinde kimsenin yeterli kadar
önemsemediği, hâlihazırda ise pek yaygın olan
“Çalışma grubu” anlamındaki Heyeti Temsiliye’yi
kurarak, grubun Başkanı sıfatıyla imza atma gibi
pek önemli olmayan etkiyle hakiki devrim hareketini başlattığını görüyoruz.
Böylece her büyük atılımın basit ve küçük adımlar ile başlayıp, devamlı gelişmek ve uygun ortam oluştuğu zaman geniş alanlara sıçrayıp,
güdülen amaca ulaşma imkânı sağlayacağı ispat ediliyor. Ulus ve yurt uğruna kutsal görevi
üstlenmeden önce memuriyetten, görevden,
askeri rütbesinden, serbet ve iktidardan vazgeçerek, tüm varlığını, gücünü, bilgi ve birikimini,
gençlik ateşini, hatta şahsı hayatını tamamıyla
feda etme gibi kahramanlığı da asaletin, sağlam
iradenin delili değilmidir.
Nutuk Atatürk’ün öz deyimiyle “En önemli eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin” kuruluş tarihini
yansıtan yapıt olarak, ansiklopedi niteliğini taşımaktadır. Çünkü tek kişi tarafınca verilen beyan
olmasına rağmen, Nutuk’ta milli mücadelenin,
devletçiliğin ve uluslararası ilişkilerin teorisi ve
pratiği, devlet yönetimi, parti örgütleşmesi,
ordu teşkilâtı ve asker sanatı, savaş ve barış meseleleri, sosyal psikoloji, parlamenter ve genel
siyasi polemik, halk ve milletlerarası diplomasi,
gazetecilik ve belâgat ilminin çok çeşitli, ilginç
ve yararlı örneklerini içermektedir.
Cesametli ve uzun anlatmaların sonunda, Atatürk çağın kıymetini bilerek, geleceğin beklenmedik sarsıntıları karşısında hazırlıklı olmanın
önemine işaret ediyor ve gençlere, olgunlaşan
nesillere ölmez-sönmez vasiyet bırakıyor.
Demek, Nutuk sadece geçmiş tarih hikâyesi değil, çağın ve geleceğin kılavuzu ve talimatıdır.

Bunun manası ise kendisinin önderliğinde gerçekleştirilen düşüncenin gücüne başkaları ikna
etmeyle yetinmeyip de, vefatından sonraki devirlerin de sorumluluğunu üzerine almış olmasıdır.
Ulu Atatürk’ün o meşhur vasiyeti olan ‘dil, bir
köprüdür, tarih, bir köprüdür, kültür bir köprüdür’ tezini esas alan kardeş Türkiye Kırgızistan’ın
bağımsızlığını ilk olarak tanıdı, başkentimizde
elçilik açtı, genç ülkemizin ilgili kuruluşlarını
uluslararası camiyaya taşıdı, yetenekli öğrencilerimize seçkin üniversitelerde eğitim vermek
üzere binlerce kontenjan sağladı ve aynı zamanda ülkemizin çeşitli bölgelerinde okullar açtı,
işadamları, basın mensupları, araştırma görevlileri, turistleri vs. olmak üzere çeşitli alanların
temsilcilerini Ata Yurda hizmet vermeye yönlendirdi ve bu doğrultuda gereken şartlar sağlandı.
Büyük Türk Dünyasını oluşturan halklarımızın
geçmişini üzerindeki toz topraktan arıltarak,
meydana çıkarıp, onun azametini ve zenginliğini gelecek nesillere gösterme görevi bizim
nesillere düşer. Hiç bir nesil kendisinden evvelki
nesilden geri kalmamalıdır ve bu nedenle daha
öncekinin yaptıklarından esin ve ders alarak,
daha büyük, daha muhteşem işler yapmak inancına kavuşması önemlidir. Atatürk’ün deyimiyle
‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’.
Bilindiği üzere yeni faaliyete geçirilen Türk entegrasyonu süreci, yirmi iki yıllık tecrübe ve
geniş perspektiflere sahiptir. Örgütsel ve kurumsal oluşumu neredeyse tamamlanmış, kavramı kesinleşmiş, gelişmenin iç ve dış faktörlerini dikkate alan amaç ve hedefler tanımlanmış
durumdadır. Bir siyasi yapı kuruldu ve bu yapıyı
ekonomik, sosyokültürel ve insani boyutlardaki
somut eylemlerle doldurmak gerekir.
Zira uluslararası toplumun dikkatleri Türk Birliğinin ekonomik temeli ile siyasi amaca uygunluğunun olmaması üzerinde odaklanmış durumdadır. Bu bağlamda entegrasyon sürecine eşlik
edecek bir bilirkişilerin tecrübe ve katkılarına
ihtiyaç vardır.

Bütünleşme sürecini amaçlı hızlandırma faktörlerini belirlemek; Türk halklarının manevi ve
maddi mirasının ortak köklerini inceleme yoluyla Türk uygarlığının ekonomik, insani ve politik
bileşenlerin düşünsel temellerini geliştirmek;
bunun için Türk Konseyi’ne üye olan ülke ve
Konsey’e üye olmayan başka ülkelerde ikamet
eden Türk halkları aydınlar kesiminin çabalarını
bu fikrin etrafında birleştirmek gibi öncelikleri
içeren Türk Entegrasyonunun Entelektüel Temelleri adlı PROJE ÖNERİSİ tarafımızca hazırlanmış ve Manas Üniversitesi Rektörlüğüne sunulmuştur ve değerlendirilmesi beklenmektedir.
Ve konuşmamı O’nun bu sözleriyle bağlamak
istiyorum:
“Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk
Birliği’ne inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının
tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya, sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı, bu köhne âleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman
görülecek. Hayatta yegâne varlığım ve servetim
Türk olarak doğmamdır”
Burada Kırgızcasını da dikkatinize sunuyorum:
«Түрк биримдигинин күндөрдүн бир
күнүндө акыйкатка чыгаарына ишенем.
Мен көрбөсөм да, бул дүйнөгө мына
ошону кыялданып жатып көз жумам.
Түрк биримдигине ишенемин. Аны
көрүп турам. Эртеңкинин тарыхы өзүнүн
жаңы барактарын Түрк биримдиги
менен баштайт. Дүйнө жүзү тынчтыкты
ушул барактардын ичинен табат. Карт
ааламга жаңы чабыттарды түркчүлүк
ачат. Күн менен чабыттын түпкү маңызы
мына ошондо көркүнө чыгат. Түрк болуп
жаралганым - менин жашоодогу жападан
жалгыз байлыгым жана мүлкүм болот»
(Мустафа Камал Ататүрк).
Ruhu şad olsun!
Türk Dünyası ebediyete kadar yaşasın!
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(Rusya arşiv materyalları ışığında)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA Türk ve Müslüman
nüfusu aleyhinDEKİ ERMENİ SİLAHLI ÇETELERİ
Prof. Dr. Musa Qasımlı

Azerbaycan Milletvekili
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Dünya Siyaseti Enstitüsü Direktörü

Cihan Savaşından Önceki Durum
•

1907-1913 yıllarında Ermeni militanların Türk
ve Müslüman nüfusu aleyhine faaliyetleri.

•

Dünyadaki durumun etkisi (Balkan savaşları).

•

Rusiyanın Vandakı vitse-konsulu S.Olferov
1913 yılı Ocakın 1-de Kafkasya canişinliyi yanında Rusya Dış İşler Bakanlığının memuruna 7 saylı tam gizli mektubunda yazıyordu:
“Ermeniler türkleri öldürmeye hazırdırlar ve
bu maksadla silahlı çeteler qurmağa başlamışlar”.

Ermeni soykırımı denilen bir şey
yoktur.
Sözde soykırımı safsatasını, ermeni
siyaset adamları, kilisesi aydınları
ve Osmanlıyı bölmeye çalışan bazi
büyük devletler uydurmuşlardır.
Gerçek soykırımı, ermeni çeteleri
Türk ve diğer müslüman halklara
karşı işlemişlerdir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Ermeni silahlı çetelerinin hazırlanması
•

Birinci Dünya savaşının başlanması. Moskova ve Londrada Almanlara karşı ilk katliamlar ve zorunlu göçler.

•

Ermeni Katolikosu V. Gevork’un, Kafkasya
Vekili İ.İ. Vorontsov-Daşkov’a gönderdiği
18/5 Ağustos 1914 tarih ve 1131 sayılı yazısı.

•

Vorontsov Daşkov’un bununla ilgili olarak
Bakanlar Kurulu Başkanı İ. Goremıkin’e 22/9
Ağustos 1914 tarih ve 1955 sayılı gizli yazısı.

•

Goremıkin’in Dışişleri Bakanı S. Sazonov’a
mektubu.

•

İ.İ. Vorontsov-Daşkov 24/11 Ağustos 1914
tarih ve 455 sayılı telgrafta Dışişleri Bakanı
S.D. Sazonov’a edilen tekliflere titizlikle yaklaşmanın gerekliliğini belirterek bu alanda
bir dizi hazırlık çalışmaları yapmayı, Türklere düşman olan güçlerin açığa çıkmasına
olanak sağlamayı ve bunlardan güç oluşturmayı, askeri operasyonların başlaması
halinde aynı anda kullanmayı amaca uygun
ve mümkün sayıyordu. Bu yüzden de Dışişleri Bakanından onun emri altına 25 bin üç
namlulu tüfek ve 12 milyon adet fişek verilmesi için Harbiye Nazırlığı ile iletişim kurmasını rica etti. Bu silahlar plana uygun olarak
dağıtılmalıydı.

•

Sazonov, Goremıkin’e 30/17 Ağustos 1914
tarih ve 587 sayılı cevab mektubunda şöyle
yazıyordu: “Hem Ermeniler’le, hem de Kürtler’le sıkı ilişkiler kurmak gerekir. Bu, Türkiye ile ilişkilerin kesilmesi durumunda onları
kullanmamız açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda sınırdan silah ve cephane
geçirmek ve ilişkilerin kesilmesi durumunda
veya kesilmesi kaçınılmaz hale geldiğinde
bunların yurtdışındaki nüfusa dağıtılması
için her türlü hazırlıkları yapmamız doğru
olacaktır”.

•

Vorontsov-Daşkov, 20/7 Eylül 1914 tarih ve
760 sayılı telgrafla Türkiye Ermenilerinin
organize ettiği isyan planına ilişkin detaylı
bilgi veriyordu. Bu plana göre, Oltin, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır’da yerli askeri
bölüğün başkanlığı altında silahlı gruplar
organize edilmeliydi. İran hudutlarında Voropanov’un ve Hoy Konsolosunun kontrolü
altında Hoy’da ve Dilman’da o kadar da küçük olmayan gruplar oluşturulmalıydı. Maku
yakınlarında Konsolos S. Olferov’un aracılığı
ve Abdürrazzak’ın katılımıyla Kürtler organize edilmeliydi. Urmiye’de Süryaniler ve
Ermenilerden oluşan bir bölük oluşturma
görevi Konsoloslar Vvedenskiye ve Andreyevski’ye havale edildi. Vorontsov-Daşkov
net bir şekilde şöyle yazıyordu: “Herkesin
uyması gereken en başlıca talimat şudur;
gruplar yalnızca bizim onayımızla aktif harekete geçmelidirler. Tüm hazırlıkları gizli,
yalnızca Konsoloslar ve askeri yöneticiler
aracılığıyla Fars sivil ve jandarma idaresinin
katılımı olmaksızın yürütmeyi teklif ediyorum”.

•

Andranik, Dro, Keri, Amazasp, Vardan ve digerleri. Çar hükümeti belgelerinde bununla
ilgili olarak: “Andranik, silahlı çetelerin başına ünlü teröristleri getirdi”, diye yazılmıştı.

•

S.D. Sazonov, bu teklifleri 23/10 Eylül 1914
tarihli telgrafta Genelkurmay Başkanı N.N.
Yanuşkeviç’e iletti. Bu tarihte N.N. Ya¬nuşkeviç, 4180 sayılı telgrafla S.D. Sazonov’a
şöyle cevap verdi: “Vorontsov-Daşkov’un tasarladığı tedbirleri Baş Kumandan tamamen
beğeniyor ve onları savunuyor”.
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•

•

23/10 Eylül 1914 tarih ve 2851 sayılı telgrafla Rusya Dışişleri Bakanının III. Siyasi Şubesi Danış¬manı Klemm, İstanbul Büyükelçisi
M.N. Girs’e şunları yazmıştı: “Baş Kumandan
ve Kafkasya Vekili ile varılan anlaşmaya göre
Türkiye ile savaş çıkacağı takdirde Ermenilerin, Süryanilerin ve Kürtlerin isyanını zamanında hazırlamak kararlaştırılmıştır. Gruplar, Azerbaycan’daki (Güney Azerbaycan
kastediliyor-M.Q.) bizim konsolosların ve
bizim oralardaki grup başkanlarının kontrolü altında Fars yönetiminden tamamen
gizli şekilde hazırlık yapacaklar. Tüfekler
hazır, ancak bunlar sadece ihtiyaç olursa
verilecektir. Finansman için kredi de vardır.
Gruplar, aktif eylemlere yalnızca bizim iznimizle başlayacaktır. Sizin amiral Edgard’a
çektiğiniz telgrafınıza atıfta bulunan Bakan,
bugün Genelkurmay Başkanına telgraf çekmiştir. Ona göre durum karıştığında zaman
kaybetmeden yukarıda belirtilen tedbirleri
hazırlamak gerekir, ancak böyle bir durumu
isyan derecesine getirmeyi amaca uygun
saymaktadır”.
Tiflis Vilayeti Jandarma İdaresi Reisi, Rusya İçişleri Bakanlığı Polis Departmanına 25
Ağustos 1914 tarih ve 4272 sayılı tamamen
gizli mektubunda aşağıdakileri yazmıştı:
“Türkiye de Rusya’ya savaş ilan edecektir.
Türkiye Ermenileri, Kafkasya Ermenileri ile
ilişki kuruyorlar. Türkiye Ermenileri ciddi
şekilde silahlanıyorlar ve Rusya’ya yardım
edeceklerdir. Zaferden sonra Türkiye Ermenistan’ının özerkliliği meselesini gündeme
getireceklerdir”.
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•

Tiflis’de Griboyedov sokağında ve Bakü’de
Torgovı sokağı ile Million sokağı kesişmesinde bulunan Ermeni çetelerine para toplama
merkezleri.

Masum Türk ve Müslüman Nüfusun Katliamı
Konusundaki Tutumlar
•

Kars İli Geçici Valisi, Tümgeneral Zubov’un,
Kars İli nüfusuna 1915 yılı Ocak ayındaki müracaatı.

•

Kafkasya Ermeni Hayırsever Cemiyeti ve Savaş Mağdurlarına Ermeni Yardım Merkezi
Kurulu Başkanı S. Arutunov’un 27 Ocak 1915
tarihinde Tiflis Müslüman Hayırsever Cemiyeti Yönetim Kurulu’na yazdığı mektup.
“Ben Kars’ı gezerken emin oldum ki, savaştan eziyet çeken, evi yıkılan, din kardeşlerine sığınan Müslüman göçmenler de vardır.
Onlar, köylerini bırakarak askeri operasyonların yapıldığı yerlerden uzaklara, kendi din
kardeşlerine sığınmışlardır”.

•

Vorontsov-Daşkov’un Rusya Dışişleri Bakanına yazdığı 20/7 Şubat 1915 tarih ve 1185
sayılı telgraf. 15 bin Ermeni, Türk yollarına
hücum etmeye hazırdır. Ancak silahları ve
kurşunları az. O, Ermeniler’e silahın Aleksandret’e gönderilmesinin ve doğrudan
doğruya Rusya tarafından verilmesinin
mümkün olmadığını dikkate alarak, Fransız ve İngiliz gemilerinde Fransız ve İngiliz
silahlarını göndermeyi tavsiye etti. Vorontsov-Daşkov telgrafı 22/9 Şubat 1915 tarihinde Paris’e ve Londra’ya 708 sayı altında

tiyanlığa ve uygarlığa karşı” bu yeni suçlar”.
Sazonov, 2156 sayılı telgrafta “bu metin
konusunda anlaşmaya varılacağı takdirde
aynı gün Paris, Londra ve Petrograd’da yayınlanacaktı, ancak Fransa Dışişleri Bakanı T.
Delkasse “Fransa’nın himayesinde bulunan
Müslümanlar’ın duygularına saygısızlık etmekten” çekinerek “Hıristiyanlığa ve uygarlığa karşı” ifadelerini “insanlığa ve uygarlığa
karşı” şeklinde yazılmasını teklif etti.

gönderdi. Cevap yazısında Çarlık Rusya’nın
Paris Büyükelçisi A.P. İzvolski 2 Mart / 17 Şubat 1915 tarihinde bildirdi ki, Fransız hükümetinin Zeytin Ermenileri’ne silah gönderme imkanı bulunmamaktadır, çünkü Fransa
kendisi silaha ihtiyaç duyuyor.
•

Osmanlı hükumetinin güvenlik tedbirleri.

“Ermeni Soykırımı” Uluslararası İlişkiler
Gündemine Nasıl Taşındı?
•

•

Sazonov’un 25/12 Nisan 1915 tarih ve 1876
sayılı telgrafı. Paris ve Londra Büyükelçileri
İzvolski ve Benkendorf’a “Ermeniler’in öldürülmesi meselesinde Osmanlı devletinin
sorumluluğuna dair bu ülkelerle ortak bir
bildiri yayınlamayı ve sorumluluğu Türk sivil
halkı ve askerlere yüklemeyi tavsiye etmesi.
İngiliz ve Fransız hükümetinin razı olması
durumunda bildiri metnini aynı günde üç
ülkede yayınlama. 27/14 Nisan 1915 tarih ve
243 sayılı telgrafta Teofil Delkasse bu teklifi
beyendiğini ifade ederek, bildiri metnini hazırlamak için Londra ile irtibata geçeceğini
vaat etti. 30/17 Nisan tarihinde ise İngiltere
Dışişleri Bakanı Grey, Katolikos’un İtalya ve
ABD hükümetlerine müracaatının cevabını
beklemeyi tavsiye etti.

•

Londra Büyükelçisi Benkendorf, 12 Mayıs /
29 Nisan tarih ve 333 sayılı telgrafta Sazonov’a “Olaylarla ilgili İngiliz hükümetinin bilgisi bulunmamaktadır. Fransa’nın açıkladığı
bilgilerin doğrulanması halinde Türkiye’nin,
bu olaylarda Ermeniler’in açık şekilde isyan
ettiklerini ispatlayacağını” yazıyordu. Cevap
yazısında Benkendorf şunları yazıyordu: “...
Görüldüğü gibi kanlı ayaklanmalardan başka onların bir çaresi” kalmamıştır ve şimdi
Türkler’den bahsedildiğinden bence, bu tür
deliller önemini tamamen kaybetmiş oluyor”.

•

İngiliz gazeteci Harold Bekston’un Tiflis’de
Taşnaklar’la görüşmesi (1916, Şubat). İçişleri
Bakanlığı’nın yurtdışındaki istihbarat görevlisine mektubu (1916, 29 Şubat).

Sazonov’un 10 Mayıs / 27 Nisan 1915 tarih
ve 2155 sayılı telgrafı ile İzvolski ve Benkerdorf’a bildiri metnini göndermesi. Bildiride
şu sözlere yer verilmişti: “Yaklaşık 1 ay zarfında Kürtler ve Türkler Türk yönetiminin
yardımı ile Ermeniler’i öldürüyorlar”. “Hıris-

Ermeni İleri Gelenleri Ne Dedi?
Ermeni yazar Arşak Çobanyan 1915 yılında
“Mşak” gazetesinde yayınlanmak üzere Paris’den gönderdiği “Hakikat” makalesinde şöyle
yazıyordu: «Katolikos İstanbulda’ki patrikhane-
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den yazılı bir rapor almıştır. Raporda Türkiye Ermenistanı’nda öldürülen Ermeniler’in sayısının
850 bin kişi olduğu belirtilmiştir. Bu rakamlar
Bulgaristan Ermenileri’nin hiçbir kaynağa dayanmadan hazırladıkları tebliğden alınmıştır.
Onlar bu tebliği tüm dünya Ermeni merkezlerine
ve kilise yetkililerine göndermişlerdir. Bu rakam
ölenleri, esir düşenleri, hareme alınanları, İslamı
kabul ederek kurtaranları ve Mezopotamya’ya
gönderilenleri kapsamaktadır. Rapordaki bilgiler abartılmıştır. Bizler için dehşetli ve ölümcül
olan böyle bir fikirin etkisi altına düşmemeliyiz
ki, sanki Türkiye’de tüm Ermenilik mahv edilmiştir ve bizim için her şey kökünden yok olmuştur. Bu, doğru değildir. Bizlere uzaktan söylenen her şeyde bir abartma söz konusudur. Bu
tür krizlerin hepsinde abartma kaçınılmaz hale
geliyor. Ancak Türkiye’de Ermeniliğin tamamen
öldürülmesi fikri döğru değildir. Ünlü ABD devlet adamlarından oluşan “Ermeni felaketlerini
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araştıran Amerikan Komisyonu” yazılı ve sözlü
kaynaklara, yerli ve yabancıların bilgilerine istinaden bir rapor hazırlayarak 850.000 Ermeni’nin
öldürülmesi fikrinin yanlış olduğunu, Ermeni yazar Şiravnzade’nin söylediği gibi gerçeği söylemekten korkmaya ihtiyaç olmadığını belirtti.
Ermeni Militanlar, Anadolu’da Yaptıkları
Katliamları Güney Kafkasya’da Devam Ettiriyorlar
•

1917 yılından 1918 yılı Mart ayına dek Erivan
eyaletinde Müslümanlar’ın yaşadıkları 199
köy yerle bir edildi. Bu köylerde 1908 yılında 15.155 çiftlik vardı. 53.581 erkek, 47.045
kadın olmak üzere toplam 100.626 kişi yaşıyordu. Sonraki on yılda, yani 1918 yılına dek
nüfusun %30 kadar artması dikkate alındığında nüfus sayısı 135.000’a yükselirdi. Katliamlar sırasında sadece Zengezur kazasında
115 köy yerle bir edildi. 10068 kişi öldürüldü
ve yaralandı.

•

1918 yılı Mart ayında Bakü’de masum Türk,
Müslüman nüfusun katledilmesi.

•

İngiliz kaynaklarına göre, 1918 yılı Mart ayında Doğu Kafkasya’da 250 Müslüman köyü
Ermeniler tarafından tamamen yıkılmıştı.

•

1917 yılında Zengezur kazasında 109, Karabağ’da 157 köy kısmen yıkıldı. Lenkeran dışında Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde 60
yaşayış yeri yerle bir edildi, 388 iskan yeri
kısmen zarar gördü ve ateşe verildi.

•

1917 yılı aralıkın 12-də Transkafkaz Komissarlığının numayendesi Karaşarov Tiflise Çxenkeliye gönderdiyi 484 saylı telerqamında yazıyordu: «Gönderilme üzere komendantın
emrine esasen Karsa muhafizasız gönderilen 350 Türk savaş esrine ermeni könüllüleri
baskın etdiler. 3 nefer öldürdüler. 2 neferi
yaraladılar. Yaralılardan biri öldü. Müsulman
ehali bundan hiddetlenmişdir. Ben onları sakinleşdirmek için çabalar harclıyorum. Diğer
esirler de kadarları için korkuyorlar».

Avrupalılar Ne Dedi?
•

İngiliz gazeteci Skotlnad Liddel şöyle yazıyordu: «Ermeniler, dünyada başarılı propagandacı olarak tanımlanabilir. Onların
propagandası son ayların işi değildir. Son
yıllarda düzenli olarak yapılmıştır. Hem
Rusya’da, hem de Kafkasya’da Ermeniler
hakkında iyi fikir söyleyen bir kişi bile bulamazsınız. Ruslar, Azerbaycanlılar ve Gür-

cüler, onlara şüpheyle bakıyor ve onlardan
nefret ediyorlardı. Bu gerçek midir, gerçek
değil midir, ancak gerçek budur, Ermeniler
nefrete layık ırktır. Ancak onların yurtdışında yaptıkları propagandaya göre Avrupa ve
tüm dünya onların tarafını tutuyor. Tabii ki,
onlar çok eziyet çekmişlerdir. Ancak binlerce
Müslüman erkek, kadın ve çocuk da onlardan zulüm görmüşlerdir. Ermeniler’e karşı
gaddarca davranılmıştır. Ancak Ermeniler de
Müslüman köylerinde öyle olaylar çıkarmışlar ki, Türkler bunu hiçbir zaman yapmamışlardır. Onlar, bunu Azeriler’e karşı yapmışlar
ve sırası geldikçe onlardan da bu davranışı
görmüşlerdir. Bu bakımdan Ermeniler’in
karşısında Azerbaycanlıilar durmuştur. Genelde Azerbaycanlılar Ermeniler’den epey
yüksekte duruyorlar, elbette daha mertler»
(1919).
•

Lord Bayron: «Ermeniler kibi faaliyyetleri
cinayetlerle dolu olan bir halk bulmaq çok
zordur. Onlara hayıseverlik deyil, pislikler
hasdır» (XIX əsr).

Sonuç
•

“Ermeni soykırımı” denilen bir şey olmamıştır.

•

Sözde soykırımı ermeni siyaset adamları,
kilisesi, aydınları ve Osmanlını bölmeye çalışan bazi büyük devletler uydurmuşlar.

•

Gerçek soykırımı ermeni çeteleri Türk ve diger müslüman halklara karşı etmişler.
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Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları İnşaatı
İnş. Müh. Kasım KAYIHAN
Yapı İşleri Genel Müdürü

Mak.Yük.Müh. Banu ASLAN CAN
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Proje Adı: Atatürk Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser
Salonu ve Koro Çalışma Binaları İnşaatı
Proje Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı
İhale Makamı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Yapı İşleri Genel Müdürlüğ)
Yapı Denetim: Ankara Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Proje Müellifi: Uygur Mimarlık
Yüklenici: Çağdan Mühendislik A.Ş.
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lke genelinde güvenli, sağlıklı ve kaliteli
kamu binalarının yapımını sağlamak amacıyla, günümüz teknolojisini kapsayan örnek
binalar yaparak inşaat sektörünün gelişimine
öncülük eden Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
mimarlık ve mühendislik açısından çok nitelikli binalar kazandırmak amacıyla 1948 yılından
ünümüze kadar çeşitli sektörlerde 250’ye yakın
mimari proje yarışması düzenlemiş ve sonucunda ülkemize çok nitelikli binalar kazandırmıştır.
Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma
Binaları bunlardan biridir.
Bakanlığımızın titiz çalışmaları sonucu uluslararası bir proje yarışması ile başkentimize,

gelişen ve ilerleyen Türkiye’ye yaraşır, çağın gereklerine uygun, Avrupa ülkelerinde bile örnek
gösterilecek bir proje seçilerek hayata geçirilmiştir.
Böylesine anıt yapıların, Cumhuriyet Türkiye’sinin Evrensel Kültürüne ve Uluslararası saygınlığına katkısı inkâr edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’nın,
Başkent olma vasfını tamamlayıcı ve kendisine
layık olan bir Konser Salonu mevcut değildir. Bu
eksiklik, kısa zamanda fark edilerek, Batılı emsalleri gibi modern bir Konser Salonu inşa edilebilmesini teminen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından gerekli girişimler başlatılmış ve çağın
gereklerine uygun Avrupa standartlarında bir
proje hazırlanmıştır.
Bütün hazırlık çalışmaları sonuçlanmış bulunan
bu “Prestij Projesi” Anıtkabir ile Kale aksı
üzerinde Adliye Sarayı ile Mevcut Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu arasındaki, Atatürk Kültür Merkezi alanının dördüncü bölgesindeki
154.017 m2 arazi üzerinde inşa edilmektedir.

GENEL BİLGİLER
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları İnşaatı”
Adliye sarayı ile Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu arasındaki, Atatürk Kültür Merkezi alanının
dördüncü bölgesinde 154.017 m2 arazi üzerinde inşa edilmektedir.
Anılan projenin toplam inşaat alanı 62.557 m2
olup 5 (beş) ayrı bloktan oluşmaktadır.
• A Blok koro çalışma binası olup, dört katlı olarak projelendirilmiş 7.747 m2 inşaat alanına sahiptir.
• B Blok konser salonları ve fuaye binaları olup,
21.773 m2 inşaat alanına sahiptir.
• C Blok sanatçı çalışma binası olup, dört katlı
olarak projelendirilmiş 7.539 m2 inşaat alanına
sahiptir.
• D Blok garaj bloğu olup dört katlı olarak projelendirilmiş toplam 24.938 m2 inşaat alanına
sahiptir.
• E Blok Merkezi Elektrik Güç binası olup, toplam
560 m2 inşaat alanına sahiptir.
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Projenin inşaat bölgesi; Ankara’da bir protokol
yolu olan Atatürk Bulvarından Anıtkabir’in en
güzel perspektifinin görülebildiği bir bölgedir.
Projemiz kendi alanı ve konusunda Avrupa’nın ilk üçü arasındadır.
BLOK AYRINTILARI
A BLOK (Koro Çalışma Binası)
A Blok Koro Çalışma Binası olup, Konser Salonundan ayrı, müstakil giriş - çıkışı olacak şekilde
toplam 4 katlı olarak projelendirilmiş, 7.747 m2
inşaat alanına sahiptir.
Bu blokta; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği,
Çok Sesli Koro, Halk Dansları Topluluğu için ayrı
ayrı olmak üzere,
• İdare Müdürleri,
• Şef Odaları,
• Genel Çalışma Salonları,
• Büyük Etüd Salonu,
• Yaylı - Nefesli - Mızraplı - Vurmalı Sazlar için
Küçük Etüd Odaları
• Araştırma ve İnceleme Mekânları,
• Müzik Dinleme Odaları,
İpek Yolu Medeniyetleri
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• Notist Odası, Soyunma Odaları, Ses Kayıt ve
Teknisyen Odaları,
• Teorik derslerin verilebileceği Dersane,
• Müzisyen Çalışma Odaları,
• Tablo Odası,
• 300 kişi kapasiteli Yemekhane,
• Mutfak,
• Kütüphane,
• Kuaför,
• Yapım - Onarım Atölyesi,
• Sağlık Birimi,
• Genel Arşiv,
• Teknik Servisler bulunmaktadır.
B BLOK (Konser Salonları ve Fuaye Binası)
B Bloklar, Konser Salonları ve Fuaye Binası’nı
kapsayıp, 21.773 m2 inşaat alanına sahiptir. Giriş
Holünde;
• Bilet Satış Gişeleri,
• Danışma Bürosu,
• Konser Afişleri ve
• Teşhir Panoları bulunmaktadır.
Protokolle ilgili kişilerin Konser Salonları ana gi-

rişlerinden bağımsız olarak Protokol Salonu ve
salonun Protokol bölümüne ulaşımını sağlayacak bölümle başlayan Blokta;
• Ana Giriş ve
• Vestiyer Mahalli bulunmaktadır.
Her iki salona bağlantılı, gerektiğinde sergi, kokteyl ve benzeri amaçlarda kullanılabilecek olan
Fuaye ve Fuaye ile bağlantılı Protokol Salonu
bulunmaktadır.
B BLOK (Konser Salonları ve Fuaye Binası)
Yarım çember kesitli ve 518 kişi seyirci kapasiteli
Küçük Salon’da;
• Oda Müziği ve Resitaller için kullanılacak olan
Sahne,
• Kontrol Kayıt Odası,
• Kulis,
• Prova ve Kayıt Salonu,
• Orkestra Şefi ve Orkestra Şefi Yardımcıları Odası,
• Misafir Şef ve Solistler Odası,
• Sanatçı ve Koro Giyinme Odaları,
• Makyaj ve Sanatçı Dinlenme Mahalli,
• Münferit ve Grup Çalışma Odaları,
• Müzik Kütüphanesi,
• Enstrüman Odası,
• İdare Ofisleri,
• Kafeterya,
• Mutfak,
• Teknik Bakım Bölümleri ve
• Teknik Servis Odaları bulunmaktadır.

madan önce son hazırlıklarını yaptıkları Kulis,
• Şefin ve Sanatçının konserden önce konsantre
olacağı, konserden sonra kutlamaları kabul edeceği Kabul Salonu,
• Kafeterya,
• Elektronik Kontrol, Televizyon Yayın ve Kayıt,
Radyo Yayın ve Kayıt Odaları,
• Depo (Piyano, Nota Sehpaları, Platformlar,
Sandalyeler vb.) bulunmaktadır.
C BLOK (Sanatçı Çalışma Binası)
C Blok Sanatçı Çalışma Binası olup, Konser Salonundan ayrı, müstakil giriş - çıkışlı olacak şekilde
toplam 4 katlı olarak projelendirilmiş ve 7.539
m2 inşaat alanına sahiptir.
Bu blokta;
• Konser Müdürü Odası,
• Şef ve Misafir Şef Odaları,
• Sanatçı Çalışma, Giyinme ve Makyaj Odaları,
• Misafir Solist Odaları,
• Prova Kayıt Stüdyosu,
• Kütüphane,
• Enstrüman ve Enstrüman Tamir Odaları,
• Arşiv ve
• Teknik Servis Üniteleri bulunmaktadır.
D BLOK (Garaj)
D Blok, Garaj Binası olup, inşaat alanını Batı yönünde demiryolu boyunca çevreleyen yol üzerinden müstakil giriş - çıkışlı olacak şekilde 4 katlı olarak projelendirilmiş,

B BLOK (Konser Salonları ve Fuaye Binası)

• Toplam 24.938 m2 inşaat alanına sahip ve
• 800 araç kapasitelidir.

Elipsoid kesitli ve 2005 kişi seyirci kapasiteli Büyük Salon’da;

E Blok Merkezi Elektrik Güç binası olup,

• İlk Yardım Odası,
• Güvenlik Odası,
• Akustik açıdan aynı değerde dinlenebilecek
çağdaş imkânların kullanılabileceği, orkestranın
her yerden rahatlıkla görülebileceği, salonun
bütünlüğünü bozmayacak düzende yapılacak
olan Cumhurbaşkanlığı bölümü, 120 kişilik Orkestra ve 200 kişilik Koro elemanları için Sahne;
• Orkestra ve Koro elemanlarının sahneye çık-

Toplam 560 m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı olarak projelendirilen yapının tüm imalatları
tamamlanmış olup dinamik UPS lerde yerleştirilmiştir.
YAPIM TEKNİKLERİ
Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma
Binaları İnşaatı B Blok Konser Salonları ve Fuaye Binalarından oluşmakta olup toplam 21.773
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m2 inşaat alanına sahiptir. B3 Blok 2023 kişilik
büyük konser salonu yumurta (elipsoid) formunda, B1 Blok 500 kişilik küre formunda
bir yapıdır. Bu formları nedeniyle bu yapı Türkiye’de ilk defa uygulanan şişme kalıp (membran)
yöntemi ile yapılmıştır.
Elipsoid formundaki Ana Konser Salonu yüzey
alanı yaklaşık 5500 m2, yüzey boyutları 45-60
metre ve yüksekliği 32 metredir. B3 Blok Büyük
Konser Salonu bu formu nedeniyle hangi kalıp
yöntemi ile yapılacağı konusunda uzun araştırmalar yapılmıştır. Bu sistemler içinde konvansiyonel sistemler, fibro beton, çelik ve son olarak
da şişme kalıp sistemi araştırılmıştır. Bunların
içerisinde en uygun, yapım süresi en kısa ve maliyeti en az olan şişme kalıp sistemi tercih edilmiştir.
Bu teknik ülkemizde ilk kez denenen bir kalıp
sistemidir. Amerika ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda uzun zamandır uygulanan bir sistemdir.
İlk önceleri büyük tahıl ve çimento siloları, kimyasal malzeme depoları yapımı için tasarlanmış
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bu sistem zamanla her türlü projede uygulanan
bir sisteme dönüşmüştür. Bu sistemle dünyanın
birçok yerinde büyük projeler tamamlanmıştır.
Konser Salonundaki sistem ise bir Amerikan firmasının süpervizörlüğü ile tamamen Türk Mühendis ve İşçileri tarafından yapılmıştır.
İmalatın ilk aşamasında kalıp olarak kullanılacak
membranın konser salonunun formuna boyutlarına uygun özel makinalarla kesimi ve birleştirilmesi yapılmıştır. Bu membranın dikim işlemi
Amerika’da Teksas eyaletinde gerçekleşmiştir.
Membranın ana malzemesi 2 mm kalınlığında
PVC kaplı teflon esaslı polyester kumaştır.
Daha önceden temel ve döşeme betonları dökülen salona membran yerleştirilmeden önce
içerisine imalat için gerekli tüm malzemeler
(mobil vinç, yedek mobil vinç, kullanılacak donatı demirleri, ısıtıcı, aydınlatma elemanları vb.)
yerleştirilmiştir. Ayrıca membranın şişmesi sırasında basınç kaybını önlemek amacıyla döşemede ve kenarlarda bulunan mevcut boşluklar

kum vb. malzeme ile doldurulmuştur. Bunların
ardından, şişme kalıbın temel üzerine yerleştirilmiş ve özel ankraj malzemeleri demir kuşaklar
ve bir adedi yaklaşık 1500 kg yük taşıyan özel
titanyum çiviler ile temel betonuna bağlantıları
yapılmıştır.
Membranın şişirilmesinin ardından 2. aşamada kullanılacak olan poliüretan malzemenin
membrana daha iyi yapışması için kimyasal
esaslı primer malzeme kalıbın iç yüzeyine püskürtülmüştür.
Bu imalat tamamlandıktan sonra ısı ve ses izolasyonu sağlamak amacıyla içeriden membran
üzerine sıvı poliüretan köpük sıkılmaya başlanmıştır. Bu malzemenin bitmiş kalınlığı yaklaşık 8
cm dir. Bu imalatta 2 aşamada tamamlanmıştır.
Birinci aşamada 3 cm kalınlığında poliüretan
köpüğün püskürtülmesinin ardından “rebar”
(bağlantı çubukları) denilen ve donatı demirlerini asmak için kullanılacak olan çelik çubuklar
poliüretan tabakasına monte edilmiştir. (Yaklaşık 25.000 adet)

Poliüretan köpük tabakasının tamamlanmasının
ardından poliüretan içerisinde bırakılan rebarlara yatay ve düşey donatı demirleri bağlanmıştır.
Ardından donatı demirlerinin üzerine genelde
galeri, tünel gibi imalatlarda kullanılan karışımı
özel C 30 sınıfı shotcrete (püskürtme betonu)
uygulaması yapılmıştır.
Cumhuriyetin sembolü olarak 2450 sayılı yasa
ile kurulan Atatürk Kültür Merkezi’nin en önemli
yapısı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatına 1995 yılında başlanmış ancak maddi imkânsızlıklar ile ön görülen
sürede bitirilmesi mümkün olamamıştır.
Bu anıt yapının, Cumhuriyet Türkiye’sinin Evrensel Kültürüne ve Uluslararası saygınlığına katkısı
inkâr edilemez. Bu nedenle yapının tamamlanabilmesi için, bu önemli kültür tesisinin kaynak
ihtiyacı özel bir çerçevede yeniden ele alınmıştır.
Şu anki durum itibariyle bu önemli projenin gerçekleştirilmesi için tüm çabalar büyük bir hızla
devam etmektedir.
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Ankara’da bir turizm cenneti: Hamamönü
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un Hatıraları
Veysel TİRYAKİ
Altındağ Belediye Başkanı

S

adece Anıtkabir ve Ankara Kalesi ile bilinen,
yolu düşenlerin “Gezecek yer yok” dediği,
sokakları denize çıkmayan kasvetli şehir Ankara’nın bu görüntüsü artık değişiyor. Çünkü Ankara’da son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin
akın ettiği bir turizm cenneti var artık… Hamamönü…
Altındağ Belediyesi’nin 2008 yılında başlattığı
restorasyon çalışmalarının ardından adeta küllerinden doğan bir yer, Hamamönü…
Tarihi Karacabey Hamamı’nın önü, aslında Ankaralıların gözünün önü… Şehrin tam göbeğinde
ama yıllarca ilgisizlikten kaderine terk edilmiş,
yıkılmaya yüz tutan tarihi evlerin olduğu sokaklardan insanların geçmeye korktuğu, evsizlerin
yaşadığı Hamamönü, artık bir turizm beldesi…
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Hatta 2011 yılı “Avrupa’nın seçkin turist destinasyonu” ile 2012 yılı “Golden Apple” ödülü sahibi.
450 yapı restore edildi ve Hamamönü yeniden doğdu
Altındağ Belediyesi, adını Karacabey Hamamı’ndan alan ve “Hamamönü” diye bilinen bölgede
sokak sağlıklaştırma projelerine 2008 yılında
başladı. Hamamönü bölgesindeki evler, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından
yeniden doğdu.
Hamamönü bölgesinde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla komple bir mahalleye
hayat veren Altındağ Belediyesi, yıkılmaya yüz
tutmuş evlerin, kaderine terk edilmiş sokakların ve unutulmuş Hamamönü’nün mimarı oldu.
Restorasyon çalışmalarının bitirilmesinden sonra yapılan çevre düzenlemeleriyle restorasyon
çalışmaları daha da işlevsellik kazandı. Böylece,
Hamamönü’nde turistik bir hareketlilik başladı.
Ankara’da ilk defa restorasyon çalışmalarını
başlatan belediye olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’ın
Ankara için vazgeçilmez olduğunu, tüm tarihi
yapıların Altındağ’da bulunduğunu, bu nedenle de Altındağ’ın Ankara’nın kalbi durumunda
olduğunu belirtti. “2008 yılında başlattığımız
çalışmalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Şimdi
de Hamamarkası bölgesinde restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Misyonumuzun farkındayız
ve bu misyonu da üstlenmeye devam edeceğiz”
diyen Veysel Tiryaki, Altındağ’daki tarihi dokunun önemine değindi.

Hamamönü neresidir?
Ankara’nın en eski yerleşim bölgesi olan Hamamönü, aslında Ankara’nın ilk yerleşim yeri...
Zaman içinde kentin başka bölgelere doğru gelişim göstermesi ile bu tarihi dokunun asıl kullanıcıları da yer değiştirmiş. Geriye, yaşanması
güç, güvenliksiz, sağlıksız ve kentin orta yerinde kentten ayrı, yaşanması mümkün olmayan
bir dünya kalmış... Özellikle geceleri geçmeye
korkulan bu alanların başıboş bırakılması ile kullanıcı kimliği tamamen değişmiş. Bir de üstüne
tarihi yapıya bakmanın mali külfeti eklenince,
yapı sahipleri kendi evlerinden tamamen umudu kesmişler ve bu bölgeyi terk etmişler. Evlerini
ya çok ucuza kiraya vermişler ya da evleri sahipsiz kalmasın diye birilerini ücretsiz oturtmuşlar.
Sonra kendileri bile unutmuşlar.
Sahiplerinin bile unuttuğu evlerin elinden tutan
Altındağ Belediyesi, uyguladığı sistemli ve başarılı projelerle bölgenin değerini yeniden arttırdı
ve bölgesinin eski değerine kavuşmasını sağladı.
Hamamönü’nde bir gün nasıl geçer?
Hamamönü’nde her gün güzel, her gün eğlenceli… Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini
çeken Hamamönü, restore edilen tarihi evleri,
her zevke ve bütçeye hitap eden cafeleri ve restoranları, sayıları gün gittikçe artan mağazaları,
kültür ve sanat etkinlikleri, her köşede satılan
birbirinden değerli el emeği göz nuru ürünleri
ve her noktadan yükselen müzik sesleriyle, ziyaretçilerinin bambaşka bir hava solumasını sağlıyor.
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Tarihi konakları görmek için Hamamönü’ne
bekliyoruz…
Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek
hayata kazandırılan ve Ankara’nın yeni trend
mekanı haline gelen Hamamönü, gündüzleri
ayrı, geceleri ise ayrı güzel…
Hamamönü, Ankara’nın tam göbeğinde olmanıza rağmen size, kendinizi bir sahil kasabasındaymışsınız gibi hissettiriyor. Tarih kokan evleri
ve sokakları ile ziyaretçileri geçmişe doğru bir

yolculuğa çıkarıyor. Geçmişte bürokratların, sanatçıların, şairlerin oturduğu evler yenilenmiş
yüzleriyle sizlere gülümsüyor.
Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırası yaşatılıyor
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’mızı yazdığı Taceddin Dergahı da, hemen yanı başındaki
cami ile birlikte restore edilerek tarihe kazandırıldış ve Mehmet Akif Müze Evi olarak ziyaretçilere açıldı. Ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un aziz
hatırasını yaşatmak adına yeniden düzenlenen
meydan ise buraya daha da anlam kazandırdı.
Sanat Sokağı ile geleneksel el sanatları canlandırılıyor
Hamamönü’ne geldiyseniz Sanat Sokağı’na uğramadan sakın gitmeyin. Altındağ Belediyesi
tarafından aslına uygun olarak inşa edilen ve 22
tarihi Ankara Evi’nden oluşan Sanat Sokağı’nda
modern ve gelenkeksel el sanatları ile uğraşan
sanatçıların atölyeleri bulunuyor. Pek çok sanat
dalının icra edildiği bu mekanda sanatçıların
hem canlı performanslarına tanık olabilir hem
de alışveriş yapabilirsiniz.
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Türk Dünyası Kurultayı
BİŞKEK’ten Sonra BAKÜ’de 16
20
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İSTANBUL’DA KÖPRÜLERİN DEPREME
KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Nurdan M. APAYDIN
KGM 1. Bölge Müdür Yardımcısı
TDMMB Danışma Kurulu Üyesi
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İ

stanbul, Asya ile Avrupa kıtalarının birleştiği
Boğaziçi üzerine kurulmuştur. Şehrin coğrafi
konumu gereği doğu-batı yönünde uzanan otoyollar iki kıtayı birbirine bağlamaktadır. Bu otoyollar; Avrupa ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki
uluslararası ticarete, Marmara Bölgesinin iç ticareti ile ulusal ticarete hizmet verdiği gibi şehir
içi trafiği de taşımaktadır. İstanbul ve Marmara
bölgesi ülkemizin ticari merkezi konumundadır.
Bu bölgenin sanayi, finans, inşaat, ticaret, konut
ve diğer hizmet sektörlerindeki katkısı ile ülke
nüfusundaki payı göz önüne alındığında olası
depremlerde özellikle altyapıda oluşacak aksamaların yaratacağı etkinin büyüklüğü tahmin
edilebilir. Bu yazıda Marmara Bölgesi ve İstanbul
il merkezinde deprem sonrası kayıpların azaltılabilmesi için köprülerde yapılan güçlendirme
çalışmaları ile ilgili özet bilgi verilmektedir.

1999 yılında meydana gelen depremlerdeki acı
tecrübenin ardından köprülerin deprem performanslarının gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Köprülerin
depreme karşı güçlendirme çalışmalarında, olası bir depremde alternatifi olmayan çok önemli
köprülerin zarar görmemesi ve servis dışı kalmaması, diğer köprülerin ise kabul edilebilir ve
trafiği aksatmayacak sınırlarda deprem hasarı
alabilmesi hedeflenmiştir. Bunun için aynı anda,
farklı noktalardan sürdürülen geniş kapsamlı bir
güçlendirme stratejisi oluşturulmuş ve deprem
sonrası kayıpların azaltılabilmesi ve hasarların
en az seviyeye indirilebilmesi için İstanbul şehir
merkezinden geçen otoyollardan başlanarak
çalışmalar planlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve bağlı birimleri, önemli köprülerde deprem riskini azaltmak ve bu köprülerin
deprem sonrasında da işlevlerini sürdürmesini
temin etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.
Güçlendirme stratejisi oluşturulurken Boğaz
Köprüleri ve önemli viyadükler gibi stratejik
öneme sahip köprüleri trafiği kesintiye uğratmayacak şekilde açık tutmak ve deprem sonrası ilk yardım hizmetlerinin ulaşımını sağlamak
amacıyla köprülerin bulunduğu hayati yollar belirlenmiştir. Olası deprem kaynağına olan yakınlıkları, bulundukları güzergâh, trafikte gördükleri görev-alternatifleri olup olmadığı, taşıdıkları
trafik hacmi, önemli merkez, havaalanı-hastane
vs.ye olan yakınlıkları, yapısal sistemleri, malzeme özellikleri, inşa sistemleri, tamirat güçlükleri,
hizmet süreleri ve yıpranmışlıkları göz önüne
alınarak köprüler gruplandırılmıştır.
Otoyolların İstanbul şehir merkezinde kalan O-1
ve O-2 olarak adlandırılan kısımları üzerinde 2
adet uzun açıklıklı asma köprü ile 16 adeti büyük ölçekli olmak üzere toplam 165 adet köprü
mevcuttur. Yaklaşık 3 milyar araç, inşa yılı olan
1973 yılından beri Birinci Boğaziçi köprüsü ile
O-1 otoyolu üzerindeki viyadük ve köprüleri
kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile

O-2 otoyolu üzerindeki viyadük ve köprüler ise
hizmete açıldığı 1998 yılından beri özellikle ağır
vasıtalara hizmet vermekte olup bu süre zarfında 1.2 milyar araç taşımışlardır. Otoyolların Marmara Bölgesinin kuzeyinde yer alan kısmı ise
O-3 ve O-4 olarak adlandırılmakta ve İstanbul,
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli,
Yalova, Sakarya illerinden geçmektedir. Marmara Bölgesindeki otoyollar üzerinde 120 adedi
büyük ölçekli olmak üzere toplam 730 adet köprü bulunmaktadır.
1999 Kocaeli ve Düzce depremleri sonrasında O-4 otoyolu üzerinde kalan Kocaeli, Yalova,
Sakarya il sınırları içinde kalan köprülerde çeşitli düzeylerde hasarlar meydana gelmiş olup
depremden sonra onarılmışlardır. İstanbul şehir
merkezinde yer alan köprülerde ise herhangi bir
hasar olmadığı belirlenmiştir. Ancak dünyada
olan her yeni deprem, şartnamelere yenilikler
eklenmesine ve daha güvenli yapıların oluşmasına neden olmaktadır. Aynı durum ülkemizde
de söz konusudur ve son depremlerle birlikte
İstanbul’un Deprem Risk sınıflandırılması 2. dereceden 1. dereceye yükseltilmiştir. Köprülerin
inşa edildikleri dönemlerdeki şartnameler ve
deprem kriterleri ile Marmara Bölgesi ile özellikle İstanbul’un sahip olduğu deprem tehlikesi
göz önüne alındığında tüm bu köprülerin yeni
şartname ve deprem kriterlerine uygun hale getirilmesi zorunluluk arz etmiştir. Yapılan risk sıralama çalışmalarında olası İstanbul depreminde
bu yapıların bir kısmının hasara uğrayabileceği
bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
İlk etapta otoyolların İstanbul şehir merkezinde
kalan O-1 ve O-2 olarak adlandırılan kısımları ele
alınmıştır. Yapılan program kapsamında Bölge
Müdürlüğümüz hizmet ağı içinde kalan köprüler;
1. Boğaz Köprüleri, Haliç Köprüleri, Ortaköy viyadükleri, Mecidiyeköy viyadüğü (Yüksek önemde
–alternatifleri yok).
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2. O-1, O-2, O-3, O-4 Otoyolları ile ana arterlerdeki devlet yollarının üzerindeki büyük ölçekli
stratejik (Havaalanı, Hastane vb) noktalara hizmet veren köprüler.
3. Deprem tehlikesi daha yüksek olan yerlerdeki
köprüler olarak 3 grupta değerlendirilmişlerdir.
Köprülerin ön değerlendirme ve gruplandırılmalarının ardından güçlendirilme kriter ve stratejileri oluşturulmuş ve güçlendirme yöntemleri
belirlenerek projeler hazırlanmıştır. Köprülerde
genel olarak yetersiz temel ebatları, ayaklarda
(kolon / perde şeklinde elevasyon) yetersizlik-

Boğaziçi köprüsü yaklaşım viyadükleri başlık kirişi güçlendirmesi

İstanbul’un şehir merkezinde tüm kritik köprüler depreme karşı güçlendirilmiştir ve bu zorlu
çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında bugün itibari ile İstanbul il merkezindeki otoyollardan başlanılarak her iki asma köprü
ve Edirne-İstanbul ve İstanbul-Bolu arasındaki
otoyollar üzerindeki önemli köprü viyadükleri
kapsayacak şekilde 333 adet köprü elden geçirilmiştir. Bunların 140 adedinde güçlendirmeler
tamamen bitirilmiş olu, geri kalan köprülerde
çalışmalar ise önümüzdeki 2 yıl içinde bitirilecek
şekilde sürdürülmektedir.

Boğaziçi köprüsünde sönümleyi kurulumu

leri, kiriş oturma paylarında yetersizlik, yapısal
beton hasarları, mesnet şartlarında yetersizlikler ile karşılaşılmıştır. Köprülerin yapısal tipi ve
hedef performans değerleri göz önüne alınarak
uygun güçlendirme yöntemleri kullanılarak bu
yetersizlikler giderilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü olarak amacımız tüm riskli köprüleri olası deprem öncesi
güçlendirerek deprem kayıplarını azaltmaktır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Haliç köprüsünde sönümleyici ve üst yapı düşme
önleme giydirmeleri

Ortaköy V408 viyadüğü ayaklarının beton giydirme
ile güçlendirilmesi

Haliç köprüsü ayaklarının çelik giydirme ile güçlendirilmesi

Mahmutbey viyadüğü köprü ayaklarının ve
temellerinin güçlendirilmesi

Haliç yaklaşım viyadüğü kenar ayaklarında
sönümleyicilerin kurulması

Mecidiyeköy viyadüğü ayaklarında çelik giydirme ile güçlendirme
çalışmaları ve LRB mesnetlerinin yerleştirilmesi

Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı
Asya’yı Avrupa’yı, Kıtaları Bağladı.
Köprülerini Kurdu, Geçmişten Geleceğe,
İstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet.
İzmir’den İstanbul’a, Modern Otoyollarla,
Doğudan Batısına, Güvenle ve Gururla,
Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla
Yıldırımlı Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet.
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“Dr. İlyas DEMİRCİ”

Dilde Fikirde İşte Birlik
Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
TDMMB Danışma Kurulu Üyesi

Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği’nin en ileri hedefi:
Türk Soylu halkları birbirine sahip
çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye
çağıran “dilde, fikirde, işte birlik”
anlayışını hakim kılmak ve
Yüce Türk Milletini layık olduğu
muasır medeniyetler seviyesinin
üzerine yeniden çıkarmaktır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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D

ünya Türkolojisinde önemli isim olarak tanınan İsmayıl Gaspirali hala yaşadığı baskılı
dönemlerde “Dilde, İşte, Fikirde Birlik” ifadesini
kullanmıştır. Buradaki amacı - dünyada yaşayan
bütün Türklerin bir birilerini kolaylıkla anlamaları için ortak edebi dilin oluşması, yaratılması
olmuştur. Aradan tahminen 100 yıl geçmiştir
ve Türklerin bu tarihi misyonu gerçekleşemedi.
Bütün yaşamı Rus Ordusunda, çeşitli görevlerde,
hatta Belediye Başkanı seçilse bile devamlı Rus
Şovenizminin bütün rezaletleri ile karşılaşmış
İsmayıl Gaspirali’nin çabaları sonuçsuz kalmıştır.
Yaşamı boyunca şuna şahit olmuştur: Türkler
devamlı parçalanmış, zor kullanılarak Ortodoks
ve Hıristiyan yapılmışlar. Bunu hazm edememiştir. Türkleri tek vücut haline getirmek, İsmayıl

Gaspirali’nin tek felsefi amacı olmuştur. Sadece
bunu düşündüğü ve dile getirdiğine göre önünde baş eğmeli, aziz hatırasını yad etmeliyiz.
Evet, Gaspirali dünyadaki bütün Türk milletini
parçalayarak Azeri, Kazak, Kırgız, Başkurt, Özbek, Tatar, Türkmen, Kıpçak, Hakas… yöresel
adlar takmakla atom lavları gibi Türkleri bölmeye devam eden Rusların şovenist düşüncelerini iyi anlıyordu. Çünkü tarih boyunca hala
Oğuz döneminden biz Türklere miras kalmış,
Doğu’dan Batıya ve Kuzeyden Güneye kadar
uzanan coğrafyadaki tüm topraklar Türkler ellerinde bulunduruyordu. Bunu tarihi belgeler de
sübut ediyor. Fakat talihsizlikten, zaman içinde
tarih boyunca yaşadığımız dede baba toprakları parsel parsel Türklerin ellerinden alınmıştır.
Türkler, ya öldürülerek, ya basılarak, ya satılarak
topraklar avuçlarından alınmıştır. Daha vahim
olanı da şu ki, Türkler üzerinde baskılar artmış,
Altay topraklarından Kıpçaklar kovularak sürülmüşler, evleri yurtları yakılmış, zorla tarihi topraklardan uzaklaştırılmışlar. Gaspirali bu adaletsizliği, bu zorbalığı ve Türklerin asimle edilmesi
harekâtını gözleriyle görmüştür. Çalıştığı “Tercüman” gazetesi sayfalarında bunları dile getiriyordu. Baskılar, işkenceler sonucunda Türklerin
din değişmelerine bigâne kalamayan Gaspirali
makalelerinde Rusların Türk topraklarına hâkim
olmalarını da eleştiriyordu. Böylece parçalanmamanın tek yolunu, vahit Türk dili etrafında
toparlanmasında görüyordu.
O şöyle yazıyor: “Milletimizin eseri olan lisanımız, edebî olarak işlenmemiş ise de, eğitime ve
kaidelere uyabilecek bir dildir. Gayet nazik Tatar
türkülerinden, Nogay cönklerinden, Kırgız ve
Türkmen cırlarından anlaşılır ki, eğer dilimiz usta
bulup, kelime alınıp işlenirse, şimdikine göre çok
daha fazla parlak ve kullanışlı olur… Yirmi beş
seneden beri dediğim, yazdığım, çalıştığım budur. Çare açmak, yol açmak, başka bir şey değil-

dir… Türk milletinin, perakende düşüp, Sedd-i
Çinden Akdeniz’e kadar yayıldığı halde, nüfuzsuz, sessiz kaldığı lisansızlığından, yani lisan-i
umumi (yani ortak dil)ye sahip olmadığından
ileri gelmiştir. Bu lisanla ömrettim (yani yaşadım), bu inanışla mezara gideceğim”.
Gaspirali ile aynı fikirleri ve düşünceleri paylaşan, o zamanın katı Azerbaycan Türk milliyetçilerinden sayılan Alimerdan Topçubaşov, sahip
olduğu “Hayat” gazetesinde aynı amacın ufkunda makaleler yazıyordu. Gaspirali Topçubaşov’a
yazmış olduğu bir mektupta şöyle diyor: “İnsanları tefrik eden üç şey vardır. Biri mesafe uzaklığı, biri din başkalığı ve biri dilsizliktir. Bundan 25
sene evvel, ahval-i-milliyetimizi mülahaza ederek zayıf başımla dertlerimize derman izlemekte
gördüm ki, dinimiz, her bir ise de mesafe ile dilsizlik bizleri tefrik ediyor. Medeniye eserlerinden
olan vapurlar, demiryolları ve telgraflar, sene be
sene mesafelere galebe geldikleri dahi görülür,
ayrılığımızın sebebi ancak “dilsizlik”, yani ebedi
dilimizin olmadığı baş sebep olduğu, gün gibi
ortaya çıktı”.
Gaspirali öyle bir dil arzu ediyordu ki, Altaylardaki Kıpçaklar ve Doğu Türkistan’daki tacirler ve
deve sürücüleri, dağdaki çoban bile anlayabilecektir. O zaman Doğu’dan Batı’ya, Güney’den
Kuzeye bütün Türkler aynı dili konuşacaklardı.
Böylece Türkler arasında sıkı işbirliği yaranacaktı, akrabalık daha da kuvvetlenecekti. Ama ne
yazık ki böyle olmadı. Batılı düşmanlar Türklere
karşı Ruslar ile işbirliği yaptılar ve Osmanlı İmparatorluğu dâhilinde parçalanmalar, kopmalar,
düşmancılık duygularını ateşlediler. Batı ve Rusya bu çalışmada işbirliği yaptığı ortada. Elbette, Gaspirali makalelerinde Anadolu Türklerini
tenkit ediyor ve eleştiriyor. Çünkü Batı ve Rusya
ismini kullanamıyor. Buna göre darbeyi yine Osmanlının üzerine vuruyor:
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“Eğer Türkler (Anadolu Türklerine işaret ediyor)
dillerini biraz daha sadeleştirmiş, okumayı ve
imlayı öğretecek şekilde ünlü harfleri kullanmaya başlamış olsalardı, 5-6 seneye kadar Rusya Müslümanlarıyla dilleri kesinlikle birleşmiş
olurdu. Bundan doğacak faydaları izah etmeye
gerek yoktur”. Burada Gaspirali çok önemli bir
noktaya dikkatimizi çekiyor ve Anadolu Türklerinin dilde sadeleşmeye önem vermediklerini
ve buna göre de Türkistan Türkleri ile aralarında
dil açısından uzaklaşmalar olduğunu yürek ağrısıyla ifade ediyor. Gaspirali, dünya Türklerinin
anlayabileceği ortak edebi dilinin mutlaka Osmanlı Türkçesi olduğunu biliyoruz, çünkü bu dil
Osmanlı İmparatorluğu dilidir. Burada başka bir
dilin olması mümkün değildi. Bütün bu çabalarına rağmen ister Anadolu’da, isterse de İstanbul,
İzmir, Adana, Bursa ve başka illerde Gaspirali’nin
bütün bu çabaları cevapsız kalmıştır. Hiç kimse
büyük bilim adamının gayretlerini, tüm çabalarını görmezden gelmiş, vahit, ortak edebi Türk
dilinin gerçekleşmesine gayret göstermemiştir.
Sadece Azerbaycan Türkleri Gaspirali’nin bu tarihi misyonunu alkışlamıştır ve Bakü’de Alimerdan Topçubaşov kendinin “Hayat” gazetesinde
Gaspirali’nin ortak dil konusundaki gayretlerini
tarihi bir görev olarak nitelemiştir.
Fakat İstanbul ve diğer illerde Gaspirali’nin ortak
Türkçe edebi dil konusu eleştirilerek ret edilmiştir. Hatta üzerine gidilerek Türk milliyetçisi
damgası vurmuşlar; muhalefetin ölüm listesine
almışlardı. Tam bu aşamada 15 Mart 1906 yılında “Tercüman” gazetesi, dilde birliğe karşı muhalefete, ayrı ayrı lehçelerin edebi diller olarak
geliştirilmesini savunan hainlere, ortak Türk dilinin gelişmesine mani olan Batı kuyruğu zevatlara şöyle cevap verir: “Umumi edebi dili olmayan millet, millet sayılmıyor. Türk evlatlarından
olan Turancı, Sart, Özbek, Kırgız, Kazak, Kumuk,
Nogay Azeri ve sair tayfalar, Türkçe konuştukları halde, şiveleri başkadır. Birbirlerini güçlükle
anlarlar. Bu halde, birleşmeye, birliğe, bilgilerin,
İpek Yolu Medeniyetleri
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ilimlerin herkese duyurulmasına, terakkiye (ilerlemeye), edebiyata, dostluğa ve kaynaşmaya engeldir. Binaenaleyh, en evvel, en ziyade, hepimiz
için ihtiyaç ve lüzumlu olan umumi lisan, edebi
Türkçe dilidir… Bu iş pek o kadar hafif değilse
de, çaresi bulunmaz müşkül de değildir. Tercüman gazetesi, Bahçesaray’dan ta Kaşkara kadar
okunduğu, yani anlaşıldığı, lisanen birleşmenin
mümkün olduğuna büyük delildir”.
İster Gaspirali’nin, isterse de o denemin en yaygın Tercüman ve Bakü’de basılan “Hayat” gazetelerinin tüm çabaları fayda vermemiştir. Çünkü
karşılarında çeşitli Hıristiyan, Ortodoks kişilerin,
masonların ve Batı’ya satılmış Türk düşmanlarının karşı durmaları Gaspirali’nin bu tarihi misyonunu gerçekleştirmesine mani olmuştur. Bu
durumdan Ruslar güzel faydalandılar ve ikinci
yüzyılın, XIX yüzyılın başlarından Çarlık Rusya’sı
Türklerin arasına Rus göçmenler yerleştirmeye
başlamışlar. Bu durumu yazmış olduğum “UYANIŞ” romanında daha detaylı anlatmaya gayret
etmişimdir.
Bir örnek veriyim: Güney Azerbaycan illeri olan
Lenkeran ve Astara, İran sınırında yerleşiyor.
Burada ağırlıklı olarak bin yıllardan beri Azerbaycanlılar yaşıyorlar. Yemyeşil ormanlar, Savalan Dağları ile tanınan ve mavi Hazar Denizi’nin
kıyısında yerleşen bu manzaralı topraklar çok
verimli olduğundan Rus Çarı II. Nikolay bu topraklara Ural bölgesinden Rusları, “sürgün” adı
altında yerleştirmiştir. Daha sonra bu Ruslar çoğalmışlar ve Azerbaycan’da İvanovka, Alekseyevka, Puşkin gibi İlçeler oluşmuştur ki burada
ağırlıklı Rus aileleri şimdi de yaşamaya devam
ediyorlar. Ayrıca onlar için Rus okulları açılmıştır.
Öte yandan üç milyona yakın Azerbaycan Türkleri ağırlıklı olarak Moskova, Saint Petersburg ve
Ural bölgelerinde yaşmaktalar ve ana dillerinde
okulları bile yoktur. Hala İran’ı demiyorum, orada kırk milyona yakın Azerbaycan Türkleri yaşıyor ve ana dillerinde ne okulları vardır, ne de
Üniversiteleri. Bu başka bir trajedidir.

Gaspirali ve yandaşlarının o yıllarda ortaya attıkları ortak edebi Türk dili gerçekleşmiş olsaydı, bu
gün Altaylardan, Başkurdistan ve Nogaylardan
tutmuş - Kırgızistan, Türkistan, Kazakistan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan ve
Kafkas bölgesindeki Avarlar, Kumuklar, Lezgiler
bile temiz, vahit edebi Türkçesinde konuşuyor
olacaktı. Osmanlı İmparatorluğu bile tarihi bir
hata yaptığını göremedi. Çünkü Saraylarda bile
Hıristiyanlar, masonlar üst görevlere yükselmişlerdi ve ortak edebi Türk dilinin oluşmasını engellemişler. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz ve bu
gün bile elimizden bir şey gelmiyor.
Osmanlı Türkçesi ise temiz Türkçe sayılamaz,
çünkü Arapça ve Parsça terkip ve ibarelerle dolu
kelimeler vardır ki Türk boylarının bu Türkçeyi
anlamalarını çok zorlaştırıyordu. Ama Gaspirali
bu terkip ve ibareleri attı, yerlerine Kırım ve diğer coğrafyalardaki lehçelerden alıntılar yaptı.
Ne yazık ki o yıllarda bazı mason ruhlu yazarlar,
şairler ve Batıya satılmış (bu gün onları böyle
adlandıra biliriz) zevatlar Gaspirali’yi eleştirdiler,
karşı durdular. Bu tutucu çevreler, bu Türk düşmanları gizlice ve açık şekilde Türk diline ve Türk
milletine zarar vermişlerdir. Bu kürsüden açıkça
şunu söyleye bilirim. Ne yazık ki Batıya satılmış
hasta zihniyetli kişiler, tutucu çevre dediğimiz
insanlar vardır ki günümüzde bile ortak Türk
dilinin oluşmasına yardım etmek yerine, bizlere
zarar veriyor ve ortak alfabe, ortak dilin oluşması
için ileriye adım bile atmıyorlar. Başka bir örnek
veriyim.
Bilkent Üniversitesinde 1997 yılında Ortak Dil
konusunda önemli bir Sempozyum gerçekleşmiştir. Türk devletlerinden tanınmış Türk dili uzmanları davet olunmuşlardı. Açılış konuşmasını
yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Şükrü Haluk Akalın (on bir yıl bu kuruma başkanlık yapmıştır) şöyle bir ifade kullandı: “Biz neden Azerbaycan, Kazakistan ve başka Türk devletlerinin
alfabesinden harfler alalım, onlar bizim alfabeyi
aynen kabul etsinler, yeter…” Böyle zihniyetle
bir kere bırakın ortak alfabe konusunu, ortak

dil konuşunda anlaşmamız mümkün olamaz.
Elbette, Türk aydınları dâhil ben de bu kişiye gereken cevabı verdik. Ama ne faydası oldu ki, bu
kişi on bir yıl TDK Başkanlık yapmıştır ve ortak
Türk dili ve alfabesi konusunda ileriye bir adım
bile atılmamıştır.
Bir zamanlar Cafer Seydahmet Kırımer, Azerbaycan’da “Füyuzat” dergisinin sahibi Ali Bey Hüseyinzade gibi aydınlar Gaspirali’nin düşünceleri
ışığında büyük katkıları olmuştur ve Türk dilinde
pek çok mahalli, lehçe kelimelerini atmışlardır ve
ortak dil konusunda büyük hizmetleri olmuştur.
Eğer bu gün, bir zaman Gaspirali’nin edebi ortak Türk dili konusunu gündeme taşımız olsak,
zan ediyorum ilk tepkiyi İstanbul ve İzmir’den,
Batı düşünceli kişi ve kurumlardan almış olcağız.
Ona göre yok ki Türkiye’de ortak edebi Türk dilini savunanlar yoktur. Hayır, vardır. Ama ilk tepki
yine Türkiye üzerinden olacağını düşünüyorum.
Bakınız, Azerbaycan Bağımsızlığını kazanan gibi
25 Aralık 1991 yılında Azerbaycan Milli Şurası tarihi bir adım atmıştır: Kiril harflerinin bırakılıp Latin alfabesinin alınmasına karar verilmiş ilk ülke
olmuştur. Daha sonra başka Türk devletleri de
Latin alfabesine geçmişlerdir. Tam yirmi bir yıldır
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ortak dil bu konusu üzerine çeşitli ülkelerde Panel ve Kongrelerde konuşmalar yapıyorum. Her
defasında Türkiye’den gelmiş bazı kişi ve bilim
adamları ile karşı karşıya kalmışımdır. Buna anlam veremiyorum.
Bizler her birimiz bir Gaspirali olmuş, sahipsiz
adamlar gibi ortak edebi dil üzerine çalışmalar
yapıyor, sesimizi yükseltiyoruz. Fakat öte yandan günümüzde bile muhalefet adlandırdığımız
Batı yanlıları ile karşılaşıyoruz. Bu durumda ne
yapmamız gerekiyor?
Bir zaman Çar Rusya’sı Türk lehçelerinde konuşan devletlerde Rusları yerleştirerek sadece
Türk lehçeler üzerine gazete, kitap basılmasına
yardım etmiştir. Bununla da ortak dil üzerine çalışmalarımızı engellemişlerdir. Öte yandan Türk
aydını olarak önümüze kişi ve zevatlar çıkıyor ki
ortak edebi dilimizin oluşmasını engelliyorlar? O
zaman şöyle bir zihniyet ile karşılaşıyoruz: Türk
devlet ve topluluklarda ortak edebi dil konusuna lüzum yoktur?! Ya da zamanı değildir?! Ya da
buna ne lüzum vardır, gibi zihniyetle karşı karşıya duruyoruz?!
Biri Azerbaycan’dan “x” harfini neden alalım,
diyor? Bir başkası neden Kazakistan’dan şu harfi alalım, diyor, bir ötesi tatarlardan neden harf
alalım, diyor: Eski TDK Başkanı Bilkent Üniversitesindeki Dil Panelinde “Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan neden iki harfi alalım”, açıkça ifade
etti. İşte size Batılı zihniyeti, işte size hakiki Türk
düşmanlığının kanıtları. Yorum yok.
Ben diyorum ki düşmanlarımız dışarıda aramamıza lüzum yoktur, önce içimize, dahilimize bakalım. Kim kimdir, bir düşünelim. TDK Başkanı
devletin düşüncesini mi ifade etmiştir, yoksa bu
onun kendi düşüncesidir? Bunu bilmemiz lazımdır. Ama şu bir gerçek ki, TDK Başında Türkiye
Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda bile görev
yapan kişiler Türk dünyası yerine daha çok Batı
dünyasına hizmet ettiklerini kanıtlardan görüyoruz.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Eğer şimdi Ulu Önder Atatürk ve Ulu Önder Haydar Aliyev gibi deha Türk kahramanları yaşamış
olsalardı, ortak edebi dil konusunu bu iki deha
şahsiyetler birlikte çoktan çözmüşlerdi, diye düşünüyorum. Bu tarihi görevi sadece onlar göze
bilirdi.
Türkler Dünya coğrafyasının hemen hemen her
köşesinde yaşamaktalar. Çünkü bir zamanlar
Oğuz Kağan, Batı-Doğu, Güney-Kuzey topraklarını elinde bulunduruyordu, az kala dünyanın
Kağanı olacaktı… ve bütün insanlar onun denetiminde özgür, bağımsız ve mutlu yaşamışlardır… Bizler Oğuz Kağan’ın torunlarıyız ve biz
Türkler tarih boyunca hiçbir millete, hiçbir ırka
karşı sert tutum sergilemedik. Bunun en son örneği Osmanlı İmparatorluğudur ki, içinde Rumlar, Ermeniler, tüm Hıristiyanlar, Ortodokslar,
başka milletler bile özgürce yaşamışlar.
Fakat tarih boyunca sadece Türkler büyük trajedilerle yüz yüze kalmıştır: hep ezilmişler, yabancılaşmışlar, asimle olmuşlar, önce ortak dilleri, daha sonra toprakları ellerinden alınmıştır
ve sonunda arkadan haince darbeler almıştır…
Azerbaycan’ın taleyi de aynen trajedilerle karşılaşmış, geniş toprakları ellerinden alınmıştır…
Dünyada zorluklarla, acılarla karşılaşan tek millet Türkler olmuştur. Bu acı bir gerçektir.
Türkler büyük trajedilerle karşı karşıya kalmışlardır.
Bu durum çok vahimdir, acımasızdır; biz Türkler
neden yumruk olarak birleşemiyoruz? Neden
Batı’nın zincirlerini koparamıyoruz? Neden edebi Türk dilini savunamıyoruz? Bunlar Türk toplumunun, Dünya Türklerinin trajedisi değil de
nedir, Allah aşkına?
Zaman değişmiştir, biz Türler uyanmalıyız. En
önemli tarihi görevler bizleri bekliyor: “Dilde,
İşte, Fikirde Birlik” düşüncesi ışığında BİRLİĞE
gidilen yolumuzdan çekilmemeliyiz. Azerbaycan devleti bu istikamette büyük atılımlar, çalışmalar sürdürmektedir. Gözlerimizi geniş açalım,

gerçekleri görelim, diyorum. Azerbaycan devleti
bu tarihi misyonu karşısında tarihi adımlar atıyor. Bunun sadece tek bir örneğini gösteriyim:
2007 yılında Dünya Türklerinin Bakü Kurultayında Cumhurbaşkanı, Sayın İlham Aliyev Dünya
Türklerine “BİRLEŞELİM ÇAĞRISI’nı yapmıştır.

Özellikle Türkiye’de - Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Tataristan (RF), Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Hakas (RF), Gagavuz (Moldova), Altay (RF), Yakutya (RF) ve başka Türk kavimlerinin,
topluluklarının milli kültürü, eski örf adetlerini az
biliyorlar, ya da bu coğrafyayı hiç tanımıyorlar.

Ayriyeten dünya edebiyatının orijinalden bir
başa Latin alfabesine çevirilerinin yapılmasına imza atmıştır. Türk devlet ve toplulukları ile
bütün alanlarda sıkı işbirliği protokolü imzalanmıştır. Türkiye’de kullanılan pek çok önemli kelimeler - “bilgisayar”, “uçak”, “tabii” ve daha nice
nice sözler Azerbaycan’da hiçbir karar almaksızın geniş kullanılmaktadır. Yabancı kelimeler
mağaza vitrinlerinden indiriliyor, yerini eski Türk
kelimeleri evez ediyor ve saire… Bu çalışmaların
Türkiye’de de yapılması gerekmez mi?

Ayrıca bu farklı Türk lehçelerinin ortak çeviri kitapları basılmalıdır. Kardeş Türk devletlerindeki
Türkçe şive farklılıklarını okumalı, öğrenmeliyiz,
bilmeliyiz. Bu çalışmalar TÜRKSOY tarafından
fevkalade yürütülmektedir. Bütün Türk devlet
ve toplulukları ile TÜRKSOY arasındaki bağı pekiştirmeliyiz. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız.

Ortak edebi dile gidilen yol kültürden, edebiyattan geçiyor. Türk devlet ve toplulukların
edebiyatı, resim, heykel ve güzel sanatları, milli
halk musikisi, örf adetleri, eski kültür ananelerimiz tüm Türk devletlerinde geniş tanıtılmalıdır.

Unutmamalıyız ki, Ortak debi dil ve alfabe, kültürümüzü, edebiyatımızı, güzel sanatları ve eski
örf adetlerimizi tanımaktan geçer. Çünkü çok
çok geçmişlerde biz Türkler tek ortak dilde konuşmuşuzdur. Geçmişimize, eski kültür varlıklarımıza kavuşalım, diyorum.
İşte o zaman “Ortak Dil, Ortak Fikir, Ortak Kültür
Birliğimize” kavuşabiliriz diye düşünüyorum.
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2014 TÜRK DÜNYASI ŞEHİRCİLİK KURULTAYI
DEPREM FORUMU / Isıkgöl - KIRGIZİSTAN
Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Deprem Araştırma Merkez Müdürü

Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar
Birliği Başkan ve Sekreteryasına
birlik harcımızı güçlendiren bu güzel
Şehircilik Kurultaylarını düzenleme
ve yürütme konusundaki çabaları ve
depren konusuna bir özel oturum
ayırarak verdikleri önem nedeniyle
tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.
2016 ylı Bakü Kurultayının daha
büyük coşku, ilgi ve çok daha geniş
faaliyetlerle geçmesini diliyorum.
İpek Yolu Medeniyetleri
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T

ürk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin düzenlediği altıncı Şehircilik Kurultayının altıncısı 2-7 Eylül 2014 günlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Dünyasının her
tarafından gelen çok sayıda katılımcılarla birlikte büyük heyecanla yapıldı. Kurultayın bu yılki
faaliyetlerden birisi de çok sayıda imar ve inşaat
projelerinin sürdüğü Türk Dünyasında deprem
gerçeğine dikkat çekmek, Türk Cumhuriyetleri
ve komşu-kardeş ülkelerde deprem konusunda araştırma yapan bilim insanı ve kurumları bir
araya getirmek ve bu araştırmalarda işbirliğini
başlatmak-geliştirmek üzere bir oturumun düzenlenmesi idi.
Başlığı “İpek Yolu Coğrafyasında Deprem Gerçeği ve Bilimsel İşbirliği” olarak belirlenen ve

başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektörü ve
Türk Dünyası Mühendis ve Mimarla Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Hocamızın yaptığı oturuma Kırgızistan (Prof.
Raşid MURALİEV, Dr. S. ABDİEVA) ve Türkiye’nin
(Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU, Meltem TÜRKOĞLU, Ulubey ÇEKEN, Dr. Cemile AKÇA) yanı sıra
Kazakistan (Dr. Irina ARİSTOVA), Azerbaycan
(Dr. Sabina KAZIMOVA, Dr. Saide İSMAİLOVA),
Tacikistan (Prof. Dr. Yunus MAMADJONOV), Makedonya (Prof. Dr. Mihail GAREVSKİ), Macaristan
(Csenge CZANİK), Ukrayna (Prof. Dr. Oleksadr
KENDZERA) ve Rusya’dan (Prof. Dr. Andrey KORZHENKOV) toplam 14 bilim insanı katıldı, Özbek
ve Türkmen temsilciler ise diğer programları nedeniyle kurultaya kısa bir zaman kala katılamayacaklarını bildirdikleri oturuma, ilk kez yapılmasına rağmen katılım ve ilgi yüksek olmuştur.
Forumu, Bişkek İnşaat Fakültesinden öğretim
üyeleri de ilgi ile izlemişlerdiler. Bu kadar geniş
bir coğrafyadan (Macaristan’dan Kırgızistan’a)
kişilerin bir araya gelmelerinde elbette birbirlerine karşı hissettikleri yakınlığın, akrabalık duygularının etkisi vardı.

tektonik oluşumlar ve tarihi depremlerin izleri
hakkında bilgi veriyor; bahsettiği, Timur Hanın
kendine bağladığı kralların rehin aldığı birer
çocuklarını Çin seferine çıktığında yük oldukları
için hapsettirdiği Issık Göl kıyısındaki taş bina
ilgimizi çekiyor. Bu bina eski bir depremde Issık
Göl içerisine kaymış ve bir süredir İngiliz National
Geography kanalı burada bir sualtı araştırması
ve belgesel hazırlıyormuş. Yine Issık Göl’ün
kuzeyinde Kırgızistan – Kazakistan arasında
yer alan dağlardaki vadilerden birinde bulunan
megalitik yapılar beni hayrete düşürüyor;
İngiltere’de bulunan Stone Henge benzeri
çok büyük taşların insan eseri olarak bir araya
getirilmesi ile oluşturulmuş bu yapıların Türk
Tarihinin çok eski dönemleri ile ilgisini merak
ediyorum. Bu ülkede kendimi tarihimizin içine
çekilmiş gibi hissediyorum. Kırgız rehberimiz ise
Alatoo Dağlarının yaylaları ve at sürülerinden,
kaliteli balların Avrupalı müşterilerinden, kanser
hastalarının tedavi için Mayıs aylarında dünyanın
her yerinden bu yaylalardaki otağlarda kalmak
üzere gelişlerinden bahsediyor. Kırgızistan el
değmemiş güzelliklere ve tarihimizin derin
izlerine sahip. Bu ülkeyi batılıların bizden daha
iyi tanımaları beni kıskandırıyor.

Çolpon ATA’ya Doğru Yola Çıkıyoruz
Bişkek’teki faaliyetler tamamlandıktan sonra
5 Eylül Cuma günü deprem forumununda
yapılacağı Issık Göl kıyısındaki Çolpon Ata’ya
doğru yola çıkıldı. Bişkek şehri Tanrı Dağlarının
kuzey ve güneyden çevrelediği ovada,
genellikle tek katlı yapıların oluşturduğu geniş
bir yayılım gösteriyor. Şehrin güneyindeki dağ
silsilesine Kırgızlar Alato diyorlar. Zirveleri 6 bin
metreyi aşan dağlar insana aşılmaz hissi veriyor;
seyri çok etkileyici. Şehri çıkınca rastladığımız
billur sulu dereler Tanrı Dağlarının Kırgız
kardeşlerimize ikramı. Kırgızistan doğumlu
ve bölgenin jeolojisinde uzman Rusya Milli
İlimler Akademisinden arkadaşımız Prof. Dr.
A. KORJENKOV yol boyunca etrafta görülen

Deprem Oturumu
Çolpon Ata’da konumuz İpek Yolu Coğrafyasında Deprem, bizde yazımızda bu konuya dönelim. İnsanlık tarihinde hasar yapmış, can kaybına
yol açmış depremlerin dağılımına baktığımızda
son 1000 yıllık dönemde büyük depremlerin
önemli bir kısmının İpek Yolu coğrafyası ve
komşuluğunda gerçekleştiğini görebiliriz. 1911
Kebin (Kırgızistan, M = 8.2), 1939 Erzincan (M =
7.9), 1948 Aşgabat (M = 7.3), 1949 Khait-Tacikistan (M = 7.5), 1963 Üsküp (M = 6.1), 1966 Taşkent
(M = 7.5), 1999 Kocaeli (M = 7.6), 2000 Baku (M
= 7.0), 2003 Bam-İran (M = 6.6), 2011 Van (M =
7.1) akıllarda kalan depremlerden yalnızca bir
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kaçıdır. Hazindir, kayıtlar 1948 Aşgabat depreminde şehir nüfusunun %80-90’ının afet nedeniyle vefat ettiğini yazıyorlar, şehre yeni halkı
daha sonra taşınmış. Bu coğrafya aynı zamanda
Türk Medeniyetinin ve insanlık kültür mirasının
önemli tarihi eserlerinin de bulunduğu bir alan
niteliğindedir.
Oturuma katılan konuşmacılar da bu coğrafyada yaşanan eski bazı depremlerin yol açtığı hasarları kendi araştırmalarına dayanarak ortaya
koymuşlardır.
Bu bağlamda olarak Bişkek Issık Göl güzergahında bizlerinde ziyaret etme şansı bulduğumuz
Karahanlı Başkenti kalıntılarından olan Burana
Kulesi’nin (İslam Dünyasındaki ilk minare örneklerindendir) şâkülden sapmış duruşu, 1475
Balasagun depreminin bir izi olarak karşımıza
çıkmıştır. Modeli fotoğrafta görülen tarihi Balasagun kentinden bugün geriye ayakta yalnızca
Burna Minaresi kalmış bulunuyor.
Bu örnek tek başına, istilacıların yağmalarla verdikleri zararlar bir yana bırakılırsa depremlerin
İpek Yolu Medeniyetleri
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medeniyet yapılarını, şehirlerimizi ve kültürel
mirasımızı ne derece tahrip edebildiklerini açıkça ortaya koymaktadır.
Günümüzde İpek Yolu Coğrafyasında ve özellikle bu coğrafyanın merkezinde yer alan Türk
Cumhuriyetlerinde hızlı bir yapılaşma nüfus
hareketleri ve ticarette canlanma göze çarpıyor. Türk Cumhuriyetleri ve komşularının sahip
olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri kullanılmaya başlamasıyla birlikte bu coğrafyada şehirler gelişiyor. Yeni enerji koridorları ve artan
ticaret insan hareketliliğini artırıyor; daha hızlı ve
konforlu seyahat talebi yeni kara ve demir yollarına yollara ihtiyacı gündeme getiriyor. Bugün,
Urumçi den Istanbul a uzanan bir hızlı tren hattı projesi artık konuşulabiliyor. Böyle bir proje,
yüzlerce köprü-viyadük ve üst geçiti, istasyon
binalarını içerecek, artan insan hareketliliği ve
ticaret ile birlikte tarihi İpek Yolu üzerindeki
şehirler ve muhtemelen küçük yerleşim yerleri
hızla gelişecek ve yapılaşacaktır. Yani açıkçası,
İpek Yolu tekrar canlanıyor ve bu şekilde Türk
Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerin gelişme potansiyellerinin artacağı anlaşılıyor.

Sonuç
Bu gelişmeler hepimizi sevindirmekte ve ümitlendirmektedir. Ancak, Türkiye’de son 20 yılda
yaşadığımız depremlerin üzücü hatıralarından
da ders çıkararak, Türk Dünyasında ki şehirleşme ve ulaştırma-enerji alt yapı faaliyetlerinin
deprem tehlikesi göz önünde bulundurularak
yürütülmesini temenni ediyoruz. Türk Dünyası
Mühendis ve Mimarlar Birliğinin Şehircilik Kurultaylarının ve 2014’te Bişkek’te olduğu gibi bu
kurultaylar kapsamında yapılan mimarlık proje
yarışmalarının sağlıklı şehirleşme çabalarına büyük katkı yapacağına inanıyoruz.
Kurultay süresince temasta bulunduğumuz Kırgız bilim insanı arkadaşlarımızdan, Kırgızistan’ın
deprem tehlike haritasının tamamlanmamış
olduğunu ve bu konuda işbirliğine ihtiyaç duyduklarını da öğrendik. Ayrıca Kırgızistan Sismik
kayıt ağının çoğu yabancı ülkelerin (Norveç,
ABD gibi) hibesi olan eski tip cihazlarla deprem
takibi yapmakta olduğuna, mahcubiyetle, şahit
olduk. Gönül isterki bu 6. Şehircilik Kurultayı ile
başlayan tanışıklık Türk Dünyası Mühendis ve
Mimarlar Birliğinin öncülüğü, TİKA’nın desteği
ve Üniversitelerimizin katkıları ile önümüzdeki yıllarda gerçek işbirliği projeleriyle hayata
geçsin. İnşallah yakın bir zamanda Kırgız bilim
insanlarına biz Türkiye olarak daha modern cihazlar hibe edebiliriz.
Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği Başkan ve Sekreteryasına birlik harcımızı güçlendiren bu güzel Şehircilik Kurultaylarını düzenleme-yürütme konusundaki çabaları ve depren
konusuna bir özel oturum ayırarak verdikleri
önem nedeniyle tebrik ve teşekkürlerimi sunar,
2016 ylı Bakü Kurultayının daha büyük coşku,
ilgi ve çok daha geniş faaliyetlerle geçmesini diliyorum.
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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Ekrem YÜCE

Doğu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı
TDMMB Onur Kurulu Üyesi

İpek Yolu Medeniyetleri

84

D

oğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları
değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları
gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme
ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.
Bu amaçla Doğu Karadeniz Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma
projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama,
projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle projenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını
hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince

Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ)
kurulmuştur.
DOKAP BKİ aktif çalışmalarına 11.03.2012 tarihinde Sayın Ekrem YÜCE’nin DOKAP BKİ Başkanlığına atanmasıyla başlamıştır. Sekiz ili kapsayan
(Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Rize, Samsun ve Trabzon) ve 48.256 km2 lik bir
alana sahip olan DOKAP Bölgesinde yaşayan
yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu doğal kaynakları
dengeli ve bozulmadan kullanmak, eksik kamu
hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak
ve bölge insanının sosyo-ekonomik seviyesini
yükseltmek amacıyla kurulan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görevleri,
•

Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje
ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde
yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine
etmek, izlemek ve değerlendirmek,

•

Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu
sağlayarak bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,

•

Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara
ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek
ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma
Bakanlığı’na göndererek mevcut proje ve
programlarla mükerrerlik oluşturmayacak
yenilikçi destek programları tasarlamak ve
uygulamak,

•

Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından
yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,

•

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep
edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği
usul ve esaslara göre malî ve teknik destek
sağlamak,
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•

Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının
ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı
olmak ve bu konularda görüş ve öneriler
geliştirmek,

•

Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

•

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma
Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara
göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,

•

Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.
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DOKAP Eylem Planı Çalışmaları
Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince
DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır.
2014-2018 yılları arasını kapsayacak olan DOKAP Eylem Planının hazırlık sürecinde; insan
odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni
bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu
kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde DOKAP Bölgesi için yapılmış tüm çalışmalar
dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin
DOKAP Eylem Planı’nda yer alması sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel
Kalkınmanın yerel ayağını oluşturan dinamikler
ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim ayağını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında dinamik ve etkin bir süreç tasarlamaktır. DOKAP
Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut
veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıkarılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrul-

tusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedef ve
strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık genel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci
ayağını il toplantıları, ikinci ayağını bölgeden
yüksek katılımın sağlandığı sektör çalıştayları,
üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen sonuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatlarıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP
Eylem Planı gerçekleştirilen son revizyonların
akabinde, 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme
Yüksek Kurulu’nda onaylanmış ve 14.02.2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından Ordu ilinde kamuoyuna
açıklamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.
2014-2018 yılları arasında 8 ilde uygulanması hedeflenen DOKAP Eylem Planı kapsamında:
•

Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

•

Ekonomik Kalkınma

•

Altyapı ve Kentsel Gelişme

•

Sosyal Gelişme

•

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere 5 ana eksen, 20 alt eksen, 128 ana
eylem ve 325 alt eylem tasarlanmıştır. (DOKAP
Eylem Planı’nın bütçesi yaklaşık 10.369 milyon
TL’dir.)
Bölge potansiyellerinin DOKAP Eylem Planı ile
stratejik kalkınma politikaları merceği altında
kalkınma sürecine dahil edilmiş olması, sadece
bölge için değil Türkiye içinde önemli bir değer
olacaktır.
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ve Yeşil
Yol Projesi
Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz
Turizm Master Planı, DOKAP BKİ’nin kurulması
ile yeni bir boyut kazanmış, plan kararlarının uygulanmasında birden fazla Bakanlığın müdahil
olması sebebiyle genel koordinasyonun sağlanması hususunda DOKAP BKİ sorumlu kılınmıştır.
Bu nedenle DOKAP BKİ Eylem Planı çalışmaları
ile birlikte Doğu Karadeniz Turizm Master Planı
Uygulamaları çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmektedir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamalarının en önemli lokomotifi olan ve
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Master Plan çerçevesinde öne çıkan yayla ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan,
başlangıcı Samsun ili bitişi Artvin Sarp sınır kapısı olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan
Yeşil Yol projesidir. Bu kapsamda 2013 yılında
Kalkınma Bakanlığı tarafından DOKAP İdaresi
ve 8 İl Valiliğiyle Mayıs 2013’te protokoller imzalanmış, her ile 5 milyon TL olmak üzere 8 ile
toplam 40 milyon TL ödenek gönderilmiş ve 40
milyon TL tutarındaki ödenek proje kapsamında
harcanmıştır. 2014 yılında Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çalışmaları kapsamında Yeşil
Yol yapımı ile ilgili 47 milyon TL ödenek tahsis
edilmiştir. Aynı şekilde Yeşil Yol Projesi için 2015
yılı içerisinde kullanılması amacıyla 50 milyon TL
tutarındaki yeni ödeneğin tahsisi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. (Yeşil Yol yapımı çalışmalarında izlenilen ana prensip doğayı koruma-kullanma dengesidir. Proje kapsamında
çok zaruri bir bağlantı noktasının yapımına
ihtiyaç duyulmadığı müddetçe Yeni Yol yapımına gidilmemektedir. Ana prensip mevcut var olan yolların iyileştirilmesi üzerine
kurgulanmıştır).
Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi
Kalkınma Bakanlığı tarafından programlanan ve
Artvin-Bayburt-Erzurum illerini kapsayan Çoruh
Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yer
alan çalışmalar (Artvin ve Bayburt illeri ile ilgili
olan kısımlar) DOKAP BKİ koordinasyonunda
devam etmektedir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde DOKAP BKİ tarafından proje illerine kaynak
transferi gerçekleştirilmektedir.
Eğitim-Araştırma ve Etüt Projeleri
DOKAP BKİ bölgenin kalkınma dinamiklerini
ortaya çıkarmak ve bölge potansiyellerini belirlemek amacıyla 2012-2014 yılları arasında bir takım araştırma-etüt ve eğitim projelerini hayata
geçirmiştir. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana
aşağıda belirtilen araştırma-etüt ve eğitim projeleri bölge genelinde hayata geçirilmiştir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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•

Turizm Master Planında Yer Alan “Yeşil
Yol”un Yol Standardının Belirlenmesi:

Proje kapsamında DOKAP Bölgesi içinde yer
alan; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini turizm
amaçlı olarak birbirine bağlayan ve “Yeşil Yol”
olarak adlandırılan yol güzergahının Karayolları
Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı dışında kalan kısımlarında yapılacak yol imalatının ön projesine esas olacak standartları belirlenmiştir.
•

Turizm Master Planlarının Bütünleştirilmesi Projesi:

Proje kapsamında bölgemizin önemli sektörlerinden biri olan turizm sektörüne ışık tutmak ve
bölgenin turizmden aldığı payı artırmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda DOKAP bölgesi genelinde bulunan 3 ayrı planın bütünleştirilmesi
çalışmaları tamamlanmıştır.
•

DOKAP Bölgesi Buzul Gölleri Envanteri
ve Tanıtım Stratejisi:

Proje kapsamında Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’na girdi sağlaması amacıyla; DOKAP İlleri (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Samsun, Rize ve Trabzon) orman doğal sınırının
üst kotlarında (yaklaşık 2300 m.) yer alan doğal
göllerin mevcut durumunun tanımlanması ve
turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için gereken tanıtım stratejileri belirlenmiştir.
•

DOKAP Bölgesi Serbest Sistem Yumurta
Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi:

Proje; üniversitelerin entelektüel kapasitesini
alanda istihdam etmek ve üreticilere kazanç
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bölge dinamiklerinin faaliyet geçirilmesi, ekonomiye kazandırılması ve fındık, çay gibi ürünlerin yanında
ek gelir sağlaması projenin konusunu oluşturmaktadır. Bu suretle pilot bölge olarak seçilen
Ordu ilinde bu güne kadar; Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ulubey, Ünye ve Akkuş ilçelerinden

lamalarının genel koordinasyonunu sağlamayı,
DOKAP Eylem Planı’nın önemli lokomotiflerinden biri olan Doğu Karadeniz Turizm Master
Planı Uygulamalarını hayata geçirmeyi (Yeşil Yol
imalatları) ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlaması düşünülen bir çok araştırma, etüt
ve eğitim projelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.
•

serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapmak
üzere başvuruda bulunulmuştur. Bu gün için 75
adet işletmede kümes yapım işi tamamlanmış
ve üretime başlanmıştır. (Proje uygulaması devam etmektedir.)
•

DOKAP Bölgesinde Ekonomik Öneme
Sahip Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Envanter ve Fizibilitelerinin Çıkarılması, Üreticilerin Eğitimi ve Ar-Ge Ölçekli Pilot Üretim Deneme Alanlarının Tesis Edilmesi
Projesi:

DOKAP Bölgesi Arı ve Arı Ürünleri Faaliyetlerinin Geliştirilmesi:

Proje kapsamında arıcılara; ana arı üretimi, arı
sütü, oğul kış bakımı, polen-propolis olmak
üzere 4 konuda demonstratif uygulamaları da
içeren eğitim desteği verilerek, örgütlenme ve
pazarlama konularında model çalışmaları yapılmaktadır. Bu zamana kadar 4 konu başlığında
23 eğitim programı düzenlenmiş, 1.110 kişi teorik ve uygulamalı eğitimlere katılmıştır. (Proje
uygulaması devam etmektedir.)
DOKAP BKİ ilerleyen yıllarda, DOKAP Eylem
Planı kapsamında sorumlu olduğu eylemleri
uygulamaya koyarak DOKAP Eylem Planı uygu-

Amaç: DOKAP illerinde değeri yüksek olan ve
üretilebilecek tıbbi bitki ve ürünlerin envanterini çıkarmak, doğadan toplamaların sürdürülebilirlik ilkesine dayalı floraya zarar vermeden
yapılması konusunda eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek, “Tıbbi Bitkiler ile de Bal Üretimi”
yaparak arıcılık sektörü ile entegrasyonunun
sağlanması, böylece hem üretici gelirini, çeşitliliğini artırmak hem de tüketiciye sağlıklı ürünler
sunmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
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Yerküreye Borcumuzu Ödemek İçin Enerji Etkin Bina Tasarımı
Kasım KAYIHAN
Yapı İşleri Genel Müdürü

Zeynep Tuba EKİN
Mimar

Sincan ve Etimesgut Tapu ve
Kadastro İlçe Müdürlüğü Hizmet
Binası; enerji etkin bina tasarlanması
ve uygulanması adına, Türkiye’de
kamu yapılarında enerji verimliliğini
arttırmak amacıyla Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı ile ortak
yürütülen çalışmanın ilk örneğidir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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B

inalar, dünyadaki enerji tüketiminin %50’sinden doğrudan sorumludur. Mimaride ve
kentsel tasarımda proje üretim sürecinin ilk
aşamasından itibaren enerji probleminin çözümüne katkı sağlama odaklı çalışmalar yapılarak binaların enerji tüketimini azaltmak, kendi
enerji gereksinimlerinin bir kısmını doğaya zarar vermeden karşılayacağı tedbirler almak, bir
anlamda da yerküreye borcumuzu ödemek için;
Enerji Etkin Bina Tasarımı etkili ve kaçınılmaz bir
çözümdür.
Türkiye’de kamu yapılarında enerji verimliliğini arttırmak adına Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı ile ortak yürütülen çalışmanın bir ayağını da Sincan ve Etimesgut Tapu ve Kadastro
İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası’nın enerji etkin
bina olarak tasarlanması ve uygulanması, uy-

gulama neticelerinin kamuoyu ile paylaşılarak
enerji etkin bina tasarım, uygulama ve kullanımının kamu yapılarında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Sincan Etimesgut Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
Binası Enerji Etkin tasarımı ile öne çıkan bir projedir. Binanın enerji kullanımını minimum düzeyde tutabilmek için mimari tasarımda simülasyonlar yardımı ile güneş ve rüzgar etkisinin
binaya maksimum fayda sağlayacağı yönlenmeler yapılarak bina arsa üzerinde konumlandırılmıştır. Bina tasarımında labirent sistemi ve
toprak kaynaklı ısı pompaları ve solar duvar kullanımı ile bina ısıtma ve soğutma maliyetleri büyük oranda azaltılmıştır. Fotovoltaik paneller ile
güneş enerjisinden elde edilen elektrik, binanın
elektrik tüketimini azaltmaktadır. Gri su sistemi
ile lavabolarda kullanılan su toplanarak tuvalet
sifonlarına aktarılarak su tasarrufu sağlanacaktır.
Ayrıca yağmur suları toplanarak bahçe sulamada kullanılması planlanarak tasarım yapılmıştır.
Yeşil çatı uygulaması ile hem doğaya olan borcumuzu bir nebze ödemekle birlikte, ısı kayıplarını önleyen bir yalıtım elde edilerek, enerji
tasarrufu sağlanacaktır.

Doğal aydınlanma analizinden görüldüğü gibi, çalışma
alanları olan açık ve kapalı ofislerde ortalama olarak 500
– 800 lux aydınlanma sağlanmaktadır. Karanlık olarak
görülen mahaller düzenli olarak

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Çevre
dostu bina
Sincan ve Etimesgut Tapu ve Kadastro İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası tasarım süreci bütüncül yaklaşım ile ele alınmış olup, tüm tasarım
kararları enerji verimliliğini arttırma hedefi ile
alınmıştır. Binanın enerji kullanımını minimum
düzeyde tutabilmek için öncelikle mimari tasarımda simülasyonlar yardımı ile güneş ve rüzgar
etkisinin binaya maksimum fayda sağlayacağı
yönlenmeler yapılarak bina arsa üzerinde konumlandırılmıştır.
YAPININ KONUMU VE GÜNEŞLE İLİŞKİSİ

Güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanmak için yıllık
güneş hareketi göz önünde bulundurulmuştur.

Bina araziye konumlandırılırken ihtiyaç programı ve çevresel veriler beraber ele alınmıştır. Geniş arşiv mekânları, güneş ışınlarının aydınlatma
ve ısınma bakımından olumsuzluk teşkil ettiği
güneybatı cephesinde konumlandırılmıştır. Ofis
mahallerinin doğal aydınlatmadan maksimum
düzeyde faydalanması için binada atrium teşkil
edilerek bina içinde doğal ışıktan maksimum
düzeyde faydalanılmıştır.
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Enerji etkinliği sağlamak için, güneş ısı kazancının fazla olduğu güney cephede güneş kırıcılar
ile birlikte %50 cam oranı, güneş ısı kazancının
az olduğu kuzey cephede ise %70 cam oranı
tercih edilerek hem doğal aydınlatmada çalışma
ortamları için sağlıklı ışık miktarı, hem de ısı kısmi yalıtımı sağlanmıştır.
ISITMA VE SOĞUTMADA KULLANILAN PASİF
SİSTEMLER
LABİRENT SİSTEMİ
Ankara’daki tipik karasal iklim koşullarının en
belirgin göstergesi olan gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkını kullanarak ısıtma ve
soğutmadaki enerji sarfiyatını minimize etmek
üzere, bodrum katta labirent tasarlandı. Yazın
gece boyunca dış ortamdaki soğuk hava, bacalardan geçerek bu labirenti kat ederken, labi-
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rent duvarının soğumasına ve adeta bir batarya
gibi bu soğukluğu hapsetmesine yardımcı olur.
Gündüz ise dışarıdaki sıcak hava bu bataryadan
geçirilir, soğuk beton kütle sayesinde sıcaklığını
bırakır ve ön şartlandırılmış olarak klima santrallerine ulaşır ve kullanım alanlarına yönlendirilir.
Yaz aylarında,
•

Dış ortamdaki sıcak hava bacalardan ve
menfezlerden labirente giriyor.

•

Sıcak hava labirentte yol kat ettikçe doğal
olarak soğuyor.

•

Sıcaklığını yitiren hava klima santrallerine
ulaşıyor, koşullara göre gerekiyorsa daha da
soğutuluyor.

•

Soğuyan hava klima santralleri ile iç ortama
bırakıyor.

Kış aylarında,
•

Dış ortamdaki soğuk hava bacalardan ve
menfezlerden labirente giriyor.

•

Soğuk hava labirentte yol kat ettikçe doğal
olarak ısınıyor.

•

Belirli oranda ısınan hava klima santrallerine
ulaşıyor, koşullara göre gerekiyorsa daha da
ısıtılıyor.

•

Isınan hava klima santralleri ile iç ortama bırakıyor.

Soğutma döneminde, uygun şekilde tasarlanan labirent etkili bir soğuk havalandırma sağlayacaktır. Taze havanın 6 m³/s hız ile labirentte
dolaşması ile ek soğutma gerekmeden sağda
görülen grafikteki çıkış sıcaklığına ulaşılacaktır.
Isıtma döneminde ısıtma yükünün en yüksek olduğu günün ilk saatlerinde, taze hava labirenti

ön-ısıtma için dolaşabilecektir. Gece süresince
ise labirentteki havalandırma durdurulacak ve
sabit toprak sıcaklığı labirenti yaklaşık 15 C’ye
yavaş bir şekilde geri ısıtacaktır.

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI
Toprak kaynaklı Isı pompası kullanımı ile yaz ve
kış aylarında toprağın değişmeyen ısısından faydalanarak binada ısıtma ve soğutma yükü azaltılmaktadır. Basit anlatımla;
•

Yaz aylarında toprak havadan daha serin
olduğundan, ısı pompaları ile ısısı düşürülen
su binada döşeme içinde yer alan kanallarda
dolaştırılarak mahallerin soğutulması sağlanıyor.

•

Kış aylarında ise toprağın ısısı ile ısısı yükseltilen su döşeme içinde yer alan kanallarda dolaştırılarak mahallerin ısıtılmasına katkı
sağlıyor.

SOLAR DUVAR
•

Binanın güney- güneybatı cephesinde oluşturulan Solar duvar ile solar duvar ve dış
cephe duvarı arasındaki hava güneşin etkisi
ile ısınarak yükseliyor ve sistem ile iç ortamın ısıtılmasında enerji verimliliği sağlıyor.

•

Isıtma modundayken, binanın minimum 9
m3/s taze havaya ihtiyacı olduğu hesaplandı. Çeşitli simulasyonlar sonucunda, güneş
duvarının yaklaşık olarak 4m3/s’lik, güneş
bacalarının ise 600 l/s’lik hava miktarını karşılayacağı tahmin edildi.

•

Solar ön-ısıtma, giriş hava sıcaklığını 6 C’den
daha fazla yükseltebilecektir, bu da güneşli
bir kış günüde yaklaşık olarak 50 kW ısı kazancına denk gelmektedir (1 güneş duvarı
ve 4 güneş bacası).
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SOLAR DUVAR UYGULAMASININ FAYDALARI
1. Mevcut ısıtma sisteminin ömrünü uzatacaktır.
2. Genel olarak yakıt maliyetlerinden dolayı sağlanamayan konfor şartlarının iyileştirilmesine
katkı sağlayacaktır,
3. Sıcaklık katmanlaşmasının önlenmesi ile homojen bir sıcaklık dağılımının elde edilmesine
katkı sağlayacaktır,
4. Büyük miktarlarda CO² salınımını önleyecektir,
5. Yazın pasif soğutma ile güney duvarının aşırı ısınmasının önlenmesi ile soğutma yükünde
azalma sağlayacaktır,
6. Güneş enerjisi ile çok önemli miktarlarda aktif
ısıtma sağlayacaktır,
7. Bina ısısının korunumuna katkı sağlayacaktır,
İpek Yolu Medeniyetleri

94

8. Hafta sonları güneş olduğunda bedava ısıtma
imkanı ve böylece hafta başında aşırı soğumayan bir bina ortam koşullarının elde edilmesi
öngörülmüştür.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN DİĞER SİSTEMLER
Döşemeden serinletme ve ısıtma:
Döşemelerin içine su boruları döşenerek betonarme döşemelerin su borularında dolaşan suyun sıcaklığı ile serinletilmesi/ısıtılması öngörülmüştür. Bu sayede ortam ısısının düşürülmesi/
artırılması ve ısıtma/soğutmada elektrik tüketiminin azaltılacağı hesaplanmıştır.
Chilled Beam üniteleri ile enerji etkin soğutma
ve havalandırma:

Chilled Beam sistemi ile soğutma ve havalandırma tek sistemde çözülmektedir. Bu sistemle
hem enerji tasarrufu sağlanacak, hem de ortam
hava kalitesi maksimum düzeyde tutulacaktır.
Bina otomasyonu ile enerji verimliliği:
Binada enerji tasarrufunu maksimum düzeyde
tutmak için sistemlerin otomasyonunun yapılması ile enerji kayıplarının minimum düzeyde
tutulması sağlanacaktır.
Yeşil çatılar:
Yeşil çatı uygulaması ile hem ısı yalıtımı sağlanacaktır, hem de doğaya verilen zararın bir nebze
olsun telafisi sağlanacaktır.

%80 oranında azalacağı, su tüketimi maliyetlerinin standart bir kamu binasına göre yaklaşık
olarak %60 oranında azalacağı hesaplanmıştır.

Kaynaklar:
•

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

•

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

•

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

•

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Çevre dostu ve yerel malzeme seçimi:
Bina yapımında kullanılacak malzemelerin üretiminden inşaat sahasına nakliyesine kadarki
süreçleri irdelenerek çevre dostu malzemeler
kullanılmasına gayret edilmiştir. Ayrıca hafriyat
toprağının başka bir yere nakledilme sürecindeki karbon salınımı, fosil yakıt tüketimi vs. göz
önüne alınarak hafriyat toprağından kerpiç elde
edilerek, labirent sisteminin elde edilen kerpiçle
imal edilmesi planlanmıştır.
Fotovoltaik Piller:
Binanın ve çevresinde yer alan binaların konumları etüt edilmiş, ve fotovoltaik pillerin çatıda yer
almasının uygun olacağı sonucu elde edilmiştir.
Güneş enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi
ile binanın elektrik yükü hafifletilecektir.
Gri Su Sistemi:
Gri su sistemi ile lavabolarda kullanılan su toplanarak tuvalet sifonlarına aktarılarak su tasarrufu
sağlanması, ayrıca yağmur sularının toplanarak
bahçe sulamada kullanılması planlanmıştır.
Bu sistemler sayesinde binanın 60 yıl ömrü olduğu kabul edilerek bugünkü fiyatlar üzerinden
yapılan hesaplamalarda enerji maliyetlerinin
standart bir kamu binasına göre yaklaşık olarak

KAMUDA YEŞİL BİNA DÖNEMİ BAŞLIYOR
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Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi

(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
Enver İSKURT
Karayolları İşletmeler Daire Başkanı
TDMMB Ulaştırma Komitesi Üyesi

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit
Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları
Dahil) Otoyolu projesi kapsamında
yapılacak olan İzmit Körfez Geçişi
Asma Köprüsü, 1550 m. orta
açıklık uzunluğu ile dünyanın en
büyük orta açıklıklı asma köprüleri
arasında yer almaktadır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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D

ünyadaki önemli Yap-İşlet-Devret projelerinden olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi, TürkDünyasında bulunan sayılı büyüklükteki projeler arasında ilk sırada yer alarak
tüm Dünya ya adını altın harflerle yazdırarak
ülkemizin gurur kaynağı olmuştur.
Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde
yer alan Türkiye, bölgesel ve kıtalararası ticarette bir köprü konumundadır. Bu nedenle, ulaşım
sistemlerinin herhangi bir aksama olmayacak
şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Uluslararası ticaretin ulaştığı boyutlar, ulaşım
sisteminde özellikle karayolu altyapı projelerinin
önemini artırmaktadır. Bu hedef doğrultusunda
2023 yılına kadar 11 adet otoyol projelerinin finansmanı özel sektör tarafından temin edilmek

Harita 1.1

üzere Yap – İşlet – Devret modeli ile ihale edilmesi planlanmıştır. (Harita 1.1)
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Karayolları 1., 14. ve 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde
yer alan Gebze- Orhangazi- Bursa-Balıkesir- Manisa- İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu

güzergahı, Avrupa Yolları kapsamında bulunan
E-Yolları ağında yer almaktadır. (Harita 1.2) Aynı
zamanda TEM (Trans European North-South Motorway Project) güzergahının bir parçası olan bu
yol, Türkiye’nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana karayolu koridorları olarak kabul edilmektedir.

Harita 1.2
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Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olmanın yanı sıra en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul,
İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinin
yer aldığı Marmara ve Ege Bölgelerinin ekonomik gelişimini sürdürebilmesi, bölge içinde gerçekleştirilecek diğer projeler yanında karayolu
ulaşım projeleri ile de doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, bu bölgede gerçekleştirilmesi planlanan
Gebze- Orhangazi- Bursa-Balıkesir- Manisa- İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu Projesi
özel önem arz etmektedir. Proje ile ulaşım altyapısının hizmet seviyesi artacak, ulusal ve uluslararası ulaşım talebi en üst düzeyde karşılanmış
olacaktır. (Harita 1.3)
PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ
Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına (GSYİH)
en yüksek katkıyı Marmara ve Ege Bölgelerinde
yer alan iller sağlamaktadır. Türkiye ekonomisi-

Harita 1.3
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nin belkemiğini oluşturan ve nüfusun önemli bir
bölümünün yaşadığı bu bölgede mevcut yollarda artan trafik yoğunluğu, yol güvenliği, seyahat süresinin uzaması gibi problemlerle karşı
karşıya kalınmakta, bu çeşit problemler ise;
•

Taşıt hızlarının azalması nedeniyle seyahat
süresinin uzamasından uğranılan kayıp,

•

Taşıt İşletme Giderlerinin artmasından (artan yakıt tüketimi, araç bakım ve onarım giderleri vb.) oluşan ekonomik kayıp,

•

Trafik sıkışıklığının neden olduğu emisyon
artışları ve gürültü kirliliği,

•

Mevcut devlet yollarının geometrik standardının düşük olmasından dolayı üst sınırları
zorlayan sürücülerden kaynaklanan trafik
kazalarının meydana gelmesi

gibi sonuçlar doğurmaktadır.

Bölgede ekonomik getirilerin altyapının gelişmesine paralel olarak artacağı bir gerçektir.
Bölge ekonomisinin gelişimini sürdürebilmesi,
bölge içinde gerçekleştirilecek diğer projeler
yanında ulaşım projeleri ile de doğrudan ilgilidir. Bu bölgede gerçekleştirilmesi planlanan
Gebze-İzmir Otoyolu Projesinin amacı başlıca
sanayi, ticaret, turizm ve tarım merkezlerinin
bulunduğu Marmara Bölgesi ile Ege Bölgelerini
kesintisiz, erişim kontrollü, güvenli, konforlu bir
karayolu ulaşımıyla bağlamaktır.
Ulaşım alternatiflerine göre Körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Körfezi mevcut yolu
kullanarak (dolaşarak) geçmek 1 saat 20 dakika,
feribotla geçmek 45~60 dakika iken planlanan
köprü ile geçmek 6 dakika (söz konusu değerler
otomobil için hesaplanmış yaklaşık değerlerdir)
olarak tespit edilmiştir. İzmit Körfezi köprü ile
geçildiğinde geçiş süresi kısalmakta, konfor artmaktadır.
Trafik hacmi açısından Türkiye’nin en yoğun
birkaç koridoru içerisinde olan İzmit Körfez geçişinin köprü ile sağlanması ve koridorun otoyol
olarak gerçekleştirilmesinin sağlayacağı faydalar aşağıda belirtilmiştir.
•

•

•

Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi Otoyol ağı
ile bağlanmış olacak ve mevcut Gebze-Orhangazi-İzmir aksının trafik yükü % 30 nispetinde azalacaktır.
Ulaşım İstanbul’dan; Bursa’ya 1 saate, İzmir’e
3,5–4 saate, Eskişehir’e 2–2,5 saate inerek ve
karşılığında yılda 650 Milyon $ tasarruf sağlanacağı öngörülmüştür.
Büyük turizm potansiyel olan Güney Ege
Bölgesi’ne ve Antalya’ya ulaşım daha kısalacaktır.

•

Balıkesir ve Manisa sanayi yatırımları için
yeni çekim alanı olacaktır.

•

Güzergâh çevresinde yer alan Eskişehir-Bozüyük-Bilecik Bölgesi’nin sanayisine olumlu
katkı sağlayacaktır.

•

İzmir Limanı, Marmara Bölgesi Limanları ve
yapımı planlanan Çandırlı Limanı ile bağlantı sağlanacaktır.

•

Planlanan asma köprü ile Körfezi geçme süresi 6 dakika olacaktır.

•

Taşıt-işletme giderleri düşecektir.

•

Olumsuz çevresel etkiler (trafik sıkışıklığının
neden olduğu emisyon artışları, gürültü kirliliği vb.) en aza inecektir

•

Yolun geometrik standardının yetersizliğinden kaynaklanan trafik kazalarında azalma
sağlanacaktır.

PROJEYE AİT ÖNEMLİ YAPILARA AİT TEKNİK
BİLGİLER
Gebze – Orhangazi – İzmir (İzmit Körfez Geçişi
ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu projesi kapsamında;
•

384 km Otoyol

•

49 km Bağlantı yolu

•

Orta açıklığı 1 550 m olan 2 682 m toplam
uzunluğunda bir adet asma köprü,

•

1 378 m güney yaklaşım Viyadüğü,

•

18 982 m uzunluğunda 35 adet Viyadük,

•

6491 m boyunda 3 adet Tünel,

•

150 adet Köprü

•

21 adet gişe alanı

•

16 adet OHT alanı

•

6 adet Otoyol Bakım İşletme Merkezi

•

3 adet Tünel Bakım İşletme Merkezi

Bulunmaktadır.
Projenin;
•

Toplam yatırım tutarı 6,3 Milyar ABD Doları,

•

Yapım süresi 7 yıl (5 Yılda bitirilmesi hedeflenmiştir).
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İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER

nin dışında rüzgar ve deprem gibi çevresel faktörler daha belirleyici rol oynamaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve
Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu projesi kapsamında yapılacak olan İzmit Körfez Geçişi Asma
Köprüsü, 1550 m. orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında yer almaktadır.

İzmit Körfez Geçişi Köprüsünün bulunduğu coğrafi konum bölgede bulunan fay hatları ve depremsellik durumu açısından çok yüksek risklere
sahip olması nedeniyle bir yılı aşkın süreyle kara
ve denizde jeolojik, jeoteknik ve sismik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların neticesinde İzmit Körfez Köprüsünde fay hatları dikkate
alınarak köprü ayak yerleri ve ankraj yerleri belirlenmiştir.

Bilindiği üzere asma köprülerin tasarımı yapılırken ölü yük ve trafik yüklerinin sıcaklık etkileri-

Sıra No

Köprü Adı

Ülke

Orta Açıklık Uzunluğu (m.)

1

Akashi Kaikyō Köprüsü

Japonya

1.991

2

Xihoumen Köprüsü

Çin

1.650

3

Great Belt Köprüsü

Danimarka

1.624

4

İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

Türkiye

1.550

İpek Yolu Medeniyetleri
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KÖPRÜ AÇIKLIĞI (ORTA AÇIKLIK): 1550m

ASMA KÖPRÜ ÇELİK VE BETON MİKTARLARI

KÖPRÜ ASMA GÖVDE UZUNLUĞU:

ÇELİK İMALATI

2682 m ( 566 m + 1550 m + 566 m )

KULE KUZEY: 9.000 ton

KÖPRÜ GENİŞLİĞİ: 35,93 m
KULE YÜKSEKLİĞİ: 235, 43 m
KÖPRÜ KUZEY AYAK YÜKSEKLİĞİ: 53,70 m
KÖPRÜ GÜNEY AYAK YÜKSEKLİĞİ: 52,20 m
ANA KABLO ÇAPI (ANA GERGİ): 781 mm

KULE GÜNEY: 9.000 ton
ANA KABLO: 18.750 ton
ASKI HALATI: 740 ton
TABLİYE: 33.000 ton

ANA KABLO ÇAPI (KENAR GERGİ): 788 mm

KAZIK: 13.000 ton

ANA KABLO İÇİNDEKİ BÜKLÜM SAYISI:

TOPLAM ÇELİK İMALAT: 83. 490 ton

110 Adet

BETON İMALATI

BÜKLÜM İÇİNDEKİ TEL SAYISI: 127 Adet

KUZEY ANKRAJ: 43.000 m³

ASMA HALAT ÇAPLARI: 107 mm, 129 mm,

GÜNEY ANKRAJ: 93.000 m³

ASMA HALAT SAYISI: 210 Adet (105 + 105)

KUZEY KESON: 21.000 m³

TABLİYE SEGMENT SAYISI: 113 Adet
KÖPRÜ KULE KESON EBATLARI:
67 m X 54 m X 15 m
KULE TEMELİ ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KULLANILACAK KAZIK SAYISI (KUZEY-GÜNEY):

GÜNEY KESON: 21.000 m³
DİYAFRAM DUVAR: 20.000 m³
KAZIK: 13.000 ton
TOPLAM BETON İMALATI: 198.600 m³

390 Adet (Ø 2000 mm çapında t: 20–25 mm)
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İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜ YAPIM
ÇALIŞMALARI
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve
Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu projesi kapsamında yapılacak olan İzmit Körfez Geçişi Asma
Köprüsü, 1550 m. orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında yer almaktadır. Asma Köprünün tasarım
çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup,
kuzey ankraj, güney ankraj ve çeşitli fabrikasyon
çalışmaları devam etmektedir.
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Güney Ankraj Bölgesi;
Güney Ankraj Bloğu İnşaatı: Güney Ankraj Bloğu
ana gövde (kütle) betonarme imalatları 1.60m
yüksekliğe sahip 10 tabakadan (LAYER) oluşmaktadır. Sırasıyla LAYER-0 (1. Tabaka), LAYER-1
(2. Tabaka), LAYER-2 (3.Tabaka), LAYER-3 (4.Tabaka), LAYER-4 (5.Tabaka) ve LAYER 5 arası betonarme imalatları 100% oranında tamamlanmış
olup LAYER 6 ve LAYER 7 de imalatlar devam
etmektedir. Toplamda %58’in üzerinde beton
dökümü gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Ankraj Bölgesi;
Kuzey Ankraj Bloğu: Kuzey Ankraj Bloğu ana
gövde (kütle) betonarme imalatları 2.0m yüksekliğe sahip 11 tabakadan oluşmaktadır. LAYER-0 (1.Tabaka) ile LAYER-7 (8.Tabaka) arası betonarme imalatlar 100% oranında tamamlanmış

olup LAYER-8 (9.Tabaka (-3.00m) – (-1.00m)) imalatları devam etmektedir.
Ayrıca ayak temeli ve gergi kirişi imalatları tamamlanmış olan dağıtım semeri ve ayağının
imalatları ise ana gövde ile eş zamanlı olarak
sürdürülmektedir. Toplamda %60’ ın üzerinde
beton dökümü gerçekleştirilmiştir
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Güney keson da aynı şekilde çekilerek Güney
Kule Temelinin bulunacağı alana getirilerek başarılı bir şekilde batırılmıştır.

Kule Keson temellerinin yerleştirileceği denizin
40 m altında bulunan kule temelleri alanlarında
3 m yüksekliğinde deniz tarama kazısı yapılmış,
zemin iyileştirilmesi için her bir kule temeli alanında 2 m çapında, 34,25 m boyunda 195 adet
çelik kazık çakılmıştır. Söz konusu temel alanlarında 3 m kalınlığında kırma taş malzemeyle
dolgu yapılmış olup, dolgu yüzeyi özel yöntemle düzeltilmiş ve kule keson temellerinin yerleşimi için hazır hale getirilmiştir.

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü kuzey ve güney kule keson temelleri, 67 m. boyunda 54 m.
genişliğinde ( 3.618 m2 ) ve 15 m. yüksekliğinde
olup keson temeller üzerine yerleştirilen 16 m.
çapında 27 m. yüksekliğindeki çelik şaft ile beraber toplam 42 m. yüksekliğindedir.

38.404 ton yüzdürme ağırlığında ve 10,7 m yüzdürme derinliğindeki kule keson temelleri, nihai
konumlandırılacakları Asma Köprü kule temelleri noktalarına yüzdürülerek getirilecek ve 12 saat
sürecek çok hassas batırma işlemi sonucunda
daha önceden zemini iyileştirilerek hazırlanan
temel tabanına yerleştirilecektir.

Deniz işleri;
Kule Temelleri: Kuzey Keson römorkörler vasıtasıyla Kaytazdere’de bulunan Islak Havuzdan
çekilerek Kuzey Kule Temelinin bulunacağı alana getirilmiş olup başarılı bir şekilde batırılmıştır.

İpek Yolu Medeniyetleri
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Kule Temelleri Betonarme İmalatlar
Kuzey Kule, Doğu ve Batı Çelik Şaftlar üzerinde
bulunan prekast kapaklar yerine yerleştirilerek
denizde Kule Temeli imalatlarına fiilen başlanılmıştır. İlk beton dökümü olan Batı Çelik Şaftı birinci kademe
((-21.00m)-(-11.00m) arası)
kendiliğinde yerleşen beton dökümü gerçekleştirilmiştir.
Güney Kulede ise batırma işlemi sonrası prekast
kapak montajı için gerekli hazırlıklar sahada devam etmektedir.
Çelik Kule & Tabliye İmalatı ve Montajı;
Çelik Kule İmalat: Her bir kulede 22*2 adet olacak şekilde 44 adet blok mevcuttur. Her bir blok
4 adet panelden oluşmaktadır.
Asma Köprü toplam 113 adet Tabliye elemanından ve her bir tabliye elemanı genel olarak 28
adet panelden oluşmaktadır. Toplam panel sayısı 3078 adettir.
Çelik Tabliye

Ana Kablo ve Askı Kablosu İmalatları;
Ana Kablo ve Askı Kablosu Tel Çekim ve Galvanizleme: Ana Kablo ve askı kablosu için tel çekme ve galvanizleme çalışmaları devam etmektedir.

GÜNEY YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi
ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu projesi kapsamında yapılacak olan Güney Yaklaşım Viyadüğü, projenin Hersek burnu kısmında, Asma
Köprü güney kısmı bitimi olan betonarme yaklaşım ayağı ile başlayan Km 7+081,76 noktası
ile güney yönündeki betonarme son ayağı olan
Km 8+460,68 noktası arasındaki 1.378,92 metre
güzergahta 11 adet çelik ayaklar üzerine çelik
tabliye olarak inşa edilecek viyadük yapıdır.

Kule Panel İmalatları

İpek Yolu Medeniyetleri
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Güney Yaklaşım Viyadüğü

KÜNEY YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ YAPIMI

Genel Görünüm
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Çalışmalara başlanılmış olup, temel, elevasyon
ve tabliye çelik imalatları devam etmektedir. Ayrıca tabliye sürülme faaliyetlerine başlamıştır.

YÜKSEKLİK
Maksimum: 47,0 m

ÇELİK ELEVASYON

Minimum: 6,5 m

ELEVASYON ADEDİ

TOPLAM AĞIRLIK

11 adet

7.000 ton

TABLİYE
Tabliye modüller halinde üretilecek olup, her bir
modül aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 16 adet
alt bileşenden oluşacaktır.
Tabliyenin sürme işlemi yapılacak kısmı için yaklaşık 40 m. ve ortalama 760 ton ağırlığında 28
adet Modül üretimi yapılacak, sürme işlemi sırasında söz konusu modüller kaynakla birbirine
bağlanacaktır.
Toplam 1.380 m. olan tabliyenin 10 açıklığını
oluşturan 1.120 m.lik ve yaklaşık 21.250 tonluk
kısmı bir bütün olarak Sürme–İtme işlemi ile yerine monte edilecektir.
Son 2 açıklıktaki 260 metrelik kısım ise Ağır Kaldırma yöntemi ile monte edilecek olup, söz konusu işlemde toplam 4.750 ton kaldırma işlemi
yapılacaktır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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TOPLAM AĞIRLIK
(Elevasyon ve Tabliye) 33.000 ton
SAMANLI TÜNELİ:
Projelendirme
Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu Projesi’nde yer alan üç otoyol tünelinden birincisi olan
Samanlı Tüneli - İstanbul istikameti ( sağ tüp )
3.534 m. ve İzmir istikameti ( sol tüp ) 3.486 m.
olacak şekilde 3’er şeritli 2 tüp şeklinde projelendirilmiştir.
Tünelin her bir tüpü 12 m. lik platform genişliğine sahiptir. Platform 3,75 m. genişliğinde 3 adet
şerit, 0,375 m. 2 adet banketten oluşmaktadır.
Ayrıca 2 adet 1,20 m. lik tretuvar mevcuttur.

Tünel enkesiti atnalı biçiminde olup, tretuvar
başlangıç noktalarındaki gabarisi 5 m. olacak
şekilde tasarlanmıştır.
Tünel boyunca 500 m. de bir olmak üzere 6 adet
Acil Geçiş (4 adet yaya, 2 adet araç) imal edilecektir.
İşletme Durumundaki Tünel Kesiti
İşletme döneminde emniyetli bir trafik akışı için
gerekli olan tüm standartlar sağlanmak üzere
tasarlanmış olan bu tünel, kamera sistemleri,
yangın emniyeti, sinyalizasyon, tünel içi ve dışı
su drenajları, duman ve görüş dedektörleri, havalandırma sistemleri, acil kaçış senaryoları vb.
gibi modern tüm sistemleri bünyesinde barındıracaktır.
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K

KAZAK HANLIĞI
550. YIL
Jılkıbay JAGIPARULI
Gazeteci-yazar
Türkiye Türkçesine Çeviren:

Malik OTARBAYEV
TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev Kazakistan halkına yaptığı Ulusal
Seslenişinde, “2015 Yıl, milli tarihimizi
yüceltme ve günümüzün başarılarımızı
değerlendirme açısından bir Bayram
Yılıdır. Kazak Hanlığı’nın Kuruluşunun 550.
Yıldönümünü, Kazakistan halkı Asamblesi
ile Anayasamızın 20. Yıldönümünü, 2.
Dünya Savaşı Zaferi’nin 70. Yıldönümünü
hepimiz kutlayacağız. Bu tarihi olayları
kutlamak suretiyle yeni nesillere idrak
etmeliyiz,” diyerek bu yılın önemli bir yıl
olduğunu açıkladı.
İpek Yolu Medeniyetleri
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azakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Kazakistan halkına yaptığı Ulusal Seslenişinde, “2015 Yıl, milli tarihimizi yüceltme ve
günümüzün başarılarımızı değerlendirme açısından bir Bayram Yılıdır. Kazak Hanlığı’nın Kuruluşunun 550. Yıldönümünü, Kazakistan halkı
Asamblesi ile Anayasamızın 20. Yıldönümünü,
2. Dünya Savaşı Zaferi’nin 70. Yıldönümünü hepimiz kutlayacağız. Bu tarihi olayları kutlamak
suretiyle yeni nesillere idrak etmeliyiz,” diyerek
bu yılın önemli bir yıl olduğunu açık söyledi. Hemen hemen çeyrek asır zaman diliminde dünyaya iyi yanıyla kendisini tanıtabilen Kazakistan’ın
devlet olma süreci dünden başlanmadığı belli.
Devlet Başkanı 2014 yılın 22 Ekim ayında Astana’da gerçekleşen bir toplantıda: “Kerey ile Canibek Hanları 1465 yılında ilk Hanlığı kurdular.
Böylece Kazak devletinin ilk oluşumu o dönemden başlamaktadır,” diyerek devlet olma sürecinin sadece bağımsızlık dönemiyle sınırlı kalmadığını açık beyan etmektedir.
Bundan beş buçuk asır önce Gök Orda hükümdarı Rus Han’ın nesilleri olan Kerey ile Canibek
Abilhayır Han’a başkaldırarak Şu nehrin boyunda yerleşen Kuzubaşı kentinde bağımsız hanlık
bayrağını diktiler. Hürriyeti tahayyül eden Kerey
ile Canibek yeni bir ulusun bağımsızlığını ilan
ederek Kazak Hanlığı adını verdiler. Meşhur tarihçi Muhammed Haydar Dulati’nin yazılarına
istinat eden Kazak tarihçileri Kazak Hanlığı’nın
kuruluş tarihinin 1465 yılı olduğunu öne sürmektedirler. İlkinde Kerey ile Canibek sultanlara
inanarak Hanlığa dahil olan Kazak halkın sayısı
200 bin civarındaymış. Fakat tüm Kazak topraklarına yayılan o dönemin Kazak nüfusu kat kat
daha büyüktü. Şu nehrin boyunda (Şu anki Kazakistan’ın Güney bölgesinde, Kırgızistan sınırında Jambıl Eyaletinde) kurulan Kazak Hanlığı
Gök Orda’dan kalan toprakları elde etmek için
çeşitli saldırılar düzenlediler. Böylece 1465 yılında Kazakistan’ın ilk temeli Kazak Hanlığı olarak atıldı. Kazak devleti kurulduğunda Hanlığın
Beyaz Evi’nin sahibi yaşı büyük olan Kerey oldu.
Ondan sonra Canibek geçti. Kazak Hanlığı’nın ilk

milli sloganı “Alaş” idi. Devlet sancağı “Töre tanba”, yani Türk kavimleri zamanından devam ede
gelen damga. Bayrağı ise, Töre damgalı kırmızı
bayraktır. Başkenti ise, şu anda Güney Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri
Türbesinin bulunduğu Türkistan kenti.
Kazak Hanlığı’nın dört devirlik hayatında yirmiden fazla hanlar hükümdarlık etmişler. Bu
hanların hayatları her çeşitti. Tabi ki, devletin
devamı için, halkın refahta yaşamaları için tarihi dönüş ve değişim yapan hanlar yok değildi.
Fakat mahruti olarak tarihe göz attığımızda,
hepsi hanlığın bekası için mücadele verdiler. Kazak Hanlığı kurulmadan önce Üysin Kavmi eski
toprakları sayılan Yedisu’da, Dulat Kavmi İle Şu,
Talas nehirlerin boyunda, Issık Gölün güney bölgesinde, Güney Kazakistan’ın Otırar bölgesinde,
Kanlı Kavmi Kara dağların eteklerinde, orta Sır
derya ile Yedi suyun batı tarafında, Argın Kavmi
Yertis nehrinden batıya doğru Orta Kazakistan
topraklarında, Sır derya’ya kadar ve Yedi suyun
batı tarafında, Nayman Kavmi Uludağlardan
Yesil nehrine kadar, Konırat Kavmi Türkistan ile
Karadağların topraklarında, Kerey Kavmi Tar-

bağatay’da, Yertis nehrinin boyunda, Zaysan
gölünden Om ile Tobıl nehirlerin hangarlarına
kadar geniş topraklarda yerleşerek kavim kavim
olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Sibirya’dan
Sır derya’ya kadar, Yertis nehrinden Jayık nehrine kadar Kıpçak Kavmi de bulundu. Dolayısıyla
günümüzün Kazakistan toprakları hiçbir zaman
sahipsiz olmamıştır.
“Tarih-i Raşidi” adlı Muhammed Haydar Dulati’nin kitabında: “Canibek Han ile Kerey Moğolistan’a gittiler. Esenboğa Han onları karşılayarak
Moğolistan’ın batı kenarındaki olan Şu ile Kuzubaşı kentlerini hediye etti…” diye önemli yazılar
vardır. Kuruluş gününden itibaren ün kazanan
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O esnada hastalıktan Abilhayır Han vefat eder
ve tüm halkı Kazak devletinin bir parçası haline
gelir.

Kazak Hanlığı’na Deşti Kıpçak halkı Abilhayır
Han’ın baskısında kurtularak dâhil oldular. Abilhayır Han Kazak Hanlığı’nın kuruluşuna böylece
karşı çıktı ve saldırmayı düşündü. Fakat onun
hükümranlığın altında bulunan askerler ilk kurulan Kazak devletine dehalet ettiler. Zira onlar
da Kerey ile Canibek’in akraba topluluklarıydı.
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Yine Kerey ile Canibek bağımsız bir devlet olma
mücadelesini vermeye devam ederler. Aynı zamanda Abilhayır Han’la yaka paça olan Joşı’nın
oğulları Ahmet Han ile Mahmut Sultanların, Batı
Sibirya’nın hükümdarı olan İbak Han’ın güçlerinden faydalanarak daha da güçlenirler. Ve kendilerini pek sevmeyen Noğay Birliğiyle işbirlik
anlaşmasını imzalarlar. Böylece Kazak Hanlığı’na
karşı güç gösteremeyen Abilhayır Han’ın mirasçısı Şayh Haydar mağlup olur. Deşti Kıpçak’a söz
geçirmek için yeltenen Özbek Ulusu kaçmak
zorunda kalır. Sonunda 40 yıl boyunca Abilhayır
Han’ın baskısı altında bulunan Deşti Kıpçak toprakları Kazak Hanlığı’na geçer. Tarihi yazılarda o
dönemde Kazakların nufüsü bir milyonu geçer.
O dönemde dünyada bu kadar az nufüsa sahip
olan devlet hemen hemen yoktu.

kutlayacağız,” demişti. Tarih, hem ilim hem de
talimdir. Dolayısıyla, devlet olma sürecinde yer
alan hanlarımızın zamanını, o döneme ait şairlerle ozanları, bilerle kahramanları yeni neslin
idrakine nüfuz ettirmek lazım.

HALK BİRLİĞİ, BEREKET İLE
İHSANIN ÇAĞRISIDIR
Abiş KEKİLBAYEV
Kazakistan’ın Halk Yazarı
Türkiye Türkçesine Çeviren:

Malik OTARBAYEV
TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi

B

undan beş buçuk asır önce ilk çadırını kuran
Kazak Hanlığı günümüzde büyük devlete
dönüştü. Devletin oluşması hem uzun hem de
zor bir süreçtir. Zira tarihte dar yollardan, kaygan
zeminlerden geçen Ulu Göç, her çeşit sinsi siyasetin tesiri altında kaldığından dolayı asıl tarihi
değerlerimizi doğru okumaya imkân bulamadık. Tarih ise, halkın geçen hayatı, dedelerimizin
hayat yoludur. Eğer ki, halk öz tarihini bilmezse,
ya da bir millet kendi tarihini kaybetmiş olsa, neticesinde kendisinin silinip gitmesi mukadderdir.
Demek halkın bir bütün olarak ruhuyla beraber
oluşan tarih hiçbir zaman silinmez.
Kazak Hanlığı’na 550 yıl! Geçen sene Bağımsızlık
bayramına ithaf edilerek düzenlenen toplantıda Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev: “Ulu
Bozkırda tüm Avrasya kıtasını avucunda tutan
büyük devletler olmuştur. Koskoca coğrafyaya yayılarak hür yaşamanı sürdüren milletler
olmuştur. Günümüzün Kazakistan devleti, o
dedelerden kalan mirastır. Milli tarihimiz ile kültürümüzdeki önemli bir gün sayılan Kazak Hanlığı’nın Kuruluşunun 550. Yıldönümünü hepimiz

O dönemde: “Hiçbir düşmanın baskı yapamadığı milletiz, edepsiz sözleri kabullenmeyen bir
milletiz, dostumuza savunan bir milletiz, nimete şükredebilen bir milletiz,” diye düşüncelerini
aktaran Kazıbek Bi gibi Kazak halkının kıymetini, milli vasfı bu şekilde ayan beyan kimse ifade edememiştir sanırım. Alaş oğlu (Kazak oğlu)
önceki hem sonraki tarihlerinde nice yüksek
yokuşlardan, derin göllerden geçerek hürriyete
kavuştu ve dünyada “Kazak” adına sahip çıkarak “Ebedi El” olmak için, parlak geleceği için
gayretler sarf etmektedir. Bağımsızlık ile eşitliğin, birlik ile beraberliğin sembolü olan Kazak
halkının milli bayramını, yani Kazak Hanlığı’nın
Kuruluşunun 550. Yıldönümünü ilk defa devlet
düzeyinde kutlayarak milli değerlerimiz ile gelişim yolunu yücelteceğinden, Altı Alaş’ın ruhunu
yükselteceğinden eminiz!
“Ebedi El” prensibi kalkınmanın asıl milli değerini, Kazakistan halkının ortak gaye ile tarihi kaderini net olarak göz önümüze sergilemektedir.
Zira “Ebedi El” mefkûresine bağlı olarak yeni
nesillerin birliği ile devamlılığın neticesinde gerçekleşecek olan bu tarihi hayali Reis-i Cumhur
tarafından halkın üç kuşağına seslendirilmesi
dünkü tarihte kalan dedelerimizin o dinmeyen
sedalarını tekrar dile getirmiş gibi tesir etmektedir. Devlet oluşumunun yıldönümünden amaç,
her şeyden önce vatandaşların vatanseverlik
duygularını güçlendirmek ve Kazakistan’a devlet olmanın zihniyetini daha da geliştirmektir.
Böylece hem milletin hayatını hem de parlak
tarihi anları yaşatan milletimizin ulu toyu, Kazak
Elinde yaşayan bütün halkların ortak bayrımıdır!
Bu bayramı kutlamak hepimizin borcumuzdur.
Milletin barışı, güzelliğin garantisidir. Bir yumruk
gibi güçlü olmalıyız. Birliğinden vazgeçen millet
bahtsızdır. Bereket ile ihsanın baş kaynağı halkın
birliği olduğunu da Bağımsızlığın bir asra bedel
ilk döneminde hepimiz şahit olmaktayız.
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Türk-Amerikan ilişkileri,
(Nisan Ayındaki Gelişmeler)

Ali ÇINAR
Türk-Amerikan Dernekleri
Eski Federasyonu Başkanı
TDMMB ABD Ülke Temsilcisi

2015 yılına Türkiye ve Türk
Amerikan toplumu hızlı girdi.
Hızlı girişinin göstergesi olarak
Ermeni Diasporasının başlattığı
PR kampanyası ve hazırlıkların
somut olarak belli eyaletlerde
yayılmaya başlaması olduğunu
belirtebilirim.
İpek Yolu Medeniyetleri
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N

ew York’ta Üniversitelerden panellere, tiyatro oyununa, Sosyal Medyadaki gürültülerinden, Kongre Üyeleri ve Senatorlere baskıya
kadar birçok çalışmaları Var!..
Ermeni Diasporası dahada ileri giderek, Türkiye
Cumhuriyeti ile çalışan ticari firmalara dahil PR
ve Lobi firmalarını tehdit ederek, Türkiye ile sözleşmelerinin iptalini istemiştir.
Ermeni Diasporası Nisan 2015’e hazırlanırken,
Türk Diasporası da yakın zamanda Washington Büyükelçimiz Serdar KILIÇ ve NY Başkonslosumuz Ertan YALÇIN ile birlikte toplanarak,
bir Koordinasyon Heyeti kurulmasına öncülük
etmişlerdir. Bu kurul Ermeni konusunda acilen
yapılacak çalışmaları düzenlemek ve koordine
etmek için hazırlıklarına başlamıştır.
Hernekadar geç kalınmış bir çalışma olup ve
bazı Dernek Başkanlarının tribünlere oynama

Yukarıda belirttiğimiz Kurul dışında Türk toplumunun bireyleri olarak bu dönemde yapmamız
gerekenler:
1- Türk Dostluk Grubu Üye sayılarının artırılmasını sağlamak.
2- Yeni Seçilen Üyeleri, ofislerinde ziyaret etmelerini teşvik etmek.
3- Sözde Ermeni soykırımı dahil ülkemizi karalayan tasarilara karşı yeni seçilen üyelere bilgilendirme çalışması yapmak.
4- Yeni Seçilen Kongre Üyelerinin ofislerinde
full-time, part-time veya stajyer Türk olması için
öneride bulunmak.
5- Belirlenecek Kongre Üye ve Senatorlere maddi destek vermenin yanında kampanyalarına iştirak edilmesi.
6- 2016 da Başkanlık Adayı açıklayacaklar ile yakın teması sağlamak.

hevesi olsa da, şu dönemde olmazsa olmaz bir
kurul olduğunu ve birliktelik zamanının acilen
gösterilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum.
Amerikan Kongre Başkanı Boehner, Sözde Ermeni Soykırımı konusunu gündeme getirmeyeceklerini önceden kamuoyuna açıklamış ve Bunun
dışında, Amerikan Senatosunda da Dış İlişkiler
Komite Başkanı olarak Türk Düşmanı Menendezin yerine, sözde ermeni soykırıma karşı çıkan
Türk Dostu Senatör Bob Corker geçmiştir.
Bu arada New York merkezli Türk İlerleme Enstitüsü, geçen hafta Amerikan Kongresinin yakından takip ettiği Politico dergisine ilan verip,
“Önümüzdeki 100 yıla bakalım” diyerek Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi için pozitif bir
mesaj vermiştir. Dünyanın en fakir ülkelerinden
olan Ermenistanın, yurtdışındaki Ermeni Diasporası tarafından kullanılması ve ekonomik kaybına daha fazla uğramamasını tavsiye ederken,
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gün eski Kongre Üyesi ve hala güçlü bir konumu
olan Dan Burtonun Ermeni-İran iliksisi ile Ermeni Diasporasını gerçek yüzünü gösteren konuşması önemli gelişmelerdendi.

Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeni Diasporasi; sokakta, üniversitede, kongre koridorlarında
ve medyadaki mücadelemiz aralıksız olarak devam etmelidir.

2- Türk-Amerikan toplumunun kurduğu Yönlendirme Komitesi, Washington DC’de 24 Nisan
hazırlığı yaparken, sosyal medya dahil bir hareketlilik, Ermeni Diasporasını rahatsız etmiş durumdadır.

Son 10 gün içinde yapılan aktiviteler özet
olarak:

3- Turkish Institute for Progress adli Ermeni Konusunda çalışmalar yapan kurum; Politika dahil
birçok yerde, PR konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

1- Amerikan Kongresi ve Senatosunda istenilen
desteği alamayan Ermeni Diasporası hala destek
toplamaya çalışırken, bizlerin de birçok dernek
temsilcilerimiz ile beraber Kongre-Senato üyeleri ile görüşmesi ve TIP aracılığı ile Pennsylvania
Kongre Üyesi Bill Shusterin meslektaşlarına verilen “hayır desteklemeyin” mektubu, ve gecen

4- Ermenilerin 2015 Responsibility adli Genel
büyük toplantılarına katilim düşük olurken New
York’taki panellerine 40 kişi katılması ilginç bir
bilgi olarak gelmiştir. Türkiye’nin karalandığı
programda sözde Türk Konuşmacılar ise: Ümit
Kurt, Ruken Şengül, Bilgin Ayata, Seyhan Bayraktar’dan oluşmuştur.

İpek Yolu Medeniyetleri

116

New York’ta Türk Haftası Kutlamaları
(TDMMB Korteji)

5- Kaliforniya’da Atatürk anıtının konmaması
için yapılan mücadelede, Belediye Başkanını
kandıran Ermeni Diasporası, Türk toplumunun
sessiz kalmayacağı mesajını görmüştür. Başkonsolosumuz Gülru Gezer’in toplantıya damga vuran konuşması, büyük bir başarı kazanmıştır.
6- Ermeni Diasporası George Clooney gibi ünlü
Hollywood Yıldızlarını kullanmaya başlamıştır.
Ermenilerin, “Türkiye’den yatırımlarınızı çekin”
kampanyası başlatması sonrası, Türkiye’de 74
milyon doları olan ABD’nin ünlü üniversitelerinden Berkeley, diasporanın baskısıyla parayı geri
çekmeye karar verdiğini açıklamıştır. (DivestTurkey!)
7- Türkiye Cumhuriyetin çalıştığı lobi firması
Gephartin Los Angeles Belediyesi ile olan sözleşmesini iptal ettirip ve Firma önünde de protesto gösterisi yapmıştır.

8- New York Kongre Üyelerinden yakın zamanda
Türk Dostluk Grubuna katılan Dış İlişkiler Komite
Üyesi olan ve tasarıya imza atmayan Lee Zeldin
ile, New York’ta çok başarılı görev yapan Başkonsolosumuz Ertan Yalçın, Yardımcısı Reyhan
Özgür ve İbrahim Kurtuluş’la birlikte gerçekleşen iki saatlik bir görüşme sağlanmıştır.
9- Türkiye Aleyhine artan karalama maalesef
devam ederken, Türk-Amerikan toplumu temsilcilerimizin ve vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki Yerel ve Federal Temsilcilere ulaşması
büyük önem arz etmektedir.
10- Türklerin yoğun olduğu New Jerseydeki
“Bergen Bölgesinde”, iki Meclis Üyesi Sözde Ermeni soykırımı 100. yılı nedeni ile bir tasarı sunmuştur. Acilen Türk toplumu olarak tepkilerimizi
gösterip, en kısa zamanda ziyaretlerimizi Meclis
üyelerimizle yapmamız önem arz etmektedir.
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DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, SİVİL TOPLUM VE ŞEHİR
Yahya AKENGİN
TÜRKSAV Genel Başkanı
TDMMB Onur Kurulu Üyesi

Y

üzde sekseni köylerde yaşayan bir toplumdan, yüzde sekseni şehri tercih eden bir toplum haline geçiş, sancılı bir dönem yaşamayı da
beraberinde getiriyor. Hele bu değişim 50-60
yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman aralığında
olmuşsa, bunun artçı tesirleri de kaçınılmazdır.
Tarihî şehir algısını önemli ölçüde değiştiren gecekondulaşma süreci de bunun somut bir yansımasıdır.
Tarihten gelen “şehir medeniyeti” kavramının
yanında yeniden şehirleşme gerçeği ve sorunu
da günümüz fikir hayatının, mimarlık ve mühendislik alanının gündeminde önemli bir yer
tutmaya başlamıştır. Gerek fikir ve kültür konuları gerekse mimarlık ve mühendislik meselelerinin, sivil toplum hareketlerine sahne olması,
yaşanan değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz
sonuçlarıdır.
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
ile Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın
(TÜRKSAV) birer sivil toplum kuruluşu olarak
zaman zaman gerçekleştirdiği birliktelik, diğer
başka sivil toplum kuruluşları da dahil olmak
üzere yukarıda belirtmeye çalıştığımız Türkiye
gerçeğinin bir göstergesi olmaktadır. Çünkü
mimarlık ve mühendislik alanı, genel kültürden
bağımsız düşünülemeyecek ölçüde kapsamlıdır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
2014 yılı faaliyetlerinden “Bişkek Şehircilik Kurultayı”nda TÜRKSAV’ın bir projesi olan “Şehir ve
Edebiyat” başlıklı yarışmanın da yer alması, mimarî ile edebiyatın birbirlerinin destekleyicisi ve
tamamlayıcısı unsurlar olmasının bir ifadesidir.
Ve Toplum Meseleleri
Bilindiği gibi diasporalar günümüzün etkili sivil
toplum yapılanmalarıdır. Bu oluşumlar zaman
zaman mimarlık, mühendislik, kültür-edebiyat
ürünlerini kendi kökenlerine bağlayıp onları tarihten mirasları olarak sahiplenip dünyaya kabul
ettirmenin peşinde olurlar. Hatta tarihin gerçeklerini de kendi bakış açılarıyla yorumlama ve değiştirme amacı güderler.
Mesela Ermeni diasporası böyle bir harekettir.
Avrupa’da ve Amerika’da yaygın bir yapılanma
içinde bulunan Ermeni diasporası, Ermenistan
devletinin de önüne geçecek derecede militan
bir misyonu yürütmektedir. Dünyadaki toplam
nüfus varlığı 5-6 milyon civarında bulunan bu
Ermeni yapılanması, 250-300 milyonluk Türk
dünyasından daha etkin bir görünüm sergileyebiliyorsa, bunun sebeplerini düşünmek bize
düşer.
İşte böyle bir bakış açısından hareketle TÜRKSAV’ın “17. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet
Ödülleri töreni” 2013 yılında New York’ta Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile beraber gerçekleştirildi. Ödül töreninin yanında
ikinci bir etkinlik olarak “Türk Dünyası Lobiciliği”
paneli konularak, 2015 yılında koparılacağı beklenen Ermeni yalanları rüzgârına karşı Türk dünyasının farkındalığını başlatmak amacı güdüldü.
Aradan iki yıl geçmesine rağmen ümit ettiğimiz
ölçekte bir hareketlenmeye maalesef şahit olamadık.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Numan Aruç, Türk Amerikan Dernekleri
Federasyonu Başkanı Ali Çınar, ABD’deki Azerbaycan Türklerinin Temsilcisi Tomris Azeri, Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel
Sekreteri Dr. İlyas Demirci’nin konuşmacı olarak katıldığı söz konusu panelde en yakın ilgiyi
ABD’deki Azerbaycan aydınları ve vatandaşlarından görmüştük.
Geçen ay Kazakistan Büyükelçiliğinde yapılan
bir toplantıda sitemimizi ifade ederek, bizim
Türk cumhuriyetlerinden beklediğimiz taraf tutmaları değil, Ermeni yalanlarına objektif bakma
ilgisini esirgememeleridir temennisinde bulunduk. O toplantıda bulunan Türk Keneşi bünyesinde bulunan Türk Akademisi’nin Başkanı Sayın
Prof. Dr. Darhan Hıdırali önerimizle yakından
ilgilenerek not aldığını ve akademinin konuya
eğileceğini bize ifade etti.
Bu anlayıştan hareketle Giresun Üniversitesi-TÜRKSAV işbirliği ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin katkıları ile Giresun’da
“Türkler ve Ermeniler” paneli gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Aygün Attar, Yahya Akengin, Dr.
İlyas Demirci, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr.
Azmi Süslü, Prof. Dr. Selçuk Duman ve Yılmaz
Batıbay’ın konuşmacı olarak yer aldıkları panelde üniversite gençliğinin yakın ilgi ve duyarlığına şahit olmak bizleri ümitlendirdi. Rektör Prof.
Dr. Aygün Attar’ın bu konularla ilgili hassasiyeti
ayrıca takdire değer bir husustur.
Sözünü ettiğimiz konularda duyarlı kurumlarımızdan biri de Atatürk Üniversitesidir. Bişkek’teki Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Sonu
Bildirgesi de Erzurum’da Rektör Prof. Dr. Hikmet
Koçak’ın başkanlığında bir oturumla müzakere
edilip son şekline kavuşturulmuştur.
Ermeni zulüm ve katliamlarının yoğunluklu yaşandığı şehirlerden biri de Erzurum’dur. Ermeni
yalan ve iftira rüzgârlarına karşı daha kapsamlı
ve çok yönlü etkinliklerin Erzurum’da Atatürk
Üniversitesi öncülüğünde yapılmasını da ümit
ediyor, sivil toplum kuruluşları olarak yanlarında
olacağımı ifade etmek istiyorum.

119

İpek Yolu Medeniyetleri

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞINA ZİYARET
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği Yönetimi,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına
Ziyarette Bulundu.

• Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden
doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine
istinaden inceleyip karara bağlamak.

Herkesin malumları olduğu üzere; Yüksek Fen
Kurulu’nun görevleri :

• Plan, çevre, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek.

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım
ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak
akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti anlaşmazlıkları hariç olmak
üzere diğer anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak ve yeni
fiyat tespiti anlaşmazlıklarında ise tarafları bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek.
İpek Yolu Medeniyetleri
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• Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen
plan ve yapım işleri ile ilgili olarak, kamu kurum
ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları,
taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak.

• Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip
sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara
ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
• Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını,
mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin

hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve
yayımlamak.
• Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan
faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak.
• Bakanlık birimleri arasında teknik konularda
uygulama birliği ve koordinasyonu sağlamak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak şeklinde sıralanmıştır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda İdari
ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığını yürüten
M.Alaattin NALCIOĞLU T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine atanması
vesilesiyle Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet
ŞAHKULU bey ve aynı zamanda Birlik Danışma
Kurulu Üyelerimiz olan Fen Kurulu Üyesi Ali AYRAK ve Atilla ÜNAL’a ziyarette bulunuldu.

yaptıktan sonra Destek Hizmetleri Başkanlığında
İnşaat Mühendisi olarak görev yaparken, Eylül
2014’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü” bünyesindeki
Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Daire Başkanlığı görevine atanmıştı. Şimdi ise YFK Üyesi
olmuştur, bu vesileyle kendisi ziyaret edilerek
bu önemli ve onurlu göreve atanmasından dolayı Birliğimiz olarak duyduğumuz memnuniyet
ifade edildi ve başarı dileklerimiz iletildi. Bilahare
yine Birlik Onur Kurulu Üyemiz olan Yüksek Fen
Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHKULUBEY ile Onur
Kurulumuzun diğer üyeleri olan Yüksek Fen Kurulu Üyeleri Ali AYRAK, Atilla ÜNAL ve Celalettin
ALKAN makamlarında ziyaret edilerek Birliğimizin çalışmaları ve özellikle Türk Dünyası Kurultayları hakkında istişarelerde bulunulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyemiz
Sayın M. Alaattin NALCIOĞLU’na yeni görevinde
üstün başarılar dileriz.

Dergimizin yayına hazırlandığı bu günlerde Resmi Gazetede yayınlanan üçlü kararname ile Bakanlık bünyesinde bulunan Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu üyeliğine atanan
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın NALCIOĞLU Birlik Yönetim Kurulunca oluşturulan bir heyetle
makamlarında ziyaret edildi. NALCIOĞLU Kahramanmaraş’ta doğdu. İlköğretim, lise eğitimini
yine Kahramanmaraş’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi-İnşaat bölümünden 1977 yılında lisans
diplomasını aldı. Bu arada, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisansını tamamladı. NALCIOĞLU, Kahramanmaraş Belediyesi Fen ve İmar
İşleri Müdürlüğünden sonra yine Kahramanmaraş Belediyesinde Elektrik, Su, Otobüs (ESO) İşletme Müdürlüğü görevine uzun yıllar devam etti.
Sonra DSİ XX. Bölge Müdür Yardımcılığı ve Genel
Müdürlük’te Daire Başkan Yardımcılığı, bilahare
Başbakanlık, SHCEK Genel Müdür, Teknik Müşavirliği en son olarak da TBMM’de Dr. Cafer TATLIBAL’a (Kahramanmaraş Milletvekili) danışmanlığı
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“2014 YILI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK ÖDÜLÜ”
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ AKİF ÖZKALDI’YA VERİLDİ
2014 Yılı Türk Dünyası Mühendislik
Ödülü 16 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da
düzenlenen Türkiye’den Kıbrıs’a Su
Temin Projesi tanıtım toplantısıyla
müştereken düzenlenen törenle T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kurumu
olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü
yürütmekte olan Genel Müdür Akif
ÖZKALDI’ya verildi. Ödül Türk Dünyası
Kurultaylarının Yürütme Kurulu Başkanı,
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği Genel Başkanı ve aynı zamanda
Karayolları Genel Müdürü olan Sayın
Mehmet Cahit TURHAN tarafından
takdim edildi.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Ödül Töreninde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU, KKTC’den Bakanlar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel
Sekreteri Prof. Dr. Dusen KASEİNOV ve TDMMB
Ülke Temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda
Akademisyen, Bürokrat ve Mühendislik Mimarlık
Camiasının Temsilcileri hazır bulundular.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif ÖZKALDI
Türk Dünyası Mühendislik Ödülü töreninin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın
Müsteşarım, Sayın Müsteşar Yrd., Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Sayın Başkanı, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer basın
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler sizleri
sevgi ve saygıyla selamlıyor,

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nce
düzenlenen ve Ülkemizin 2023 yılı vizyonuna yakışan “KKTC Su Temini Projesi” ile alakalı olarak bir
araya gelmiş bulunmaktayız.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak bildiğiniz
gibi vizyonumuz su kaynaklarımızın geliştirilmesi,
korunması ve yönetilmesi konularında dünya lideri olmaktır. İşte bugün burada bir arada olmamıza vesile olan “KKTC Su Temini Projesi” tam olarak
Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın ve Ülkemizin 2023 yılı vizyonunu yansıtan, dünyada eşi
benzeri olmayan bir projedir.
Son yıllarda Hükümetimizin büyük desteği ile, inşa
edilmesi çok zor olan hatta yapılması mümkün
değil denilen pek çok projeyi aziz milletimizin hizmetine sunduk.
•

Tozlu raflardan indirdiğimiz Konya Ovası Projesi,

•

Dünya’da ilk kez 2 kıtayı Melen Projesi kapsamında birleştirdiğimiz 5551 metre uzunluğunda, bitmiş çapı 4 metre olan Boğaziçi Tüneli,

•

Son 3 yılda rekor bir hızla Ülkemizin dört bir
tarafında tamamladığımız “GÖLSU Projesi”
(1000 Günde 1000 Gölet)

•

Deriner Barajı ve HES,

•

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES,

•

Ermenek Barajı ve HES gibi Dünyanın takdirle
karşılaştığı birbirinden değerli çok sayıda projeyi Ülkemiz kazandırdık.

KKTC’ye su iletimi maksadıyla daha önce balonla
su taşıma projesi dahil birçok proje geliştirmiştir.
Fakat bu projeler yavru vatanının su meselesine
kalıcı bir çözüm getirememiştir.

me ile KKTC’ye Anamur (Dragon Çayı’ndan) boru
ile su götürülmesine karar verilmiştir.
Bu kararı takiben projenin fizibilite çalışmalarına
başlanmış ve hazırlanan “Kıbrıs Su Projesi Fizibilite
Raporu” 1999 yılında onaylanmıştır.
Proje ile alakalı 2004 yılında “KKTC Su Master Planı” hazırlanmıştır.
Fizibilite çalışmaları onaylanan projenin çok şümüllü ve uzun süreli arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra, uygulama yapım aşamasına 2005
yılında geçilmiştir.
Master Plan kapsamında KKTC’nin su ve toprak
kaynakları potansiyeli; 2045 hedef yılı için ülkenin
nüfus tahminleri ile içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyaçları belirlenmiş ve bu ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik alternatif formülasyonlar,
teknik ve ekonomik yapılabilirlik yönünden incelenmiştir.
Hem deniz hem de kara yapılarının uygulama projeleri 2011 yılı sonu itibariyle onaylanmış ve tüm
inşaat ihaleleri 2012 yılı içinde gerçekleştirilerek
projenin inşaat safhasına geçilmiştir.
Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC
kıyı kesimlerinde 20 m su derinliğine ulaşıncaya
kadar gömülü olarak, 20 m ile 280 m su derinliği
arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile
sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine döşenecektir.
Bu özellikleri bu projeyi “Dünya’da bir ilk” haline
dönüştürmüştür. Söz konusu isale hattı, 1600 mm
anma çapına sahip ve 500’er metre uzunluğunda

DSİ Genel Müdürlüğü yıllardır su sıkıntısı çeken
KKTC’nin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla “KKTC’ye Boru Hattı ile Su İletimi Projesi”ni hayata geçirmiştir.
“Asrın projesi” olarak adlandırdığımız “KKTC Su
Temin Projesi” de Ülkemiz ve milletimiz için prestij
projelerinden biridir.
Projenin başlangıcı 27 Mayıs 1998 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararnamesi’ne dayanmaktadır. Kararna-
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olan HDPE (High Density Polyethylene - Yüksek
Yoğunluklu Polietilen) yekpare boruların birbirine
mekanik olarak bağlanması suretiyle teşkil edilmektedir.
5 aşamada devam eden KKTC Acil Su Temin Projesi’nin kilit tesisi olan ve Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı’ndan alınacak su,
80 km uzunluktaki (Dünya’nın en uzun deniz boru
hattı), deniz yüzeyinden 250 m derinlikte ve askıda
geçecek olan, HDPE boru hattı ile Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı’na aktarılacaktır.
Proje kapsamındaki Alaköprü Barajı, Türkiye tarafı İsale hattı inşaatı, Geçitköy Barajı, pompa istasyonları ve terfi hatları tamamlanmıştır. Bugün
itibariyle KKTC tarafında yer alan Arıtma Tesisinde
ise betonarme inşaatları %72 oranında tamamlanmış, mekanik montajlara başlanmıştır.
Deniz geçişi boru montajı halen devam etmekte
olup, % 60 seviyesindedir. KKTC’ye su dağıtımını
sağlayacak toplam 475 km uzunluğundaki isale
hatları ise dört ayrı paket olarak ihale edilmiş olup
inşaatlar devam etmektedir.
Görüldüğü gibi geçmişte küçük bir gölet inşaatı 2030 yıl sürerken şimdi Hükümetimizin büyük desteği
ile böylesi devasa bir proje 3 yıl gibi kısa bir sürede
tamamlanma aşamasına gelmiştir. İnşallah 2015
yılı içinde projeyi tamamen bitirmeyi planlıyoruz.
Proje tamamlandığında KKTC’ye yılda 75 milyon
m3 suyun iletilmesi bu suyun 37,76 milyon m3’ünün (%50,3) içme-kullanma ve sanayi suyuna,
geriye kalan 37,24 hm3’ü (%49,7) sulama suyuna
tahsis edilecektir.
Proje ile; halen kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su kaynakları nedeniyle su sıkıntısı çekilen KKTC’ye hem içme-kullanma ve sanayi suyu temin edilerek 2045
yılı su ihtiyacı karşılanacak; yapılacak sulu tarım ile
yüksek gelir artışları sağlanacaktır. Adada yazların
uzun ve sıcak, kışların da kısa ve ılıman geçmesi,
ayrıca topraklarının çok verimli olması, yılda 2,3
kat mahsul alınmasına imkân sağlanacaktır.
Sözlerime son verirken, suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile
İpek Yolu Medeniyetleri
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büyük güç veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’a, KKTC Cumhurbaşkanı
Dr. Sayın Derviş EROĞLU’na, Başbakanımız Sayın
Ahmet DAVUTOĞLU’na, KKTC Başbakanı Sayın
İrsen KÜÇÜK’e, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.
Dr. Sayın Veysel EROĞLU’na, KKTC’nin çok değerli
Bakanlarına, şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu
kıymetli mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, barajımızın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı
olmasını diliyorum.
Türk Dünyasının Mühendisli Ödülünü bana layık
gören Türk Dünyası Kurultayı Yürütme Kuruluna ve
Kurultayın Bilim Heyeti Başkanlığını yapan Karayolları Genel Müdürümüz Mehmet Cahit TURHAN
beye, Türk Üniversiteler Birliği Başkanı ve Atatürk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak Hocamıza ve değerli bilim heyetine teşekkürü bir borç
bilirim. Bu vesileyle siz değerli katılımcıları yeniden
selamlıyor ve hepinize saygılar sunuyorum.

Akif ÖZKALDI Kimdir?
1963 doğumlu Akif ÖZKALDI, İTÜ İnşaat
Fakültesi 1986 mezunudur. Aynı yıl DSİ
Genel Müdürlüğünde mühendis olarak
göreve başlamıştır. 1989 yılında ABD de
Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği
Bölümünde Yüksek Lisansını 1991 yılında
tamamlayarak DSİ Genel Müdürlüğündeki
görevine dönmüştür.
1998 yılında DSİ Proje İnşaat Şube Müdürü,
2003 yılında Daire Başkan Yardımcısı, 2004
yılında Daire Başkanı, 2007 yılında DSİ Genel
Müdür Yardımcısı ve 2011 yılında DSİ Genel
Müdürü olmuştur.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi
derecede İngilizce bilen Akif ÖZKALDI evli ve
1 çocuk babasıdır.
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine
AK Parti Listelerinden Afyon Adayı olarak
katılan ÖZKALDI’ya başarılar dileriz.

