
‹stanbul’da penceremden ana
caddeye bak›yorum. “Ne
görüyorsun?” diye sorarsan›z, itifl
kak›fl görüyorum. Gürültü ve kirli
hava görüyorum. K›rm›z› ›fl›kta
geçenler, kask tafl›madan
motosiklet kullananlar, ufak
çarp›flmalardan sonra araçlar›ndan
ç›k›p birbirilerine avaz› ç›kt›¤› kadar
ba¤›ranlar, sözde yasak yerlerde
kimi zaman ikili park etmeler,
kargafla ve karmafla görüyorum.
200 y›ll›k sanayi devrimi ve onun
öz evlad› modernite bizi bu noktaya
getirmifl.

Bu ortamdan y›llar önceye
gidiyorum. Y›l 1973. Ben o s›ralarda
Türk Hava Yollar›’nda Planlama
Müdürü olarak çal›flmaktayd›m.
Bir telefon geldi. Karfl›mdaki kimse
benimle buluflup bir ulafl›m
konusunu görüflmek istedi¤ini
söyledi. Sözlefltik. Yaz›hanesine
gittim ve karfl›mda Haldun Özbudak
adl› orta yafll› bir mühendisi
buldum. Haldun Bey otoyol
projelerinde deneyimli bir Frans›z
firmas›n›n buradaki temsilcisiydi.
Daha do¤rusu, onlar›n buradaki bir
projesini yürütmekteydi.

Bana görüflme konusunu
anlatacakt› ki, ben durdurdum onu
ve kafamda dolafl›p duran soruyu
sordum: “Beni nereden buldunuz?
Ve niye ben?” Bana, ad›m› ve
telefonumu Karayollar› Birinci Bölge
Müdürü R›dvan Dedeo¤lu’nun
verdi¤ini, onun beni ›srarla tavsiye
etti¤ini söyledi.

Genç arkadafllar›m Dedeo¤lu’nu
tan›mazlar. Onun ad›n› olsa olsa
‹stanbul otoyol sisteminin

üzerindeki bir viyadükte
görmüfllerdir. Bence ülkenin
yetifltirdi¤i seçkin mühendislerden
biriydi R›dvan Bey. 1949’da ‹TÜ’den
mezun olmufltu. Askerli¤inden
sonra Karayollar› Birinci Bölge
Müdürlü¤ü’ne girmifl, Yap›m fiefi
olan babam R›fat Alpöge’nin
yan›nda çal›flmaya bafllam›flt›. Ben
R›dvan Bey’i o zamanlar tan›d›m.
Babam onu çok tutar, yeteneklerine
çok güvenirdi. Zamanla Birinci Bölge
Müdürü oldu. Daha sonra da
Karayollar› Genel Müdürü.
Emeklilikle birlikte de STFA’n›n
genel müdürlü¤ünü yüklendi, bunu
genç denilecek yafltaki ani ölümüne
kadar büyük baflar›yla yürüttü.
Ancak, alt›n› çizmeliyim ki, iyi bir
mühendis oldu¤u kadar da seçkin,
örnek bir “insan” idi. Sakin, dengeli,
çok boyutlu, çevresine huzur veren
bir kiflili¤i vard›. Kültürlü, ender bir
insan.

Evet, ad›m› o vermiflti Haldun Bey’e.
Ülkede otoyol sistemi
oluflturulmaya bafllanm›flt›. Önce
‹stanbul’dan Ankara’ya do¤ru
uzan›lacakt›. Yukar›da sözünü
etti¤im Frans›z firma (ki kendi
ülkesinde çok deneyimliydi ve
say›s›z projeye imza atm›flt›)
dan›flman firma olarak davet
edilmiflti. Proje çal›flmalar›n› onlar
yürütüyordu. Ancak ‹zmit yak›nlar›na
gelince ifl çatallaflm›flt›. Karfl›lar›na
bir darbo¤az ç›km›flt›. Güzergâh
nereden, nas›l geçecekti?

‹zmit’teki darbo¤az

‹ki seçenek var gibi duruyormufl,
iflin bafl›nda. Biri kentin yukar›lar›na
ç›karak, da¤lardan tepelerden

tüneller ve viyadüklerle geçerek
gitmek. Ancak bu, maliyeti hayli
yüksek bir çözüm. Öteki ise,
maliyeti karayollar› aç›s›ndan düflük
mü düflük, ucuz bir yaklafl›m›
yans›t›yor. Otoyolu k›y›ya
yerlefltirirsin. Mevcut yolun
ortas›ndan bildi¤in gibi gidiverirsin.
Kente de ikifler fleritlik bir gidifl, bir
gelifl yolu b›rak›rs›n. Olur biter. Bu
karmafl›k sorunun çaresi budur.

Gerçekten de olur ve biter mi?
‹flveren durumundaki Dedeo¤lu bu
kadar kolay karar verilemeyece¤ini
düflünmüfl, firmaya “ben ciddi bir
araflt›rma yap›lmas›n› ve bir ulafl›m
raporu verilmesini isterim” demifl.
Firma da Fransa’dan bir uzman
göndermifl. Uzman iki hafta kadar
‹stanbul’da kalm›fl. Birkaç kez de
‹zmit’e gitmifl. Bir tak›m trafik say›m
sonuçlar›yla oynam›fl ve bir rapor
üretmifl. Raporda diyor ki, “K›y›dan
geçmekte hiçbir sak›nca yoktur.
Çünkü kente toplam olarak
ayr›lacak 4 flerit yeter de artar bile.”

Ama R›dvan Dedeo¤lu bu. Gönlü
rahat de¤il. Frans›z “ulafl›m
uzman›”n›n çal›flmas› ne kadar
tutarl›, ne kadar güvenilir acaba?
Ülkemizde o s›ralarda ulafl›m
planc›l›¤› çok yeni. Fazla bir deneyim
yok. Bu konuda birikimi olan 4-5
kifli var topu topu. Benim 7 y›l kadar
ABD’de ve ‹ngiltere’de ulafl›m
planc›s› olarak çal›flt›¤›m› ve ülkeye
döndükten sonra da iki y›l kadar
bu alanda kalmaya direndi¤imi bilen
Dedeo¤lu “Bir de Atila’n›n görüflünü
alal›m.” diye firmaya dayatm›fl.
Haldun Bey beni bunun için aram›fl.
Verilmifl olan raporu irdelememi
istiyor.
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Raporu verdi bana. Hatta Fransa’ya
dönmek üzere olan Frans›z uzmanla
tan›flt›rd› da. Uzman gençten biriydi.
Hatta çok gençti. Bu alanda fazla
bir birikimi olamazd›. Üstelik
derinlemesine bir çal›flma da
yapmam›flt›. Bir de, izninizle, o
s›ralarda Fransa’da ça¤dafl
anlam›nda ulafl›m planc›l›¤› hayli
yeniydi. Bocalamakla meflguldü.
En ileri durumda olan ülke
(1960’tan beri) Amerika’yd›.
‹ngiltere bile bu alana ancak 5-6
y›l önce girmiflti.

Rapor yazma sanat›

Bizim uzman›n raporuna bakt›m ve
duda¤›m uçuklad›. Ortada seviyesiz
bir rakam cambazl›¤› ve bir
yutturmaca vard›. Tan›d›¤›m uzman
bu kadar yeteneksiz olamazd›.
Öyleyse niye böyle bir rapor
üretmiflti? Nedeni galiba basitti:
Frans›z firmay› ilgilendiren fley
projeyi k›sa zamanda yap›p,
paras›n› al›p çekip gitmekti. Oysa
yolu yukar›dan tüneller, viyadüklerle
geçirmeye kalkan bir proje
haz›rlaman›n maliyeti çok yüksek
olacakt›. Bu seçene¤e saplanma
firman›n Türkiye’deki girifliminin
mezar› olabilirdi. Buna karfl›l›k
afla¤›daki seçenek kaymak gibi bir
çözümdü. Kentin k›y›daki anayoluna
el koy, “Zart!” diye bir çizgi çiz,
bavulunu topla ve “Hoflça kal›n!”
deyip çek git. Bu bak›mdan iflin
cambazl›¤›n› yapmak bizim uzman›n
ana görevi olmufltu.

Bak›n ne yapm›flt› bizimki? Uyduruk
bir yöntemle mevcut yolu kullanan
trafi¤i “transit trafik ve yerel trafik”
diye ikiye ay›rm›flt›. Tabii, transit
trafik için bir mesele ç›km›yordu.
Öte yandan, bizimki yerel trafi¤in
getirdi¤i istemi de¤erlendirirken,
mutlaka, iflin felaket boyutunu
görmüfltü. Bu istemi kavflaklar›,
trafik ›fl›klar› ve yol kenar›nda kimi
zaman durup kalkan araçlar›yla 2
gelifl, 2 gidifl 4 fleridin

karfl›lamas›na olanak yoktu.
Çözüm bir rakam cambazl›¤›ndayd›.
Bu koflullarda bir fleridin
kald›rabilece¤i (bir saatte geçecek
araç say›s› itibariyle) kapasiteyi
neredeyse iki kat› kabul ettiniz mi,
sorun kalm›yordu. Yani durmal›,
kalkmal›, kesiflmeli, yayal›, trafik
›fl›kl› bir yolu ekspres yol gibi
düflündü¤ünüz zaman her fley
güllük gülistanl›k oluyordu. K›sacas›
rapor bu kabule dayan›yordu.

Oysa ileri sürülen çözüm kent için
bir cehennem yaratacakt›. Halk›n
k›y›yla, deniz kenar›ndaki dinlence
ve e¤lence yerleriyle iliflkisi büyük
ölçüde kesilecek, ‹stanbul’dan gelip
Ankara yönüne gidenler dert
görmeden keyif sürsün diye ‹zmit
bir hapishaneye dönüfltürülecekti.
Bu rezillik kabul edilemezdi. R›dvan
Bey tasalanmakta hakl›yd›.

Can yakan bir yan›t

Bu noktada bir an durmakta ve baz›
oluflumlar›n mekanizmas›n›
anlamaya çal›flmakta yarar var. Bu
“rezilli¤in” kayna¤›nda ne vard›?
Kendi ülkesinde sayg›n bir konumu
olan yabanc› firma, kendi ülkesinde
yapamayaca¤› bir fleyi burada, bizde
yapma cesaretini nereden
buluyordu? Daha da ötesi, bu genç
uzman›n yapt›¤› s›radan çal›flmay›
niye bu ülkenin mühendisleri
yapam›yordu?

Birkaç y›l önce, Karayolcu bir
a¤abeyime buna benzer sorular›
sormufltum. Sordu¤um kifli s›radan
biri de¤ildi. Kaliteli, hürmet gören
bir mühendisti. Verdi¤i yan›t bir
bak›ma her fleyi (ve özellikle ‹zmit
cambazl›¤›n›) yeterince aç›kl›yordu.
“Biz büyük yat›r›m projelerini
kendi kaynaklar›m›zla
gerçeklefltiremiyoruz. Yurtd›fl›
kaynakl› kredilere ve hibelere
gereksinim var. Bunlar› sa¤layan
yabanc› hükümetler ve yabanc›
kredi kurumlar› projelerin kendi

firmalar› taraf›ndan oluflturulmas›n›,
hatta inflaatlar› kendi firmalar›n›n
yürütmesini istiyorlar. Bu kadar
basit. Yani bir emme basma
tulumba sistemi söz konusu.
Yabanc› bir cebinden ald›¤›n› öteki
cebine veriyor. Sana da kredilerin
faizini ödeme kal›yor.” Oyunun
kurallar› böyle olunca da Frans›z
ulafl›m uzman›n›n yalap flalap bir
rapor vermesi do¤al oluyordu.
Tabii, ülkenin kendi mühendislik
gücü geliflemiyordu.

‹zmit’e geri dönelim. Yukar›da
anlatt›¤›m saptamadan sonra, ciddi
bir çal›flma yapma zorunlulu¤u
belirdi. Karayollar›n›n iyi niyetli ve
deneyimli elemanlar›yla say›mlar
yap›ld›, araç kullan›c›lar›na nereden
gelip nereye gittikleri soruldu.
Bunlar›n de¤erlendirilmesinin
sonunda ise flöyle bir sonuç ç›kt›
ortaya: Otoyol k›y›dan geçemez. En
do¤rusu da¤lardan, tepelerden
geçmesidir. Yok, ille de afla¤›dan
geçsin deniyorsa, çok baflka bir
çözüm devreye girecektir. O da
afla¤›da bütünüyle toplutafl›n
araçlar›na ayr›lacak özel bir yolun
yap›lmas›, buran›n önce otobüslere,
daha sonra da “hafif metro” ya da
tramvay gibi bir türe b›rak›lmas›d›r.

Özel yol seçene¤i

Toplutafl›na tahsis edilmifl özel
yollar çok yeniydi dünyada.
Ülkemizde hiç uygulamas›
olmam›flt›. Hatta sözü bile
edilmemiflti. Edilemezdi. Bu sat›rlar›
bugün okuyanlar alay edip
gülecekler ve “Haydi can›m, sen
de!“ diyecekler, biliyorum, ama
tekrarl›yorum, o günlerde
edilemezdi. Bilim, teknik, uzmanl›k,
flu ve bu neyi gösterirse göstersin,
adama (“solcu” falan aflamas›n›
atlayarak) düpedüz “komünist”
derlerdi. Hele hele komünist etiketi
aln›na yap›flt›r›ld› m›, art›k nefes
bile alamazd›n. Pefline tak›lm›fl
polislerle gezerdin sokaklarda.
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Gülmeyin! Büyüttü¤ümü sanmay›n.
Çünkü o günlerde Türkiye’de
yepyeni bir ça¤ bafll›yordu. Bugüne
kadar durmadan h›zlanarak
büyümüfl ve geliflmifl bir ça¤.
Türkiye aksak ve sakat bir yürüyüflle
(dünyada görüldü¤ü gibi) “tüketim
toplumu”na aç›l›yordu. Bu aç›l›m›n
bafl›n› da “otomobil” çekiyordu.
Halk aras›nda “Hah hah! Keçiler
yemifl!” denilen Anadol’lar yeni
üretilmeye bafllanm›flt›. Ata¤a
geçen otomotiv sanayisi
gelifltirece¤i yan sanayiyle
ekonominin lideri ve götürücüsü
olma iddias›ndayd›. “Otomobil”
denilince toplumun a¤z› sulanmaya
bafllam›flt›. Bu yeni oyuncak üst
s›n›flar›n lüksü olmaktan ç›k›p orta
s›n›flar›n (hatta orta alt› s›n›flar›n)
özlemi olma yolundayd›. Modernite
çerçevesinde bu geliflme elbette
yaflanacakt›. Ama gönül isterdi ki,
ülke bu dönemde toplutafl›n
sistemlerini h›zla gelifltirsin ve
güvenilir, iyi iflleyen, yayg›n bir
sistemi halk›n hizmetine sunabilsin.
Böylece bugün (benim yukar›da
anlatt›¤›m gibi) penceremden
bakt›¤›m zaman karfl›laflt›¤›ma
benzer bir sinema ortaya ç›kmas›n.
Ama bu konunun hiç mi hiç önceli¤i
yoktu o zamanlar. Bu nedenle de
Türkiye’nin geliflmesinde (toplutafl›n
yaklafl›m›na dayal›) büyük bir f›rsat
kaç›r›ld›.

Haldun Özbudak’a selam

Evet, “özel yollu mollu” bir sonuç
belirince ›k›na s›k›na Haldun
Özbudak Bey’e gittim. Bana
yüklemifl oldu¤u sorumlulu¤un
sonunda böylesine bir sonuç
ç›kt›¤›n› anlatt›m. Ayk›r›, gülünç ve
hatta afl›r› bir duruma düflece¤im
konusunda onu uyard›m. Çünkü
dertleflmeye gereksinim
duymaktayd›m. Haldun Bey dikkatle
dinledi beni. Dediklerimi hemen
kavrad›. “Tamamen hakl›s›n›z!”
dedi. Temsilcisi oldu¤u Frans›z
firmas›n›n küçük hesaplar›na ayk›r›

oldu¤u halde beni destekledi ve bu
görüflün kavgas›n› mutlaka vermem
gerekti¤ini ›srarla ve inançla söyledi.

Bu noktada Haldun Özbudak Bey’i
selamlamak ve ona hürmetle flapka
ç›karmak istiyorum. Onun ›srarla,
inançla ve heyecanla bana verdi¤i
cesaret olmasayd›, belki de ben
kavgam› sürdüremezdim. Daha da
önemlisi “tercihli yol” gibi giriflimler
çok, ama çok daha geç
gerçekleflirdi. ‹yi ki, Haldun Beyler
var bu dünyada!  fiu anda hayatta
m›d›r, bilemiyorum. Ama bu
mühendis a¤abeyimin de¤erli an›s›
önünde sayg›yla e¤iliyorum.

Ondan ald›¤›m destekle raporumu
Karayollar›’na sundum. Bu projeyi
yürüten gruba. Çok zor bir toplant›
oldu. Çekiflmeli ve tart›flmal›. Kan
ter içinde kald›¤›m› an›ms›yorum.
Gerçi belli çizgileri aflmad›k ve
kavga eder gibi davranmad›k. Ne
de olsa, bu gruptaki kimseleri çok
önceden tan›yordum. Hele grubun
baflmühendisi çok sayd›¤›m, ince,
efendi, seçkin kiflili¤i olan biriydi.
Ama tart›flma çok uzad›. Ben inatla
›srar ettim. Onlar inatla direndiler.
Bak›n, kim neyi ileri sürüyordu?
Benimki malum: “Otoyolu k›y›dan
geçirirseniz, kenti öldürürsünüz.
Bunu telafi etmek maksad›yla kent
içi otobüs iflletmesi için özel yol
yap›n. Kent ferahlas›n. Çözüm
budur.” Onlar ise flöyle diyorlard›:
“Böyle bir fley söz konusu olamaz.
Bu Karayollar› yasas›na ayk›r›d›r.
Biz kentler aras› otomobillere,
kamyonlara hizmet için var›z. Kent
içi ulafl›ma, otobüslere, tramvaylara
tahsis edilmifl yol yapamay›z.”

Uzun süren toplant› hiçbir yere
ba¤lanamad›. Da¤›ld›k. Ben
hüsranla ayr›ld›m. Bir “özel yol”
için onay verilsin, ortaya bir proje
ç›ks›n ve uygulamas› ülke kentlerine
örnek olsun istiyordum. Bütün
gönlümle. Delicesine. Olmad›.  Ama
otoyolun k›y›dan geçifli de suya

düfltü anlafl›lan. Karayollar› uzun
tereddütlerden sonra yukar›lara
ç›kmaya, viyadükler ve tüneller
yapmaya karar verdi.

Bununla birlikte bu ilk “kavga”n›n
galiba bir yarar› oldu. O günlerde
seçim kazan›p ‹stanbul Belediye
Baflkan› olan Ahmet ‹svan “özel
yol” yaklafl›m›n›n de¤erini çok iyi
kavrad›. Hiç tereddüt etmeden
“Tamam, Taksim Zincirlikuyu
aras›ndaki bir uygulamayla
bafllayaca¤›z ve bunu kentin
tamam›na yayaca¤›z.” dedi. Onun
bu tercihinin getirdi¤i ivme ülkede,
yavafl da olsa, bir hareket yaratt›.
Onun cesur karar›na çok fley
borçluyuz.

E-5 meselesi

Aradan befl y›l geçti. ‹stanbul’da
sözünü etti¤im özel otobüs yolu
gerçekleflti (Mart 1979).
Kamuoyundan olumlu not ald›. O
s›rada Belediye Baflkan› Aytekin
Kotil’di. Onunla özel yol (daha
do¤rusu yap›fl›p kalan ad›yla
“tercihli yol”) uygulamas›n›
yayg›nlaflt›rma giriflimlerini
konuflmaya bafllad›k. E-5
karayolunun ortas›na konulacak bir
özel yol çok etken sonuç verebilirdi,
oluflturulacak yan ba¤lant› ve
uzant›lar›yla ‹stanbul’a yepyeni bir
omurga kazand›rabilirdi. Aytekin
Bey bu öneriye “Yapal›m!
Gecikmeden yapal›m.” dedi. Evet
ama, ben E-5’in esas sahibi olan
Karayollar›’n›n ne diyece¤ini
biliyordum. Direnecekler,
“Yasam›za ayk›r›!” diyecekler ve
projeye izin vermeyeceklerdi.

Ama o s›rada Ecevit hükümeti vard›
Ankara’da. Aytekin Bey “Merak
etme. Derdimizi anlat›r›z.” diye
karfl›l›k verdi. Bu f›rsat 1979’un
yaz›nda geçti elimize. Baflkan bir
gün beni ivedi olarak Florya’daki
Baflkanl›k evine ça¤›rd›. Orada
Bay›nd›rl›k Bakan› fierafettin Elçi
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ile buluflacak ve ‹stanbul’un
sorunlar›n› konuflacakt›. Gitti¤imde
beni Bakana tan›flt›rd› ve “Anlat.”
dedi. Anlatt›m. Özel yol kavram›n›,
bunun ulafl›ma getirece¤i büyük
katk›y› anlatt›m ve E-5 meselesini
açt›m. Direnme olaca¤›n› söyledim.
Elçi beni dikkatle dinledi ve
meseleyi çok iyi alg›lad›. “Hiç merak
etmeyin. Bu, sa¤lam bir çözümdür.
Ben projenin gerçekleflmesini
sa¤lar›m.” dedi. Bu ifadesinde içten
oldu¤unu, bunu laf olsun diye
söylemedi¤ini hissettim. Karfl›m›zda
yepyeni bir kap› aç›l›yordu. Ama ne
yaz›k ki, 2 ay sonra yap›lan

seçimlerin sonunda Ecevit
iktidar›n›n sonu geldi. Demirel
baflbakan oldu. Bu yeni iktidar›n
karfl› partinin kontrolünde olan
‹stanbul’a s›cak gözlerle
bakmas›n›n olana¤› yoktu.

fiimdi düflünüyorum da, E-5 projesi
y›llar sonra gerçekleflti. Metrobüs
olay›yla. Demek olabiliyormufl.
Demek yasa izin veriyormufl.
Demek Karayolcu dostlar “Niye
olmas›n?” diyebiliyormufl. Peki,
niye 28 y›l bekledik?

Karayolcularla bir kavgam oldu¤unu

sanmay›n. Sayg› duydu¤um, s›cak
duygular tafl›d›¤›m bir kurumdur.
Babam (kuruluflun ilk günlerinden
bafllamak üzere) bir Karayolcuydu.
Ben gözlerimi mesle¤e
Karayollar›’nda açt›m. Meselenin
özü baflka bir yerde. Belki de e¤itim
sisteminden geliyor. Çok dar, k›s›tl›,
m›zm›z bir aç›dan bak›yoruz
konular›m›za. Genifl ve bütüncül
göremiyoruz. Belki de, politikac›n›n
yumru¤unu vurarak “Bu böyle
olacak!” demesini bekliyoruz. Ne
olursa olsun, ‹svan, Kotil, Elçi gibi
politikac›lar bu öyküden yüzlerinin
ak›yla ç›kt›lar.

Bu y›l üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümünde okuyan ö¤rencilerin staj olana¤›ndan faydalanabilmesi için
fiubemiz bünyesinde oluflturulan kurul, Muhittin TARHAN, Funda KILINÇ SUVAKÇI, Abdullah YÜCEL (YTÜ), Mehmet

Ali ÖZSOY (‹Ü), Burak ERTAfi (‹TÜ)’den oluflan Staj Kurulu çal›flmalar› sonucunda, ö¤rencilerin ortalama ders notlar›,
içinde bulunduklar› ö¤renim dönemi ve ‹MO Ö¤renci üyesi olup olmad›klar›na göre üç temel kritere göre ö¤rencilerin

puanlamalar› yap›larak tercih ettikleri firmalara yerlefltirildi. Firmalardan gelen (toplam 59 firmadan 149 stajyer
talebi) stajyer talebi do¤rultusunda ve baflvuruda bulunan 181 ö¤renciden 143’ü tercih yaparak, 131 ö¤renci firmalara

yerlefltirilmifltir. 12 ö¤renci (tercih s›ralamas›ndan kaynakl›) herhangi bir firmaya yerlefltirilememifltir.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak 2010 Y›l› Staj Döneminde

stajyerlerimize staj olana¤› sa¤layan afla¤›da adlar› yaz›l› kurum, kurulufl ve firmalara teflekkürlerimizi sunar›z.

TEKN‹K YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., TEKTAfi MÜH.MÜfi.YAP.SAN.T‹C.LTD.fiT‹., MERKEZ YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., EMT ER‹MTAN
MÜfi. TAAHHÜT T‹CARET Afi., TEM MÜH. MÜfi. LTD. fiT‹., KAZIM AHMET HAfi‹M PROJE, BÜRO STAT‹K MÜH. ‹Nfi. SAN.

VE T‹C. LTD.fiT‹., S‹METR‹ YAPI DENET‹M, MAY YAPI DENET‹M, ERDEML‹ PROJE MÜfi.SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹., HASKA
MÜH.MÜfi.‹Nfi.SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹., AÇI YAPI DENET‹M LTD.fiT‹. BERSAN ‹NfiAAT YAPI TASARIMI VE YÜKLEN‹M‹, ZEM‹N

YAPI DENET‹M LTD.fiT‹, SGM S‹SM‹K GÜÇLEND‹RME MRK ‹Nfi.T‹C.LTD.fiT‹.,YERTEK MÜHEND‹SL‹K ARAfi. VE SONDAJ
SAN.T‹C.LTD.fiT‹., YAPI TEKN‹K MÜH.TAAH.SAN VE DIfi.T‹C.LTD.fiT‹., ENTES Afi-TEKYOL Afi. ‹fi ORT, ‹NTER YAPI

‹Nfi.MÜH.T‹C.LTD.fiT‹., KARAYOLLARI GN.MÜD.17.BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü, DOST YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., AS YAPIT YAPI
DENET‹M LTD.fiT‹., ÖMER OKUTAN BETON SAN VE T‹C.Afi., ‹DEAL YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., fi‹MAL YAPI DENET‹M LTD.fiT‹.,
‹MT ‹Nfi.MÜH.TAAH.SAN.VE T‹C.Afi., ACIBADEM PROJE YÖNET‹M‹ Afi., ENSAR ‹NfiAAT T‹C.LTD.fiT‹., ‹MGE ‹NfiAAT TEKST‹L
TUR.SAN.T‹CLTD.fiT‹., ‹LKE YAPI DENET‹M Afi., AVCILAR BELED‹YE BAfiKANLI⁄I, ZEYT‹NBURNU BELED‹YE BAfiKANLI⁄I,

TUZLA BELED‹YES‹, BAKIRKÖY BELED‹YE,BAfiKANLI⁄I, EKON ENDÜSTR‹ ‹NfiAAT T‹C.Afi., TEKNODEN YAPI DENET‹M
LTD.fiT‹., ATAfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANLI⁄I, YAPI MERKEZ‹ PREFABR‹KASYON Afi., ARSAN ARITMA VE ‹NfiAAT Afi.,

ONTÜ ‹NfiAAT MÜH.MÜfi. SAN.T‹C.LTD.fiT‹.,ER MÜHEND‹SL‹K PROJE DANIfiMANLIK, UYUMLU YAPI DENET‹M LTD.fiT‹.,
S‹L‹VR‹ BELED‹YE BAfiKANLI⁄I, AYDIN MÜH.M‹M.‹Nfi.SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹., BAYRAMPAfiA BELED‹YE BAfiKANLI⁄I,

AKÇANSA Ç‹MENTO SAN VE T‹C.Afi., M‹MKO MÜHEND‹SL‹K ‹MA.MÜfi.KOOR. VE T‹C.Afi., KADIKÖY BELED‹YE BAfiAKANLI⁄I,
YEN‹ YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., DETAfi BETON Afi., UMUT YAPI DENET‹M LTD.fiT‹., MEZANA ‹Nfi.SAN. VE DIfi T‹C.LTD.fiT‹,
DO⁄Ufi ‹Nfi. VE T‹C.Afi., ECE-TUR ‹NfiAAT Afi., A⁄AO⁄LU fi‹RKETLER GRUBU, AKDEN‹Z ‹NfiAAT VE E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹,
TOK‹-‹STANBUL BAfiKAN YARDIMCILI⁄I, YAPI AKADEM‹S‹ MÜH.‹Nfi.SAN LTD.fiT‹., BEfi‹KTAfi BELED‹YE BAfiKANLI⁄I,

AKGÜLER ‹NfiAAT TAAHHÜT SAN VE T‹C.LTD.”

STAJLAR

‹STANBUL BÜLTENmakale
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