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Bülent Yılmaz’la Mühendislik Şantije ve Yol…

        

Hüseyin ARAS

	 1974’te	 ODTÜ’den	 mezun	 olan	 inşaat	 mühendisi	 Bülent	 Yılmaz,	
yıllardır	 yurt	 içinde	 ve	 yurt	 dışında	 altyapı	 ve	 yol	 inşaatlarında	 çalışarak,	
Türkiye’de	 yol	 mühendisliği	 ve	 müteahhitliği	 kapsamında	 yaşanan	 sürecin	
yakından	 tanığı	 ve	 uygulayıcısı	 olmuştur.	 Türkiye’de	 sermaye	 birikiminden	
makine	 parkına,	 işletmecilik	 ve	 projecilikten	 usta	 yetiştirmeye	 kadar	 bu	
alanda	yaşanan	ve	Türkiye	şirketlerinin	dünya	çapında	yürüttüğü	çalışmalarla	
kendilerinden	söz	edilmesine	yol	açan	süreci	Bülent	Yılmaz’la	konuştuk.

Bülent Ağabey bize mesleki geçmişinden bahseder misin?
1974 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. Mezun 
olduktan sonra bir zaman İller Bankası’nda bir zaman da üniversitede çalışarak 
mastır yaptım. 1980’den  itibaren de özel sektör hayatına başladım. Özel 
sektörde gerek yurt içinde gerek yurt dışında hep altyapı ve yol projeleriyle 
ilgilendim. Libya’da, şimdi kapanmış olan AR-YAPI Şirketi’nin alt yapı 
projeleriyle ve inşaatlarıyla ilgilendim. Sonra Suudi Arabistan’da SOYAK-
Bin Ladin büyük yerleşim projesinin alt yapı şefliğini yaptım. 1986 yılında 
Türkiye’ye döndükten sonra ENKA-BECHTEL’de Ankara Gerede ve Ankara 
Çevre Otoyolu İnşaatı’nda Toprak İşleri Mühendisi olarak işe başladım. 
1986’dan bu zamana kadar da sadece ve sadece otoyol ve yol projelerinde 
çalıştım. İşte kaç sene olmuş? Bu “yolculuk” macerası yirmi beş seneye yakın 
sürdü. Ondan önceki on senem de zaten altyapı projeleriyle geçti. Şimdi de bir 
özel firmada, yol işlerinde şantiyeler koordinatörlüğü yapıyorum. 

En büyük yol projeleri deneyimimi ENKA-BECHTEL’le yaşadım. Ankara 
Çevre Yolu on sene, Hırvatistan Oto Yolu üç sene sürdü. Döndükten sonra 
da Bursa Çevre Yolu’nda iki sene çalıştım. Tekrar ENKA-BECHTEL ile 
Romanya Oto Yolu’na gittim. Dönüşte de yine otoyollarla ilgilendim. 
Yani karayolculuk ve yolculuk artık bizim mesleğimiz oldu. İnşaatın ana 
dallarından biri. Bizim mezun olduğumuz senelerde bir inşaat mühendisinin 
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çalışacağı dalı seçme şansı pek yoktu, nerede iş bulursan oraya gidiyordun. 
Ama şimdilerde, inşaat sektörünün gelişmesiyle, Türkiye’de artık yeni mezun 
olan bir inşaat mühendisi çalışacağı konuyu, dalı seçme imkanına nispeten 
de olsa sahip oldu. Hep bahsediyoruz, 1975-1976’larda başlayan, 1980’den 
sonra yurt dışına açılan Türk müteahhitlik firmalarının gelişmesiyle bu 
noktaya gelindi. Aslında Türk inşaat firmalarının yurt dışına açılışı 1975’den 
sonra oldu. Özellikle önce Libya sonra Suudi Arabistan pazarları açıldı. STFA 
herkesin bildiği gibi Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın sağlığında dünyanın 
en büyük firmalarından biriydi. Onlar, yanlış hatırlamıyorsam Libya’da Tripoli 
Limanı’yla işe başladılar. Böylece büyük Türk firmaları fark edildi. Öncelikle 
Libya’ya gidildi. Libya’daki işler genelde bina ve alt yapı inşaatlarıydı. 
1980’den sonra Türkiye’de oto yollar furyası ortaya çıktı. Özal Dönemi’nde, 
İstanbul-Ankara Otoyolu için sanırım 13 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. 
Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Edirne’den başlayıp Ankara’da biten otoyol 
Türk müteahhitliği için bir altın çağdı. Çünkü yeni teknolojiler, yeni sistemler, 
yabancı ortaklarla yapılan bir işti bu. Bunlardan bir tanesinde; Ankara-Gerede 
Oto Yolu ve Ankara Çevre Yolu’nda ben de görev yaptım. Toprak İşleri 
Mühendisi olarak işe başladım, şantiye şefliğine kadar çıktım. Bu 10 senelik 
dönemde özellikle yabancı firmaların getirdiği makineler sayesinde inşaat 
sektöründe yeni teknolojileri öğrendik.

Daha önce de seninle konuşmuştuk hatırlıyorsan, Türkiye’de karayolculuk 
1950’lerde başlıyor. Yani Türkiye’de yolculuk eski, geleneği olan bir alandır. 
Üstelik de karayolları son kurulan teşkilatlardan bir olduğu için son derece 
modern bir teşkilattır. Türk kara yolcularının Avrupalı ya da Amerikalı 
mühendislerden kalır hiçbir tarafı yoktur, o zaman da yoktu. Şimdi zaten yok. 

“Alet işler el övünür” derler. Burada oto yollar başlayınca yepyeni makinelerle 
tanıştık. İş hacimleri çok büyük olduğu için daha yüksek kapasiteli makineler, 
daha yüksek bütçeli projelerle başladı. Zaten benim çalıştığım ortaklıkta 
da, başladıktan 2-3 sene Amerikalı mühendisler, formenler çekildiler ve 
işleri Türk mühendis ve formenlere bıraktılar. Zaten işçilerin hepsi Türk’tü. 
Onlar sadece yeni makinelerin danışmanlığını yaptı. Benim çalıştığım Türk-
Amerikan ortaklığında, Amerikalı ortağımız Amerika’dan getirdiği teknik 
elemanlardan daha yetişmiş elemanları bulunca, Türkiye’de sadece idareci bir 
iki kişi kaldı, diğerleri geri döndüler. Bu işlerine de geldi, zira bizden 4–5 kat 
daha fazla ücret alıyorlardı.

Peki bu gelen yeni makineler için formen ve işçilerin eğitimini nasıl 
yaptınız?
Türkiye’deki makine operatörlüğünde, operatörler açısından baktığımda bir 
usta çırak geleneği vardır. Operatör vardır yanına bir yağcı koyarsın yağcı 
bir zaman sonra operatör haline gelir. Biz bunu biraz daha sistematik hale 
getirdik. Kurslar verildi. Operatörler yeni makinelere adapte olana kadar 
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onlarla beraber çalışıldı. Yalnız Türk insanının şöyle bir özel yeteneği var 
-ben buna inanıyorum, çok çabuk kavrar. Kendinden birçok şey katar. Başka 
ülkelerde de çalıştım. Türk işçisi ve operatörü işi çabuk kavrayan, kendinden 
bir şeyler ilave ederek geliştiren ve verimliliği arttıran bir özelliğe sahip. 
Zaten çalıştığım Türk-Amerikan ortaklığının, Türkiye’de çalıştıktan sonra 
bizi yurt dışına taşımasının en büyük nedenlerinden biri de buydu. Hem çok 
verimli çalışan insanlardır Türkler, hem de çabuk adapte olurlar. Burada da ilk 
altı aydan sonra hiçbir sıkıntı çekmedik. Biz Amerikalılardan organizasyonu 
öğrendik. İşi küçükken organize etmek çok kolaydır. Ama işin hacmi 
çok büyüdüğü zaman, ki bizim burada bir işimizin bitişi bir buçuk milyar 
dolar civarındaydı; bir buçuk milyarlık işi, 7–8 şantiye çalışırken, sistemi 
kurmakta ilk başlarda biraz zorlandık. Ama ortak çalışarak organizasyonu 
ve iş yönetimini kavradık. Yani, bize yabancılarla yaptığımız otoyolların en 
büyük faydası bu oldu. İş nasıl organize edilir?  Maliyet nasıl hesaplanır? 
İleriye dönük hesap nasıl yapılır?  vb… Bunlarda büyük eksikliklerimiz 
vardı ve bunu öğrendik onlardan. Benim şahsen öğrendiğim şeylerden 
bir tanesi iş güvenliğiydi. Türkiye’de en büyük eksikliklerden biri budur 
biliyorsun, yani iş güvenliğine çok dikkat etmeyiz. Halen de çok fazla dikkat 
ettiğimiz söylenemez. Benim çalıştığım yabancı ortaklı firmada beni en çok 
etkileyen şey iş güvenliğine verdikleri önem oldu. Büyük kazalar yaşadık. 
İş güvenliğinin neden gerekli olduğunu, firmaya ne kadar yarar sağladığını 
öğrendik yabancılardan. Ve halen de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Yeteri 
kadar uyguladığımızı sanmıyorum ama en azından o konuda birlikte adım 
atıldı. Çünkü çok can sıkıcı ve hüzün dolu kazalar yaşadık. 

Bu projelerde yabancı ortakla çalışmak bizim yapı teknikleri ve finans 
eksiklerimiz nedeniyle zorunlu muydu?
Tabii. Bizim otoyolları yabancılarla ortak olarak yapmamızın sebebi, otoyol 
yapmayı bilmediğimiz için değil. Bu çok önemli, altı çizilmesi gereken bir 
şey. Bizim otoyol yapacak paramız yoktu. Krediyi de onlar verdi. Krediyi 
onlar verdiği için de, çünkü bu kredilerin hepsini yabancı ortaklar getirdi, 
şart koştular. Yani birlikte yapmayı şart koştular, onların makinalarını 
kullanacaktık. Örneğin Ankara’daki çevre yolu -bir sürü kredi vardı ama, 
büyük çoğunlukta Amerikan Eximbank kredisiyle yapıldı.  Kanımca Bechtel 
krediyi getirdiği için, kendisi işin içinde olmayı şart koştuğu gibi, hatta yol 
projesini de bir Amerikan firmasının yapmasını, artı müşavirliğinin de gene 
yabancılar tarafından yapılmasını istemişti….

Şart koştular…
Şart koştular. Onu demin eklemeyi unuttum, yani bu otoyolların yapımında 
üçlü bir saç ayağı vardı.  Yani işveren Karayolları’ydı, müteahhit bu ortaklıktı, 
saç ayağının üçüncü ayağı da müşavirlikti.
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Kontrol teşkilatı yani…
Evet. Benim bildiğim ilk defa bir otoyol yapımına müşavirlik müessesesi 
girdi. Bizi sahada birebir kontrol eden Türk ve yabancı ortaklı bir müşavirlik 
firması vardı: Kutlutaş artı Scott Wilson Engineering adlı bir İngiliz firmasıydı. 
Sahada bizim işlerimizi onlar kontrol ediyorlardı. 
    
Projeyi de onlar mı yapmıştı? 
Proje idarenin onayıyla Bechtel’in getirdiği Amerikan Parsons firmasına 
yaptırıldı. Ama bu Nominator Subconstructer dedikleri - Türkçesini tam 
bilemiyorum, onlara da taşeron diyebiliriz. Karayolları onayladı, bizim 
taşeronumuz olarak projeyi yaptılar. Yani böyle bir ilişki...

İlişki kuruldu.

Uluslararası bir ilişki vardı.
Makine parkı konusunda bir kısıtlamaları var mıydı?
Hayır, makine parkı konusunda bir kısıtlama yoktu. Ancak şöyle bir  şey vardı. 
Eximbank kredisini kullanabilmen için getirdiğin ve kullandığın makineleri 
onların söylediği yerlerden alırsan, bu krediyi kullanabiliyordun.

Sonuçta makineler Amerikan’dı.
Büyük çoğunluğu Amerikan’dı. Yani Eximbank’da öyleydi, şimdi nasıl 
uyguluyorlar bilmiyorum, Exim’de krediyi para olarak vermiyorlardı. Sen o 
makineyi alıyordun: O makineyi sana kredi olarak veriyorlardı. İzmir çevre 
yolunda, İzmir-Aydın otoyolunda kullanılan makinelerin büyük çoğunluğu, 
neredeyse yüzde sekseni, hep Amerikan menşeli makinelerdi. Son model 
makinelerdi; onların nasıl çalıştığını öğrenmek önemliydi bizim için. Çünkü 
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yurtdışına gittiğimizde onlara benzer makineleri kullandık. Dolayısıyla bizim 
işçilerimiz deneyimliydi. Şöyle bir şey anlatayım: Romanya otoyolunda, 
biz Türk işçilerini, Türk operatörlerini götürmek istedik. Romen hükümeti, 
mümkün olduğunca yerli operatörlerin kullanılmasını istedi. Fakat o sırada 
Romanya’daki yerli operatörler, makine kullanıcıları Amerikan makinelerini 
kullanamıyorlardı. Biz bizim eski operatörlerimizi eğitici olarak Romanya’ya 
götürdük. Romanya’daki yerel operatörleri iki-üç ay eğittik. Bu modelin 
aynısı Türkiye’de de başa geldi. Fakat Türkiye’de Karayolları geleneğinden 
gelen bir sürü operatör olduğu için, bizimkileri eğitecek bir teşkilata gerek 
kalmadı. Çünkü bizim Türk operatörü üç gün sonra, makineyle iki antrenman 
yaptıktan sonra...

Kullanmaya başlıyor…
Kullanmaya başlıyor. Ama Romanya’da 1,5–2 ay hem verim açısından, hem 
de işi yapabilme açısından Türk operatörleriyle, onlara eğitim verdik. Ve 
şimdi gayet güzel çalışıyorlar.

Aslında otoyolların başlamasıyla nitelik sıçraması gibi bir şey olmamış 
benim gördüğüm kadarıyla. Daha çok, kara yolları geleneğinin, 
birikiminin üstüne, daha büyük çapta iş yapabilme ve organizasyonu 
öğrenmişiz.

Tabii, kesinlikle. Altını çizmek lazım, iyi anlamak lazım. Türkiye’de 
karayolculuk geleneği 1950’lerden beri var. Ve çok başarılı bir kuruluştur 
benim gözümde. Ayrıca bu otoyolların gelişiyle senin de dediğin gibi iş hacmi 
arttı. Bu büyük işlerin organizasyonunun başarılması konu oldu ki, buna 
Karayolları da, müteahhitler de çabuk adapte oldular. Yeni şeyler öğrendik. 
Maliyet analizleri nasıl yapılır? Programlar nasıl yapılır? Büyük 7-8 şantiyeyi 
aynı anda nasıl yürüteceğiz? Lojistik nasıl yapılır? Bunlarda tecrübe edindik. 
Yoksa mühendislik, karayolu mühendisliği açısından teknik anlamda yeni bir 
şey öğrendiğimizi söylemek çok kolay değil. Çünkü senelerdir Türkiye’de 
yapılan karayolunun benzerini yaptık. Hatta şöyle bir şey oldu: İlk dönemlerde 
Amerikalı ortaklarımızın mühendisleri biraz bu işi biz size öğretmeye geldik 
havalarındaydılar. Ama Türk mühendisleriyle çalışmaya başladıktan iki-üç ay 
sonra,  “Sizin bize ihtiyacınız yokmuş” demeye başladılar. Hakikaten, bugün 
Türk müteahhitlerinin nereye geldiği de buna bir örnek zaten

Evet, yurtdışında çok başarılı oldular…
Çok başarılılar. Hem benim çalıştığım firma, hem diğer Türk müteahhitlik 
firmaları başarılılar. Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler de son derece 
başarılı işler yapıyorlar. 

Bu sayede yeni bir makine parkı da oluştu herhalde Türkiye’de.. 
Tabii. Büyük otoyolların yapılması iki anlamda çok etkiledi karayolu 
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müteahhitliğini: Birincisi, büyük ortaklıklar bir sürü Türk firmasını taşeron 
olarak kullandı. Taşeron olarak çalışan firmalar hem otoyol teknolojisine 
adapte oldular, hem de sermaye birikimiyle büyüyerek büyük yol firmaları 
haline geldiler. Bugün de Türkiye’deki büyük yol firmalarının büyük bir kısmı 
bu eski otoyol projelerinde taşeron olarak çalışan firmalardır. Ki benim şu anda 
çalıştığım firma da en önemli örneklerden bir tanesi. İkincisi bir sürü makine 
girdi Türkiye’ye.  Bu makinelerin büyük bir kısmı burada kaldı. Bu makineler 
millileştikten sonra Türkiye’de kullanılmaya başladı. Bu otoyolların, aslında 
başarılı inşaatlar olduğuna inanıyorum. Olayın ekonomik yanını otoyol mu, 
demiryolu mu gibi tartışmaları bir kenara bırakırsak oldukça başarılı inşaatlar 
bunlar. Bütün ekonomik krizlere, sıkıntılara rağmen vaktiyle tamamlanmış 
inşaatlar. Bugün de otoyolların kullanımından bunların başarılı mı, başarısız 
mı olduğunu görebiliyoruz zaten. 

Bu yolla, Türk şirketleri yurt dışında daha büyük işler almaya başladılar. 
Özellikle 2000’den sonra daha büyük bütçelerle çalışma alışkanlığı 
yerleşti sanırım.
Ben bunu bizzat yaşadım. 1998’de Ankara–Gerede çevre oto yolu bittikten 
sonra, hemen arkasından aynı ortaklık-ENKA-BECHTEL ortaklığı, bu 
sefer Hırvatistan otoyolunu aldılar ve BECHTEL, tercihen bizim o zaman 
çalıştığımız otoyol ekibiyle birlikte oraya gittik. Ve orada bizim Türkiye’de 
kazandığımız otoyol tecrübesinin de yardımıyla, süratle işe başladık ve çok 
da başarılı olundu. Bizimle birlikte diğer Türk müteahhitlik firmaları da aynı 
yolu izlediler ve yurtdışında birçok ihaleler aldılar. Bu da Türk firmalarının 
dünyada tanınmasını sağladı. Bunun yanında Türk firmalarının içinde 
başarısız olanlar olduysa da büyük bir çoğunluğu bugün baktığınız zaman 
oldukça başarılı firmalar. Ve zaten 1990’lardan sonra özellikle eski Sovyet 
Cumhuriyetlerindeki rejim değişmesi ile alt yapı yatırımları, Batılı firmaların 
yardımı ile oldukça hızlandırıldı. Dolayısıyla Türki Cumhuriyetlere, 
Rusya’ya Ukrayna’ya da Türk firmaları hızlı bir şekilde gittiler ve orada halen 
çalışıyorlar. Hâlâ da büyük işler yapıyorlar. Sonra Romanya’da keza büyük 
bir otoyol inşaatı halen de devam ediyor. Hem sermaye birikimi hem bilgi 
birikimi ile bugünlere gelindi. Geçenlerde yabancı mühendislik dergilerinden 
bir tanesinde gördüm: Dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde 
ilk 225 içinde nerdeyse üçte biri Türk firmaları. Ki benim de çalıştığım firma 
da bunlardan biri zaten biliyorsun. Ve hâlâ da ihalelere giriyoruz ve özellikle 
Türkî Cumhuriyetlerde, Libya’da, Suudi Arabistan’da bizim Türk firmalarının 
müteahhitlik hizmetlerine hep ihtiyaç var. 

Bu bölgede bizim düzeyimizde başka bir inşaat sektörü olmamasının da 
herhalde bunda  payı var.
Bu bölgede inşaat sektöründe Türklerin dışında Çinliler var son zamanlarda. 
İtalyanlar var ama dediğim gibi listeye bakınca Türklerin yoğunlukta olduğu 
görülüyor .
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Bu konuda mühendislik geleneğimizin yani ta 1950’lerden gelen 
mühendislik geleneğimizin etkisi nasıl dönüştü? Ona dair anılarınız 
var mı? Çünkü daha önceden de dediğiniz gibi aslında Türkiye’de bir 
karayolu inşa etme geleneği var. 
Türkiye’de mühendislik geleneği zaten var. Senin de bildiğin gibi ta 1770’lerde 
kurulan bir teknik üniversitemiz var: Askeri mühendislik hizmetleri amacıyla 
kurulmuş, Türkiye mühendislik açısından öyle bazı insanların sandığı gibi 
geri falan değil. Ayrıca sonra kurulan gerek Ortadoğu, gerek Boğaziçi, KTÜ, 
Ege Üniversitesi gibi teknik üniversitelerde iyi mühendisler yetişiyor. Zaten 
devlet sektöründe, Devlet Su İşleri’nde, Karayolları’nda, İller Bankası’nda da 
yetişmiş bir sürü mühendis var. Eleman sıkıntısı çektiğimizi düşünmüyorum. 
Yalnız özgüven sıkıntısı vardı. Ne zamana kadar? 1975-80’lere kadar. 
Biz Türk mühendisleri ki bunlardan bir tanesi de bendim, yurtdışında 
çalışacağımız, Avrupa’da gidip inşaatlar yapacağımız, vallahi rüyamızda 
görsek inanmayacağımız şeylerden bir tanesiydi. Yurtdışına açılmayla birlikte 
Türk inşaat mühendisliğinde insanlara bir güven geldi. Becerebileceğimiz, 
başarabileceğimiz güveni geldi. Karşılaştırma imkânına sahip olduk. 
Biliyorsun bizim Türk inşaat sektöründe önce Fransız sonra da Alman ekolü 
hâkimdi. Ama yurt dışına gidince gerek Amerikan standartları, gerek İngiliz 
standartlarıyla iş yapmak durumunda kaldık ve yepyeni teknolojiler ve 
standartlar öğrendik. Bu mühendislikte önemli bir noktadır, çünkü yaptığınız 
işin bu standartlara uygun olması istenir ve bu standartlara göre kontrol 
edilirsiniz. Bu konuda da çok katılardır ve hiç toleransları yoktur.

Neden peki? Buradaki projelerin daha çok İngiliz yada Amerikan 
şirketleri tarafından üretilmesi nedeniyle mi ?
Bence bu projelere kredi veren kuruluşlara bağlı. Genellikle bunlarda 
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Amerikan ve İngiliz finans kuruluşları idi. Ayrıca müşavir şirketleri de 
onlar tayin ediyordu. İlk açıldığımız yer biliyorsun Libya’dır. Ondan sonra 
da, her ikisinde de, yani benim orada olduğum dönemler için en azından 
söyleyebilirim, İngiliz ve Amerikan standartları geçerli idi. Yani Libya veya 
Suudi Arabistan Hükümeti veya özel sektörü bir iş yaptırdığı zaman işin İngiliz 
veya Amerikan standartlarına göre yapılması isteniyordu. Bütün sözleşmeler 
böyleydi. Dolayısıyla biz de bunları öğrenmek durumunda kaldık. Bu bizim 
dünyaya açılmamıza sebep oldu. 

Şimdi gerçi Avrupa Birliği standartlarına dönüyoruz…
Tabii oraya dönüyor ama Avrupa Birliği standartları da aslında Batı açısından 
İngiliz standartları ile Alman standartlarının harman edilmiş hali. Zaten 
birbirlerinden çok büyük farkları yok ama o standartlarda çalışmayı öğrendik. 
Bu işler ufkumuzu geliştirdi. Eskiden bir kepçe iki kamyonla çalışan Türk 
müteahhitleri, filolar kurmaya başladı, kurdular da. Çünkü işin boyutları 
büyüdü. Bankalardan kredi, Dünya Bankası’ndan kredi, finans işleri girdi. 
Yani bir inşaat firmasının pek böyle finansçılarla fazla ilgisi yoktu eskiden. 
Patron vardı, patron genelde inşaat mühendisiydi, işte en tecrübeli şantiye 
şefi şirketin genel müdürü olurdu. Ama bu yabancı firmalar ile ortaklık, yurt 
dışındaki, işlerle birlikte, finans ve kredi işlerinin bizim inşaat sektöründeki 
önemi ortaya çıktı. Ve dikkat edin etrafınıza bakın bütün o büyümüş inşaat 
firmalarının büyük bir çoğunluğunda, artık inşaat mühendisleri, teknik eleman 
olarak finans işlerine bulaşmaya başladı. Artı bütün o firmalar bir finans 
yönetiminin gerekli olduğunu görmeye başladı. Çünkü iş orada bitiyor. Ve 
dolarla çalışmayı öğrendik. Çeşitli para birimleri ile çalışmayı öğrendik, iyi 
tarafı. Valla bunun dışında, bize ne faydası oldu bu yolların ve otoyolların, 
işte söylediğim gibi yeni teknolojileri öğrenmek çok önemli, mühendisliğini 
geliştirmek ve güncellemek için. Özellikle ilk başladığımız Ankara Gerede 
yolu benim işin bir okuldu. 

Onun dışında yabancı şirketlerden öğrendikleriniz ve kendinize 
kattıklarınız hakkında, iş disiplini, ya da ...
Tabii şimdi doğru söylüyorsun. İş disiplini yani Batılı tarzda çalışmak diye bir 
şey var. Batılılar için, iş bölümü ve organizasyon çok önemlidir. Bizim eski 
usul Türk firmalarında öyle organizasyon filan çok önemli değildir, herkes 
her işi yapar. Ama bu büyük işlerde şantiye ve firma organizasyonunun, iş 
bölümünün önemi ortaya çıktı. Ben bu mesleğe başladığım dönemlerde, yani 
işte bir iki tane mühendis olurdu, onlar her işe koşarlardı. Yani betonu da onlar 
dökerlerdi, yolu da, asfaltı da onlar yaparlardı, işçinin yemeğiyle de onlar 
ilgilenirlerdi, dar bir kadro ile çalışılıyordu. Ama işlerin hacmi büyüyünce iş 
bölümünün gerekliliği ortaya çıktı. Atölyeler kurulmaya başlandı. Makinemizi 
kendimiz tamir ettik, bir sürü yan dallara açıldık. Oraya uzman mühendisler 
getirmeye başladık. Yani işte köprü yapımına gerçek uzman bir köprücü veya 
asfalt üst yapı yapımına uzman bir asfaltçı üst yapıcı...
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Bunları kontrol edecek kalite kontrol şefleri…
Kalite kontrol. Mesela biz eski işlerde kalite kontrolünü fazla ciddiye 
almazdık. Yani kaçılırdı da, şartnameye göre yapmaya çalışırdık. Ama bu 
büyük işlerde özellikle bu yol inşaatlarında firma, müteahhit firma, kendisi 
özellikle kalite kontrol grubu kurdu ve işini müşteriye satmadan önce kendi 
kontrolünü, denetimini kendisi yapmaya başladı. Laboratuarlar kuruldu. Bizim 
sekiz şantiyenin sekizinde de laboratuar vardı. Şu anda çalıştığım firmada da 
biliyorsun her şantiyemize bir laboratuar kuruyoruz. Bir iş emniyeti ekibi 
kuruyoruz ve öncelikle idareye, müşteriye karşı malımızı satmadan önce 
şartnameye göre ve kaliteli yapılıp yapılmadığını denetliyoruz. Bu en önemli 
aşamalardan bir tanesidir. Ben burada otoyola başlayana kadar hiç bir zaman 
kendi laboratuarımız olmadı bizim. Yani 1985’ten önce genelde profesyonel 
laboratuarlar ya da işverenin kendi laboratuarı vardı, oraları kullanıyorduk. 
1985’ten sonra kendi laboratuarımızı kurmamız, önce kendimizi denetlememiz 
gerektiğini öğrendik. 

Ben biraz da daha önce bir konuşmamızda bahsetmiştiniz, Zap Nehri 
üzerinde yapılan köprüden konuşalım istiyorum. 
O çok eski yıllarda, öğrencilik yıllarında kaldı. 

Ona dair hatırladığınız bir şey var mı? Bu köprünün yapımını bize biraz 
anlatabilir misiniz?
Yanlış hatırlamıyorsam, Milliyet Gazetesi’nde Hasan Pulur’un köşesinde 
Şemsi Belli’nin bir şiiri yayınlanmıştı, 1969 yılıydı sanırım. Tam da Boğaz 
köprüsünün gündemde olduğu, tartışıldığı günlerdi. Hepimiz şiddetle 
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karşıydık Boğaz köprüsüne. Milliyet Gazetesi’nin yardımlarıyla açılan 
kampanyaya hepimiz elinden geldiğince katıldı. Kimileri bedenen, kimileri 
de harçlıklarından, burslarından arttırdıklarıyla. Büyük bir heyecanla oraya 
gidildi, köprü inşa edildi. 

O köprü otuz sene iyi kötü hizmet verdi, sonrada 1999 yılında havaya uçurdular. 
Artık güvenlik gerekçesiyle mi? Yoksa yöre halkı köprüye Deniz Gezmiş’in 
adını verdiği için mi? bilmem. Herkes Deniz Gezmiş’ in yapım çalışmalarına 
bizzat katıldığından bahseder ama o sıralar hapisteydi sanırım. Ancak Harun 
Karadeniz’in büyük katkısı olduğunu hatırlıyorum. Kırk yıl geçmiş aradan 
anlatacak fazla bir şey yok. Şimdi yenisini yapmaya çalışıyorlar. 
Nasıl çalışıldı? Nasıl üretildi?
Öğrenci işiydi o. Öğrencilerin heyecanla girip yaptıkları bir işti. O zamanki 
gençlik, özellikle Teknik Üniversite, ODTÜ ve diğer üniversitelerden ekipler 

gelip orada bedenen çalıştılar. 
Sadece öğrenciler mi çalıştı orada? 
Büyük çoğunlukla öğrenciler çalıştılar. Basit bir asma köprü yapıldı. 20-25 
metre açıklığında, sanırım 7 metre yüksekliğinde.

Asma köprü mantığı ile mi yapıldı ?
Tabii,  tabii bayağı iki ayak, ayakları da halen duruyor bildiğim kadarıyla. Bir 
kısmını uçurdular havaya ama ayaklar duruyor. Şimdi en son televizyonda 
yeniden yapılacak diye bir haber duydum. Ama o zaten Boğaz köprüsüne 
nazire olsun diye yapılmıştı. 

Sadece işin teknik ve sektörel gelişiminden bahsettik. Karayolculuk nasıl bir 
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şeydir? Gerçi sen de karayolcusun. 
Evet az çok sayılırım.
Az çok değil bayağı karayolcusun.Yani karayolcu olmak, bana soruyorsan 
inşaat mühendisi olmaktan farklı gibi geliyor bana. 

Bir de şantiyeyi, yol şantiyesini de anlatmanızı isterim…
Şantiye, oraya geleceğim. Şimdi ben kendim için söylüyorum. Bazı insanlar 
ofislerde oturup çalışmayı sever. Ama karayolculuğa bir kere bulaştın mı 
bir daha ofiste oturamazsın. Mutlaka açık havada yapılan bir iş. Artı yaptığın 
işi görüyorsun, üzerinden geçiyorsun. Bir başka beni cezbeden tarafı sürekli 
değişir. Sürekli değişir karayolu inşaatı. Bir bina yaparsın, binada işte beş 
yüze beş yüz bir alana katları çıkarsın, o katlar birbirine benzer. Ama karayolu 
inşaatında geçtiğin her yerde tabiat değişir. Tabiatın değişmesi demek senin 
bulacağın metodun, çözümlerin ve yapacağın işlerin de değişmesi demektir. 
Onun için karayolculuğun bana en cazip gelen tarafı toprak işleridir. Çünkü 
tabiatla birebir mücadele edersin. Köprüyü geçersin, nehri geçersin bataklığa 
girersin, kayaları patlatırsın. Yani işin cazip tarafı budur. 

Yaptığın imalatları korumak için bir takım ek önlemler alırsın.
Tabii. Yani işin tehlikeli tarafı da var her inşaatta olduğu gibi, trafik altında 
çalışırız. Hayatımızın büyük bir kısmı araba üstünde gidip gelme ile geçer. 
Bu en aşağıdaki yeni genç mühendisten, en tepedeki proje müdürüne kadar 
o hiyerarşi içinde bir hareket vardır. Sürekli hareket vardır. Kamyonlar 
gider, mikserler gelir, demir gelir... Yani işin cazip tarafı budur. O yüzden 
hep söylerim bir karayolcunun emekli olması çok zordur. Ya kendine açık 
havada bir iş bulacak ya da emekli olmayacak. Çalışacak. Tabii tehlikesi 
trafiktir karayolculuğun. Şantiye hayatını sen de bilirsin, şantiye hayatında, 
özellikle bu karayolu şantiyelerinde, yerleşim yerlerinden nispeten uzaksındır. 
Dağda bayırdasındır. Onun için o şantiye içinde istesen de istemesen de bir 
kader birliği oluşur. Sevdiğin veya sevmediğin insanlar olur ama onlarla bir 
aradasındır. Ve çevre de size çok iyi bakmaz. Çünkü insanların tarlalarından, 
bahçelerinden geçiyorsunuzdur. Onlara yol yapıyorsunuzdur ama ilk etapta 
bütün insanlar tepki duyarlar çünkü rahatsız edersiniz. Dolayısıyla o şantiyede 
bir aile havası oluşur. Bunların içinde işi en zor olan şantiye şefidir çünkü hep 
yalnızdır. O otoriteyi o hiyerarşiyi sağlamak için böyle dik durmak zorundadır. 
Ben hep şantiyeleri askeri birliklere benzetirim. Yani aşağıda erler ki biz düz 
işçi deriz onlara yukarda alay komutanı, şantiye şefi. Alayda bir sürü subay, 
aşçısı ... Yani tam bir askeri düzen hakimdir.

Türklerin inşaat işlerinde başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de... 
Belki de öyledir. 

Yani askeri birliklere benzemek olabilir mi?
Kesinlikle öyledir hatta askeri disiplin vardır şantiyede. Bilirsin sen de askeri 
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disiplin vardır. 
Dikey bir hiyerarşi vardır. 
Hiyerarşi vardır. Şantiye şefinin dediği son sözdür. Patrona cevabı o verir. 
Böyle bir hayat. Bu hayat tabii insanı bazen yalnızlaştırır. Özellikle en tepedeki 
adam oldukça yalnız bir tiptir. Ki zaten bir sürü şeyden mahrum yaşıyoruz. 
Mahrumiyet diye bir şey vardır. Şantiyeciliğin ve yol şantiyeciliğinin en zor 
tarafı aileyle olan ilişkilerdir. Ailenizi her zaman yanınızda getiremezsiniz. 
Her zaman değil çoğunlukla götüremezsin. Tabii götüremeyince ailede 
fedakârlıklar bölüşülür. Yani işte hanım evde çocuklar ile ilgilenir, sen 
gidersin on beş günde bir gelirsin. İnsan bazı şeyleri ıskalar bu durumda. 
Mesela çocuklarımın çocukluğunu çok fazla hatırlayamıyorum . Yurtdışında 
çalışırken de senede on beş gün veya altı ayda bir görüyorduk. Bu işin en 
can sıkıcı tarafı budur. Ama onun dışında bir daha dünyaya gelsen ne olmak 
istersin diye sorsan valla gene herhalde yolcu olurdum gibi geliyor bana. Eee.. 
şantiyeciler nerde yemek yenir nerde içki içilir çok iyi bilirler. Çünkü tek 
eğlenceleri odur.

Yemek ve içmektir.
Yemek ve içmektir. Çünkü özellikle yol inşaatlarında yazın havaların 
açmasıyla sezonun başlar kar yağana kadar çalışılır. Gezmeye tozmaya, parti 
yapmaya fırsatın olmaz. Haftada değil de ayda bir kere falan kaçamak yaparsın. 
Kışın da oturur hesapları yaparsın. Yani böyle bir hayat. Karayolculuk, belki 
ben sevdiğim için böyle söylüyorum. Tabii ki bu sıra baraj işleri de çok. 
İnşaatçılığın bütün dalları çok önemli ama karayolculuğun benim gözümde 
özel bir yeri var. Dediğim gibi belki benim kişiliğimden kaynaklanıyor:  
Hareket etmeyi, koşmayı, bağda bahçede, bayırda dolaşmayı çok sevdiğim 
için, tabiatla uğraşmayı çok sevdiğim için…

Karayolcuların benimde bildiğim bir lafları var: Yol güzergâhını 
yaparken, yolun üzerindeki bağ bahçe için, “Sağ taraf halamın, sol taraf 
teyzemin” derler. 

Öyledir. Bizde derlerdi “Karayolcuların parası pul, karısı dul” diye. Çünkü 
evden uzaksındır. İyi para var hakikaten işte, belki şimdi öyle değil ama bizim 
zamanımızda ücretlerimiz tatmin ediciydi. 

Şimdi de yurtdışındaki işler tatmin edici… 
Yurtdışı da tatmin edicidir, ama bunları harcayacak yer pek bulamazsın. Yalnız 
bu arada, hep gençlere söylediğim şu var, ben meslek hayatımın sonuna geldim. 
35 sene olmuş. Mutlaka ve mutlaka kendinize hobi edinmek zorundasınız. 
Çünkü şantiyecilik, 55’inden hadi 60’ından sonra yapılabilecek bir iş değil. 
Yani sen bedenen artık dayanamıyorsun, çünkü günde 10 saat, haftada 7 gün 
çalışmak zorundasın. Emeklilik zamanın geliyor. Peki ne yapacağız ağabey 
emekli olunca? Şimdi yol yok ki …
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İçeceğiz abi…
Sağlığını kaybediyorsun içki içerek… Onun için kendine mutlaka seni 
meşgul edecek bir hobi edinmen lazım. Yoksa sabahtan akşama televizyon 
seyretmekle bu dünya geçmez biliyorsun. Onun için bütün çalışanlara benim 
tavsiyem-diğer mesleklerde de böyledir gerçi, hobi edineceksin. Hobi de 
iskambil oyunu olmayacak ama, kendini meşgul edecek bir şey bulacaksın. 
Ben bağ bahçeyle uğraşıyorum, biliyorsun..

Evet, senin uğraşın çok iyi ağabey, söyleşi için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.  


