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BİR FORUM BÖYLE GEÇTİ

Afrikalı Dansçı kız ile

Okyanuslar ötesinden
En solda (gözlüklü) Cook Island, Bangladesh , Amerikalı Kızılderili
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Dear Biswas

25.03.2009

I live in Istanbul and by a chance we met there. I work on
historical water supply systems in Anatolia. I want to be in
dialog
to
exchange
somethings.
Hope
to
hear
you.
With my best wishes
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302

Thursday, March 26, 2009 10:15 PM
From:
"Prof. Asit K. Biswas" <akbiswas@thirdworldcentre.org>
Add sender to Contacts
To:
mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Mehmet-bey:

I would be very interested to see your work on historical water supply systems of Anatolia. If you
have any paper available in English language, I would be very interested to see them.
With best wishes.
Sincerely,
Prof. Asit K. Biswas
President & Academician
Third World Centre for Water Management
Avenida Manantial Oriente No. 27
Los Clubes, Atizapan, Estado de Mexico, 52958, MEXICO
Tel. 52-55-5379-5429, Fax: 52-55-5379-5439
E-mails: akbiswas@cablevision.net.mx, akbiswas@thirdworldcentre.org
Website: www.thirdworldcentre.org
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Dear Maia
I am very happy
Please reply my
your profession
Then I will send

26.03.2009
to meet you in Istanbul. Did you return home?
mail and write something about you? What is
anad which subject you are interested in ?
you my paper.

Yours sincerely
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302

Friday, March 27, 2009 6:22 PM
From:
"maia@unigaia.org" <maia@unigaia.org>
Add sender to Contacts
To:
mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Prof. Bildirici,
It was a pleasure meeting you and want to thank you for your
kindness during my conversations with you at the Forum. Also,
thank you for your nice presentation on Turkish history as
related to water, which added much to my understanding about
Turkish contributions to the world.
Actually, I later saw some of your writings on a similar
subject on a book I received at the Forum. I am a journalist
and this book was given to each member of the press during our
accreditation.
Therefore, maybe there is no need for you to send me a copy of
your presentation as I now have similar information which you
presented in this book. Also, in no way I want to bother you
with any special requests.
I just arrived in Rio and need to catch up with some work
related tasks. So, I will write to you again soon. In the
meantime, I wish you all the very best and once again thank
you and each one of the Turkish people for your generous
hospitality and for sharing so much knowledge with us about
your beautiful and unique country.
Kind regards,
Maia Lannes
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27.03.2009

To:
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
-----Inline Attachment Follows----Merhaba Mehmet Bey,
Sizinle beraber olmak benim için de çok güzeldi. Kendi kendimize olsaydık ve sizin bildiriyi
uzun uzadıya konuşsaydık benim de çok hoşuma giderdi, ama orada da söylediğim gibi
zaman tahditi olunca başka bir şey yapamazdım.
Bu arada bildirinizi yollamanız mümkün olursa bir kopya da ben almak isterim.
Konuyla ilgili çalışmalarınızda basarılar diliyorum. Selam ve saygılarımla,
Nurunnisa Usul
Quoting Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>:
Sayın Hocam (Nurunnisa Usul)
WWF5 toplantıları sırasında sizinle bulunmak, sizin başkanlığınızda bildiri sunmak benim
için unutulmaz olmuştur. Tabii ki sizin sureye davetinizden daha doğal bir şey olamaz.
Ben olaya farklı bir açıdan baktım. Konu hakkinde tarihi bilgi de vermek istedim. Ama iki
karpuzu bir koltuğa zor sığdırdım. Belirli bir mesaj verdiğimi de sanıyorum. Bir kaç kişi
benden bildirimi istedi. Bunlar Brezilya'dan Kenya'dan ve Bangladesh'ten, Ankara'dan. Ben
başkalarının yaptığı gibi bir kaç fotoğraf göstererek bir sunum yapılmasını doğru
bulmuyorum. 1991 yılından bu yana yaptığım çalışmalarıma da devam edeceğim.
> Tekrar sizi tanımaktan çok mutluluk duyduğumu belirtiyor. Saygılar sunuyorum.
> Mehmet Bildirici
(Dörtlü paket mail gönderildi)

Oturum Başkanı ayakta Nurunnisa Usul, soldan ikinci Mehmet Bildirici
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27.03.2009

From:
"heike" heike@akyaka.org
Add sender to Contacts
To:
"'Mehmet Bildirici'" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Sevgili Mehmet Bey,
epostanız bizi çok sevindirdi!!! Katılacağımız uluslararası
projenin ilk uygulamalarıyla ilgili genel toplantısı haftaya
başlayacak, onun için Thomas ve ben Korsika'ya gideceğiz.
Orada yapacağım sunumlarıma hemen sizin katılımınızı da
belirttim. Çok iyi oldu. Artık birlikte hem Türkiye için hem
de bu proje kapsamında kalıcı bir su mirası arşivi
oluşturabiliriz. proje bitişinde onun tanıtım sergisi de
olacak.
Çok teşekkür ederiz! Öptüm, Bahar
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Mehmet Bildirici [mailto:mehmet_bildirici@yahoo.com]
Gesendet: Donnerstag, 26. März 2009 18:29
An: Bahar Suveren
Betreff: Water and Culture

Mehmet Bey
Tebrikler başarılar
TEOMAN ÜNÜSAN
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Friday, March 27, 2009 10:56 AM
From:
"Galip BÜYÜKYILDIRIM" <galip.buyukyildirim@adocim.com>
Add sender to Contacts
To:
"'Mehmet Bildirici'" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Message contains attachments
453-GBuyukyildirim.pdf (175KB)
Mehmet Bey
5. Dünya Su Forumu'yla ilgili gönderdiğiniz bilgiler için çok
teşekkür eder, değerli yeni çalışmalarınız için kutlarım.
Ben de size daha önce kısaca değindiğim bir çalışmamı
sunuyorum.
İMO
yayınlarından
TMH
(Türkiye
Mühendislik
Haberleri)
dergisinin
453.sayısında
yayınlanan
"Türkiye'de
Su
Mühendisliğinin Öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Bayındırlık
Bakanı
Süleyman
Sırrı"
başlıklı
makalem
ektedir.
Diğer makaleleri incelemek için aşağıdaki internet sayfasına
bakabilirsiniz:
http://e-imo.imo.org.tr/Portal/Web/IMO.aspx?newsid=1012
Kişisel
e-posta
Başarılı çalışmalarınızın
dilerim.
Galip Büyükyıldırım.

adresim:
devamını,

galipbm@hotmail.com
sağlık ve esenlikler

Galip Bey
29.03.2009
Maillerini aldım. Çok teşekkürler. Süleyman Sırrı yazısını internette farkına vardım. Referans
vermişsin. Teşekkür.
Daha önce irtibat kuramadık. Gerçekten bu işle çok ciddi uğraşan ikimizden başka yok. 1994
yılından bu yana kapsamlı bir çalışma ortaya çıkmadı. Ünal Hoca yıllardır aynı plağı çalıyor,
4 milenyumda Anadolu’da tarihi su yapıları….
Antalya DSİ Bölge Müdürü Sedat Özpınar hem arkadaşım ve hem de ben onun hocasıyım.
Çok olumlu kişi, tanışmanı isterim. İrtibatı kaybetmeyelim.
Sevgi ve saygılarımla
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Ufuk Güventürk
<ufguven@yahoo.com>
Mehmet Amca
27.03.2009
Mehmet Amca, çok teşekkür, Çalışmalarınız hakikaten takdire değer. Yeni nesil örnek alır
umarım
Prof. Dr.İbrahim Gürer
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Dekanı
gurer@gazi.edu.tr
Teşekkürler (4lü paket gönderilmişti.)

From:
"Hamza ÖZGÜLER" <hozguler@worldwaterforum5.org>
To:
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Sayın Mehmet hocam,
Nazik bilgi ve ifadelerinize çok teşekkür ederim.
Sizleri Forum'a davet edebilmek ve sizleri orada görmek bizler için büyük onur olmuştur.
Görüşmek dileğiyle, selam ve saygılarımla,
Hamza Özgüler
Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü
DSİ
4178300/2477

Mehmet Bey
27.03.2009
Mailinizi aldım.Bu anlama,araştırma, anlatma anlayışınızı takdir ediyorum. Allah sağlıklı uzun
ömür versin. Araştırmalarınızın devamını diliyorum.
Dr. Cemil Evirgen

Friday, March 27, 2009 7:33 AM
From:
"Aydın Turunç" <ayturunc@gmail.com>
Add sender to Contacts
To:
"Mehmet Bildirici" mehmet_bildirici@yahoo.com

Sayın Mehmet Bey,
Sizi kutlarım. Emekliğinizi çok verimli bir şekilde değerlendiriyor ve
geçiriyorsunuz. Gelecek bültenimizde yayınlanmak üzere, sonuç yazınızın A4'e
yazılmış bir özetini gönderebilir misiniz?
Selam ve sevgiler.
Aydın Turunç
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Kamil Uğurlu
<kamil_ugurlu@yahoo.com>

İstanbul 30.03.2009

Sevgili Kamil Uğurlu
2009 yılı yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkanlığını kazandığını memnuniyetle
öğrenmiş bulunuyorum. Kutluyor ve başarılar diliyorum.
Kültürden sanattan gelen başkanlarımızın daha yararlı olacağı düşüncesi içindeyim. 1991
yılından bu yana su tarihi konusunda çalışmalarını sürdüren biri olarak, uzak bir yerde
yaşamımı sürdürmekle birlikte tüm bilgi birikimlerimle gerektiğine yanında olacağımı
belirtiyorum.
Karaman ile ilgili bir haberim ile noktalamak istiyorum. 1994 yılında DSİ Genel
Müdürlüğü’nce yayınlanan “Konya, Karaman, Niğde, Aksaray tarihi su yapıları” kitabımı
geçen uzun sürede tekrar inceledim ve bilgisayar ortamında yeniden düzenleyip DSİ Genel
Müdürlüğü’ne sundum. Yayın Kurulunda uzun süre incelendi ve yayınına karar verildi. Bu yıl
yeniden basılacağını umuyorum. Çıkınca ulaştıracağım.
Yeniden kutluyor, saygılar sunuyorum.
Mehmet Bildirici

Konya Iconium Sergisi açılışında Ağustos 2008
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Maia Lannen

İstanbul 30.03.2009

Dear Maia
Thank you very much for your kind letter. I was very pleased to meet you a friend from Brazil
that is very far from Turkey. As you know I work on water history and civilization. In Brazil
before colonization were there the traces of water supply systems, canals, dams .. . If you
find something please send me. On the other hand when you need something forom Turkey,
Turkish history I am ready with pleasure.
As a journalist did you write some news about WWF5 in your newspaper? Please send me
one of them in the language of Portugal.
I send you a photo of us also.
With my best wishes And hope to hear you soon.
Yours truly
Mehmet Bildirici

Maia Lannen ile Istanbul’da
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İBRAHİM GÜRER’DEN

31.03.2009.2009

"'Ibrahim GURER'" <gurer@gazi.edu.tr>, "'Aykut Çınaroğlu'"
<aykut_cinaroglu@hotmail.com>, "'Aynur Uluğtekin Gerzile'" <augerzile@iski.gov.tr>,
"'Elif Erhan'" <e.erhan@gyte.edu.tr>, "'Fikret Özbay'" <fikretozbay@mersin.edu.tr>, "'Hamza
Ozguler'" <hamza.ozguler@dsi.gov.tr>, "'Hamza Ozguler (WorldWaterForum)'"
<hozguler@worldwaterforum5.org>, "'İdil Yılmaz'" <iyilmaz@worldwaterforum5.org>,
"'Kevser ŞENTÜRK'" <kevsers@dsi.gov.tr>, "'Mehmet Bildirici'"
<mehmet_bildirici@yahoo.com>, "'Nezih Arsel'" <aysel@msgsu.edu.tr>, "'Orhan Baykan'"
<obaykan@pamukkale.edu.tr>, "'Sanem Ömürlü'" <snmomurlu@gmail.com>, "'Selahattin
Erhan'" <selaher@hotmail.com>, "'Yalçın Arısoy'" <yalcin.arisoy@deu.edu.tr>, "'Yeliz
Devlet'" <yelizdevlet@dsi.gov.tr>, "'Hamit Tokmak'" <HTOKMAK@iski.gov.tr>,
saidozturk@hotmail.com, AOZ@iski.gov.tr, "'Yalçın ÖZDEMİR'"
<yalcin.ozdemir@deu.edu.tr>, eerten@gazi.edu.tr... more
Message contains attachments
winmail.dat (4KB)
Kıymetli Meslektaşlarımız
Sayın Hocalarımız
5ci su formu yan etkinliği kapsamında 19 Mart 2009 tarihinde
saat 11.00-13.00 arasında, katkılarınız sayesinde
gerçekleştirilmiş olan
"Türkiyede Su Medeniyetler Arasında Köprü" panelimizdeki
katkılarınız için teşekkür ederiz, bir sonraki ortak çalışmada
görüşmek üzere selam , ve saygılarımızı sunarız.
Elif Erhan-İbrahim Gürer
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