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HENNING FAHLBUSCH

Happy New Year - thanks
Sunday, January 3, 2010 2:10 PM
"Fahlbusch" <fahlbusch@freenet.de>
Add sender to Contacts

From:
To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mr. Bildirici:
Thank you very, very much for your mails you sent at the
occasion of my retirement and for the festivities at the end
of last year. I read them with great pleasure and enjoyed them
very
much.
The last two months were indeed very busy. At our house we got
a new floor and afterwards a new kitchen equipments. That
meant more or less a complete revision of the house with very
much dust and dirt. And in the middle of this time I had to
chair a part of the conference about water-bridges in
Regensburg, the honor of the colloqium in Lübeck, a meeting in
Munich and Berlin and a one week trip to Vienna. I hope you
understand the stress in this period which caused the delay of
my
letter.
I
beg
your
pardon
for
that.
In the 1st half of December then came the best message from
the German Research foundation. My application for the
investigation of the water distribution system at Pergamon has
been approved and a grant given for 3 years. That means, that
my assistant and I can concentrate on this new task and I'm
very happy about that. In this week we'll meet already with
the archaeologist who newly investigates the acropolis of
Pergamon. There our work has to start as the supply system of
the city also started there, at the end of the high pressure
pipe-line. Naturally we'll come to Turkey for some of the work
and this will hopefully be the chance that we meet again.
Wishing you and your family all the best for the New Year,
especially good health and peace for us all I send you my
warmest
regards
Your
truly
Henning Fahlbusch
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Dear Prof. Fahlbusch
Thank you very much for your mail. It made me happy so much. It was very good to take
good news from you. I wish to you and your family to live long happy and healthy years in
your renovated home.
And I am happy that you have got a grant for the investigating of Pergamon. Probably I will
visit you at Pergamon. I think it will be best for Pergamon for water history and for my
country.
In 2009 was an active year for me. In June 2008 “Historical Water Supply” meeting
happened in İzmir organized by the DSİ General Directorate. Prof. Öziş, me, Mehmet Bildirici
and Orhan Baykan and some others were panelists. Unfortunately the several times
published proceedings were discussed there !!! Some panelists were invited to World Water
Forum 5 inside of DSİ team. Before the Forum several meetings were held, several subjects
were discussed. I offered them to found a Foundation for historical water supply systems.
The panelists only listened.
In Water Forum 5, I presented historical water supply of Hittite and Urartu times. After the
Forum, a friend at Akyaka called me that she got a Project from EU. Inside this project an
archive works are intended about “historical Water Heritage” of Anatolian ancient cities.
In these days there was a think in my mind. A very few people is working about the subject in
Turkey. What to do? There are very detailed texts in English and German, nobody knows the
cultural richness of his or her own country (Turkey). On the other hand there are some
Turkish texts, you European don’t know. Something must be done.
I decided to create an electronic library in my web site I collected many texts in Turkish,
English and German, and I put some of your text given by you, I put them without your
permission. I apologize for this. What I will do the texts given by you, throw away, to put a
library. I preferred to put a library. But not traditional library, an electronic library in may WEB
site.
The address of my WEB Site

www.mehmet.bildirici.com

DSİ General Directorate published my two books. Konya Historical Water supply systems in
1994. You have this book. This is the beginning of our friendship in 1994. Later years I
always collected new monuments and discussed with my friends. In 2009 I offered to publish
second edition, and they decided to publish as CD.
My second book published by DSİ in 2004. I presented to you at Ephesus. This book too
published in second edition in 2009 as CD
I WILL SEND THİS TWO CD to DWhG
I don’t send you to you, because it is not necessary. If you visit my Web site in Turkish
chapter you will see in 1.1 (Tarihi Su Yapıları) 1.2 Tarihi Sulamalar,.. inside
Some others interesting files,
In French chapter there are the reports of Konya Irrigation Project. I give description about
this project. The Engineer was H. Waldorp, e very good German Engineer but I know nothing
about his life. During my investigating I copied his reports in French. I don’t speak French, I
wanted them somebody may read.
There are very some others interesting files too, I will write you later.
The last thing; I am member of DWhG, and I paid the last membership in 2007. The letters
come very interesting but in German. According to you to go on or to stop the membership?
With my best wishes
Yours truly
Mehmet Bildirici
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Dear Mr. Bildirici

21.01.2010

Thank you very much, for your kind mail, which I read with outmost joy and interest. I did not
know about your many activities and your Web Site. At first I did not find it. I also tried to
download some of articles you scanned and offered. But after searching it via google I
succeeded it is “www.mehmetbildirici.com” without a point between Mehmet and Bildirici. I
was really happy to see what you already published there. I did not have the time to read
everything until now, but it really impressed me what you wrote there.
However with most of them I failed. At German Page I only got the paper from Weber about
Smyrna and the English page I was able to see the first 8 articles. For all the others, I got a
failure. HTTP 404 obviously type of error, which I don’t understand. I must also confess that I
really feel a little proud that you chose some of my articles to publish it this way. Thank you
very much. Hopefully all this can be continued
What you do is fantastic at least from my point of view. If you don’t mind I will inform Prof.
Hoffman about this that he probably installs a link at the Web site of DWhG that enables a
reader to find yours. And probably you can do the same in this context. I can only tell you
that DWhG would be happy if you continue your membership.
However I also inform you about some of new ideas we got when starting our new project
about Pergamon. The first idea concerns the big round cistern on the top of Acropolis. When
our hypothesis is correct, it was not a cistern for the water supply but a reservoir to store
water for an emergency case of fire to estinguish it. If this is correct the structure could be
dated into Roman times, most probably into era of Emperor TRAJANUS. And the TEMPLE
beside this cisterns most probably the terminating point of the pressure pipe line. On March
2010, we will try to explain and discuss these points with archaeologists in Berlin.
As it looks like “Kai Wellbrock” who will mainly works about Pergamon, will come to Istanbul
at the end of March, mainly check old pictures in the German Institute. And I will follow him
for some days before Easter. This would be a good opportunity to meet and tell you about
the results of the meeting in Berlin. What do you think about it?
If you don’t mind I would like to ask for a favor for new calculations about the drainage
systems as well as the management of cisterns. We look a data of daily precipitation at
Bergama of the dry year (for instance 1949), and also a wet year (for instance 1953) and a
mean year (for instance 1967), and also for the statistic about the intensity of the short
extreme heavy rainfalls. Do you know where we probably can get the data at DSİ? This
information would be of a great help for us.
Wishing you all the best I send you my warmest regards.
Yours truly
Henning Fahlbusch
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Sevgili Dostlarım
Prof Dr. Henning Fahlbusch benim bilgi birikimin oluşunda etkili olmuş çok önemli kişidir.
Kendisi ile dost olmayı, onunla tanışmış olmayı hayatımda yakaladığım önemli bir şans
olarak kabul ediyorum.
Kendisi ile 1994 yılında tanıştık. “DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Konya Tarihi
Su Yapıları” kitabım Genel Müdürlüğü’nce kendisine gönderilmişti. Bunu inceledi ve destekler
şeklindeki ilk mektubunu aldım. Daha sonra hep ben ona sordum, o cevapladı, bana
Türkiye’de hiç bilinmeyen inceleme yazılarını bana imzalı olarak bana gönderdi. Ben de
Fahlbusch’tan edindiğim bu bilgileri kaynak göstererek yazılar yazdım. Roma dönemi Hidrolik
yazarları, Vitrivius ve Frontinus’u, onların yaptığı boru standartlarını ondan öğrendim.
Bir anımı buraya koyacağım. DSİ Genel Müdürlüğü’nün 1998 yılında Fethiye’de düzenlediği
bir Hidrolik kongresinde bu Web sitesinde bulunan bildirimde, Vitrivius’un yazdıklarından söz
ettim. Arada yapılan sohbetlerde bir üniversite öğretim üyesi bana yaklaştı ve bugüne kadar
ben Vitrivius’u sadece mimarlıktan söz ettiğini sanıyordum. Adam hidrolik mühendisi imiş
demez mi? !!!!
Sayın Fahlbusch ICID (Uluslar arası Sulama ve Drenaj Kurumu) kongrelerinde benim katılma
imkânımın olmaması karşısında bile kendisine gönderdiğim bildirileri sundu ve onun kongre
kitaplarında yayınlanmasını sağladı.
2001 yılında İsrail’de, 2004 yılında Efes’te (Türkiye), 2007 yılında Ürdün’de yapılan Cura
Aquarum (Roma’da Su İdaresi anlamında Latince sözlük) toplantılarına katılmamı sağladı.
Burada bildiriler sunmam gerçekleşti. İsrail ve Ürdün’de kendi parası ile bu toplantılara
katılan tek kişi benim.
Bu konularda Türkiye’den de bu çalışmalarımda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi emekli
Profesörlerinden Ünal Öziş’ten de bilgi birikiminin oluşmasında bana tüm yayınlarını
göndererek katkı sağladığını burada belirtmek istiyorum.
Sonuç olarak başta bu iki değerli hocamdan ve diğer yazar arkadaşlarımdan edindiğim çoğu
imzalı belgeleri ne yapacaktım? Bende oluşan bu çok değerli arşivin sadece Sayın Ünal
Öziş’te olduğunu sanıyorum. İyi bir şey yapmak için biraz risk almak gerekir mantığı ile
bunların tümünü WEB Siteme koydum.
Bunları Sayın Fahlbusch’a yazdıktan sonra endişe ile bekledim. Nereden çıktı bunlar der mi?
diye de bekledim. Ama çok iyi haberler ve destek mesajları geldi. Web sitem çok önemli bir
eşiği atlamış oldu.
Türkçe’de bir söz vardır. Deli gelen bir armağana sevinir, akıllı ise yada kendini akıllı sanan
kişi buna nasıl karşılık vereceğim diye düşünürmüş.
Fahlbusch’un verdiği destek beni çok rahatlattı, sekiz ay süren çalışmalarıma fazlası ile
değdiği inancına götürdü.
Zaman içinde bu konuda yeni dosyalarla sitemin daha da zenginleşeceği ümidiyle….
Mehmet Bildirici
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28.01.2010
Dear Prof. Fahlbusch
Thank you very much for your last mail dated of 21.01.10. I was vey pleased to have it.
Thanks again.
The Data of daily precipitation;
I visited DSI Istanbul, and learned that these documents are in İzmir. I send a mail to a friend
there, who is out of Office this week. She will send me next week and I will send you
immediately.
The membership of DWhG
I will continue the membership. I can pay the membership fee to you in Istanbul. It is
wonderful to have a link in DWhG web site for me. Thank you again for this.
I always want to do something for DwhG. I want to be a bridge between DWhG and Turkey.
There some very interesting texts written in Turkish. As an example, old Water supply
system of Ankara, written by Nezih Fıratlı. Now he is not living. This must be presented to
DWhg and in the future must be translated into English. In Turkish branch of my Web sites
there are some others.
On the other hand I want to give yearly reports what happened in publishing, meetings
…about historical water supply systems in Turkey. And I want to show the publications of
DWhG to my colleges in Turkey.
The investigation of Pergamon
I am very pleased for Pergamon investigations, so we will meet in Istanbul in March. I know
that German Library in Istanbul, perhaps I can do something for you??
My Webmaster Thomas Schmitz who lives at Akyaka, corrected some thing, in the opening
of files, now no problem.
In French branch of my Web site, there are very interesting reports of Konya Irrigation project
that were written in the beginning of 20 th century. I want you to see these reports when you
have time.
Thank you again for everything
Yours truly
Mehmet Bildirici
Dear Prof. Fahlbusch
Now I send you the data of Pergamon precipitation.
The translation of the Turkish name in the data
Aylık toplam yağış
: monthly total precipitation
Günlük en çok yağış
: daily max precipitation
Ortalama sıcaklık
: Average temperature
Aylık toplam buharlaşma
: monthly total evaporation
Minimum sıcaklık
: minimum temperature
Maksimum sıcaklık
: maximum temperature
Ortalama nem
: Average moisture
Ortalama rüzgar hızı ve yönü
: Average velocity of the wind and the direction
With my best wishes
Yours sincerely
Mehmet Bildirici
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Dear Mr. Bildirici:
Thank you very, very much for your mails. I really enjoyed the good news. I appreciate it that
you and DWhG meanwhile installed links on their websites and that Mr. Schmitz corrected
the possible download process. Now I was able to look at all the German articles. Your
general idea about the site to inform people about the rich history on hydraulic structures in
Turkey is great and I would like to support it as far as possible. And when I saw the article of
Ülkü Izmirligi about Side, S. Eyice about Istanbul, and K. Hecht about Pergamon I
remembered that these are copies of our symposium in Istranbul in 1979. There are further
contributions in German of Cecen, Garbrecht, Schnitter, and Özis about various projects in
Turkey.
Do you have the booklet or shall I copy it for you?
Yesterday I fixed the trip to Turkey. Kai Wellbrock will come to Istanbul on March 22. His
girlfriend, my wife, and I myself will follow on March 31. We all will leave Istanbul on April 6,
the ladies back to Germany and Mr. Wellbrock and I to Pergamon. .
It would be nice if we could meat in Istanbul during these days.
As Mr. Wellbrock has never been in Pergamon before I intend to give him a kind of
introduction. At the moment we study the old reports and hope to come to first ideas there.
Thank you very much for the precipitation data. They'll be of great help for our analysis of the
refilling of cisterns as well as the drainage of the city.
The French report about the irrigation project at Konya seems excellent to me, especially as
the various letters document the development of the project. However as I don't understand
French I cannot read it. That is a pity.
I just got the news that the next Cura Aquaeum conference will most probably be organized
by Tsvika Tsuk in Jerusalem together with IWA from March 18 until March 24 in 2012.
However this is not confirmed yet. But you are the first who gets this information.
Wishing you and your family all the best I sdend you my warmest regards
Yours truly
Henning Fahlbusch
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GRANT ROWLEY
Idyma, Kozlukuyu and Akyaka
Tuesday, January 12, 2010 9:00 AM
From:
"Grant Rowley" <pl7431@hotmail.com>
Add sender to Contacts
To:
mehmet_bildirici@yahoo.com

Dear Mr Bildirici,
It was nice to meet you on Wednesday evening at FERON RESTAURANT and I should have
liked to talk to you about Idyma, Kozlukuyu and Akyaka but unfortunately you had to leave.
I live in Kozlukuyu Mahalesi and have visited the rock tombs on two occasions and taken lots
of photographs which may be of interest to you. This morning I was at the new excavation of
the church in Akyaka. I went to see the archaeologists when they were working there and
with their permission I took several photographs and talked to them about the dig. Today I
went to the site with my dowsing rods. I enjoy dowsing and have been successful in finding a
Roman hospital which was later used as a defensive settlement in my village in England.
This morning I found lots of walls near the church in Akyaka and near to the entrance of the
church there are two circular constructions of about 2 metres in diameter. Would they may be
wells or some other construction?
I am very interested in archaeology although I was an engineer before I retired. I built the
official website for Gökova Belediyesi http://gokovabelediyesi.com
I hope to hear from you when you have time to spare/
Best wishes
Grant Rowley
Kozlukuyu Mahalesi
Gökova Beldesı

Dear Mr. Rowley
Thank you very much for your mail. I am sorry we have not got a chance to meet. But I will
return Akyaka in July or early. I will call you. Please send me your telephone number.
I am civil engineer. I think there are so many subjects to discus with you.
My web site
www.mehmetbildirici.com
In Turkish chapter there are documents about Akyaka and Idyma. In English pages, in
chapter 20, they are the documents about historical water supply of ancient Anatolian cities.
I visited your WEB site for Gökova Belediyesi, very interesting.
Best wishes
Mehmet Bildirici
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RE: Idyma
Thursday, January 14, 2010 10:50 AM
From:
"Grant Rowley" <pl7431@hotmail.com>
Add sender to Contacts
mehmet_bildirici@yahoo.com

To:

Dear Mr Bildirici,
Thank you for your reply to my email. I was originally a refrigeration engineer and value
analyst whilst working forn Thorn Industries in UK but later changed to electronics when
working in the Royal Air Force. I specialised in airfield communications and taught that
subject at an RAF college in England. I have always been interested in archaeology and found
it difficult to decide between electronics and archaeology. In the end I brought the two
together by designing and using ground resistance measuring equipment for archaeological
investigation.
There was an old story about my village in England. The story was that there had been a
castle in the village which had been demolished a hundred years ago, but no-one really knew
as there was nothing in writing. Our village historian had heard the same stories and had
spent much of his life looking for evidence of the castle but could not find it. This man died
when he was 93 years old and my friends and I continued his research.
I found a very old map of the village showing a large building where there is now only a
field. I found a reference to a "ruined castle or large house" from 1540 written by King
Henry Tudor's warrant holder who visited our village. I also heard of a painting of our
village in Cambridge University library and contacted the librarian. He looked at the picture
and told me that there was a ruined building in the painting. It was at the same site where it
was shown on my map. I used dowsing to find the location as this is a non-invasive technique
which I find works for me.
With dowsing I found the shape of a building in the field so I got permission from the farmer
and I took two historian friends and we made tests with my ground resistance meters. We
found what turned out to be a medieval fortified building and later the university found that it
was on the site of a Roman hospital. Sadly, these foundations were in the field belonging to
our 93 year old historian who had searched all his life.
Idyma interests me a great deal and I think that there is much research which can be done
within the limits allowed by Turkish authorities without digging of course, using non-invasive
techniques such as dowsing or ground resistance as I understand that Cook and Bean did not
investigate as much as they could have. There is also much to be discovered yet at the şapel
site in Akyaka as there are many more buildings there.
I had already visited your website after we met briefly in Feron restaurant. You may be
interested to read the story of my village castle on my UK website at http://aldbrough-stjohn.co.uk

Best wishes and I hope to meet you again in the summer.
Grant Rowley
Kozlukuyu
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Dear Rowley
Thank you very much for your mail very interesting. The Web Site in UK is interesting. I want
to learn English kings and queens, and I think I have learned something. But I did not visit
England and did not live for a while. So I could image the place of Aldbrough. The visit of the
king to Aldbrouh is interesting.
With your dowsing method I believe that ancient map of Idyma can be fix. I know the place of
many interesting places from inscriptions, the place of bigger Church on Forest Camp, The
temple of Aphrodit and ancient theatre.
Hope to meet you soon..
Yours truly
From:
"Grant Rowley" <pl7431@hotmail.com>
Add sender to Contacts
To:
mehmet_bildirici@yahoo.com
Message contains attachments
3 Files (246KB) | Download All
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Dear Mr Bildirici,

I am interested in the cistern in Kozlukuyu and wonder if this is where the name was
derived? I believe that it is the only cistern in our area. I don't know of another. It is presently
overgrown with weeds but I cleared the doorway this morning and it is in very good condition
and full of water. I enclose a photo below. I know the purpose of these Ottoman cisterns but
can you suggest a date for it please as I am adding the pictures of Kozlukuyu and Idyma to
my new website http://kozlukuyu.com and would like to show a date. I see that almost all of
the cisterns in this area have been restored to a good condition. Is there a requirement for a
belediye to restore them?
This morning I also climbed Kucuk Sakar and visited Idyma and many of the tombs on the
way. I found one tomb which I don't remember last year but I see someone has been digging
down to it and the door stone has been opened and large pieces of the terracotta are outside
on top of the door stone. I think this is recent so I am sending this picture to you also.
Best regards
Grant Rowley
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Dear Rowley
Thank you very much for your mail and the photos. Especially opened door of tomb is very
interesting, the signs on the stone blocks.
Cistern in Turkish is SARNIÇ. There are many cisterns around. Please enter IDYMA on my
Web site. In page there are 117 historical roads (in Turkish YOL) and in 128 cisterns.
These cisterns only can be seen in this region, not in Antalya, Konya. According to my theory
some of them and plans comes from Romans, in Ottoman times they were repaired, new
cisterns were constructed of course.
In Akyaka Church if the foundation of circular cistern is found, this will be support to my
theory. Another interesting thing, these cisterns generally on the ancient roads that were
constructed only in Roman times.
I hope in summer we will discus all items and will reach new ideas. !!!!!!
Best regards
Mehmet Bildirici
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Sevgili Orhan Baykan
İstanbul: 14.01.2010
Öncelikle geçmiş yeni yılınızı kutluyorum.
Eylül 2010 da yapılacak Hidrolik Kongresine katılmak istiyorum. www.pau.edu.tr ye girdim.
Fazla bir bilgi bulamadım. Son katılma ne zaman? Bir yolluk vs var mı? Ben Roma dönemi
Anadolu’da Su Yapılarını bildiri yapmak isterim (M.S 330 tarihine kadar), yada Helenistik
dönemde olabilir.
2009 içinde bir WEB sitesi açtım. www.mehmetbildirici.com
Bu site içinde kendi yayınlarım yanında Anadolu’daki tarihi su yapıları konusunda en özgün
yazıları kendi yazarlarının isimleri ile bir arada toplamak istedim. Bu yayınlar çok çeşitli
dillerde ve dağınık idi. Bununla ileride araştırma yapacaklara bir arşiv oluşturmak istedim.
Sizlerden önce izin almam gerektiğini de biliyorum, buna gittiğimde bu güzel çalışmanın
aksamasından korktum, affınıza sığınarak sizden birkaç makale koydum.
DSİ Genel Müdürlüğü’nce 1994 yılında ve 2004 yılında yayınlanan 1. Konya Tarihi Su
yapıları 2. Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri kitaplarımın uzun zaman
içinde düzeltme ve eklemelerini yaptım, uzun incelemelerden sonra 2009 yılında DSİ Genel
Müdürlüğünce CD olarak yayınlandı. Bunlar aslında WEB sitem içinde yer almaktadır, CD leri
Pamukkale Üniversitesi kütüphanesine konulmak için yazım ekinde yolluyorum.
Saygılarımla sunuyorum.
Mehmet Bildirici
(Telefonla aldığını söyledi)

Ünal Öziş
Sevgili Hocam
İstanbul 14.01.2009
Öncelikle geçmiş yeni yılınızı kutluyorum.
2009 içinde bir WEB sitesi açtım. www.mehmetbildirici.com
Bu site içinde kendi yayınlarım yanında Anadolu’daki tarihi su yapıları konusunda en özgün
yazıları kendi yazarlarının isimleri ile bir arada toplamak istedim. Bu yayınlar çok çeşitli
dillerde ve dağınık idi. Bununla ileride araştırma yapacaklara bir arşiv oluşturmak istedim.
Sizlerden önce izin almam gerektiğini de biliyorum, buna gittiğimde bu güzel çalışmanın
aksamasından korktum, affınıza sığınarak sizden birkaç makale koydum.
DSİ Genel Müdürlüğü’nce 1994 yılında ve 2004 yılında yayınlanan 1. Konya Tarihi Su
yapıları 2. Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri kitaplarımın uzun zaman
içinde düzeltme ve eklemelerini yaptım, uzun incelemelerden sonra 2009 yılında DSİ Genel
Müdürlüğünce CD olarak yayınlandı. Bunlar aslında WEB sitem içinde de yer almaktadır, CD
leri yazım ekinde sunuyorum.
Saygılarımla
Mehmet Bildirici
(Telefon açtım, eşinin rahatsızlığından mektup yazamadığını belirtti, tebrik etti)
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İstanbul: 18.01.2010
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANLIĞI
Konu: CD yayını sunumu
Odanızın 4793 nolu üyesiyim.
Müellifi bulunduğum, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yayınlanan
1.”Tarihi Su Yapıları, Konya, Karaman….”
2. “Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri”nin Kütüphane arşivine
alınmasını arz ederim.
İlk yayın ilk defa 1994 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış ve Kütüphane
kayıtlarınızda yer almaktadır. İkinci yayın ise DSİ Genel Müdürlüğü’nce 2004 yılında
yayınlanmış olup gene kütüphanenizde bulunmaktadır. Bu defa yeniden sunulan CD ler
düzenlenmiş ikinci basımlarıdır.
Tarafımdan kurulan ve aşağıda adresi yer alan WEB Sitemde ise, bu yayınlar bulunduğu gibi
tarihi su yapıları konusunda zengin bir arşiv oluşturan başka yayınlarda yer almaktadır.
www.mehmetbildirici.com
İlgilenen inceleyebilir.
Bu çalışma ve CD lerin bültende de bir haber olarak yer alması konusunda gereğinin
yapılmasını da saygılarımla arz ederim. 18.01.2010
MEHMET BİLDİRİCİ
mehmet_bildirici@yahoo.com
Dilekçe 18.01.2010 / 132 ile kayda alınmıştır.
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İstanbul; 18.01.2010
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
BAŞKANLIĞINA
Necatibey Cad. No 57 Kızılay
ANKARA
Konu: CD yayını sunumu
İTÜ İnşaat Fakültesi 1962 yılı mezunuyum. Odanızın 4793 nolu üyesiyim. Daha önce de yazı
ve bildirilerimin bazıları e-kütüphane de yer almış bulunmaktadır.
Bu defa müellifi bulunduğum, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yayınlanan
1.”Tarihi Su Yapıları, Konya, Karaman….”
2. “Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri”nin Kütüphane arşivine
alınmasını ve e-kütüphanede ye de konulmasını arz ederim.
İlk yayın ilk defa DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 yılında, ikinci yayın ise DSİ Genel
Müdürlüğü’nce 2004 yılında yayınlanmıştır. Bu defa yeniden sunulan CD ler düzenlenmiş
ikinci basımlarıdır.
Tarafımdan kurulan ve aşağıda adresi yer alan WEB Sitemde ise, bu yayınlar bulunduğu gibi
tarihi su yapıları konusunda zengin bir arşiv oluşturan başka yayınlarda yer almaktadır.
www.mehmetbildirici.com
İlgilenen bakıp inceleyebilir.
Saygılarımla arz ederim. 18.01.2010
MEHMET BİLDİRİCİ
mehmet_bildirici@yahoo.com
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Sayın Hocam
18.01.2010
Mart 2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Formunda çeşitli etkinliklerde birlikte olduk. Bunda
büyük keyif ve zevk aldım.
2009 yılında kültürel etkinliklerimde önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği kapsamında
Akyaka’da “Akyaka’yı Sevenler Derneği”nin aldığı projeye ben de danışmam olarak katıldım.
Bu çalışma kapsamında WEB Sitesi hazırladım. Adresi şöyle:
www.mehmetbildirici.com
Bu site içine çoğu Konya ve Tarihi su yapıları konusunda 5000 sayfa yerleştirdik. Örnek
olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yılında ilk baskıları yapılan ve 2009
yılında yenilenmiş ve revize edilmiş CD olarak basılmış, Konya Tarihi Su Yapıları ve Tarihi
Sulamalar, depolama ve taşkın Koruma tesisleri … vs. (1.1) ve (1.2)
Bölüm 20 de ise benim için bir hedef olan ve kısmen toplantılarda açıklama yapmaya
çalıştığım Anadolu antik kentleri ile ilgili en önde gelen makaleleri yazarlarının isimleri ile bir
kütüphanede toplamak. Türkiye’de başka kurumlarda olmayan çok az özel kişilerde olan,
arşivimdeki bildirileri elektronik bir kitaplıkta topladım. Yazarların isimleri ile bana verdikleri
metinleri resim gibi tarayarak yerleştirdim.
Türkçe bölümünde olan yazılardan Avrupalı yazarları haberdar etmek, zaman içinde bunların
İngilizce’ye çevrilmesini sağlamak, İngilizce, Almanca ve Fransızca bölümünde bazıları 100
yaşının üzerinde olan metinlerin zaman içinde Türk araştırmacılarına duyurmak ve Türkçe’ye
çevrilmesini sağlamak….. Benim desteksiz yapacağım şeyler değil….
Araştırma sevgisi ağır ve zor olabileceklerin en azından hayal edilmesine itiyor…..!!!!
Sizden sitemi ziyaretinizi, Misafir defterine bir görüş yazmanızı diliyorum
Sonsuz saygılarımla
Mehmet Bildirici
Necati Ağıralioğlu
Nezih Aysel
İbrahim Gürer
Mehmet Karpuzcu
Cengiz Toklu
Nurinnisa Usul
Muzaffer Tanrıkul
Esat Yıldırım
Mevlüt Mermer
Sedat Özpınar
Seyit Küçükbezirci
Azzem Aydınöz
Dursun Özden
Zeki Oğuz

İTÜ
M.S.Ü
Gazi Ü

(Cevap yok)- Telefonla konuştum
(Cevap yok) – Telefonla konuştum
(Cevap yok)
(Cevap yok) –Telefonla konuştum

ODTÜ
(Cevap yok)
(Cevap yok)
(Bilgi verildi)
(Cevap yok)
(Cevap yok)
(Cevap yok)
(Cevap yok)
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Prof.Dr Necati AĞIRALİOĞLU
İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
1947 yılında Çaykara’da doğan Necati Ağıralioğlu, ilk ve ortaokulu Çaykara’da okudu. Parasız yatılı okuduğu
Trabzon Lisesinden 1963 Haziran döneminde mezun oldu, o yıl girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat
Fakültesinden 1968 Haziran döneminde İnş. Yük. Mühendisi diploması aldı.
Mezun olduğu tarihten 1969 Nisan ayına kadar Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü, Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü
İçmesuları Şefliğinde çalıştı.
Nisan 1969 yılında Topçu okulunda başladığı askerlik hizmetini 1970 Ekiminde Milli Savunma Bakanlığı, Su İkmal
Şubesinde tamamladı.
Ekim 1970 ‘te İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde asistanlığa başlayıp 1977 yılında doktorasını
tamamladı.
1978 yılında 1 yıl ABD Colorado Eyalet Üniversitesinde, 1979’da 1 yıl ABD Mississippi Eyalete Üniversitesinde
çalıştı.
1982 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinde doçent ve 1988 yılında profesör oldu.
1993 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına getirildi.
1995 yılında 1 yıl Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.
2003 yılından İTÜ’de anabilim dallarının kaldırıldığı 2009 yılına kadar İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı
Başkanlığı yaptı.
AB 6. Çerçeve Programında değerlendirmeci olarak görev yaptı.
5. Dünya Su Formunda Program Komitesi Eş Başkanı olarak çalıştı.
Halen İTÜ İnşaat Fakültesinde görevine devam etmektedir.
Necati Ağıralioğlu’nun 8 tanesi kitap, 28 tanesi Science Citataion Index tarafından taranan dergilerde yayınlanmış
bilimsel makale olmak üzere toplam 150’den fazla yayını bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli projeler hazırlamış ve
danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. 9 Doktora ve 30’dan fazla yüksek lisans tezi yönetmiştir. Konu ile ilgili
çalışmalarından dolayı Kendisine Baraj Güvenliği konusunda ödül verilmiştir.
Necati Ağıralioğlu evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
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20.01.2010
ALMAN ARAŞTIRMALARI KİTAPLIĞI
İSTANBUL
Müellifi bulunduğum ve ekte sunulan 2 adet CD nin ilk basımları Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yıllarında yapılmıştır. Bu yayınlar revize edilmiş,
genişletilmiş ve gene DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden CD olarak yayınlanmıştır.
Kütüphanede arşive alınmasını saygılarımla arz ederim.
Ayrıca bu CD ler ve tarihi su yapısı konusunda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
yayınlar aşağıda adresi görülen WEB sitemde bulunmaktadır.
Saygılarımla arz ediyorum.
Eki: 2 adet CD
Mehmet Bildirici
Fulya mahallesi, Belen sokak 10/6 Şişli İstanbul
Tel: 0 542 241 0302
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com

AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ
Yeniköy -İSTANBUL

Müellifi bulunduğum ve ekte sunulan 2 adet CD nin ilk basımları Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yıllarında yapılmıştır. Bu yayınlar revize edilmiş,
genişletilmiş ve gene DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden 2009 yılında CD olarak
yayınlanmıştır.
Kütüphanede arşive alınmasını saygılarımla arz ederim.
Ayrıca bu CD ler ve tarihi su yapısı konusunda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
yayınlar aşağıda adresi görülen WEB sitemde bulunmaktadır.
www.mehmetbildirici.com
Kültür Ofisinin düzenlediği konserlere katılıyor. Keyif alarak takip etmekteyim.
Saygılarımla arz ediyorum.
Eki: 2 adet CD
Mehmet Bildirici
Fulya mahallesi, Belen sokak 10/6 Şişli İstanbul
Tel: 0 542 241 0302
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com
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KIYONORI KANASAKA

Web Site &New year
Thursday, January 21, 2010 10:51 PM
"KANASAKA KIYONORI" <kanasaka@bird.mbox.media.kyoto-u.ac.jp>
Add sender to Contacts

From:
To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet,
Happy New Year!
I couldn't receive your new year message.
I have been very busy because of the Kyoto University
Exhibition,
Royal Geographical Society Exhibition, Colorado Exhibition and
Honolulu Exhibition of "In the Footsteps Isabella Bird:
Adventures in Twin Time Travel".
RGS Exhibition will be held on 15 Feb until 12 March. Kyoto
Exhibition held on 13 January and have been very successful.
This will held until 28 March. As I told you before several
photographs of eastern Turkey were displayed on the
exhibition. I wish you and for your family persons good health
and happiness in 2010!
If you have a chance to send email or mail to Sedat bey I am
very happy.
Please give my best regards to him.
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DENNIS MURPHY (USA)
Re: New year &Web site
Friday, January 22, 2010 6:33 AM
From:
"dmurphy.co@att.net" <dmurphy.co@att.net>
View contact details

To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet,
I am glad to hear from you. I am doing good but have been very busy with work and family.
Unfortunately my 89 year old mother in law is very sick with ovarian cancer (terminal) so I
spend almost every day visiting and helping. She still lives at home by herself in Denver but
does not want to leave her house so my two daughters and I are doing what we can do to
make her comfortable at home. I do not know if I will visit Turkey this summer, it depends
on how things go here.
I really enjoyed your web site. You have really done a good job on it! I keep talking about
making one but have not done anything. You must have a good web master. Do you have
another archeology project this summer?
Are you in good health? How is your lovely wife and family? I have not sent any messages
to Selin for a long time. Is she doing good in school? I must have lost Özlem's e-mail
address. I hope her job is going good and the bad economy has not affected her or her sister.
It is hard to believe that it has been 2 years since I visited you.....too long.
I look forward to hear for you again and getting back in touch with each other. Give my
regards to your family.
Your friend,
Dennis
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25.01.2010
DSİ II. Bölge Müdürlüğü
Aslı Sılay
Araştırmacı bir arkadaşım için sizden bir ricam olacak. Bergama içinde ya da ona en
yakın bir ölçüm istasyonundan günlük yağış miktarlarını (daily precipitation) sizden
rica edeceğim, tüm yıllar yada 1945-1970 yılları arası. Bu değerler DSİ Web sitesinde
var mı?
İkincisi daha önce de yazmıştım. Ocak ayı içinde WEB sitemi zenginleştirdim. 5000
sayfaya çıktı. Bu defa Anadolu antik kentlerine ait en önde gelen yazıları (Türkçe,
İngilizce, Almanca) siteme koydum. Almanya da Tarihi su araştırmaları yapan DWhG
WEB sitesinden link konuldu. Beklentimin çok üstünde idi.
Umarım iyisinizdir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Zahmetiniz için teşekkürler, Ahmet
Tomar Beye de selamlar
Saygılarımla
Mehmet Bildirici
(Ahmet Tomar cevapladı)

Yurdagül Kumcu
Ocak 2010 itibariyle WEB sitemi 5000 sayfaya çıkardım. Anadolu antik kentleri su yapıları ile
ilgili en önde gelen yaklaşık 1200 sayfa bildirileri yazarlarının ismi ile Türkçe, İngilizce,
Almanca olarak yerleştirdim. İleri araştırmacılar için çok iyi bir kaynak olacağı inancındayım.
Almanya’da olan ve üyesi olduğum DWhG (Alman Tarihi Su Araştırmaları) Vakfı bana
sitesinde link verdi. Buna ulaşmak için Almanca Bölümünde ‘Besuche DWhG) butonuna
basarak Alman Siteye girilebilir, burada linkler arasında benim siteye giriş var. Sizinle
paylaşmak istedim. Siteme giren ziyaretçi sayısı 300 ü aştı.
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle
Mehmet Bildirici
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28.01.2010
Kevser Şentürk
Öncelikle Linkedin için davetinize teşekkürler. İstenenleri doldurmaya çalıştım. Ocak 2010
itibariyle WEB sitemi 5000 sayfaya çıkardım. Anadolu antik kentleri su yapıları ile ilgili en
önde gelen yaklaşık 1200 sayfa bildirileri yazarlarının ismi ile Türkçe, İngilizce, Almanca
olarak yerleştirdim. İleri araştırmacılar için çok iyi bir kaynak olacağı inancındayım.
Almanya’da olan ve üyesi olduğum DWhG (Alman Tarihi Su Araştırmaları) Vakfı bana
sitesinde link verdi. Buna ulaşmak için Almanca Bölümünde ‘Besuche DWhG) butonuna
basarak Alman Siteye girilebilir, burada linkler arasında benim siteye giriş var. Sizinle
paylaşmak istedim. Siteme giren ziyaretçi sayısı 300 ü aştı.
Belki Hidroloji sitesinden de link verilebilir ???
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle
Mehmet Bildirici

Re: Kevser Şentürk wants to stay in touch on LinkedIn
Thursday, February 4, 2010 10:17 AM
From:
This sender is DomainKeys verified
"Kevser SENTURK" <senturk.kevser@gmail.com>
Add sender to Contacts
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

To:

Mehmet Bey,
Bu gelişmeler çok güzel. Bağlantı verilmesi konusunu ileteceğim, en azından dsi.net'te
verebilir ve önce dsi çalışanlarına sunarız. Size sonucu iletirim.
İyi çalışmalar,
Kevser ŞENTÜRK
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü
06100 Yücetepe Ankara
Tel: 0 312 4178300 / 2391
Faks: 0 312 4171378
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Mevlüt Pınarkaya
26.01.2010
Nasılsınız, iyi olduğunuzu umuyorum.
CD yayını ve WEB sitesinde olan gelişmeleri bilgilendirmek ve paylaşmak istedim.
Konya Tarihi Su Yapıları ve ikinci bir kitabımın yeniden düzenlenmiş ikinci basımları DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından yeniden 2009 yılında CD olarak basıldı. Bölgelere geldi mi
bilmiyorum.
Bu kitaplara ulaşmak için bu CD lere de gerek kalmadı. Şöyle ki bunlar WEB sitemin Türkçe
1.1. 1.2 bölümlerinde var. Ayrıca dsi.gov.tr/kütüphane bölümünde kitap adı yazmak suretiyle
ulaşılıyor.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır.
Bölge Müdürü Ayhan Sarıyıldız ile İzmir’de tanışmıştım. Selam ve saygılarımı sunarsan
sevinirim. Diğer arkadaşlara da denk geldikçe duyurursan memnun olurum
Çalışmalarında başarı dileklerimle sevgi ve saygılar
Mehmet Bildirici
Cemil Evirgen
Serdar Işık
Hasan Özönder
Cemil Bey
Nasılsınız, iyi olduğunuzu umuyorum.
CD yayını ve WEB sitesinde olan gelişmeleri bilgilendirmek ve paylaşmak istedim.
Konya Tarihi Su Yapıları ve ikinci bir kitabımın yeniden düzenlenmiş ikinci basımları DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından yeniden 2009 yılında CD olarak basıldı.
Bu kitaplara ulaşmak için bu CD lere de gerek kalmadı. Şöyle ki bunlar WEB sitemin Türkçe
1.1. 1.2 bölümlerinde var. Ayrıca dsi.gov.tr/kütüphane bölümünde kitap adı yazmak suretiyle
ulaşılıyor.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır.
Çalışmalarında başarı dileklerimle sevgi ve saygılar
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Mehmet İndap /Mustafa Gür/Mete Mutluoğlu /Bahattin Çetin
Değerli, arkadaşım
28.01.2010
Nasılsınız, iyi olduğunuzu umuyorum.
CD yayını ve WEB sitesinde olan gelişmeleri bilgilendirmek ve paylaşmak istedim.
Konya Tarihi Su Yapıları ve ikinci bir kitabımın yeniden düzenlenmiş ikinci basımları DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından yeniden 2009 yılında CD olarak basıldı.
Bu kitaplara ulaşmak için bu CD lere de gerek kalmadı. Şöyle ki bunlar WEB sitemin Türkçe
1.1. 1.2 bölümlerinde var. Ayrıca dsi.gov.tr/kütüphane bölümünde kitap adı yazmak suretiyle
ulaşılıyor.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır.
Selam ve saygılarımla
Mehmet Bildirici
Tevfik Eskimumcu
Değerli, Hemşerim
Bilgi birikimlerini toplamak ve onları ileri araştırmacılarla paylaşmak için WEB Sitesi kurdum.
İçinde tarihi su yapıları ve Konya ile ilgili pek çok bilgi yer almaktadır.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır. Misafir defterine bir şeyler yazarsan sevinirim
Üzülerek şunu da belirtmek istiyorum. Bana Alman WEB sitesinde yer veren ve bu
araştırmaları dünya çapında yürüten Hidrolik dalında Prof. Dr. Henning Fahlbusch’un
dikkatini ve ilgisini çekiyorum da yıllardır bu konulardaki çalışmaları önüne koyduğum halde
Sayın Cemal Gökçe’nin hiç dikkatini çekemedim. Bunlar içinde yaklaşık 800 sayfası DSİ
yayını, hiç önemli değil mi?
Selam ve saygılarımla
Servet Serhatli
Sadık Can
Oktay Gülağacı
Gülseren Alparslan

Oktay.gulagaci@yetke.com
galparslan@iski.gov.tr
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30.01.2010
Orhan Baykan
Nasılsınız umarım iyisinizdir. Hidrolik Kongresi için sonuç gelmedi, kabul edildi ise ancak
hazırlanırım. Sitem ile ilgili bazı gelişmeleri anlatmak ve paylaşmak istedim.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır.
Weber’in Laodikya’nın 100 yıl önceki durumunu anlatan Almanca yazıları ve Oionanda
konusunda 2 İngiliz araştırmacının yazıları da Web içinde.
Selam ve saygılarımla

Galip Büyükyıldırım
Değerli, Arkadaşım
Bilgi birikimlerini toplamak ve onları ileri araştırmacılarla paylaşmak için WEB Sitesi kurdum.
İçinde tarihi su yapıları ve Konya ile ilgili pek çok bilgi yer almaktadır.
Web sitemin adresi
www.mehmetbildirici.com
Anadolu antik kentleri bildirileri ki yazarların eserleri taranarak siteye yerleştirildi, böylece
sayfa adedi 5000 e ulaştı. Almanya’da benim de üye olduğum DWhG (Eski su yapıları
araştırma vakfı) kendi WEB sitesinde bana da bir link verdi. Bunu görmek için
Almanca kısmında “Besuch DWhG” girince Alman sitesi çıkıyor. Bu siteye girip linkler’e
girince benim siteye verilen link görülmektedir.
Senin değerli bildirilerinden bazılarını buraya koydum. Zaman içinde bunların İngilizce
çevirilerini yapıp koysak çok iyi olur diye düşünüyorum.
Beklentimin üzerinde bir gelişme olarak kabul ediyorum. Böylece konuya meraklı bir yabancı
Türkçe yazılmış bildirilere, Türkiye’deki araştırmacılar, çok zor bulanan bildirilere kolayca
ulaşacaktır. Misafir defterine bir şeyler yazarsan sevinirim
En iyi sağlık ve mutluluk dileklerimle
Mehmet Bildirici
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TELEFONLA BİLDİRİLEN
Sinan Sinangil
Ali Doğan Sinangil
Şükrü Sinangil
Altan Saysel
Tahsin Kesici
Kutlay Pınar
Erol Armağan
Güngör Ergin
Mehmet Özen
Mail
Selahaddin Erhan
Evin Soysal
Reyhan Atmaca
İsmail Selim Uzbaş
Tülay Numan
İbrahim Numan
Akif Erdoğdu
Adnan Ağırbaşlı
Bahaddin Güney
Sedat Özpınar
Sıdık Kılınçer
Suat Pakel

Akraba Telefonla
“
“
Konya Lisesi
“
“
“
“

ilgi göstermedi
“
“

EIE

selaher@hotmail.com
esoysal@ele.gov.tr

Konya
Kıbrıs

selim.uzbas@koski.gov.tr
tulaynuman@gmail.com

İzmir
Konya
Ankara
Antalya
Van

m.akif.erdogru@ege.edu.tr
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31.01.2010
Aykut_cinaroglu@hotmail.com
Sayın Aykut Çınaroğlu
Mart 2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Formunda çeşitli etkinliklerde birlikte olduk. Bunda
büyük keyif ve zevk aldım.
Bilgi birikimimi paylaşmak için bir Web sitesi hazırladım. Adresi şöyle
www.mehmetbildirici.com
Bu site içine çoğu Konya ve Tarihi su yapıları konusunda 5000 sayfa yerleştirdik. Örnek
olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yılında ilk baskıları yapılan ve 2009
yılında yenilenmiş ve revize edilmiş CD olarak basılmış, Konya Tarihi Su Yapıları ve Tarihi
Sulamalar, depolama ve taşkın Koruma tesisleri … vs. (1.1) ve (1.2)
Bölüm 20 de ise benim için bir hedef olan ve kısmen toplantılarda açıklama yapmaya
çalıştığım Anadolu antik kentleri ile ilgili en önde gelen makaleleri yazarlarının isimleri ile bir
kütüphanede toplamak. Türkiye’de başka kurumlarda olmayan çok az özel kişilerde olan,
arşivimdeki bildirileri elektronik bir kitaplıkta topladım. Yazarların isimleri ile bana verdikleri
metinleri resim gibi tarayarak yerleştirdim.
Sizden sitemi ziyaretinizi, Misafir defterine bir görüş yazmanızı diliyorum
Sonsuz saygılarımla

erseltanriover@yahoo.com
Sevgili Ersel Tanrıöver
Sizden sitemi ziyaretinizi, Misafir defterine bir görüş yazmanızı diliyorum
Başarı dileklerim ve sevgilerimle
Sayın Prof Dr. Şükrü Güney
Sizinle ailecek DSİ Dragos Tesislerinde yapılan toplantıda tanışmıştık. Nasılsınız, ailecek iyi
olduğunuzu umuyorum.
Bilgi birikimimi paylaşmak için bir Web sitesi hazırladım. Adresi şöyle
www.mehmetbildirici.com
Bu site içine çoğu Konya ve Tarihi su yapıları konusunda 5000 sayfa yerleştirdik. Örnek
olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yılında ilk baskıları yapılan ve 2009
yılında yenilenmiş ve revize edilmiş CD olarak basılmış, Konya Tarihi Su Yapıları ve Tarihi
Sulamalar, depolama ve taşkın Koruma tesisleri … vs. (1.1) ve (1.2)
Bölüm 20 de ise benim için bir hedef olan ve kısmen toplantılarda açıklama yapmaya
çalıştığım Anadolu antik kentleri ile ilgili en önde gelen makaleleri yazarlarının isimleri ile bir
kütüphanede toplamak. Türkiye’de başka kurumlarda olmayan çok az özel kişilerde olan,
arşivimdeki bildirileri elektronik bir kitaplıkta topladım. Yazarların isimleri ile bana verdikleri
metinleri resim gibi tarayarak yerleştirdim.
Sizden sitemi ziyaretinizi, Misafir defterine bir görüş yazmanızı diliyorum
Eşim Düzay ile birlikte Güney ailesine en içten duygularla saygılarımızı sunarız.
Mehmet Bildirici
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