
ELG‹NKAN TOPLULU⁄U

Ad›na ‹mtiyaz Sahibi / Yücel Unan
Kemeralt› Cad. 71/5 34425 Karaköy-‹STANBUL

Genel Yay›n Yönetmeni ve
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Jülide Nemlio¤lu
Kemeralt› Caddesi, 71/5
34425, Karaköy-‹STANBUL

Yay›n Kurulu
Arif Pakkan, Banu Özbir, Ekrem Erkut,
Habibe Akflit, Seda Alt›nok

Yay›n Yönetmeni
Ülkü Karaosmano¤lu

Editör
Tu¤çe Alt›nsoy

Editör Asistan› / Zeynep Kasapo¤lu

Görsel Yönetmenler
Metin Özkan, Nihal Atatepe

Yap›m
Kesiflim Yay›nc›l›k ve Tasar›m Hizmetleri A.fi.
Tel: (0 212) 337 51 99 

Bask› ve Cilt
Elma Bilgisayar ve Bas›m
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler 
Sitesi, Blok 14, No: 1, ‹kitelli-‹stanbul
Tel: (0 212) 670 05 25

‹letiflim Adresi
Elginkan Holding A.fi.
Kemeralt› Cad., 71/5, 34425, Karaköy-‹stanbul
Tel: (0212) 293 30 00, www.elginkan.com.tr

Yay›n Türü / Yayg›n Süreli

Bask› Tarihi / Nisan 2008

Bafllarken...

Jülide Nemlio¤lu

Aram›zdan ayr›l›fl›n›n 
dokuzuncu y›l›nda
sayg›yla and›¤›m›z
Kurucumuz 
H. Ekrem Elginkan’›n
klasik müzik sevgisi
kapak çal›flmas› için
bizlere ilham verdi.

Bu say›m›z› yine severek, be¤enerek haz›rlad›k. Ön-
celikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan’›n
aram›zdan ayr›l›fl›n›n dokuzuncu y›l›n› bitirmemiz,
bu say›y› fazlas›yla “özel”lefltiriyor. De¤iflimi yöne-
tebilmenin incelikli yöntemler gerektirdi¤ini biliyo-
ruz. Kurucumuz olmas›yla  her zaman gurur duydu-
¤umuz H. Ekrem Elginkan, sahip oldu¤u art›lar› ya-
flad›kça daha iyi de¤erlendirmifl, kendisini iyi tan›-
m›fl, bedenini, akl›n› ve yarat›c›l›¤›n› hep iyi yönde
kullanm›fl, gelece¤i çok iyi tasarlam›fl, hayattayken
ailesi, ifli ve çal›flanlar›yla tek vücut olmufl, ebediye-

te intikalinden önce de bunun devam›n›n garantisini nas›l sa¤layaca¤›n›n yolunu da keskin zekas›yla
bulmufltur. Sahip oldu¤u maddi ve manevi de¤erleri, kurdu¤u Vak›f arac›l›¤›yla garanti alt›na alarak
Türkiye’mize vakfetmifltir.

Toplulu¤umuzun nüvesindeki bu çok “özel” bak›fl aç›s›n›n alt›n› çizmesi bak›m›ndan kendisiyle ya-
k›ndan çal›flma f›rsat› yakalam›fl olan Elginkan Vakf› “Hukuk Dan›flman›” Avukat M. Cengiz 
K›y›c›’y› sayfalar›m›zda konuk olarak a¤›rlamak istedik. Cengiz Bey, bizlerle Ekrem Elginkan an›lar›-
n› paylaflt›. Bu görüflme merhum Kurucumuz’un ufkunun ne kadar da genifl, kültürlü, sanata de¤er ve-
ren ve belki de en önemlisi hümanist bir lider oldu¤unu bizlere bir kez daha gösterdi. Ve hemen her
sektörde gerek rekabet flartlar› gerekse hedefler ne kadar agresif olursa olsun, yönetim anlay›fllar›n›n
benzer bir hümanistlik ve inceli¤e sahip olmas›n›n, “de¤er temelli” bir liderli¤in kurumlar› nas›l da
sürdürülebilir k›ld›¤›n› düflündük.

Elginkan Vakf› Hukuk Dan›flman› Avukat M. Cengiz K›y›c› ile bir araya gelmiflken TBMM’den yeni
geçen Vak›flar Kanunu’nu da ele ald›k. Bu yasan›n mevcut vak›flar› ne ölçüde etkileyece¤ini sorgula-
d›¤›m›z bu görüflme, umuyoruz ki tüm okuyucular›m›z için kayda de¤er bilgiler sunuyor.

Bu say›m›z›n çok de¤erli baflka konuklar› da var elbette. Bunlardan biri dünya çap›nda ünlü piyanis-
timiz ve de¤erli sanatç›m›z ‹dil Biret. Sevgili ‹dil Biret, 2002 y›l›nda da Elginkan Toplulu¤u’nun kuru-
luflunun 50. y›l›n› Aya ‹rini Müzesi'nde düzenledi¤imiz ve Tarihi Musluk Koleksiyonu’muzun bir k›s-
m›n› sergiledi¤imiz gün, aç›l›fl törenimizi piyano resitaliyle zenginlefltirmiflti. Türkiye’de oldu¤u dö-
nemde bizleri k›rmayarak sorular›m›za yan›t veren Biret, sanat yaflam›ndan kesitlerle sayfalar›m›za art›
de¤er katt›.

‹lgiyle takip etti¤inizi düflündü¤ümüz “Akademik Görüfl” sayfalar›m›zda ise Prof. Önder Küçükerman
ile yapt›¤›m›z söylefliyi bulacaks›n›z. Ülkemizin endüstriyel tasar›m alan›nda en de¤erli isimlerinin ba-
fl›nda gelen Prof. Küçükerman, engin bilgi hazinesinin kap›lar›n› bizler için aralad›. 

Bu say›m›z› da, hayat›m›z› ve ülkemizi bizlere daha çok sevdiren k›ymetli kifliler ve sahip oldu¤umuz
de¤erlerle zenginlefltirmenin sevincini sizlerle paylafl›yoruz. 

Hepinize keyifli okumalar...

Aram›zdan ayr›l›fl›n›n 
dokuzuncu y›l›nda
sayg›yla and›¤›m›z
Kurucumuz 
H. Ekrem Elginkan’›n
klasik müzik sevgisi
kapak çal›flmas› için
bizlere ilham verdi.

An› - H. Ekrem Elginkan’› sayg›yla
an›yoruz

Vizyon - Elginkan Vakf› Mütevelli
Heyeti De¤iflmez Üyesi ve 
Elginkan Vakf› Hukuk Dan›flman›
Avukat M. Cengiz K›y›c› ile söylefli

Vak›f’tan - ‹TÜ Mustafa ‹nan
Kütüphanesi yeni binas›nda hizmete
girdi / Mimar Selim Velio¤lu ile ‹TÜ
Ekrem Elginkan Lisesi üzerine...

fiirketlerden - Confeo Premix
Yo¤uflmal› Kombi’den “S” modeli / 
EMAS bayilerine destek vermeye
devam ediyor / EMAR’dan
Almanya’da e¤itim / Interclima’da
E.C.A. rüzgâr› / E.C.A. armatürlere
‹talya’da yo¤un ilgi

Büyüteç - AKM genç mimarlar›n
elinde hayat buldu

Keyifli buluflmalar - 21. yüzy›l›n en
büyük piyanisti: ‹dil Biret

Akademik görüfl - Endüstriyel
tasar›mda bir duayen

Sektörden - Yap›-Endüstri Merkezi
Koordinatörü Bar›fl Onay ile söylefli

Tasar›m dünyas›ndan - Tasar›m
dünyas›n›n yeni parlayan y›ld›zlar›

4

5-7

8-11

12-15

18-19

20-23

24-27

28-30

32-34

i ç i n d e k i l e r

GINKAN11R  7/8/08  3:19 PM  Page 2



‹

An› Vizyon

4 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI NİSAN 2008 5

H. Ekrem Elginkan’› sayg›yla an›yoruz

belirttim. Kendisi, mevcut durumun taraf›mdan kontrol alt›nda tutul-
mas›yla birlikte acil konularda (flahsi vasiyetnamesinin yeniden ha-
z›rlanmas›, Vak›f senedi tadilleri, baz› flirketlerin birleflmesi, baz›lar›-
n›n tasfiyesi) çal›flmalara h›z vermemi istedi. Yeniden yap›lanmaya
daha sonra önerilerimi de dikkate alarak geçifl yapaca¤›m›z› ifade et-
ti. Konuflmam›z›n sonunda çok tatmin oldu¤unu, bundan böyle ge-
lecekle ilgili olarak hukuki bak›mdan huzur içinde olaca¤›n› ve iste-
di¤im zaman kendisiyle gerek telefonla gerekse müsait oldu¤unda
yüz yüze görüflebilece¤imizi ve hatta kendisini bilgilendirdikten son-
ra gereken yetkileri kullanabilece¤imi ifade etti. Böylece beni taltif
ve onurland›rd›. Bu benim için ne kadar huzurlu bir ortamda çal›fla-
ca¤›m› ve flahs›ma duyulan güveni gösteriyordu ve geçen zaman
içinde de hep öyle oldu.”

“Dinlenmenin çal›flmay› verimli k›ld›¤›na inan›rd›”
“1999 y›l›nda Kurban Bayram› tatilinde ailemle birlikte Bodrum’a gi-
decektik. Baflkan›m H. Ekrem Elginkan’› telefonla arayarak uygun gö-
rürlerse böyle bir düflüncem oldu¤unu aç›klad›m ve onay almak is-
tedim. Bana tatilin ve dinlenmenin verimli çal›flmay› art›rd›¤›n›, git-
memde bir mahzur olmad›¤›n›, ayr›ca kendisini bilgilendirdi¤im için
çok memnun oldu¤unu belirtti. Daha sonra, ‘Aziz kardeflim seni çok
özledim, dönüflünde bir gün bana geliniz de özlem giderelim, sizin-
le konuflacaklar›m var’ dedi. Ama ne yaz›k ki Bodrum’dan cenaze
törenine kat›lmak üzere döndük ve özlem gideremedik...”

“Tevazu dolu, hoflgörülü ve incelikli bir insan”
“Rahmetli Baflkan›m ile k›sa süre içinde birçok an›m›z oldu. Ama
do¤rudan kendisi ve benimle ilgili olarak flu an›y› hiç unutamam:
Kendisi bana çok benimsedi¤im ve sevdi¤im ‘aziz kardeflim’ sözcük-
leriyle hitap ederdi. Ben de ilk tan›flt›¤›m›z günlerde kendisine han-
gi sözcüklerle hitap etmemin uygun olaca¤›n› ve ne flekilde hitap et-
memi istediklerini sordu¤umda, sorumdan memnun oldu¤unu göste-
rir bir gülümsemeyle bana: ‘Di¤er kardefllerim bana ‘Baflkan›m’ diye
hitap ediyor ve d›flar›da da baflkalar›na benden ‘Topluluk Baflkan›-
m›z’ fleklinde bahsediyorlar. Sizin de bu flekilde hitap etmeniz ben-
ce uygundur’ demiflti. Bu olay›, tevazunun, hoflgörünün ve inceli¤in
birleflti¤i bir an› olarak hiçbir zaman unutamayaca¤›m.”

Elginkan Toplulu¤u’nda Hukuk Müflaviri ve Dan›flman olarak sürdürdü¤ü görevler
nedeniyle H. Ekrem Elginkan ile çal›flma imkân› yakalam›fl olan Elginkan Vakf› Mütevelli
Heyeti De¤iflmez Üyesi ve Elginkan Vakf› Hukuk Dan›flman› Avukat M. Cengiz K›y›c›,
vefat›n›n dokuzuncu y›l›nda and›¤›m›z merhum kurucumuzla ilgili an›lar›n› bizlerle paylaflt›.

“‹lkeli ve taviz vermez bir liderdi”
“Rahmetle and›¤›m›z de¤erli insan H. Ekrem Elginkan ile ancak üç
y›l yedi ay süreyle çal›flmak nasip oldu. Bu k›sa süreye dönüp bakt›-
¤›mda, Baflkan›m›z›n gerek yönetici gerek sanayici gerekse insani
münasebet ve davran›fllar› yönüyle alg›layabildi¤imiz davran›fllar›n›n
ve ilkelerinin hiç de az›msanmayacak boyutta oldu¤unu görüyorum.
Kendileri az konuflur, öz konuflur, çok dinler ve çok sorard›. Daha da
önemlisi, çok kifliye sorar, çok fikir al›r, bunlar› kendi de¤erlendir-
meleri ve uzak görüfllülü¤üyle tahlil eder, karar verir ve verdi¤i ka-
rarlar› kimseyle tart›flmazd›. fiahs›mla da benzeri fikir al›flverifllerinin
geçti¤i baz› konularda son karar öncesi, dan›flt›¤› baflka kiflilerin fi-
kirleri itibar›yla baz› tereddütleri olur, flayet konu hukuki boyutta ise
son kez ve risk getirmeyecek çözümün ne olabilece¤i yönünde be-
nimle istiflarede bulunurdu. Bu yönü itibar›yla ilkeli ve taviz vermez
flekilde davran›rd›.”

“Güven ve huzur dolu bir çal›flma ortam› sa¤lad›”
“Toplulukta ‘Bafl Hukuk Müflaviri’ olarak çal›flmaya bafllamam›n ilk
ay›nda, Baflkan›m H. Ekrem Elginkan’›n daveti üzerine Kervansa-
ray’daki çal›flma ofisine gittim. Kendisine, hukuki meseleler boyu-
tunda, flirketlerden edinebildi¤im bilgilere göre, durumlar›n› ana hat-
lar›yla aç›klad›m. Neler yapabilece¤imizi, nelere ihtiyac›m›z›n oldu-
¤unu, nas›l bir hukuk müflavirli¤i oluflturmak istedi¤imi ve bunun
ana hatlar›n› anlatarak tüm bunlar›n zamana ihtiyaç gösterece¤ini

E

“Yeni Vak›flar 
Kanunu 
kolayl›k ve 
esneklik 
getirecek”

ne geldi¤i yolunda bas›nda ç›kan haberlerden anlafl›ld›¤› üzere kanun
ilk haliyle kabul edilece¤e benziyor.

Kanun tasar›s›n›n flu anki içeri¤inden söz eder misiniz?

Söz konusu kanunun düzenlenmesinde güdülen kamusal yarar›n ve
ihtiyac›n gerek genel gerekçesinde ve gerekse “Amaç” bafll›¤› alt›nda,
1. maddesinde de ifade edildi¤i üzere: “Vak›f yönetimi, faaliyetleri ve
denetimiyle yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki tafl›n›r ve tafl›nmaz eski eserlerin
tescili, muhafazas›, onar›m›, yaflat›lmas›, vak›f varl›klar›n›n ekonomik
flekilde iflletilmesi ve de¤erlendirilmesini sa¤lamak; Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü ile Vak›flar Meclisi’nin teflkilat, görev, yetki ve sorumluluk-
lar›n› belirlemek, bu hizmetlerin yürütülmesine iliflkin usul ve esaslar›
düzenlemek” olarak ifade edilmifltir. Bu kanun tasar›s›n›n haz›rlanma-
s› öncesinde mevcut vak›flar›n gerek kurulufl yönetim ve çal›flma esas-
lar› itibar›yla tabi olduklar› mevzuat›n çeflitlili¤i ve da¤›n›kl›¤›n›n

Avukat M. Cengiz K›y›c›’ya göre Meclis’ten geçen yeni Vak›flar Kanunu,
vak›flar›n ifllemlerini daha kolay yapmalar›n› ve esneklik yaflamalar›n› sa¤layacak.
Yeni kanun Elginkan Vakf› için de herhangi bir olumsuz etkiye sahip de¤il.

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez Üyesi ve Elginkan Vakf›
Hukuk Dan›flman› Avukat M. Cengiz K›y›c› ile bir araya gelerek ken-
disinden yeni ç›kan “Vak›flar Kanunu” tasar›s›n›n* içeri¤ini ve yaflam›-
m›za getirece¤i olas› de¤ifliklikleri de de¤erlendirmesini istedik. ‹flte bir
hukukçu gözüyle tasar›n›n detaylar›...

“Vak›flar Kanunu” tasar›s›n› bir hukukçu gözüyle de¤erlendirir misiniz?

TBMM Genel Kurulu’nca 9 Kas›m 2006 tarihinde kabul edilen 5555
say›l› “Vak›flar Kanunu”, incelenmek üzere gönderildi¤i Cumhurbafl-
kanl›¤›nca incelendi ve 29 Kas›m 2006 tarihinde dönemin Cumhur-
baflkan› Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41
ve 68’inci maddeleri bir daha görüflülmek üzere Meclis’e iade edildi.
Bu sebeple bugüne kadar TBMM taraf›ndan görüflülüp kabul edilerek
kanunlaflmad›. ‹ade edilen maddelerinde de komisyonlarda bir de¤i-
fliklik öngörülmedi¤i ve ilk halindeki flekliyle geçerek Meclis gündemi-
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yan› s›ra Vak›flar Tüzü¤ü ile dahi öngörülemeyen hususlarda birçok
Baflbakanl›k tebli¤ ve genelgelerinden oluflmaktayd›. ‹flte tasar› “Maz-
but”, “Mülhak”, “Cemaat” ve “Yeni” vak›flar ile Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü’nün teflkilat, görev, yetki ve sorumluluklar›n› düzenliyor. Ayr›ca
yine tasar› da yukar›da say›lan vak›f türlerinin statüleri içinde yer alan
deyim ve tabirler aç›klan›yor ve tereddütlerin giderilmesinin sa¤lanma-
s› yolunda önemli bir ad›m at›l›yor. Keza yürürlükten kald›r›lmas› ön-
görülen 2762 say›l› Vak›flar Kanunu’nun yürürlü¤ü öncesi ve sonras›
kurulan vak›flar ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan
vak›flar (yeni olanlar) hakk›ndaki yasa hükümlerini bünyesine alarak,
Vak›flar Mevzuat›’nda bir bütünlük sa¤lanmas› cihetine gidiliyor.

Peki vak›flar›n yönetilmesiyle ilgili ne gibi hükümlerden söz edebilir-
siniz?

Vak›f yöneticisi olabilme koflullar› ve yöneticili¤in kaybedilmesi, yeni
yönetici seçilmesi veya atanmas› gibi hususlarda ayr›nt›l› düzenleme-
ye gidiliyor. Yöneticilerin hangi hallerde cezai ve hukuki sorumluluk-
lar›n›n söz konusu olaca¤› ve koflullar›yla flekli aç›klan›yor. Keza Va-
k›flar›n Muhasebe ve Denetim esaslar› ile 35’inci maddeyle 73’üncü
maddeler aras›nda da Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Vak›flar Meclisi, Ge-
nel Müdürlük ve Taflra Teflkilat› ve ‹stihdam konular›nda ayr›nt›l› dü-
zenlemeler getiriliyor. 

10. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan geri çevrilen
maddelerle ilgili de¤erlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

Bir hukukçu gözüyle bakt›¤›mda, TBMM’de kabul edilen Vak›flar Ka-
nunu’nun baz› maddeleri bak›m›ndan 10. Cumhurbaflkan› Ahmet Nec-
det Sezer taraf›ndan geri çevrilmesinde ileri sürülen gerekçelerin birço-
¤una flahsen kat›l›yorum. Özellikle beflinci maddede yer alan “hukuki
ve fiili mütekabiliyet” esas›na göre yabanc›lar›n Türkiye’de yeni vak›f
kurabilmelerine imkân sa¤layan hükümle “Cumhuriyet’in anayasa ile
belirlenen niteliklerine ve anayasan›n temel ilkelerine, hukuka, ahlaka,
ulusal birli¤e, ulusal ç›karlara ayk›r› ya da belli bir ›rk ya da cemaat
mensuplar›n› desteklemek amac›yla vak›f kurula-
mayaca¤›” yolundaki milli mevzuata ayk›r› ve ço-
kuluslu, gerçek amaç ve faaliyetlerinin ne olaca-
¤› aç›k olmayan yabanc› kurulufllara ülkemizde
vak›f kisvesi ve ad› alt›nda faaliyet serbestisi sa¤-
lanm›fl olacak. Ayr›ca 12’nci maddede de “Vak›f-
lar›n mal edinebilme ve mallar› üzerinde her tür-
lü tasarrufta bulunabilme” imkân›n› bahfleden
hükümlerin, vakf›n kurucular›n›n vak›f kurulu-
flunda amaçlad›klar› gayelerin gerçeklefltirilmesi
amac›yla vak›f kurulufluna hasrettikleri -amaca
özgülenmifl- mallar›, onlar›n hayattan ayr›lmas›y-
la birlikte yönetime gelecek kiflilerce her türlü ta-
sarruf cümlesinden olarak sat›lmas›, hatta ba¤›fl-
lanmas› ve benzeri ifllemlerle elden ç›kar›lmas› ve
vakf›n gayelerini gerçeklefltiremeyecek duruma
düflerek hayatiyetlerinin sona ermesine imkân

sa¤layacak nitelikte ve mahzurlu bir hüküm oldu¤u inanc›nday›m. Vak-
fedenin son isteklerini yans›tan vakfiye ya da vak›f senedindeki istekle-
rini aç›klad›klar› düzenlemeler itibar›yla koyduklar› kurallar, ahlaka ve
hukuka ayk›r› olmamak kofluluyla birer hukuki kural etkisi yarat›r. Bu
itibarla bu kurallar, vakf›n tüzel kiflilik kazanmas›yla birlikte vak›f kuru-
cular›n›, yönetenleri, faaliyetlerden yararlananlar da dahil olmak üzere
üçüncü kiflileri ve hatta devleti dahi ba¤lay›c› oldu¤u doktrinde de be-
nimsenmifl, yayg›n bir görüfltür. Türk Medeni Kanunu’nun 101. Madde-
sinde, vak›flar›n gerçek ya da tüzel kiflilerin yeterli mal ve haklar› belli
ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluflan, tüzel kiflili¤e sahip mal
topluluklar› oldu¤u tan›mlan›yor. Yaln›zca sahip oldu¤u mal toplulu-
¤uyla insanlara hay›r için hizmet etme kurumlar› olan ve bu amaçla tü-
zel kiflilik kazanm›fl bir mal toplulu¤u olan vak›flar›n, mülkiyetine ge-
çen mal ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi, mülkiyet hakk›na; tüzel ki-
flili¤inin devaml›l›¤› ve sürdürülmesi de örgütlenme özgürlü¤üne iliflkin

hukuki kurallar›n güvencesi alt›nda bulunuyor.
Bunlar bir yana b›rak›larak vak›flar›, sahip olduk-
lar› mal ve haklar bak›m›ndan siyasal ve sosyal
bir örgütlenme modeli, demokratik kitle örgütü
ya da sivil toplum örgütü ya da ekonomik ifllev-
leri yerine getirecek bir oluflum gibi nitelendiril-
di¤i izlenimini veren bu yasa hükümlerinin mah-
zurlar› aç›k. Keza vak›f yönetim birimlerinin olu-
flumuna belli koflullarda Vak›flar Meclisi’nin mü-
dahalesine imkân veren yeni yasa hükümleri
içinde yer alan 12, 16, 25 ve 26’nc› maddelerin
düzenlenmesinde noksanl›klar ve yanl›fl uygula-
malara imkân verecek ters yoruma ve tereddütle-
re aç›k hükümler bulunuyor. Di¤er taraftan ka-
nun tasar›s›nda Lozan Antlaflmas› ile varl›klar›
benimsenen cemaat (az›nl›k) vak›flar› ile ilgili
hükümlerin, içerikleri itibar›yla sonuç öngörü

olarak, Lozan Antlaflmas›’n›n hükümlerini etkisizlefltirdi¤i yolunda ba-
s›nda yer alan haber ve elefltiriler ile TV’lerde gerçeklefltirilen tart›flma
programlar› ve yasan›n Cumhurbaflkan›’nca iade gerekçelerinde, bahse
konu hususlar ciddi endifleler yarat›yor.

Bu tasar›n›n yasalaflmas› durumunda vak›flar nas›l etkilenecek? 

Halen TBMM gündeminde görüflülmesi devam eden Vak›flar Kanunu,
mevzuat da¤›n›kl›¤›n› gidermesi ve çeflitli hukuki statülerde faaliyet gös-
teren vak›f ve vakfiye niteli¤inde olan kurulufllarla, bunlar›n ekonomik
de¤erde olan ve toplumun istifadesine bedelsiz sunulan hayrat ya da
gelir getiren akar veya mukataal› vak›f, icareteynli vak›f gibi oluflumlar›
mevzuat aç›s›ndan birlefltirici rol oynayaca¤› aç›k ve olumlu giriflimin
ürünü bir yasa olacak. Ancak bir yasa ne denli aç›k olmayan, mu¤lak
ve hatta mahzurlu hükümler içerse de uygulay›c›lar› olan kiflilerin me-
selelere yaklafl›m ve iyi niyetleri do¤rultusunda ald›klar› isabetli karar-
larla insanlara çok iyi neticeler sa¤layan bir yasa haline gelir ve toplu-
ma yarar sa¤lar. Buna karfl›n uygulay›c›lar› iyi niyetten yoksun, dar yo-
rumla, çözümden uzak kararlar al›rlarsa bu, toplum için zarar getiren
bir yasa olur. Esasen bu kanun tasar›s›nda öngörülen, yönetmelikler ve
bu yasaya ba¤l› olarak yeniden ç›kar›lmas› ya da mevcudun de¤ifltiril-
mesiyle oluflturulacak Vak›flar Tüzü¤ü’nde yer alacak yeni hükümlerde
uygulamalara ›fl›k tutacak ve dünya uluslar› içinde en eski sosyal amaç-
l› vak›f ve benzeri oluflumlar yaratm›fl bir kültürün sahipleri olarak ulu-
sumuz ve ülkemiz insanlar› yarar görecekler. Yasan›n ifllemlerde rahat-
l›k, çabukluk ve denetimlerde esneklik öngören hükümleriyle vak›fla-
r›n, faaliyet alanlar›nda daha çabuk karar alabileceklerini ve uygulama-
lara geçebileceklerini düflünüyorum. Ancak burada vak›f yöneticilerine
düflen en büyük görev, kurucular›n›n vakfiye ve vak›f senetlerinde ön-
gördükleri topluma hizmet etme amaçlar›na sad›k kalarak vak›flar›n ha-
yatiyetlerini emin bir flekilde sürdürmeleridir. Onlar için bir görev olma-
s›n›n yan› s›ra, bu durum bir emanetçi olarak vebal tafl›yarak ve sevap
sa¤layarak ifa ettikleri manevi de¤eri yüksek bir borç ve iyilik olacak.
Vak›flar›n amaçlar›na yönelik faaliyet ve etkinlikleri, yüzy›llar boyunca
bu manevi de¤erlerin yüceltilmesi ad›na yap›ld› ve vak›f kültürü var ol-
du. Bu aç›klamalar do¤rultusunda tasar›n›n yasalaflmas› halinde, Elgin-
kan Vakf› gerek statüsü, gerekse ifllevleri ve faaliyetleri yönüyle olum-
suz bir etkilenmeye maruz kalmayacak. Aksine ifllemlerinde kolayl›klar
ve esnekliklerin olaca¤›n› düflünüyor ve umuyorum.

Bu tasar›da öngörülenler d›fl›nda vak›f alan›nda art› de¤er kazand›ran
ifller ortaya konabilmesi için hukuki aç›dan neler yap›labilir?

Yasalar, devletlerin anayasalar›nda yer alan temel niteliklere uygun ola-
rak yasama meclislerince oluflturulan kaideler bütünüdür. Burada
amaç, topluma içerdi¤i hükümlerle belirli bir davran›fl biçimini öngö-
rür, bu bak›mdan vak›flar yasa tasar›s›nda da öngörülen hükümler vak›f
kurulufluna ve yaflamas›na iliflkin kurallard›r. Dolay›s›yla art› de¤er ka-
zand›ran ifller ortaya konulabilmesi bak›m›ndan hukuki aç›dan yap›la-
bileceklere çok cepheli olarak bakmak gerekir. Akla hemen benzer
amaçlar› olan vak›flar›n birlikte hareket ederek ortak paydada hay›r ku-
rumu olarak topluma hizmet etmeleri geliyor. Ancak bunu, vak›f kuru-

cular›n›n vak›f kurma iradelerinde, vakfiyelerinde ve vak›f senedinde
öngörüleri yoksa, buna ra¤men böyle bir faaliyet içinde olmalar›n›n ar-
t› de¤er yarataca¤› da aç›k olmakla birlikte flahsen pek mümkün görmü-
yorum. Ancak baz› vak›flara “Vergi Muafiyeti” tan›nm›fl olmas› keyfiye-
tine benzer nitelikte, amaçlar› do¤rultusunda ülkeye eserler veren (has-
tane, sa¤l›k üniteleri, okul, aflevi, e¤itim merkezleri, yoksul ve düflkün-
ler ile kimsesiz çocuk yurtlar›, kad›n bar›nma evleri gibi) vak›flar›n ge-
lir ve giderlerinden devlet ve kamu birimleri taraf›ndan herhangi bir ver-
gi, resim ve harç al›nmamas›, ifllemlerinde kolayl›klar sa¤lanmas› yo-
lunda ek hükümler getirilerek vak›f faaliyetlerinin önünün aç›lmas› ve
desteklenerek daha çok art› de¤erin toplumla buluflmas› sa¤lanabilir. S›-
n›rl› olmamakla birlikte üzerinde çal›fl›larak baflka art› de¤erlerin de ha-
y›r olarak toplumumuza ve insanlar›m›za mutlu gelecekler için sunula-
bilece¤ine inan›yorum.

* 5737 say›l› “Vak›flar Kanunu”, bu söylefli yap›ld›ktan sonra TBMM taraf›ndan

20.02.2008 tarihinde kabul edilmifl ve onay için Cumhurbaflkan›’na gönderilmifltir.

Cumhurbaflkan›’nca onayland›ktan sonra Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e

girecektir.

“Elginkan Vakf› 
gerek statüsü gerekse
ifllevleri ve faaliyetleri
yönüyle olumsuz bir 
etkilenmeye maruz 

kalmayacak. 
Aksine ifllemlerinde 

kolayl›klar ve 
esnekliklerin olaca¤›n›

düflünüyor ve 
umuyorum.”

M. Cengiz K›y›c› kimdir?

1945, Konya do¤umlu. ‹lk ve orta ö¤renimini Konya’n›n Beyfle-
hir ilçesinde tamamlad›. 1959’da Bursa Ifl›klar Askeri Lisesi’ne
girdi. Ard›ndan ‹stanbul-Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Li-
sesi’ne nakil olup buradan 1962 y›l›nda mezun oldu. Kara Harp
Okulu’nda ö¤renimine devam etti. “20-21 May›s Olaylar›”nda
Kara Harp Okulu’nun da kat›ld›¤› olaylar nedeniyle disiplin ku-
rulu karar›yla Harp Okulu ile iliflkisi kesildi. Daha sonra ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1968 y›l›nda mezun ol-
du. Hakimlik mesle¤ini tercih ederek s›ras›yla Beytüflflebap, Ana-
mur, Vezirköprü ve Bolu’da, geçici görevle iki y›l Askeri Yarg›-
tay’da Tetkik Hakimi olarak görev yapt›. 1988 y›l›nda fiiflli-‹stan-
bul’a tayin oldu. 1992’de yeni kurulan ‹stanbul 9. Ticaret Mah-
kemesi’ne Baflkan olarak atand›. 31 A¤ustos 1995 tarihinde ken-
di iste¤iyle emekli olarak ‹stanbul Barosu’na kaydoldu. 

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti’nin De¤iflmez Üyeleri Avukat S.
Necla Baltac›o¤lu ve Gaye Akçen’in arac›l›klar›yla Elginkan
Toplulu¤u ve Ekrem Elginkan ile tan›flt›. Emeklili¤inin ard›ndan
“Hukuk Müflaviri” olarak Elginkan Toplulu¤u’na kat›ld›. Daha
sonra Ekrem Elginkan’›n gösterdi¤i güven sonucu Elginkan Vak-
f›’n›n Mütevelli Heyeti’ne De¤iflmez Üye olarak al›nd›. Yedi bu-
çuk y›l süreyle Vak›f Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev yap-
t›. Halen Toplulu¤un baz› flirketlerine ve Elginkan Vakf›’na “Hu-
kuk Dan›flman›” olarak hizmet veriyor ve serbest avukatl›k yap›-
yor. Efli emekli ö¤retmen olan Avukat M. Cengiz K›y›c›’n›n yük-
sek mühendis olan iki çocu¤u var.
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Tarihi 1795’lere uzanan ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ndeki kütüphanenin 

yeni binas› olan Mustafa ‹nan Kütüphanesi, 
4 Mart’ta yap›lan bir törenle kap›lar›n› açt›.

Kütüphanede Hüseyin Ekrem Elginkan ad›na
bir salon da bulunuyor.

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin (‹TÜ) befl yerleflkesinde, toplam yedi
mekânda faaliyet gösteren kütüphaneler içinde Mustafa ‹nan Kütüpha-
nesi merkez konumda bulunuyor. 4 Mart’ta aç›l›fl› gerçeklefltirilen ye-
ni binan›n temeli 1997 y›l›nda at›ld›. Mustafa ‹nan Kütüphanesi’nin in-
flaat› büyük ölçüde ‹TÜ mezunlar›n›n ba¤›fllar›yla oluflturulan “‹TÜ
Araflt›rma Gücüne Katk›” projesi sonucunda tamamland›. Türkiye’nin
en büyük teknik kütüphanesi olma özelli¤ini tafl›yan ‹TÜ Mustafa ‹nan
Kütüphanesi, Ayaza¤a Yerleflkesi’ndeki son teknolojiyle donat›lm›fl ye-
ni altyap›s›nda çok genifl kapsamda bas›l›, elektronik ve görsel-iflitsel
ortamda yay›nlarla hizmet veriyor. 

Elginkan Vakf› da ba¤›flta bulundu
‹TÜ Mustafa ‹nan Kütüphanesi, aralar›nda Elginkan Toplulu¤u’nun 
Kurucusu merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’›n da Elginkan Vakf› ara-
c›l›¤›yla yer ald›¤› ba¤›flç›lar›n deste¤iyle yaflama geçti. Salonlara ve
masalara ba¤›flç›lar›n ad›n›n verildi¤i ‹TÜ Mustafa ‹nan Kütüphane-
si’nde Elginkan Vakf›’n›n 150 bin YTL ba¤›flta bulunmas› sonucunda
Hüseyin Ekrem Elginkan ad›na da bir salon yer ald›.

Aç›l›fla akademisyen ve mezunlardan yo¤un ilgi
‹TÜ Mustafa ‹nan Kütüphanesi, aç›l›fl töreninde çok say›da akademis-
yen ve ‹TÜ mezununu a¤›rlad›. Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’yla bafl-
layan törende, ‹TÜ ve ‹TÜ kütüphanelerinin tarihçesini anlatan bir ta-
n›t›m filmi gösterildi. Ard›ndan konuflma-
s›n› yapmak üzere sahneye ‹TÜ Rektörü
Prof. Dr. Faruk Karado¤an davet edildi.

“‹TÜ, bilgi üretimi ve birikimi 
konusunda öncü”
Prof. Dr. Faruk Karado¤an, Mustafa ‹nan
Kütüphanesi’nin aç›l›fl töreninde yapt›¤›
konuflmaya, kütüphanenin birlikten do-
¤an kuvvetin somut bir örne¤i oldu¤unu
söyleyerek bafllad›. ‹TÜ mezun ve men-
suplar›n›n sa¤lad›¤› deste¤in ayn› zaman-
da ileriye yönelik bir hareketin bafllang›c›

oldu¤unu da belirten Prof. Dr. Faruk Karado¤an sözlerine flu flekilde
devam etti: “Kütüphanenin bugünkü haline getirilmesi için aç›lan
kampanyaya katk›da bulunarak kurumsallaflman›n bir göstergesini
oluflturan 400 ‹TÜ mezunu 2 milyon YTL’lik birikimle üniversitemizin
60 bin mezununun yapabilece¤i potansiyel katk›ya da iflaret etmekte-
dir. Sadece ‹TÜ’nün de¤il, Türkiye’nin önemli bilimadamlar›ndan
Mustafa ‹nan’›n an›s›n› yaflatan merkez kütüphanemiz, bu bilgi biriki-
mi etraf›nda flekillenecek olan kitap yaz›m› kampanyam›z ve matba-
am›zla ‹TÜ, bilgi üretimi ve birikimi konusunda öncülü¤ünü sürdüre-
cektir” dedi. Rektör Karado¤an, kampanyaya destek verenlere teflek-
kür etti ve bu destek oldukça, ‹TÜ’nün araflt›rma gücünün büyüyece-
¤ine olan inanc›n› tekrarlad›. 

Plaketler verildi
Prof. Dr. Faruk Karado¤an, konuflmas›n›n ard›ndan kütüphanenin mi-
marlar› olan Prof. Dr. Mine ‹nceo¤lu ve Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kah-
vecio¤lu ile ‹TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkan› Ayhan
Kaygusuz’a plaketlerini takdim etti. 

Sahneye daha sonra konuflmas›n› yapmak üzere ‹TÜ Maden Fakülte-
si’nden Prof. Dr. Celal fiengör davet edildi. Prof. Dr. fiengör’ün “Bilgi,
Birikim, Kütüphaneler, Arflivler, Müzeler ve Üniversiteler” bafll›kl› ko-
nuflmas›n› takiben aç›l›fl töreni, dünyaca ünlü virtüöz ve besteci Faz›l
Say’›n verdi¤i konserle sona erdi. 

‹TÜ Mustafa ‹nan Kütüphanesi 
yeni binas›nda hizmete girdi

Türkiye’nin en de¤erli bi-
lim insanlar›ndan Prof. Dr.
Mustafa ‹nan, kütüphane-
nin aç›l›fl töreninde Ifl›k
Üniversitesi Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Esin
‹nan’›n sunumuyla hat›r-
land›. ‹nan’›n hayat›n› “Bir
Bilim Adam›n›n Roman›”

isimli kitab›nda ele alan yazar O¤uz Atay gibi Mus-
tafa ‹nan’›n ö¤rencisi olan Prof. Dr. Esin ‹nan,
“Mustafa ‹nan’› efsanelefltiren insana ulaflma yolu-
nu, sanat›n› bilmesi ve bu sanat› bir oya gibi iflleye-

rek her konuda ortaya koymas› olarak ifade etti.
Prof. Dr. Esin ‹nan, “‹nsana ulaflmak hiç de kolay
de¤ildir. Mustafa ‹nan flöyle derdi: ‘Yaln›z ak›l ve
zekâ ile âlemin realitelerine eriflmek kabil de¤ildir.’
Mustafa ‹nan zekâs›, akl› ve kültürüyle karfl›s›ndaki
insanla aras›ndaki köprüyü gerekti¤i gibi kuruyor,
bunun üzerinden de gerekli aktar›mlar› çok ak›ll›-
ca ve çok nazik bir flekilde yaparak insana istedi¤i-
ni veriyordu. ‘‹nsan›n karfl›s›ndaki insana ulaflabil-
mesi için öncelikle düflünebilmelidir’ derdi Musta-
fa Hoca ve eklerdi: ‘Düflünmek, yap›lan ilmi arafl-
t›rmalar sonunda sabit olmufltur ki, en çok enerji
sarf edilmesi icap eden fizik olay›d›r. Bu enerjiyi

bulamayan veya sarf etmek külfetine do¤ufltan is-
tekli olmayan insan, düflünmeye karfl› sürekli bir
tembellik içindedir. Her f›rsatta ondan kaçma yolu-
nu bulur. Onun için, düflünme sporuyla bu ifle al›fl-
t›r›lmas› ve düflünme sanat›n› ö¤renmesi gerekli-
dir.” Prof. Dr. Esin ‹nan, Mustafa ‹nan’›n bilim dün-
yas›ndaki yerinin önemini ise Mustafa ‹nan’›n bi-
lim dünyas›nda yer almamas› durumunda bugün
tüm dünya mekanikçileri taraf›ndan kabul edilmifl
olan Türk mekanikçilerinin bugünkü yerlerinde
olamayaca¤›n› söyleyerek ifade etti. Prof. Dr. Esin
‹nan sunumuna, Mustafa ‹nan’›n sesinden bir bant
kayd›n› dinleterek son verdi.

Prof. Dr. Mustafa ‹nan an›ld›

Prof. Dr.
Faruk 

Karado¤an

Prof. Dr.
Celal fiengör

Prof. Dr.
Esin ‹nan
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fiu anda sürmekte olan çal›flmalar›m›z aras›nda, Türkiye Noterler
Birli¤i Merkez Binas›, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Yabanc› Diller
Yüksek Okulu, Eskiflehir Tepebafl› Belediye Binas›, Kale Havac›l›k
Üretim ve Yönetim Binas›, ‹TÜ Havac›l›k Bilim Müzesi ve Eyüp Par-
k› yer al›yor. 

Türkiye’de son dönemde mimarl›k alan›nda yap›lan çal›flmalar› na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?

Türk mimarl›¤› uluslararas› alanda di¤erleriyle ayn› düzeyde. ‹nfla
edilen çevrenin daha nitelikli olmas›n›n yolu, güç ve karar odaklar›-
n›n Türk mimar›na ve mimarl›¤›n temel de¤erlerine inanç ve sayg›
duymas›ndan geçiyor.

Bu alanda baflar›l› olmak isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Mimarl›k alan›nda faaliyet gösterip, baflar›l› olmak isteyen gençler,
mutlaka mesleki geliflmeleri izlemelidirler. Bunun yan› s›ra bilim, sa-
nat, kültür ve felsefe dünyas›nda meydana gelen geliflmelerden de
haberdar olma yönünde çal›flmalar yapmal›d›rlar.

Son olarak Elginkan Vakf›’n›n e¤itim alan›na yapt›¤› yat›r›mlar hak-
k›ndaki görüfllerinizi alabilir miyiz?

Türkiye’de e¤itim alan›na yap›lan yat›r›mlar ülke sorunlar›n›n çözü-
mü ad›na do¤ru yolun seçildi¤inin bir göstergesi. Elginkan Vakf›’n›n
çabalar›na çok sayg› duyulmas› gerekiyor.

1984 y›l›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakülte-
si’nden mezun olan Selim Velio¤lu, mezuniyet sonras› çeflitli yap›lar›n ön
ve uygulama projelerini gerçeklefltirdi. 1990 y›l›nda “D›fl Mekân Yaflant›-
s›na Ba¤l› Olarak Mimari Ölçekteki Biçimlenifl” adl› teziyle Doktor unva-
n› ald›. Kat›ld›¤› yar›flmalarda dokuz kez birincilik ve 17 kez ikincilik ol-
mak üzere toplam 57 defa ödül kazand›. 1995 y›l›nda grafik dal›nda “Yu-
nus Nadi Ödülü”nü ve 2000 y›l›nda proje dal›nda “Ulusal Mimarl›k
Ödülü”nü ald›. Velio¤lu, halen ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nde Ö¤retim Üye-
si olarak görev yap›yor ve tasar›m çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Selim Velio¤lu kimdir?

“Okullar›n mimarisinde ö¤rencilerin yaflamlar›n›n önemli ve uzun bir bölümünü
geçirecekleri çevreyi onlara sevdirecek flekilde tasarlamak ve yarat›c›l›klar›n› uyarmak
önem kazan›yor.”

Mimar Selim Velio¤lu:

“Türk mimarl›¤› uluslararas› 
alanda di¤erleriyle ayn› düzeyde”
“‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi” çal›flmas› Arkitera Mimarl›k Merkezi’nden ödül alan Selim
Velio¤lu, Türk mimarl›¤›n›n global düzeyde daha alt s›ralarda olmad›¤› görüflünde. Ona
göre yap›lan çal›flmalar›n nitelikli olmas›n›n yolu, güç ve karar odaklar›n›n Türk mimar›na
ve mimarl›¤›n temel de¤erlerine inanmas›ndan ve sayg› duymas›ndan geçiyor.

2424 y›ll›k mimari yaflam›na ilkler yaratan pek çok çal›flmay› ve dola-
y›s›yla da ödülü s›¤d›ran Selim Velio¤lu, son olarak “‹TÜ Ekrem 
Elginkan Lisesi” ile Arkitera Mimarl›k Merkezi’nden ödül ald›. Ken-
disiyle, Elginkan Vakf›’n›n e¤itim yaflam›na kazand›rd›¤› söz konusu
okul ve mimarl›k dünyas› üzerine görüfltük. 

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nin mimar› olarak, okulun yap›sal özellik-
leri hakk›nda k›saca bilgi verebilir misiniz?

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nin tasar›m› için temel düflünce, yaklafl›k
10 bin m2 kapal› alan içeren mimari ihtiyaç program›n›n, do¤al de-
¤erler, vadi topografyas› ve bitki örtüsüyle bütünlefltirilmesi ad›na,
planda parçalanarak kesitte de kademelendirilerek çözümü oldu.

Özellikle okullar›n mimarisinde di¤er yap›lardan farkl› olarak gözet-
ti¤iniz kriterler neler?

Ö¤rencilerin yaflamlar›n›n önemli ve uzun bir bölümünü geçirecek-
leri çevreyi onlara sevdirecek flekilde tasarlamak ve yarat›c›l›klar›n›
uyarmak önem kazan›yor.

‹TÜ Ekrem Elginkan Lisesi’nin sahip oldu¤u modern ve estetik görü-
nüm hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

Lisede ezici, ›srarc› ve an›tsal de¤il; insani, hareketli ve sürprizli bir
mimari dilin hakimiyeti var.

Mimari alanda baflar›l› olman›n ard›nda yatan etkenler neler?

Her alanda oldu¤u gibi iflini sevmek, kendini gelifltirmek ve meslekle
ilgili iradi bir kararl›l›k içinde olmak.

Size en çok heyecan veren projelerinizden söz eder misiniz? fiu an-
da hangi projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz?
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fiirketlerden/EMAS-EMAR

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin ›s› sektöründe faaliyet gösteren ve E.C.A. markal›
›s› ürünlerinin üretim ve pazarlamas›n› yapan EMAS, tamamen yine Türk
mühendisleri taraf›ndan gelifltirilen ve TÜB‹TAK taraf›ndan projesine Ar-Ge deste¤i
verilen ilk kombi olan Confeo Premix’in “S” modelini tüketicinin be¤enisine sundu.

Confeo Premix Yo¤uflmal›
Kombi’den “S” modeli

Çok k›sa sürede s›cak su
E.C.A. Premix S yo¤uflmal› kombiler, tüketicinin kullan›m suyu al›fl-
kanl›¤›n› ö¤renen ak›ll› kombilerdir. Kullan›c›n›n son 24 saat içindeki
kullan›m suyu taleplerini izler ve kaydeder. Kaydetti¤i bilgilere göre
di¤er 24 saat içinde oluflabilecek kullan›m suyu taleplerini tahmin
ederek s›cak kullan›m suyunu plakal› eflanjör içinde haz›r bekletir.
Böylelikle daha k›sa sürede s›cak kullan›m suyu temin edilir. 

Zarif ve ergonomik görünüm
Yak›t olarak do¤algaz, LPG ve propanla kullan›labilen E.C.A. Confeo
Premix S yo¤uflmal› kombiler, 24 ve 30 kw’l›k iki farkl› kapasiteye sa-
hip. Yuvarlak hatl› tasar›m›yla zarif ve ergonomik görünümü, 750 x
454 x 365 mm (YxGxD) ölçüleri kullan›m alan›ndan tasarruf sa¤layan
E.C.A. Confeo Premix S yo¤uflmal› kombiler, yüzde 107,5’lere varan
yüksek ›s›l verime sahip. Konvansiyonel tip kombilere göre de y›ll›k
ortalama yüzde 20 enerji tasarrufu sa¤l›yor.

Nas›l çal›fl›yor?
E.C.A. Confeo Premix S yo¤uflmal› kombi, yanma sonucu ortaya ç›kan
at›k baca gaz› içindeki su buhar›nda bulunan yüksek miktardaki gizli
›s› enerjisinden yararlan›yor. Kalorifer devresinde kullan›lm›fl ve üze-
rindeki ›s›y› ortama aktarm›fl olan kalorifer devresi dönüfl suyu, özel
olarak tasarlanm›fl paslanmaz çelik eflanjör içinde, su buhar›yla karfl›-
lafl›yor ve su buhar› bünyesinde bulunan gizli ›s› enerjisini kalorifer
devresindeki dönüfl suyuna aktar›yor. Yo¤uflma teknolojisi, ortama ya-
y›lan NOX ile CO emisyon oranlar›n› azalt›yor ve yeflili, çevreyi mak-
simum düzeyde koruyan çevre dostu bir ›s›nma arac› olarak kabul
ediliyor.
ECA Confeo Premix S kombi üç y›ll›k garanti süresi, TSE, CE ve SED-
BUK A kalite belgeleri ile tüketiciye üst düzey bir ürün sunuyor. Kul-
lan›c› emniyetinin maksimum düzeyde sa¤lanabilmesi için, E.C.A.
Confeo Premi S yo¤uflmal› kombilerde 17 farkl› emniyet sistemi kul-
lan›l›yor.

EMAS bayilerine
destek vermeye
devam ediyor
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin ›s› sektöründe
faaliyet gösteren ve E.C.A. markal› ›s›
ürünlerinin üretim ve pazarlamas›n› yapan
EMAS A.fi. 1 fiubat 2002 tarihinde “Montaj
Puan› Sistemi”ne bayiler taraf›ndan doldurulan
formlarla bafllad›.

Türkiye’de sektöründe yeniliklerin öncüsü olan EMAS, 
17 May›s 2006 tarihinden itibaren yeni ve farkl› bir uygula-
may› hayata geçirdi; “Montaj Puan” ad› verilen bu uygula-
mayla EMAS bayii ve taahhütçü kurumlar›, gerçeklefltirdik-
leri her tesisat için internet üzerinden an›nda hediye kazan-
ma flans› yakalad›lar.

Türkiye’de bayilere yönelik internet üzerinden ilk puanlama
sistemi olan “Montaj Puan”, taahhütçü firmalar ve EMAS ba-
yilerinin gerçeklefltirdikleri tesisat kay›tlar›n› özel olarak ha-
z›rlanm›fl bir veritaban›na girmeleriyle bafll›yor. Bu veritaba-
n›na her girilen ifl karfl›l›¤›nda belli bir puan elde ediliyor.
Bu puanlar› biriktiren bayi ve taahhütçüler istedikleri zaman
sahip olduklar› puan karfl›l›¤› yine internet üzerinden E.C.A.
›s› ürünlerinden hediye seçebiliyorlar. 

Montaj puan uygulamas› kapsam›nda montaj› gerçeklefltiri-
len tüm E.C.A. kombiler (hermetik ve/veya bacal›), yo¤ufl-
mal› kombiler ve kat kaloriferlerinin sisteme kay›d›n›n yap›l-
mas› durumunda taahhütçülere puan kazand›r›yor.

E.C.A. ›s› ürünlerinin sat›fl›n› ve montaj hizmetini yapan
EMAS taahhütçü bayileri ile EMAS A.fi. aras›ndaki ba¤l›l›¤›
oluflturmay› ve güçlendirmeyi amaçlayan sistem, E.C.A. ser-
visleri arac›l›¤›yla da hatal› montaj›n tespit edilmesi duru-
munda montaj yapan firman›n e¤itime tabi tutulmas› sure-
tiyle firmalar›n eksiklerinin giderilmesini sa¤l›yor. Böylece
tüketiciye sunulan hizmet kalitesini her geçen gün yükselti-
yor. Güncel teknolojiler kullan›larak hayata geçirilen “Mon-
taj Puan” uygulamas›, bu yönüyle benzer sistemlerden ayr›-
l›yor.

EMAR’dan 
Almanya’da e¤itim
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden E.C.A.-Germany GmbH, EMAS
A.fi., ELEKS A.fi., EMAR A.fi.’nin yurt d›fl› ihracat projesi kapsam›n-
da Confeo Premix yo¤uflmal› kombinin hedef pazar› olan Alman-
ya’ya yönelik çal›flmalar› h›zla devam ediyor. Bu kapsamda 21-23
Ocak tarihleri aras›nda Almanya’n›n Mainz flehrinde Teknik fief Ko-
ray Meydano¤lu taraf›ndan verilen, Almanya’da sat›fl sonras› hiz-
metleri sunacak olan Mühlberger firmas› teknik e¤itimleri, E.C.A.-
Germany bünyesinde oluflturulan e¤itim merkezinde tamamland›.
E¤itimin son gününde, Almanya pazar›nda panel radyatörlerin sat›-
fl›n› yapan yedi firmaya Confeo Premix yo¤uflmal› kombinin ürün ta-
n›t›m›n›n da yap›ld›¤› bir teknik e¤itim düzenlendi.

Finansbank da 
EMAR’› tercih etti
EMAR faaliyetlerine Kurumsal Hizmetler bafll›¤› alt›nda fiubat
2006’dan itibaren teknik destek, mekanik sistem ve tesisat bak›m
hizmetlerini de dahil ederek, Garanti Bankas›, ‹flbank, Akbank ve
Oyak Bank flubelerine hizmet sunuyor.

Mart 2007 döneminde Fi-
nansbank’›n Adana, Antalya,
Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul il-
lerinde bulunan flubelerini
kapsayan bak›m anlaflmas›
imzaland›. EMAR, bankac›l›k
sektöründe teknik destek hiz-
metlerine yönelik ilk akla ge-
len firma olma yolunda çal›fl-
malar›na devam ediyor.
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Teknik personele York Klima e¤itimleri
EMAS A.fi. taraf›ndan Nisan 2008 döneminde sat›fla sunulacak York mar-
kal› klimalar›n sat›fl sonras› montaj ve bak›m hizmetlerine yönelik EMAR
personel teknik e¤itimleri 11-13 Mart tarihleri aras›nda Maltepe E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. 

“YORK-Johnson Controls” firmas› taraf›ndan düzenlenen e¤itime EMAR
teknik personeli kat›ld›. Duvar tipi, tavan, kaset, salon tipi split klimalar›n
ürün özellikleri, çal›flma prensipleri, montaj flartlar›, performans ölçümle-
ri gibi bafll›klar alt›nda düzenlenen e¤itim sonunda, kat›l›mc›lara sertifaka-
lar verildi. 

Yurt genelinde sat›fl sonras› hizmetleri sunacak olan EMAR yetkili servis
e¤itimleri, ‹stanbul, Ankara, Manisa E¤itim Merkezleri’nde düzenlenecek
programlarla Nisan ay› sonuna kadar tamamlanacakt›r.

Interclima’da 
E.C.A. rüzgâr› 
5-8 fiubat tarihleri aras›nda Paris’te gerçekleflen Interclima Fuar› ›s› sek-
törü devlerini bir araya getirdi. Üç hole yay›lm›fl fuarda, E.C.A. özel ta-
sar›m stand›yla, Hall 7.2’de boy gösterdi. Yeni model radyatörlerin tü-
keticilerin be¤enisine sunuldu¤u fuarda, dikey düzlem yüzey ve ayna-
l› model büyük ilgi gördü. Yo¤uflmal› özelli¤iyle Confeo Premix, fl›k ve
zarif dizayn›yla Fortius da fuarda büyük be¤eni toplad›.

ELEKS’in Fransa’da beraber çal›flt›¤› ifl ortaklar› da ziyaretçileri bilgilen-
dirmek üzere E.C.A. stand›nda haz›r bulundu.

Baflar›l› geçen fuar, Fransa’da marka bilinirli¤inin oluflturulmas› aç›s›n-
dan büyük bir ad›m oldu. Firma yetkilileri, fuar›n E.C.A. markas›n›n
Fransa kombi pazar›ndaki pazar pay›n›n art›r›lmas› aç›s›ndan büyük
fayda sa¤lad›¤›n› ve ürünlerin gördü¤ü ilginin oldukça sevindirici oldu-
¤unu belirttiler.

E.C.A. armatürleri ‹talya Expo Bagno Fuar›’nda 
E.C.A. markal› armatürler, 11-15 Mart tarihleri aras›nda
Milano’da gerçeklefltirilen Mostra Convegno-Expo Bagno
Fuar›’nda yer ald›. E.C.A. ürünlerinin benzerlerinden bir
ad›m önde oldu¤u, fuarda görülen yo¤un ilgiyle bir kez
daha ispatlanm›fl oldu.

Fuar›n yap› aya¤› olan ve 16-18. hollere yay›lan Expo
Bagno k›sm›na kat›lan VALFSEL A.fi., yeni tasar›mlar›n› ilk
defa bu fuarda sergiledi. Birbirinden benzersiz Topaz,
Orca, Elidis, Elea gibi ürünler de ziyaretçilerden yo¤un
ilgi gördü.

Stand›nda özel olarak ayr› bir teflhir ünitesinde sergilenen
VALFSEL’in yeni serisi, ergonomik kullan›m›, estetik diza-
yn›, su miktar› ve s›cakl›k ayar›n› kolay hale getiren özel-
likleriyle rakiplerinden bir ad›m öne ç›kt›. Yeni seride kul-
lan›lan ve VALFSEL’in kendi üretimi olan kartufllar, tüketi-
ciye ve rakiplere üretimin her aflamas›ndaki baflar›y› bir
kez daha kan›tlam›fl oldu.

E.C.A. yetkilileri, fuarda özellikle yeni ürünlerle oldukça
ilgi gördüklerini ve bu ilginin ‹talya pazar pay›n›n ve
pazardaki marka bilinilirli¤inin artmas› aç›s›ndan oldukça
ümit verici oldu¤unu belirttiler.

Malatya ve Ankara’da E.C.A. Merkezi Is›tma Sistem e¤itimleri

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu ürünlerinin sat›fl ve pazarlamas›n› ya-
pan EMAS A.fi. taraf›ndan ithal edilerek sahaya arz› sa¤lanan E.C.A.-
De Dietrich merkezi ›s›tma kazanlar› ve brülörlerin profesyonel ke-
simle buluflularak avantajlar›n›n, sistem çözümlerinin aktar›ld›¤› se-
minerler, 23 Ocak’ta Malatya Alt›n Kay›s› Otel’de, 29 Ocak’ta Anka-

ra Radison Sas Oteli’nde gerçeklefltirildi. Seminerlerde döküm ka-
zanlar›n avantajlar›, ömür, verimlilik ve brülörler hakk›nda bilgilen-
dirmeler yap›ld›. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Belediye Fen ‹flleri, üniversi-
teler, teknik sat›n alma gruplar›n›n kat›ld›¤› seminerlerden toplam 67
kifli yararland›.

EMAR çal›flanlar›n›n tümünün kat›l›m›yla her
y›l ilk üç ayl›k dönemde düzenlenen “Y›ll›k
Özde¤erlendirme ve Stratejiler” (YÖS) top-
lant›s› 14 Mart’ta EMAR Maltepe’de gerçek-
lefltirildi. Çal›flanlarla ana ifl hedefi, stratejiler

ve süreçler konular›nda paylafl›mlar sa¤land›.
Süreçler baz›nda haz›rlanan faaliyet ve hedef
sunumlar›yla, çal›flanlarla paylafl›m gerçek-
lefltirildi. Tan›ma ve takdir sistemi kapsam›n-
da baflar›l› çal›flanlar›n ödülleri sunularak
toplant› sonunda yenen akflam yeme¤iyle
gün tamamland›. 

EMAR cal›flanlar› y›ll›k özde¤erlendirme ve
strateji toplant›s›n› gerçeklefltirdi
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lan›ma sunulmas› gerekti¤ini kaydetti. So¤anc› ayr›ca ‹nsani Geliflme
Raporu’nda Türkiye gibi komflular›yla aras›nda orant›s›z akarsu zen-
ginli¤i olan ülkelere kiriz uyar›s›n›n yap›ld›¤›n› bildirdi. 

Dünyada ve Türkiye’de su

“Dünya Su Günü” dolay›s›yla Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nce
(TOBB) ‘‘Dünyada ve Türkiye’de Su: Gündemi ve Gelece¤i Yönet-
mek’’ konulu sempozyumda konuflan TÜSKOOP-B‹R Genel Baflkan›
Halis Uysal, son y›llarda yaflanan kurakl›k nedeniyle nehirlerin ve çay-
lar›n kurudu¤unu, barajlar›n çekildi¤ini ve suyun k›ymetinin anlafl›l-
maya baflland›¤›n› söyledi. Var olan su kaynaklar›n›n da sanayi ve ka-
nalizasyon at›klar› nedeniyle kirlendi¤ini ifade eden Uysal, bu konuda
yetkililerin bir an önce önlem almalar› gerekti¤ini kaydetti. 

Dünya ortalamalar›na göre bir y›lda kifli bafl›na düflen su miktar›n›n 
7 bin 600 m3 oldu¤unu ifade eden Uysal, Türkiye’de bu oran›n 1400
m3 oldu¤unu vurgulad›. 

Uysal ayr›ca, suyun rasyonel kullan›lmas›, su kaynaklar›n›n yönetimin-
deki çok bafll›l›¤› ortadan kald›rmak için Milli Su Konseyi ve Su Bakan-
l›¤›’n›n kurulmas› gerekti¤ini belirterek, “Su ifllerini bünyesine alan bir
Su Üst Kurulu oluflturulmal›d›r. Su kaynaklar›n›n kullan›lmas›n› düzen-
leyen su yasas› acilen ç›kar›lmal›d›r” dedi.

Özellikle tar›m sektöründe “hovardaca” su kullan›ld›¤›n›, fazla su ver-
mekle fazla verim al›naca¤›n›n san›ld›¤›n› anlatan Uysal, damlama su-
laman›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ine dikkati çekti. Uysal, “Ekonomik
sorunlar çözülebilir, siyasi istikrars›zl›k giderilebilir ama duyars›z kal›-
nan çevre, bizim sonumuzu haz›rlar“ diye konufltu. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› (ZMO) Baflkan› Gökhan Günay-
d›n da stratejik önemi olan su kaynaklar›n›n özellefltirilmesi için çal›-
fl›ld›¤›n› ifade ederek, bunun sak›ncalar›na de¤indi. Türkiye’deki flifle
sular›n›n yüzde 60’›n›n yabanc›lara ait oldu¤una dikkati çeken Günay-
d›n, flöyle konufltu: “Bu memleketin kaynaklar›ndan akan suyu birileri
flifleye koyup bize sat›yor ve kazand›¤› paray› yurt d›fl›na ç›kar›yor. Tür-
kiye, kendi co¤rafyas›nda zengin su kaynaklar›na sahip. Türk çiftçisi ve
köylüsünün topra¤›na ve suyuna sahip ç›kmal›y›z. E¤er sahip ç›kmaz-

sak, baflkalar› onlar› kapmak için bekliyor. Üretici, köylü, ziraatç›
omuz omuza çal›flaca¤›z, bu memleketin tarlalar›n› yeniden yeflillen-
direce¤iz.”

Hedef: 2 milyon 300 bin hektarl›k alan›n a¤açland›r›lmas›

Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu, “Dünya Su Günü” dolay›s›yla
Harbiye Askeri Müze’de düzenlenen etkinli¤e kat›ld›. Ero¤lu, burada
yapt›¤› konuflmada, bakanl›k olarak önce Dünya Ormanc›l›k Günü’nü,
daha sonra da Dünya Meteoroloji Günü’nü kutlad›klar›n› belirterek
a¤aç, su ve havan›n birbirinden ayr›lmaz parçalar oldu¤unu belirtti. Ba-
kanl›k olarak hedeflerinin 2012 y›l›na kadar 2 milyon 300 bin hektarl›k
alan›n a¤açland›r›lmas› oldu¤unu ifade eden Ero¤lu, bunun baflar›laca-
¤›na inand›¤›n› söyledi. Bakan Ero¤lu ayn› zamanda dünyadaki beledi-
yeler aras›nda su konusunda “‹stanbul Konsensüsü Bildirisi”nin imzala-
naca¤›n› belirterek bu uzlafl›n›n tarihe geçecek kadar önemli oldu¤unu
vurgulad›. Ero¤lu, “Su gerçekten de¤erli; insanl›k için, yaflam için en za-
ruri ihtiyaç maddesi. Ancak dünyadaki kaynaklar s›n›rl›, bu nedenle bu
k›s›tl› kaynaklar› en iyi flekilde kullanmam›z gerekti¤ine inan›yorum”
dedi. ‹stanbul halk›n›n suyun k›ymetini iyi bildi¤ini dile getiren Bakan
Ero¤lu, 1993 y›l›nda flehirde büyük su s›k›nt›s›n›n çekildi¤ini, baz› böl-
gelere haftada bir, 15 günde bir su verildi¤ini, Haliç’in halinin periflan
oldu¤unu hat›rlatt›. Ero¤lu, o y›llarda suyun kalitesinden söz edileme-
yece¤ini ve kat› at›klar›n sorumsuzca depoland›¤›n› ifade ederek, “Ak›l-
l› çal›fl›nca, kaynaklar› çok iyi flekilde kulland›¤›n›z zaman çözüleme-
yecek problem yoktur. Çözülemez denilen su meselesini kendi kaynak-
lar›m›zla çözdük. 1 Ocak 1995’te su kesintisi tamamen kald›r›ld›. Bu,
insanlar› gerçekten seven bir ekibin gece-gündüz çal›flmas› ve dayan›fl-
mas›yla baflar›ld›” diye konufltu. 

2012 y›l› hedefleri

Veysel Ero¤lu, sadece ‹stanbul’da de¤il, bütün Türkiye’nin su proble-
mini çözmek için çal›flt›klar›n› kaydederek, 2012 y›l› sonuna kadar fle-

hirlerin en az 15-30 y›ll›k gelece¤ine dönük su problemlerinin çözüle-
ce¤ini bildirdi. Ero¤lu, ‘‘Kat› at›k probleminde hedefimiz, 51 milyon
nüfusun kat› at›k sorununu 2012 y›l›na kadar çözmek. Hedeflerimizi
gerçeklefltirece¤imize inan›yorum. Bunu ‹stanbul’da büyük ölçüde ba-
flard›k” diye konufltu. Bakan Ero¤lu, 2009 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lacak
“Dünya Su Forumu” ile ilgili her türlü gayretin gösterildi¤ini belirterek,
“Forumun ‹stanbul’da yap›lacak olmas›n› gerçekten çok önemsiyoruz.
Befl k›tadan 20 bin kiflinin kat›laca¤› forum, öyle bir düzenlenecek ki
‹stanbul’dan önce, ‹stanbul’dan sonra diye anlat›lacak’’ dedi. 

Dünya Su Forumu’nun yap›lmas› için en uygun flehrin ‹stanbul oldu-
¤unu vurgulayan Bakan Ero¤lu, flunlar› kaydetti: “‹stanbul’da 2 bin y›l-
l›k tarihi su eserleri var. fiu anda 600-700 y›ldan beri çal›flan su tesis-
leri mevcut. Dünyan›n en ileri içme suyu ar›tma tesisi flu anda ‹stan-
bul’da. Burada ‹SK‹’nin uzay üssü gibi kumanda tesisinin görülmesi
mümkün olacak. Her türlü haz›rl›¤› yap›yoruz. Gelecek misafirlere ay-
n› zamanda sosyal programlar yapmak suretiyle ‹stanbul’un güzellik-
lerini de gösterece¤iz. Buradaki bütün konuklar›m›z› 5. Dünya Su Fo-
rumu’na davet ediyorum.’’ 

Bakan Ero¤lu, forumun dünyan›n say›l› merkezlerinden biri olacak
Sütlüce’deki kültür merkezinde düzenlenece¤ini ve yeni aç›lacak mer-
kezin ilk toplant›s›nda önemli bir organizasyona ev sahipli¤i yapaca-
¤›n› sözlerine ekledi. 

Ça¤›m›z›n en temel sorunu SU
TMMOB 2. Su Politikalar› Kongresi 
20-22 Mart tarihleri aras›nda Ankara’da
gerçeklefltirildi. Kongrede, ulusal ve
küresel su politikalar›, s›n›raflan sular, suya
eriflim hakk›, etkin su kullan›m› ve su
kullan›m al›flkanl›klar› gibi konularda
bildiriler sunuldu.

Çevre Mühendisleri Odas› taraf›ndan haz›rlanan ‘‘2007 Su Rapo-
runda’’ dünya ve Türkiye’deki su durumuna iliflkin tespitlerde
bulunuldu. Raporda, dünyada 1,2 milyar insan›n “güvenilir içme
suyu”ndan yoksun yaflad›¤› bildirildi. Dünyada, içilebilir-kullan›-
labilir su miktar›n›n toplam su miktar›n›n çok küçük bir bölümü-
nü oluflturdu¤u belirtilen raporda, “Yerkürede bulunan suyun
yüzde 97’si tuzlu su, yüzde 3’lük bölümü ise tatl› su olarak tarif
edilen içilebilir veya kullan›labilir sudan olufluyor. Bu suyun,
yüzde 79’u kutuplardaki buz da¤lar›nda, yüzde 20’si derin yer
alt› sular›nda toplanm›flt›r” denildi. 
Türkiye’deki su durumuna da de¤inilen raporda, Türkiye’nin
ekonomik olarak kullan›labilen su miktar›n›n, y›ll›k çekilebilen
12,2 km3 yer alt› suyu ve y›ll›k tüketilen 95 km3 yüzey suyu ol-
mak üzere 107,2 km3 oldu¤u ifade edildi. 
Kullan›m amaçlar›na göre suyun yüzde 74’ünün sulama, yüzde
16’s›n›n içme-kullanma, yüzde 10’unun ise endüstriyel kullan›m
suyu olarak de¤erlendirildi¤i belirtilen raporda, “UNEP’in rapo-
runa göre, dünya ortalamas› 7 bin m3 olarak belirlenmifl olup,
Türkiye 2006 y›l› itibariyle kifli bafl›na 1430 m3 tatl› su kayna¤› ile
düflük s›n›fta yer almaktad›r” denildi. 
Raporda ayr›ca, “Türkiye’de, su kaynaklar›ndan afl›r› çekim sonu-
cu sahil kesimlerinde yer alt› su tuzlanmas›, tar›msal faaliyetler-
de kullan›lan kimyasallar ile evsel, endüstriyel at›klar nedeniyle
kirlenme yaflan›yor” ifadesine yer verildi. 

Dünyada suyun durumu7575’i delege, yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› kongrede, “Ulusal ve Küre-
sel Su Politikalar›”, “Entegre Su Havzalar› Yönetimi”, “Su Kaynaklar›
ve Su Hizmetlerinin Yönetimi”, “S›n›raflan Sular”, “Suya Eriflim Hakk›”,
“Su Kaynaklar› Potansiyeli, Korunmas›, Gelifltirilmesi, Planlanmas›”,
“Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Tercihleri ve Sosyal Boyutla-
r›”, “Suyun Çevre, Toplum, E¤itim ve Kültür Boyutlar›”, “Etkin Su Kul-
lan›m› ve Su Kullan›m Al›flkanl›klar›” konu bafll›klar›ndan oluflan befl
oturum ve befl panel gerçeklefltirildi. Kongrenin aç›l›fl konuflmalar›n›
s›ras›yla Kongre Baflkan› Prof. Dr. ‹brahim Gürer, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› (‹MO) Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar Harp, Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So-
¤anc› yapt›. Prof. Dr. ‹brahim Gürer konuflmas›nda, suyun önemi ve su
politikalar› konusunda medyaya büyük görevler düfltü¤ünü belirtirken,
Serdar Harp, iktidar›n su ve özellefltirme politikalar›n› de¤erlendirdi. 

Uluslararas› sermaye gruplar›n›n suyu tahakkümleri alt›na almak iste-
diklerini belirterek hükümetin özellefltirme politikalar›n› elefltiren
Harp, “‹ktidara birilerinin ç›k›p son ›rmak kurudu¤unda, son a¤aç yok
oldu¤unda, son bal›k öldü¤ünde, paran›n hiçbir ifle yaramayaca¤›n›
anlatmas› gerekiyor. E¤er bunu bugün bizler anlatamazsak, gerçekle-
rin aç›¤a ç›kmas› tarihin ak›fl›na kalacakt›r ki, bu ise, ne yaz›k ki art›k
çok geç kal›nd›¤›n›n habercisi olacakt›r” diye konufltu. Harp suyun tü-
kenme noktas›na gelme sebebinin de su politikalar›n›n olmamas› veya
uygulanan su politikalar›n yanl›fll›¤›ndan kaynakland›¤›n› belirtti. 

Mehmet So¤anc› ise konuflmas›nda su yönetimi ve Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program›’n›n ‹nsani Geliflme Raporu üzerinde durdu. Suya
eriflimin bir insan hakk› oldu¤una dikkat çeken So¤anc›, suyun kamu
yarar› ilkesi do¤rultusunda kâr gözetilmeksizin olabildi¤ince ucuz kul-

Kongre Baflkan› Prof. Dr.
‹brahim Gürer, su
politikalar› konusunda
medyaya da görev
düfltü¤ünü belirtti.
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) üzerine sürdürülen önemli sivil toplum
çal›flmalar›ndan S.O.S. ‹stanbul “AKM’nin Yeniden Kent Kültürüne,
Taksim Meydan›’na ve ‹stanbul’a Kazand›r›lmas› ‹çin Alternatif Öne-
riler” isimli ö¤renci fikir yar›flmas› sonuçland›. Ödül töreni, kolokyum
ve sergi aç›l›fl› 22 Ocak’ta ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fa-
kültesi’nde yap›ld›.

AKM’yi y›kmak yerine, bu yap›n›n farkl› bir yaklafl›mla ele al›narak
yeniden kazan›lmas› için alternatif öneriler üretmeye ça¤r›lan ilk ve
tek yar›flma olan S.O.S. ‹stanbul’da dereceye giren alt› projenin sahip-
leri 22 Ocak’ta gerçeklefltirilen törenle ödüllerini ald›. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Taflk›flla’da yap›lan törenin ard›ndan,
yar›flmaya baflvuran 37 aday projenin bulundu¤u sergi de aç›ld›. 

Hakk›nda al›nan y›k›m karar› ve yerine gelifltirilen projelerle dikkatle-
ri üzerinde toplayan, Türkiye’nin en önemli “modern mimarl›k” mira-
s› örneklerinden biri olan AKM, bu sene ‹stanbul Serbest Mimarlar
Derne¤i taraf›ndan ikincisi düzenlenen S.O.S. ‹stanbul Mimari Proje
Yar›flmas›’n›n konusu olarak belirlendi. Jüri üyeli¤ini mimarlar Bünya-
min Derman, Kerem Ergino¤lu, Cem ‹lhan, Ömer Kan›pak, Haydar
Karabey ve Murat Tabanl›o¤lu’nun yapt›¤› yar›flmaya kat›l›m›n bekle-
nenden fazla olmas› dikkat çekti. ‹stanbul Serbest Mimarlar Derne-
¤i’nin (‹SMD) Arkitera Mimarl›k Merkezi iflbirli¤iyle düzenlen S.O.S.
‹stanbul’un amac›, mimarl›k ö¤rencilerinin AKM ile ilgili yarat›c› gö-
rüfllerini ortaya koymalar› için bir platform yaratmak. 

“Mecliste sa¤duyu galip geldi”

S.O.S. ‹stanbul yar›flmas›n›n kolokyumu ‹SMD Baflkan› Do¤an Teke-
li’nin yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Tekeli, “Geçen y›l AKM’nin
y›k›m› karar› kamuoyunun gündemini, ama daha çok mimarlar ve sa-
natç›lar›n gündemini büyük ölçüde meflgul etti. Biz ‹stanbul Serbest
Mimarlar Derne¤i olarak sanatç›larla birlikte AKM’nin y›k›lmamas›
gerekti¤ini, Cumhuriyet’in bir büyük de¤eri oldu¤unu, bir ifllevi ve
an›lar› oldu¤unu savunduk. Nihayet Meclis’te sa¤duyu galip geldi ve
AKM’nin y›k›lmas› karar› flimdilik ertelendi. fiimdilik ertelendi diyo-
rum, çünkü kuflkumuzu muhafaza ediyoruz” dedi. AKM’nin ifllevini
yerine getirmedi¤ini ileri sürenlere karfl› ise Tekeli, “Biz tart›flmalar ne-

Atatürk Kültür Merkezi genç 
mimarlar›n elinde hayat buldu
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Büyüteç

Jüri Üyesi ve Arkitera Mimarl›k Merkezi kurucu ortaklar›ndan Ömer Kan›pak:
“Opera-Bale’nin korunmas› temel prensipti”

“Opera-Bale’nin korunmas› temel prensiplerden biri olarak belir-
lendi, çünkü AKM’yi Türkiye’nin mimarl›k tarihinin bir ürünü
olarak kabul ediyorsak -sevelim ya da sevmeyelim- içinde bar›n-
d›rd›¤› bu fonksiyon nedeniyle de kültür miras›n›n bir parças›. Bu
fonksiyonlar devlet taraf›ndan korunmas› gereken kültürel ö¤eler
olarak görülmezse ve hep söylenen özellefltirme kulvar›na çeki-
lirlerse daha ticari fonksiyonlara hizmet etmeye bafllarlar. Kültür
merkezi bu ça¤da sözlük anlam›n› biraz yitirmifl bir kavram. Çün-
kü art›k bir kültürün merkezi olabilecek bir binay› yapmak çok
zor, içine koyaca¤›n›z fonksiyonlar› tan›mlayam›yorsunuz. Bun-

lar› tan›mlayamad›¤›m›z sürece bir kültür merkezi yapmak gariplefliyor. Kendi ad›ma flöy-
le de düflünüyorum: AKM bina olarak korunmas› bir yana, içerdi¤i fonksiyonlar itibar›yla
de Türkiye’nin geliflmiflli¤inden gelen bir halka. Bu ayn› sizin kiflisel albümünüzdeki bir
foto¤raf gibi, o an› sevseniz de sevmeseniz de, onunla ne kadar bar›fl›k oldu¤unuzla ilgi-
li bir fley. Dolay›s›yla da Opera-Bale bir zamanlar Türkiye’nin kültürünün merkezinde ise
e¤er ve bunu korumam›z gerekiyorsa, bunu ancak devlet yapabilir. Özellefltirildi¤i anda
fonksiyonlar daha ticari kayg›yla çözülmeye bafllanacak, sonras›nda da Türkiye’de opera
ve baleyi çok zor bir flekilde seyredebileceksiniz.”

Jüri Üyesi Haydar Karabey:
“‹çeriye davet eden mekânlar hayal ettik”
“Ça¤dafl kültür merkezinin opera, bale, tiyatroyu içermesinin ya-
n›nda bambaflka anlay›fllarla ele al›nmas› gerekiyor. Mimarl›¤›n
bir derdi vard›r: ‘esneklik’. Sökülüp tak›labiliyor, toplumun talep-
lerine göre farkl› biçimler alabiliyor ama her zaman vurgulad›¤›-
m›z flu vard›: Bu binan›n de¤erli bir kalbi var, bir dinamosu var.
Bu kolay kolay yap›labilir bir fley de¤il. Denenmifl, içerisinde
operas›yla, balesiyle, tiyatrosuyla sapasa¤lam duran bir özü var.
Bu özü orada tutarak, baflka yöntemlerle, içeriye normalde hiç
gelmeyecek kiflileri çekecek flekilde nas›l de¤erlendirilebilirdi?
Seçti¤imiz projelerin birço¤u olabildi¤ince s›n›rlar› zorlayan, hem oraya yeni etkinlikler
ekleyen hem de kültürel anlamda insan s›cakl›¤›yla buluflturmaya çal›flan etkinliklerdi. Biz
projelerde fokur fokur kaynayan ve insanlar› içeriye davet eden mekânlar hayal ediyor-
duk, çünkü Taksim Meydan›’nday›z. Hayal ettiklerimizi de bulduk.”

Büyüteç

Atatürk Kültür Merkezi’nin y›k›lmamas›,
kent kültürüne, Taksim Meydan›’na ve 
‹stanbul’a kazand›r›lmas› için aç›lan 
yar›flmada 11 genç mimar ödül ald›.

AKM’ye sahip ç›kt›lar

Projedeki önemli noktalar

• Binan›n ana ifllevi olan “Opera-Bale” fonksiyonunun

korunmas›, 

• Otopark alan›n›n de¤erlendirilme flekli,

• Binan›n yüksek kotlar›n›n ele al›nma biçimi,

• Meydan›n yorumlanmas›,

• Cephenin arka plan›n›n ve kabu¤un de¤erlendirilmesi,

• Dekor atölyesi gibi hacimsel olarak oldukça büyük yer

kaplayan mekânlar›n dönüfltürülme flekli.

deniyle AKM’nin Taksim Meydan›’na nas›l renk getirece¤ini göster-
mek için böyle bir yar›flma düzenledik” dedi. 

Tekeli’nin ard›ndan Jüri Baflkan› Cem ‹lhan jürinin nas›l yönlendi¤ini,
de¤erlendirmede hangi kriterleri ele ald›klar›n› anlatt›. Kat›l›m düzeyi-
ni gerek nitelik gerek nicelik aç›s›ndan yüksek bulduklar›n› belirten ‹l-
han, y›k›lmas› düflünülen bir binaya yap›lacak müdahalenin düzeyi-
nin jüri için anahtar soru oldu¤unu belirtti.

“AKM’nin Yeniden Kent Kültürüne, Taksim
Meydan›’na ve ‹stanbul’a Kazand›r›lmas› ‹çin
Alternatif Öneriler” bafll›kl› ö¤renci fikir yar›fl-
mas›nda 11 ö¤renci ödül ald›. 
Ö¤renciler, ‹SMD, S.O.S. ‹stanbul 2007’nin jü-
risi ve Arkitera Mimarl›k Merkezi taraf›ndan
3500 YTL ile ödüllendirildi. Ödül alan ö¤renci-
ler flöyle:

• Hatice Büflra Al (Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mi-
marl›k Bölümü) • Cengizhan Ayd›n (Kocaeli
Ünversitesi Mimarl›k Bölümü) • Ali Dur (‹stan-
bul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü)
• Seda Kurt (‹stanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj
ve ‹ç Mimarl›k Bölümü) • Serdar Köro¤lu (Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü) • Cem
Kozar (‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bö-

lümü) • Hakk› Can Özkan (Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi Mimarl›k Bölümü) • Merve Gül Özok-
çu (‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölü-
mü) • Mehmet Yi¤it Öztürk (Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi Mimarl›k Bölümü) • ‹pek Sar› (Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü) • Tutku
Sevinç (‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü)

Genç mimarlar ödüllerini ald›lar

19

Yar›flmaya kat›lan projeler
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde 
sergilendi.

Y›kmadan önce ne yap›labilir?

Proje kapsam›nda ele al›nan ve var›lmaya çal›fl›lan te-
mel amaç, y›k›lmas› tart›fl›lan bir binay› y›kmadan ne-
ler yap›labilece¤i ve söz konusu müdahalenin dozu-
nun ne olaca¤›yd›. Bu anlamda projenin geldi¤i nokta,
“Bir fleyleri y›kmadan önce söylenecek fleyler var m›-
d›r?” sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri
oldu.
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Ad›na kitaplar yaz›lan, klasik müzikseverler taraf›n-
dan yurttaki konserleri dört gözle beklenen, ça¤›m›-
z›n dâhi piyanisti ‹dil Biret...

Henüz yedi yafl›ndayken ikinci Cumhurbaflkan› ‹s-
met ‹nönü’nün talimat› ve Milli E¤itim Bakan› Hasan
Ali Yücel’in özel ilgisiyle, Türkiye’nin “harika çocu-
¤u” olarak TBMM’nin ad›na ç›kard›¤› özel yasadan
yararlan›p ailesiyle birlikte Fransa’ya gönderildi. Pa-
ris Konservatuvar›’nda Nadia Boulanger’nin ö¤ren-
cisi olan Biret, Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff gi-
bi hocalarla çal›flt›. 15 yafl›na geldi¤inde Paris Ulu-
sal Konservatuvar›’n› Yüksek Piyano, Efllikçilik ve
Oda Müzi¤i dallar›nda birinci olarak bitiren Biret,
16 yafl›ndan bu yana dünya sahnelerinde yer al›yor.
Amerika’daki ilk konserini 21 yafl›nda, Rachmani-
noff’un Üçüncü Piyano Konçertosu’nu çalarak Erich
Leinsdorf yönetimindeki Boston Filarmoni Orkestra-
s› ile gerçeklefltirdi. ‹lk Rusya turnesini piyanist Emil
Gilels’in ça¤r›s› üzerine yapt› ve bu ülkede büyük
baflar› kazand›. Y›llar içinde bu ülkede 100’e yak›n
konser verdi. 

Biret, befl k›tay› kapsayan say›s›z konserlerinde
Atzmon, Copland, Kempe, Keilberth, Sargent, 

Monteux, Fournat, Leinsdorf, Pritchard, Scherchen,
Rozhdestvensky, Mackerras gibi ünlü fleflerle çald›;
Montreal, Berlin, Montpellier, Nohant, Royan, 
Dubrovnik, Atina, Ankara ve ‹stanbul festivallerine
kat›ld›. Boston Symphony, Orchestre National de
France, Orchestre Suisse Romande, London
Symphony, Leningrad Philarmonic, Leipzig Gewand-
haus, Dresden Staatcapelle, Tokyo Philarmonic,
Sydney Symphony ve Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Or-
kestras› eflli¤inde dünyan›n her yerinde konserler ver-
di. 1986 y›l›nda Beethoven’›n dokuz senfonisinin
Liszt taraf›ndan yap›lan uyarla-
malar›n› kayda aktaran ilk pi-
yanist oldu. fiu anda Brahms’›n
senfonilerinin piyano uyarla-
malar›n› yazan Biret, günü-
müzde de beyin ve kol gücü
olarak piyanistik s›n›rlar› zorla-
maya devam ediyor. 70’i aflk›n
LP/CD’si ve bunlar›n 2 milyo-
na yak›n sat›fl rakam›yla klasik
müzik dünyas›n›n en çok sevi-
len ve aranan yorumcular›n-
dan biri olan Biret, 10 Temmuz

‹D‹L
B‹RET 

21. yüzy›l›n 
en büyük piyanisti:

Türkiye’nin gurur kayna¤›,
ça¤›m›z›n en büyük
piyanistlerinden ‹dil Biret,
baflar›n›n peflinden koflmamak
gerekti¤ine inan›yor. Ona göre
baflar›n›n bir önemi yok, önemli
olan her zaman kendini aflmak
için çal›flmak. Bundan alt› y›l
önce Aya ‹rini Müzesi’nde
düzenlenen E.C.A. Tarihi
Musluk Koleksiyonu 
sergisinin aç›l›fl› ve Elginkan
Toplulu¤u’nun kuruluflunun 
50. y›l› sebebiyle düzenlenen
etkinlikte su müziklerinden
oluflan piyano resitaliyle yer
alan ve konuklar› büyüleyen 
‹dil Biret, bu say›m›za konuk
olarak dergimize art› bir de¤er
daha katt›.

‹dil Biret, geçti¤imiz 
y›l ‹KSV taraf›ndan
düzenlenen 35. Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali’nde
Elginkan Holding’in
sponsorlu¤unda Aya ‹rini
Müzesi’nde bir konser verdi.
Konserin ard›ndan Biret,
Dominique Xardel’in kaleme
ald›¤› “Dünya Sahnelerinde
Bir Piyanist: ‹dil Biret” 
isimli kitaba dergimizin
Genel Yay›n Yönetmeni
Jülide Nemlio¤lu için bir
beste yapt›.
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Keyifli buluflmalar
2002 tarihinde Aya ‹rini Müzesi’nde düzenlenen ve E.C.A. Tarihi Mus-
luk Koleksiyonu’nun bir k›sm›n›n sergilendi¤i aç›l›flta “su” konusu üzeri-
ne oluflturdu¤u bir konser program›yla Elginkan Toplulu¤u’nun 50. y›l
kutlamas›n› ölümsüzlefltirmiflti. Aradan geçen alt› y›ldan sonra ‹dil Biret
sanat ve kültür dolu yaflam›n›n kap›lar›n› dergimiz için aralad›.

Öncelikle “Dünya Sahnelerinde Bir Piyanist: ‹dil Biret” ismiyle yay›mla-
nan ve Dominique Xardel’in kaleme ald›¤› kitab›n›zdan söz ederek bafl-
layal›m... Hayat hikâyenizi, müzik, besteciler ve eski piyanistler üzerine
düflüncelerinize yer veren bu kitap nas›l ortaya ç›kt›?

Prof. Dominique Xardel’in 37 piyanistle yapt›¤› söyleflilerden oluflan bir
kitap 2002 y›l›nda Fransa’da yay›mlanm›fl ve burada benimle yapt›¤›
söylefli de yer alm›flt›. Daha sonra, benimle bir söylefli kitab› yapmay›
teklif etti. Ard›ndan kitab›n ilk müsvettesini okuyan Frans›z Buc-
het/Chastel Yay›nevi’nin müzik kitaplar› editörü Claude Delarue, bu
eseri yay›mlamay› kabul etti. Bunun üzerine Xardel’in sorular›na ce-
vaplar›m› yaz›l› olarak vermeye karar verdim ve bir y›l süren ciddi bir
çal›flma bafllad›. Kitap, 2006 y›l›nda Fransa’da yay›mland›. Tercümele-
ri ise 2007’de Türkiye’de (Can Yay›nlar›) ve Almanya’da (Staccato Ver-
lag) yay›mland›. 

Kitapta Paris Konservatuar›’ndaki ö¤retmeniniz Nadia Boulanger’la
an›lar›n›z da yer al›yor. Boulanger’›n üzerinizdeki etkisinden söz eder
misiniz?

Boulanger’›n e¤itim anlay›fl› müzikle s›n›rl› kalmazd›. Onun evinde kül-
tür ve düflünce dünyas›yla her an karfl› karfl›ya gelirdiniz. Sordu¤u, so-
rabilece¤i her soruya tutarl› ve yarat›c› cevaplar vermek sizi daha iyi ve
çabuk düflünmeye zorlard›. Boulanger talebelerini çok okumaya yönel-
tirdi. Hiçbir zaman kolaya kaçmayan, ödün vermeyen ahlak kurallar›-
n› afl›lard›. Yalan söylemeyi, oldu¤undan baflka görünmeyi, içten pa-
zarl›¤› çok afla¤› bulurdu. Bizlere hep mükemmelin peflinde gitmeyi,
yapt›¤›m›z ve bize iyi gibi görünen fleylerin ço¤u kez yeterli olmad›¤›-
n› anlat›rd›. Annemin ve Boulanger’›n fikirleri birbirine çok benzerdi.
Her ikisi de ayn› yüksek de¤erlere sahipti. Onlardan çok fley ö¤rendim.

Sahip oldu¤unuz engin kültüre kitapta bir kez daha flahit oluyoruz.
Düflünsel ve duygusal anlamda bu derece derinleflme ve olgunlaflma
sürecinizden k›saca söz eder misiniz?

Üç yafl›ndan beri okuyorum. H›zl› nota okuma metodundan esinlene-
rek çabuk okumay› ö¤rendim. Bir eseri okurken her bölümdeki önem-
li ana fikirleri bulmaya çal›flt›m. Bu tip okuma tabii her tür yaz› tarz›
için geçerli de¤il. Bazen de a¤›r okuyup kelimelerin armonisinin lez-
zetini ç›kar›yorum. Birkaç dilde okuyabilmek ise insan›n ufkunu genifl-
letiyor. 

Global düzeyde baflar› kazanm›fl bir sanatç› olarak, profesyonel 
anlamda herhangi bir alanda baflar›l› olman›n s›rr›n› nas›l aç›klars›n›z?

Baflar›n›n peflinden koflmamak. Asl›nda, bugünün ortam›nda eski anla-
m›n› kaybetmifl olan “baflar›”n›n benim için pek de önemi yok. Yapt›-
¤›m›, düflledi¤im düzeye yak›n flekle getirmeye çal›fl›p e¤er ilerledi¤imi
görürsem bir dereceye kadar memnun oluyorum. Ancak o zaman da

eksik taraflar›n fark›na var›p bu kez onlar› iyilefltirmeye çal›fl›yorum.
Kendimizi hep aflmal›y›z. 

Bat›l›lar›n Türkiye hakk›nda fikirlerinin olmamas›, kitapta Türki-
ye’de 20. yüzy›l öncesine giden klasik Bat› müzi¤i gelene¤i konu-
sundan da bahsetmenize sebep olmufl. ‹zmir’de, ‹stanbul’da opera-
lar›n oynand›¤› o dönemler ile bugünü k›yaslad›¤›n›zda nas›l bir
tabloyla karfl›lafl›yorsunuz?

fiu anda ülkemizde çok daha fazla say›da senfonik orkestra ve ope-
ran›n olmas› gerekirdi. Bu çerçevede en önemli olan, dinleyici ye-
tifltirmek ve ülke çap›nda süreklilik arz eden konserler düzenlenme-
sini sa¤lamak. Çok yetenekli müzisyenlerimiz var fakat sanatlar›n›
icra etmeleri dinleyici bulmalar›na ba¤l›.

Klasik müzik alan›nda dünya çap›nda baflar› kazanm›fl müzisyenle-
rin Türkiye’den az ç›kmas›n›n sebepleri sizce neler?

Bir ülkede ne kadar sanat faaliyeti olursa, o ülkenin uluslararas›
alanda kültürel bak›mdan yeri o kadar sayg›n olur. Viyana, Paris,
Londra denince ilk akla gelen fleyler aras›nda operalar› vard›r. Sid-
ney Operas› o flehrin bir sembolü haline gelmifltir. 1920’lerde Ignaz 
Paderewski Polonya’n›n simgesi gibiydi. Belirli sebeplerden Avru-
pa, Amerika ve Uzakdo¤u ülkeleri kültürel alanda Türkiye’nin zen-
ginli¤ini bilmek istemiyor. Türkiye’yi sadece bir Ortado¤u ülkesi
olarak görmek ifllerine geliyor. Bu görüfl tarz›, tarih ve co¤rafi ger-
çeklerden ne kadar uzak olduklar›n› da gösteriyor. Bu ülke zengin-
li¤i ve çeflitlili¤i bak›m›ndan hiçbir ölçüye s›¤maz. Türkiye’yi tek ta-
rafl› olarak görmeye çal›flmak büyük bir hata. Kendimiz de ne yaz›k
bu gerçeklerin yeteri kadar fark›nda de¤iliz. 

Global olarak bakarsak, klasik müzik alan›nda sizin gibi ad› say›l›r
kad›n sanatç›lar›n say›s› çok daha az...

Kad›n-erkek sanatç› diye ay›r›m yapmak yanl›fl. ‹yi ve inand›r›c› ifl-
ler yapan artistlerden bahsetmek daha do¤ru olur. Frans›z yazar Si-
mone de Beauvoir, “Kad›n do¤maz insan, kad›n olunur” der. Salt
kuvvetin üstün san›lmas› her devirde vard›r ve ne yaz›k ki günü-
müzde de devam ediyor. Medeniyet hemen her devirde korumak
bahanesiyle kad›nlar› tutsak hale getirmifltir. De¤iflik bask›lar nede-
niyle kad›nlar da buna boyun e¤mifl ve bu tutsakl›k zamanla kad›n-
lar›n zekâs›n› törpülemifltir.

Sanatla iç içe olman›n kifliye kazand›rd›¤› art› de¤erler nelerdir?

Güzel ve mükemmel eserlerle daima birlikte yafl›yorsunuz. Bundan
büyük bir mutluluk olamaz.

Son olarak, Nisan, May›s ve Haziran döneminde Türkiye’deki kon-
ser program›n›zdan söz eder misiniz?

3-4 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’yla
konserlerim var. Sonra Varflova Filarmoni Orkestras›’yla konserler
ve di¤er flehirlerde resitaller vermek üzere Polonya’ya gidece¤im.
24 Nisan’da ‹stanbul Kad›köy Süreyya Operas›’nda bir resitalim
var. 

‹dil Biret bugüne kadar Kraliçe Elizabeth (Belçika), Van Cliburn
(ABD), Busoni (‹talya), Montreal (Kanada), Liszt (Weimar, Alman-
ya) gibi birçok piyano yar›flmas›nda jüri üyeli¤i yapt›. 1971’de
T.C. Devlet Sanatç›s› ilan edilen Biret, Bo¤aziçi Üniversitesi ve
Eskiflehir Anadolu Üniversitesi’nin “onursal doktora” unvanlar›n›
tafl›yor. Yurtd›fl›nda ald›¤› ödüller aras›nda “Lili Boulanger Me-
morial”, “Harriet Cohen/Dinu Lipatti Alt›n Madalyas›”, Polonya
Hükümeti Kültür Liyakat Niflan›, ‹talyan Hükümeti Adelaide Ris-
tori Niflan› ve Fransa Hükümeti “Chevalier de L’Ordre de Mérite”
niflan› bulunuyor. Biret, Türkiye’nin en prestijli müzik ödülü say›-
lan Sevda Cenap And Müzik Vakf› Onur Ödülü Alt›n Madalya-
s›’n›n da sahibi.

Bulunmas› zor bir de¤er...

“Yeni nesilde çok yetenekli genç sanatç›lar tan›yorum. Gerek icrac›
gerek besteciler aras›nda... Ancak mesleklerini halk önünde yapabil-
meleri çok önemli. Buna ise pek imkân bulam›yorlar. Bu soruna bir
hal çaresi bulmak çok acil. Yoksa bu yarat›c›l›k, bu heyecan zaman-
la körelebilir ve mutsuz insanlar yarat›l›r. Gençlere konser verme im-
kân› verilmeli. Anaokullar›ndan itibaren çocuklar müzikle tan›flt›r›la-
bilir, üniversite konserleri organize edilebilir, gençlik radyolar› kuru-
labilir. Tiyatrolar›n dinlenme günlerinde bofl kalan sahnede resitaller
düzenlenebilir. Küçük topluluklar kurulup yeni bestelenen eserler
de¤iflik mekânlarda dinletilebilir. Hatta belirli yerlerde ve zamanlar-
da sokak konserleri yap›labilir. Biraz hayal gücü kullan›lmas› gereki-
yor. Yap›lmas› gerekti¤ine inand›¤›m bu çal›flmalar›n gerçekleflmesi-
ne yard›mc› olunmas› Elginkan Toplulu¤u ve özel sektöre verebilece-
¤im bir mesaj. Ayr›ca, Anadolu’daki flehirlerde özel sektörün sezon
boyu düzenli konserler verecek orkestralar kurulmas›na yard›mc› ol-
mas›, özellikle Bursa, Eskiflehir, Antalya ve Adana gibi flehirlerde
mevcut orkestralara manevi ve maddi olarak destek olunmas› çok
önemli. Bunun d›fl›nda yabanc› ülkelerde Türk olmalar›ndan dolay›
bazen düflmanca davran›fllara varan güç flartlar alt›nda kariyer yap-
maya veya kariyerlerini idame ettirmeye çal›flan sanatç›lar›m›za da
destek verilmesi yerinde olur. Örne¤in Japon firmalar› kendi sanatç›-
lar› için bunu çok iyi flekilde yap›yorlar. ‹sim yapan veya yapma po-
tansiyeli olan sanatç›lar›na milyonlarca dolara varan destek vererek
Deutsche Gramophone, Philips, EMI, Sony gibi büyük firmalarla CD
kay›tlar› yapmalar›n›, konser acenteleri taraf›ndan angaje edilmeleri-
ni, büyük orkestralar›n bafl›na flef olarak gelmelerini veya onlarla
konserler vermelerini sa¤l›yorlar (örne¤in flef Seiji Ozawa ve piyanist
Mitsuko Uchida). Bugünün flartlar›nda benzer destek sa¤lanmadan
Türk sanatç›lar›n›n yurtd›fl›nda kariyer yapmas› bir hayal olmaktan
öteye gidemez.”

“Gençlere konser verme imkân› verilmeli”
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Prof. Önder
Küçükerman’a

göre, yeni kitab›
“Sanayi ve

Tasar›m Yar›fl›nda
Bir ‹mparatorluk

‹ki Saray: Topkap›
ve Dolmabahçe”,

Türkiye’deki tasar›m
miras›n›n, gelece¤in

tasarlanmas›
aç›s›ndan ne kadar

önemli oldu¤uru
anlatmay› amaçl›yor.

T
Akademik görüfl Akademik görüfl
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Türkiye’de ilk kez Endüstri Tasar›m› bölümünü kurdu; endüstride ta-
sar›m düflüncesinin ve kaynaklar›n›n gelifltirilmesinin önünü açt›; ki-
taplar›, bilimsel araflt›rmalar› ve makaleleriyle tasar›m dünyas›n›n viz-
yonunu geniflletti... 45 y›ll›k profesyonel ve akademik yaflant›s›na pek
çok ilki ve baflar›y› s›¤d›ran Prof. Önder Küçükerman, günümüzde
Haliç Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve Endüstri Ürünleri Tasar›m›
Bölümü Baflkan› olarak görev yapmaya ve birbirinden de¤erli çal›fl-
malar›n alt›na imza atmaya devam ediyor. Kendisiyle yapt›¤›m›z ve
yeni ç›kan kitab›ndan söz ederek bafllad›¤›m›z sohbette, bir duayenin
tasar›ma, yarat›c›l›¤a ve yeni nesle bak›fl› aç›s›n› ö¤renmeye çal›flt›k.

“Sanayi ve Tasar›m Yar›fl›nda Bir ‹mparatorluk ‹ki Saray: Topkap› ve
Dolmabahçe” adl› kitab›n›z Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan k›sa bir
süre önce yay›mland›. Bu eserin özellikle tasar›m ve mimarl›k ö¤ren-
cilerine getirece¤i art›lar neler olacak?

Bu kitab›mla bir ülkenin tasar›m miras›n›n, gelece¤in tasarlanmas›
aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu anlatmaya çal›flt›m. Gerçekten
Topkap› Saray›, 350 y›ll›k bir tasar›m ve yarat›c›l›k yar›fl›n›n simgesi-
dir. Dolmabahçe Saray› ise son 150 y›l›n de¤iflimlerini bafllatan ve
bugüne kadar gelen miras›m›zd›r. Asl›nda hepsini toplarsan›z, bu ül-
kede yaflad›¤›m›z 550 y›ll›k tasar›m yar›fl›n›n not defterini görürsünüz.

Bu kitab›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan “Kitaba S›¤mayanlar” adl› bir
söylefli gerçeklefltirdiniz. Bu söyleflide ele ald›¤›n›z konular›n ilerde
baflka bir kitaba konu olaca¤›n› düflünebilir miyiz?

Asl›nda her kitab›n bir proje oldu¤una inan›r›m. Örne¤in bu kitab›m-
la ayn› zamanda yay›mlanan ve Kenan Mortan ile birlikte yazd›¤›m›z
“Kapal›çarfl›” isimli kitap, bir bütünün iki parças›d›r. “Bir ‹mparator-
luk ‹ki Saray” kitab›nda, bir devletin tasar›m yar›fl›n›n biçimlenmesin-
deki karar ve yönetim iradesi inceleniyor. “Kapal›çarfl›” ise bu karar-
lar›n ürünlefltirildi¤i bir merkezin kurulufl ve iflleyiflini gösteriyor. Ger-
çekten bu söyleflide Türk sanayisinin gelifltirildi¤i ortam› araflt›ran ye-
ni kitab›m›n ipuçlar›n› sunmaya çal›flt›m.

Bu söyleflinin en bafl›nda ekrana yans›tt›¤›n›z bir tekne görseli eflli¤in-
de kendinize önemli bir hayat dersi olarak ald›¤›n›z bir an›n›z› kat›l›m-
c›larla paylaflt›n›z. Bu an›y› okuyucular›m›zla da paylafl›r m›s›n›z?

Y›llarca önce, ahflap tekne yap›m›ndaki ustal›¤› araflt›ran bir çal›flma
yap›yordum. Tekne yap›m›n›n en anlaml› ifllerinden biri, dire¤in ba¤-
lant›lar›n›n yap›l›p dikilmesidir. Bu ifl için Bodrum’daki en deneyimli
ve yafll› “armac›” ustay› bulup çal›flmalar›n› foto¤raflam›flt›m. Bütün
foto¤raf karelerinde hep flu görülüyordu: Yafll› usta teknenin burnun-

da duruyor ve dire¤in durumuna bak›p uyar›lar yap›yordu.
Önünde duran o¤lu ise, küçük bir çocu¤u bir iple dire¤in tepe-
sine çekiyor ve ba¤lant›lar› yapt›r›yordu. Ustaya sordum, “Siz
hep üç kifli mi çal›fl›rs›n›z?” O da, “Evet Hocam! Bak›n ben
flimdi ihtiyar›m, gücüm yok, ama tecrübeliyim. Öndeki benim
o¤lum. O flimdi kuvvetli ve dire¤i k›rmadan ba¤lant›lar› yap-
mas› için kendi o¤lunu yukar› çekiyor” dedi ve sonra flunu
ekledi: “Hocam karmafl›k bir iflten bahsetmiyorum, bir dire¤i
düz dikmekten bahsediyorum. Ben tecrübeliyim, o¤lum
güçlü, torunum ise yeni kuflak. Bu da üç kuflak, yani yüzy›l
demektir!” Bu örnek, benim için tasar›m miras›n›n anlam›
bak›m›ndan bir sembol olmufltur. O nedenle kitab›m›, “bü-
yük tecrübeye” ithaf ettim.

Topkap› ve Dolmabahçe saraylar›n›n birer tarihi eser ola-
rak önem tafl›mas›n›n yan› s›ra yap›sal anlamda sahip ol-
duklar› de¤erler neler?

Karfl›dan bak›l›nca bir mimari tasar›m eseri olarak gördü¤ü-
müz Topkap› ve Dolmabahçe saraylar› acaba nas›l yap›l-
m›flt›? Unutmamak gerekir ki 500 y›l önce de bir bina yap-
mak için çok çeflitli sanayi alanlar› gerekiyordu. Tafl, tu¤la,
ahflap, cam, seramik ve çini, kumafl ve hal› bunlardan bir-
kaç›d›r. Nitekim Topkap› Saray› ile birlikte yeni bir ‹stan-

ÖNDER KÜÇÜKERMAN
Türkiye’de endüstriyel tasar›m alan›n›n var olmas› ve geliflmesinde büyük pay sahibi olan
Prof. Önder Küçükerman, son olarak “Sanayi ve Tasar›m Yar›fl›nda Bir ‹mparatorluk ‹ki
Saray: Topkap› ve Dolmabahçe” isimli bir kitaba imza att›.

“Gelecek nesillerin kendilerini çok daha h›zl› bir sürece göre haz›rla-
malar› gerekti¤i kesin. Tasar›m ve yarat›c›l›k yar›fl› içinde tarihin ak›fl
h›z› ç›lg›nlaflarak gidiyor. Böyle heyecan verici bir ortam içine yeni
giren meslektafllar›ma bir önerim var: Yaflam›n›z› ve kendinizi üçe
bölün: Birinci bölümde geçmifli ve miras› iyi de¤erlendirin. Çünkü o
yafland›kça de¤erlenir. ‹kinci olarak kendinizi iyi tan›y›n. Sonuçta bir
tane gövdemiz, akl›m›z ve sonsuz yarat›c›l›¤›m›z var. Üçüncü olarak
da gelece¤inizi iyi tasarlay›n. En az›ndan insan ömrü s›n›rlar› içinde ve
geriye bakt›¤›n›z zaman büyük yar›fltaki ›fl›kl› izlerinizi görün.
Unutmamak gerekir ki, bir tane yaflam süremiz var. Gidece¤imiz yol
bellidir. Bari en manzaral› olan›ndan gidelim!”

Genç tasar›mc›lara tavsiyeler...
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Endüstriyel tasar›mda bir duayen
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Türkiye’deki Ar-Ge çal›flmalar› kuramsal ve teknik bak›mdan büyük
etkinlik kazand›. Ancak bu ifllerde önemli olan, en baflar›l› sonuca
ulaflmakt›r. Bir kuruluflta en üstten an alta kadar sistemin bir bütün
olarak Ar-Ge anlay›fl›n› ve yar›fl›n› sürdürmesi çok anlaml›d›r. Çünkü
Ar-Ge konusu genel bir yap›n›n iflleyifli içinde anlam kazan›r. E¤er Ar-
Ge ortam› “her fleyden yal›t›lm›fl bir düzen içinde çal›fl›yorsa”, üretti-
¤i yarat›c›l›¤› zaten kendisi tüketiyor demektir. Oysa küresel yar›fl or-
tam›n›n oyuncusu olmak önemlidir.

Biliflsel anlamda sürekli yenilenmek ve kültürel anlamda beslenmek
ad›na neler önerirsiniz?

Sürekli yenilenmek için gerçekten kültürel besin almak çok önemli-
dir. Ben fluna inan›r›m: Endüstri tasar›m› her ne kadar sonuçta bir
ürün tasar›m›ysa da, asl›nda insanl›¤›n düflünce ve üretim ortam›n›n
de¤iflimini sa¤layan bir enerjinin de tasar›m›d›r. Bana göre sonuçtaki
baflar›, her zaman kültür dünyas›n›n güçlü kaynaklar› ve temelleri
üzerinde infla edilmifltir.

Tasar›m ve mimarl›k alan›nda yetiflen yeni nesil hakk›ndaki izlenim-
lerinizi alabilir miyiz? 

1960-1965 y›llar›nda okudu¤um Güzel Sanatlar Akademisi dönemin-
de “yeni nesil” demek, s›n›rl› olanaklara sahip bir ülkenin gelece¤ini
tasarlamak anlam›na gelirdi. Asistanl›k y›llar›mda, Türkiye’nin 
sanayileflmesi için büyük heyecan yaflayan bir nesli oluflturmaya 
çal›fl›yorduk. 1971 y›l›nda Türkiye’de ilk kez Akademi’de kurdu¤u-
muz Endüstri Tasar›m› Bölümü baflkanl›¤›na atand›¤›m zaman 
“endüstri tasar›m› ve sanayi iliflkilerinin” insanl›¤a sunaca¤› yeni bir
ortam›n heyecan›n› yaflayan nesli temsil ediyorduk. 1980’lerde 
d›fla aç›lan Türkiye sanayisi için yeni bir nesil yetifltirmeye bafllam›fl-
t›k. 1990’larda küresel ortama uygun yeni nesiller aran›yordu. Bugün-
kü yeni nesil ise küresel tasar›m dilini kullanarak baflar›l› olmak 
zorunda.

Son olarak “i-deco ‹stanbul” fuar›n›n organizasyon komitesinde gö-
rev yapt›n›z. Fuarla ilgili düflüncelerinizi alabilir miyiz? Bu fuar›n
özelli¤i ve Türk tasar›m dünyas›na kataca¤› art›lar nelerdir?

“Dekorasyon dünyas›” flafl›rt›c›l›klarla doludur: fiafl›rt›c› genifllikteki
bir uygulama alan› vard›r. fiafl›rt›c› derecede kiflisel isteklere karfl›l›k
verir. fiafl›rt›c› derecede, herkesin kendi istedi¤ini yapabilmesine im-
kân verir. Ama en önemlisi, flafl›rt›c› derecede derin bir kültür alt ya-
p›s›yla anlam kazan›r. Unutmamak gerekir ki, “dekorasyon” gerçe¤i-
nin bir ucunda mimarl›k mesle¤i vard›r. Endüstri tasar›m› alan›n›n çok
genifl ürünleriyle anlam kazan›r. Çok büyük bir ekonomik hareket ya-
rat›r, ama di¤er yandan kiflisel bir ifltir. Bu ifl için elinizde zengin ve
renkli bir “menü” yoksa dekorasyon dünyan›z›n ürünlerini, tasar›mla-
r›n› nereden seçip kuracaks›n›z? Türkiye’deki tasar›mc›lar›m›z›n bu
karmafl›k oyunda yerini alabilmesi, bu alanda üreticinin ve sanayici-
nin bu h›za uygun düzenini kurmas› için eksik olan fley “i-deco” gibi
önemli, kapsaml› ve do¤rudan hedefe gitmeyi amaçlayan projeler ol-
du¤una inan›yoruz.

Akademik görüfl

1939 y›l›nda Trabzon’da do¤du. 1965’te ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’ni bitirdi ve asistan olarak çal›flmaya bafllad›. Türkiye’de ilk kez
Endüstri Tasar›m› bölümünü, 1971’de Güzel Sanatlar Akademisi’ne ba¤l›
olarak biçimlendirilen Uygulamal› Endüstri Sanatlar› Yüksek Okulu’nda
kurdu ve 1980 y›l›na kadar Bölüm Baflkan› olarak görev yapt›. 1980’de
Güzel Sanatlar Akademisi’nde yeni kurulan Endüstri Sanatlar› Fakülte-
si’nin Dekan Yard›mc›l›¤› görevini yapt›. 1982’de Akademi’nin temelleri
üzerine kurulan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’ndeki En-
düstri Ürünleri Tasar›m› bölümü baflkan› oldu. 1987-1993 y›llar› aras›nda
iki dönem Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Dekanl›¤› görevi-
ni yapt›. Ayr›ca Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi, Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Anabilim Dal› Baflkan› olarak çal›flt›. 1979’da kurulan
Endüstri Tasar›m› Araflt›rma ve Yay›n Enstitüsü Baflkan› ve daha sonra Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nde 2000 y›l›nda kurulan Endüstri Tasar›m› Arafl-
t›rma Merkezi’nin (E.T.A.M.) kurucusu ve müdürü olarak görev yapt›.
1984-1992 y›llar› aras›nda Baflbakanl›k/Devlet Bakan›, Turizm ve Kültür
Bakanl›klar› dan›flman› olarak, özellikle “Türkiye’de geleneksel endüstri
kaynaklar›n›n tasar›m ve yarat›c›l›k aç›lar›ndan çok yönlü düzenlenmesi,
gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi” amac›yla projeler haz›rlad›. Ayn› tarihler
aras›nda Sümerbank/Sümerhal›’da yönetim kurulu üyeli¤i yapt› ve tasar›m
yönetimi görevlerinde bulundu. 
Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar›-Paflabahçe (1971-1993), Emayetafl (1976-

1979), Sabri Yaman Makine Fabrikas› (1980-1981), Koç Holding- Türk
Demirdöküm (1980-1992), Transtürk Holding-Telefunken (1980-1985),
Chrysler Kamyon Sanayii (1981-2001), TC Karayollar›-TÜB‹TAK Marma-
ra Araflt›rma Kurumu ( 1981-1984), ‹stanbul Porselen Sanayii (1982-
1991), Presiz (1984-1986), TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤› (1986-
1989), Tofafl (1997-2001), Expo 2000 Hannover Türkiye Pavyonu, CNR
(2002-2003), ‹stanbul Design Week (2006-2007) olmak üzere çok say›da
kuruluflta ve organizasyonda tasar›m yöneticisi, tasar›mc›, dan›flman ve ta-
sar›m koordinatörü olarak görev yapt› ve yapmaya devam ediyor.
Üniversitedeki görevlerinin yan› s›ra 1991’den bu yana The International
Committee for the Conservation of Industrial Heritage Türkiye muhabiri
olan Prof. Küçküerman’›n, uzmanl›k alan› içinde yer alan Endüstri Tasar›-
m›, Yarat›c›l›k, Türk Evi, Anadolu’da Geleneksel Tasar›m, Hal›c›l›k, Cam
Sanayii, Porselen ve Seramik Sanat›, Giyim Sanayii, Otomotiv Sanayii, Sa-
nayi ve Tasar›m Tarihi Miras›, Milli Saraylar konular›nda çok say›da bilim-
sel ve sanatsal araflt›rma, yay›m, tasar›m, TV programlar› yan›nda, 50’den
fazla yay›mlanm›fl kitab› bulunuyor. 11 Temmuz 2006’da yafl haddinden
dolay› Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden emekli oldu, ancak
ayn› üniversitede ö¤retim görevlerini sürdürüyor. Emekli olduktan sonra
Eylül 2006’da Haliç Üniversitesi’nde Rektör Yard›mc›l›¤› görevine atand›
ve bu görevini de sürdürüyor. Ayr›ca Haliç Üniversitesi Mimarl›k Fakülte-
si, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü Baflkan› olarak görev yap›yor.

Prof. Önder Küçükerman kimdir?

bul ve yeni bir sanayi de yarat›l›yordu. Dolmabahçe Saray› ile ise “Sa-
nayi Devrimi” koflullar› içindeki yepyeni bir sanayi yar›fl›n›n simgesi
olarak ‹stanbul, “bir bat› baflkenti” olarak yeniden yarat›l›yordu. 

“Yarat›c›l›k” günümüzde sadece tasar›mc›lar›n de¤il pek çok ifl kolu-
nun en önemli sorunu. Bu konuda bilimsel ve sanatsal araflt›rmalar,
yay›mlar, TV programlar›n›n yan› s›ra kitaplar haz›rlad›n›z. Her dö-
nem her iflte yarat›c› olman›n s›rlar› nelerdir?

Evet, galiba biraz fazla yo¤un çal›flm›fl›m. Endüstri tasar›m›n›n en
önemli gücü olan yarat›c›l›¤›, yaflam›n bir “jeneratörü” olarak görü-
rüm. Bu tasar›mlar›n ürünlefltirilip yaz›lmas›n› ise bir “akümülatör”e
benzetirim. Bu ikisinin bir denge içinde sürdürülmesiyle verimli so-
nuçlara ulafl›labildi¤ini gördüm. Bunlar tasar›m ve sanayi yar›fl›n›n
vazgeçilmez parçalar›d›r.

Özellikle son y›llarda gündemde olan “inovasyon” kavram›n›n tasa-
r›m dünyas›ndaki yans›malar› neler oldu?

Baz› mesleklerin temeli ayn›d›r ama hedefleri, ifadeleri ve yans›mala-
r› daima güncelleflir. Yarat›c›l›k dünyas› da büyük de¤iflimin tam or-
tas›ndad›r. Nitekim Türkiye’de 1970’li y›llarda “Endüstri Tasar›m›”
mesle¤inin ad›n› yazd›¤›m›z zaman büyük heyecan yaflanm›flt›. Ara-
dan geçen süre içinde bütünüyle kabul edildi. Günümüzdeki “inovas-
yon” kavram› da böyle bir de¤iflimi simgeliyor.

Tasar›m dünyas› için büyük önem tafl›yan Ar-Ge çal›flmalar›nda Tür-
kiye’nin kat etti¤i yoldan söz eder misiniz?

Prof. Önder Küçükerman, son olarak Türki-
ye’nin ilk uluslararas› dekorasyon ve tasar›m
fuar› “i-deco ‹stanbul”un organizasyon komite-
sinde yer ald›. 6-9 Mart tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’daki CNR Expo’da düzenlenen fuara, tasa-
r›m dünyas›n›n önde gelen isimleri kat›ld›.
Fuar›n aç›l›fl›, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
Avrupa Mobilya Üreticileri Federasyonu Baflka-
n› Rodrigo Rodriguez ve federasyonun Onursal
Baflkan› Calixto Valenti taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Fuar Organizasyon komitesini oluflturan; Haliç Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Bölüm Baflkan› Prof. Önder Küçükerman’›n yan›
s›ra dünyaca ünlü tasar›mc› Aziz Sar›yer, Galeri Haaz’›n sahibi ve
fuar›n i-deas alan›n›n küratörü Murat Patavi, ETMK (Endüstriyel Ta-
sar›mc›lar Meslek Kuruluflu) ‹stanbul fiubesi Baflkan› Sertaç Ersay›n,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baflkan Dan›flman› Seda Lafç› ve fuar
destekçilerinden MOBDER Baflkan› Fatih K›ral aç›l›fl törenine ev sa-
hipli¤i yapt›.
Türkiye’de ilk kez bir fuarda 2500 m2’lik bir hol, fuar›n kalbi olarak
nitelendirilen, i-deas alan› olarak dizayn edildi. Dekorasyondaki son
trendlerin farkl› bir konsept içinde izlenebildi¤i i-deas alan›nda, sim-
siyah bir mekân içinde sergilenen, çok özel ›fl›klarla ayd›nlat›lm›fl ta-
sar›mlar büyük ilgi gördü.

Genç tasar›mc›lar için de iyi bir f›rsatt›
Fuarda, genç tasar›mc›lar için fuaye alan›nda oluflturulan özel bir
platformda sergilenen birbirinden ilginç tasar›mlar büyük be¤eni top-
lad›. Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu’na ba¤l› genç tasar›m-
c›lardan Serap Bora, konseptinde hayat›m›z›n günlük detaylar›ndan
esinlenen sürprizlerden oluflturulmufl oturma birimleri ve aksesuarla-
r›n›; Mahsube Gezer, “Osmanl›” konseptinde haz›rlad›¤› “Osmanl›
Bar›” projesini; Joelle Hançerli, Elle Deco International Design
Awards taraf›ndan y›l›n genç yetenek tasar›mc› ödülünü ald›¤› Flip
Bank-Oturma Grubu ürününü; Semiha Kan, bofl mekân yaratan, ra-
hat ve misafirperver bir tasar›m olan Stegan ürününü; Kerem Küçük-
güzel ise Butterfly iskemle tasar›mlar›yla ilgi toplad›.

Tasar›m dünyas› “i-deco ‹stanbul”da bulufltu
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bazen üyesi oldu¤umuz yurtd›fl› kurumlara göre araflt›rma konusunda
daha az olana¤a sahip oldu¤umuzu görüyoruz. Buna ra¤men y›llard›r
oturmufl, ad›mlar› belirlenmifl bir sistemle çal›flt›¤›m›z için s›k›nt›lar›
minimum düzeye indirebiliyoruz.

“Türk Yap› Sektörü Raporu”ndan kimler yararlanacak?

Rapor, alt sektörlerden olufluyor. Rapordan yararlanabilecek insanlar›
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda olanlar olarak ikiye ay›rmak mümkün. Bir
Türk firmas› olarak biz, Bulgaristan’da yat›r›m yapmay› düflünüyorsak
Bulgaristan’›n genel ekonomik durumuna bakar›z. E¤er direkt bizim
yat›r›m yapaca¤›m›z alanla ilgili Bulgaristan’›n yay›mlad›¤› bir rapor
varsa, bu, karar vermemiz ad›na alt›n de¤erinde olacakt›r. Raporda,
sektörün geçen seneleri nas›l geçirdi¤ini, nereden gelip nereye do¤ru
gitti¤ini görerek yat›r›m yap›p yapmama konusunda kesin karar vere-
bilmek mümkün. Dolay›s›yla rapor, yurtd›fl›nda olup ülkemizde yap›
sektörüne yat›r›m yapmak isteyen giriflimciler için büyük bir kaynak.
Bunu düflünerek yurtd›fl›ndan gelen büyük talep için raporu bir de ‹n-
gilizce olarak haz›rl›yoruz. 

San›r›m Türkiye’de benzeri olmayan bir kaynak haz›rl›yorsunuz...
Evet, bu rapor Türkiye’ye girmek isteyen yabanc› firmalar›n yap› sek-
törüyle ilgili baflvurabilece¤i yegâne kaynak olma özelli¤ini tafl›yor.
Çünkü ülkemizde, sektör raporu haz›rlayan baflka bir firma yok. Yurti-
çindeki firmalar da sektör hakk›nda bilgi edinmek istediklerinde rapor-
dan yararlanabiliyorlar. Bunun yan› s›ra araflt›rmac›lar taraf›ndan bu
rapora büyük bir ilgi var. Rapor haz›rlama geçmiflimiz 17 y›l› kapsad›-
¤› için, raporlar içinde geriye dönük olarak elde etmek istenebilecek
birçok veriye ulaflmak mümkün. Yat›r›m yapmak isteyen kifli için, için-
de oldu¤u sektörün verileri yeterli de¤ildir, ilgili oldu¤u sektörlerin du-
rumu hakk›nda da bilgi edinmesi gerekir. Herkesin ifline yarayan böy-
le bir rapor yay›mlamak, misyonumuz haline gelen sosyal sorumlulu-
¤umuzu yerine getirdi¤imizi gösteriyor. Raporda teflekkür etti¤imiz
sponsor firmalar bize inanmasayd› ve destek vermeseydi, bu rapor ya-
y›mlanamazd›. Rapor, sektörde önde gelen firmalar›n önayak oldu¤u,
devam etmesinde yarar gördü¤ü bir yay›n.

Raporda 2007 y›l›na dair sektörün foto¤raf› nas›l görünüyor?
Türkiye, 1999 depremiyle birlikte ekonomik bir krize girdi. Depremin
ard›ndan özellikle yap› sektöründe çöküfl yafland›. Bir y›l içinde sektör
yüzde 12.5’lik bir daralma geçirdi. Sektörün ald›¤› bu darbeyle, ilgili
oldu¤u sektörler de olumsuz etkilendi. Nihayet 2003 y›l›n›n bafllar›n-
da Türkiye ekonomik krizden ç›kt›, fakat yap› sektörü 2005 y›l›na ka-
dar kendini tam anlam›yla toparlayamad›. 2005 y›l›na kadar sektör
yüzde 3 büyüme gösterirken, 2005’te bir anda büyüme oran› yüzde
21.5’e yükseldi. 2006’da büyüme yüzde 19.4 iken 2007’de ilk iki çey-
rek için beklenen oran yüzde 16 idi, ama üçüncü çeyrekte siyasi çal-
kalanmalar›n da etkisiyle oran biraz düfltü ve 11.7 oldu. 

Bu tablo, yap› sektörünün küçüldü¤ü anlam›na m› geliyor?
Hay›r, bu verilere bakarak sektörün düflüfle geçti¤ini düflünmek yanl›fl
olur. Bu rakamlar, sadece y›llara göre sektörün büyüme h›z›n›n düfltü-
¤ünün bir göstergesi. Kald› ki bunun ne kadar negatif bir gidiflat oldu-
¤u tart›fl›l›r. Çünkü tüm Türkiye’de büyüme h›z› düflerken, sektörün bü-
yüme h›z›n›n yükselmesini zaten bekleyemeyiz. Bat› Avrupa’ya bakt›-
¤›m›zda yap› sektörünün büyüme oran›n›n 2.8 oldu¤unu, sahip olduk-
lar› oturmufl ekonomiyle bu rakam›n onlar için çok iyi oldu¤unu görü-
yoruz. Geliflmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin karfl›laflt›r›lmas› ge-
reken yer Do¤u Avrupa. Do¤u Avrupa’da yap› sektörünün y›ll›k büyü-
me oran› yüzde 7.7. Do¤u ile Bat› aras›ndaki bu üç katl›k fark, Do-
¤u’nun yapacak çok ifli oldu¤unu gösteriyor. Türkiye’de yap› sektörün-
deki 11.5’lik büyümeyle hem gurur duymal› hem de flapkam›z› önü-
müze al›p düflünmeliyiz. Bana kal›rsa bir daha böyle büyük bir büyü-
me oran› olmamal›, çünkü sektör art›k olgunlaflmal›. Büyüme her fley
de¤ildir, bunun en iyi örne¤ini gayrimenkul sektöründe gördük. Nere-
deyse 10 sene içinde karfl›lanmas› gereken bir konut talebi varken bir
anda duymad›¤›m›z onlarca inflaat flirketi konut yapmaya bafllad›.
Dünyan›n en büyük üçüncü çimento üreticisi olan ülkemizde, 2006
y›l›nda çimento kalmad›, karaborsaya düfltü. Çünkü sürdürülebilir bü-
yüme ve büyüme birbirinden farkl› fleyler. Sonuç olarak yap› sektörün-
deki y›ll›k büyüme oranlar› son derece normal seyrediyor. Türkiye’de
gayrisafi milli has›lan›n büyüme oran› yüzde 4’lere gelip yap› sektörü

“’Türk Yap› Sektörü Raporu’, yurtd›fl›nda olup ülkemizde yap› sektörüne yat›r›m
yapmak isteyen giriflimciler için büyük bir kaynak. Çünkü raporda sektörün geçen
seneleri nas›l geçirdi¤ini, nereden gelip nereye do¤ru gitti¤ini görmek mümkün.”

T“Türk Yap› Sektörü Raporu”nun yenisini yay›mlad›-
n›z. Böyle bir raporun haz›rlanmas› ne kadar sürü-
yor?
Sene boyunca bu rapor için çal›fl›yoruz ve raporun
haz›rlanmas› için çal›flan daimi bir kadromuz var.
Genellikle Kas›m ay›nda raporu toparlay›p bask›ya
gönderiyoruz ve yeni y›lda rapor yay›mlan›yor.
2007 raporu için o y›l›n verilerinin ortaya ç›kmas›,
dolay›s›yla rapor için y›l›n ilk iki çeyre¤inin geçme-
sini beklememiz gerekiyor. Y›l boyunca toplad›¤›-
m›z verileri y›l sonunda yorumlayarak raporun içe-
ri¤ini gelifltiriyoruz. 

Türkiye’de araflt›rma sektöründe hareket alan› ol-
dukça s›n›rl›. Bu s›k›nt› sizi nas›l etkiliyor?
Evet, Türkiye’de araflt›rma yapmak maalesef çok zor
bir ifl. Ama biz bu ifli 17 y›ld›r yap›yoruz ve 

Yap›-Endüstri Merkezi Koordinatörü Bar›fl Onay:

“Sektörün 
olgunlaflmaya
ihtiyac› var”

Yap›-Endüstri Merkezi’nin (YEM) 
yay›mlad›¤› “Türk Yap› Sektörü 
Raporu 2007”, sektörün geçti¤imiz
y›l yüzde 11.5’lik bir büyüme
sa¤lad›¤›n› ortaya koysa da YEM
Koordinatörü Bar›fl Onay’a göre
önemli olan sektörün bir an önce
yeterli olgunlu¤a ulaflmas›.
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Mimar Antoni Gaudi ve besteci Frederic
Mompou Kadir Has Üniversitesi’nin
düzenledi¤i “Ifl›¤›n Sesi” isimli sergide bir
araya geldi.

Gaudi ve Mompou
“Ifl›¤›n Sesi”ni yans›tt›

DDünyaca ünlü ‹spanyol mimar Antoni Gaudi’nin eserlerinin Marc 
Llimargas taraf›ndan çekilen foto¤raflar›ndan oluflan ve aç›l›fl›nda beste-
ci Frederic Mompou’nun eserlerinin Adolf Pla taraf›ndan piyanoda ça-
l›nd›¤› “Ifl›¤›n Sesi” sergisi, Kadir Has Üniversitesi’nde 13 fiubat-9 Mart
tarihleri aras›nda sanatseverlerle bulufltu.
Etkinlik kapsam›nda dijital ortamda ifllenmifl görüntülerin eflli¤inde
Mompou’nun besteledi¤i eserlerin çal›nd›¤› piyano konseri kat›l›mc›la-
r›n büyük be¤enisini toplad›. Gaudi ve Mompou’nun ortaya koydu¤u,
sanat›n as›l ç›k›fl noktas›n› konu alan konferanslar dizisine de yer veren
etkinli¤in ana temas› ise, Antoni Gaudi’nin mimarisi ile Frederic Mom-
pou’nun müzi¤i aras›nda zekice oluflturulmufl, ziyaretçileri sanat›n an-
lam› üzerinde düflünmeye ve anlam›n› çözmeye iten diyalog oldu. Ser-
gi ayn› zamanda Gaudi’nin mimarisine ve Mompou’nun müzi¤ine tin-
sel, sanatsal ve teknik yönlerden ayr›nt›l› ve genifl bir bak›fl aç›s› sundu.
Bütünsellik, anlam ve e¤itim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise sergi, hem sa-
natsal hem de düflünsel d›flavurumu yans›tt›. 
‹lk kez 2002 y›l›nda ‹spanya’da aç›lan “Ifl›¤›n Sesi” sergisi, 2003 y›l›nda
Latin Amerika’ya tafl›nd›. Sergi turu, ‹spanya D›fliflleri Bakanl›¤›’na ba¤l›
elçilikler ve kültür merkezleri ile müzelerin ve Amerikan üniversiteleri-
nin de deste¤i al›narak düzenlendi. 

Sektörden

3030 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI NİSAN 2008 31

de birkaç sene boyunca yüzde 7 oran›nda kal›rsa sektörün derinli¤i
ciddi oranda artacak. 

Yap› sektörünün en büyük sorunu sizce nedir?

Yap› sektörü, haks›z rekabete çok aç›k bir sektör. Ülkemizde yap› de-
netimi, 1999 depreminden hemen sonra ç›kart›ld›. 10 y›l geçmesine
ra¤men bu çal›flma sadece 19 ilde bir pilot çal›flma olarak devam edi-
yor. Neredeyse kimse, oturdu¤u evin ne kadar güvenli oldu¤unu bile-
miyor. Asl›nda her binan›n kulland›¤› malzemeler konusunda uymas›
gereken standartlar var. Fakat ülkemizde standartlara uygunluk ve de-
netim yayg›n olmad›¤› için sektör haks›z rekabet tehlikesi içinde. Me-
sela ›s› yal›t›m› konusunda TS825 standard› var, fakat bunu kimin kul-
land›¤› bilinemiyor. Son kullan›c› olarak sat›n alan kiflinin standartlara
uygunluk hakk›nda pek bilgisi olmuyor. Ancak müteahhit her türlü ka-
nuna oldu¤u gibi bu standartlara da uymak zorunda. Türkiye’de uyul-
mas› gereken normlar, insanlara yeterince dayat›lmad›¤› için maalesef
soru iflaretleri olufluyor. ‹flini gerçekten standartlara uygun flekilde ya-
panlar ise haks›z rekabetten dolay› zorlan›yorlar. Sektördeki haks›z re-
kabet mevcut yasayla de¤il sadece denetimle engellenebilir halde. Bu
tehlikenin önüne bir an önce geçilmeli. Türkiye’nin en büyük eksikli-
¤i, var olan kanunlar›n yetersiz olmas› ve uygulanmamas›. 

Peki ya baflar›lar... Tüm bu sorunlara ra¤men iflini baflar›yla yapan ku-
rumlar da var. Bunlar hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
Sektörde iflini gere¤iyle yapan firmalar elbette var ve bunlar pek çok
baflar›ya imza at›p yurtd›fl›nda ülkemizin ad›n› duyuruyorlar. Mesela
2007 y›l›nda dünyan›n en büyük inflaat mühendisli¤i dergisinin ya-
y›mlad›¤›, “En Yüksek 225 ‹nflaat fiirketi” s›ralamas›nda Amerika, Çin
ve Türkiye bafl› çeken ülkeler oldu. Türkiye’nin inflaat sektöründe her
sene yurtd›fl›nda milyarlarca geliri var. Yurtd›fl›nda profesyonel firma-
lar›m›z, dünya devi haline gelmifl durumda. Türk müteahhidi en zor
flartlarda, en riskli ülkelerde büyük iflle-
re imza at›yor. Dolay›s›yla Avrupal›
müteahhidin Türkiye’ye gelmesi müm-
kün de¤il. ‹nflaat malzemeleri üreticile-
rimizden baz›lar› yurtd›fl›nda da büyük
ilgi görüyor. Mesela yurtd›fl›nda düzen-
lenen uluslararas› yap› fuarlar›nda ko-
caman stantlarla, profesyonel Türk mar-
kalar›yla karfl›lafl›yorsunuz. Elginkan
Toplulu¤u’nun markalar› olan E.C.A. ve
SEREL de bunlar aras›nda yer al›yor. Fu-
arlarda bu markalarla karfl›laflt›¤›mda
inan›lmaz bir mutluluk duyuyorum.

Küresel iklim de¤iflikli¤i sizce sektörü
nas›l etkiledi?
Küresel iklim de¤iflikli¤i ülkemizde daha
çok bir magazin konusu haline geldi.
Baz› tan›nm›fl insanlar, eksik bilgileriyle
ç›k›p ülkemizin Kyoto Protokolü’nü imzalamas› gerekti¤ini, bu konu-
da devleti protesto ettiklerini söylüyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye, Kyo-

to Protokolü’nü imzalamamas› gerekti¤i için imzalamad›. Kyoto’nun
üç adet protokol listesi bulunuyor: Ek A, Ek B ve birincil listeleri. Biz
OECD ülkesi oldu¤umuz için geliflmekte olan bir ülke olmam›za
ra¤men, Bat› Avrupa ülkeleriyle ayn› listede yer al›yoruz. Fakat bü-
yümekte olan bir ülke olarak Almanya ile ayn› flartlar›n alt›na imza
atmam›z mümkün olamaz. Bu flartlar alt›nda Türkiye’nin Kyoto Pro-
tokolü’nü imzalamas› do¤ru olmaz. 

Peki ne yap›lmal›?

Türkiye enerji sarfiyat›n› yar›ya çekmeli. Yal›t›ms›z bir binay› ›s›tt›¤›-
n›z zaman, ›s›nan duvar d›flar›daki havay› ›s›t›r. Yal›t›ml› bir binada
›s›nan duvar, ›s›y› d›flar›ya transfer etmedi¤i için tüm enerjiyle içeri-
yi ›s›tm›fl oluyorsunuz. Türkiye’de olumlu yenilikler de olmuyor de-
¤il. Mesela Çevre Dostu Binalar Derne¤i, Dünya Çevre Dostu Bina-
lar Konseyi (WGBC) alt›nda Türkiye’de kurulan yeni bir dernek. Tür-
kiye, tüketti¤i enerjinin yüzde 85’ini ithal eden bir ülke ve flu anda
enerjinin üçte biri tamamen binalarda harcan›yor. Yap› sektörünün
kulland›¤› metotlarda enerji sarfiyat› konusunda indirime gidilebilir-
se ülkemizin ekonomik olarak da önü aç›lacak.

“Yap› sektöründeki y›ll›k
büyüme oranlar› normal

seyrediyor. Türkiye’de
gayrisafi milli has›lan›n

büyüme oran› yüzde 4’lere
gelip yap› sektörü de 
birkaç sene boyunca 

yüzde 7 oran›nda kal›rsa 
sektörün derinli¤i ciddi

oranda artacak.”

Y›llar ‹nflaat GSMH
1995 -4,7 8,1
1996 5,8 7,1
1997 4,6 8,0
1998 0,3 3,8
1999 -12,5 -6,4
2000 4,9 6,1
2001 -5,8 -9,4
2002 -6,3 7,8
2003 -9,3 5,9
2004 4,6 9,9
2005 21,5 7,6
2006 19,4 6,1

2007(6) 16,1 5,2

‹nflaat Sektöründe
Büyüme Oranlar› (%)

Büyüteç
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Tasar›m dünyas›ndan

nan ödüllerle ve yurtiçinde yap›lan
etkinliklerle kendini biraz daha net
bir flekilde ortaya koymaya bafllad›¤›-
n› ifade eden Ye¤in, “Gazeteler, tele-
vizyonlar tasar›m ödüllerini haber
yapmaya bafllad›kça, bizler de tasar›-
m› daha çok insana anlatabilme f›r-
sat› yakalam›fl oluyoruz. Bu, tasar›m
kültürünün özümsenmesi aç›s›ndan
çok önemli. Bilinçlenme ve sanayi
aç›s›ndan baflar›l› tasar›m öyküleri
artt›kça tasar›mc›ya yaklafl›m daha
do¤ru ve talep fazla olacak” diyor.
Ancak hemen ard›ndan ekliyor: “Ta-
sar›m devlet politikas› olarak da ele
al›nmas› gereken bir kavram. Çünkü
müzik ve sanat gibi tasar›mla da kül-
türünüzü yayabilirsiniz.”

Kendi markas›n› yaratacak
Bundan sonraki hedefleriyle ilgili olarak, yapt›¤› ürünlerin her eve gir-
mesini ve kendi markas›n› yarat›p kiflisel çal›flmalar›n› bu marka alt›n-
da üretmeyi amaçlad›¤›n› söyleyen Ye¤in, “Fuarlarda tasar›mc› olarak
çal›flt›¤›m firman›n ürünlerinden örneklere yer verdi¤imde insanlar,
‘Bende bu tuzluklardan var, çok güzeller’ diye tasar›mc›s›n›n ben ol-
du¤umu bilmeden tepki gösteriyorlar. Sonras›nda benimle tan›flt›kla-
r›nda flaflk›nl›kla kar›fl›k bir tebessüm beliriyor yüzlerinde. Bu gülüm-
semeyi gördü¤üm sürece tasar›m yapmak istiyorum” diyor.

Aykut Erol’dan mütevaz› ve ilerici bir çözüm
IDW’den “Y›l›n Tasar›m›” ödülünü “Line” adl› ürünüyle alan Aykut
Erol ise IDW’de sergilendi¤i esnada “Line”a gösterilen yo¤un ilginin
kendisini çok heycanland›rd›¤›n› belirtiyor. Yurtd›fl›ndan da büyük ilgi
gören iyi bir tasar›m›n kendi yolunu açabilme potansiyelini gördü¤ü-
nü belirten Erol, “Line”›n, herhangi bir ürünün form ve renkten ba¤›m-
s›z bir biçimde iyi ve gerçekçi bir çözüm üretti¤inde evrensel bir

Tasar›m dünyas›n›n 
yeni parlayan y›ld›zlar›‹stanbul Design

Week’ten (IDW) biri
“Y›l›n Tasar›m›”, di¤eri

ise “Y›l›n Genç
Tasar›mc›s›” ödülünü

alan endüstriyel
tasar›mc›lar Aykut Erol

ve Seza Ye¤in, son
dönemde tasar›m

dünyas›n›n parlayan
y›ld›zlar› oldu. 

Her y›l tasar›mc›lar›, kanaat liderlerini, genç yetenekleri, profesyonel-
leri ve tasar›m tutkunlar›n› ‹stanbul’daki Eski Galata Köprüsü’nde bir
araya getiren Türkiye’nin en büyük tasar›m etkinli¤i ‹stanbul Design
Week (IDW), geçti¤imiz y›llarda parlak çal›flmalara imza atan iki genç
tasar›mc›y› ödüllendirdi. 2007’de proje koordinatörlü¤ünü Prof. Dr.
Önder Küçükerman’›n yapt›¤› IDW kapsam›nda çal›flmalar› sergilenen
Aykut Erol ve Seza Ye¤in ile ödülden sonra yaflamlar›nda neler de¤ifl-
ti¤ini konufltuk.

Ödül Seza Ye¤in’e sürpriz olmufl
IDW taraf›ndan “Y›l›n Genç Tasar›mc›s›” seçilen Seza Ye¤in, bu ödü-
lün kendisi için son derece beklenmedik bir durum oldu¤unu ifade
ederek bafll›yor konuflmas›na. Ödülü ald›¤›n› ö¤rendi¤inde bir süre
inanamad›¤›n› söyleyen Ye¤in, flaflk›nl›¤›n› üzerinden at›p ödül ve un-
van kazanman›n hayat›na getirdiklerini yavafl yavafl karfl›lamaya bafl-
lam›fl. Ye¤in ödülle ilgili duygular›n› flöyle ifade ediyor: “’Y›l›n Genç
Tasar›mc›s›’ seçilmek benim için o dönem hem çok mutluluk vericiy-
di hem de ürkütücüydü. Çünkü art›k daha göz önündeydim. Yapt›¤›m
ifller de çok daha iyi, en az›ndan daha kötü olmamal›yd›. Böyle bir ba-
flar› sonras›nda kendinizi çok daha sorumlu hissediyorsunuz.”

Geçmiflle yo¤rulmufl bir tasar›m
Ye¤in’in ödül ald›¤› tasar›m, temellerini geçmiflten al›yor. Türk kültü-
rüne ait bir ö¤eyi ele al›p onu “kitsch”lefltirmeden* yaflama döndürme-
yi amaçlayan Ye¤in, geçmiflteki kal›plar sebebiyle kullan›lamayan bir
eflyay› modern ça¤a uydurmufl. “Tüm bunlar bir potada eridi¤inde sa-

n›r›m daha vurucu ifller yapmak mümkün olabiliyor” diyen Ye¤in,
“Sevgi Terazisi” adl› bu tasar›m›n› asl›nda “Anneler Günü” hediyesi
olarak annesi için tasarlam›fl. Ürün, asl›nda “ask› tepsi” olarak bilinen
tepsilerin evlerde kullan›labilir bir versiyonu. 
Ask› tepsilerin son derece pratik ürünler olduklar›n› söyleyen Ye¤in,
“Ancak bu tepsilerdeki geleneksel strüktür onlar› kocaman nesneler
haline getiriyor. Normalde bir ask› tepsiyi evde kullanmak büyüklü¤ü
yüzünden pek mümkün de¤ildi. Ancak tafl›ma kulplar›ndan tepsiyi bir
flekilde kurtar›p küçük bir alan kaplamas›n› sa¤larsam evlerde de kul-
lan›labilece¤ini düflündüm. Tepsinin ortadan yükselen teleskopik bir
kulpu var. Bu kulp tepsiyi kullanmad›¤›n›zda küçülüp yan yat›r›labili-
yor. Ayn› zamanda tepsinin üzerinde kalp kafal›, kollar›n› açm›fl insan
figurleri var ve bunlar da bardak altl›klar› olarak kullan›labiliyor. Tep-
siyle hem içece¤i hem de bardak altl›¤›n› ayn› anda servis edebiliyor-
sunuz” diyor.

‹tibar getiren bir ödül
Seza Ye¤in’e ödülün ard›ndan profesyonel yaflam›nda neler de¤iflti¤ini
soruyoruz. Yan›t› flöyle oluyor: “Öncelikle kendime olan güvenim yeri-
ne geldi. Ödüllerin bu anlamda katt›¤› en belirgin fayda bence kazan-
d›rd›klar› motivasyon oluyor. Çal›flt›¤›m flirkette biraz daha düflüncele-
rimi vurgulu söylebilir hale geldim. Art›k daha ›srarc› davranabiliyorum.
‹smim biraz daha bilinir hale geldi.”

Tasar›ma da devlet deste¤i
Son dönemde Türkiye’de tasar›m dünyas›n›n özellikle yurtd›fl›nda al›-

Tasar›m dünyas›ndan

1982 y›l›nda Ankara’da do¤an Seza Ye¤in, 2005'te ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› bölümünü üçüncülükle bitirdi.
2004 y›l›nda "Perakende Günleri" kapsam›nda düzenlenen "Ma¤aza
Sistemleri Yar›flmas›"nda birincilik ödülünü kazand›. 2005'te üniversi-
teyi bitirme projesini IDW kapsam›ndaki "Graduation Show"da sergi-
leyen Ye¤in, 2006 y›l›nda “Sevgi Terazisi” adl› ürünüyle IDW taraf›n-
dan “Y›l›n Genç Tasar›mc›s›” seçildi. Ye¤in, flu an zücaciye sektörün-
de hizmet veren Solmaz Mercan'›n uzant›s› olan Mercanlar firmas›n-
da tasar›mc› olarak çal›fl›yor.

Seza Ye¤in kimdir?

Seza Ye¤in’in “Sevgi Terazisi”
isimli çal›flmas›
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dili olaca¤›n› gösterdi¤ini söylüyor. Erol, ürününün ödül alma sebebiy-
le ilgili olarak, “’Line’›n durufluyla iddias›z, mütevaz› ve ilerici bir çö-
züm olmas› ve bunun yabanc› jüri taraf›ndan alg›lanmas›, ödülü al-
mamda etkili oldu” diyor.

Tek bir çizgide “Line”
Erol’a göre “Line”›n en önemli özelli¤i, hiç kopmayan bir çizgi olma-
s›. Tek bir çizginin kendini yeniden üretmesiyle sistem, teorik olarak
sonsuza kadar geniflleyebiliyor. “Line”da tek bir çizgiyle çal›flma ma-
sas›, ask›l›k, kitapl›k, flarapl›k, CD kutusu, televizyon sehpas› ve ayd›n-
latma ünitesi gibi tüm mobilyalar en saf halleriyle, birer tasar›m nesne-
si olarak karfl›m›za ç›k›yor. 
“Line Serisi”nin istendi¤inde kolayca kutusuna konulup saklanabile-
cek, üretimi kolay, hafif bir sistem oldu¤unu anlatan Erol, sistemdeki
birlefltirici aparatlar sayesinde, baz› bölümlerin duvara do¤ru katlana-
bildi¤ini ve böylece mobilyan›n toplam kal›nl›¤›n›n 10 mm’ye kadar
indi¤ini belirtiyor. 
Sadece 1 cm kal›nl›-
¤›nda yaz› masas›, as-
k›l›k, avize, kitapl›k gi-
bi “devrimci bir fikir”le
yola ç›kan “Line”, kla-
sik mobilya anlay›fl›na
karfl› cesur bir meydan
okuma... Kapand›¤›n-
da bir sanat ürünü,
aç›kken temel ihtiyaç-
lar› karfl›layabilen bir
mobilya olan “Line”,
Erol’un ifadesiyle, mo-
düler bir yap›da ve
modern tasar›m›n te-
mel ilkelerini tama-
men karfl›l›yor. 

‹fadede s›n›rs›zl›k
Bu tasar›mla ilgili olarak Türkiye’den çok yurtd›fl›ndan ilgi gördükleri-
ni ve siparifl ald›klar›n› belirten Erol, “‹spanya, ‹talya, Fransa, Avustur-
ya, ‹ngiltere, Amerika ve Kanada gibi ülkelerdeki markalarla kurdu¤u-
muz iliflkiler geliflti. ‘Line’›n tasar›m ürünü olarak duruflu, tasar›ma ba-
k›fl aç›m› çok net ifade etti¤inden daha net anlafl›lmam› sa¤lad›” diyor.

Sanayici umut veriyor
Erol, Türkiye’de tasar›m dünyas›n›n geldi¤i nokta hakk›nda ise flunlar›
söylüyor: “Türk tasar›m› IDW gibi güçlü organizasyonlar sayesinde
befl-alt› y›l içinde hak etti¤i yere gelecek. Türk tasar›mc›lar›n isimleri
uluslararas› platformlarda art›k çok daha s›k konufluluyor. Türk sanayi-
ci ve üreticilerinin dünya pazar›nda rekabet edebilmeleri için, fiyattan
önce bir ürünün tasar›m ve kurgusu sayesinde baflar›l› olabilece¤ini al-
g›lamaya bafllamalar› oldukça umut verici.”
Bundan sonras› için ise Erol, öncelikle dünya geliflimine yarar› olan,

yenilikçi ve iyi ürünler konusunda insanlar› bilinçlendiren,
etkili ve gelifltirici çözümler yaratmay› ve insanlar›n kendi-
lerine sormad›klar› sorular› sordurtmay› amaçl›yor. Erol’a
göre bu sayede yeni yaflam biçimleri gelifltirmek mümkün
olabilecek.

* Kitsch: Varolan bir tarz›n afla¤› bir kopyas› olan sanat› kategorize

etmek için kullan›lan Almanca bir terimdir. 

1972 do¤umlu olan Aykut Erol, 1993 y›l›nda Mimar Sinan Üniversite-
si Endüstri Ürünleri Tasar›m› bölümünden mezun oldu. 2002’de Do-
mus Academy ile ‹talya’da e¤itim gören Erol, 2003’te ise yine ‹talya’da
güzel sanatlar ve tasar›m üzerine e¤itim veren Nuova Accademia di
Belle Art (NABA) isimli özel üniversitede okudu. Erol’un e¤itim ald›¤›
tasar›mc›lar aras›nda Andre Branzi, Alessandro Mendini, Stefano Gio-
vannoni, Denis Santachiara, Jozeph Forakis, Konstantin Grcic, Micha-
el Young bulunuyor. Yaklafl›k 10 y›ld›r kendi tasar›m flirketini yöneten
Erol, mekân, stant tasar›m ve ürün tasar›m› çal›flmalar›na 1997 y›l›n-
dan beri devam ediyor.

Aykut Erol kimdir?

Aykut Erol’un 
“Line Serisi”

Türkiye’nin kad›n› konu alan ilk ve tek
kütüphanesi ve arflivi olan merkezde,
kad›n yazarlar taraf›ndan üretilen eserlerin
yan› s›ra kad›n üzerine yaz›l›p çizilen ne
varsa arflivleniyor.

Kad›n Eserleri 
Kütüphanesi

BBalthus’un “Katya Kitap Okuyor” ve Jean-Honore Fragonard’›n
“The Reader”›, kad›n› okurken resmeden en ünlü ve bildik tablo-
lard›r. Birinde elindeki minik kitab› ihtiyatla ve özenle tutan bir ha-
n›mefendi, di¤erindeyse okudu¤u kitab›n verdi¤i mutlulukla ken-
dinden geçmiflçesine sere serpe yay›lm›fl bir genç k›zd›r resme mo-
del oluflturan... Okuyan kad›n imgesi, pek çok ressama esin ver-
mekle birlikte, geleneksel toplumlarda k›zlar›n okumas› pek de hofl
karfl›lanmaz. Edebiyat, yazan erkek olarak erkeklerin tekelinde kal-
m›flt›r y›llar y›l›, kad›n hep yaz›lan, en iyi durumda okur olmufltur.
Ama yazabilmenin yolu da okumaktan geçer bir anlamda... Kad›n-
lar›n bir bölümü yazabilmek ve kendilerini edebiyat dünyas›na ka-
bul ettirebilmek için erkek ad›n› dahi kullanm›fllar bir zamanlar. Ya
da yazd›klar›n›n afl›r› duyarl› ve kad›ns› oldu¤u yolundaki elefltiri-
lere katlanm›fllar y›lmadan... Oysa günümüzde bir kad›n edebiya-

35
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Hafta içi 9.00-16.30 saatleri aras›nda herkese aç›k. 
Kadir Has Cad. Fener Vapur ‹skelesi Karfl›s›, No: 8, Fener 
Tel: (0212) 523 74 08

Nas›l gidilir?

t›, “kad›n yaz›s›” ve feminist elefltiriden söz etmek mümkün. Türk
ve dünya edebiyat›na muhteflem eserler kazand›ran milyonlarca
kad›n yazar, kad›n olman›n verdi¤i ayr›cal›klarla da kaleme al›yor-
lar eserlerini. 

Tüm bu yazarlar›n kitaplar›n› toplu halde bulmak elbette mümkün
de¤il ama Kad›n Eserleri Kütüphanesi bu ihtiyac› büyük ölçüde gi-
deren, foto¤raf, belge ve bilgi arflivinin yan› s›ra düzenledi¤i etkin-

likler ve paneller ile kad›n, yaz›n ve siyaset üzerinden “hizmet” su-
nan bir kurulufl. 

14 Nisan 1990’da Prof. Dr. Jale Baysal, Doç. Dr. Füsun Akatl›, As-
l› Davaz, fiirin Tekeli ve Füsun Ertu¤ Yarafl taraf›ndan “Kad›nlar›n
geçmiflini iyi tan›mak, toplanan bilgileri kad›n araflt›rmac›lar›na
derli toplu bir flekilde sunmak ve bugünün yaz›l› belgelerini gele-
cek nesiller için saklamak” amac›yla kurulan Kad›n Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi Vakf›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin
tahsis etti¤i Fener’deki tarihi binada çal›flmalar›n› sürdürüyor, o
günden bugüne. Hizmete aç›ld›¤› tarihte raflar›nda 100 kadar ki-
tap bulunan kütüphanede, 14 y›lda kad›nlar taraf›ndan ya da ka-
d›nlar hakk›nda yaz›lan 9500’ü aflk›n bafll›ktaki kitab›, 232’yi aflk›n
süreli yay›n› ve on binlerce kupür, makale ve belgeden oluflan ko-
leksiyonlar› ve kiflilere, kurumlara ait bir arflivi okura sunabilir ha-
le gelmesi, kad›nlar›n el att›klar› konularda ne derece kararl› ve ba-
flar›l› oldu¤unun da göstergesi. 

Vak›f niteli¤i tafl›yan merkezin en önemli özelli¤i, Türkiye’nin
do¤rudan do¤ruya kad›n› konu alan ilk ve tek kütüphanesi ve ar-
flivi olmas›... Kütüphanede, kad›n yazar ve sanatç›lar taraf›ndan
üretilen eserlerin yan› s›ra, kad›n üzerine yaz›l›p çizilen ne varsa
arflivleniyor.

Harf devriminden önce kad›n konusunda yaz›lm›fl ya da kad›nla-
r›n yazm›fl olduklar› kitaplar aras›nda Leyla Han›m’›n “Divan”›n-
dan genç kad›n flairlerin fliirlerine; Fatma Aliye Han›m ve Nezihe
Muhittin'den günümüz kad›n yazarlar›n eserlerine dek her tür kur-
maca ve akademik kitap yer al›yor. Kitaplardan en ilginci ise flüp-
hesiz, 1924 y›l›nda Osmanl›caya çevrilmifl olan “Erkeksiz Çocuk
Do¤urmak: Kad›nlar Erkeksiz Çocuk Do¤urabilir” adl› yay›n. 

Süreli Yay›nlar Bölümü’nde, 250 cilt yabanc› ve 1928 sonras›na
ait 150 cilt yerli olmak üzere çok say›da kad›n ve kad›n araflt›rma-
lar› dergisi bulunuyor. 1867’den 1928’e kadar yay›mlanm›fl yakla-
fl›k 40 Osmanl›ca kad›n dergisi de bütün say›lar›yla araflt›rmac›la-
r›n kullan›m›na haz›r... Bu dergilerden en eski tarihlisi “Terakki-i
Muhadderat”. Haftal›k olarak ç›kan bu derginin ilk say›s› 15 Hazi-
ran 1285 (1869) tarihini tafl›yor. Eski harflerle yay›mlanm›fl son ka-
d›n dergisi ise Kad›n Yolu ve kütüphane arflivindeki son say›s› (30.
say›) 1 A¤ustos 1927’ye tarihleniyor. Her y›l kad›n› bir temayla
ilintilendiren ajandalar yay›mlayan Kad›n Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi Vakf›’n›n yay›mlad›¤› kitaplar ise flöyle: “Kad›nlar›n
Belle¤i-Women’s Memory” (Ekim 1992), “Eski Harfli Türkçe Kad›n
Dergileri Bibliyografyas› 1869-1927” (Nisan 1993), “Kad›n Hare-
ketinin Kurumlaflmas› ve Aflk-› Vatan” (1994), “Han›mlar Âle-
mi’nden Roza’ya 1928-1996 Kad›n Süreli Yay›nlar› Bibliyografya-
s›” (1998), “Kad›n Yaz›lar› Bafll›kl› Edebiyat Ürünleri Bibliyograf-
yas› 1955-1990” (1990).

Kad›n Eserleri
Kütüphanesi’nin 

kendi yay›nlar›
aras›nda yer alan

almanaklar ve y›ll›k
ajandalar hayli 

ilgi çekici...

GINKAN11R  7/8/08  3:22 PM  Page 36



38 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Gezgin

NİSAN 2008 39

Venedik’ten sonra günümüze en iyi biçimde ulaflm›fl tarihi  kent
Bologna’n›n toprak k›rm›z›s› renkli tu¤lalarla örülü tafl binalar, gör-
kemli kiliseler, yüksek kulelerle bezeli darac›k sokaklar›nda gezi-
nirken hayretler içinde kalmamak ne mümkün! Her köfleyi dönüfl-
te heybetli atlar›n› mahmuzlayan flövalyeleri görmeyi umarken,
ayaklar›nda ince topuklular tafl döfleli sokaklarda marifetle yürüyen
narin han›mlar, fl›k beylerle karfl›lafl›yoruz. Genci, yetiflkini, yafll›s›
sanki herkes Giorgio Armani’nin son moda giysileri içinde. Bolog-
na’n›n ‹talya’n›n gelir düzeyi en yüksek kentlerinden oldu¤unu

Bologna, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin s›kl›kla fuarlara kat›ld›¤› ‹talya’da ortaça¤›n
ihtiflam›n› tümüyle yans›tan bir kent. Tüm dönemlerin özelliklerini sentezleyen mimarisi,
k›z›l tu¤la evleri, kuleleri, kiliseleri, lüks ma¤azalar› ve dinamik restoranlar›yla Bologna,
‹talya’n›n en elit kenti...

‹talyan eliti

Bologna N“Nas›l bir kent flu Bologna?” ‹talyanlar, saniye sektirmeden “la ros-
sa, la grassa, la dotta” cevab›n› vereceklerdir. Türkçedeki karfl›l›-
¤›yla “k›z›l, tombul, bilge”... ‹talya’n›n kuzeyindeki Emilia Romag-
na bölgesinin baflkentine k›z›l yak›flt›rmas›, hem yönetimine uzun
y›llar damgas›n› vuran sol çizgideki politikac›lardan, hem de mi-
marisine hakim olan renkten mülhem. Tarihi boyunca “tombul”
olarak an›lmas›n›n sebebi ise kente özgü tortellini, mortadella, la-
zanya, spaghetti alla bolognese ve lambrusco flarab› gibi leziz yi-
yecek ve içeceklerden uzak duramayan damak tad›na düflkün aha-
lisinin yan› s›ra, bereketli topraklar›nda yetiflen ürünlerin bollu¤u
olsa gerek. 

Padania ovas›na kurulu, yemyeflil alçak tepelerle çevrili Bologna,
400 bin nüfuslu küçük bir kent. Etrüsklerin kurdu¤u, sonras›nda
Galyal›lar›n ve Romal›lar›n sahiplendi¤i Bologna’da, ortaça¤ tüm
ihtiflam›yla ayakta. Yazar John Grisham da, son eseri “Broker”› kur-
gulad›¤› Bologna’n›n bu özelli¤ine dikkat çekiyor: “Yüzy›llar bo-
yunca pek de¤iflikli¤e u¤ramayan bu kentin insanlar›, tarihlerini
sevdikleri gibi yaratt›klar› eserlerle de gurur duyuyor.” 

Piazza
Maggiore,
kentin en

turistik
bölgelerinden.
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Binas› ‹stanbullular› operayla buluflturdu. Süreyya Binas›’n›n tarihi 80
y›l öncesine dayan›yor. Bina, Kad›köy Bahariye Caddesi’nin en güzel
noktas›nda, 1924 y›l›nda Süreyya ‹lmen Pafla taraf›ndan yapt›r›ld›. Ka-
d›köy’de flehrin kültür hayat›n› ça¤dafllaflt›rmak ve zenginlefltirmek
için müzik ve sahne sanatlar›na uygun bir bina yapmaya karar veren
Süreyya Pafla, yap›m›na giriflti¤i binayla ilgili an›lar›nda, binay› yapar-
ken sinema ve tiyatro ihtiyac›n› karfl›lamakla beraber Kad›köy’e bir
fleref vermeyi de düflündü¤ünü belirtir. Pafla, inflaat› üç y›l süren ve 6
Mart 1927 tarihinde bitirilen binay› yapt›r›rken konser, konferans,
dans, balo, çay, dü¤ün gibi sosyal ihtiyaçlar› da karfl›layacak bir bina
tasarlad›¤›n› anlat›r. Bu amac›n› da gerçeklefltirmek için binan›n este-
tik olmas›, tiyatro ve opera ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›, örnek olarak gös-
terilmesi için Avrupa ülkelerinde bulunan ünlü tiyatro ve opera bina-
lar›n› gezer. Böylece Süreyya ‹lmen Pafla, fuayesini Paris’in fianzelize
(Champs Elysee) Tiyatrosu’ndan, iç bölümlerini ise Alman tiyatrola-
r›ndan örnek alarak “Süreyya Sinemas› ve Operas›”n› yapt›r›r. Sürey-
ya Pafla, opera temsillerine uygun bir bina yapmay› amaçlasa da sah-
ne bölümü yap›lamad›¤›, gerekli teknik donan›m, kulis, sanatç› oda-
lar› ve benzer mekânlar tamamlanamad›¤› için Süreyya’da opera hiç

Süreyya ‹lmen Pafla’n›n opera binas› olarak tasarlay›p opera, tiyatro ve
balo salonu olarak yapt›rd›¤› ancak uzun y›llar yaln›zca sinema olarak
kullan›lan tarihi Süreyya Binas›, Kad›köy Belediyesi’nin iki y›l süren
restorasyon çal›flmas›ndan sonra Kad›köy’ün ve Anadolu yakas›n›n ilk,
Türkiye’nin ise alt›nc› operas› olarak sanatseverlerle bulufltu.
‹stanbullular›n ve özellikle Kad›köylülerin an›lar›nda y›llarca “Sürey-
ya Sinemas›” olarak yer alan, Kad›köy’ün tarihi yap›lar›ndan Süreyya

‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaki
Kad›köy’de bulunan 80 y›ll›k tarihi Süreyya
Binas›, Kad›köy Belediyesi’nce yap›lan
restorasyondan sonra Süreyya Operas›
olarak sanat dünyas›na merhaba dedi. 

Kad›köy’den Arya sesleri
yükseliyor
Kad›köy’den Arya sesleri
yükseliyor

unutmamak gerek. Sokaklar her zaman temiz, ayd›nl›k ma¤azalar
fl›k›r fl›k›r; Lambrusco’dan San Giovese, Barbera, Chianti’ye kadar
her tür flarab›n zevkle tad›ld›¤› barlar, leziz yemeklerin servis edil-
di¤i restoranlar hep özenli. Bolognal›lar›n bir baflka flans› ise 40 ki-
lometreyi bulan “portico”lar›; sütunlarla destekli, üzeri kubbelerle
örtülü, binalar›n kenarlar›ndan ak›p giden genifl kald›r›mlar. Ya¤-
mur, çamur, kar demeden, flemsiye tafl›ma külfetine katlanmadan
kent içinde gönül rahatl›¤›yla gezilebiliyor.

H›zl› bir kent turu

Bologna’da dolan›rken ilk durak, Piazza Maggiore (Büyük Mey-
dan) olmal›. Turistlerin ve gençlerin oluflturdu¤u kalabal›kta zor-
lukla seçilebilen Piazza Maggiore’nin bitifli¤indeki minik meydan
Piazza del Nettuno’da, heykelt›rafl Giambologna’n›n eseri Fontana
del Nettuno yer al›yor. Denizk›zlar›n›n, gö¤üslerinden su f›flk›rtt›k-
lar› bu çeflme, kentin önemli sembollerinden. Çeflmenin sa¤ tara-
f›nda ise kentin ünlü kütüphanesi Sala Borsa var. Gece geç saatle-
re kadar aç›k kalan, içerisinde bir iki kafe ve bar›n da bulundu¤u,
sergilere söyleflilere yer verilen Sala Borsa’ya birkaç dakikan›z›
mutlaka ay›r›n. Kütüphanenin bitifli¤inde ise Palazzo Comunale
(Belediye Saray›) var. Bu yap›n›n en ilginç özelli¤i ön cepheyi süs-
leyen ö¤elerin iki farkl› döneme ait olmas›: Sol taraf 13’üncü, sa¤
taraf ise 15’inci yüzy›l›n izlerini tafl›yor. 

Bundan sonraki hedefiniz ya Bologna’n›n en önemli simgelerinden vi-
a Rizzoli ya fl›k ma¤azalar›n tarihle bütünleflti¤i Via dell’Indipenden-
za ya da büyüleyici meydan Piazza Malpighi’ye giden via Ugo Bassi
olmal›. Kentte bulunan pek çok kule de mutlaka görülmesi gereken

mekânlar aras›nda yer al›yor. En yüksek kule olan Asinelli, 1109’da
infla edilmifl. Bu bafl döndürücü eserin yüksekli¤i ise 100 metre. 486
tafl basama¤› ç›kabilirseniz muhteflem bir Bologna manzaras›yla kar-
fl›laflacaks›n›z. Daha k›sa olan kule Garisenda; 50 metre boyunda ve
3 metrelik bir e¤ime sahip. Eskilerin varl›kl› aileleri zenginliklerini göz
önüne sermek için, en yüksek kuleyi infla etmek için birbirleriyle ya-
r›fl›rm›fl. Via San Stefano’yu takip ederek, “la Chiesa delle Sette Chie-
se”, yedi ufak kilisenin oluflturdu¤u bazilikan›n bulundu¤u meydana
geliniyor. Üniversiteye ait kurumlar›n, kitapç›lar›n bulundu¤u ünlü vi-
a Zamboni’ye de girilebilir. Çarp›c› heykeller, freskler, kubbelerle süs-
lü avlular›n güzelli¤ine hayran kalacaks›n›z. Sadece portico’lar›n al-
t›nda yol boyunca yürüyüp yap›lar›n üzerindeki armalar›, heykelleri,
kemerli pencereleri, sakl› avlular›, oymal› devasa kap›lar›, nak›fll› ça-
t›lar› seyreyleyerek bile Bologna’ya vurulabilirsiniz. Yeter ki merakl›
olup ayr›nt›lar› yakalamaktan zevk almas›n› bilin!

• Bol köpüklü bir cappuccino söyleyip yan›nda da içi marmelatl›, 
ball› ya da kremal› brioche al›n. 

• Ö¤le yeme¤i, 12.00-14.30 aras›ndad›r. Daha geç bir saatte 
restoranda yeme flans›n› kaybedersiniz. 

• Sonbahar k›fl aylar›nda kenti ziyaret etmiflseniz, mutlaka kendinize
s›cak çikolata ziyafeti çekin. 

• Cuma ve Cumartesi sabah› ö¤lene kadar, via dell’Indipendenza’n›n
kenar›na kurulu pazara mutlaka girin. Antikalar, ikinci el giysiler,
kitaplar sizi bekliyor.

Yapmadan dönmeyin!

Çarp›c›
heykeller ve

fresklerle süslü
avlular ile

sokak
kahveleri, via

Zamboni’de
yo¤unlaflm›fl

durumda.
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Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü taraf›ndan düzenlenen 
“Design & Construct 2008 Ö¤renci Çelik Köprü Festivali” ile
Türkiye’nin farkl› ünivesitelerinden inflaat mühendisli¤i ve
mimarl›k ö¤rencileri bir araya geliyor. 21-22 Nisan tarihinde
düzenlenecek olan festival, farkl› üniversitelerden ö¤rencilerin
buluflmas›n›, ö¤rencilerle yap› sektöründeki f›rmalar›n bir araya
gelmesini amaçl›yor.

Bo¤aziçi Üniversitesi
Design&Construct 2008

Tarih: 21-22 Nisan 2008
Yer: Bo¤aziçi Üniversitesi

Güney Kampusu 
Bebek-‹stanbul>FEST‹VAL

Living Steel, mimarlar› bir kez daha dünya çap›nda yaflanan konut k›tl›¤›ndaki art›fla karfl›,
sürdürülebilir konutlar gelifltirmek üzere mücadeleye ça¤›r›yor. Yar›flmaya tüm dünyadan
mimarlar, 28 Nisan 2008 tarihine kadar kat›labilirler. Dünya çap›nda en önde gelen 
mimarlar taraf›ndan de¤erlendirilecek olan ve birinci olacak tasar›m›n 50,000 euro ile 
ödüllendirilece¤i yar›flmada toplam ödül tutar› 100,000 euro de¤erinde olacak.

“Expressions of Interest” 
Son Kat›l›m Tarihi: 28 Nisan 2008 Düzenleyen: Living Steel

>>SEMPOZYUM

Ekolojik Mimarl›kta Somut Ad›mlar
Tarih: 4 Nisan 2008
Yer: YEM Etkinlik Merkezi

Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan düzenlenen “Ekolojik Mimarl›kta Somut Ad›mlar” 
konuya ilgili yerli yabanc› mimarlar, sivil toplum örgütleri, yat›r›mc›lar, malzeme üreticileri 
ve müteahhitler ile devlet ve yerel yönetim yöneticilerini buluflturarak yap› sektöründe 
ekolojik çal›flmalar› somut örnekler üzerinden tart›flmaya açacak.

YARIfiMA

>FUAR Türk yap› sektörünün en büyük fuar› olma niteli¤i tafl›yan Uluslararas› YAPI/TURKEYBUILD
2008 ‹stanbul Fuar› 31. kez kap›lar›n› açacak. Fuar, 30 Nisan-4 May›s tarihleri aras›nda
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilecek.

31. Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›
Tarih: 30 Nisan-4 May›s 2008 Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tüm yenilikler, endüstriyel geliflmeler bu fuarda kendini gösterecek. Kat›l›mc›larla 
profesyoneller bu fuarda karfl›laflacak, yeni ifl iliflkileri bu fuarda oluflacak. ISK-SODEX 2008
fuar› toplam 11 salonda yaklafl›k 55.000 m2 net alanda düzenlenecek.

ISK-Sodex 2008
Tarih: 8-11 May›s 2008 Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi-CNR Expo

13 Nisan’da TÜYAP’ta bafllayacak olan 20. Uluslararas› Seramik ve Banyo Fuar›
(UNICERA), Avrupa’n›n üçüncü büyük fuar› olmas› nedeniyle inflaat sektöründeki 
profesyoneller ve bireysel tüketiciler taraf›ndan dört gözle bekleniyor.

UNICERA 2008
Tarih: 13 Nisan 2008 Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

42 ELGİNKAN TOPLULUĞU İLETİŞİM YAYINI

Büyüteç

oynanamaz. Ancak bir sebep de o dönemde opera
oynayacak yetiflkin sanatç›n›n bulunmay›fl› olur. Bu
nedenle bina hep kültür sanat hayat›m›za “sinema”
olarak yerleflmifl ve son döneme kadar Süreyya Pa-
fla’n›n torunlar› taraf›ndan sinema olarak iflletilmifl-
tir. Süreyya Pafla’n›n giriflimiyle burada opera göste-
rileri düzenlemek için kurulan Süreyya Opereti Top-
lulu¤u da temsillerini hep Süreyya Binas› tam olarak
bitirilmedi¤i için Beyo¤lu'ndaki Frans›z Tiyatrosu ile
Kad›köy'deki Apollon Tiyatrosu’nda sahneler. 

Mimari aç›dan müstesna bir eser

Süreyya Binas›, o dönemin koflullar›nda Kad›köy’de
müstesna bir mimari eser olarak flehir hayat›na kat›-
l›r. Böylece Süreyya Pafla’n›n ilk baflta binay› yapar-
ken gerçeklefltirmeyi düflündü¤ü “opera” amac› k›s-
men gerçekleflmifl olur. O zamanki ad›yla “Süreyya
Pafla Tiyatro ve Sinemas›”, yap›sal olarak iki ana
üniteden oluflur. As›l büyük bölüm, seyir salonu, ya-
r›m kalm›fl sahne ve giriflteki altl› üstlü fuayeden olu-
flan ve tiyatro fonksiyonlar›n› cevaplayan mekânlar-
d›r. Fuayelerden iki tarafl› merdivenlerle ç›k›lan bi-
nan›n ön cephesini, üst k›sm›n› boydan boya kapla-
yan büyük toplant› salonu ise binan›n ikinci ünitesi-
ni oluflturan mekând›r. Binan›n bütünü, devrin Av-
rupa’daki mimarl›k dekorasyon anlay›fl›n› yans›t›r.
Cephesi ve iç mekânlar figürlü rölyeflerle, tavanlar
ise freskler ve yald›zl› kartonpiyerlerle bezenmifltir.
1927’den 1950 y›l›na kadar sinema olarak kullan›-
lan bina, 1950’de Süreyya ‹lmen Pafla’n›n hayata
veda etmesiyle kültür hizmetlerinde kullan›lmak
üzere Darüflflafaka Cemiyeti’ne verilir. Cemiyetin ki-
ra geliri amac›yla binay› çeflitli ticari iflletmelere ki-
ralamas›yla balo salonu ve toplant› salonunda yer
alan freskler büyük zarar görür.

Küllerinden yeniden do¤du

Son dönemlerde bak›ms›z ve harap bir durumda bulunan Süreyya Bi-
nas›’n›n yeniden do¤ufl yolculu¤unu ‹zmir’deki Elhamra Sinemas›’n›n
‹zmir Operas›’na dönüfltürülmesinde önemli rol oynayan Dr. Murat Ka-
to¤lu ve mimar Ersen Gürsel bafllatt›. Kato¤lu ve Gürsel’in önerisiyle
Kad›köy’de ifllenmeyi bekleyen bir mücevher olan Süreyya Binas› yeni-
den gündeme geldi. Kad›köy Belediye Baflkan› Selami Öztürk, binay›
elinde bulunduran Darüflflafaka Cemiyeti ile irtibata geçti. Baflkan Öz-
türk’ün kararl› tutumu, Darüflflafaka yetkililerinin de olumlu yaklafl›m›y-
la sinema olarak kullan›lan bina 49 y›ll›¤›na kiraland› ve Süreyya Pa-
fla’n›n amac›na, ideallerine ve hat›ras›na uygun biçimde Opera Bina-
s›’na dönüfltürülmesi için adeta yeniden flantiye haline getirildi.

Zarar vermeden onar›ld›

Önce mekanik ve statik konular ele al›nd›. Deprem ve yang›na karfl›
takviye ve önlemler gerçeklefltirildi. Opera temsilleri için gerekli

olan Süreyya ‹lmen Pafla’n›n da dile getirdi¤i me-
kânlar düzenlendi, orkestra çukuru geniflletildi.
Sahne donan›m›, ayd›nlatma, ›fl›k sistemi ve ses
düzeni yap›ld›. Bütün dekoratif unsurlar elden ge-
çirildi. Tavan freskleri, duvarlardaki pano resim-
ler uzmanlar taraf›ndan titizlikle onar›ld›. Bütün
bina elden geçirildi. Yap›n›n cephesinde ve sah-
ne portal çerçevesinde yer alan heykelt›rafl ‹hsan
Özsoy’a ait kabartma heykeller, oldu¤u gibi koru-
narak temizlendi. Koltuklar, hal›lar ve avizeler
özel olarak yap›ld›. Bina mimar Cafer Bozkurt ta-
raf›ndan haz›rlanan röleve ve restorasyon projesi-
ne göre onar›l›p yenilendi. Mevcut olan bütün ya-
p›sal unsurlar korundu, sa¤l›klaflt›rmayla yetinil-
di. Tahrip olmufl dekoratif parçalar, tespit edilen
örneklerine göre tamamland›. ‹ç ve d›fl cepheler
aynen korunup, Süreyya Pafla'n›n an›lar›nda bir
türlü yapt›ramad›¤›n› belirtti¤i sahne sanatlar› ic-
ras› için zorunlu bölümler olan kulis, sanatç› oda-
lar›, teknik odalar asli yap›y› bozmadan zemin al-
t›na yerlefltirildi. Yap›da bulunmayan havaland›r-
ma sistemi de eski esere zarar vermeden kuruldu.
Süreyya Operas›’n›n muhteflem salonu için yeni
koltuk ve hal›lar tasarland›. Bütün avize ve ayd›n-
latmalar özel olarak tasarlan›p üretildi. Mu¤la Ya-
ta¤an’dan özel olarak beyaz mermerler getirildi
ve d›fl merdivenler yenilendi.

Seçkin eserler sahneleniyor

Gelecek nesillere kültürel bir miras olarak devre-
dilebilecek bir yap› olan Süreyya Operas› sadece
Kad›köy’ün de¤il tüm ‹stanbul’un yeni Opera Bi-
nas› olarak hizmet veriyor. ‹stanbul Devlet Opera
ve Balesi, haftan›n üç günü Süreyya Operas›’nda

konserler veriyor. Di¤er opera topluluklar› da Süreyya Operas›’nda
sahne alabiliyorlar. Kad›köy Belediyesi Filarmoni Orkestras› da kon-
serlerini Süreyya Operas›’nda vermeyi planl›yor. Ayr›ca 500 kiflilik
balo salonunda da Cumhuriyet balolar›, sergiler yap›labiliyor. 

2, 11, 16, 25 Nisan: Don Pasquale (Opera, 3 perde) 
3 Nisan: Senfonik Konser
5, 18, 24 Nisan: Bale Gala
9 Nisan: Herfley Aflk ‹çin (Müzikal Gösteri, 1 perde)
12 Nisan: Bir Tenor Aran›yor (Müzikal Komedi, 2 perde)
13 Nisan: Bahar Konseri
15 Nisan: Folklorama (Müzikli Gösteri, 2 bölüm)
20, 27 Nisan: Mutlu Prens (Müzikal Öykü, 2 perde)
29 Nisan: Carmina Burana (Sahne Kantat›)

Bu bahar Süreyya Operas›’nda...
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Bir beste gibi iflleyerek ifl dünyas›na farkl› bir
yönetim modeli arma¤an eden kurucumuz 
HH..  EEkkrreemm  EEllggiinnkkaann,, yaflam›n› klasik müzikle
zenginlefltiren bir liderdi...
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