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Bafllarken...
Yepyeni, dinamik konularla dolu bir say›yla yine karfl›-
n›zday›z. Geçti¤imiz üç ay içinde fuarlar, konferanslar,
e¤itimler derken sektör ve dolay›s›yla da Elginkan 
Toplulu¤u fiirketleri olarak h›zl› tempolu bir dönemi ar-
d›m›zda b›rakt›k. Hayat›m›za art›lar katabilme özelli¤i-
ne sahip haberleri yans›tmaya çal›flt›¤›m›z ve Temmuz
ay› itibar›yla sizlerle 12. kez buluflan dergimizin bu sa-
y›s›, biraz daha kendi içimize dönüp, aram›zdaki de¤er-
leri bir kez daha görmek ad›na da bizler için önemli bir
say› oldu. 

Bu de¤erlerden biri Kayseri’de uzun y›llard›r E.C.A. bayii
olarak hizmet veren Yalç›n Besceli. Kayseri’de Yalç›n
Bey ve o¤lu Ömer Lütfi Besceli’nin konu¤u olduk ve soh-
betlerimizle geçmiflten bugüne ve hatta gelece¤e do¤ru
keyifli bir yolculu¤a ç›kt›k. “Birlikte baflarmak” isimli bö-
lümümüzde yer verdi¤imiz bu güzel sohbet, benzersiz
bir ifl yap›fl biçimiyle sayg›n bir de¤er zinciri yaratarak
çal›flmalar›n› sürdüren Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin
paydafllar›yla aras›nda nas›l da s›k› bir ba¤ olufltu¤unu
göstermesi aç›s›ndan bizlere büyük mutluluk verdi. Kay-
seri’den dönerken heyecanl› ve sevinçliydik.

1990’l› y›llarda Türk flirketleri aras›nda en çok kalite belge-
sine sahip olan Toplulu¤umuz, müflteri beklentilerini sürekli olarak art›ran rekabet ortam›nda kalite standartlar›na
her zaman büyük önem verdi. Topluluk fiirketlerimiz’den EMAR A.fi.’nin fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt da,
kalite ç›tam›z›n yükselmesine tam anlam›yla öncülük eden bir isim oldu. Kalite konusunda ald›¤› ödüllerle hepi-
mizi sevindiren Yeflilyurt’u “Vizyon” sayfalar›m›za konuk ettik. Toplulu¤umuz’da uzun y›llard›r görev yapan 
Yeflilyurt, kendisiyle yapt›¤›m›z görüflmede, insan faktörünü ön plana tafl›yan bir kurum olarak EMAR’›n baflar›-
s›nda ekip çal›flmas›n›n önemini vurgulad›. Böylece bu röportaj, kurum kültürünü gelece¤e tafl›yacak olan çal›-
flanlar›m›z›n de¤erini bir kez daha ortaya koymufl oldu.

Hayatlar›m›za art›lar katan de¤erli isimler, dergimizin ayr›cal›kl› konuklar› olma özelliklerini sürdürüyorlar.
Bu isimler aras›nda yer alan, Do¤an Hasol, Ayfle Hasol Erktin, Prof. Dr. Kenan Mortan, Doç. Dr. Cengiz Can,
Dr. Bülent Kahyao¤lu, Güran Gökyay ve Prof. Dr. Yank› Yazgan’la yapt›¤›m›z söyleflilerin ilginizi çekece-
¤ini düflünüyoruz.

Kapak konseptimizi çevre ve do¤a üzerine kurgulayarak elimizdeki de¤erlerin önemini bir kez daha 
vurgulamak ve fark›ndal›k yaratmak istedik.
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i ç i n d e k i l e r

Bu güzel kare, 36 y›ld›r iflbirli¤imizi sürdürdü¤ümüz
Kayseri bayimizle bir araya geldi¤imiz günden... Yalç›n
Besceli ve birlikte çal›flt›¤› o¤lu Ömer Lütfi Besceli’ye 
bizimle yapt›klar› keyifli görüflme için teflekkür ederiz.

Sa¤l›kl› besinlere ulaflmak 
bizden sonraki nesillerin de
en do¤al hakk›. 
Do¤aya hep birlikte 
sahip ç›kmak dile¤iyle...

Sa¤l›kl› besinlere ulaflmak 
bizden sonraki nesillerin de
en do¤al hakk›. 
Do¤aya hep birlikte 
sahip ç›kmak dile¤iyle...

Jülide Nemlio¤lu
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EMAR A.fi. fiirket Müdürü
Neslihan Yeflilyurt:

“En önemli
hammaddemiz

insan”
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nden
EMAR A.fi., sat›fl sonras› müflteri 
hizmetleri alan›ndaki profesyonel 
çal›flmalar›n›n d›fl›nda, yurt genelinde
verdi¤i teknik e¤itimlerle sektör ad›na
önemli bir misyonu yerine getiriyor

Elginkan Toplulu¤u’yla özel sektöre ad›m atan Neslihan Yeflilyurt
tam 18 y›ld›r Topluluk bünyesinde çal›fl›yor. 2001 y›l›ndan beri de
EMAR A.fi. fiirket Müdürü olarak görev yapan Yeflilyurt, 2008’de sek-
törde teknik hizmetler konusunda aran›lan marka olmay› hedefledik-
lerini belirtiyor. Baflar›daki en büyük pay›n çal›flanlara ait oldu¤unu
her f›rsatta dile getiren Yeflilyurt ile EMAR’›n ‹stanbul Maltepe’deki
tesisinde bir araya geldik.

Elginkan Toplulu¤u bünyesinde çal›flmaya nas›l bafllad›n›z? Bugüne
kadar yürütmüfl oldu¤unuz görevler hakk›nda bilgi verir misiniz?

1964 do¤umluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilim-
ler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, dört y›l devlet hizmetinde
çal›flt›m. 1990 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’yla özel sektöre geçifl yap-
t›m. Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nde çeflitli kademelerde görev al-
d›ktan sonra 2001 y›l›ndan bu yana EMAR A.fi. fiirket Müdürü olarak
görevimi sürdürüyorum. Bu arada Bo¤aziçi ve Marmara Üniversite-
lerinde ‹ngilizce ve Ça¤dafl ‹flletme e¤itimlerimi tamamlad›m. Kuru-

mumuzda ISO 9002 ve 14000 sistemlerinin kurulmas›, EFQM Top-
lam Kalite Sistemi’nin uygulanmas›nda ve yay›l›m›nda aktif olarak
yer ald›m. Halen Do¤algaz Cihazlar› Sanayicileri ve ‹fladamlar› Der-
ne¤i’nde (DOS‹DER) Onur Kurulu Üyeli¤i ve Türkiye Kalite Derne¤i
(KalDer) Yönetim Kurulu’nda Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerini yürütü-
yorum.

Kurum sadakati yüksek bir yönetici olarak Toplulu¤un kurumsal
kültüründe kendinizle özdefllefltirdi¤iniz nitelikler nelerdir?

Bu soru için teflekkür ediyorum. Bana 1990 y›l›nda Toplulu¤u-
muz’da ilk ifle bafllad›¤›m günden bugüne kadar süreci yeniden göz-
den geçirme f›rsat› tan›d›n›z. Kuflkusuz her stratejik niyette bir büyü-
me arzusu vard›r, ama gerçek bir duygusal kat›l›m için, inanmak ge-
rekli. Biliyoruz ki ola¤anüstü çabalar ancak ola¤anüstü amaçlardan
do¤ar. Bu kapsamda öncelikle çal›flt›¤›m kurumun ba¤l› oldu¤u 
Elginkan Vakf›’n›n ülkemin ve toplumumuzun geliflimine her zaman
ve her flart alt›nda katk› sa¤lamay› amaçlamas› beni her zaman etki-

mizle, tedarikçilerimizle ve hissedarlar›m›zla hedef ortakl›¤›m›z› de-
vam ettirerek, yüzde 100 müflteri memnuniyetine ulaflmak, yeni
müflteri ve hizmet kanallar›yla ciromuzu sürekli art›rarak sektörde li-
derli¤imizi sürdürmektir.

EMAR’›n organizasyon yap›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

fiirketimiz faaliyetlerini ‹stanbul’daki merkez teflkilat›, ‹stanbul, An-
kara ve ‹zmir’de olmak üzere üç Bölge fiefli¤i, Antalya Bölge Temsil-
cili¤i ve bunlara ba¤l› 235 yetkili servisi kanal›yla yürütüyor. Merkez
teflkilat›m›z, Servis Müdürlü¤ü, Teknik Müdürlük, Hizmet Gelifltirme
Müdürlü¤ü ve destek süreçlerimiz olan Muhasebe ve Tedarik Da¤›-
t›m fieflikleri’nden olufluyor. Organizasyonel yap›m›z› stratejik plan-
lama dönemlerinde politika ve stratejilerin hayata geçirilmesi do¤rul-
tusunda gözden geçirerek etkinli¤imizi art›racak flekilde güncelliyo-
ruz. Bu güncellemeler faaliyet gösterdi¤imiz ›s› ve yap› sektöründeki
geliflmeler, yurtd›fl› hizmetleri, kurumsal hizmet planlar› do¤rultu-
sunda yap›l›yor. Bu kapsamda 2008 y›l›nda Yap› Grubu faaliyetleri-
nin a¤›rl›kl› oldu¤u Antalya bölgesinde temsilcilik aç›ld›. Yine ku-
rumsal müflterilere özel hizmet sunulmas› amac›yla Kurumsal Müfl-
teri Hizmetleri fiefli¤i oluflturulmas› ve do¤algaz›n yay›l›m› paralelin-
de 2009 y›l›nda Gaziantep’te bir temsilcilik oluflturulmas› planlar›-
m›z aras›nda yer al›yor. Ayr›ca 2008-2012 stratejik plan›nda yer alan
call-center sisteminin kurulmas›yla tüm hizmet ça¤r›lar›n›n tek mer-
kezden karfl›lanarak servislere yönlendirilmesi plan› do¤rultusunda
insan kaynaklar› planlar›m›z oluflturuldu.

E¤itim etkinlikleri anlam›nda EMAR ne gibi hizmetlerde bulunuyor?

EMAR, e¤itim etkinliklerini ‹stanbul, Ankara ve Manisa’daki e¤itim
merkezlerinde, kendi personeline, yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki bayilerine,
bayilerinin sat›fl elemanlar›na ve montörlerine, sat›fl flirketlerinin sat›fl
elemanlar›na, yetkili servis elemanlar›na yönelik olarak bünyesindeki
e¤itimci kadrosuyla ve zaman zaman d›fl e¤itimci deste¤i alarak ger-
çeklefltiriyor. Ayr›ca teknik konular d›fl›nda, kiflisel ve davran›flsal yet-
kinlikleri, toplumsal bilinci gelifltirmeye yönelik e¤itimler verilen 235
yetkili servisin bu bilgileri, ülke geneline yay›lm›fl 800 çal›flan ve

lemifltir. Bir di¤eri ise rekabet üstünlü¤ü elde etme u¤rafl›nda, bütün
çal›flanlar›m›z›n deneyimlerinden yararlanabilme potansiyeline aç›k
oluflu, her deneyimin bir ö¤renme f›rsat› olarak görülmesi özellikle-
rini sayabilirim.

1974 y›l›nda kurulan EMAR’›n geçmiflten bugüne sahip oldu¤u viz-
yondan söz eder misiniz?

‹çinde bulundu¤umuz dönemde her sektör, her flirket düzeyinde
müthifl bir rekabet var. Dünyan›n dört bir yan›ndaki flirketler yine
herhangi bir ülkedeki flirketle rekabet halinde; s›n›rlar kalkm›fl, reka-
betin nereden gelece¤i ise belirsiz. Bafllang›çta Toplulu¤umuz’un
dayan›kl› tüketim mallar›n›n sat›fl ve pazarlamas›n› yapmak üzere
kurulan EMAR, 1986 y›l›ndan itibaren faaliyetlerini -dünyadaki kon-
jonktürü göz önünde bulundurarak- sat›fl sonras› müflteri hizmetleri-
ne yönlendirdi. Sat›fl sonras› müflteri hizmetlerini ba¤›ms›z bir kim-
likle sunan, ISO 9002 Kalite Güvence ve TSE EN 14000 Çevre Yöne-
tim Sistemlerine sahip, Toplam Kalite anlay›fl›n› ve EFQM Mükem-
mellik Modeli’ni benimseyen flirketimizin vizyonu ise; müflterileri-

EMAR A.fi. Ankara Bölge Servis fiefli¤i: Hizmet Gelifltirme Müdürü Arif Pakkan (oturan),
Bölge fiefi Ahmet Binbo¤a, Servis Uzman› Bar›fl Biçer, Müflteri Hizmetleri Temsilcisi 
Adnan Berk, Servis Mühendisi Mehmet Büyükbozkoyun ve Müflteri Hizmetleri Temsilcisi
Bilal Çoban (soldan sa¤a).

“Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yapt›¤›m›z proto-
koller çerçevesinde il ve ilçelerdeki endüs-
tri ve yap› meslek liselerinde, üniversiteler
ve meslek yüksekokullar›nda, Silahl› Kuv-
vetler’in astsubay haz›rlama okullar›nda
s›hhi tesisat ve do¤algaz kurslar› düzenleni-
yor. Kurs verilen her yerde s›hhi tesisat
ve/veya do¤algaz atölyesi kuruluyor. Tüm

kurs, s›hhi tesisat ve seminerler ücretsiz olarak düzenleniyor. Ayr›ca
okul, ö¤retmen ve yemek giderleri EMAR taraf›ndan karfl›lan›yor. MEB’e
ba¤l› di¤er teknik okullardan gelen taleplere göre de ürün kesit panolar›

ve teknik yay›nlar ücretsiz olarak veriliyor. Bilgi paylafl›m›n› topluma kar-
fl› bir görev olarak kabul eden flirketimiz, çeflitli platformlarda (TSE, Sana-
yi Bakanl›¤›, kongre, seminer, gaz da¤›t›m flirketleri gibi) bilgi, tecrübe ve
görüfllerini aktararak kurumsal sorumlulu¤unu yerine getiriyor. Bu dü-
flünce do¤rultusunda, 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Ka-
nun’un ülke çap›na yay›l›m›nda öncülük etmek ve Türk insan›na bu ka-
nunla elde etti¤i haklar›n› anlatmak ve onlar› bilinçlendirmek amac›yla,
2000 y›l›nda Sanayi Bakanl›¤› ile yap›lan iflbirli¤i çerçevesinde Tüketici
Seminerleri düzenlemeye karar verdik. Bu kapsamda kanun kitapç›¤›
bast›r›larak seminerlerde da¤›t›ld›. EMAR bugüne kadar düzenledi¤i tüm
kurs ve seminerlerde toplam 43 bin 250 kifliye çeflitli e¤itimler verdi.

“43 bin 250 kifliye çeflitli e¤itim verdik”
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yaklafl›k 2500 aile ferdiyle paylafl›l›yor; böylelikle toplumsal bilincin
geliflimine katk› sa¤lan›yor. 

EMAR’›n baflar›s›n›n ard›nda yatan etkenler hakk›nda neler söyleye-
bilirsiniz?

Asl›nda baflar› kavram› göreceli. Bugün çok baflar›l› olan bir kurulufl
10 y›l sonra baflar›s›z olabiliyor. Kurumumuz geçmiflten günümüze
pek çok baflar›l› ifl sonuçlar› elde etti. Ancak ekibimizle birlikte her
yeni güne yolun bafl›ndaym›fl gibi hislerle bafll›yoruz. Daha yap›la-
cak çok fley oldu¤unu bilmek, sürekli mükemmelli¤i aramak, eksik-
liklerimizi yap›c› yönde elefltirerek iyilefltirmeye çal›flmak EMAR’›
canl› k›lan özelliklerimizden. Biliyoruz ki, çok geç ve çok az yat›r›m
yapmak, çok erken ve çok fazla yat›r›m yapmak kadar anlams›z ola-
biliyor. ‹çinde bulundu¤umuz hizmet sektörünün en önemli ham-
maddesi insan faktörü. EMAR’da 1996 y›l›ndan günümüze kadar
360 derece performans sistemi ve süreçlerle yönetim anlay›fl› uygu-
lan›yor. Her bir pozisyonda gerçekten uzman çal›flanlardan oluflan
genç bir ekip yaratmay›, ça¤dafl, bilgili, dünyadaki geliflmeleri takip
eden, iflini en do¤ru flekilde yapan çal›flanlar›m›zla yolumuza devam
etmeyi amaçl›yoruz.

2007 EMAR aç›s›ndan nas›l bir y›l oldu ve kurumun 2008 y›l› için
hedefleri nelerdir?

fiirketimizde uzun vadeli planlar (befl y›l) ve k›sa vadeli planlar (y›ll›k)
kapsam›nda her y›l hedefler belirleniyor, sistematik olarak gözden ge-
çiriliyor ve hedeflerde iyilefltirmeler ve revizyonlar yap›labiliyor. fiir-
ketimiz Topluluk fiirketlerimiz’in ürünlerine yüzde 100 müflteri mem-
nuniyetini esas alan bir anlay›flla hizmet sunman›n yan› s›ra Topluluk
d›fl› müflterilere sunulan hizmeti art›rmay› en önemli hedef olarak be-
lirledi. 2006 y›l›nda ülkemizin en büyük dört bankas›n›n 359 flubesiy-
le bafllat›lan mekanik bak›m hizmeti, 2007 y›l›nda artarak devam et-
ti; 820’ye yükseltilen flube say›s› ve ilave edilen 801 ATM klima ba-
k›m›yla ciromuz iki kat›na ç›kart›ld›. fiirketimizin 2007 y›l›ndaki 
Q Hizmet Kalite Endeksi 91, Müflteri Memnuniyet Endeksi 93 seviye-
sinde gerçekleflti. 2008 y›l›ndaki Q Hizmet Kalite Endeksi’nde hede-

EMAR’dan “ilkler”

• 1992’de armatür konusunda sat›fl sonras› hizmetini bafllatt›.
• 1993’te ›s› mamullerinde 24 saat sürekli servis hizmetini bafllatt›.
• 1994 y›l›nda haftasonu ve bayram günleri, nöbetçi yetkili servis

hizmetini bafllatt›.
• 1994 y›l›nda yetkili servislerine ilk defa “TSE Hizmet Belgesi”nin

al›nmas›n› sa¤lad›.
• 1994 y›l›nda faaliyetlerinde “Toplam Kalite Yönetimi”ni 

uygulamaya bafllad›. Ard›ndan 1995 y›l›nda TSE-ISO 9002 
Kalite Güvence Sistem Belgesi’ni ald›.

• 1994 y›l›nda Ücretsiz Tüketici Dan›flma Hatt›n› ve Sesli Yan›t
Sistemi’ni kurdu.

• 1997 y›l›nda “Bilgisayarl› Servis Sistemi”nin uygulanmas›na 
baflland› (SEREMAR). Yapm›fl oldu¤u servis program› tasar›m›yla
TÜB‹TAK TTGV’den teflvik ald›.

• 2000-2001 y›llar›nda Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan verilen 
“Tüketicinin Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma” ödülünü ald›.

• 2001 y›l›nda KalDer “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”nü ald›.
• 2002 y›l›nda Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan verilen “Tüketicinin

Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma” ödülünü ald›.
• 2002 y›l›nda “‹fl Mükemmelli¤i kapsam›nda EFQM Avrupa 

Kalite Ödülü Finalisti” oldu.
• 2002 y›l›nda EFQM taraf›ndan “Müflteri Memnuniyeti” ve 

“Çal›flanlar›n Yönetimi” kategorilerinde EMAR Avrupa’da 
en yüksek puan› alarak rol modeli seçildi.

• 2003 y›l›nda TS-ISO 9001:2000 versiyonuna göre Kalite 
Güvence Sistem Belgesi yenilendi.

• 2003 y›l›nda Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan verilen “Baflar›l› Kurulufl
Ödülü”nü ald›.

• 2003 y›l›nda süreçlerle yönetim sistemi KalDer taraf›ndan rol
modeli olarak seçildi. 

• 2004’te TS-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi al›nd›.
• 2004 y›l›nda yetkili servis program› SEREMAR Internet ortam›

üzerinden kullan›labilen, kolay ulafl›ml›, muhasebe ve lojistik 
yaz›l›mlar› ile entegre bir hale getirildi. Bu Ar-Ge projesiyle 
TÜB‹TAK T‹DEB’den teflvik ald›. 

• 2004 y›l›nda TSE taraf›ndan verilen “Kalite Sistemini Baflar›yla
Uygulayan Kurulufl” ödülünü ald›. 

• 2004’te “‹fl Mükemmelli¤i Kapsam›nda EFQM Avrupa Kalite
Ödülü”nü ald›.

• 2006 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u d›fl›nda kurumsal hizmetler
kapsam›nda banka flubelerinde bulunan mekanik sistem bak›m
ve ar›za onar›m hizmet sunumuna bafllan›ld›.

EMAR çal›flanlar› pekçok ödüle 
sahip olan kurumun baflar›s›nda 
büyük paya sahip...

Vizyon
fimiz 94, Müflteri Memnuniyet Endeksi’nde ise 95. 2008 y›l›nda mev-
cut müflterilerimizin flube say›lar›n›n art›r›lmas›yla birlikte yeni müfl-
teriler de kazanarak sektörde teknik hizmetler konusunda aran›lan
marka olmay› önümüze hedef olarak koyduk. Yurtd›fl› sat›fl sonras›
hizmet faaliyetleri kapsam›nda EMAS ve ELEKS A.fi.’nin sat›fllar›na pa-
ralel olarak ihracat yap›lacak ülkelerdeki müflterilere yönelik ziyaret,
teknik destek ve e¤itimlere devam edilecek; 2008 y›l›nda Almanya,
‹ngiltere, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna ve Fransa’da bulunan müfl-
terilerimize sat›fl sonras› hizmet e¤itimleri verilecek.
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PERYÖN’den üst düzey görev
Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i (PERYÖN), Türkiye’de in-
san yönetimi anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve geliflimine
liderlik eden ve bu konuda otorite olman›n yan› s›ra
dünyadaki ekonomik, sosyal ve hukuksal geliflime pa-
ralel olarak ça¤dafl, etkin ve sayg›n bir sivil toplum ör-
gütü olarak faaliyet gösteriyor. PERYÖN bünyesinde-
ki Etik Kurulu’nda kurulufl aflamas›ndan itibaren de-
¤iflik görevlerde bulunan Elginkan Holding ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü Dr. Habibe Akflit, 26 Mart’ta ya-
p›lan Genel Kurul Toplant›s›’nda Etik Kurul Baflkan-
l›¤›’na seçildi.

PERYÖN hakk›nda...
1971 y›l›ndan bu yana insan yönetimiyle ilgili
profesyonellerin gereksinimlerine hizmet eden
PERYÖN, Türkiye'de bu alanda kurulmufl ilk
sivil toplum kuruluflu. PERYÖN’ün, ‹stanbul
Dernek Merkezi’ne ba¤l› Trakya, Güney Mar-
mara, Ege, ‹ç Anadolu ve Güneydo¤u Anado-
lu bölgeleri bulunuyor. PERYÖN günümüzde

3 bin kifliye yaklaflan üye yap›s›yla, kamu ve ifl dünyas›yla bilgi
paylafl›m›n› sa¤layacak profesyonel iliflkiler kuruyor ve insan

yönetiminin geliflimi ve koordinasyonu yönünde çal›fl›yor. 

‹fl dünyas›nda etik ilke ve kurallar›n oluflmas›nda ve bunun
yayg›nlaflmas›nda öncü rol üstlenen PERYÖN, bu yakla-
fl›m› sistematik bir flekilde ortaya koymak için 26 Ekim
2003 tarihli genel kurulunda tüzük de¤iflikli¤i yaparak
Etik Kurul oluflturulmas›na karar verdi ve bu kurulu yö-
netim organlar› aras›na dahil etti. PERYÖN Etik Kurulu
öncelikli olarak, kat›l›ml› bir süreçle PERYÖN de¤er-
leri ve üyelerin gözetmekle yükümlü olduklar› etik il-
keler ve kurallar› oluflturdu. Bu ilke ve kurallar›n her

biri k›saca “PERYÖN Etik Kodu” olarak an›l›yor.
PERYÖN etik ilke ve kurallar›n›n amac›, Tür-

kiye’deki flirketlerin tüm yönetici ve çal›flan-
lar›n›n yan› s›ra Türk toplumunun PER-
YÖN üyelerinden hangi tutum ve davra-
n›fllar› beklemeleri gerekti¤ini aç›k bir bi-
çimde ifade etmelerini sa¤lamak olarak
özetlenebilir.

Elginkan Holding’in ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü fiubat-May›s aylar›
aras›ndaki dönemde kariyer günleri program› gerçeklefltirdi. ‹nsan
Kaynaklar› Müdürlü¤ü’nün 2008 y›l› program›nda yer alan üniversi-
telerle ba¤lant› kurularak gerekli organizasyonlar yap›ld›. Bu ba¤lam-
da, 26 fiubat’ta ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde (‹TÜ), 25 Nisan’da
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 29 Nisan’da Celal Bayar
Üniversitesi’nde ve 5 Nisan’da Ege Üniversitesi’nde düzenlenen kari-
yer günlerine kat›l›m sa¤land›. Kariyer günleri d›fl›nda; ‹fiKUR’un Ma-
nisa fiubesi, Manisa Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa’da
bulunan sanayi flirketlerinin destekledi¤i Manisa ‹nsan Kaynaklar› ve
‹stihdam Fuar›’na (MAN‹F’08) yine Elginkan Holding’in ‹nsan Kay-
naklar› Müdürlü¤ü taraf›ndan kat›l›m sa¤land›. Bu organizasyonda 
Elginkan Toplulu¤u stand›na ve organizasyonda yap›lan sunuma 
Manisal› ve çevre illerden gelen ö¤rencilerle Manisa’da çal›flan kesim
taraf›ndan yo¤un ilgi gösterildi. Organizasyonlar genelinde Elginkan
Toplulu¤u stantlar›na ve sunumlar›na yaklafl›k 2500 kifli kat›ld›.

Organizasyonlarda Toplulu¤u temsilen Holding ‹nsan Kaynaklar›
Müdürlü¤ü’nden Ufuk Ulafl Polat ve Gökçe Müftüo¤lu yer ald›. Etkin-
likler çerçevesinde Elginkan Holding ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan haz›rlanan tan›t›m, bilgisayar destekli olarak ö¤rencilere 

sunuldu. Kat›l›mc›lara Elginkan Toplulu¤u’nun tarihçesi, Topluluk
fiirketleri hakk›nda bilgiler ve Toplulu¤un yap›s› anlat›ld›. Toplulu¤u
tan›t›c› sunumun ard›ndan ö¤rencilerin ilgisini canl› tutmak için,
“Hayatta Kendinize Yeni Alternatifler Yarat›n” adl› bir sunum gerçek-
lefltirildi. Sunumda ö¤rencilere hayatta kendilerine yeni alternatifler
yaratmalar› ve yaratt›klar› alternatiflerin hem ifl yaflamlar›nda hem
sosyal yaflamlar›nda sa¤layaca¤› kolayl›klar aktar›ld›. 

Elginkan Holding kariyer günlerindeydi

Dr. Habibe Akflit
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Elginkan Vakf›’n›n bu y›l ikincisini düzenledi¤i “2007 Y›l› Türk Kültürü
Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri” Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yap›lan
törenle sahiplerini buldu. Türkiye için büyük öneme sahip iki proje 
Elginkan Vakf› taraf›ndan ödüllendirildi

Tan›t›m filminin ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere sahneye 
Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz da-
vet edildi. Prof. Dr. Do¤rusöz sözlerine, “fiu anda Vakf›m›z’›n önemli
günlerinden birini yafl›yoruz. Kültürel ve teknolojik geliflmemize yap-
t›klar› önemli katk›lardan dolay› elleri öpülesi insanlara takdirlerimizi
belirtece¤iz; naçizane ödüller verece¤iz” diyerek bafllad›. Kültürel ve
teknolojik geliflmenin, toplumsal geliflmenin temelini oluflturan önem-
li süreçlerin bafl›nda geldi¤ini ifade eden Prof. Dr. Do¤rusöz, “‹letiflim
toplumsal ahengin temelini oluflturuyor; bunun da önemli arac› dili-
miz. Bu konulara hiçbir karfl›l›k beklemeden y›llar›n› ve uykusuz gece-
lerini harcayan bu bilim ve teknoloji insanlar›m›z› ne kadar takdir et-
sek ve övsek azd›r” dedi. 

Törende Prof. Dr. Halim Do¤rusöz’ün ard›ndan Bo¤aziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ayfle Soysal ve Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. 
fi. Haluk Akal›n birer konuflma yapt›. Her iki isim de konuflmalar›nda, 
Elginkan Vakf›’n›n Türk kültürünü ve teknolojideki geliflmeleri destekle-
yen yaklafl›mlar›n›n, ülkenin kültürel de¤erlerine sahip ç›k›lmas› ve ülke-
nin teknoloji alan›nda geliflmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti.

‹flte kazanan projeler...
“Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü”, “Türk Dünyas› Ortak Edebiyat›” pro-
jesiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Mer-
kezi bünyesinde Yüksek Kurum Baflkan› Prof. Dr. Sad›k Tural ve ekibi-
ne verildi. “Türk Dünyas› Ortak Edebiyat›” projesi kapsam›nda; Türkiye
Cumhuriyeti, ba¤›ms›z Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Kazakistan,
K›rg›zistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Kuzey K›br›s Türk Cumhuri-
yeti’nin yan› s›ra; Rusya, Çin, Irak, Suriye, Avrupa ve Avustralya yer al-
d›. Projeyle bu ülkelerde yaflayan Türk topluluklar› aras›ndaki dil, tarih
ve kültüre dayal› ortakl›¤›n en kesin belgeleri olan edebi metinler ile bu

metinleri haz›rlayanlar tek bir eserde topland›. 31 cilt ve 17 bin 270
sayfadan oluflan “Türk Dünyas› Ortak Edebiyat›” projesi, sahas›ndaki
tek ve en önemli kaynak özelli¤i tafl›yor. DPT’ye sunulan proje, yat›r›m
program›na al›nd›.

“Teknoloji Ödülü” ise, “Bilgi Arama Motoru” projesini gerçeklefltiren
AGMLAB Biliflim Teknolojileri Ltd. fiti.’nde görev yapan araflt›rmac›
grubuna verildi. Ödülü araflt›rmac› grubu ad›na fiirket Müdürü Güven
Fidan ald›. ‹lk Türkçe bilgi arama motoru olan “bilgi.com projesi”yle
Türkçe içerik için dil özelliklerini destekleyen, kaliteli içerik servisleri
sunan, Türkiye’de ve Türkçe konuflan di¤er ülkelerde yerel olarak hiz-
met verecek bir teknoloji gelifltirilmesi hedeflendi. “bilgi.com”, TTGV
ve TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programlar› Baflkanl›¤›
(TEYDEB) taraf›ndan destekleniyor. 

Tören, keman sanatç›s› Cihat Aflk›n’›n flefli¤inde Aflk›n Ensemble grubunun
verdi¤i konserle ve ard›ndan düzenlenen kokteylle son buldu.

Elginkan Vakf›’ndan 
iki dev projeye ödül

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Bafl-
kan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, “Türk
Kültürü Araflt›rma ve Teknolojileri
Ödülleri” töreninde yapt›¤› konuflma-
da Elginkan Toplulu¤u’nun Kurucusu
Hüseyin Ekrem Elginkan’›n öngörüle-
riyle oluflturulan Vakf›n amaçlar›n-
dan da söz etti. Prof. Dr. Do¤rusöz bu
amaçlar› flu flekilde s›ralad›:
• Kültür de¤erlerimizi, tarihimizde
bizi büyüten örf, âdet ve manevi de-
¤erlerimizi ve Türkçemizi araflt›rmak,
araflt›rmalar› desteklemek, korumak, yaflatmak ve tan›tmak,
• Bilim, teknoloji ve e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek,
• Ülke sanayiinin ihtiyaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetifltirilmesine ve bu
suretle ülkenin istihdam imkânlar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›-
da bulunmak için okullar ve e¤itim kurumlar› açmak, iflletmek.
Bafllang›çta daha çok üçüncü amaç üzerinde durduklar›ndan söz eden
Prof. Dr. Do¤rusöz, bunun nedenlerinden biri olarak, kurucu flirketler-
de bu alanda var olan birikimi gösterdi. Bu deneyimi Vakfa tafl›yarak
h›zl› bir flekilde sonuç ald›klar›n› belirten Prof. Dr. Halim Do¤rusöz,
“Kurdu¤umuz mesleki ve teknik e¤itim merkezlerimiz, Manisa’daki
Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi, Bolu Mesleki
ve Teknik E¤itim Merkezi ve ‹zmit’teki Ahmet Elginkan Mesleki ve Tek-
nik E¤itim Merkezi umdu¤umuzun ötesinde baflar› sa¤lad›. Ancak ihti-
yaç o kadar büyük ki hepsini karfl›lamaya bizim gücümüz yetmez. Bu
nedenle sivil toplum kurulufllar›n›n (STK) bize kat›lmalar›n› diliyoruz ve
buradan onlara mesaj gönderiyoruz” dedi.
Üçüncü amaç üzerinde daha çok durmalar›n›n di¤er nedeni olarak,
kurucu flirketlerin mütevaz› ba¤›fllar›na ba¤›ml› olmalar›n› gösteren
Prof. Dr. Do¤rusöz, “Bu kadar destekle ancak bu kadar›n› götürebilir-
dik. Ama flimdi dikkatimizi önemli sayd›¤›m›z bu iki amaca da yönelt-
mifl bulunuyoruz. Ödül program›m›z bunun iflaretidir. Elbirli¤iyle ülke-
mizin kültürel geliflimine katk›da bulunaca¤›m›za inan›yoruz” dedi.

Elginkan Vakf›’ndan 
iki dev projeye ödül

“Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü”nü kazanan ekip, ödülü Prof. Dr. Ayfle Soysal’›n 
elinden teslim ald›.

“Teknoloji Ödülü”nü kazanan AGMLAB ekibi ödülü Yücel Unan’dan teslim ald›.

“STK’lar›n bize kat›lmalar›n› diliyoruz”

“Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri”nin sahiplerini buldu¤u tören 
sonunda jüri üyeleri, kazanan ekiplerle birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdi.

EElginkan Vakf› taraf›ndan bilim ve teknoloji alan›ndaki faaliyetlerin tefl-
vik edilmesi ve desteklenmesi amac›yla 2006 y›l›nda ilk kez düzenle-
nen “Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri”nin ikincisi 31
Mart’ta Bo¤aziçi Üniversitesi’nin Albert Long Hall Salonu’nda düzenle-
nen bir törenle gerçeklefltirildi. 

Türk kültürel miras›n› yaflatmak ve bilim insanlar›n›n Türk kültürü ve
teknoloji alanlar›nda yapt›klar› araflt›rmalar› ortaya ç›karmak amac›yla
düzenlenen “2007 Y›l› Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri”
kapsam›nda Elginkan Vakf›, Google özelli¤indeki ilk Türkçe “Bilgi Ara-
ma Motoru” projesi ve 31 ciltten oluflan “Türk Dünyas› Ortak Edebiya-
t›” eseriyle iki projeyi ödüllendirdi.

‹ki dalda düzenlenen ödüllerin “Türk Kültürü Araflt›rma” dal›nda;
20’den fazla Türk devleti ve toplulu¤unda, farkl› lehçelerdeki edebi
ürünler ve edebi flahsiyetler hakk›ndaki bilgi ve belgelerin bir araya top-
land›¤› “Türk Dünyas› Ortak Edebiyat›” adl› proje ödüle de¤er görüldü.

“Teknoloji” dal›nda ise Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› taraf›ndan
desteklenen, Türkçe kullan›m için gelifltirilen teknolojisiyle Google
özelli¤indeki ilk Türkçe “Bilgi Arama Motoru” projesi ödüle de¤er gö-
rüldü. Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulufllar›n›n aday önerileriy-
le belirlenen “Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri” kapsam›n-
da bu y›l her iki dalda kazanan projelerin sahipleri, Elginkan Vakf› tara-
f›ndan proje bafl›na 35 bin YTL ile ödüllendirildi. 

Bilim insanlar›ndan akademisyenlere...
Bu y›l düzenlenen ödül törenine Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ayfle Soysal ve Türk Dil Kurumu Baflkan› Prof. Dr. fi. Haluk Aka-
l›n’›n yan› s›ra üniversitelerden, bilim çevrelerinden ve ifl dünyas›ndan
çok say›da davetli kat›ld›. Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’yla bafllayan
tören, Elginkan Ailesi’nin çal›flmalar› ve Elginkan Toplulu¤u’nun gerek
kurulufl gerekse büyüme sürecini anlatan tan›t›m filmiyle devam etti.
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vi’nin yay›n kurulu; e¤itim, kültür ve teknolojik alandaki yay›nlar›n›
desteklememizi talep ettiler. Biz de uygun flartlar alt›nda bu talebi de-
¤erlendirdik. Amac›m›z maliyeti düflük fakat faydas› büyük ifller ç›-
kartabilmek. Yay›n kurulunun yapm›fl oldu¤u teklif amaçlar›m›zla
do¤ru orant›l› oldu¤u için, talebi kabul ettik ve çal›flmalara bafllad›k.
Sonuçta Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi’nin aday olarak bizlere gös-
terdi¤i kitaplar aras›ndan ülkemize entelektüel ve teknolojik aç›dan
en fazla katk›y› sa¤layabilecek kitaplar› seçtik. 150 bafll›k aras›ndan
seçti¤imiz 25 kitab›n, ülkemizdeki 300 lisenin kütüphanesine da¤›t›l-
mas›nda karar k›ld›k. Okullar›n önemli bir k›sm›n› Anadolu Liseleri
oluflturuyor. Yard›m edilecek okullar› seçerken liseye girifl s›nav›nda
baflar› gösteren okullara öncelik verdik. Bu projemizin Türkiye’nin
entelektüel düflüncesine katk›s› olaca¤›na inan›yoruz.”

Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› Genel Müdürü Günseli Tarhan: 
“Amac›m›z do¤ru kitaplar›n do¤ru hedef kitleye ulaflmas›”

“Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, yay›nlar›n›n kalitesiyle öne ç›kan bir
yay›nevi. Yay›nevinin kitaplar›yla gerek liselerin gerekse üniversitele-
rin kütüphanelerine de¤er kazand›rmay› amaçlad›k. Hedefimiz do¤-
ru kitaplar›n do¤ru hedef kitleye ulaflmas›n› sa¤lamakt›. Hem lise hem
de üniversiteler için düflündü¤ümüz iki proje do¤rultusunda, okulla-
ra hangi kitaplar›n gitmesi gerekti¤ini ve ö¤renciler taraf›ndan hangi-
lerinin okunabilir olaca¤›n› de¤erlendirdik. Sonuçta liseleri kapsayan
ilk projemiz için her zaman iflbirli¤i içinde oldu¤umuz Elginkan 
Vakf›’yla görüflmeye karar verdik. Elginkan Vakf› yapt›¤› de¤erlendir-
melerden sonra teklifimizi amaçlar›na uygun gördü. Böylece üniver-
siteler ve liselerden oluflan iki ayakl› projemizin ilk k›sm› için 
Elginkan Vakf›’yla çal›flm›fl olduk. Bu iflbirli¤inden büyük mutluluk
duyuyoruz. Yard›m yap›lacak olan okullar› seçerken, kütüphanesi
olan ve okuma düzeyi yüksek e¤itim kurumlar›n› ön planda tutman›n
daha mant›kl› olaca¤›na karar verdik. Bunun nedeni, ö¤rencilerin
okuma merak›ndan dolay› yard›mdan daha fazla fayda elde edebile-
cekleri düflüncesiydi.”

Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi Yay›n Kurulu Baflkan› Murat Gürsoy:
“K›sa sürede, baflar›l› bir iflbirli¤i yapt›k”

“Bu, Elginkan Vakf›’yla gerçeklefltirdi¤imiz ikinci büyük proje. Geçen
sene ‘Kandilli Rasathanesi El Yazmalar› Katalo¤u’nun birinci cildinin ya-
y›mlanmas› konusunda birlikte çal›flm›flt›k. Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›-
nevi ders kitaplar›n›n yan› s›ra özellikle bilim, sanat ve sosyal bilimler
alanlar›nda tüm Türkiye’ye önemli yay›nlar sunan bir yay›nevi. Elginkan
Vakf›’n›n büyük projelerde yay›nevimize önemli katk›lar› oldu ve olma-
ya da devam ediyor. Türkiye’de yay›mc›l›k sorunlar›ndan biri kitaplar›
basman›n ötesinde, onlar› do¤ru adreslere ulaflt›rmak. Kitaplar›n do¤ru-
dan okuruna ulaflmas› ad›na projelendirme yapt›k. Bu projeler üniversi-
telere ve liselere yönelik oldu. Liseler k›sm›n› Elginkan Vakf›’yla beraber
k›sa sürede baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirdik.”

Elginkan Vakf›, 2004 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile
“Yeni Fikirler Yeni ‹fller” isimli bir yar›flma bafllatt›. Halen baflar›yla de-
vam etmekte olan yar›flman›n amac›, üniversite ö¤rencileri aras›nda tek-
nolojiye ve yenilikçili¤e dayal› giriflimcili¤i teflvik etmek ve desteklemek.
Yar›flmada birinci gelen gruba Elginkan Vakf› taraf›ndan önerdikleri pro-
jeyi gerçeklefltirebilmeleri için gerekli yard›m yap›l›yor ve grubun ODTÜ
içindeki Teknopark’ta yer almalar› sa¤lan›yor. Elginkan Vakf› flimdi de
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde benzer bir yar›flma bafllat›yor. Bu kapsamda 
Elginkan Vakf› ile Bo¤aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne¤i (BÜMED) ve
Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› (BÜVAK) aras›nda “Yeni Düfller Yenilikçi Dü-
flünceler” isimli proje yar›flmas› düzenleniyor. Üniversite ö¤rencilerinin
yenilikçi ve yarat›c› düflünmeye teflvik edilmesi ve özendirilmesini amaç-
layan yar›flmaya kat›lmak için Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencisi olmak flar-
t› da aranm›yor. Birinci olan›n projesi mutlaka hayata geçirilecek. Böyle-
ce üniversite ö¤rencilerinin teknoloji ve e¤itime yönelik yenilikçi projele-
rini duyurabilecekleri bir ortam sa¤lanm›fl olacak.

“Yeni Düfller Yenilikçi Düflünceler”

300
kitap 
yard›m›

liseye 

Elginkan Vakf›, Bo¤aziçi Üniversitesi
Yay›nevi ile birlikte önemli bir sosyal
sorumluluk çal›flmas›na daha imza
att›. Üniversitenin yay›nlar›ndan 
oluflan 25 kitap yurt genelindeki 
300 lisenin kütüphanesine ba¤›flland›

T
Türkiye’nin kültür ve e¤itim hayat›na bilimsel katk›da bulun-
mak, üniversitede üretilen ve derlenen bilgilerin ö¤rencilere ile-
tilmesinde köprü oluflturmak amac›yla Elginkan Vakf› ve 
Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi örnek bir sosyal sorumluluk ça-
l›flmas› gerçeklefltirdi. E¤itim alan›ndaki faaliyetlere destek ver-
me misyonuyla y›llard›r çal›flmalar yapan Elginkan Vakf›’n›n
deste¤iyle Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi’nden ç›kan 25 kitap,
Türkiye genelinde seçilen 300 lisenin kütüphanesine hediye
edildi. Bu de¤erli çal›flma hakk›ndaki görüfllerini almak üzere
Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi’nde Elginkan Vakf› Müdürü 
Osman Çetin Evranuz, Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› Genel Mü-
dürü Günseli Tarhan ve Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi Yay›n
Kurulu Baflkan› Murat Gürsoy ile bir araya geldik.

Elginkan Vakf› Müdürü Osman Çetin Evranuz: 
“Entelektüel düflünceye katk›da bulunuyoruz”

“Elginkan Vakf›’n›n e¤itime, kültüre ve teknolojiye destek
programlar› var. Bu program ve projeleri Bo¤aziçi Üniversi-
tesi’yle beraber yürütüyoruz. Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›ne-

Soldan sa¤a: Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› Genel Müdürü Günseli Tarhan, Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi Müdürü Ergun Kocab›y›k Elginkan Vakf› Müdürü
Osman Çetin Evranuz, Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi Yay›n Kurulu Baflkan› Murat Gürsoy ve Elginkan Vakf› Planlama Uzman› Filiz Okumufl.
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UNICERA’da E.C.A. ve SEREL’den 
tasarruflu armatürler

1988 y›l›ndan bu yana her y›l Nisan ay›nda ‹stanbul'da düzenlenen
UNICERA Seramik ve Banyo Fuar›, bu y›l 9-13 Nisan tarihleri aras›nda
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi. 

Türkiye Seramik Federasyonu, T‹MDER Tesisat ve ‹nflaat Malzemecileri
Derne¤i ve TÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi. iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
ve 170'in üzerinde firman›n stant kurdu¤u 20. UNICERA Fuar›'nda
E.C.A. ve SEREL de tasarrufu, sa¤l›¤›, esteti¤i ve konforu bir arada sunan
yeni ürün serileriyle yer ald›. Fayans, seramik kaplama malzemeleri, vit-
rifiye ürünleri, küvetler, armatürler, banyo mobilyalar› ve aksesuarlar›,
granit, do¤altafl, cam mozaik, mermer, jakuzi ve seramik yan sanayi
ürünlerinin sergilendi¤i fuar› 60 binin üzerinde yerli ve yabanc› misafir
ziyaret etti. 

Ana tema “su ve enerji tasarrufu” oldu
Fuarda E.C.A., su ve enerji tasarrufunda ç›¤›r açacak yepyeni ürün ve
çevre dostu armatür ve aksesuarlar›n›, SEREL ise seramik sa¤l›k gereç-
leri, küvet, banyo ve mutfak çözümlerini 480 m2’lik alanda tüketiciyle
buluflturdu. Dünyan›n tek devlet destekli markalaflma program› 
TURQUALITY’de sektöründe ilk seçilen E.C.A.’n›n fuarda sergiledi¤i
ürünlerde öne ç›kard›¤› ana tema ise küresel ›s›nma tehdidi karfl›s›nda
1999 y›l›ndan bu yana tüm ürünlerinde kulland›¤› “su ve enerji tasar-
rufu” oldu. SEREL ise yeni tasar›ml› lavabo, küvet, klozet ve di¤er ye-
ni ürün çeflitlerini profesyonellerin be¤enisine sundu. Kuruldu¤u gün-
den bu yana s›hhi tesisat armatürleri ve valfleri pazar›nda lider marka
olan E.C.A., ilk tasarruflu armatürü MIX2000 serisini 1999 y›l›nda

üretti ve Türkiye’de su tasarrufu kavram›n› ilk kez uygulayan firma ol-
du. Enerji tasarrufu sa¤lamas›n›n yan› s›ra standart armatürlerde daki-
kada 18 litre akan suyu befl litreye düflüren Topaz serisi de literatüre
pazar›n en devrimci armatürü olarak geçti.

“Kendi rekorumuzu k›r›yoruz”
Pazarda dakikada 18 litre su ak›tan armatürlere
karfl›n E.C.A.’n›n gelifltirdi¤i tasarruflu mekaniz-
malarla tüm armatürlerde, önce dakikada akan
su miktar›n› sekiz litreye, ard›ndan befl litreye
düflürdü¤ünü söyleyen ELMOR fiirket Müdürü
Hakan Günderen, “Tüm zamanlar›n en tasar-
ruflu armatürlerini üreten E.C.A. bugün befl lit-
reyle tasarruflu armatürlere yeni bir standart ge-
tirdi” dedi. Geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi, bu y›l da tüm kamuoyuna su se-
ferberli¤i yapma ça¤r›s›nda bulunan Günderen, flunlar› söyledi: “Bugün
tüm ürünlerimiz, standart olarak enerji ve su tasarruflu üretiliyor. Daha
az enerji ve daha az su tüketen ürünler üzerinde Ar-Ge birimimiz sürek-
li çal›fl›yor. 2007 y›l›nda pazara sundu¤umuz Topaz armatürümüzün re-
korunu flimdi dakikada befl litre su ak›tan yeni armatür serilerimiz k›r›-
yor. Yak›n bir zamanda befl litrelik rekoru k›rmak üzere yeni ürünlerimi-
zi pazara sunmaya haz›rlan›yoruz. Bu tasarruflu ürünlerimiz, Elginkan
Toplulu¤u’nun teknoloji üreten kurum kimli¤inin ürünleridir. Hedefimiz
inovasyon yat›r›mlar›yla katma de¤erli ürünler üretmek ve bu ürünlerde
dünya çap›nda iddial› olmakt›r.”

Elginkan Toplulu¤u, 
may›s ay›nda ELMOR
Plus Kozyata¤› ve 
ELMOR Plus Antalya
ma¤azalar›n›n aç›l›fllar›n›
yaparak ma¤azac›l›k 
yat›r›m zincirinin ilk 
halkalar›n› oluflturdu

Elginkan Toplulu¤u, 2008 y›l›n› “ma¤azac›l›kta” at›l›m y›l› ilan etti. Top-
luluk, ma¤azac›l›k alan›ndaki at›l›m›n› ELMOR Plus, ELMOR Concept
ve ELMOR Shop olmak üzere üç farkl› konseptte tasarlad›¤› ma¤azalar-
la hayata geçiriyor. 

‹lk ma¤azalar Kozyata¤› ve Antalya’da
Elginkan Toplulu¤u’nun yap› sektöründe faaliyet gösteren flirketi 
ELMOR’un ad›n› tafl›yan ilk “ELMOR Plus” ma¤azas›, 15 May›s’ta genifl
bir kat›l›mla ‹stanbul Kozyata¤›’nda aç›ld›. ELMOR Plus ma¤azalar zin-
cirinin ikincisi ise Antalya’da aç›ld›. 

Çok say›da mimar›n kat›ld›¤› ELMOR Plus Kozyata¤›’n›n aç›l›fl›nda ko-
nuflan Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan› Yücel Unan,
E.C.A. ve SEREL markalar› için 2010 y›l›na kadar 100 milyon dolar yat›-
r›m planlad›klar›n› söyledi. Yücel Unan, “Özellikle sektör profesyonel-
leri ve mimarlar›n ürünlerimize rahat bir ortamda ulaflabilmeleri için
‘ma¤azac›l›k’ bu y›l yat›r›m kalemlerimiz aras›nda önemli bir yer ala-
cak” dedi. Unan sözlerine flöyle devam etti: “2007 y›l›nda 600 milyon
dolar ciro gerçeklefltiren bir sanayi grubuyuz. 50 ülkeye ihracat yap›yo-

ruz. Ürün gelifltirmedeki en büyük gücümüzü teknolojik altyap›m›z ve
Ar-Ge birimimizin yarat›c› yeteneklerinden al›yoruz. 50 Türk mühendi-
sinin çal›flt›¤› Ar-Ge bölümü için ay›rd›¤›m›z kaynak y›ll›k bazda 10 mil-
yon dolar civar›ndad›r. Fonksiyonellik, çevreye duyarl›l›k ve ergonomi
ürün tasar›mlar›m›zda öne ç›kan bafll›ca özelliklerdir. E.C.A. bugün yak-
lafl›k 120 ülkede tescilli bir markad›r. Gururla söyleyebilirim ki, sektörü-
müzdeki öncü yaklafl›mlar›m›zla, dünya trendlerini ülkemize tafl›yan
de¤il, trend yaratan bir kurulufluz. Çünkü gelece¤i bugünden görerek
üretim yapman›n ‘gelece¤i’ yaratmak oldu¤una inan›yoruz.”

Antalya’daki ma¤azan›n aç›l›fl›nda ise Elginkan Toplulu¤u fiirketleri 
‹dare Meclisi Baflkan Vekili Muzaffer Zeren ile birlikte kurdele kesen
Muratpafla Belediye Baflkan› Süleyman Evcilmen, ülke ekonomisine kat-
k›da bulunarak yat›r›m yapan Elginkan Toplulu¤u’nu kutlad›. Elginkan
Toplulu¤u’nun ELMOR Plus Kozyata¤› ma¤azas›ndaki ifl orta¤› 
Aksimum Yap› Malzemeleri A.fi., Elmor Plus Antalya ma¤azas›ndaki ifl
orta¤› ise Detay S›hhi Tesisat ‹nflaat A.fi. oldu. E.C.A. ve SEREL ürünleri,
Kozyata¤› ELMOR Plus ma¤azas›n›n 500 m2’lik, Antalya Elmor Plus ma-
¤azas›n›n 700 m2’lik alan›nda tüketicilere sunuluyor.

“Ma¤azac›l›kta” büyük at›l›m 

Antakya Ottoman’da E.C.A. ürünleri
Antakya Ottoman Palace Thermal Resort & Spa, Kongre Merkezi’nde kullan›lan banyo ve
genel kullan›m alanlar› armatürleri fl›kl›k ve tasarrufun bir arada bulufltu¤u E.C.A. armatür
ürünleri aras›ndan seçildi. ELMOR Adana Bölge Sat›fl Müdürü Enver Öz, “Turizm sektö-
rünün toplam faaliyetimiz içindeki yeri yüzde 20 civar›nda. Ottoman Palace Thermal
Otel’de de hijyen ve su tasarrufu sa¤layan, estetik E.C.A. markal› ürünlerimiz kullan›ld›.
Bölgemizde bulunan di¤er turistik otellerde de E.C.A. ve SEREL markal› ürünler kullan›l›-
yor” dedi.

Antakya Ottoman, ilin tescilli tek befl y›ld›zl› tesisi olarak hizmet verecek.

ELMOR Plus Kozyata¤› ELMOR Plus Antalya

ELMOR Adana
Bölge Sat›fl
Müdürü 
Enver Öz
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Arkimeet konferans serisi 15 Nisan’da, Alman ça¤dafl mimarl›¤›na dam-
gas›n› vuran Meinhard von Gerkan’›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Sektör pro-
fesyonellerinin ve ö¤rencilerin büyük ilgi gösterdi¤i konferans, Harbiye
Askeri Müze’de düzenlendi. 40 y›ll›k meslek hayat›n›n yarat›c› birikim-
lerini izleyicilerle paylaflan von Gerkan, slaytlar eflli¤inde yapt›¤› konufl-
mada dünyan›n dört bir yan›nda gerçeklefltirdi¤i yenilikçi tasar›mlara ör-
nekler sundu.

ELMOR’dan 
von Gerkan’a plaket
Meinhard von Gerkan’› kürsüye davet
etmeden önce bir konuflma yapan 
ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günde-
ren, Meinhard von Gerkan gibi bir
dünya gurusunu Türkiye’de a¤›rla-
maktan büyük mutluluk duyduklar›n›
belirtti. Günderen, bu konferans› dü-
zenlemekteki amaçlar›n›n mimaride
yükselen dünya trendlerini usta bir
isim taraf›ndan sektör profesyonelleri-
ne aktarmak oldu¤unu söyledi. “Ku-
rum olarak global yeniliklerin takipçi-

si olmay› amaç edindik. Türkiye’nin ilk tasarruflu armatürünü üreten 
Elginkan Toplulu¤u olarak bu konudaki çal›flmalar›m›za her geçen gün
yenilerini ekliyor ve çevreye duyarl› ürünlere imza atmaya devam edi-
yoruz. Bu do¤rultuda sektörümüzdeki en büyük farklar›m›zdan biri, ye-
nilikçi, özgün ürünlerimiz ve tasar›m anlay›fl›m›zd›r. Gerek üretim, ge-
rek tasar›m kimli¤imizle kendi trendlerini yaratabilen markalar›n sahibi-
yiz. Profesyonellerden ve nihai tüketiciden gelen bilgi ak›fl›, tasar›mc›la-
r›m›z› yönlendiren en önemli unsurlardan biridir” diye konuflan Günde-
ren, tasar›mlar›n›n ilke olarak fonksiyonellik, ergonomi ve çevreye du-
yarl›l›k kavramlar›ndan güç ald›¤›n› belirtti. 

Hakan Günderen ayr›ca, Topluluk olarak 2010 y›l›na kadar E.C.A. ve
SEREL markalar› için 100 milyon dolar yat›r›m yapmay› planlad›klar›n›
aç›klad›. Mimarlara seslenerek, “Sizler için proje aflamas›nda istenilen

modellerin bire bir sunulmas›n›n önemini biliyoruz” diyen Günderen,
bu do¤rultuda haz›rlanan yeni bir yaz›l›m›n da müjdesini verdi. Bu ya-
z›l›mla ürünlerin kullan›m ortamlar›ndaki görünümleri asl›na yak›n bir
flekilde modellenecek, çeflitli alternatif kombinasyonlar denenebilecek.
Bu üç boyutlu modelleme uygulamas› sayesinde E.C.A. ve SEREL’in
ürün katalo¤una ulafl›labilecek, ürünler proje dahilinde kullan›l›rken efl-
zamanl› bütçelendirme yap›labilecek. Hakan Günderen, konuflmas›n›n
ard›ndan Prof. Meinhard von Gerkan’› kürsüye davet ederek Elginkan
Toplulu¤u ad›na plaketini takdim etti.

Hakan Günderen’in ard›ndan söz alan von Gerkan, daha önce de gel-
di¤i Türkiye’de bulunmaktan her zaman oldu¤u gibi mutluluk duydu¤u-
nu söyleyerek konuflmas›na bafllad›. 40 y›ll›k tecrübesi ve dünyan›n her
yerinde imzas›n› att›¤› tasar›mlar›yla izleyenlere mimari tasar›m dünya-
s›nda genifl bir perspektif sunan ünlü mimar, tasar›m dünyas›ndaki en
son global e¤ilimleri kat›l›mc›larla paylaflt›. Günümüzde mimari alanda-
ki tasar›mlar›n yüksek kaliteyi hedeflerken art›k ekolojik olmas›na da
önem verildi¤ine dikkat çeken Meinhard von Gerkan, mekânlarda art›k
üslup ya da dekorasyon de¤il, iklim flartlar›na uygunluk ve enerji tasar-
rufu gibi unsurlar›n ön plana ç›kt›¤›n› belirtti. Tasar›mlar›nda sadeli¤e
önem veren mimarl›k gurusu, basit uygulamalarla amaca ulaflman›n
mümkün oldu¤unu hat›rlatt›. Konuflmas›n› tasarlad›¤› mekânlardan olu-
flan bir slayt gösterisiyle destekleyen von Gerkan, özellikle Çin’de tasa-
r›m konusunda büyük geliflme kaydettiklerini söyleyerek Çinliler ve bü-
tün Asyal›lar›n ö¤renme yeteneklerine ve esnekliklerine hayran oldu¤u-
nu ifade etti. 

400’den fazla ödüle sahip
Türkiye’de Ankara Sheraton Hotel ve Calista Luxury Resort Belek’in pro-
jelendirmesini yürütmüfl olan Meinhard von Gerkan’›n ofisi Gerkan
Marg & Partners Architekten, ulusal ve uluslararas› 10 flubesinde çal›flan
300’den fazla personeli ve 200’ü birincilik olmak üzere 400’den fazla
ödüle ve 230’dan fazla tamamlanm›fl yap›ya sahip. FIFA 2010 Dünya
Kupas›’n›n düzenlenece¤i Güney Afrika Cumhuriyeti için üç stadyum
birden infla edecek olan von Gerkan, ça¤dafl mimarl›k içinde ayr› bir du-
rufla sahip, belli bir zamana ait olmayan zarif tasar›mlar›yla tan›n›yor.

Almanya’n›n köklü mimarl›k ofisi Gerkan Marg & Partners
Architekten’in kurucu mimar› olan Meinhard von Gerkan, 21.
Arkimeet Konferans› için E.C.A. ve SEREL sponsorlu¤unda
Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin konu¤u oldu

Ça¤dafl mimarl›¤›n gurusu: 

Meinhard von Gerkan 2008 y›l› e¤itim programlar› kapsam›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤›’yla yap›lan protokol kapsam›nda EMAR tara-
f›ndan düzenlenen, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ve F›-
rat Plastik firmas› taraf›ndan desteklenen “S›hhi Tesisat
Uyum Kurslar›”, 10-14 Mart tarihleri aras›nda Edirne
Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde 51 kifli, 12-16 May›s
tarihleri aras›nda Adana ‹smet ‹nönü Meslek Lisesi’nde
44 kiflilik s›hhi tesisat ve do¤algaz ustas› grubunun kat›l›m›yla gerçeklefl-
ti. Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla yap›lan protokol kapsam›nda 20 saatlik ser-
tifika program› olarak uygulanan kursta 16 saat teorik, dört saat uygula-

mal› e¤itim gerçeklefltiriliyor. E¤itim amaçl› kullan›lan
E.C.A. ürünleri ilerleyen günlerde Endüstri Meslek 
Lisesi Tesisat bölümü ö¤rencilerinin kullan›m› ama-
c›yla okula hibe ediliyor. E¤itimlerin sonunda kursa
kat›lan tesisat ustalar›n›n, EMAR, Milli E¤itim Bakanl›-
¤› ve Türkiye ‹fl Kurumu onayl› sertifikalar› düzenle-
nen törenlerle verildi. 2000-2008 y›llar› aras›nda 

Türkiye genelinde gerçeklefltirilen 24 dönem s›hhi tesisat uyum kursla-
r›nda 1403 tesisat ustas› Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤itim Bakanl›¤›
onayl› olarak sertifikaland›r›ld›. 

1403 tesisat ustas› sertifikaland›r›ld›

Elginkan Toplulu¤u, Is› Grubu ürünleri arac›l›¤›yla yaklafl›k 90 ülkeye
yapt›¤› ihracatla Türkiye ekonomisine yüksek seviyede katma de¤er sa¤-
l›yor. Bu kapsamda Is› Grubu ürünleri içinde yer alan E.C.A. markal›
kombiler, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya,
Gürcistan ve ‹ran gibi ülkelerde be¤eniyle kullan›l›yor. Yurtiçinde müfl-
teri hizmetleri konusunda ilkleri baflaran EMAR, iflte bu sebeple yurtd›fl›
hizmet projeleriyle ilgili ülkelerdeki müflterilerine yönelik çal›flmalar
gerçeklefltiriyor. ELEKS’in anlaflma sa¤lad›¤› müflterilere ‹stanbul Malte-
pe E¤itim Merkezi’nde, EMAS fabrika tesislerinde ve ilgili ülkede yerin-
de e¤itim/seminerler düzenleniyor. Bu kapsamda EMAR’›n Azerbay-

can’daki yerleflik müflterisi Türk inflaat
firmas›n›n alt bayi ve tesisatç›lar›n› kap-
sayan 71 kiflilik gruba 26 Nisan’da Bakü
Palace Otel’de seminer ve akflam yeme-
¤i düzenlendi. Seminer sonunda
EMAR’›n alt bayileri içinde sat›fl perfor-
mans› yüksek olan üç firmaya dizüstü
bilgisayar hediye edildi.

Azerbaycan’da e¤itim

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kurulufllar›ndan Türkiye Kalite Der-
ne¤i’nin (KalDer) Genel Kurulu 24 Nisan’da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
200’ü aflk›n üyenin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Yap›lan oylama sonucun-
da yeni yönetim kurulu belirlendi. KalDer’in yönetim kurulu baflkanl›¤›-
na Prof. Dr. Ali R›za Kalyan, baflkan yard›mc›l›¤›na EMAR A.fi.’nin fiir-
ket Müdürü Neslihan Yeflilyurt seçildi. 

EMAR, KalDer’in 
yeni yönetiminde

E.C.A. ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri’nin
katk›lar›yla oluflturulan do¤algaz laboratu-
varlar›n›n 24’üncüsü 4 Nisan’da Kütahya
Hava Er E¤itim Tugay›’nda hizmete aç›ld›.
Vakf› arac›l›¤›yla ülke e¤itimine katk›da bu-
lunan Elginkan Toplulu¤u, böylece bir “s›h-
hi tesisat ve do¤algaz laboratuvar›”n› daha
toplumun hizmetine sunarak nitelikli ö¤-
rencilerin, s›hhi tesisat ve do¤algaz ustalar›-
n›n yetifltirilmesi amac›na katk›da bulundu.

Özellikle Türkiye’de ihtiyaç duyulan teknik ara insan gücünü ye-
tifltiren Elginkan Toplulu¤u, okullara teknik malzeme yard›m› sa¤-
laman›n yan› s›ra bu okullarda oluflturdu¤u “s›hhi tesisat ve do¤al-
gaz dershaneleri”nde e¤itimler veriyor. E¤itim kurumu taraf›ndan
dershane oluflturulmas› için tahsis edilen alanda fiziki flartlar iyilefl-
tirilerek kalorifer, pis su, temiz su ve gaz tesisatlar› oluflturuluyor,
yer ve duvar seramik kaplamas›yla ürün montajlar› yap›larak tüm
cihazlar çal›fl›r durumda teknoloji laboratuvar› olarak ilgili okula
teslim ediliyor. Toplulu¤un katk›lar›yla, ilki 1994 y›l›nda ‹zmir’de
bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aç›lan “s›hhi tesisat ve do-
¤algaz dershaneleri”, 2008 y›l›n›n ilk dört ayl›k dönemine kadar
24 adet çeflitli üniversite, endüstri meslek lisesi ve askeri okulda
aç›lan s›n›flar›nda yaklafl›k 3800 ö¤renci ve 6950 kursiyere e¤itim
olana¤› sa¤lad›. ‹lgili okullar›n e¤itim donan›mlar›na verilen bu
destekle ö¤renci ve kursiyerlerin günümüz s›hhi tesisat ve ›s›tma
teknolojilerini yak›ndan tan›malar› ve pratik e¤itim yapmalar›na
imkân sa¤lan›yor.

Bir do¤algaz 
laboratuvar› daha!



fiirketlerden/EMAR-EMAS fiirketlerden/EMAS

EMAS ve EMAR, Türkiye genelinde 2008 y›l› bafl›ndan bu yana planl›
e¤itim programlar› düzenliyor. Bu kapsamda fiubat-May›s döneminde
K›rklareli, Edirne, Tekirda¤, Kastamonu ve Amasya’da E.C.A. markal› Is›
Grubu ürünlerini tüketicilerle buluflturan bayilerin yan› s›ra mühendisler
ve tesisat ustalar› gibi uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m flirketlerine ve
tüketicilere yönelik e¤itim ve seminerler gerçeklefltirildi. E¤itimler, do-
¤algazl› cihazlar hakk›nda bilgi vermek, son teknolojileri aktarmak ve
güvenli yak›c› cihaz kullan›m› konusunda bilinç oluflturmak amac›yla
tesisat, ifl güvenli¤i, montaj kurallar›, yak›t ekonomisi ve müflteri mem-
nuniyeti konular›nda düzenlendi. Uygulamalara tesisat ustas›, makine
mühendisi, profesyonel kesim ve sektör ilgilisi olmak üzere toplam 525
kiflilik kat›l›m sa¤land›. E.C.A.- De Dietrich merkezi ›s›tma kazanlar› ve
brülörlerin profesyonel kesimle buluflarak avantajlar›n›n, sistem çözüm-
lerinin aktar›ld›¤› seminerler ise 18 Mart’ta Manisa Saruhan Otelde, 20
Mart’ta Denizli Makine Mühendisleri Odas›’nda gerçeklefltirildi. Bay›n-
d›rl›k Bakanl›¤›, Belediye Fen ‹flleri, üniversiteler, teknik sat›n alma grup-
lar›ndan kat›l›m›n sa¤land›¤› seminerlerden toplam 57 kifli yararland›.

EMAR ve EMAS’tan yurt genelinde seminerler

‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n en gözde projelerinden biri olan Enkay
Group’a ait Casamare Evleri, E.C.A. markal› kombileri tercih etti. 98 ko-
nut kapsam›nda projelendirilen Casamare Evleri, beyaz ve elektronik efl-
ya sektöründe dünyan›n en kaliteli markalar›n›n Türkiye distribütörü 
Enkay Group’un ifltiraki olan Enyap›’ya ait. Modern mimarisi, ahflap
kaplama d›fl cephesi, farkl› konseptli yüzme havuzu ve yeflilin her tonu-
nun kullan›ld›¤› çevre düzenlemesiyle dikkat çeken projede, konutlarda
E.C.A. markal› Calora kombiler kullan›l›yor. Mimar Sinan’da yer alan
Casamare Evleri Haziran ay› itibar›yla sahiplerine teslim edildi.

E.C.A. Calora Kombi
Casamare Evleri’ni ›s›tacak

E.C.A., ‹zmir’deki showroom’lar›na bir yenisini ekledi. Gaziemir
Belediye Baflkan› Adnan Yüksel ve EMAS ‹zmir bölge temsilcile-
rinin kat›l›m›yla aç›l›fl› gerçekleflen showroom, Okan Uysal’›n sa-
hip oldu¤u Dinamik Mühendislik taraf›ndan iflletilecek. Aç›l›flta
bir konuflma yapan Okan Uysal, firma olarak kalite ve müflteri
odakl› hizmet anlay›fl›n› amaç edindiklerini ve bu ba¤lamda
E.C.A. gibi köklü bir firman›n deste¤ini almaktan mutluluk duy-
duklar›n› belirtti. Gaziemir’in Etiler Caddesi’ndeki 56 m2’lik genifl
bir alana kurulan showroom’da kombiler, radyatörler, valfler ve
klimalardan oluflan genifl bir ürün yelpazesi yer al›yor.

E.C.A.’dan ‹zmir’de 
yeni showroom

E.C.A. Confeo Premix yo¤uflmal› kombi-
nin yeni bafllayan reklam kampanyas›n-
da yedi farkl› reklam filmi çekildi. 
“Gora” ve “Vizontele” gibi filmlerin ün-
lü yönetmeni Ömer Faruk Sorak taraf›n-
dan çekilen reklam filmlerinden birin-
de yönetmenin kendisi de oyuncu ola-
rak rol ald›. May›s-Haziran dönemin-

de gösterime giren reklam filmi ATCW Reklam Ajan-
s› imzas› tafl›yor. Filmin prodüksiyonu ise Böcek Yap›m taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. E.C.A.’n›n yo¤uflmal› kombisi Confeo Premix’le ilgili baflla-
yan reklam kampanyas›nda, kombinin enerji tasarrufu özelli¤i ve yük-
sek verimine dikkat çekiliyor. Reklam filminde tüketicilerin son zaman-
larda s›k duydu¤u “yo¤uflma” kelimesine kendi bak›fl aç›lar›na göre
aç›kl›k getirilmesi isteniyor ve izleyicinin dikkati çekiliyor. Devam›nda
ise gerçek “yo¤uflma” kelimesinin ne anlama geldi¤i Confeo Premix yo-
¤uflmal› kombinin önemli özellikleriyle anlat›l›yor. Reklam kampanya-
s›nda E.C.A. Confeo Premix yo¤uflmal› kombinin tüketiciye fayda sa¤la-
yan flu özellikleri vurgulan›yor: 24 kW ve 30 kW’l›k kapasite seçene¤i,
hermatik ve fanl› bacal› kullan›m olana¤›, do¤algaz, LPG veya propan
ile kullan›m olana¤›, ar›za teflhis sistemi, 17 ayr› emniyet sistemi, tüke-
tici al›flkanl›klar›n› ö¤renen konfor ve TSE, CE, SEDBUK ve BLUE 
ANGEL belgelerine sahip olmas›. 

E.C.A. büyük bir reklam
kampanyas› bafllatt›

Teknoloji üreten kimli¤i ile Türkiye’nin en büyük sanayi gruplar›ndan
biri olan Elginkan Toplulu¤u, 50 y›l› aflk›n süredir ürünleriyle sektörü-
nün öncüsü olmaya devam ediyor. 2005 y›l›nda York International’›
bünyesine katan Johnson Controls ile iflbirli¤i anlaflmas›na imza atan
Topluluk, Johnson Controls taraf›ndan üretilen York marka klimalar›n
Türkiye’deki distribütörü oldu. E.C.A., bu iflbirli¤iyle kombi, panel rad-
yatör, brülör, boyler, merkezi kazan, flofben ve termosifonlardan ›s›tma
sistemleri ürün gam›na klimalar› da ekliyor. York klimalar› iki farkl›
ürün gam›nda tüketicilerin be¤enisine sunulacak. Ev tipi ürün gam›nda
duvar tipi split ve yer-tavan tipi split klimalar bulunuyor. Hafif ticari tip
klimalar ise salon, gizli tavan ve kaset tipi olarak üretiliyor.

Bu ortakl›kla tüketici ve pazar beklentilerini karfl›lamay› amaçlayan
Elginkan ve Johnson Controls aras›ndaki iflbirli¤i için Hilton Oteli’nde
bir imza töreni gerçeklefltirildi. Törene Elginkan Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri Is› Grubu Koordinatörü
Ömer Özgen, EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse ve Johnson 
Controls Ortado¤u’dan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› ve Genel Müdü-
rü Wilfried Peters ile Johnson Controls Türkiye Genel Müdürü Peter
Harraghy kat›ld›.

Hedef sektör liderli¤i
Törende bir konuflma yapan Ömer Özgen, Elginkan Toplulu¤u’nun hiz-
met verdi¤i her alanda mükemmele ulaflmak için çal›flt›¤›n› belirtti. 120
ülkede tescilli bir marka olan E.C.A.’n›n son 10 y›lda üç kat büyüdü¤ü-
nü söyleyen Özgen, flunlar› söyledi: “Johnson Controls firmas›yla yapt›-
¤›m›z iflbirli¤i sayesinde tüketicilere sunaca¤›m›z York markal› klimalar-
la da sektör liderli¤ini hedefliyoruz. York markal› klimalarla tüketicimi-
ze al›flt›¤› ileri teknoloji ve kaliteyi sunmaya devam edece¤iz.”

EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse ise, “Elginkan Toplulu¤u Is›
Grubu olarak Johnson Controls’un vizyon ve stratejisiyle büyük oran-
da örtüflüyoruz. Yüksek teknolojiyle üretilen York marka klimalar da
yüksek verimlili¤e sahip ve çevreye son derece duyarl› malzemeler-
den üretiliyor. Bu uyumlu iflbirli¤iyle 2007 y›l›nda ortalama 1 milyon
400 bin adetlik sat›fl ve yaklafl›k 630 milyon dolar pazar büyüklü¤ü-
ne sahip Türkiye klima pazar›na yeni bir soluk getirece¤imize inan›-
yoruz. 2008 y›l› için pazarda beklenen büyüme oran› yüzde 12 ola-
rak tahmin ediliyor” dedi.

“E.C.A. piyasan›n en önemli oyuncusu olacak”
2007 y›l›nda Fortune dergisinin seçti¤i ilk 100 flirket aras›nda 67. s›-
rada yer alan Johnson Controls’un Ortado¤u’dan Sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Wilfried Peters, toplant›da yapt›¤› konuflmada dünyada ve
Türkiye’de Johnson Controls’un büyüme hacmini anlatt›. Türkiye
ekonomisinin son birkaç y›lda canland›¤›n› ve yat›r›mlar› teflvik etti-
¤ini söyleyen Johnson Controls Türkiye Genel Müdürü Peter Har-
raghy ise, “Türkiye’nin ekonomisi her geçen gün gelifliyor. Buna pa-
ralel olarak, baflta mini split klimalar olmak üzere konutlara yönelik
klima sistemleri ve hafif ticari klima piyasas›nda ola¤anüstü bir büyü-
me görülüyor. Türkiye 1.4 milyona ulaflan y›ll›k sat›fl adediyle dünya-
n›n en h›zl› büyüyen mini split klima pazarlar›ndan biri haline gelmifl
bulunuyor. YORK klimalar› da kalitesi ve ekonomik enerji tüketimiy-
le, tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de kendi alan›n›n lider mar-
kalar› aras›nda yer alacak” dedi. Peter Harraghy EMAS ile yap›lan ifl-
birli¤inden duyduklar› memnuniyeti belirtti ve iki y›l içinde
E.C.A.’n›n York marka klimalar›n sat›fl›yla piyasan›n en önemli oyun-
cusu haline gelece¤ini söyledi.

50 y›l› aflk›n süredir ›s›tma 
sistemlerinde öncü ve yenilikçi 
çal›flmalar›yla sektöre yön veren
E.C.A., iklimlendirme sistemleri
alan›nda dünyan›n lider markas›
York’un Türkiye distribütörü oldu

E.C.A. ve YORK’tan

dev iflbirli¤i

Elginkan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri Is› Grubu
Koordinatörü Ömer Özgen (sa¤da), Johnson Controls Ortado¤u’dan Sorumlu Baflkan 
Yard›mc›s› ve Genel Müdürü Wilfried Peters ile iflbirli¤inin göstergesi olarak el s›k›flt›.
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fiirketlerden/EMAS

E.C.A., yenilikçi, ileri teknolojiyle üretilen enerji ve su tasarruflu ürünle-
rini 8-11 May›s tarihleri aras›nda CNR Expo Center’da tüketiciler ve sek-
tör profesyonelleriyle buluflturdu. E.C.A. Confeo Premix yo¤uflmal› kom-
bi ve di¤er kombi modelleri, York klimalar, Dicom sistemli kombiler,
panel radyatörler, De Dietrich kazanlar, do¤algaz sayaçlar› ve valf ürün-
leri, E.C.A.’n›n Sodex Fuar›’nda sergiledi¤i ürünler aras›nda yer ald›.
E.C.A., çevre dostu ve tasarruflu ürünlerini, tüketiciler ve sektör profes-
yonelleriyle fuar›n 6 numaral› salonunda yer alan 396 m2’lik A02 stan-
d›nda buluflturdu. 

Sodex Fuar›’n›n y›ld›z›
E.C.A. ürünleri, Bilgi Üniversitesi’nin deste¤iyle kurulan “E.C.A. Tekno-
loji Tüneli”, Sodex Fuar›’n›n y›ld›z› oldu. “Teknoloji Tüneli”nde ziyaret-
çiler E.C.A. ›s›tma ve so¤utma ürünlerini bire bir keflfetme f›rsat› buldu-
lar. 3D teknolojisiyle modellenen E.C.A. ürünleri, 2D animasyon deste-
¤iyle anlat›ld›. Tünele giren ziyaretçiler, tek bir tuflla iki ekrandan birin-
de ürün görsellerini ve yo¤uflmal› kombi teknolojisini izlediler ve ürü-
nün nas›l bir sistemle tasarruf sa¤lad›¤›n› görüp dinlediler. Teknik olarak
bir fuarda ilk kez uygulanan “E.C.A. Teknoloji Tüneli”, tüketiciler ve
sektör profesyonelleri taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

‹flte fuar›n di¤er gözdeleri
• Sodex Fuar›’nda York klimalar› da iki farkl› ürün gam›nda tüketicilerin
be¤enisine sunuldu. Ev tipi ürün gam›nda duvar tipi split ve yer-tavan ti-
pi split klimalar bulunurken, iyi gaz R410A kullan›lan York Taurus kli-
malar, çevreci özellikleriyle ön plana ç›k›yor. Salon, gizli tavan ve kaset

tipi olarak üretilen hafif ticari tip klimalarda ise ürünün genifl aral›kl› ka-
pasite seçenekleri dikkat çekiyor. 

• Tüketicinin ›s›nma ihtiyaçlar›na konforlu çözümler üreten E.C.A.’n›n,
son teknolojiyle üretti¤i Dicom kombileri ise, ilk devreye giriflte sessiz
çal›flmas›, düflük ve yüksek voltaj korumas›n›n getirdi¤i yüksek emniye-
ti ve sa¤lad›¤› yüksek verimle fark yarat›yor.

• Fuarda sergilenen ve tamam› Türk mühendisler taraf›ndan enerjinin
verimli kullan›lmas› amac›yla gelifltirilen çevre dostu E.C.A. Confeo 
Premix yo¤uflmal› kombiler, yüzde 107.5’a varan yüksek ›s›l verimi do-
lay›s›yla konvansiyonel tip kombilere göre kullan›c›s›na y›lda yüzde
20’ye varan enerji tasarrufu sa¤l›yor. Bu ak›ll› kombi, son 24 saat için-
deki kullan›m suyu taleplerini izleyebiliyor ve tüketicilerin kullan›m su-
yu al›flkanl›klar›na göre s›cak kullan›ma haz›r bulundurabiliyor.

• fi›k tasar›ml›, kolay temizlenebilen ve hijyen bir ürün olan E.C.A. pa-
nel radyatörleri de fuarda yer alan ürünler aras›ndayd›. Bu ürün; aynal›
dikey, dikey düzlem yüzeyli ve standart özellikli olarak üretildi.
E.C.A.’n›n bu yeni tasar›ml› ürünü, güvenli kullan›m için üretim aflama-
s›nda zorlu testlerden geçerek tüketiciye ulafl›yor. Otomatik test havuz-
lar›nda bilgisayarl› sistemle 13 bar bas›nçta test edilen E.C.A. panel rad-
yatörler yüzde 100 s›zd›rmazl›k kontrolü sayesinde yüksek emniyetle
kullan›l›yor. 

• ‹deal baca koflullar›n›n bulunmad›¤› ortamlar için gelifltirilen E.C.A.
hermetik flofbenlerde kullan›lan hermetik baca setiyle, yanma için ge-
rekli hava d›fl ortamdan temin ediliyor. “Afl›r› ›s›nma emniyet sensörü”

bulunan flofbendeki bu özellik, kullan›c›s›-
na üstün bir emniyet sunuyor. 

• 300 y›ll›k tecrübesiyle Frans›z De Diet-
rich markas›n›n Türkiye distribütörü olan
E.C.A. Is› Grubu’nun Sodex Fuar›’nda sergi-
ledi¤i De Dietrich kazanlar, hem kullan›m
suyu, hem tesisat suyunu istenildi¤i s›cak-
l›klara, istenilen zamanda çok düflük yak›t
sarfiyatlar›yla ulaflt›rabiliyor. Üç veya dört
geçiflli gaz pasajlar›yla s›cak duman gazla-
r›ndan maksimum ölçüde yararlanma im-
kân› sa¤lad›¤› için üründe kullan›labilir ve-
rim de¤eri düflük s›cakl›klarda ve geçifl
mevsimlerinde yüzde 96’ya ulaflabiliyor.

“Enerji ve su tasarruflu” ileri teknoloji ürünlerini Sodex Fuar›’nda 
tüketiciler ve sektör profesyonelleriyle buluflturan E.C.A.’n›n 
“Teknoloji Tüneli” fuardaki tüm dikkatleri üzerinde toplad›

E.C.A.’dan Sodex Fuar›’nda bir ilk

Enerjinin etkin kullan›lmas› art›k 5627 numaral› “Enerji
Verimlili¤i Kanunu”yla da zorunlu hale getirildi. Ta-
sarruf ve konforda daima en iyiyi sunan E.C.A. Ter-
mostatik Radyatör Valfleri ile yasalara uyman›n ra-
hatl›¤›n› da yaflamak mümkün... E.C.A.’n›n ter-
mostatik vana yolculu¤u 15 y›l önceye dayan›yor
ancak tamamen yerli üretime bafllanmas› bundan
10 y›l önce gerçekleflti. Daha önceleri termostat
kafa grubunun Avrupa’dan ithal edilmesiyle yap›-
lan imalat, gerekli altyap›n›n tamamlanmas›yla yer-
li üretime döndü ve flu anda farkl› tip ve renkte ter-
mostat kafa ile debi iç ayarl›, standart, çift ak›fl yön-
lü, kompakt tip olmak üzere birçok farkl› modelle
tüketicilerin hizmetine sunuluyor. E.C.A. markal›
termostatik radyatör valfleri, CEN (Comité Européen de Normalisati-
on-Avrupa Standardizasyon Komitesi) taraf›ndan verilen ve tüm dün-
yada geçerlili¤i olan EN 215 belgesine sahip olan ilk ve tek yerli
ürün. Bu belge, enerji tasarrufu ve konforda en etkin sonuca ulaflmak
aç›s›ndan öneme sahip.

E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri sahip
oldu¤u hassas termostat grubuyla oda s›cak-
l›¤›ndaki de¤ifliklikleri alg›layarak radyatör-
den geçen su miktar›n› de¤ifltiriyor. Böylelik-

le, ortam ›s›s› istenilen de¤erde sabit kal›yor.
Termostatik kafa (volan) üzerinde bulunan “0 ile

5” aras›ndaki de¤erler seçilerek oda s›cakl›¤›n› 5-290C aras›nda iste-
nilen herhangi bir de¤ere ayarlamak mümkün. D›fltan müdahaleye
karfl› içten pim ya da segman yard›m›yla istenilen s›cakl›¤a sabitlenen
tipteki bu ürünler, üzerinde herhangi bir de¤ifliklik yap›lmad›¤› süre-
ce ayarlanan s›cakl›¤› mekânda sabit bir flekilde muhafaza edebili-
yor. Debi iç ayarl› s›zd›rmazl›k grubu bulunan tiplerde, istenen en

yüksek oda s›cakl›¤›n› sa¤layan debi önceden belirlenerek, bu de¤e-
rin üstüne ç›k›lmas› engelleniyor. Do¤rudan radyatör paneline tak›lan
debi iç ayarl› bir s›zd›rmazl›k grubundan oluflan kompakt valf ile va-
na monte edilmeden önce maksimum debi de¤eri kullan›c› iste¤ine
göre set edilebiliyor. E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri, kullan›c›-
lar›n cebini rahatlatt›¤› gibi uzun ömürlü, bak›m gerektirmeyen ve es-
tetik tasar›m›yla da öne ç›k›yor.

Enerji tasarrufunda öncü:
E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri

fiirketlerden/VALF-MATEL

Son y›llarda daha da önem kazanan enerji tasarrufu, 50 y›l› aflk›n süredir E.C.A. markal›
valflerin üretimini yapan VALF Sanayii A.fi.’nin en önemli tasar›m girdilerinden biri 

MATEL, 19-22 Nisan tarihleri aras›nda TÜYAP ‹stanbul Beylikdüzü
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Maden Türkiye Fuar›’nda
yer ald›. Fuar kapsam›nda 19 Nisan’da düzenlenen “Madencilik
Sektörü-Orman ‹liflkileri” konulu panele MATEL A.fi. fiirket Müdü-
rü Selim Çiçek konuflmac› olarak kat›ld›. Fuarda stand›na ziyaretçi-
ler taraf›ndan yo¤un ilgi gösterilen MATEL, müflterileri, tedarikçile-
ri ve ifl ortaklar›yla temaslar gerçeklefltirdi. Birçok ürünün segilendi-
¤i MATEL stand› tasar›m›yla da büyük be¤eni toplarken ziyaretçiler
ürünleri bire bir görme imkân› buldu. Üretim faaliyetlerinde çevre
dostu bir yaklafl›m benimseyen MATEL, Maden Türkiye 2008’deki
stand›n›n çevre köflesi bölümünde MATEL a¤açland›rma sahalar›n-
dan görüntülere özel yer ay›rd›. Dört gün süren fuar olumlu geribil-
dirimlerle, yeni bir enerji ve dinamizm kazanarak tamamland›. 

MATEL Maden Türkiye 2008 Fuar›’nda



fiirketlerden/ELEKS
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fiirketlerden/ELEKS-ODÖKSAN

Elginkan Toplulu¤u Yap› Grubu’nun E.C.A. ve SEREL markal› ürünleri 1-4 Nisan
tarihlerinde Rusya’n›n baflkenti Moskova’da yap›lan Mosbuild Yap› Fuar›’na ka-
t›ld›. E.C.A. ve SEREL’in marka imaj›na uygun olarak haz›rlanan ve ziyaretçi ak›-
n›na u¤rayan 144 m2’lik stant, özel tasar›m›yla fuardaki birçok stand›n yan›nda
ön plana ç›kt›. VALFSEL A.fi.’nin E.C.A. armatürlerinin ve SEREL A.fi.’nin yeni
model banyo tak›mlar›, banyo mobilyalar›, lavabo ve klozetlerinin sergilendi¤i
fuarda profesyonel ziyaretçiler ürünlere yo¤un ilgi gösterdi. ELEKS A.fi.’nin Rus-
ya’da uzun y›llard›r partneri olan Santeh Platinum’un tüm yetkililerinin de haz›r
bulundu¤u fuarda, Santeh Platinum’un Rusya’da çal›flt›¤› müflteriler ve alt bayi-
ler de E.C.A. ve SEREL stand›n› ziyaret etti. Ziyaretçilerin stantta yer alan özellik-
le yeni tasar›m ürünlerine gösterdikleri yo¤un ilgi, Rusya pazar›nda E.C.A. ve 
SEREL markas›n›n pazar pay›n›n artmas› için ümit vaat etti.

E.C.A. ve SEREL’den Moskova ç›karmas›

‹ran’›n Tebriz flehrinde 7-11 May›s tarihlerinde gerçeklefltirilen 13.
BUILDEXPO Uluslararas› Yap› ve Yap› Malzemeleri Fuar›’na ELEKS
A.fi., E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini sergiledi¤i stand›yla kat›ld›.
Son y›llarda oldukça geliflen ‹ran inflaat sektörü için önemli bir fuar
olan BUILDEXPO, özellikle inflaat projelerinde yer almak isteyen
Türk firmalar› için önemli bir f›rsat kap›s› durumunda. Armatür ve
banyo odalar›n›n en çok ilgiyi gördü¤ü fuarda, Elginkan Toplulu¤u Is›
Grubu ürünlerinden de Confeo Premix yo¤uflmal› kombi yo¤un ilgi
çekti. Fuarda ülkenin en önemli müteahhitleriyle görüflmeler yapan
ELEKS, yo¤un ilgi sebebiyle, projelerin merkezi konumundaki Tah-
ran’da da partneriyle birlikte ofis açmay› planl›yor.

ELEKS, ‹ran fuarlar›nda göz dolduruyor

ELEKS, Ukrayna’n›n baflkenti Kiev’de 14-17 May›s tarihlerinde gerçeklefltirilen
AQUA THERM KIEV Is›tma Fuar›’nda, Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. markal› Is›
Grubu ürünlerini sergiledi¤i 66 m2’lik stand›yla bu sene de yer ald›. Ukrayna’da
2006 y›l›ndan beri yo¤un tan›t›m ve pazarlama aktiviteleri gerçeklefltiren ELEKS,
2007 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren bu aktivitelerin geri dönüfllerini beklenenin
üzerinde almaya bafllad›. Özellikle kombi ürününde Is› Grubu’nun ihracat lideri
olan Ukrayna partneri Vibor-K firmas›, önümüzdeki dönemde E.C.A. markas›yla
Ukrayna’da pazar lideri olmak istedi¤ini belirtti. E.C.A. ürünlerine ilginin çok ol-
du¤u fuarda stand›, Vibor-K’n›n ülke genelinde çal›flt›¤› müflterilerinin ço¤u da zi-
yaret etti. EMAS A.fi. fiirket Müdürü Cahit Köse’nin de ziyaret etti¤i fuarda müfl-
teriler, Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu ürünlerinin kalitesinden ve kendilerine ve-
rilen destekten duyduklar› memnuniyeti yetkililere bire bir aktarma f›rsat› buldu.

Ukrayna’da hedefler ileriye tafl›n›yor

Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. ve SEREL markal› Yap› Grubu ürünleri, 
25-27 May›s tarihlerinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçeklefltirilen
ISH Middle East Kitchen & Bathroom fuar›nda sergilendi. Fuara kat›lan 
SEREL A.fi., VALFSEL A.fi. ve ODÖKSAN A.fi.’nin ürünlerinin sergilendi¤i
stant fuar boyunca ziyaretçilerin büyük ilgisini toplad›. Banyo ve mutfak ya-
p› ürünlerinde yeniliklerin sergilendi¤i fuarda, VALFSEL ve SEREL’in alt›n
kaplama ürünleri fl›kl›klar›yla göz doldurdu. Alt›n kaplama Orca serisi için
özel tasarlanan alt›n kaplamal› armatürler ise, sergilendikleri özel tasar›ml›
köflelerinde dikkatleri üzerine çekti.

Yap› Grubu
ürünleri 
Dubai’de
göz 
kamaflt›rd›

E.C.A. Panel Radyatörleri sektöründe bir ilki daha gerçek-
lefltirerek ürünlerinin korozyon direncini art›rmak için
“nanoseramik teknoloji”yi uygulamaya bafllad›. Bilefli-
minde fosfat içermeyen nano teknolojik yüzey kaplama

teknolojisinin -en büyük özellik olarak- çevre dostu olma-
s›yla E.C.A. çevreye olan duyarl›l›¤›n› bir kez daha kan›tlad›. Do-

¤al kaynak tüketimi geleneksel yöntemlere göre çok daha az olan bu
kimyasal›n kullan›ld›¤› süreçte, çevreye zararl› olan çamur at›¤› ortaya ç›k-

m›yor. Yayg›n olarak kullan›lan demir fosfat ve çinko fosfat gibi yüzey kapla-
malar› sonucunda, ortaya fosfat çamuru ç›k›yor ve bu at›k, çevre için birinci de-
recede zararl› at›k s›n›f›na giriyor. “Nanoseramik teknoloji”de kullan›lan kim-
yasal bileflimde ise fosfat, organik kirleticiler ve toksik a¤›r metaller gibi çevre-
ye zararl› at›klar bulunmuyor. Laboratuvar çal›flmalar›nda çevre dostu bu kim-
yasal›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan da herhangi bir zarar›n›n olmad›¤› kan›tland›.
Kullan›lan bu teknoloji sayesinde ürün kalitesini her zaman ön planda tutan
E.C.A., ürünlerin üzerinde oluflabilecek korozyonu ve korozyonun ilerlemesi-
ni yavafllatarak, sektörde yayg›n olarak kullan›lan demir fosfat ve çinko fosfat
kaplamalara göre, daha kaliteli ve korozyon direnci yüksek bir ürün sunuyor.

2006 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar ve yenilenme sü-
recinin ard›ndan ODÖKSAN A.fi., uluslararas› pazarlar-
da hedefledi¤i dev ad›mlar› atmaya bafllad›. Bu kapsam-
da döküm radyatör üretimi yap›lan ikinci hatt›n›n da re-
vizyonunu tamamlayan ODÖKSAN, Haziran ay›nda ye-
ni hatt›n› devreye soktu. Bu hatta, ‹talya’n›n döküm rad-
yatör pazar›nda yüzde 49’luk pazar pay›na sahip olan IC
firmas›na, OEM olarak döküm radyatör üretiliyor ve bu
sayede de Türkiye’ye ve Elginkan Grubu’na 12 milyon
dolar döviz kazand›r›lmas› hedefleniyor.

Yeni anlaflmalar, yeni çal›flmalar
Parça üretim yat›r›mlar› artarak devam eden ODÖKSAN,
dünyan›n belli bafll› firmalar›yla anlaflmalar imzalad› ve
yeni numune çal›flmalar›na bafllad›. 21-25 Nisan tarihin-
de, Almanya’n›n Hannover flehrinde sektörün en büyük
fuarlar›ndan biri olan “Hannover Messe Subcontracting”
fuar›na kat›lan ODÖKSAN, fuardan maksimum verim al-
d›. Fuarda, 40’›n üzerinde büyük firmayla aktif kontak
kurma flans› bulan ODÖKSAN’›n görüfltü¤ü firmalar, de-
miryolundan otomotive, ifl makinelerinden makine ima-
latç›lar›na kadar genifl bir yelpazede yer al›yor.

25-27 May›s tarihlerinde de, Birleflik Arap Emirlikleri’nin
Dubai flehrinde, döküm küvet ürününün sat›fl› hedeflene-
rek, “ISH Middle East Kitchen & Bathroom” fuar›na kat›lan
ODÖKSAN, E.C.A. ve SEREL stand›nda en yeni döküm
küvet modelini özel tasar›m stand›yla birlikte ziyaretçilere
sundu. Fuarda görüflmeler yap›lan CMI firmas›ndan, Fair-
mont oteller zincirine ait yeni bir otel projesi için yüksek
kâr marjl› 225 adet küvet sipariflini fuar s›ras›nda al›nd›.
Ayr›ca ayn› firmayla Dubai palmiye adalar›nda yap›lacak
1000+ kapasiteli otelin de projesine girildi. Bunlar›n yan›
s›ra Tanzanya’da yap›lacak bir otel projesi için de ön gö-
rüflmeler yap›ld›. Tüm yap›lan yat›r›mlar ve aktiviteler ›fl›-
¤›nda ODÖKSAN’›n vizyonu, 2009 y›l›nda topluluk için-
de ihracatta ikinci s›raya gelerek Türkiye’ye ve Elginkan
Toplulu¤u’na katma de¤erini yüzde 70 art›r›p 20 Milyon
dolar ihracat cirosuna ulaflmak.

ODÖKSAN 
yeni yat›r›mlarla 
yola devam ediyor

E.C.A. Panel Radyatörleri’nde 
sektörde bir ilk
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Y›llar›n› Türk yap› ve mimarl›k 
sektörünün geliflimine adam›fl olan
Do¤an Hasol, neredeyse 50 y›l› 
geride b›rakaca¤› mesle¤ini 
o kadar seviyor ve ona öyle bir 
tutkuyla ba¤l› ki, tekrar seçme flans›
olsa tercihini yine mimarl›ktan yana
yapaca¤›n› belirtiyor

Türkiye’de mimarl›k mesle¤inin geliflmesine büyük katk›larda bulunan
Yap›-Endüstri Merkezi’ni (YEM) kuran, “Yap›” dergisini ilk kez yay›mla-
yan, mesleki kataloglar ve kitaplar›yla hem mimarlar›n hem de ö¤renci-
lerin ufkunu geniflleten Do¤an Hasol, Türk mimarl›¤›n›n en önde gelen
isimlerinden biri. 1998’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi, 1999’da da Y›l-
d›z Teknik Üniversitesi taraf›ndan “Onursal Doktor” unvan›na lay›k gö-
rülen Hasol, 2000 y›l›nda Mimarlar Odas› taraf›ndan “Mesle¤e Katk› Ba-
flar› Ödülü”, son olarak da Beykent Üniversitesi’nce “Mimarl›k Onur
Ödülü” ile ödüllendirildi. Serbest mimarl›k çal›flmalar›n› efli Hayzuran
Hasol ve k›z›yla birlikte kurduklar› Has Mimarl›k’ta sürdüren Do¤an Ha-
sol ve kendisi gibi mimar olan k›z› Ayfle Hasol Erktin’le görüfltük.

Mimarl›k kendinizi adad›¤›n›z bir alan. Öncelikle neden mimarl›k?

Ben küçük yafllardayken babam Devlet Demir Yollar› ‹nflaat Dairesi’nde
görevliydi ve çevresinde mühendisler vard›. Bu nedenle benim hep mü-
hendis olmam› arzu ederdi. Daha sonra benim de mimar ya da mühen-

dis olmak do¤rultusunda bir iste¤im oldu. Biraz babam›n arzusu, biraz
da benim kulak dolgunlu¤umla ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin (‹TÜ) s›-
navlar›na girdim ve Mimarl›k Fakültesi’ni kazand›m. Mimarl›k hofluma
gitti; yarat›c›l›¤›, atmosferi ve ö¤rencili¤i çok güzeldi. Yarat›c›l›¤a daya-
nan bir meslek dal› oldu¤u için mimarl›k doyurucudur. Mimarl›k ve ta-
sar›m insan›n ufkunu açar. Örne¤in bir binan›n henüz proje aflamas›n-
da, çat›dan suyu nas›l indirece¤inizi düflünmek zorundas›n›zd›r. Bu ba-
k›mdan mimarlar çok genifl düflünmeyi al›flkanl›k edinmifl kiflilerdir. fiu
anda mimarl›k d›fl›nda pek çok alanda çal›flan mimarlar var. Bunu baz›
kimseler, “‹fl bulamad›klar› için baflka ifl yap›yorlar” fleklinde yorumlu-
yorlar. Oysa ben farkl› yorumluyorum: Mimarlar çok fleyi yapabildikleri
için mimarl›k d›fl›nda da çal›flabiliyorlar.

Bugün seçim flans›n›z olsayd› tekrar mimarl›¤› seçer miydiniz?

Evet, yine mimarl›¤› seçerdim. Bir de insanlar›n neyi iyi yap›yorlarsa onu
seçmelerinde fayda var. Tabii, bunu keflfedebilmek çok önemli ve zor.
fiimdi bu konuyla ilgili e¤itim kurumlar›nda belirleyici, çok yararl› test-
ler yap›l›yor. Bu testlerde kiflinin neye yatk›n oldu¤unu saptayabiliyorlar.
Ama bizim ö¤rencilik zaman›m›zda böyle bir fley söz konusu de¤ildi,

herkes kendi yolunu bulmak zorundayd›. Ne var ki o tarihlerde istenen
okula girmek de bugünküne göre daha kolayd›. Bugün ifl daha çok ça-
baya ve flansa kalm›fl durumda. 

1968’de kurdu¤unuz YEM, Türk yap› sektörünün hayat kayna¤› misyo-
nuyla çal›fl›yor. Böyle bir organizasyonu kurman›zdaki amaç neydi? 

Daha ö¤renciyken, üniversitede asistan olarak kalmam için hocalar›m-
dan teklif geldi. Ben de o yolu tercih ettim. Asistanl›¤›m s›ras›nda -biraz
da çok yönlülü¤ümden- baflka ifllerle de ilgilendim. Mimarlar Odas› ‹s-
tanbul fiubesi’nin yönetim kuruluna seçildim ve ard›ndan sekreter üye
oldum. O dönem ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi bünyesinde bir yap› araflt›rma
kurumu vard›. Bana burada da bir ek görev verildi. Orada, malzemeleri
sergileyecek bir merkezin kurulmas› için haz›rl›k çal›flmalar› vard›. fiu
anda Taflk›flla’n›n hemen yan›nda bulunan “Mühendishane” denen ya-
p›, ilk olarak böyle bir düflünceyle bafllat›lm›flt›; yani yap› malzemeleri-
nin sergilendi¤i bir merkez olmas› planlanm›flt›. Ancak bu çal›flma

Sizin için mimarl›k bir aile gelene¤i diyebilir miyiz? 
Aile gelene¤inden çok, aile kültürü olarak nitelendirmek daha do¤ru olur.
Çocuklu¤umdan itibaren mimari çevre, mimarl›k tart›flmalar› ve ilginç yap›-
lar günlük konuflmalar›m›z›n do¤al bir parças› oldu. Gitti¤imiz her yerde,
mimari unsurlar dikkatimizi çekti. Bu anlamda mimarl›k benim için her za-
man do¤al bir ilgi alan› oldu. San›r›m mimar olmasayd›m da gene ateflli bir
mimarl›k izleyicisi olurdum.

Bu iflin en keyif ald›¤›n›z yanlar› neler?
Somut bir fleyler üretmek... “Bu binay› ben yapt›m” diyebilmek sonsuz keyif
veriyor. Ayr›ca, ekip çal›flmas›ndan da mutluluk duyuyorum. HAS Mimar-
l›k’ta tüm projelerimize bir “eskiz s›nav›” havas›nda, tek tek bütün mimar ar-
kadafllar›m›z›n kat›l›m›yla bir beyin f›rt›nas› toplant›s›nda bafll›yoruz. ‹nan›l-
maz bir enerji bir araya geliyor. Bu enerji birikiminden oluflan etkileflimle,
tek kiflinin oluflturmas› mümkün olmayan yarat›c›l›k ve do¤rulukta ürünler
ortaya ç›k›yor. De¤iflik fikirlerin uçuflmas›, çeliflmesi, çat›flmas›, uyumu, ta-
sar›m›n yarat›c›l›¤› aç›s›ndan heyecan verici... 

Baban›z Do¤an Hasol’un bu alandaki deneyim ve çal›flmalar› mimarl›k an-
lay›fl›n›z› nas›l etkiledi?
Gerek annem Hayzuran Hasol’un gerekse babam Do¤an Hasol’un mimar-
l›¤a yaklafl›mlar›; ça¤dafll›k, yal›nl›k ve ifllevsellik aray›fllar› içinde, do¤aya
ve çevreye uyum ilkesi, ürettiklerini sürekli sorgulamalar› beni ister istemez
etkiledi. Mimarl›¤›n “do¤rusu” olarak gördü¤üm bu anlay›fl›n içinde yetiflmifl
olmay› büyük bir flans say›yorum. Bunun d›fl›nda, babam›n titizli¤i, disiplini
ve bafllad›¤› ifli mutlaka bitirme tutarl›l›¤› da beni her zaman etkilemifltir. Bu-
nun bir yans›mas› olarak, HAS Mimarl›k’›n çok önemli bir özelli¤i, mimar-
l›¤a yaln›zca bir tasar›m tutkusu olarak de¤il, ayn› zamanda belirli bir üre-
tim mant›¤› içinde ve çok say›da uzman›n kat›l›m›yla tamamlanacak bir
ürün olarak bakmas›d›r. Tasar›m ve mühendislik koordinasyonu için yapt›-
¤›m›z beyin f›rt›nas› ve ekip çal›flmalar› bu amac›n araçlar›n› oluflturuyor.

Yap›lar›n›zdaki karakteristik özellikler nelerdir?
Haz›rlad›¤›m›z projelerde, deneyimli veya deneyimsiz her arkadafl›m›z›n ya-
rat›c› katk›s›n› alma gayreti içindeyiz. Bu nedenle, her projenin kendi dina-
mi¤i içinde, o projenin k›s›tlar›yla de¤iflik bir karakteri olufluyor. Ancak, he-
pimizin benimsedi¤i ça¤dafll›k, yal›nl›k ve ifllevsellik çerçevesinde, “çevreye
uyumlu tasar›m anlay›fl›”n›n tüm projelerde yer almas› gayretindeyiz. Özel-
likle benim gözetti¤im önkoflul, gerek fiziki gerekse do¤al çevreden “alma-
dan vermek”... Yani yaratt›¤›n›z projenin, eski durumdan daha iyi bir ürün ol-
mas›; do¤ay›, teslim ald›¤›ndan daha iyi bir durumda teslim etmesidir.

Kendinize örnek ald›¤›n›z mimarlar kimler?
Yaflam›m boyunca, yapabilece¤imin en iyisini yapmak için kapasitemi sü-
rekli zorlad›m. Kendime hiç ac›mad›m. Önüme hiçbir limit koymad›m. Ya-
flad›¤›m›z dönemdeki teknik olanaklardan en üst düzeyde yararlanarak “da-
ha önce yap›lan”dan ileri, “daha sonra yap›lacak”a öncü projeyi gerçeklefl-
tirmeyi amaçlad›m. Aç›kças› kimseyi örnek almad›m. Öne ç›km›fl kiflilerin
belirli yaflam felsefelerini benimsemifl olabilirim. Örne¤in, Ayn Rand’›n bi-
reyi ve yapabileceklerinin sonsuzlu¤unu öne ç›karan düflüncesi bana hep
yol gösterici olmufltur. 

‹dealist bir mimar olarak gerçeklefltirmeyi düflledi¤iniz çal›flma nedir?
HAS Mimarl›k olarak son dönemde yürüttü¤ümüz ekolojik mimarl›k çal›fl-
malar› beni çok umutland›r›yor. Çevrenin ve teknolojinin azami uyumunu
gerektiren “yeflil tasar›m” Ar-Ge etkinliklerimizin bafl›nda yer al›yor. HAS
Mimarl›k, bu araflt›rmalar›n›n somut uygulamas›n›, ‹TÜ Maslak yerleflkesin-
de, ekolojik araflt›rmalar için haz›rlad›¤› projeyle gerçeklefltiriyor. Bu proje
“s›f›r enerji” ilkesiyle çal›fl›yor. Bir baflka deyiflle, ›s›tma ve so¤utma için ge-
reken enerjiyi, binan›n kendisi, yenilenebilir enerji kaynaklar›yla üretiyor.
Projenin bir baflka özelli¤i de tamamen gönüllülük esas›yla yap›l›yor olma-
s›. Birlikte çal›flt›¤›m›z gönüllü uzmanlar›n her birinin kendi alan›nda birer
öncü olmas› da ekip çal›flmas›na, “rüya tak›m›” ruhu getiriyor.

Ayfle Hasol Erktin: 
“Ekolojik mimarl›k üzerine yo¤unlaflt›k”

“‹kinci bir 
flans verilse 
yine mimarl›¤› 
seçerim”



EElginkan Holding’in “fiirket Sekreteri” olarak 1994 y›l›nda bu yana gö-
rev yapan Nurdan Kerpiççi asl›nda Endüstri Meslek Lisesi Kimya bölü-
mü mezunu. Mezuniyetten sonra alt› ay süreyle daktilo ve sekreterlik
kursuna devam eden Kerpiççi, profesyonel ifl yaflam›na Elginkan 
Holding çat›s› alt›nda ad›m atm›fl. O¤ullar› Ataberk ve Tu¤berk ile dop-
dolu olan aile yaflam›n›n ve yo¤un geçen ifl hayat›n›n aras›na her za-
man bitirmek istedi¤i üniversite e¤itimini de s›k›flt›ran Kerpiççi, 2006
y›l›nda Aç›kö¤retim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümün-
den mezun olmufl. Kerpiççi’nin yaflam› sadece ailesi ve ifliyle dolu de-
¤il, ayn› zamanda dekoratif el sanatlar› alan›ndaki çal›flmalar›yla zana-
atkâr olma yolunda ilerliyor. Kendisiyle Elginkan Holding’te bir araya
gelerek bu keyifli hobisi üzerine görüfltük.

14 Y›ld›r Elginkan Holding’de çal›fl›yor olman›z konusundaki düflün-
celerinizi alabilir miyiz?

Asl›nda geçen bu uzun süreyi üç-befl cümleyle ifade etmek çok zor.
Benim için Elginkan Toplulu¤u çok büyük bir aileyi ifade ediyor. Bu
büyük ailenin bir parças› oldu¤umu düflünüyor ve bundan gurur duyu-
yorum. Yani k›sacas› buras› benim ikinci evim.

Dekoratif el sanatlar› alan›nda çal›flmalar ya-
p›yorsunuz. Bu ilgi ne zaman bafllad›?

Ahflap ve seramik boyamaya bafllamadan
önce de bu tür hobilere ilgim fazlayd›.
Ama ifl temposu, ev yaflant›s› ve çal›flan bir
anne olman›n verdi¤i zorlukla kendime hiç
zaman ay›ramaz olmufltum. Bir sanat evin-
de boyama kursuna bafllamaya karar ver-
dim. Kurs en bafllarda benim için bir terapi
yeriydi, daha sonra ise ifl flekil de¤ifltirdi ve
bu konuyla ilgili teknikleri ö¤renmeye baflla-
d›m. Mesala bir objeye nas›l karma
teknik uygulayabilirim, ortaya farkl›
bir ürün nas›l ç›karabilirim, eskileri
nas›l de¤erlendirebilirim gibi konularda
kendimi biraz daha zorlay›p bir fleyler
üretmeye çal›flt›m. Bu yo¤unlu¤un ara-
s›nda buna zaman ay›rmak kolay m›yd› di-
yorsan›z, tabii ki göründü¤ü kadar kolay de-
¤ildi. A¤ustos’ta üç yafl›na girecek olan o¤-
lumla bile kursa gittim. fiu anda da kursta ikinci y›l›m› doldurmak
üzereyim. 

Bu hobinizin ifl hayat›n›za yans›mas› nas›l oldu? Mesala kiflilik olarak
daha sab›rl› bir insan haline geldiniz mi? 

‹flim gerçekten çok yo¤un. Ama ben kendimi bildim bileli hep hareket-
li bir kiflili¤e sahip oldum. O yüzden kiflilik olarak daha sakin oldu-
¤umu düflünmüyorum. Asl›nda flimdi daha da aktifim. Çünkü üretiyo-
rum, ürettiklerimi bu konuyla ilgili açt›¤›m bir web sitesinde paylafl›yo-
rum. Baflkalar›ndan yorumlar al›yorum, onlar›n yapt›klar›yla ilgili yo-
rum yap›yorum, k›sacas› insanlarla bilgi al›flveriflinde bulunuyorum.
Paylaflmak kadar güzel bir fley olabilir mi... Tabii ki bu da beni mane-
vi olarak oldukça mutlu ediyor. Bu mutlulu¤um iflime de olumlu bir fle-
kilde yans›yor.

Peki web sitesini nas›l kurdunuz? Daha önce bu konuda bilginiz var
m›yd›?

Web sitesi kurmakla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Blogcu isimli bir web si-
tesi keflfettim. Blogcu, okuyan, yazan, düflünen ve düflündüklerini pay-
laflan her yafltan internet kullan›c›s›na, istedi¤iniz herfleyi yazabilece¤i-
niz ve bunlar› yüzbinlerce blogcuyla paylaflabilece¤iniz kiflisel bir web
sitesi. Web sitesine üye olduktan sonra, sitede haz›r olan flablonlardan
birini seçebiliyorsunuz. fiablonlara yapaca¤›n›z ilaveleri kendiniz olufl-
turabilirsiniz. Tabii ki bununla ilgili az da olsa bir “html” bilgisi gereki-
yor. Bu gerçekten ilk bafllarda kolay olmad›. Bir sürü s›k›nt› çektim di-
yebilirim. Fakat flimdi siteyi daha kolay yap›land›rabiliyorum. ‹lk iki ay
web siteme isim arad›m. ‹smi bulduktan sonra 12 fiubat’ta siteyi açt›m.
fiimdi hobisepetim.blogcu.com adresli bu site arac›l›¤›yla ana temas›
ahflap ve seramik boyama, “one stroke” (tek vurufl) tekni¤i olmak üze-
re insanlarla paylafl›m içinde olmaktan mutluluk duyuyorum.

“Herkesin 
mutlaka bir
hobisi olmal›”

Keyifli buluflmalar ‹çimizden biri
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bir türlü sonuçland›r›lamad›. Ayn› flekil-
de Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n da
‹stanbul-Harbiye’de böyle bir merkez
kurma giriflimi vard› fakat o da gerçeklefl-
medi. 1965’te, asistanl›¤›m döneminde,
Paris’te “Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
Kongresi” düzenlendi. Bu kongreye git-
mek istedi¤imi fakülteye söyledim ve on-
lar da beni görevlendirdiler. Böylece,
hem Paris’te kongreye kat›ld›m hem de
önce Londra’ya, sonra da Rotterdam’a
geçerek oralardaki yap› merkezlerini
gördüm. ‹flte o zaman böyle bir merkezi
kurma fikri kafama yerleflti. 1967 y›l›
içinde böyle bir giriflimin haz›rl›klar›n›
bafllatt›k ve YEM’i 1968’de Harbiye’de,
daimi sergiyle açt›k. O günden bu yana
YEM, bir “bilgi merkezi” olma misyo-
nuyla çal›fl›yor.

Dünden bugüne Türk mimarl›¤› nas›l bir yol kat etti? 

Hâlâ birçok eksik var. Türkiye henüz mimarl›¤›n ne kadar önemli oldu-
¤unun ve ifllevinin tam olarak fark›nda de¤il. Bir ülkede mimarl›¤›n gelifl-
mesi için o ülkenin insanlar›n›n buna inanmas›, mimarl›¤a ihtiyaç duy-
mas› laz›m. Bugün Türkiye’de çok miktarda konut üretimi yap›l›yor. ‹n-
sanlar bu konutlar›n mimarinin çok güzel göstergeleri olmas›n› bekleme-
liler ama olmuyor. Bugün yap›lan konutlar ça¤dafl mimarinin göstergesi
olmaktan çok uzak. Toplumumuzun mimarl›¤› gerçekten istemesi laz›m.
Asl›nda, içinde yaflad›¤›m›z her ortam›n bir mimari ortam oldu¤unun far-
k›nda olmam›z laz›m. Cadde, park ve meydanlar da binalar gibi, hayat›-
m›z› etkiliyor. Bir bina, içinde yaflayan insanlar için oldu¤u kadar, önün-
den geçen insanlar için de önemli oluyor. Bu arada Türkiye’de kuflkusuz,
iyi mimarl›k örnekleri var ama onlar da çok kötü kaçak yap›lar›n, rant h›r-
s›yla yap›lan çok yüksek yo¤unluklu yap›laflman›n aras›nda kaybolup gi-
diyor. Tasar›m› iyi olan nesnelerin daha kolay sat›l›yor olmas› ülkemizde
henüz yeni anlafl›lmaya bafllad›.

Türk mimarisinin gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?

Mimari konusunda bilinçlenmemiz laz›m. Türkiye’de vahfli bir rant kavga-
s› var. Herkes sadece daha “büyük” yap›lar infla etmek istiyor. Büyüklük ile
iyi mimarl›k kolay ba¤daflmaz. Türkiye’deki güzel yap›lar kaybolup gidi-
yor. Maalesef mimarl›¤a gereken önem verilmiyor. 

Peki Atatürk Kültür Merkezi’yle (AKM) ilgili tart›flmalar konusunda ne dü-
flünüyorsunuz?

AKM, Türkiye’deki modern mimarl›¤›n örneklerinden biridir. AKM koruna-
rak bugünün ihtiyaçlar›na uygun hale getirilmeli. D›fl dünyada kimse bu tür
yap›lara bizim kadar bilinçsizce davranm›yor. Her fleyi yak›p y›karsak 20.
yüzy›l mimarl›¤›ndan, geriye ne kalacak? Türkiye’de o dönem yaflanmam›fl
olacak. AKM bizim kal›tsal bir varl›¤›m›z ve bu kal›tsal varl›¤› korumak zo-
runday›z.

Efliniz ve sizin gibi mimar olan k›z›n›z Ayfle Hasol Erktin’e ö¤ütleriniz ne-
ler oldu?

Asl›na bakarsan›z Ayfle’ye mimar olmas›n› ben ö¤ütlemedim; bunu özellik-
le yapmad›m. Zaten kendisi de önceleri “Mimar olmak istemiyorum” der-
di, çok çal›flt›¤›m›z› ve kendisinin de ayn› yo¤unlukta çal›flmak istemedi¤i-
ni söylerdi. Bana, “‹lerde ne olay›m?” diye sordu¤unda, “Gazeteci olabilir-
sin” derdim. Onun yetenekleri de t›pk› benim gibi iflin biraz daha yönetsel
taraf›yla ilgili. Ancak sonunda, mimar olmak istedi¤ini söyledi ve ‹TÜ Mi-
marl›k Fakültesi’ni üçüncülükle kazand›. Ard›ndan Harvard’a gitti. Türki-
ye’ye döndükten sonra çal›flmak için önünde birçok seçenek vard›. Bir sü-
re sonra bizimle çal›flmak istedi¤ini söyledi ve o zamandan beri beraberiz.

Son olarak genç mimarlara neler önerirsiniz?

Mimarl›k bir tutku iflidir. Öncelikle bu ifli sevecekler, sevmiyorlarsa yapma-
yacaklar. Çok çal›flma gerektiren bir ifl bu ve ancak sevgiyle olur. Çal›flmak
da yetmez; mimar yarat›c› olmal›d›r. Mal sahiplerini ikna etme konusunda
da ikna edici bir güce sahip olmal›d›r. Çünkü ifli, o insanlar›n paras›yla ya-
p›yorsunuz. Bu nedenle de onlar› ikna edebilmeniz gerek.

Elginkan Toplulu¤u’nun kurucusu Hüseyin Ekrem Elginkan ile tan›flma
f›rsat› bulmufl muydunuz?
Rahmetli Hüseyin Ekrem Elginkan ile bir kez görüflme f›rsat›m›z olmufltu.
YEM’in kuruluflunun 30. y›ldönümü için kendisiyle bir araya gelmifltik. O
dönem Türkiye’de yap› malzemesi sanayisini bafllatm›fl olan büyük isim-
ler vard› ve bunlardan biri de Ekrem Elginkan’d›. Kendisiyle uzun süren,
güzel bir sohbetimiz olmufltu. 30. y›ldönümümüzün kutlamas›na kat›l-
mas› için kendisine çok ›srar ettim. Ekrem Elginkan çok içine kapanm›fl
bir insand› ve toplant›lara pek kat›lmazd›. Bunun üzerine bana, “Sizi
uzaktan izliyorum ve çok takdir ediyorum, ama yine de gelece¤ime dair
söz veremiyorum” yan›t›n› verdi. Toplant›ya gelmedi, ancak bir arkada-
fl›n› gönderdi. 30. y›ldönümümüzde yap› sektörünün önde gelen kiflile-
rinden biri olarak seçti¤imiz Ekrem Elginkan’a teflekkür ödülünü kendisi
ad›na arkadafl›na verdik. O törende ödül alan di¤er isimler aras›nda; Veh-
bi Koç ad›na torunu Mustafa V. Koç, Durmufl Yaflar ad›na Güler Yaflar,
Nejat Eczac›bafl› ad›na Faruk Eczac›bafl›, H. ‹brahim Bodur, As›m Koca-
b›y›k ve fiahap Kocatopçu yer ald›. Gerçekten de bakt›¤›n›zda bu isimler
yap› malzemesi sektörünün Türkiye’de geliflip yerleflmesinde çok önem-
li rolü olan isimlerdir.

Elginkan Toplulu¤u’nun sektörün geliflimine yapt›¤› katk›dan söz eder
misiniz?
Elginkan Toplulu¤u’nun sektörün geliflimine çok ciddi katk›lar› oldu. Bir
kere E.C.A.’n›n her zaman kurumsal bir ciddiyeti oldu. 1970’lerde konu-
tu satarken bile, “E.C.A. muslu¤u takt›k” deniyordu. E.C.A. adeta bir ka-
lite simgesiydi. Tüketici de binas›ndaki musluklar, bataryalar E.C.A. ise
övünürdü. Tüketicinin kaliteli ürünleri tercih ederek bilinçlenmesi konu-
sunda E.C.A. önemli bir misyonu yerine getirdi.

Do¤an Hasol: “30. y›ldönümümüzde 
Ekrem Elginkan’a teflekkür ödülü verdik”



DDünya tasar›m anlay›fl›n› de¤ifltiren en önemli sanatç›lar›n yap›tlar› ‹stanbul Modern’de düzenlenen
“Tasar›m Kentleri” sergisinde bir araya geldi. 19. yüzy›l ortalar›ndan günümüze kadar tasar›m tari-
hini yans›tan sergi, Londra Tasar›m Müzesi iflbirli¤iyle gerçeklefltiriliyor. Küratörlü¤ünü Londra Ta-
sar›m Müzesi Direktörü Deyan Sudjic’in üstlendi¤i sergi, mimariden endüstriyel ürünlere, mobilya-
dan grafik tasar›m›na, modadan otomotive uzanan genifl bir yap›t seçkisini içeriyor. Sergide, 64 ta-
sar›mc›n›n 109 yap›t›, 7 markan›n 12 ürünü yer al›yor. 10 A¤ustos’a kadar aç›k olan sergi, 5 Eylül
2008-14 Ocak 2009 tarihleri aras›nda ise Londra Tasar›m Müzesi’nde yer alacak.

“Tasar›m Kentleri” sergisi, ça¤dafl tasar›m›n serüvenini uluslararas› anlamda yedi önemli kente ve
bu kentlerin tasar›m›n geliflimindeki belirleyici konumlar›na odaklanarak anlat›yor. Sergi, kentlerin
farkl› zamanlardaki konumlar›n›n tasar›m›n geliflimini yönlendirmeye nas›l katk›da bulunduklar›n›
göstererek tasar›m›n ça¤dafl kültürü biçimlendirmesini inceliyor.

1851 y›l›ndaki “Büyük Sergi” zaman›n›n Londra’s›nda bafllayan sergi, modernist dilin yeni biçim-
lenmeye bafllad›¤›, Birinci Dünya Savafl›’n›n hemen öncesindeki Adolf Loos’lu Viyana’ya; dünya-
n›n en ünlü tasar›m okulu olan Bauhaus’un yer ald›¤› Almanya’daki küçük Dessau kentine;
1930’larda görsel kültürün baflkenti olan, Picasso ve Le Corbusier’li Paris’e; Amerikan tasar›m yüz-

“Tasar›m Kentleri” büyülüyor
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‹stanbul Modern’in
Londra Tasar›m 

Müzesi iflbirli¤iyle 
gerçeklefltirdi¤i 

“Tasar›m Kentleri” 
sergisinde dünyan›n

en önde gelen 
tasar›mc›lar› yer al›yor.

Sergi 10 A¤ustos’a 
kadar aç›k

y›l›n› tan›mlayan Charles Eames’in
son derece incelikli atölyesini ve evi-
ni infla etti¤i, savafl sonras› y›llar›n›n
Los Angele’s›na; 1960’larda, ça¤dafl
tasar›m›n bafl›n› çeken Milano’ya ve
1980’lerde Avrupal› endüstri tasar›-
m›n›n ahlaki kat›l›¤›n›n ötesine geçe-
rek daha oyunbaz bir anlay›flla varl›-
¤›n› hissettiren Tokyo’ya ulafl›yor.
Sergi, sonunda yine bafla dönerek
çemberi tamaml›yor ve bir kez daha,
bugün dünyan›n önde gelen tasar›m
merkezi olan Ron Arad, Zaha Hadid,
Ross Lovegrove, Jasper Morrison ve
daha birçok öncü tasar›mc›n›n yafla-
makta oldu¤u Londra’yla sona eriyor.

150 y›lda tasar›m›n geliflimi
Serginin küratörü Deyan Sudjic, tasa-
r›m›n son 150 y›l içinde mekanik ve
anonim bir süreç olmaktan ç›k›p za-
man zaman markalaflman›n, flöhretle
güdülenmifl bir altkümesi olmaya
bafllad›¤›n› belirtiyor. Sudjic, “Tasar›-
m›n geliflimini anlamak için baz›
kentlerin tarihlerindeki özel zaman-
larda tasar›m prati¤iyle nas›l ilerledi-
¤ine bakmak gerekiyor. Bu sergideki

zamandizini çeflitli dönemlerde tasar›m sayesinde yön de¤ifltiren kent-
leri gösteriyor” diyor. Serginin dünya ekonomik düzeninde büyük de-
¤iflimlerin yafland›¤› bir döneme rastlad›¤›na ve “geliflen pazar” Türki-
ye’nin ulusal ve uluslararas› ölçekte pek çok alanda rekabet etti¤ine
de¤inen ‹stanbul Modern Tasar›m Küratörü Paul McMillen da, bu re-
kabet ortam›nda Türk tasar›m potansiyelinin de daha fazla öne ç›kt›¤›-
n› savunarak, “Serginin Türkiye’nin yarat›c›, kültürel ve hatta sanatsal
gelece¤ine ciddi katk›larda bulunaca¤›n›, bunun katlanarak artaca¤›n›
umuyoruz” görüflünü dile getiriyor.

• Londra’dan Christopher Dresser, Owen Jones, Willam Morris, 
Joseph Paxton (1851)
• Viyana’dan Joseph Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Moser, 
Michael Thonet, Janke Urban, Otto Wagner (1908)
• Dessau’dan Marcel Breuer, Lena Mayer-Bregner, Wilhelm Wagenfeld (1928)
• Paris’ten Le Corbusier, Jeanneret Pierre, Charlotte Perriand, Eileen Gray,
René Herbst, Robert Mallet-Stevens, Jean Prouvé, Citroen (1931)
• Los Angeles’tan Saul Bass, Harry Bertoia, Charles Eames, Ray Eames, Isamu
Noguchi, Elliot Noyes, Eero Saarinen, Ford (1949)
• Milano’dan Corradino D'Ascanio, Mario Bellini, Achille Castiglioni, 

Pier Giacomo Castiglioni, Joe Colombo, Perry King, Paolo Lomazzi, 
Vico Magistretti, Angelo Mangiarotti, Bruno Munari, Marcello Nizzoli, 
Gionatan De Pas, Giovanni Pintori, Gio Ponti, Richard Sapper, 
Carla Scolari, Ettore Sottsass, Marco Zanuso, Donato d’Urbino (1957)
• Tokyo’dan Nigel Coates, Shiro Kuramata, Canon, Olympus, Sharp, 
Sony (1987)
• Londra’dan Ron Arad, Barber Osberby, Hussein Chalayan, David 
Chipperfield, Tom Dixon, Fernando Guiterrez, Zaha Hadid, Industrial 
Facility, Ross Lovegrove, Jasper Morrison, Ross Phillips, Peter Saville, 
Paul Barnes, Smith, Paul Smith, Mini (2008)

Hangi ülkelerden kimler var?

“Kentin Genç Tasar›mc›lar›”
Bu e¤itim program›nda çocuklar ve gençler tasar›m›n temel kurallar›n-
dan hareket ederek tasar›m kültürünün geçmifline ve gelece¤ine uza-
nan uygulamalara kat›lyor, geometrik flekilleri kullanarak tasar›mlar
gerçeklefltiriyor, s›ra d›fl› mekânlar yarat›yorlar. Program, “Sanatç› Bu-
luflmalar›” ve “Atölye Çal›flmalar›”ndan olufluyor. 

Söylefli dizisi
“Dünyay› Tasarlayanlar” adl› söylefli dizisi, günümüzün önde gelen ta-
sar›mc›lar›n› ‹stanbul’da buluflturuyor. Bunlardan Ron Arad’›n söylefli-
si 2 Temmuz’da ‹stanbul Modern Sinema’da gerçekleflecek.

Uluslararas› Genç Tasar›m Giriflimcisi Yar›flmas› 
British Council taraf›ndan 2005 y›l›nda bafllat›lan “Uluslararas› Genç
Tasar›m Giriflimcisi Yar›flmas›” bu y›l ilk kez Türkiye’de gerçeklefltirili-
yor. Tasar›m giriflimcili¤i alan›nda yap›lacak olan yar›flma, 25-35 yafl
aras›nda, en az üç y›ld›r tasar›m alan›nda çal›flan, iyi derecede ‹ngiliz-
ce bilen ve yarat›c› fikirlerine güvenen herkese aç›k. Yar›flman›n kate-
gorileri aras›nda mimarl›k, grafik tasar›m, ürün tasar›m› ve promosyon
tasar›m› bulunuyor. Geliflen ekonomilerden, yarat›c› fikirlerin ortaya
ç›kar›larak uluslararas› platformda tan›nmas›n› hedefleyen programda,
bu y›l 10 ülkede genç yarat›c› giriflimciler belirlenecek. Türkiye’nin ilk
kez aralar›nda bulundu¤u tasar›m giriflimcileri kategorisinde, M›s›r,
Hindistan, Lübnan, Malezya, Meksika, Polonya, Slovenya, Güney 
Afrika ve Tayvan temsilcileri yer al›yor. Türkiye birincisinin seçkin bir
seçici kurul taraf›ndan belirlenece¤i Uluslararas› Genç Tasar›m Giri-
flimcisi yar›flmas›nda, ikinci ve üçüncü para ödülü al›rken, finalist ise
eylül ay›nda, Londra’da Y›l›n Uluslararas› Genç Tasar›m Giriflimcisi ol-
mak için yar›flacak. Yar›flmaya kat›lmak isteyenler www.britishcoun-
cil.org.tr adresine baflvurabilir, son kat›l›m tarihi 20 Haziran 2008.

Sergi belgeseli ve filmler
“Tasar›m Kentleri” sergisinin gerçeklefltirilme sürecini anlatan sergi
ekibi, küratör ve sanatç›larla söyleflileri içeren bir belgesel, CNN
Türk’ün katk›lar›yla haz›rlan›yor. Ayr›ca ‹stanbul Modern Sinema’da
“Tasar›m›n Üç Hali” bafll›¤›yla grafik, mimari ve animasyon tasar›m›
üzerine filmler May›s ay›ndan itibaren ücretsiz olarak gösteriliyor.

Sergi etkinlikleri
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi bünyesinde
k›sa bir süre önce “Milli Saraylar ve 
Tarihi Yap›lar Meslek Yüksek Okulu” 
kuruldu. Ö¤rencilerine a¤›rl›kl› olarak
pratik e¤itimi veren okul, restorasyon
alan›nda nitelikli eleman ihtiyac›n›n 
büyük k›sm›n› karfl›lamay› hedefliyor

Restorasyon alan›ndaki uzmanl›¤›yla tan›nan Doç. Dr. Cengiz Can’›n da
ifade etti¤i gibi Türkiye, sahip oldu¤u kültür miras›yla tam bir “aç›k ha-
va müzesi” kimli¤i tafl›yor. Geçti¤imiz y›l Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
kurulan “Milli Saraylar ve Tarihi Yap›lar Meslek Yüksek Okulu” sayesin-
de art›k bu miras emin ellerin bak›m› ve korumas› alt›nda olacak. Ülke
genelinde gereksinim duyulan teknik eleman ihtiyac›n› giderecek olan
okul, ilk mezunlar›n› 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda verecek. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dal› Ö¤-
retim Üyesi ve Milli Saraylar ve Tarihi Yap›lar Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Doç. Dr. Cengiz Can ile okulun misyonu üzerine görüfltük.

Öncelikle “Milli Saraylar ve Tarihi Yap›lar Meslek Yüksek Okulu”nun
kurulmas› aflamas›ndaki rolünüzden ve okulun kurulufl öyküsünden söz
eder misiniz?

Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤› çok büyük bir kurum. Cumhuriyet’in ku-
rulmas›yla beraber Atatürk, saltanat ailesinin kullan›m›nda olan yap›la-
r›n halk›n olmas›n› sa¤lam›fl. Beylerbeyi Saray› ve Dolmabahçe Saray›
bu yap›lardan baz›lar›. Bunun d›fl›nda Atatürk’ün Florya ve Yalova’da
kulland›¤› yap›lar da halk›n kullan›m›na dahil edilmifl. Bu yap›lar›n ko-
runmas› ve kullan›lmas› görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Sa-
raylar Daire Baflkanl›¤›’na vermifl. Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤›’n›n
1200 adet çal›flan› var. Ayr›ca Milli Saraylar’›n Türkiye’de farkl› objele-
rin korunmas›yla ilgili restorasyon atölyeleri var. Bütün bu müze saray-
larda, hem yap› ve mimari hem de objeleri teftifl eden ve koruyan uz-
man kifliler var. Bunu bir e¤itim haline dönüfltürmek için bir restorasyon
okulu aç›lmas› gündeme geldi. Bunun için yap›lan uzun araflt›rmalar so-
nucunda anlafl›ld› ki, verilecek bu e¤itimin bir üniversiteye ba¤l› olarak
yap›lmas› daha uygun olacak. Bunun için Y›ld›z Teknik Üniversitesi’yle
görüflüldü ve restorasyon e¤itimi verilmesi konusunda anlafl›ld›. O za-
man Meclis Baflkanl›¤› görevinde bulunan Bülent Ar›nç, üniversitenin
rektörüyle görüfltü ve rektör bu fikri onaylad›. Yüksek Ö¤retim Kuru-
mu’yla yap›lan görüflmeler sonucunda, fikir herkesin onay›ndan geçmifl
oldu. Mili Saraylar Meslek Yüksekokulu, “Milli Saraylar ve Tarihi Yap›-
lar Meslek Yüksek Okulu” olarak de¤ifltirildi. Okulda verilen e¤itim iç
mekân ve d›fl mekân olmak üzere iki programdan olufluyor. Yüksek Ö¤-
retim Kurumu, meslek lisesi mezunlar›n›n yüksek okula s›navs›z girebil-
mesine imkân tan›yor. Normal liselerden de yüksek okulumuza çok faz-
la talep var. Fakat meslek lisesi mezunlar›n›n okula girebilme flans›, nor-
mal lise mezunlar›na göre çok daha fazla. Maslak’ta bulunan okulumu-
zun içinde çok eskiden bu yana bir Restorasyon bölümü vard›. Bunun
d›fl›nda Mimarl›k bölümünde “Restorasyon Ana Bilim Dal›” var ve ben
orada ö¤retim üyesi olarak görev yap›yorum. Okulda flu anda alt› adet
ö¤retim üyesi kadrosu bulunuyor. Bu kadrolara henüz atama yap›lma-

d›, fakat mimarl›¤a yak›n olmas› sebebiyle, Mimarl›k Bölümü Restoras-
yon Anabilim Dal›’nda görevli birçok ö¤retim üyesi yüksek okulumuz-
da ders veriyor. 

Okulun misyonu ve amac› nedir?

Okulumuzdaki ö¤renciler mezun olduklar›nda hem mimari hem de ob-
je restorasyonlar›nda görev alabilecekler. Milli Saraylar’›n temel beklen-
tisi, ö¤rencileri kendi bünyesindeki yap›larda istihdam etmek. Ama tabii
ki ö¤rencilerin hepsi mezun olduktan sonra bu yap›larda çal›flacak diye
bir fley yok. Ö¤rencilerimize ça¤dafl restorasyon malzemelerini tan›t›yor
ve onlara bunlar›n nas›l do¤ru flekilde kullan›laca¤› hakk›nda bilgi veri-
yoruz. Obje ve yap›larda bozulma sorunlar›n›n tespitini ve bu bozulma-
lar›n neden meydana geldi¤ini ö¤rencilerle birlikte inceliyoruz. Tespit
do¤ru yap›ld›¤› takdirde, eseri koruyup ömrünü uzatabilirsiniz. 

Ö¤rencilere nas›l bir e¤itim program› sunuyor?

“Milli Saraylar ve Tarihi Yap›lar Meslek Yüksek Okulu”nun ö¤rencileri
için pratik-uygulama flans› büyük bir avantaj. Ö¤renciler ilk sene resto-
rasyonla ilgili teorik bilgiler ald›ktan sonra ikinci sene tamamen saray-
larda bire bir çal›fl›yor. Son y›l dersler atölye ve laboratuvarlarda uygu-
lamal› olarak iflleniyor. Okulda e¤itim alan ö¤rencilerimize flimdiden ifl
teklifleri geliyor ve bu s›rada aralar›nda en iyi olanlar›na mezun olur ol-
maz iflte kal›c› olmalar› teklif ediliyor. 

Okulun restorasyon çal›flmalar›na kataca¤› art› de¤er ne olacak?

Restorasyon teorik yaklafl›m gerektiren bir uygulama. Sadece ustal›kla
yap›lacak bir ifl de¤il. Ö¤rencilerin neyi, niçin koruduklar› ve bunun ne-
den gerekli oldu¤unun bilincinde olmalar› gerekiyor. Restorasyonun
amac› yeniden imalat de¤il, yap›y› ya da objeyi koruyarak onun ömrü-

nü uzatmak. Bunun tersine, birçok okulda restorasyon ad› alt›nda yeni-
den yap›land›rma ö¤retiliyor. Binadaki do¤ramay› ya da masan›n aya¤›-
n› de¤ifltirmek, eski halinden daha güzel olsa da restorasyon olarak ad-
land›r›lamaz. 

Türkiye’de restore edilmeyi bekleyen kaç tarihi yap› var?

Ülkemizde Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan tescili yap›lan tarihi yap›lar›n ya-
n›nda binlerce tescilsiz yap› da bulunuyor. Rakamsal olarak tescilli ve
tescilli olmayan yap› say›s›n› tam olarak bilemiyorum çünkü Türkiye’de
tarihi yap›lar› gezdi¤im s›rada tescil edilmeyi bekleyen birçok örnekle
karfl›laflt›m. Tescil etmeyi b›rak›n, baz› tarihi yap›lara gidip gelmek bile
o kadar zor ki say›s›n› bilmeniz mümkün olam›yor. Ülkemiz bu aç›dan
o kadar zengin ki bilmemiz gereken say›s› de¤il, yap›lar›n ya da objele-
rin hangi dönemden kalm›fl oldu¤unu incelemek ve onlar› korumak.

Bir restorasyon çal›flmas›n›n ortalama olarak tamamlanma süresi nedir? 

18. yüzy›l yap›s›n›n restorasyonunu yapacaksan›z, o dönemin incele-
mesini yapman›z gerekir. Daha sonra bu yap›da açmalar, sondajlar uy-
gulayabilir, eksik bölümleri tespit edebilirsiniz. Böylelikle yap›y› yeni-
den de¤erlendirmifl olursunuz. Restorasyon çal›flmalar›nda bazen yeni
bulgularla karfl›lafl›rs›n›z; böyle anlarda bir durum de¤erlendirmesi ya-
p›lmal› ve gerekiyorsa yeniden restorasyon uygulanmal›. Yap›ya bir ek
gerekiyorsa, bu yap›ya zarar vermeden ne gibi bir tasar›m uygulanabile-
ce¤i araflt›r›lmal›. Tüm bunlar her restorasyon sürecine dahil edilen ça-
l›flmalar. Restorasyon aceleye gelmeyen bir ifl.

Restorasyon çal›flmalar›nda kullan›lan altyap› ve teknolojide son y›llar-
da ne gibi geliflmeler yafland›? 

Malzemenin ömrünü uzatmaya yönelik konservasyon malzemeleriyle
ilgili geliflmeler var. Bunun d›fl›nda temizleme yöntemlerinde yap›ya en
az zarar› verecek koruyucu yöntemler gelifltiriliyor. Dolay›s›yla restoras-
yonla ilgili hem malzeme teknikleri hem de uygulamalar aç›s›ndan bir-
çok geliflme yaflan›yor. Ayr›ca inflaat mühendisleri taraf›ndan kullan›lan,
tafl›y›c› görev yapan ve yap›ya zarar vermeyecek yeni malzemeler üreti-
liyor. Tüm bu geliflmelerin yan› s›ra restorasyon e¤itimini tamamlam›fl
nitelikli elemanlar da yetiflince, altyap› sa¤lam ve teknoloji kullan›m› ek-
siksiz olacak. Teknoloji istedi¤i kadar geliflmifl olsun gerekli teknik bilgi-
ye sahip olan nitelikli eleman olmad›kça restorasyonda yeterli baflar› el-
de edilemez.

“Ülkemiz co¤rafi yap›s›ndan ötürü müthifl bir kültür miras›na sahip ve
bu sayede ‘aç›k hava müzesi’ olarak adland›r›l›yor. Befl senedir Adana
Bölgesi Koruma Kurulu Üyesi olarak görev yap›yorum. Yapt›¤›m›z
araflt›rmalar sonucunda sürekli yeni bir tarihi de¤er elde ediyoruz. Son
y›llarda Türkiye’de restorasyona ilgi artm›fl durumda. Belediye baflkan-
lar›, politikac›lar, büyük flirketler restorasyonu bir prestij meselesi ola-
rak görmeye bafllad›lar. Belediyelerde eski eserlerin restorasyonu ko-
nusunda kurullara yard›m edecek baz› örgütler kuruldu. Devletin bu
konuda yeterli çabas› yokken, gerçekleflen bu ani de¤iflim bizi çok
mutlu etti. Kültür varl›klar›na ilgi olmamas›n›n asl›nda olumlu bir tara-
f› da oldu. Bu ilgisizlikten dolay› tarihi eserler kendi hallerine b›rak›ld›
ve kaçakç›l›k, yanl›fl restorasyon gibi durumlar istemeden engellendi.”

“Restorasyona ilgi artt›”
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“Ö¤rencilerimize flimdiden ifl   teklifleri geliyor”
Y›ld›z Teknik 
Üniversitesi Milli
Saraylar ve Tarihi
Yap›lar Meslek
Yüksek Okulu

Doç. Dr. Cengiz Can
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Büyüteç Büyüteç

‹lk olarak Danimarka’da sergilenen, ‹stanbullulara ulaflmadan önce
2005’te Macaristan, 2006’da Polonya, 2007’de Fransa, Aral›k 2007-
Mart 2008 tarihleri aras›nda Yunanistan’da 1 milyonun üzerinde
merakl›yla buluflan sergiye, son günü olan 30 Haziran’a kadar semi-
ner ve paneller de efllik etti. Serginin haz›rlan›fl› ve Türkçeye uyar-
lan›fl› sürecinde uzman görüfllerinden yararlan›lan t›p doktorlar›n›n
rehberli¤indeki paneller ve konferanslar›n konular› aras›nda, “Aflk›n
Nörobiyolojisi”nin yan› s›ra migren, alzheimer, epilepsi ve inme de
yer ald›.

Bilinmeyeni çok olan organ›m›z “beyin” hakk›nda bilinen en do¤ru
gerçek, çal›flt›kça geliflti¤i. Çünkü beyin yeni fleyler ö¤rendikçe nö-
ronlar aras›nda yeni ba¤lant›lar olufluyor. Böylece beyin de gelifliyor.
Ö¤renme sürecine ara verildi¤inde ise beyindeki baz› ba¤lant›lar
kayboluyor, bellek giderek geriliyor. Amerikan Hastanesi Nöroloji
Uzman› Dr. Bülent Kahyao¤lu bu gizemli organ›m›zla ilgili sorular›-
m›z› yan›tlad›.

Beynin s›rlar›n›n çözülmesi konusunda geli-
nen nokta nedir? 

Teknolojinin geliflmesiyle beraber birçok afla-
malardan geçildi ama beynin gizemi tümüyle
çözülmüfltür demek için daha çok erken. Yine
de bilim ilerledikçe geçmiflten günümüze ka-
dar gelen beyinle ilgili birtak›m yanl›fl kan›lar
ortadan kalk›yor. Örne¤in “Beyinde belli mer-
kezler var, o merkezler her fleyi idare ediyor;
di¤erleri biraz daha sessiz kal›yor” yanl›fl kan›-
lardan biridir. Bir baflka yanl›fl kan› da, “Bey-
nin belirli bir oran›n›n kullan›lmas›”... Böyle
bir fley yok. Beyin global bir organ. Bir bilgisa-
yar›n kaçta kaç›n› kullan›yorsunuz? Evet, haf›-
zas›n›n belirli bir bölümünü kullan›yorsunuz
ama bütün devreler ayn› anda çal›fl›yor. Bey-
nimiz de ayn› flekilde! 

Hangi organ›n fonksiyonlar› beyinde en fazla
yer kaplar?

Baflparmak! Baflparma¤›n kaplad›¤› motor
alan kendi boyutlar›ndan çok daha büyük bir
alana sahiptir. Yani baflparma¤›n rezervi, bo-
yutuna göre fazlad›r. Kontrol edilmesi en zor olan ve bizi hayvanlar-
dan ay›ran organ baflparmakt›r. ‹nsan kadar baflparma¤›n› net olarak
kullanan bir canl› yoktur. Baflparmak bizim uygarl›¤›m›z›n temelini
oluflturuyor; yaz› yazmay›, alet kullanmay› baflparmakla beceriyoruz. 

Beyni olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

Beyin de sonuçta organlar›m›zdan biri. Ne kadar düzgün, ne kadar
çok mant›kl› ve sistematik çal›fl›rsa, o kadar iyi çal›fl›yor. Yeni birtak›m
fleyleri ö¤renmek beyin fonksiyonlar›n› daima diri tutuyor. ‹kinci ola-
rak flunu unutmamal›y›z: Beynimiz çok miktarda oksijen ve glikoz kul-
lan›r. Bunlar yeterli olmad›¤›nda beyin, fonksiyonlar›n› sa¤l›kl› gerçek-
lefltiremez. Özellikle bunamayla ilgili yap›lm›fl baz› epidemiyolojik ça-
l›flmalar var. fiimdi genel anlamda konuflursak, örne¤in 70-80 yafl gru-
bunda, 10 yafll›dan üçü bunuyor; hepsi bunam›yor. Bunamayla ilgili
hastal›klarda genetik özellikler çok önemli. Ama giderek yerleflen bir
fley daha var; o da damarsal özellikler. Damar sertli¤i varsa, tansiyon
varsa, fleker varsa, kolesterol yüksekse; yani kan tafl›yan damarlarda bir
bozukluk varsa, bu insanlar daha çabuk bunuyor. ‹kinci olarak buna-
yanlar içinde de bu grup daha h›zl› bunuyor. O nedenle genel anlam-
da vücuttaki damarlar› sa¤l›kl› tutacak fleyler beyni de sa¤l›kl› tutuyor.
Buna düzenli egzersiz, kilo almama, sigara kullanmamay› da katmak
mümkün. 

Unutkanl›k hangi aflamada hastal›k olarak de¤erlendirilir?

Unutkanl›k bir fleyin ö¤renildikten sonra geriye o bilginin ça¤r›lmas› ve
o bilginin kullan›lma süreciyle iliflkilidir. fiimdi burada üç kriter var: 

Bir kere kiflinin iyi ö¤rendi¤inden emin oldu¤u bilginin ça¤r›lmas› ve
kullan›lmas›nda probleminin olmas› laz›m. Oysa örne¤in stresli insan-

lar›n, dikkat aral›klar› dar olan insanlar›n unut-
kan olmas› kadar do¤al bir fley yok. Bir kere
bunlar›n ay›rt edilmesi laz›m. ‹kinci olarak
unutkanl›¤a yol açan baz› eksiklikler olup ol-
mad›¤› saptanmal›. Örne¤in kolesterol nede-
niyle insanlar k›rm›z› etten korkar oldu. Kimse
k›rm›z› et yemiyor, zehirmifl gibi... Halbuki ge-
ne unutmayla ilgili olan B12 vitaminin en
önemli kayna¤› k›rm›z› ettir. Öyle olunca, vita-
min B12 eksikli¤ine ba¤l› unutkanl›klar görme-
ye bafllad›k. Bu yerine kondu¤unda unutkanl›k
problemi ortadan kalk›yor. Bir baflka örnek:
Özellikle orta yafl kad›n grubunda tiroid hasta-
l›klar›n›n ilk belirtilerinden biri unutkanl›k. Ti-
roid ilginç bir hormondur. Tiroid hastal›klar›n-
da birçok fley olurken, ayn› zamanda unutkan-
l›k da olabiliyor. Bu durumda unutkanl›¤›n
kayna¤›n›n ay›rt edilmesi gerekir. Son olarak,
normal yafllanma sürecinde unutkanl›k görüle-
biliyor; isimler, küçük eflyalar›n yeri unutulu-
yor, problem çözme h›z› yavafll›yor. Bunu aflan
fleyleri, hastal›k süreci olarak de¤erlendiriyo-
ruz. Yani kriterlerimiz flunlar: Hastan›n do¤ru
ö¤rendi¤inden emin olaca¤›z. Ona yol açabile-

cek birtak›m eksiklikler olmayacak. Bir de normal yafllanma ya da dik-
katle ilgili problemleri aflan anlamda unutkanl›klar olmayacak. 

Hastal›k aflamas›na gelmemifl boyuttaki unutkanl›¤a karfl› neler yapa-
biliriz?

Ö¤renme flemalar›n›n geliflmesinde ana yöntemlerden bir tanesi bir-
çok modaliteyi bir araya getirmektir. Örne¤in, “Bugün biriyle röportaj
yapt›m, üstünde gülkurusu bir kazak vard›, parma¤›nda da bir yüzük
vard›” dersem, unutma flans›m› azalt›yorum. Çünkü yüzük, gülkurusu
ve röportaj kelimelerini arka arkaya getirmek, ö¤renme mekanizma-
s›nda bir kolayl›k sa¤l›yor. Ayn›, bir bilgi ararken, bilgisayarda arama
motoruna anahtar sözcükler vermifl gibi oluyorum. Bu, hem ö¤renme
mekanizmas›nda hem de ö¤renilen bilgiyi geri ça¤›rmada kolayl›k sa¤-
l›yor. Ayr›ca hangi yaflta, hangi e¤itim düzeyinde, hangi sosyal statüde
olursak olal›m, yeni fleyler ö¤renelim. Bu hem ruh sa¤l›¤› hem de be-
yin sa¤l›¤› için önemli. Hayata bir yenilik katmak hem beynin keskin-
li¤i aç›s›ndan hem de ruhsal olarak önemli. 

Bilgisayarda çal›fl›rken zaman zaman gereksiz dosyalar› siliyoruz. Pe-
ki beyin ne yap›yor? Y›llar öncesinden münasebetsiz bir insan› beyin
niye silmez?

Münasebetsiz fleyler daha çabuk ve net hat›rlan›yor. Çünkü orada kö-
tü bir olayla birlefltirmiflsinizdir. Öyle insanlar var ki, “ilkokuldaki ma-
tematik dersi” diyorsun, adam›n rengi at›yor. Çünkü çocuklukta yafla-
d›¤› kötü bir olay› hemen akl›na getiriyor. Ama beynin bunlar› sakla-
mas›n›n çok bir zarar› yok, çünkü kapasitesi oldukça genifl. Çok fley
ö¤rendi diye herhangi bir hastal›¤a u¤rayan yok. Zaten beynin kendi-
ne ait temizleme mekanizmalar› da var.

BBeyin, kafatas›n›n içine ergonomik bir biçimde yerleflmifl; kendini de
koruyor, gizemini de. Tüm organlar›m›z› kontrol etmekle kalmay›p
duygular›m›z›, düflüncelerimizi ve hayallerimizi yönlendiriyor. ‹flte
bu yüzden insano¤lu, yüzy›llard›r bu kapal› kutunun içindeki s›rlar›
çözmeye çal›fl›yor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde 12 Nisan-30 Haziran
2008 tarihleri aras›nda aç›k kalan “Beyin: Gizemli Yolculuk” sergisi,
bu kutunun s›r perdesini biraz da olsa aralad›. 2004 y›l›nda Dani-
marka Experimentarium Bilim Merkezi taraf›ndan oluflturulan sergi-
deki 42 aktivite, ziyaretçinin befl duyusunu harekete geçirerek kiflisel
deneyime dayal› bir keflif sa¤layacak flekilde tasarland›. Ziyaretçiler
böylece beyinlerinde neler olup bitti¤ini bizzat inceleyebildiler.

K›sa dönem haf›zas›n› test eden oyunlar, görsel veya iflitsel olarak
hangi beyin yar›mküresinin bask›n oldu¤unu belirleyen bilgisayar
testleri, vücut koordinasyonunu s›nayan fiziksel egzersizler, örne¤in
ters direksiyonlu bir scooter, ç›k›lmas› imkâns›z bir merdiven sergi
aktiviteleri aras›ndayd›.

Kapal› kutu “beynin”
s›r perdesi araland›
Kapal› kutu “beynin”
s›r perdesi araland›
Direksiyonunu sola çevirirseniz araç sola gider, sa¤a çevirirseniz sa¤a. Peki ya bu 
mekanizma ters ifllese, yine de arac›n›z› rahatl›kla kullanabilecek misiniz? Beyninizin 
sa¤ yar›mküresiyle mi iflitiyorsunuz, sol yar›m küresiyle mi? Tüm bu sorular›n yan›tlar› 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen “Beyin: Gizemli Yolculuk” sergisindeydi

Amerikan Hastanesi Nöroloji Uzman› 
Dr. Bülent Kahyao¤lu
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Tasar›m dünyas›ndan

Nurus, tasar›m alan›nda ald›¤›
say›s›z ödülle ofis mobilyas›
sektörünün y›ld›z markalar›ndan
biri… Türkiye’deki baflar›s›n›
yurtd›fl›nda gördü¤ü yo¤un 
taleple pekifltiren marka, 
ifl hayat›n›n en büyük 
ihtiyaçlar›ndan birine 
odaklanm›fl durumda. Buna 
göre Nurus ofis mobilyas› 
de¤il ifl dünyas›n›n en büyük 
ihtiyac›na karfl›l›k verecek 
flekilde motivasyon unsurlar› 
sunuyor

N
Nurus’un kurucusu Nurettin Kunurkaya’n›n 1927 y›l›nda açt›¤› atöl-
yede üretti¤i mobilyalar›n bugün hâlâ kullan›l›yor olmas›, flirketin
üretimdeki kalite anlay›fl›n›n en büyük göstergelerinden biri. Nuret-
tin Usta’dan sonra ifllerin bafl›na geçen iktisat uzman› k›z› ve avukat
damad› kalitenin yan›nda farkl›laflmaya yönelik önemli ad›mlar ata-
rak Nuri Usta’n›n k›salt›lm›fl yaz›l›fl›ndan oluflan Nurus’u özel bir
marka yapmay› baflard›lar. fiirket bugün üçüncü kufla¤a, Güran ve
Renan Gökyay kardefllere emanet. Mobilyada kalite kavram›n›n ya-
n›na, estetik, fonksiyonellik, yarat›c›l›k ve son olarak motivasyon un-
surlar›n› ekleyen, üretti¤i ürünlerle kendi alan›nda dünyan›n en say-
g›n ödüllerine sahip olan Nurus’un üçüncü kuflak yöneticilerinden
Güran Gökyay’la ‹stanbul Levent’teki Nurus ma¤azas›nda bir araya
geldik.

Nurus’un kalite anlay›fl›yla bafllayan yolculu¤u zaman geçtikçe es-
tetik ve ifllevsellik gibi önemli fonksiyonlar› da bünyesine katmas›y-
la devam etti. Bugünse çok daha fazlas›n› sundu¤unuzu, motivas-
yon unsurlar›n› ofis mobilyas›yla buluflturdu¤unuzu belirtiyorsu-
nuz. Bunu nas›l yapt›¤›n›z› anlatabilir misiniz?

Çal›flma ortam›nda duydu¤umuz ihtiyaçlar de¤iflmeye bafllad›. Bun-
dan befl y›l öncesiyle k›yaslarsan›z art›k çok daha a¤›r bir stres alt›n-
da çal›fl›ld›¤›n› fark edebilirsiniz. Bilgi ve becerileriniz, iyi bir okul-
dan mezun olman›z art›k yetmiyor. Teknolojinin geliflmesiyle bera-
ber kendinizi ve bilgilerinizi de yenilemeniz gerekiyor. Sürekli para
piyasalar›nda, ekonomide yaflanan de¤iflimler sizi, firma sahibini ya
da yönetimi günlük olarak etkiliyor. ‹flte tam bu noktada çal›flanlar›
rahatlatacak, verimliliklerini art›racak ve stresini azaltacak ekipman-
lara ve sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Biz bütün bu ihtiyaçlar› çok iyi
biliyoruz ve bu ihtiyaçlar do¤rultusunda ofis mobilyalar› üretiyoruz.
‹nsan motive oldu¤u zaman iyi ifl ç›kart›r. Çal›flan› motive edecek
fleylerden biri de bulundu¤u çevre ve enerjidir. Bu enerjiyi sa¤laya-

bilecek bir ortam oluflturabiliyorsan›z, o ortamda zorluklar› aflmak
için olanak sa¤l›yorsunuz demektir ve bu da sizin yapt›¤›n›z iflte ne
kadar baflar›l› oldu¤unuzu gösterir. 

Industrie Forum (IF) Product Design Awards (Endüstriyel Forum 
Tasar›m Ödülü), DME Avrupa Tasar›m Yönetimi Ödülü ve Red Dot
Tasar›m Ödülü’nün de aralar›nda bulundu¤u pek çok ödüle sahipsi-
niz. Türkiye’de ve dünyan›n pek çok ülkesinde markan›z tan›n›yor. 
Nurus bu baflar›y› nas›l yakalad›?

Montaj personelimizden tasar›m ekibimize ve müflterilerimize kadar
verdi¤imiz bir mesaj var: “Biz iflimizi iyi yapar›z; en iyi sonucu biz
buluruz; en iyi üretimi, en iyi fikri oluflturur, teknolojiyi en iyi biz ta-
kip ederiz.” Kadro olufltururken de malzeme seçerken de bu ilkeyle
çal›fl›r›z. Baflar›m›z›n nedenlerinden biri de, sistemde çabuk karar
verip do¤ru ekipmanlar› kullanarak iflimizi en iyi flekilde yap›yor ol-
mam›z. Yapt›¤›m›z ifllerin hepsi de mekân›n de¤erini yükselten ifller
olarak ortaya ç›kar. Bence en önemli de¤er noktalar›m›zdan biri de,
baba ve anneden gelen “itibar yönetimini” sürdürmüfl olmam›z. Ba-
bam›n bize ö¤retmifl oldu¤u bir fley var: “Biz mal satar›z, karfl›l›¤›n-
da param›z› al›r›z. Yani sat›lacak baflka bir fleyimiz yok; onurumuzu
satmay›z.” Nurus onuruna çok düflkün bir flirket. Dolay›s›yla önce
hata olmamas› için her türlü önlemi al›r›z; ama olursa da ürünümü-
ze sahip ç›kar hemen de¤ifltiririz ya da ne yap›lmas› gerekiyorsa onu
yapar›z. Bu sayg› sadece müflterimize olan bir sayg› de¤il, çal›flan›-
m›za da gösterdi¤imiz bir sayg›. Ayr›ca kaliteye büyük önem veriyo-
ruz. 1989’dan beri ürünlerimizde kulland›¤›m›z bütün kumafllar,
yanmay› geciktiren kumafllar; kulland›¤›m›z kimyasallar, yand›¤› za-
man toksik gaz ç›kartmayacak olan kimyasallard›r. Müflterilerimiz
bilse de bilmese de, sorsa da sormasa da biz bunlara dikkat ediyo-
ruz. Bütün ürünlerimizi Türkiye’de test laboratuvarlar› olmad›¤› için
Almanya’ya gönderiyor ve test ettiriyoruz.

Kalite anlay›fl› dededen de miras… Mobilya atölyesini bir marka ha-
line getirmeyi baflaran anne ve baban›zdan iflleri nas›l devrald›n›z?

Anne ve babam›z en büyük destekçilerimiz olarak hep yan›m›zda ol-
dular. Hiçbir zaman yolumuzun üzerinde engel olmad›lar. Ama ge-
rekti¤i zaman da “fikrimiz budur” diyerek kendi fikirlerini ortaya
koydular. San›r›m bizi bu kadar baflar›ya götüren en önemli etkenler-
den biri de onlar oldu.

Nurus D Team’in “‹yi tasarlanm›fl ofis koltu¤u, çal›flan›n sa¤-
l›k sigortas›d›r” yaklafl›m›yla konsepti oluflturulan “Me Too
Ofis Koltu¤u”, birkaç ay arayla tasar›m dünyas›n›n en
önemli iki ödülünü ald›. Böylece ofis mobilyas› kategorisin-
de ilk defa bir Türk markas›, ayn› ürünle dünyan›n en
prestijli iki tasar›m ödülünü birden alm›fl oldu. 
Önce dünyan›n en prestijli tasar›m ödülü “Industrie Fo-
rum (IF) Product Design Awards 2008”in “Office/Busi-
ness” kategorisinde en iyi ürünler aras›na giren “Me To-
o”, birkaç ay sonra da dünya çap›nda tasar›m ve ifl dün-
yas›n›n en iyilerini belirleyen “Red Dot 2008”i de ala-
rak güvenilirli¤ini ve kalitesini bir kere daha vurgulad›.
Bu y›l 14 kategoride, 35 ülkeden 2771 ürünün yar›flt›¤›
“IF Product Design Awards 2008”in jürisi; telekomünikas-
yondan elektroni¤e, ayd›nlatmadan mobilyaya, ev deko-
rasyonundan ofis ekipmanlar›na, otomotivden ambalaja
pek çok farkl› alandaki ürünleri de¤erlendirdi. Tasa-
r›m kalitesi, malzeme seçimi, iflçilik, inovasyon, çev-
reye duyarl›l›k, fonksiyonellik, ergonomi, güvenlik,
marka de¤eri, evrensellik ve estetik kriterleri üzerinden
de¤erlendirilen ürünler aras›nda “Me Too Ofis Koltu¤u”,
“Office/Business” kategorisinde en iyiler aras›na girerek
ödüle lay›k görüldü. Tasar›m›n “en iyileri” anlam›na ge-
len uluslararas› kalite ödülü “Red Dot Design Award” ise
mobilya sektöründe ilk defa 2007 y›l›nda, “U Too Ofis
Sistemi” ile yine Nurus taraf›ndan Türkiye’ye kazand›r›l-
m›flt›. “Me Too Ofis Koltu¤u” da “Red Dot 2008”den ödülle dönerek
Nurus’un sektördeki öncü kimli¤inin alt›n› bir kez daha çizmifl oldu.

“Me Too Ofis Koltu¤u”nu özel k›lan nedir?

“Me Too”, ofislerde yaflam kalitesini art›rmak,
sa¤l›kl› bir ofis hayat› kurgulamak fikrinden yo-
la ç›k›larak Nurus D Team taraf›ndan tasarlan-
m›fl bir ofis koltu¤u. Özellikle bel, s›rt ve boyun
bölgelerinde yaflanan sorunlar›n en önemli ne-
denlerinden birinin, ergonomik olmayan ofis
koltu¤u kullan›m› oldu¤u gerçe¤iyse, “Me 
Too”ya “IF 2008”i getiren en önemli etkenler-
den biri oldu. Avrupa normlar›nda üretilen,
LGA ve GS güvenlik sertifikalar›na sahip olan
bu ofis koltu¤unun, konsepti, ergonomisi ve
teknik detaylar›yla ustaca sonland›r›lm›fl olmas›
da “Red Dot 2008”e lay›k görülmesine neden
olan bir di¤er önemli etken.
“Me Too”nun senkron mekanizmas›yla oturma e¤imi öne do¤ru dört
derece, arkaya do¤ru 27 derece ayarlanabiliyor ve üç ayr› pozisyonda
sabitlenebiliyor. Yükseklik ayarl› bafll›k ve lumbar deste¤i, yükseklik ve
yön ayarl› kollar›, nefes alan file s›rt› ve deri ya da kumafl kaplanabilen
otura¤›, sert zeminde ve hal›da kullan›ma uygun tekerlekleri ve Avrupa
normlar›na uygun tasar›m›yla dünya çap›nda kullan›c›s›yla bulufluyor. 

Nurus, Türkiye ad›na bir ilke imza att›

Tasar›m dünyas›ndan

Nurus’tan 
motivasyon
tasar›mlar›
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Birlikte baflarmak

KKayseri’de Yalç›n Besceli denince hemen herkesin akl›na E.C.A. mar-
kas› geliyor. Dile kolay, tam 36 y›ld›r E.C.A. bayii olarak Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’yle çal›flan Besceli, uzun bir süredir iflleri o¤lu
Ömer Lütfi Besceli’yle birlikte yürütüyor. Yalç›n Besceli’nin yak›n bir
arkadafl›yla 1972 y›l›nda kurdu¤u Termak Ticaret ve Mühendislik’te
E.C.A. musluk, vana ve batarya gibi tesisat malzemelerinin
yan› s›ra panel ve kombi sat›fl› da yap›l›yor. Kayseri piyasas›-
na, y›llard›r kalite çizgisinden ödün vermemesi ve yaratt›¤›
güvenle E.C.A. markas›n›n hakim oldu¤unu ifade eden Yalç›n
Besceli’yle uzun y›llara dayanan baflar›l› bayilik çal›flmalar›n›
görüflmek üzere bir araya geldik.

Elginkan Toplulu¤u’yla çal›flmaya ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’nden mezun olduktan sonra bafllad›n›z. O günleri bize anla-
t›r m›s›n›z?

Arkadafl›m Nafiz Karamanlargil’le birlikte 1972 y›l›n›n Mart
ay›nda Termak Ticaret ve Mühendislik’i kurduktan sonra bayi-
lik alma fikrimiz olufltu. ‹fle tesisat malzemelerinin ticaretiyle
bafllamaya karar verdik. ‹lk baflvurumuzu, tesisat malzemeleri-
nin ana üreticisi olan ELMOR’a yapt›k. ‹stanbul’a giderek Kara-

köy’de ELMOR yetkilileriyle görüfltük ve iki teknik eleman olarak bayi-
lik alma talebimizi ilettik. Kendileri için en uygun elemanlar oldu¤umu-
zu, bayili¤i bize seve seve vereceklerini, yaln›z bir flartlar› oldu¤unu
söylediler; peflin flekilde 50 bin liral›k siparifl almam›z gerekiyordu. Biz
de çekimizi yazarak siparifli verdik ve bayili¤i alm›fl olduk. Daha sonra

Kayseri’ye gelerek yaklafl›k bir hafta ma¤azan›n aç›l›fl›yla ilgilendik. O
günlerden bugüne tam 36 y›ld›r E.C.A.’n›n sad›k bayilerinden biriyiz.
Çal›flmalar›m›z›, 31 Aral›k 2003 tarihinde resmi olarak flirketimizin orta-
¤› olan o¤lum Ömer Lütfi Besceli’yle birlikte yürütüyoruz.  Ayn› zaman-
da EMAS’la da çal›fl›yoruz. EMAS’›n Kayseri’de E.C.A. kombi ve panel
gibi ürünlerinin sat›fl›n› yap›yoruz.

Bu süre içinde ELMOR’la nas›l bir iletiflim içinde çal›flt›n›z? 

ELMOR’la iliflkilerimiz her zaman iyi oldu. Bir ara rahmetli Ekrem 
Elginkan, “Bayilerimiz de ortak olsun, onlar da ELMOR’un eleman› ol-
sun” düflüncesiyle bayilere hisse senedi tahsis etmek istemiflti. Biz de bu
sayede hisse senedi alarak ELMOR’un ortaklar›ndan biri olduk. 1986 y›-
l›nda ELMOR Genel Kurul Toplant›s›’nda Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ne se-
çildim. O günden beri bu görevime aral›ks›z flekilde devam ediyorum.
Yönetim Kurulu’na girdi¤imde Süleyman Nuray Akarçay Yönetim Kuru-
lu Baflkan›’yd›. ‹smail Bal›kç› Bey’le birlikte de çal›flt›k. Elginkan Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Yücel Unan’la da her zaman sevgi ve sayg›
içinde iliflkilerimiz sürmüfltür. Bu kadar süredir ELMOR Yönetim Kuru-
lu’nda bulundum, ancak çok arzu etmeme ra¤men Ekrem Elginkan’la ta-
n›flma f›rsat›m›z olmad›. Ve bir gün Ekrem Elginkan’›n vefat› bana tele-
fonla bildirildi. Hemen uçakla hareket edip cenazesine ifltirak ettim.
Böylece son görevimizi de yapm›fl olduk. 

Bu kadar uzun bir süredir E.C.A. bayii olma baflar›s›n› neye ba¤l›yorsunuz?

‹nsan hep kendini düflünürse baflar›l› olamaz. Karfl›n›zdakinin de men-
faatlerini düflünmek zorundas›n›z. Ben oldukça sakin bir insan›m ve bir
olay› karfl›mdakine göre de de¤erlendiririm. Dolay›s›yla insana de¤er
vermek en önemli faktördür. Ticarette en büyük hilenin dürüstlük oldu-
¤u söylenir ki, bu do¤rudur. Verdi¤imiz söze sadakat esast›r. Belki be-
nim s›rr›m da budur. 

E.C.A.’n›n tüketiciye sundu¤u art›lar sizce neler?

En baflta sundu¤u kalite. Hakikaten E.C.A. ve ELMOR kalitede güvenin

simgesi konumunda. ‹flte bu yüzden Kayseri’ye E.C.A.’n›n d›fl›nda bir
marka pek giremedi ve piyasaya her zaman E.C.A. hakim oldu. 

Kayserili tüketicilerin tüketim al›flkanl›klar›n› ve tercihlerini nas›l ta-
n›mlars›n›z? 

Kayseri’de daha kaliteli ve daha modern daireler yap›lmaya baflland›k-
ça tüketici de ürünlerde çeflitlili¤e önem vermeye bafllad›. Art›k ifllevsel-
li¤in yan› s›ra tüketici için estetik ve görünümün de önemi var. Daha ön-
ce kullan›lan malzemeler standartt› ve belli ürünler vard›. Ancak flimdi
estetik yönden farkl› birçok ürün var ve tüketici hepsini kullan›yor.
E.C.A. bu kadar çok çeflitli ürün aras›ndaki ayr›cal›kl› yerini koruyor.

2007 y›l› Termak aç›s›ndan nas›l bir y›l oldu ve 2008 hedefleriniz neler?

Geçti¤imiz y›l bizim için oldukça iyi geçti. Hem EMAS hem ELMOR
olarak hedeflerimizi tutturmaya gayret ettik. 2008 y›l› için belirledi¤imiz
hedefleri yakalayabilme konusunda kesin bir ifade kullanmak istemem.
Yine de bizim 36 y›ll›k sad›k müflterilerimiz var. Bu süre içinde verdi¤i-
miz söze hep sad›k olduk. 2008 y›l› hedeflerimizi tutturmam›zda bu sa-
dakatimizin etkili olaca¤›n› düflünüyorum.

“Verdi¤imiz söze sadakat esast›r”

Kayseri’de 36 y›ld›r E.C.A. bayii olarak hizmet veren “Termak Ticaret ve Mühendislik”in sahibi
Yalç›n Besceli, kalite kadar dürüstlük ve sadakatin de baflar›da etkili oldu¤u görüflünde...

Ömer Lütfi Besceli

1940’da Kayseri’de do¤du. ‹lkokul ve lise e¤itimini Kayseri’de tamamlad›. ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi Makina Fakültesi’ni bitirdi. 1972 y›l›n›n Mart ay›nda Termak Ticaret ve Mühendislik’i kurdu.
Ard›ndan E.C.A. bayili¤i ald›. 1981 y›l›nda Kayseri Ticaret Odas› Meclis Baflkan› olarak göreve bafl-
lad›. Bu görevi 10 y›l kadar sürdürdü. 1980 ihtilali sonras›nda Kayseri’de bir sivil belediye baflkan-
l›¤› söz konusu olunca, 1983 y›l›nda Kayseri Belediye Baflkanl›¤› görevine atand›. Yine 1980’li y›l-
larda Kayseri Yüksek Ö¤renim Yard›m Vakf› bünyesinde, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› da dahil ol-
mak üzere 20 y›l› aflk›n bir süre çeflitli görevlerde bulundu. Besceli, günümüzde bu vak›f taraf›n-
dan Kayseri’de kurulufl aflamas›nda olan Nuh Nadi Yazgan Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Üye-
si olarak da görev yap›yor. Bunun yan› s›ra 1970’li y›llarda Türkiye’nin boru üretimi konusunda
yaflad›¤› s›k›nt›dan yola ç›karak 1974’te kurulan Erbosan A.fi. isimli boru fabrikas›n›n kurucu or-
taklar› aras›nda yer alan Besceli, ayn› zamanda Erbosan’›n Yönetim Kurulu Üyesi. 400 kiflinin ça-
l›flt›¤› fabrika, günümüzde Türkiye’nin say›l› boru fabrikalar›ndan biri olarak faaliyette bulunuyor. 

Yalç›n Besceli kimdir?
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EEkonomi araflt›rmac›s› ve yazar Prof. Dr. Kenan Mortan, endüstriyel ta-
sar›m alan›n›n önemli isimlerinden Prof. Önder Küçükerman ile birlikte
gerek mimari gerekse ekonomik aç›dan Kapal›çarfl›’y› ele alan de¤erli
bir çal›flmaya imza att›. Mimar Sinan Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli¤i
yapan ve Dünya gazetesinde yaz›lar yazan Prof. Dr. Kenan Mortan ile
Mimar Sinan Üniversitesi’nde bir araya gelerek kitaba ad›n› da veren
“Kapal›çarfl›” üzerine sohbet ettik.

Öncelikle Önder Küçükerman’la birlikte “Kapal›çarfl›” kitab›n› haz›rla-
ma projesi nas›l geliflti?

Önder Küçükerman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasar›m› bölümünün kurucu baflkan› ve emekli olana kadar da
kesintiz olarak bu bölümün baflkanl›¤›n› yapt›. Dolay›s›yla benim de bö-
lümümün baflkan›yd›. Bu üniversiteye geldi¤imde, Önder Bey böyle bir
çal›flmaya ilgi duyup duymayaca¤›m› sordu. O tabii ki Kapal›çarfl›’ya
bambaflka bir perspektiften bakt› ve, “Kapal›çarfl› asl›nda Osmanl›’n›n
tasar›m mektebidir, bu tasar›m mektebini almaya ne dersiniz?” dedi.
Onun benden istedi¤i daha çok iktisadi bir yaklafl›md›. Bir kere bu tür
bilim dallar›nda çok olmayan, iki farkl› daldan gelen iki kifli, bir olay›
kendi gözlüklerinden gördü ve bafllad›¤›m›z gibi bitirdik. 600 y›ld›r böy-
le bir ifllevi yerine getirmifl olan bir kurumun Türkiye’de hiç araflt›r›lma-
m›fl olmas› dikkatimizi çekti. Rahmetli Çelik Gülersoy’un* roman ile in-
celeme aras› olan küçük elkitab› çal›flmas›n› atlarsak asl›nda yoktu. Bu
durum bizim çok garibimize gitti. Asl›nda bir anlamda sorumlulu¤umuz
ve borcumuzdu. Türk kültür yaflam›na o borcu yerine getirmeye çal›fl-
t›k. Yerine getirip getiremedi¤imize okurlar karar verecek.

Kapal›çarfl›’n›n kendi dönemi içindeki misyonundan söz eder misiniz?

Kapal›çarfl› yüksek bir misyona sahip. Kapal›çarfl›’n›n 600 y›l Osman-
l›’n›n çeflitli zanaatlardaki biçimlenifline yön verdi¤ini söylemek gerek.
Asl›nda Anadolu’da 60-70 tane bedesteni olan çarfl› vard› ve bunlar hep

bir misyon tafl›d›lar. Kapal›çarfl›’daki
farkl›l›k bir anlamda tasar›m düflüncesine
de yön vererek üretimi biçimlemek oldu.
Kapal›çarfl› 1911’lerdeki tasfiyesine ka-
dar bence o misyonunu sürdürdü. Biz
loncalar› da¤›tt›ktan sonra, yani esnaf-za-
naatkâr klasik sistemini getirdikten sonra
bile yine de Kapal›çarfl› farkl› bir duruflun
içinde yer ald›. Bugün de dünyaya yönel-
mek amac›yla 2.5 milyar dolarl›k alt›n› ifl-
leyen bir merkez durumunda. Kapal›çar-
fl›’ya art›k sadece teflhir yeri diyerek bakmamak gerekiyor. Biz de bu
uzun keflfe dal›p afla¤› yukar› üç y›l Kapal›çarfl›’ya girip ç›kt›k. Gördük ki
buras› asl›nda keflfedene kendisini açan bir kutu. 

Kapal›çarfl›’n›n Türkiye’nin kültürel ve tarihi miras› içindeki yerini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Tarihi ve kültürel anlamda ders çok büyük. Bugün bizi saran ve sadece
bir yabanc›laflt›rma arac› olarak iflleyen al›flverifl merkezlerine göre
bence yaflayan tek alternatif. Bir al›flverifl merkezine girdi¤inizde orada
yabanc›laflma esast›r. Orada esas olan mal›n al›nmas› ve sat›lmas› ey-
lemidir. Kapal›çarfl›’da ise samimiyet ve esnaf ile müflteri aras›nda ileti-
flim vard›r. Dolay›s›yla Kapal›çarfl›’y›, bir al›m-sat›m merkezi olarak bu-
gün de yabanc›laflman›n yaflat›lmad›¤› ender toplu kamusal alanlardan
biri fleklinde tan›mlama flans›na sahibiz. ‹stanbul’daki al›flverifl merkez-
lerinde ne kadar yok oluyorsan›z, Kapal›çarfl›’da o kadar var oluyorsu-
nuz. Kapal›çarfl›, ilk “kümelenme” merkezi olmas›yla da dikkatimizi
çekiyor. Bu sistemde üretim, bankac›l›k ve pazarlama ayn› ortamda bu-
lufluyor. Mesela alt›n üreticisi dükkân›n arka taraf›nda üretim yaparken
ön taraf›nda sat›yor, yan›ndaki bankadan finansman sa¤l›yor ve müflte-
ri de onu orada buluyor. Bankalar Birli¤i’nden Say›n Ersin Özince kita-
b›m›z› okuduktan sonra bizi arad› ve Kapal›çarfl›’n›n asl›nda dünyada-
ki ilk finans merkezi oldu¤unu söyledi. Kapal›çarfl›’n›n bir numaral› kü-
melenme merkezi olarak da kültürel yaflamda yeri var.

Mimari aç›dan Kapal›çarfl›’y› nas›l de¤erlendirirsiniz?

Kapal›çarfl› mimari anlamda bir yap› flaheseri de¤il. ‹çeri girdi¤inizde ya-
p›s› insan› etkilemez. So¤uk duvarlar, elektrik hatlar›nda yaflanan sorun-
lar ve altyap›s›zl›kla iyiden iyiye bir mimari fukaral›¤a bürünmüfltür. Ta-
rih içinde Kapal›çarfl›’da befl büyük yang›n oldu. Her yang›nda neredey-
se kül oldu ve yeniden aya¤a kald›r›ld›. Dolay›s›yla sistem için Kapal›-
çarfl›’n›n çal›fl›yor olmas› yani fonksiyonellik önem tafl›yor. Kayboldu¤u-
nuzu zannedersiniz ama kaybolmazs›n›z, 61 sokak sizi bir flekilde, bir
yerde buluflturur. Kendinize bir çeflmeyi, bir caminin burcunu belirgin
nokta olarak benimserseniz çok kolay o yolu tekrar bulursunuz.

Kitaptaki sunufl yaz›s›nda “Kapal›çarfl›” kelimesinin aç›l›m›n› ele al›yor-
sunuz. “Kapal›” ve “çarfl›” kelimelerinin tafl›d›¤› anlama dair düflünce-
lerinizi bizimle de paylafl›r m›s›n›z?

Kapal›çarfl›’n›n kapal› oluflu fiziki bir olay ama öte yandan da lonca is-

teminin de bir kapal›l›¤› var. Hiçbir dükkân,
“Buyrun, gelin size üretime iliflkin deneyimimi

aktaray›m” demiyor. Ö¤renmek için sabretmek
gerekiyor. Çünkü gündelik iliflki kuran için Kapal›-

çarfl› kendisini ele vermiyor. Bunu iyi keflfedenler-
den biri Refik Halit Karay’d›r. Refik Halit, Kapal›çar-

fl›’n›n bu iki yüzünü çok güzel anlat›r. Kapal›çarfl› için
“Bir gizemdir” der. Bugün ‹stanbul’da gezilecek en

bafltaki befl eser aras›nda Kapal›çarfl›’n›n an›l›yor olma-
s› iflte bu gizemden kaynaklan›yor. Çünkü kendisini sun-

muyor, keflfetmeyi gerektiriyor. 

Bu çal›flma size olarak neler katt›?

Ben her çal›flmaya proje gözüyle bakar›m. Ayn› fley Önder Bey için de
geçerli. Biz kitap yazmaya oturmay›z, bizim iflimiz Kapal›çarfl› projesiy-
di. Projeyi haz›rlarken Osmanl› arflivlerinin zenginli¤ini gördük; bu far-
k›ndal›k bizim için önemli bir kazançt›. Ve yine önemli bir eksi¤imizi
fark ettik; Türk kültürünün dayanaklar›n› bilmek istiyorsan›z Osmanl›ca-
y› çözmek gerekliymifl. Bu nedenle Osmanl›ca kursuna bafllad›m. Çok
zengin bir dünyayla tan›flt›m ve gördüm ki bu iliflki sürmek durumunda.
Yani siz Kapal›çarfl›’yla ancak evlenme vaadiyle niflan yapabilirsiniz, sü-
reklilik esas olmal›. Nitekim flimdi Kültür Bakanl›¤› bizden, 2009’da da
di¤er çarfl›lar üzerine çal›flma yapmam›z› istiyor. Bu iflten son derece ke-
yif ald›¤›m›z› söyleyebilirim. 

Böyle bir çal›flman›n flimdiye kadar baflka yazarlar taraf›ndan yap›lma-
m›fl olmas›n› neye ba¤l›yorsunuz?

Çok göz önünde olan fleyler araflt›r›lmaz. Kapal›çarfl› da böyle bir ko-
numda yer ald›¤› için bu konuda ciddi anlamda bir çal›flma yap›lmad›.
Sadece küçük çapta çok say›da çal›flma ç›kt›. “Yay›mlan›p okuruna ula-
fl›r bir kitap olsun” diyen ilk gayret bizim çal›flmam›z oldu. Tabii bu ça-
l›flmay› haz›rlamam›zda Kapal›çarfl› Derne¤i’nin katk›lar›n› da göz ard›
edemeyiz. Çal›flmalar›m›z›n birçok noktas›nda bizimle inan›lmaz payla-
fl›mlarda bulundular.

* Çelik Gülersoy (23 Eylül 1930-6 Temmuz 2003), ‹stanbul üzerine kitaplar›yla ve eski yap›lar›n

onar›lmas› konusunda gösterdi¤i çabayla tan›nan yönetici, turizmci, yazar, hukukçu.

“Kapal›çarfl› 
keflfedene 
kendisini açan 
bir kutu”

Kapal›çarfl›’y›, bir al›m-sat›m merkezi 
olarak yabanc›laflman›n yaflat›lmad›¤› 
ender toplu kamusal alanlardan biri 
fleklinde tan›mlayan Prof. Dr. Kenan Mortan,
“‹stanbul’daki al›flverifl merkezlerinde 
ne kadar yok oluyorsan›z, Kapal›çarfl›’da
o kadar var oluyorsunuz” diyor

Prof. Dr. Kenan Mortan:

1951 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezu-
nu olan Prof. Dr. Mortan, lisans e¤itimi sonras› ayn› fakültede Prof. Gül-
ten Kazgan yönetiminde doktora çal›flmas› yapt›. 1983 y›l›nda doçent,
1983 y›l›nda profesör oldu. 1983-1991 y›llar› aras›nda Konrad Adenaur
Vakf› ad›na, küçük ve orta ölçekli iflletmeler için, 40 ilde 500’ün üzerin-
de seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Ensti-
tüsü’nde konuk ö¤retim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çal›fl-
t›. Halen Mimar Sinan Üniversitesi ö¤retim üyeli¤i ve Dünya gazetesinde
yazarl›k yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yo-
rumlarda bulunuyor. Yay›mlanm›fl pekçok kitab› bulunan Prof. Dr. Mor-
tan, ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Kenan Mortan kimdir?
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40. y›ldönümünü kutlayan Türkiye yap› ve mimarl›k sektörünün bilgi merkezi 
Yap›-Endüstri Merkezi’nin (YEM) düzenledi¤i “YEM Ödülleri 2008” sahiplerini buldu.
Yap› ve mimarl›k sektörüne sa¤lad›¤› baflar›l› hizmetlerle ad›ndan söz ettiren YEM,
sektör temsilcilerini ödüllendirdi

YEM Ödülleri sahiplerini buldu

YYap› sektörüne 1968 y›l›ndan beri hizmet veren Yap›-Endüstri Mer-
kezi (YEM), sektör temsilcileriyle birlikte 40. y›ldönümünü kutlad›-
¤› 10 Nisan günü, “YEM Ödülleri 2008 Ödül Töreni”ni de gerçek-
lefltirdi. Bu kapsamda YEM Medya Onur Ödülü, YEM Mimar›n ‹lk
Yap›s› Ödülü, YEM Alt›n Çekül Yap› Ürün Ödülü ve YEM Mimari
Tasar›m Ödülleri sahiplerini buldu.

YEM Medya Onur Ödülü Do¤an H›zlan’›n
Türkiye’de kentsel duyarl›l›¤a sahip medya temsilcileri için verilen
tek ödül olma özelli¤ini sürdüren “YEM Medya Onur Ödülü”nün
seçici kurulunda medya mimarl›k dünyas›n›n önde gelen isimlerin-
den Nuri Çolako¤lu (Do¤an Yay›n Holding), Oktay Ekinci (Cumhu-
riyet Gazetesi), Betül Mardin (Image Halkla ‹liflkiler), Do¤an Tekeli
(Serbest Mimarlar Derne¤i) ve Bülent Tuna (TMMOB Mimarlar
Odas›) yer ald›. Bir edebiyat ve sanat elefltirmeni olarak, mimarl›¤›n
özellikle kültür ve sanat yönüyle gündeme getirilmesine katk›da bu-
lunmas› ve yaz›lar›yla mimarl›k tart›flmalar›n›n da sanatsal bir içe-
rik kazanmas›na çaba göstermesi nedeniyle Do¤an H›zlan, YEM
Medya Onur Ödülü’ne de¤er bulundu.

YEM Medya Onur Jüri Özel Ödülü’ne ise Türkiye’de kent dokusu-
nun bilim d›fl› ve toplum yarar›n› gözetmeyen planlama ve imar ka-
rarlar›yla bozulmas›, kent hukukunun göz ard› edildi¤i çevreye,
kültürel dokulara, mimarl›k ve flehircilik ilkelerine ayk›r› yap›laflma
kararlar› karfl›s›nda gösterdikleri duyarl›l›k ile ayn› yöndeki mimari
muhalefete bas›nda verdikleri destek ve katk›lar nedeniyle Melih
Afl›k ve Yalç›n Bayer lay›k görüldü.

Medyaya duyarl›l›k ça¤r›s›
Ayr›ca YEM Medya Onur Ödülü Seçici Kurulu, yapt›¤› de¤erlendir-
me sonucunda, verilecek ödül arac›l›¤›yla mimarl›k ve kente iliflkin
konular›n toplum gündemine tafl›nmas›na arac›l›k eden medyaya
yönelik baz› saptama ve önerilerde bulunmay› kararlaflt›rd›. YEM
Medya Onur Ödülü Seçici Kurulu, Türkiye’de mimarl›k ve kente
iliflkin konular›n medyada yeterince yer almad›¤›n› saptad›. Bir kül-
tür ve sanat eylemi olan mimarl›¤›n yedi temel sanattan biri oldu-
¤unun alt›n› çizen kurul, mimarl›¤›n insan yaflam›n› her aç›dan
zenginlefltirmek için vazgeçilmez oldu¤unu vurgulad›. Seçici kurul,
YEM Medya Onur Ödülü arac›l›¤›yla, Türkiye’de hiçbir ulusal ba-

s›n organ›nda ya da televizyon kanal›nda düzenli olarak yay›mla-
nan bir mimarl›k köflesi, bölümü, sayfas› ya da program› bulunma-
d›¤›n›n alt›n› çizerken bütün bas›n organlar›n› mimarl›k konusunda
duyarl›l›¤a davet etti. 

Kurul ayr›ca, TMMOB Mimarlar Odas›’n›n ve YEM’in medya men-
suplar›n›n bu konuda daha bilinçli haber yapabilmelerine destek
vermek amac›yla konuya ilgi duyan gazetecilere yönelik bilgilen-
dirme toplant›lar› ve kurslar düzenlemelerini de önerdi. 

Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü
Kentlerdeki nitelikli yap› stokunun artmas›, genç tasar›mc›lar›n ye-
nilikçi fikirlerinin iflveren ve kullan›c›larla buluflmas›n› teflvik etmek
amac›yla verilen “YEM Mimar›n ‹lk Yap›s› Ödülü”nde, 1 Ocak
2003-31 Aral›k 2007 aras›nda infla edilmifl ilk yap›lar›yla aday gös-
terilen mimarlar ve iflverenler ödüllendirildi.

Emre Arolat (Arolat Architects), Prof. Dr. ‹hsan Bilgin (‹stanbul Bil-
gi Üniversitesi), Behruz Çinici (Çinici Mimarl›k), Ayfle Hasol Erktin
(Has Mimarl›k) ve Orhan fiahinler (TMMOB Mimarlar Odas›) gibi
önemli isimlerden oluflan seçici kurul; ‹stanbul’daki NP12 Evleri ile
Bo¤açhan Dündaralp’i, Konya’daki Çatalhöyük Korugan› ile Sinan
Omacan’› bu kategoride ödüle de¤er buldu.

Alt›n Çekül Yap› Ürün Ödülü
Yap› malzemesi alan›nda yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek
sektörün geliflimine katk›da bulunmay› amaçlayan “Alt›n Çekül Ya-
p› Ürün Ödülü”nü bu y›l ISIDAÇ 40-Kalsiyum Aluminatl› Çimento
ile Çimsa Çimento San. ve Tic. A.fi. kazand›. Ürün, yerli teknolojiy-
le üretilmesi, sektörde yayg›n kullan›m alan› bulmas›, özgün üreti-
me dayanmas›, tek bafl›na de¤erlendirilebilece¤i gibi baflka malze-
melerin bilefleni olarak kullan›ld›¤›nda genifl aç›l›mlar sa¤lamas›,
refrakter uygulamalar›nda kullan›labilece¤i gibi katk› maddeleri
üretiminde ve h›zl› sertleflmenin gerekli oldu¤u yerlerde gereksinim
duyulmas› nedeniyle büyük ödüle de¤er bulundu.

“Alt›n Çekül Yap› Ürün Teflvik Ödülü” ise, Bluesafe Prosonic adl›
ürünle Mardav Yal›t›m ve ‹nfl. Malz. San. ve Tic. A.fi. ile Sanifoam
Sünger San. A.fi.’ye verildi. Ürün, yerli teknolojiyle üretilmesi,
hammaddesinin önemli bir bölümünün at›klardan oluflmas›, yaflam
çevresi için önemli bir alan olan akustik konfor konusunda Türki-
ye’deki bilinçlenmeye katk›da bulunacak hem ürün hem de kulla-
n›m aç›s›ndan bütünsel bir çözüm önermesi, üretim uygulama ve
kullan›m süreçlerinde yaratt›¤› katma de¤er ve sa¤lad›¤› ak›lc› yak-
lafl›m konusundaki olumlu nitelikleri nedeniyle Teflvik Ödülü’ne
de¤er bulundu.

Alt›n Çekül Ödülleri’nin seçici kurulunda Prof. Dr. Halit Yafla Ersoy
(Mimar, MSGSÜ), Tanju Özelgin (Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s›,
Parlak K›rm›z›), Prof. Dr. Hasan fiener (Mimar, ‹TÜ), Prof. Dr. Meh-
met Ali Tafldemir (‹nflaat Müh., ‹TÜ), ‹brahim Uysal (Yap› Malzeme-
si Komite Baflkan›, TMMOB Mimarlar Odas›) gibi sektörün de¤erli
isimleri yer ald›.

YEM Mimari Tasar›m Ödülleri 
Türkiye’de infla edilen nitelikli yap› stokunun, fiziksel çevrenin ka-
litesinin ve toplumun mimarl›¤a olan ilgisinin art›r›lmas› amac›yla
verilen “YEM Mimari Tasar›m Ödülleri”, son befl y›l içinde yap›m›
tamamlanm›fl ve de¤erlendirilmek üzere ödüle aday gösterilen ni-
telikli yap›lar›n internet üzerinden oylamas›yla gerçeklefltirildi. En
çok oy alan befl yap› ve mimarlar› ödülü almaya hak kazand›. Bu
ödül arac›l›¤›yla “En ‹yi Mimarisi Olan Yap›”ya ulaflmak de¤il, son
dönem Türk mimarl›¤› ad›na nitelikli bir seçkiye dikkat çekmek
amaçland›. 

Eflde¤er olarak “YEM Mimari Tasar›m Ödülü”ne Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi MATPUM Binas› ile Abdi Güzer, Beysukent’te Konut
ile Ven Mimarl›k’tan Gül Güven, Akf›rat Belediye Binas› ile Geyran
Mimarl›k’tan Kenan Geyran; Esenbo¤a Havaliman› ile Ercan Ço-
ban, Suzan Esirgeyen, Süleyman Bayrak, Ahmet Yertutan; L Binas›
ile Onur Özsoy, Yüksel Öztürk ve K›vanç Gürtafl lay›k görüldü.

Sektörden
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Sektörden

Do¤an Hasol

Betül Mardin
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Türkiye’nin de¤erli bilim
insanlar›ndan biri olan

Prof. Dr. Yank› Yazgan,
“Kalp Çarpar Beyin 

Böler”in ard›ndan 
ç›kard›¤› son kitab› 

“Kalbinle Düflün Akl›nla
Hisset”te bambaflka bir

bak›fl aç›s›n› gözler önüne
seriyor: Ya hayat bize 

göründü¤ünden farkl›ysa?
Kendisiyle ekonomiden
politikaya, sosyolojiden

psikolojiye pek çok 
konuya de¤indi¤i, ak›l ile
his aras›ndaki iliflkiyi ele

ald›¤› ve çizimleriyle 
güçlendirdi¤i kitab› 

üzerine görüfltük

SSon kitab›n›z “Kalbinle Düflün Akl›nla Hisset”; “Kalp Çarpar Beyin Bö-
ler” adl› birinci kitab›n devam› niteli¤inde... Bu son kitab›n ortaya ç›-
k›fl öyküsünden söz eder misiniz?

Gündelik yaflamda gördü¤üm, duydu¤um, okudu¤um karmafl›k du-
rumlar› anlamaya çal›fl›rken, ister istemez mesle¤im gere¤i ö¤rendi¤im
bilgilerden, edindi¤im deneyimlerden yararlan›yorum. Karmafl›k ve
çaprafl›k durumlar aç›s›ndan ülkemizde pek s›k›nt› yok, biliyorsunuz...
Yan›mda tafl›d›¤›m bir küçük deftere yaz› ve çizgiyle not al›r, durumu
kendi kafama göre flekillendiririm. Bu notlar› kullanarak haz›rlad›¤›m
yaz›lardan ve çizgilerden oluflma bir kitap. Çok say›da çizgiyle süslen-
mifl ve desteklenmifl denemeler bunlar. Bilim dünyas›ndan ö¤rendikle-
rimizi, özellikle insan beynine, düflünce sistemlerine ve davran›fllar›na
iliflkin bilgi ve deneyimleri yans›tan, herkesi ilgilendiren konularda (ev-
lilik, enflasyon, e¤itim, ifl yönetimi, siyasi tercih gibi) herkesin ilgisini
çekebilecek bir üslupla yazmaya çal›fl›yorum.

Kitab›n›zda okuyuculara vermek istedi¤iniz temel fikir nedir?

Hayat bize göründü¤ü gibi olmayabilir. Hayat›n nas›l seyretti¤ini, bafl›-
m›za gelenleri ve gelebilecekleri aç›klayacak, yaflam›m›za yol göstere-
bilecek bilimsel bilgi ve deneyim orada durmakta ve kullan›lmay› bek-
lemekte... Hayata bilimin açt›¤› pencereden bakmak, bak›fl aç›n›z› ge-
niflletir ve çeflitlendirir. Düflünülenin aksine, duygular›m›z› ve sezgileri-
mizi de, bu bilimsel perspektifin parças› olduklar›nda en etkin biçimde
kullanabiliriz.

Kitaptaki çizimler de size ait. Çizmek de yazmak kadar iddial› oldu¤u-
nuz bir alan m›?

Asl›na bakarsan›z yazmak konusunda pek bir iddiam yok... Yazmak da
çizmek de severek yapt›¤›m, mesle¤im olmayan ifller. Yaz› ve çizgile-
rim yaklafl›k 30 y›ld›r yerel ya da ulusal bas›nda önce kenar›ndan kö-
flesinden yay›mlanmaya bafllad›. 1980’lerde dergilere, 1990’larda
Cumhuriyet’in Bilim Teknik ekine, 2000’lerin bafl›ndan bu yana
a¤›rl›kl› olarak gündelik gazetelere (YeniBiny›l, BirGün, Akflam)
hem yaz›yor hem de çiziyorum. Bazen öyle geliyor ki, çizgile-
rimi yaz›lar›m›n hat›r›na yay›ml›yorlar. Ben ise, çizgilerimi ya-
z›lar›ma tercih ediyorum.

Ekonomiden politikaya, sosyolojiden psikolojiye pek çok konuya de-
¤indi¤iniz kitab›n›z okuyucular›n yaflam›na ne gibi art›lar katacak?

Bir kitap okuman›n kendisinin, kiflinin hayat›na bafll› bafl›na bir de¤er
katt›¤›n› düflünüyorum; bir kitap olarak “Kalbinle Düflün Akl›nla His-
set”i okumak ne katabilir? Bir iç dünyam›z oldu¤unu hat›rlamam›za,
hayat›n önünde yuvarlan›p gitmek yerine, ona yön vermeyi düflünme-
mize yol açabilir. Akl›m›z›n yetmedi¤i yerde, sezgilerimize kulak ver-
memizi, duygular›m›z›n yolumuzu t›kad›¤› noktada, düflüncelerimizin
yolumuzu açmas›n› ak›l etmemizi sa¤layabilir.

K›saca ifade edecek olursan›z, kitap hayata nas›l bakmam›z gerekti¤i-
ni söylüyor?

‹yice bir bakmam›z›, al›c› ve verici bir gözle bakmam›z› öneriyorum.
Nas›l›n› herkes kendi bilecek elbette... 

Karar verme aflamas›nda sezgiler ve hisler ile ak›l ve mant›k aras›nda
nas›l bir iliflki olmal›?

Aceleci olmamay›, düflüncenin ak›p gitmesine izin vermeyi, duygular›n
ayd›nlat›c› ve körlefltirici etkilerine dikkat etmeyi ö¤renebiliriz. Hayata
bafllarken beraberimizde getirdiklerimizi, zaten bildiklerimizi uygula-
yabiliriz.

Günümüz insan›nda sizce hangisi daha a¤›r bas›yor; ak›l m› yoksa his-
ler mi? Bunun sebepleri sizce nedir?

Hayat›n h›zl› ak›fl›, sorumluluk ve yüklerin geçmiflle k›yaslanmayacak
denli a¤›rlaflmas›, gelece¤in belirsizleflmesi, özellikle kayg› ve korku gi-
bi duygular› tetikliyor. Bu duygular, hayatta kalmaya yönelik dürtüleri-

mizi harekete geçirirken, yaflamaya, hayat›n anla-
m›n› bulmaya yönelik yan›m›z› geriye itiyor.

Gelecekte yeni bir kitap çal›flman›z olacak m›?

Çocuklar ve ailelere iliflkin daha önce yay›mlan-
m›fl iki kitab›m›n yenilenmifl bask›lar›n› 2009 bafl›
için haz›rlayaca¤›m. “Kalbinle Düflün Akl›nla His-
set” çizgisinde bir kitab› ise, 2009 bahar›nda yay›m-
layaca¤›m.

Prof. Dr. Yank› Yazgan:
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“Hayat bize göründü¤ü
gibi OLMAYAB‹L‹R”

1959 do¤umlu olan Prof. Dr. Yank› Yazgan, ‹zmir’de büyüyüp, Bornova Maarif
Koleji ve Ankara Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra t›p e¤itimini Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde tamamlad›. Genel psikiyatri uzmanl›k e¤itimini Marmara Üniversi-
tesi T›p Fakültesi’nde, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanl›k e¤itimini Yale Üni-
versitesi T›p Fakültesi’nde ald›. 
Prof. Dr. Yazgan, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ve Yale Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak sürdürdü¤ü bilimsel araflt›rma ve e¤itim
çal›flmalar›n›n yan› s›ra, psikiyatri alan›nda serbest uzman hekim olarak çal›fl›-
yor. Bilimsel yay›nlar›n›n ve araflt›rmalar›n›n oda¤›n›, karar mekanizmalar›n›n ve
riske iliflkin davran›fllar›n küçük yafllardan itibaren gelifliminde, beyin ve genetik
yap› aras›ndaki etkileflim oluflturuyor. 
‹fl hayat›na dönük uygulamalar›nda, beyin bilimleri ile düflünce bilimlerini bü-
tünlefltiren bir yaklafl›ma dayal› e¤itim ve dan›flmanl›k yap›yor. 
Daha fazla bilgi için www.yankiyazgan.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. Yank› Yazgan kimdir?
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Büyüteç

YEM Yay›n taraf›ndan haz›rlanan “Mimarca
De¤inmeler” kitab›; mesle¤ini çok seven ve
bu mesle¤in gücünün fark›nda olan bir mi-
mar›n gördükleri, duyduklar› ve düflüncele-
rinden yola ç›karak Gürhan Tümer taraf›ndan
kaleme al›nd›. 

“Mimarca De¤inmeler”
Gürhan Tümer 

YEM Yay›n, 130 sayfa>K‹TAP

Yar›flman›n amac›, tüm tasar›mc› ve flirketlerin peflinde olduklar› fleyden farks›z: imkâns›z 
görünen bir fikri, cesur bir vizyonla, dünyay› gelifltirme gücüne sahip dahice bir tasar›ma dönüfl-
türmek. Tüm dünyadan tasar›mc›, giriflimci ve tasar›m ö¤rencileri, fikirlerini yar›flt›rmak 
ve uluslararas› ba¤›ms›z bir jüri taraf›ndan de¤erlendirmek üzere yar›flmaya davet ediliyor. 

Red Dot Award: Design Concept 
Son kat›l›m tarihi: 11 Temmuz 2008

>

YARIfiMA

>SERG‹

Kentin Genç Tasar›mc›lar›
Son kat›l›m tarihi: Eylül 2008 
‹stanbul Modern, Karaköy-‹stanbul

‹stanbul Modern’in Nisan’da bafllatt›¤›, “Kentin Genç Tasar›mc›lar›” bafll›¤› alt›ndaki yarat›c› 
ve e¤lenceli etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerde çocuklar ve gençlerin tasar›m›n temel 
ö¤elerinden hareket ederek tasar›m kültürünün geçmifline ve gelece¤ine uzanan uygulamalara
kat›lmas›, nesneleri tan›mas›, geometrik flekilleri kullanarak tasar›mlar gerçeklefltirmesi ve 
s›rad›fl› mekân ve nesneler yaratmalar› hedefleniyor.

>E⁄‹T‹M

20. yüzy›l Türk mimarisinin önemli ustalar›ndan Sedad Hakk› Eldem, do¤umunun 100., ölü-
münün 20. y›l›nda, iki sergi ve iki kitap arac›l›¤›yla Osmanl› Bankas› Müzesi’nde an›l›yor. 30
A¤ustos’a kadar sürecek olan “Sedad Hakk› Eldem I: Gençlik Y›llar›” bafll›kl› ilk sergi, ünlü
mimar›n yaflam›n›n ilk 24 y›l›na odaklan›yor. U¤ur Tanyeli, Bülent Tanju ve Edhem Eldem’in
küratörlü¤ünde haz›rlanan serginin ve kitab›n tasar›m› ise Bülent Erkmen’e ait.

Sedad Hakk› Eldem I: Gençlik Y›llar›
Bitifl tarihi: 30 A¤ustos 2008
Osmanl› Bankas› Müzesi, Karaköy-‹stanbul

LED Ayd›nlatma Fuar› 
28-31 A¤ustos 2008
‹stanbul Fuar Merkezi, Yeflilköy-‹stanbul

Kullan›m alan› her geçen gün artan ve daha yayg›n kullan›lmaya bafllanan 
LED sistemleri, teknolojileri ve uygulamalar› alanlar›nda faaliyet gösteren firmalar, 
LED Ayd›nlatma Fuar›’nda ürün ve uygulamalar›n› sunabilme imkân› buluyor.>FUAR

AASDF Fuarc›l›k taraf›ndan 17-20 Ocak tarihleri aras›nda düzenlenen ve sektörün tek ihtisas fuar›
olan “Ekoloji ‹stanbul 2008” g›dadan tekstile, kozmetikten temizlik malzemelerine, alternatif enerji
sistemlerinden ekolojik konuta, ambalajdan eko-turizme kadar çok çeflitli ürüne, kurum ve kurulu-
fla ev sahipli¤i yapt›. Bu y›l yeni mekân›nda daha profesyonel bir kimli¤e kavuflan fuar›n ziyaretçi
say›s›, geçen y›la göre yüzde 46’l›k bir art›flla 7543’e yükseldi. G›dadan kozmeti¤e, tekstilden te-
mizlik ürünlerine genifl bir yelpazesi olan “Ekoloji ‹stanbul 2008”de artan tüketici bilinci kat›l›mc›-
lar taraf›ndan memnuniyetle karfl›land›.

Sektörün yan› s›ra ekolojik yaflama gönül veren tüketiciler taraf›ndan yo¤un ilgi gören fuara bu y›l
damgas›n› vuran, yerel yönetimler ve valilik düzeyinde kat›l›mlar oldu. Bursa Nilüfer Belediyesi,
Mu¤la Köycegiz Belediyesi gibi yerel yönetimlerin deste¤iyle fuarda ürünlerini sergileyen çeflitli il-
lerden üreticilerin kat›ld›¤› “Ekoloji ‹stanbul 2008, 7. Organik Ürünler ve Çevre Fuar›”nda en fazla
göze çarpan Samsun Valili¤i’nin “Organik tar›m›n günefli Samsun’dan do¤acak” slogon›yla yerleri-
ni ald›¤› ürün ve üreticilerinin stand› oldu.

Türkiye fuarc›l›¤›na yeni bir anlay›fl olarak kat›lan ve bu y›l da 100’ün üzerinde kurulufla ev sahip-
li¤i yapan Ekoloji ‹stanbul 2008’de Türkiye’de ilk kez sergiledi¤i çevre dostu arac›yla Honda’n›n yer
almas›, tar›mdan g›daya, tekstilden oyunca¤a, kozmetikten konuta kadar her alanda yaflam için do¤-
ru üretim ve do¤ru seçimin önemine dikkat çekti. Fuar›n sekizincisi 15-18 Ocak 2009 tarihinde dü-
zenlenecek.

Çevre dostlar› bu fuardayd›
Do¤aya sayg›l›, 

ekolojik üretim yapan
kifli, kurum ve 

kurulufllar›n kat›l›m›yla
gerçekleflen “Ekoloji

‹stanbul 2008, 
7. Organik Ürünler ve
Çevre Fuar›”, ‹stanbul

Yeflilköy Dünya 
Ticaret Merkezi 

11. Salon’da 
ziyaretçilerini a¤›rlad›



Dünyam›z›n gelece¤i... Hepimizin gelece¤i... 
fiimdi ifle koyulman›n tam zaman›!

‹flte ufak ama temel önlemler:

1. Musluklar› asla aç›k b›rakmay›n.

2. Bulafl›k makinesini tamamen dolu olmadan çal›flt›rmay›n.

3. Elektrikli aletleri kullanmad›¤›n›z durumlarda kapat›n ve fiflten çekin.

4. Kurutma makinesi yerine çamafl›rlar›n›z› d›flarda asarak kurutun.

5. Elektrik veya pile ihtiyaç duymayan kurmal› ev aletlerini tercih edin.

6. Üflüdü¤ünüzde ›s›t›c›y› açmak yerine daha kal›n giyinin.

7. Oda spreyi kullanmak yerine odan›z› havaland›r›n.

8. Duflta kalma sürenizi azalt›n.

9. Bitkilerinizi hortumla sulamak yerine kovalar kullan›n.

10. Mutlaka bir a¤aç dikin.


