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E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi,
‹stiklal Marfl›’n›n kabul ediliflinin

88. y›l›n› kutlayarak büyük flair
Mehmet Akif Ersoy’u and›



Do¤an›n kendini yeniledi¤i, canl›l›¤›n, tazeli¤in ve ba-
har›n müjdecisi Nisan ay›, bundan tam 10 y›l önce, 2 Ni-
san gününde Kurucumuz Hüseyin Ekrem Elginkan’› kay-
beden biz Elginkan Toplulu¤u çal›flanlar› için hüzünlü,
buruk bir dönemi ifade eder... Her Nisan ay›nda bu hüz-
nü; Rahmetli Baflkan›m›z’›n bizlere miras b›rakt›¤› ve
Toplulu¤umuz yöneticileri taraf›ndan s›k› bir flekilde ta-
kip edilen, uygulanan ilkelerimize, de¤erlerimize dönüp
bakarak, azme, cesarete, umuda çevirmeye çal›fl›r›z. Ku-
rumsal yap›m›z›n temelini oluflturan de¤erlerimizden ve
üretim gücümüzden ilham al›r, nice y›llar baflar›l› bir ku-
rulufl olarak ülkemize pekçok katk›da bulunaca¤›m›zdan
bir kez daha emin oluruz.

Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’›n aram›zdan ayr›l-
d›¤› günü daha “dün” gibi hat›rlayan bizler, aradan geçen
10 y›ldan sonra “bugün”, Toplulu¤umuz’un de¤erli yöne-
ticileriyle Baflkan›m›z’› anmak ve “gelece¤i” konuflmak
için bir araya gelmeyi arzu ettik. Bu fikrin do¤uflunda ise,
üç ayd›r süregelen ve kiflisel olarak ayda iki kez kat›ld›¤›m
Bersay ‹letiflim Enstitüsü’nün “‹letiflimde Mükemmellik”
e¤itim seminerlerinin büyük pay› oldu. Bu seminerlerden
birinde tan›flt›r›ld›¤›m iletiflim dünyas›n›n ünlü bir simas›-
n›n, bana direkt olarak, “Sizin Elginkan’da oldu¤unuzu bi-
liyorum, çok iyi bir firmada çal›fl›yorsunuz” demesinden
çok etkilendim.

Yine taraf›ma aktar›lan bir tavsiye de flu flekildeydi: “E¤er
bir gün bafl›n›z s›k›fl›rsa tozlu duvarlara elinizi sürün, yani
arflivlerinize göz at›n.” Ben de Holding’te yapt›¤›m›z “ye-
niden yap›lanma-yönetim-reorganizasyon” çal›flmalar›
için yöneticilerimizin görüflleri d›fl›nda, tarihi an›msamak,
motive olmak ve ilham almak için zaman zaman arflivle-
re baflvururum. Bu arflivleri incelerken, Ekrem Elginkan’›n
“ebedi müessese” kavram›n› iflleme flekli, yöneticilere tav-
siyeleri, onlar›n sa¤l›klar›, aileleri ve çocuklar›n›n yetiflme-
si üzerine önerileri de böyle bir toplant›y› düzenlememiz-
de itici güç oldu.

Sonuçta bizleri k›rmayan büyüklerimizin ve de¤erli yöne-
ticilerimizin kat›l›m›yla oldukça verimli bir toplant›y› ka-
y›tlar›m›za geçirdik. Dergimiz “Art› 1” de bu toplant›ya ta-
n›kl›k edip, belgeledi. Bu keyifli çal›flma sonucunda, flu
anda elinizde bulanan 15’inci say›m›z›, Baflkan›m›z’› an-
d›¤›m›z “özel bir say›” olarak sizlerle buluflturmufl olmak-
tan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Düne tan›k olmufl, bugünü baflar›yla sürdüren Elginkan
Toplulu¤u yöneticileriyle Holding’te bir araya geldi¤imiz
toplant›m›z, gerek yönetim bilimi gerekse sanayide birbi-
rini tamamlayan kuflaklar›n “baflar›l› bir tarih yazmak” için
ne kadar önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu.
“An›” sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z, Elginkan Toplulu¤u
tarihinde önemli yeri olan deneyimlerin, olaylar›n en az
bizler kadar sizleri de derinden etkileyece¤ini, “geçmifli”
bilmek, “bugünü” anlamak ve “gelece¤i” flekillendirmek
ad›na sizlere ›fl›k tutaca¤›n› düflünüyoruz.

Dergimizde bu özel konu d›fl›nda, yine birbirinden de¤er-
li isimler bulacaks›n›z... Mimarl›k sektöründeki yeri tart›fl-
mas›z büyük olan Tabanl›o¤lu Mimarl›k’›n orta¤› ve mi-
mar Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu; düzenledi¤i etkinliklerle
mimarl›k platformunun geliflimine önemli katk›lar› bulu-
nan Arkitera Mimarl›k Merkezi’nin Kurucu Orta¤› Ömer
Y›lmaz; reklamc›l›k dünyas›n›n duayen ismi, Art Grup’un
Efl Baflkan› Özgür Sa¤lam; özellikle gençlerin gelecek
planlar› üzerine çal›flmalar yapan Türkiye Fütüristler Der-
ne¤i Baflkan› Ufuk Tarhan; Kâtip Çelebi’nin notlar›ndan
360 y›l önce do¤an “Cihânnümâ”y› günümüze uyarlayan
Bülent Özükan ve Orhan Kolo¤lu sayfalar›m›za konuk
olarak dünya görüflümüze katk›larda bulundu.

Keyifli okumalar dile¤iyle...
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“Geçmifli” bilmek, “bugünü” anlamak ve
“gelece¤i” flekillendirmek için...

Jülide Nemlio¤lu

Kurucumuz Ekrem 
Elginkan’› and›¤›m›z 
sayfalarda okuyaca¤›n›z,
Elginkan Toplulu¤u 
tarihinde önemli yeri olan
deneyimlerin; “geçmifli”
bilmek, “bugünü” anlamak
ve “gelece¤i” flekillendirmek
ad›na sizlere ›fl›k tutaca¤›n›
düflünüyoruz

Yaflama 2 Nisan 1999 tarihinde veda eden Elginkan Toplulu¤u Kurucusu Hüseyin 
Ekrem Elginkan aram›zdan ayr›lal› tam 10 y›l oldu. Toplulu¤un gerek Türk toplumuna
sürekli fayda sa¤layan Vak›f yap›s›na sahip olmas› gerekse halen yerli sermayeye sahip
bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmesinde büyük eme¤i bulunan H. Ekrem Elginkan,
hiç flüphesiz özel, benzersiz ve tam da bu gerekçelerle çok iyi incelenmesi, anlafl›lma-
s› gereken bir liderdi.

Bu noktalardan hareketle, “Art› 1” Dergisi olarak, Topluluk yöneticilerini Elginkan Hol-
ding’te bir araya getirdik. Amac›m›z, bu büyük lideri, kendisiyle birebir çal›flm›fl olan
yak›n çal›flma arkadafllar›n›n ifadeleriyle biraz daha yak›ndan tan›mak ve ayn› zaman-
da Toplulu¤a yeni kat›lan, genç yöneticilerin nas›l bir kültürel miras devral›p yürüttük-
lerini, “geçmifl, bugün ve gelecek” çerçevesi etraf›nda ortaya koymakt›. 

Toplant›n›n aç›l›fl›n›, Elginkan Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü ve “Art› 1”in Genel
Yay›n Yönetmeni Jülide Nemlio¤lu gerçeklefltirdi. Konuflmas›na, “2 Nisan’da her biri-
miz için de¤eri çok büyük olan kurucumuz ve liderimiz Rahmetli Hüseyin Ekrem 
Elginkan’› aram›zdan ayr›l›fl›n›n 10’uncu y›l›nda an›yor olaca¤›z. Bu sebeple bir sohbet
toplant›s› düzenleyerek Rahmetli Baflkan›m›z’› siz de¤erli yöneticilerimizin ifadeleriyle
anmak ve ayn› zamanda yar›n›m›z› sizlerden feyz alarak kurgulamak istedik” diyerek
bafllayan Nemlio¤lu flunlar› söyledi: “Rahmetli Baflkan›m›z’›n ‘istiflare toplant›lar›n›’,
‘HS’ notlar›n› yani ‘hedef ve stratejiler’ notlar›n› -benim izini sürdü¤üm 1971’den beri-
ne kadar çok önemsedi¤ini ve bu toplant›larda görüflülenlerin, al›nan kararlar›n asl›n-
da bugünün temelleri oldu¤unu görüyorum. Bu toplant›y› düzenlememizin itici güçle-
rinden birini oluflturan, Ekrem Elginkan’la yap›lan bir istiflare toplant›s›n›n notunu siz-
lerle beraber an›msamak istiyoruz: ‘fiirket müdürleri ve flirketler kabul edilen idari-yö-
netim sisteminin esas elamanlar›d›r. fiirket müdürlerinin sorumlulu¤u çok büyüktür.
Yetki ve sorumlulu¤un flirket müdürlerine verilmesinin sebebi mütevelli heyetlerle yü-
rütülecek ve sonsuz ömürlü olacak Toplulu¤umuz’un devam›n› temin etmektir. fiirket
müdürleri profesyonel yöneticidir. Türkiye’ye profesyonel yöneticilerle yönetim esas›-
n› getirmekte öncülük yapaca¤›z.’”

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan bafllayan toplant›, tüm kat›l›mc›lar›n verdi¤i bilgiler, pay-
laflt›klar› deneyimler etraf›nda hem Elginkan Toplulu¤u hem de genel olarak ifl dünyas›
için anlaml›, yararl› bir etkinlik oldu.

Toplant›dan ç›kan sonuçlar›, H. Ekrem Elginkan’›n vefat›n›n 10. y›l›nda paylaflmaktan
mutluluk duyuyoruz…

Kurucumuzu vefat›n›n 10’uncu y›l›nda an›yoruz 

Hüseyin Ekrem Elginkan; 
vizyoner, yard›msever 
ve mütevaz› bir lider…
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› 

PROF. DR. HAL‹M DO⁄RUSÖZ
“Dan›flman kullanmay› çok iyi bilirdi”
“Ekrem Elginkan’a ifle bafllad›¤›m ilk günden, 1949 y›-
l›ndan itibaren dan›flmanl›k yapt›m. Kendisinin yöneti-
cilik görevini yaparken çok önemli iki özelli¤i vard›. Bi-
ri, çok uzak gelece¤i düflünebilmesiydi. Vakf›n kurul-
mas› konusunu 1954’lerde düflünmüfl, fiiliyata geçirin-
ceye kadar olgunlaflt›rm›fl, ondan sonra da fiiliyata ge-
çirmiflti. Ekrem Elginkan’›n bir baflka önemli özelli¤iyse
dan›flman kullanmay› çok iyi bilen bir yönetici olma-
s›yd›. Ço¤u yönetici etraf›nda dan›flmanlar bulundurur,
fakat onlara dan›flmaya niyetli de¤ildir, çünkü kendisi her fleyi bildi¤i-
ni düflünür. Ekrem Elginkan ise dan›flma konusuna hakimdi, yani da-
n›flt›¤› konuyu önce kendisi olgunlaflt›r›rd›. Olgunlaflt›rm›flsa ancak o
zaman dan›flt›¤› kifliden ald›¤› tavsiyeyi daha iyi anlayabilirdi. Daha da
önemlisi, dan›flmanla müzakere ustal›¤›yd›. Dan›flman› karfl›s›na al›r
ve onunla müzakere ederdi. Kendisinin düflüncesini söyler, daha son-
ra ‘Sen ne düflünüyorsun?’ diye sorard›. Ekrem Elginkan, dan›flt›¤› kifli-
lerden ald›¤› tavsiyelerin performans›n› da de¤erlendirirdi. 

Bugün yaflasayd›, dünyada ve Türkiye’de siyasal, ekonomik ve çevre-
sel ba¤lamda meydana gelen geliflmelerle ilgili mutlaka dan›flmanla-

ra baflvururdu. Ben de naçizane o iflin içinde olurdum. O
zaman bugünkü vizyonu beraber gelifltirirdik.”

“Kazan projemizle büyük sükse yaratt›k”
“Ekrem Elginkan askerli¤ini Ankara’da Milli Savunma Ba-
kanl›¤›’nda kalorifer tesisat› brülörlerinin kontrol mühendi-
si olarak yapm›flt›.  O s›rada kazand›¤› tecrübeyle, kalorifer
tesisat proje mühendisli¤i iflini benimsemifl, buna dayana-
rak mühendislik bürosu kurmufltu. Ben de terhis olduktan
sonra, devlete olan mecburi hizmetimi ödemek üzere Elek-
trik ‹daresi ifllerinde görev ald›m. Böylece Ankara’da tekrar
bir araya geldik. ‹lk büyük ifli Ziraat Bankas› flubelerinin ka-
lorifer tesisat› yap›m›yd›. ‹lk dan›flmanl›k yard›m›m da bura-
da ortaya ç›kt›. O zamanlar Türkiye’de kalorifer kazan› seri

olarak imal edilip piyasada haz›r sat›lm›yordu. Genellikle büyük zor-
luklarla ithal ediliyor ya da özel olarak imal ettiriliyordu. Kendisine
duman borulu kazanlar tasarlad›m ve o da bunlar› imal ettirip kurdu-
¤u kalorifer tesisatlar›nda kulland›. Burada üstünlük sa¤lad›k. Çünkü
‹TÜ’de kazan projesi yaparken ö¤rendi¤im ›s› transfer hesap yöntemi-
ni kullanarak, kazanlar›n ›s› verimini hesaplam›flt›m. O zamanlar bu
projeleri Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’nda fiirketler Dairesi onaylard›. Daire-
ye kazan projemizi götürdü¤ümüzde, yetkililer projenin sa¤lad›¤›
yüzde 91.5 oran›nda verime hayret etmifllerdi ve büyük sükse yarat-
m›flt›k. Ondan sonra fiirketler Dairesi’nin bütün ifllerini yapt›k.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› ve Avukat 

NECLA BALTACIO⁄LU
“‹leri görüfllü bir liderdi”
“Ekrem Elginkan’› 1976 y›l›nda Say›n
Gaye Akçen vas›tas›yla tan›d›m. Ken-
disi ileri görüfllü, vizyonu ve misyonu
mükemmel, kusursuz bir ifladam›yd›.
Baflkan›m’› farkl› k›lan fley ileri görüfllü
olmas›yd›. Bu özelli¤i kendisini daima
bir ad›m önde k›ld›. E¤er bugün ara-
m›zda olsayd› vizyonu fluanki Vakf›n
yapt›klar›na paralel olarak giderdi.
Dünyadaki ve Türkiye’deki geliflmeler
karfl›s›nda elinden ne geliyorsa onu
yapmaya çal›fl›rd›.”

“Elginkan Vakf›’n›n istikbalini 
birlikte oluflturduk”
“Bir gün beni telefonla arayarak baz› konular› dan›flmak için yüz
yüze görüflmek istedi¤ini söyledi. Ben de evine gittim. Yak›n akra-
balar›n›n kendi mirasç›lar› oldu¤unu, fakat zaman›nda annesine
çok kötü davrand›klar›n› ve onu üzdüklerini söyleyerek miras›n›
onlara b›rakmak istemedi¤ini ve bununla ilgili neler yapabilece¤i-

mizi, hukuki yollar› bana sordu. Bunun üzerine kendisine flunlar›
söyledim: ‘Baflkan›m, bütün mal varl›¤›n›z› o tarihte henüz küçük
olan Vakf›m›z’a verirsek ve bu konuda vasiyet haz›rlarsak bu iste-
dikleriniz kanunen yerine gelecektir. Hiçbir sak›ncas› yoktur.’ Ken-
disine söyledi¤im bu görüflüm bütün Elginkan Vakf›’n›n istikbalini
ve bugünkü haline gelmesini sa¤layan bir görüfltü. Bu teklifimi Sa-
y›n Baflkan›m kabul etti ve Elginkan Vakf› sa¤lam bir temel üzeri-
ne oturtuldu. Bu benim Say›n Baflkan›m Ekrem Elginkan’la aramda
geçen güzel bir an›md›r.”

“Türkiye’ye E.C.A. gibi 
büyük bir marka kazand›rd›”
“Rahmetli Baflkan›m Ekrem Elginkan’›n ifl dünyas›na Elginkan Top-
lulu¤u ve Elginkan Vakf›’yla birlikte kazand›rd›¤› en büyük de¤er,
yap›lan okullarda ifl dünyas› için vas›fl› elemanlar›n yetifltirilmesi
olmufltur. 

En büyük baflar›s› ise bence E.C.A. gibi bir markay› Türkiye’ye ka-
zand›rmas›d›r. Bu marka her zaman bir numara olacakt›r ve gele-
cekteki yeri çok parlakt›r. 

Küresel kriz Elginkan Toplulu¤u ve Vakf›’n› etkilemedi. Bu da sa¤-
lam temellere dayal› oldu¤umuzu gösteriyor. Elginkan Toplulu¤u
her zaman baflar›l› oldu. Bundan sonra da olaca¤›ndan en ufak
kuflkum yok.”

Ön s›ra (soldan sa¤a): 
‹smail Bal›kç›
Prof. Dr. Halim Do¤rusöz
Jülide Nemlio¤lu
Necla Baltac›o¤lu 
Muharrem Kaynar

Arka s›ra (soldan sa¤a): 
Hakan Gülderen
Ömer Özgen
fiafak Duran 
Cengiz K›y›c› 
Kemal Yunuso¤lu
Cahit Köse
O¤uz Zenginal 
Ahmet fiahin
Neslihan Yeflilyurt 
Muzaffer Zeren
Selim Çiçek 
Çetin Evranuz 
Tuncer Ürün
Erdo¤an Okul
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An›An›
Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan›

A. YÜCEL UNAN
“Bazen otoriter bazen
sevecen bir liderdi”
“‹ki türlü lider vard›r. Birincisi otoriter,
ikincisi ise hem döven hem de seven li-
derdir. Rahmetli Ekrem Elginkan her iki
lider tipine de uygundu. Bazen çok oto-
riter, bazen de sevecen ve kiflileri ikna
etmeye çal›flan bir lider olurdu. 

Ekrem Elginkan’› E.C.A.’da ifle bafllad›¤›m y›l›n üçüncü ay›nda Rah-
metli Fabrika Müdürümüz Fikret Çeliko¤lu’nun odas›nda tan›d›m.
Fikret Çeliko¤lu beni de¤ifliklik yapt›¤›m›z bir parçay› kendilerine
göstermem için odas›na ça¤›rm›flt›. Odaya girdi¤imde müdürümüz
yerinde oturuyor, Ekrem Elginkan ise radyotöre dayanm›fl bir flekilde
ayakta duruyordu ve sohbet ediyorlard›. Ekrem Elginkan’›n odada ol-
du¤unu bilmiyordum. ‹çeri girince Fikret Çeliko¤lu bizi tan›flt›rd›, o
zaman 24 yafl›ndayd›m. Sonra bir daha görüflemedik tabii. Seneler
sonra üst kademelerde görev almaya bafllad›kça Ekrem Elginkan’la
görüflmelerimiz bafllad›. Yüzyüze son görüflmemiz 1994 y›l›n›n A¤us-
tos ay›nda Odöksan’da oldu. 1970 y›l›ndan beri flirketlerini gezme-
yen Ekrem Elginkan bu karar›n› de¤ifltirmifl, sadece Vakf› anlatmak
için bütün flirketleri ziyaret etmeye bafllam›flt›. Tüm yöneticileri, atöl-
ye fleflerini Odöksan Fabrika Müdürü Vedat Kural’›n odas›nda topla-
d›. Vedat Kural kendi sandalyesini Ekrem Elginkan’a verdi ancak Rah-
metli Baflkan›m›z o sandalyeye oturmad›; ‘O koltuk senin, oraya otur-
mam’ dedi ve karfl›s›na geçti. Hepimize Elginkan Vakf›’n› anlatt›, hiç
ifl sormad›. Daha sonra benden kendisine fabrikay› gezdirmemi iste-
di. Birlikte k›sa bir gezinti yapt›k. Ard›ndan kendisini arabas›na kadar
geçirmek istedim ancak izin vermedi, ‘Hay›r, sen yerine gideceksin’
dedi.

Rahmetli Ekrem Elginkan’la en son görüflmemiz ise bir telefonda ol-
du. Vefat etmeden birkaç gün önce Kurban Bayram›’yd›. Ben de bay-
ram›n› tebrik etmek amac›yla kendisini telefonla aram›flt›m. Çok
memnun olmufltu.”

“Bu Toplulu¤u s›f›rdan yaratt›”
“Ekrem Elginkan’›n en büyük baflar›s› kendisine bir hedef tespit ede-
rek y›lmadan, azimle bu hedefin üzerine yürümüfl ve s›f›rdan bu Top-
lulu¤u yaratm›fl olmas›d›r. 

E.C.A.’n›n bu kadar büyük bir marka olmas›n›n en büyük nedenlerin-
den biri çok kaliteli mamul üretmesidir. Hat›rlar›m, E.C.A.’da ifle ilk
bafllad›¤›mda kromajl› parçalar masan›n üzerine dizilir, birçok bayan
iflçi florasan ›fl›klar› alt›nda, kromajl› parçalar› tek tek al›r, üzerinde
nokta arard›. Nokta gördüklerinde de çizerlerdi ve o mamul ›skarta-
ya ayr›l›rd›. Yine musluklarda veya banyo bataryalar›nda salmastra

gövdesinin ucunda, suyu kesen bir lastik klepe kullan›l›rd›. Bu klepe
Türkiye’de kaliteli bir flekilde yap›l›ncaya kadar d›flardan ithal edildi.
Parça numaras› da 8K17 idi.”

“Öngörülü bir liderdi”
“Ekrem Elginkan bugünleri çok önceden gördü. Biz yöneticilere, ‘Siz-
ler 2000’li y›llar› düflünün, ben 2010 y›l›n› düflünüyorum’ derdi. O ta-
rihlerde bir dönem flirketlerimizin say›s› 50’ye yükselmiflti ancak Ek-
rem Elginkan yine öngörülü davranarak, ‘Asl›ma dönece¤im’ dedi ve
baz› sektörlerden ayr›ld›k. Bugün Toplulu¤umuz bir rahatl›k yafl›yor-
sa, onun sayesindedir.”

“Aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzatmal›y›z”
“Türkiye’de global krizle bireyler, flirketler olarak hepimiz mücadele
ediyoruz. Tek kurtulufl yolu, aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzatmam›z.
Bunu yapam›yorsan›z batmaya mahkumsunuz. Ak›lc› olman›z laz›m.
Bugün özellikle döviz borcu bulunan kurumlar›n durumu çok kötü.
fiu anda Topluluk olarak bizim böyle bir derdimiz yok. Ekonomik
durgunluk 2010 y›l›n›n ikinci yar›s›na kadar devam edecek. Afla¤› bir-
den düfltü, yukar› ç›kmas› ise zaman alacak.”
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi

‹SMA‹L BALIKÇI
“Çok dürüst, namuslu,
fevkalade bir yöneticiydi”
“Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elgin-
kan, yönetici olarak fevkaladeydi. Ta-
k›m kurmay› çok iyi bilen, tak›m›n ba-
flar›s›n›n müessesenin baflar›s› oldu¤u-
nu çok iyi takdir eden ve yap›lanlar›
takdir etmesini de bilen, gerekti¤inde

tak›mda aksayan yerlerde de¤iflimi zaman›nda yapabilen büyük bir
liderdi. Bu nedenlerle Ekrem Elginkan gibi çok az lider oldu¤unu dü-
flünüyorum. Keflke onun gibi liderler Türkiye’de söz sahibi olsayd›,
bugün Türkiye çok farkl› bir noktada olurdu. Bunun d›fl›nda çok dü-
rüst, çok namuslu, santimine kadar devlete vergisini veren bir lider-
di. Kurdu¤u flirketleri müesseselefltirmek için, kurumsallaflt›rmak için
büyük gayret gösterdi.”

“H›zl› düflünüp çözüm bulabilirdi”
“1987 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul çok fliddetli bir k›fl geçiriyordu. Sa-
mandra fabrikas›nda elektrikler kesilince insanlar› bir flekilde evlerine
göndermeye bafllad›k. O s›rada kar anormal flekilde ya¤›yor, çat›lar
karla doluyordu. Fabrikada baz› yerlerin ayd›nlat›lmas›n› ve kalorifer
dairesindeki kazan›n çal›flt›r›lmas›n› sa¤layacak tek bir jeneratör çal›-

fl›yordu. O s›rada fabrikan›n ambar k›sm›ndaki atölyeye giden arka-
dafllardan biri, içerde duman oldu¤unu görünce yang›n alarm› verdi.
‹çeride ya k›sa devre olmufltu ya da herhangi bir fleyin üzerine k›v›l-
c›m düflerek yang›na sebep olmufltu. O bölüm yanmaya bafllay›nca
içerde duman oluflmufltu. Biz itfaiyeyi beklemeye bafllad›k ama yollar
kapal›yd› ve araçlar zorlukla bize ulafl›yordu. Sonunda araçlar geldi.
O s›rada personelimizi olay yerinden göndermek için çal›fl›yorduk. 

Gece boyunca devaml› Baflkan›m›z’la konufltuk. Ekrem Elginkan’›n
bize talimatlar› oluyordu. Bana, ‘‹smail, h›zl› düflünüyorum, sen de
h›zl› düflün. Yakalad›¤›n birfley olursa beni hemen ara’ demiflti. Biz o
geceyi geçirirken, geç saatlerde kar büyük bir gürültüyle makine atöl-
yesinin üzerine bütün çat›y› çökertti. Makine atölyesi kar alt›nda kal-
d› ve ertesi gün atölye periflan durumdayd›. Ekrem Elginkan di¤er ma-
kinelerin sa¤lam kalmas› için bir çözüm ar›yordu ve sonunda çareyi
kendisi buldu. Beni arayarak, ‘Hemen inflaat flirketimize haber ver.
‹nflaat flirketi buraya uygun keresteyi getirsin. Makineleri kapatacak
flekilde bir kulübe yapacaks›n›z, makineler onun içinde kalacak, üs-
tünü de örteceksiniz, elektri¤i de vereceksiniz. ‹flimiz çok çünkü.
Elektrik geldi¤i anda bu flekilde çal›flmaya bafllayacaks›n›z’ dedi. Biz
bu flekilde, kar alt›nda, o makineleri elektrikler geldikten sonra sürat-
le toparlamaya çal›flt›k.”

“E.C.A. çok iyi bir okuldur”
“Ekrem Elginkan yönetici olmayan çal›flanlar› yönetici yapt›. Çal›flan-
lar Ekrem Elginkan sayesinde zamanla bilançoyu ve kâr-zarar hesap-
lar›n› ö¤rendiler. Ard›ndan yönetime katk›da bulunmaya bafllad›lar.
Ben de Elginkan Toplulu¤u’nda ifle bir atölyenin flefi olarak bafllad›m.
Ama en sonunda çal›flarak, pek çok kademeden sonra Holding’in
flirket müdürlü¤üne kadar yükseldim. Ekrem Elginkan da bu durum-
dan iftiharla bahsederdi. Elginkan Toplulu¤u’nda bu flekilde yetiflen
çal›flanlar, daha sonra olur da Topluluk’tan ayr›l›rlarsa d›flar›da çok
rahat ifl bulurlar. Çünkü E.C.A. çok iyi bir okuldur.”
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi ve Genel Sekreter 

MUHARREM KAYNAR
“Yenili¤e önem verirdi”
“Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elgin-
kan, tek bafl›na sahip oldu¤u Elginkan
Toplulu¤u’nu tam olarak kurumsallafl-
t›rd›. fiirketleri yönetim komiteleri ve
idare meclisleri yönetirdi. Elginkan
Toplulu¤u fiirketleri’nin dünya flirket-
leri haline getirilmesi misyonunu tafl›r-
d›. fiirketlerin rantabl çal›flmas›n› sa¤-

lard›. Ürünlerde devaml› yeni modeller ç›kart›rd›, yenili¤e önem ve-
rirdi. Ürün kalitesini çok yak›ndan takip ederdi. En önemlisi hiyerar-
fliyi hiçbir zaman ihlal etmezdi.”

“Rakip bir firmay› iflastan kurtard›”
“Ekrem Elginkan, tahminen 1983 y›l›nda, ‹ran-Irak harbi s›ras›nda Tah-
ran’da rakip say›lacak bir flirkete kal›p deste¤inde bulunmufltu. Bu onun
ne kadar yard›msever bir insan oldu¤unu gösteren bir örnektir. Olay
flöyle geliflmiflti: Tahran’daki armatür fabrikas›, kal›pç›lar› askere al›nd›-
¤› için ustas›z kalm›fl, üretimi aksam›fl ve durma noktas›na gelmiflti. O
dönem dünyada Türkiye hariç neredeyse her ülkeden ‹ran’a ambargo
vard›. Kal›plar› Türkiye’den baflka hiçbir yerden temin edemiyorlard›.
Ekrem Elginkan hiç düflünmeden, Türkiye’deki fiyatlarla kal›plar› rakip
firmaya temin etti ve firmay› iflastan kurtard›. Halbuki temin etmeyebi-
lir yahut fahifl fiyatlar uygulayabilirdi ama merhametli ve yard›msever
bir kiflili¤i vard›. Hiçbir kurulufl kolay kolay rakibine bu deste¤i vermez-
di. Rahmetli Ekrem Elginkan son derece müflfik bir insand›.”
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi, Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri ‹dare Meclisi Üyesi ve Tezel
A.fi. fiirket Müdürü 

GAYE AKÇEN
“Çok dinamik bir beyni vard›”
“1962 senesinden beri Baflkan›m Ekrem
Elginkan’› tan›yorum. Kendisi benim
için çok iyi bir babayd›, daha sonra da
çok iyi bir patron oldu. O zamandan

beri söyleflilerimizde bana vermifl oldu¤u nasihatlar var. Kendisinin
Elginkan Toplulu¤u’yla ilgili baz› düflünceleri vard› ve onlar›n hepsi-
ni uzun zamand›r sakl›yordum. Onlar› günün birinde Toplulu¤u-
muz’a vermek istiyorum. Ekrem Elginkan’› anlatmak 5-10 dakikaya
s›¤maz. Kendisi çok mükemmel, efli olmayan bir insand›. Ben bazen
flaka yapar, ‘Sizi antika müzayedesine koysak, acaba nas›l gidersi-
niz?’ diye sorard›m. O da, ‘E k›z›m, beni antika niyetine verebilirsi-
niz, yaflland›m art›k’ derdi. Ama yafll›l›¤›n›n arkas›nda çok dinamik
bir beyni vard›. Ben onun yan›nda yetiflti¤im için çok mutluyum. Be-
ni bir flahsiyet yapt›, onun için minnettar›m kendisine.” 

“Vak›f kurmay› 12 yafl›ndayken planlam›flt›”
“Rahmetli Baflkan›m zaman zaman, özellikle ölümünden önce, aile
geçmifllerinden bahsederdi. Seneler önce, çocukken yaflad›klar› bir
olayda, annesine söyledi¤i flu olmufltu: ‘Anneci¤im, kardeflimle biz
büyüyece¤iz, okuyaca¤›z ve çok zengin olaca¤›z; sonunda da bir va-
k›f kuraca¤›z”. 12 yafl›nda istemifl ve planlam›flt› Vak›f kurmay›. Arka-
dafllar›n›n ço¤u da bu düflüncelerini bilirdi. 
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Rahmetli Baflkan›m kendini bildi bileli, çocuk yafllarda günlük tutar-
d›. Bunu da kimseye göstermedi. fiimdi Ekrem Elginkan’›n günlü¤ü
hâlâ gizli tutuluyor ama günü gelince orada yazanlar› herkese anlat-
mak, göstermek laz›m. Çünkü çok güzel fleyler yaz›l› bu günlükte.”

“Sadece gelece¤i de¤il, ebediyeti düflündü”
“Baflkan›m’›n gelece¤i düflündü¤ü söylenir, halbuki o ebediyeti dü-
flündü. Elginkan Vakf›’n› kurarak bunu yapt›. fiirketlerini ebediyete
kadar götürecek bir kurum oluflturdu.”
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi ve Elginkan Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi 

AHMET fiAH‹N
“Zamanlamaya ve e¤itime
çok önem verirdi”
“Ekrem Elginkan’la 1972 y›l›nda tan›fl-
t›m. Befl dakikal›k bir sohbetti. Bana,
‘Bir ay sonra tekrar görüflelim’ dedi.
Bir ay sonra tekrar geldi¤imde, “Bir de-
netim teflkilat› kurmak ve teflkilat›n ku-
ruluflunda size görev vermek istiyorum. Yap›lanmam›za uygun bir
mizac›n›z oldu¤unu tespit ettim. Siz ne düflünürsünüz?” diye sordu.
Ben de haz›rl›k yapt›m ve tüm bu suallerimi bir ka¤›da yazd›m. San›-
r›m bu durum Ekrem Elginkan’a çarp›c› geldi, ‘Haz›rl›kl› gelmiflsiniz’
dedi. Bunun üzerine, ‘Bir ay sonra bana tekrar u¤ray›n’ dedi. Rande-
vu talebimi derhal cevapland›rd›lar. Öyle anl›yorum ki, Ekrem Elgin-
kan zamanlamaya çok önem veren bir mizaçt›. 

E¤itim içerikli denetim teflkilat›ndaki görevimi yedi y›l iki yard›mc› ar-
kadafl›mla birlikte sürdürdüm. Ekrem Elginkan’›n güvenini kazanmak
kolay olmad›, ciddi bir mücadeleydi. Ama güvenini kazand›ktan son-
ra da birçok flans elde ettim. Mesela, ilk vasiyetinin flahitlerinden biri
bendim, bu çok önemli bir sorumluluktu.

Ekrem Elginkan gelecek günlere haz›rl›kl› olmam için sürekli e¤itim
almam› sa¤lad›. Zaten en önemli özelliklerinden biri de e¤itime ve
geliflmeye çok önem vermesiydi. Ayn› zamanda çok iyi bir takipçiy-
di, size bir görev verdiyse hakk›n› vermeden peflinizi b›rakmaz, za-
manlamas›n› mutlaka izlerdi.”

“Bir metod uzman›yd›”
“Ekrem Elginkan kolay kolay teslim olmayan bir mizaçt›. Dinleyen,
duyan, yarg›layan, kontrol eden fakat en sonra sözü de kendisinin
söyledi¤i bir mizaç... Kararlar› mali mevzuat olarak inceledi¤imde,
Ekrem Elginkan’›n benden fazla vergi ve muhasebe bilen bir anlay›fl-
la yeflil kalemiyle paraf verdi¤ini görürdüm. Ald›¤› her karar mutlaka

tart›fl›lm›fl, ölçülmüfl, biçilmiflti. Bir metod uzman›yd› Ekrem Elginkan
ve çal›flma arkadafllar› da öyleydi. 1985’te vakf›n kuruluflundan beri
içindeyim. Böyle bir model herhalde düflünülemez. Öyle çabuk olufl-
turulmufl bir yap› de¤il bu. Bu yap›n›n hukukta, maliyede bir know-
how’› var. Bilanço teorisinde apayr› bir özelli¤i var. Dolay›s›yla vak-
f›m›z mal varl›¤›ndan yönetim biçimine kadar ayr›cal›kl› bir yap›ya
sahip. Ekrem Elginkan bütün mizac›n› bu Vakfa tafl›d›.” 
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez Üyesi ve Avukat

CENG‹Z KIYICI
“‹nsana de¤er verirdi” 
“Ekrem Elginkan’la yaklafl›k dört y›l gibi k›sa bir süre çal›flma f›rsat›
buldum. Bu sürenin az olmas›n› kendim için daima bir eksi olarak gö-
rüyorum. Ekrem Elginkan çal›flanlar›na sevgiyle ba¤l› bir insand›. Hiç
unutmuyorum; Bilecik’teki fabrikam›z›n sat›fl›ndan dönüyorduk. ‹fl-
lemlerimiz biraz uzun sürdü, karanl›¤a kald›k ve kar ya¤›yordu. Ge-
linceye kadar belki befl veya alt› kez Baflkan›m bizleri arad›; ‘Nerede-
siniz, ne yapt›n›z, nas›l dönüyorsunuz,
nas›l geliyorsunuz?’ diye sordu. Mese-
la topluca bir yere gidilecek olsa, her-
kes bölünür, ekip ya ikiflerli gruplar ha-
linde gider, ayr› ayr› uçaklarla, ayr› ay-
r› yollarla dönerdi. Ekrem Elginkan ça-
l›flanlar›n› sevdi¤i ve onlar› düflündü¤ü
için böyle yapard›. ‹nsana de¤er verir-
di.”

“’Ya sevgi...’ demiflti”
Vefat›ndan sonra gitti¤imiz çal›flma
masas›nda bir pusulada gördü¤üm iki
fley beni çok etkilemifltir: ‘Hayat’ yazm›fl ve yan›na sonsuz iflareti koy-
mufl. ‘Borç’ yazm›fl, karfl›s›na ‘S›f›r’ demifl ve en alta, ‘Ya sevgi...’ yaz-
m›flt›. Özü buydu. Her fleyi severdi. Baflar›l› bir insand›. Herkese so-
rar, dan›fl›rd›. Vasiyetnamenin elden geçirilmesini Say›n Necla Balta-
c›o¤lu ile beraber haz›rlad›k. Sonuna kadar bu iflleri dan›flan, düflü-
nen, sorgulayan ve son sözü söyleyen kifliydi Ekrem Elginkan. Vasi-
yetnamesinin iptali davas›nda da avukatl›¤›n› yapt›k. O davada avu-
katl›k cüppemi ç›kararak bir tan›k olarak kiflili¤i, kararl›l›¤› hususun-
da davan›n özüyle ilgili olarak flahadette bulundum. Bugün de ken-
disini rahmetle an›yorum.”

“E.C.A.’l› olmak bir ayr›cal›kt›r”
“Buras› E.C.A. ailesidir. Bir sat›fl ma¤azas›na giderseniz orada çal›flan
arkadafl›m›z›n E.C.A.’n›n rozetini takt›¤›n› görürsünüz. Sorars›n›z,
‘Ben E.C.A.’l›y›m’ der. E.C.A.’l› olmak bir ayr›cal›kt›r. Çal›flanlar›m›z
da gönül ba¤›yla markam›za, Toplulu¤umuz’a ba¤l›d›rlar.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi 

TUNCER ÜRÜN
“Kadrolar›na inan›r, tak›m
yönetimini severdi”
“Rahmetli Baflkan›m›z, sistemlerin net-
leflti¤i kurumsal yap›da görev yapmay›
seven, giriflimci bir liderdi. Kadrolar›n
tam manas›yla konular›na hakim ve
Topluluk hedeflerini benimsemifl ol-
mas›na dikkat eder, bunun takibini ya-

pard›. Kadrolar›na inan›r, tak›m yönetimini severdi.”

“Ticarette dürüstlü¤ü tart›fl›lmazd›”
“Rahmetli Baflkan›m›z her y›l Haziran ay›nda Çeflme-Il›ca’daki yazl›-
¤›na gider ve Eylül ay› gibi dönerdi. Gidifl ve dönüflünde Bursa’daki
fabrikam›za birkaç saat için u¤rard›. Fabrikada dayan›kl› tüketim mal-
lar› ve otomotiv sektörüne ara mamüller üretiyorduk. 1980’de mutfak
f›r›n› ve di¤er pifliriciler için termostat konusunda ‹spanyol ULARCO
grubuna ba¤l› COPRECI firmas›yla ‘know-how’ anlaflmas› yapm›fl ve
üretime geçmifltik. Anlaflma gere¤i e¤itim için COPRECI firmas›na
plana uygun elemanlar›mla birlikte birkaç kez gittim. Konumuz olan
f›r›n termostatlar›n›n üretildi¤i fabrikada, ayn› zamanda gaz musluk-
lar›na da uygulanan elektro-magnetik devre kesiciler de (magnetic
ventil) üretiliyordu. F›r›n termostatlar›n›n üretim ve fonksiyonel özel-
liklerini ö¤renirken ayn› atölyelerde üretilen magnet ventil üretimini
de ana hatlar›yla ö¤rendik. Edindi¤imiz bilgilerle kendi magnet ven-
til modelimizi gelifltirdik ve ürettik. Baflkan›m›z bu s›ralarda Il›ca se-
yahati dolay›s›yla fabrikam›za u¤rad›. Kendisine fabrikay› gezdirdik-
ten sonra mamuller hakk›nda bilgi vermeye bafllad›m. Magnet ventil’i
tan›tarak bu ürünü dizayn etme sürecimizi anlatt›m. Karfl›l›¤›nda ‘Afe-
rin Tuncer’ demesini umuyordum ancak Baflkan›m›z’›n tepkisi, ‘Ol-
mad› Tuncer’ oldu. fiafl›rm›flt›m... Baflkan›m›z bu sözün arkas›ndan
devam etti: ‘COPRECI firmas›na gidip, ‘Biz bu mamülü dizayn ettik
ve üretimine bafllad›k. Magnet ventil know-how’›n› sizden alm›fl ol-
sayd›k karfl›l›¤›nda ne kadar ödeyecektik?’ diye sor. Ald›¤›n rakam ka-
dar mebla¤› firmaya öde.’ Tabii bir süre sonra ‹spanya’ya gittim.
ULARCO Grubu Baflkan› Bay Catania ile biraraya geldim. Rahmetli
Baflkan›m›z’›n söylediklerini kendisine ilettim ve ne kadar ödeme
yapmam›z gerekti¤ini sordum. Bay Catania gülümseyerek, ‘Çok dü-
rüst ve eme¤e son derece sayg›l› bir Baflkan›n›z var, çok mutlu olma-
l›s›n›z’ dedi ve sözlerine devam etti: ‘Biz de f›r›n termostat› projesini
Amerikal›lar’dan alm›flt›k. E¤itim esnas›nda üretim yerlerine gidip gel-
dikçe magnet ventil’i ö¤rendik ve kendi modelimizi para ödemeden
yapt›k. Sizinle Know-How anlaflmas› yaparken ‘Türkler zeki insanlar,
onlar da bizim gibi bu ürünü kendileri yaparlar’ varsay›m›na göre f›-
r›n termostat› Know-How paras›na, magnet ventili de ilave ederek
sizden fazla para ald›k. Say›n Baflkan›n›z’a söyleyin, müsterih olsun,
bize herhangi bir borcunuz yok’ dedi.”

“Dünyada efli bulunmayan bir model yaratt›”
“Krizlerden baflar›yla ç›kmas›n› bilen bir liderdi Ekrem Elginkan. Ma-
nevi de¤erlere, dürüstlü¤e, inançl› olmaya, sevgi ve bilgiye önem ve-
rirdi. Yaratt›¤› ‘ebedi müessese’ mefumuyla tüm varl›¤›n› Türk halk›-
na vakfetti. Bu, dünyada efli bulunmayan bir modeldir.”

“Ekrem Elginkan kriz yönetimi olufltururdu”
“Kriz, özellikle inflaat ve otomotiv sektörünü çok etkiledi. Tahminim-
ce bu kriz 2009 y›l›n›n tamam›n› kapsayacak. Ekrem Elginkan böyle
bir dönemde, derhal kriz yönetimi oluflturur, moral motivasyonunu
gündemde tutar, krizli dönemde sadece tedbir almakla kalmaz ham-
le yapard›. Giriflimcili¤iyle mutlaka bir ç›k›fl noktas› bulurdu.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare 
Meclisi Baflkan Yard›mc›s›, 
Yap› Grubu Koordinatörü ve 
Valfsel A.fi. fiirket Müdürü 

MUZAFFER ZEREN
“Hayat; sevgi, güzel ve bilgidir”
“1987 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’na ka-
t›ld›m. ‹fle bafllar bafllamaz E.C.A. kültürü
ve felsefesiyle tan›flt›m. Bu kültürün için-
de mükemmelliyetçilik, ebedi flirket ve yüksek rekabet gücü vard›.
Bunlar›n tümü Ekrem Elginkan’›n ruhundan kaynaklan›yordu. Bir di-
¤er özellikse, flirketlerin komitelerle yönetimiydi. Bu anlay›flta Ekrem
Elginkan’›n insanlara ne kadar fazla de¤er verdi¤ini anl›yordum.

Ekrem Elginkan, toplant›larda bize ‘Hayat nedir?’ diye sorard›. Biz de
hep not al›rd›k ancak hiç yan›t›n› vermezdi. Rahmetli 1999’da ara-
m›zdan ayr›lmadan bir sene önce söyledi hayat›n ne oldu¤unu: ‘Ço-
cuklar hayat; sevgi, güzel ve bilgidir’ dedi.”

“As›l büyüyece¤imiz alan ihracat pazar›”
“Bugün iyi yerlerde oldu¤umuzu görüyoruz. Elbetteki global ekono-
mik kriz neticesinde Türkiye’nin ithal etti¤i sorunlar, dolay›s›yla onla-
r›n bize yans›malar› olacakt›r. Bunlar gerçektir. Bizim stratejimizin bir
parças›, ihracata yo¤unlaflarak flirketlerimizi büyütmektir.”

“E.C.A.’da para öncelik de¤ildir”
“Biz ne yaparsak Türkiye’de paras› olan herkes o ifli kopya ediyor ve
pazarda rakip olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ayr›ca çal›flanlar›m›z› da
transfer ediyorlar. Fakat görüyoruz ki o flirketler baflar›s›zlar. Ben böy-
le durumlarda, ‘Çünkü onlarda E.C.A. kültürü yok’ diyorum.
E.C.A.’da para birincil öncelik de¤ildir, önemli olan ruhtur.”
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Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu 
Üyesi, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri
‹dare Meclisi Üyesi ve Matel A.fi. 
fiirket Müdürü 

SEL‹M Ç‹ÇEK
“Elginkan bir ifl cennetidir”
“Toplulu¤umuz, Vak›f marifetiyle yöne-
tilen ve ebedi müessese olmay› ilke
edinmifl bir yap›ya sahip. Dolay›s›yla
herfley kurall› ve kay›tl› oldu¤u için bu-
ras› büyük bir ifl cenneti. Zaten herkes
bizim yetiflmifl elemanlar›m›z› ifle al›yor ve buras› adeta bir enstitü
olarak alg›lan›yor. Bu yap› Türk ifl dünyas› taraf›ndan da takdir edili-
yor. Topluluk Rahmetli Ekrem Elginkan’›n b›rakt›¤› ifltigal konular›yla
devam ediyor. ‹fltigal konular›m›zda geliflimi ve teknolojiyi çok yak›n-
dan takip ediyoruz. Gerekli yat›r›mlar› ve gerekli teknolojileri transfer
edip mevcut iflimizi sürdürmeye çal›fl›yoruz.”

“Krizler f›rsat da yarat›yor”
“Bize göre krizler gelip geçicidir, hatta bazen de önemli f›rsatlar ya-
rat›r. Mesela 1994 krizi, Matel için çok büyük bir f›rsat oluflturmufltu.
O zaman ‹stanbul’da bir maden sahas› ruhsat› devralm›flt›k. Krizin ol-
du¤u gün paray› ödedik ve ruhsat› ald›k. Sonra o ruhsat sayesinde çok
büyük de¤erler elde ettik. Matel’i Matel yapt›k. Bugün hâlâ Türk se-
ramik sanayinin yüzde 25’e yak›n hammaddesi o sahan›n içerisinde
ve Türk seramik sanayi taraf›ndan da kullan›l›yor. Dolay›s›yla krizler
f›rsat da yarat›yor.”

“Ölümsüz, ebedi ve ilkeli bir kurum olaca¤›z”
“Toplulu¤umuz’un elinde flu anda de¤erli mülkler var; biri Kartal’da,
biri Maltepe’de. Bu de¤erli mülklerden elde edilecek sermayelerin
müesseseleri ebedi k›lacak birtak›m yat›r›mlar için kaynak olarak kul-
lan›lmas› gerekiyor. Bu kaynaklarla Toplulu¤umuz daha da büyüye-
cek ve Rahmetli Baflkan›m›z’›n arzu etti¤i gibi Türk ifl dünyas›nda
ölümsüz, ebedi ve ilkeli bir kurum olarak yaflam›n› sürdürecektir.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Üyesi, 
Is› Grubu Koordinatörü, ELBA A.fi. fiirket Müdürü

ÖMER ÖZGEN
“Masam› kullanmad›”
“Ekrem Elginkan’la iki defa Manisa’da, iki defa da ofisinde olmak
üzere dört kez görüfltüm. Manisa’ya ilk geldi¤inde birlikte fabrikam›-
z› gezdik, daha sonra odama geçtik ve ben kendisine masam› kullan-
mas›n›, sandalyeme oturmas›n› söyledim ancak o, ‘Hay›r, oras› sizin

yeriniz, ben oraya oturamam’ dedi ve masan›n önüne oturdu. Bu be-
nim için oldukça de¤iflik bir bak›fl aç›s›yd›.

“Kurumsal yap›da her fley var”
“Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’›n yapt›¤› en büyük ifllerden
biri kurumsal yap›y› kurmas› oldu. Bunun dünyada bir örne¤i daha
yok. Bugün iflimiz o kadar kolay ki... Çünkü kurumsal yap›da her fley
var. Bir baflka büyük ifli ise E.C.A. markas›d›r. Türkiye’ye yapt›¤› en
büyük katk› E.C.A. markas› ve kalite bilincidir. Bu kalite bilinciyle biz
sistemlere çok çabuk adapte olduk.”

“Önde olmaya devam edece¤iz”
“Hep öndeyiz ve önde olmaya devam
edece¤iz. Bunu flu kriz ortam›nda çok
daha iyi görüyoruz. Küresel kriz herke-
sin konusu. Biz sat›fl dolay›s›yla bütün
dünyay› geziyoruz. Kesinlikle dünyan›n
ezberi bozuldu. Dolay›s›yla, geçmiflte
al›flkanl›klar›yla bizden mal almayan, bi-
ze gelmeyen herkes, bize gelmeye bafl-
lad› ya da biz onlara gidiyoruz. Bu kriz-
de Toplulu¤umuz ürün kalitesiyle, ürün
çeflitlili¤iyle, mühendislik hizmetiyle, her türlü ikmal ve sevkiyat hiz-
metiyle, bütün dünya ölçe¤inde önemli bir pazar pay›na sahip ola-
cak. Önümüzde böyle bir f›rsat var, kesinlikle bunu iddia ediyoruz.
‹ki sene sonra da bunun do¤ru oldu¤unu hep birlikte görece¤iz.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Elmor A.fi. fiirket Müdürü 

HAKAN GÜNDEREN
“Çok önemli bir insanl›k dersi”
“Üç y›l› aflk›n bir süredir Toplulukta görev yap›yorum dolay›s›yla
Rahmetli Kurucumuz Ekrem Elginkan’la ilgili bir hat›ram maalesef
yok. Bu toplant› benim için çok faydal› oldu çünkü hem Toplulu¤u-
muz hem de Ekrem Elginkan’la ilgili çok genifl flekilde bilgilendim.
fiimdi tüm anlat›lanlardan bir sentez yapma ihtiyac› hissediyorum. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet’inde onca yoklu¤a, ithalat yasakla-
r›na, bilgiye ulaflman›n zorlu¤una ra¤men, belli bir vizyona sahip
olup, ideallerini hayata geçirmek için korkusuzca giriflimde bulunan
ve tüm hayat›n› buna adayan bir insandan bahsediyoruz. Hiçkimse
böyle önemli bir ifli tek bafl›na baflaramaz. Ekrem Elginkan’›n ç›kt›¤›
yolda kurdu¤u ekibi de isabetle seçti¤ini görüyorum. Bu ideale inan-
m›fl, seçilen yolda yürümeye el kald›rm›fl ve elini tafl›n alt›na koymufl
insanlar› bulmak çok zordur. Ekrem Elginkan’›n ve bugün aram›zda
bulunan büyüklerimizin baflar›s› bu aç›dan benim için çok önemli bir
insanl›k dersidir.”

“Hepimiz övünç duyuyoruz”
“Toplulu¤umuz’da ifle bafllad›¤›mda ilk
olarak Say›n Tuncer Ürün’le çal›flma f›r-
sat›m oldu. Bana 42 y›ld›r bu Toplulukta
görev yapt›¤›n› söyledi¤inde çok flafl›r-
m›flt›m. Bir insan›n bu kadar uzun süre
bir kurumda çal›flabilmesi için o kurumu
çok seviyor olmas› laz›m. Çünkü insan
hayat› iniflli, ç›k›fll›d›r. Her zaman ve her
flart alt›nda de¤iflik etkiler alt›nda kalabi-
lir. Bütün bunlara ra¤men, kal›p baflar›l›

bir flekilde devam etmek için gerçekten o kuruma ba¤l›l›k duymak ge-
rekir. Ben de flartlar elverdi¤ince Toplulu¤umuz’da çal›flmaktan onur
duyaca¤›m. Çünkü gerçekten çok güzide ve nezih bir kurumumuz
var. Bu çal›flanlar olarak hepimiz için büyük bir övünç kayna¤›.”

“Toplulu¤umuz’da ciddi bir sanayi kültürü var”
“23 sene içinde Elginkan Toplulu¤u benim dördüncü iflyerim oldu.
Daha önce görev yapt›¤›m kurumlar›n bir k›sm› sanayi flirketleriydi.
Hiçbir zaman çal›flt›¤›m kurumlar›n içinde Toplulu¤umuz’daki gibi
bir sanayi kültürüne rastlamad›m. ‹flin tüccarl›k k›sm› çok daha a¤›r
basan gruplard› bunlar. Toplulu¤umuz’da ise  ciddi bir sanayi kültü-
rü var.”

“Krizlerden korkmamak gerekiyor”
“Kurum kültürümüzü ve misyonumuzu muhafaza etti¤imiz sürece,
bu yeni ça¤a entegre olup, ça¤›n gereklerini yerine getirerek edebi
müssese olma yolunda önümüzde önemli bir f›rsat var. Türkiye çok
krizler yaflad›. Toplulu¤umuz’daki bu bilgi, inanç, özveri ve zeka ol-
du¤u sürece krizlerden korkmamak gerekiyor. Tabii tedbirli olmay›
elden b›rakmamak gerekiyor.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Elper A.fi. fiirket Müdürü

ERDO⁄AN OKUL
“Kaliteyi kârdan üstün tutard›”
“Ekrem Elginkan ileri görüfllü ve yarat›c› bir kiflilikti. ‹leri görüfllülük
para kazanan kiflilerin ortak özelli¤idir. Onda da fazlas›yla mevcuttu.
Bize ifline sahip olmay› ö¤retti. Kalite onun imaj›, itibar› ve kimli¤iy-
di. Hatta kalite yüzünden bir fabrikay› kapatma durumuna gelmifl,
zor ikna edilmiflti. Kaliteyi kârdan üstün tutan baflka bir iflveren hat›r-
lam›yorum. ‘Her fleyimiz aç›k, haks›z kazanç olmayacak ve kanunla-
r›n d›fl›na ç›k›lmayacak’ derdi. 1987 y›l›nda biz yöneticilere, ‘1990’l›
y›llara ayak uyduramayanlar 2000 y›l›nda yaflayamaz’ demiflti.
1980’li y›llarda flartlar›n h›zla de¤iflmekte oldu¤unu söyleyerek, ‘Av-

rupa Birli¤i’ne ve dünyaya bakacaks›n›z’ demifl ve böylece küresel-
leflmeyi tarif etmiflti.

Ekrem Elginkan 1987’de, ‘Temelini 1956’da att›¤›m›z sanayicilik esas
vasf›m›zd›r. Ancak 1990 y›l›nda süratle yapaca¤›m›z bir ifl daha var;
tüccarl›k. Biz önce sanayiciyiz, sonra tüccar. En iyi tüccar biz olaca-
¤›z’ sözleriyle serbest rekabetin ve küreselleflmenin ilk iflaretini ver-
mifl ve gelece¤i görmüfltü.”

“Servetini topluma geri verdi”
“Ekrem Elginkan, serbest ekonomiden ya-
nayd›, liberalli¤i seçmiflti. Servetini toplu-
ma geri verdi. Bunun temelini 1954’te Va-
k›f karar› al›nd›ktan sonra att›. Ekrem Elgin-
kan para kazanmas›n›n ötesinde hayat›
keflfetti. Ebedi müesseseyle hayat› ve mut-
lulu¤u tatt›. 

‘Lider yarat›c›, kimsenin akl›na gelmeyeni
yapan kiflidir’ derdi. Yöneticilere o kadar
çok güveniyordu ki, ‘Hepimiz birer Ekrem
Elginkan’›z’ derdi. Müjdeli haberler bek-

lerdi yöneticilerinden. Bilhassa pazar pay›n›n art›r›lmas›n› isterdi. Bu
iste¤ini s›k s›k yinelerdi.”

“Krizlerde Toplulu¤umuz hep büyümüfltür”
“Türkiye’de her dört senede bir krizli dönem yaflan›r. Bu krizleri yafla-
m›fl olan Elginkan Holding yöneticileri pozitiflere imza atm›flt›r. Kriz-
lerde Toplulu¤umuz hep büyümüfltür. Topluluk daha önce yaflad›¤›
krizdeki tecrübelerini kullanarak, ihracata aç›lm›fl olman›n getirdi¤i
imkânlarla ve kültürüyle bu krizi de atlatacakt›r. Yöneticiler olarak biz
Ekrem Elginkan’›n ‘Zorluklar insan› bir kademe yukar›ya ç›kar›r’ sözü-
nü hat›rlayarak krizin üstesinden gelebiliriz.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Elsel A.fi. fiirket Müdürü 

fiAFAK DURAN
“Büyümek, liderlik, üretim...”
“Elginkan Toplulu¤u’nda 1987 y›l›nda
göreve bafllad›m ancak yafl›m ve tecrü-
bem nedeniyle Rahmetli Baflkan›m›z Ek-
rem Elginkan’la yüzyüze görüflme f›rsat›
bulamad›m. Fakat bu masada mevcut
tüm büyüklerimizle mesai yapt›m. Bu va-
s›tayla Baflkan›m›z’›n hedefleri, stratejisi, vizyonu, görüflleri, düflün-
celeri hakk›nda çok bilgi sahibi oldum. Büyümek, liderlik, üretim...
Bu konularda heyecan sahibi olduk, tansiyonumuz büyük flevkle yük-
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seldi. Çünkü Baflkan›m›z’›n baflar›l› haberler almak istedi¤ini biliyor-
duk. O dönemlerde bizler de çaba gösterdik, çal›flt›k. Biz yöneticile-
re düflen en önemli görevlerden biri, bu ak›fl›n, tecrübenin, bilginin,
heyecan›n ayn› flekilde devam ettirilmesini sa¤lamak.”

“Bu sistemi yaflatmam›z önemli”
“fiirketler birer çal›flanlar ordusu. Bu çal›flanlar ordusunun flu anda bu
masada oturan kifliler gibi düflünmesinin Toplulu¤umuz’un baflar›s›n-
da önemli bir etken oldu¤unu düflünüyorum. Bunu baflard›¤›m›z tak-
dirde Toplulu¤umuz’un ebedi olarak yaflayaca¤›na inan›yorum. 

Görevim itibar›yla yurt d›fl›ndaki flirketleri tan›yor, biliyorum ve flunu
rahatl›kla ifade edebilirim; Toplulu¤umuz’un sistemi denetleme, fi-
nans ve teknik aç›lardan mevcut kriz yönetimlerinde bile h›zl›ca ka-
rar verebilecek niteliktedir. Sistemimizin yurt d›fl›ndaki flirketlerden
daha geliflmifl oldu¤una inan›yorum. Dolay›s›yla bu sistemi yaflatma-
m›z çok önemli.”

“Krizde s›k›nt› yaflam›yoruz”
“Mevcut krizde, flu an itibar›yla herhangi bir s›k›nt› yaflam›yoruz.  Fa-
aliyet sahalar›m›z›, borçluluk düzeyi, verimlilik, üretim ve oluflturu-
lan katma de¤er aç›lar›ndan do¤ru olarak kontrol edebildi¤imiz süre-
ce daha da baflar›l› olaca¤›m›za inan›yorum.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

EMAR A.fi. fiirket Müdürü 

NESL‹HAN YEfi‹LYURT
“Genç bir Cumhuriyet
mühendisi düflünü
gerçeklefltirdi”
“Ekrem Elginkan’› maalesef tan›yamad›m
ancak büyüklerimiz bu toplant›da bizimle
çok güzel an›lar›n› paylaflt›lar ve gelecek
için, çal›flanlar›m›z için çok büyük katk›
sa¤lad›lar. Ben Ekrem Elginkan’›n genç bir
Cumhuriyet mühendisinin düflünü gerçeklefltirdi¤ini düflünüyorum.
Ve o düflü bizlere b›rakt›. Düflünü gerçeklefltirirken tüm Türkiye için
sadece düflünceleriyle de¤il, eylemleriyle de rol model oldu. Zaman
zaman baz› platformlarda Toplulu¤umuz’u ve Ekrem Elginkan’› anlat-
mak ihtiyac›n› duydu¤umda flunlar› söylüyorum: ‘Ulusunu çok seven
biriydi, çünkü bütün gelirlerini ve faaliyetlerini ulusuna b›rakt›.’

Vakf›m›z’›n en önemli fark›, e¤itimi, Türkiyemiz’i gelifltirmeyi kalbi-
ne yerlefltirmifl olmas›. fiirketlerimizin kazançlar›n›n bir k›sm› Vakf›-
m›z’a ayr›l›yor ve oradan da ülkemizin e¤itim çal›flmalar›na destek
olmak için harcan›yor. Bu çok önemli bir amaç. fiüphesiz pek çok
kuruluflun çok de¤erli faaliyetleri var ama, san›r›m bir tek Elginkan
Toplulu¤u sadece ülkesinin geliflimi için varolabilen bir kurum.”

“Performans›m›z› çok yüksek tutmal›y›z”
“Geliflerek Toplulu¤umuz’u daha ileri boyutlara tafl›mam›z gerekiyor.
Tabii ki kriz ve rekabet ortam› var. Çin mal› deniyor, sigortas›z çal›fl-
ma alanlar›ndan bahsediliyor, ancak bunlar›n hiçbirinin bizim Top-
lulu¤umuz’da yeri yok. Çünkü Baflkan›m›z çok etikti, bu konulara
çok önem verirdi. Bizler de performans›m›z› çok yüksek tutmal›y›z. ‹fl
sonuçlar›m›z en iyi flekilde gerçekleflmek zorunda. Çünkü, sorumlu-
lu¤umuz çok yüksek. Bir patron flirketinde çal›fl›yor olsak belki bu ka-
dar duygusal davranmayaca¤›z, ama duygusal olmak zorunday›z. 

Geçmifle bakt›¤›mda Ekrem Elginkan’›n özellikle yenilikçilik anla-
m›nda Türkiye’ye birçok de¤er katt›¤›n› görüyorum. Kurumsal yap›y›
gerçek anlam›yla kuran bir Toplulu¤uz. Yine armatür alan›nda pek
çok ilki yerine getirdik. Tabii önemli olan bunlar› devam ettirmek.
Avrupa’n›n uygulad›¤› EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan bi-
ri olarak, her zaman daha iyiyi hedefliyorum. Daha iyi olmam›z ge-
rekti¤ini düflünüyorum.” 

“Sözümüzü tuttuk”
“Ekrem Elginkan’› tan›may›, onunla konuflmay› gerçekten çok ister-
dim ama f›rsat ne yaz›k ki olmad›. Ekrem Elginkan vefat etmeden iki
ay önce EMAR olarak kendisine Ulusal Kalite Ödülü’ne baflvurma ka-
rar›m›z› göndermifltik. Ekrem Elginkan’dan kendi el yaz›s›yla bir not
geldi. Hatta daha sonra bu notu çerçeveletip flirketimize ast›k. fiunu
söyüyordu: ‘Ödül E.C.A. ad›na al›nmal›d›r’. Dikkatinizi çekerim; ‘Al›-
nabilir’ de¤il, ‘Al›nmal›d›r’ ifadesini kullanm›flt›. ‹flte bu, Ekrem Elgin-
kan’›n ileri görüfllülü¤ünü gösteren bir örnektir. Ekrem Elginkan, Ni-
san’da vefat ettikten sonra Eylül’de büyük ödülü kazand›k. Ödülü
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda ald›¤›m›z gün, sahnede Say›n
‹smail Bal›kç› ve Say›n Gaye Akflen’le birbirimize sar›l›p a¤lam›flt›k.
Ertesi gün de bütün paydafllar›m›zla; çal›flanlar›m›z, servislerimiz, yö-
neticilerimizle beraber Ekrem Elginkan’›n mezar›na gitmifl ve k›rm›z›
karanfiller b›rak›p, ‘Sözümüzü tuttuk’ demifltik.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Emas A.fi. fiirket Müdürü 

CAH‹T KÖSE
“Çal›flanlar›n mutlu 
olmas›n› isterdi”
“1989 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’na ka-
t›ld›m. Bu sene 20. y›l›m. Maalesef Rah-
metli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’la çok
fazla birlikte olma f›rsat›m olmad›. Y›llar
sonra Ekrem Elginkan’›n bütün flirketlere
Vakf› anlatmak için yapt›¤› bir seri ziyaret vard›. O ziyaretlerden biri-
ni ‹stanbul’daki flirketlerde bize yapm›flt› O s›rada uzun uzun sohbet

etme imkân› bulmufltuk. Yine yatay ve dikey büyüme konusunun gö-
rüflüldü¤ü günlerde bana telefon etmiflti ve, ‘Emas büyümeye karar
verdi¤imiz flirketlerden biri, o yüzden sak›n benim d›fl›mda bir yerden
duydu¤unuz bir konuya kesinlikle inanmay›n. E¤er ben söylüyorsam
inan›n. Bu flirket ana flirketlerimizden biri olacak ve oradaki arkadafl-
lar›n hepsinin çal›fl›rken mutlu olmas›n› istiyorum ve bunu da size va-
siyet olarak söylüyorum’ demiflti.”

“Ne kadar takdir etsek az”
“Ekrem Elginkan’›n bu Vakf› kurabilmesi gerçekten inan›lmaz bir ba-
flar›. Çünkü bir insan›n kendi nefsine sahip olup tüm mal varl›¤›n›
böyle bir kuruma vakfetmesi çok zor bir hadise. Bu yüzden Ekrem El-
ginkan’› ne kadar takdir etsek az.”

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

VALF Sanayii A.fi. fiirket Müdürü

KEMAL YUNUSO⁄LU
“Gerçek anlamda 
bir milliyetçiydi”
Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’la
dört-befl defa görüfltüm. Bu görüflmelerde
bende yaratt›¤› intiba, dürüst, alçakgö-
nüllü ve duygusal bir kifli oldu¤uydu. Ay-
r›ca vatan›n› ve milletini çok severdi.
Gerçek anlamda bir milliyetçiydi. Çünkü reel sektöre ve üretime çok
önem verdi. K›sa yoldan para kazanma yoluna hiç gitmedi. Bize her
zaman ‘Üretim’ dedi. Dolay›s›yla ülkemizde istihdam› artt›rd›. Toplu-
lu¤umuz bugün de yat›r›m ve reel sektöre yönelik çal›fl›yor. Sonuç
olarak da reel sektörün geliflmesine büyük katk›larda  bulunuyor.

Ben, Valfsel fiirket Müdürü olarak Manisa’da çal›fl›rken, Ekrem Elgin-
kan vefat›ndan iki y›l önce bir gün telefonla beni arad›. O zamanlar
‹ngiltere’ye ihracat›m›z giderek art›yordu. Bu durumdan çok mem-
nun oldu¤unu söyledi. Ben de ona, bizim de bundan çok mutlu ol-
du¤umuzu, hatta fabrikadan arkadafllar›n konteyn›rlarla, kamyonlar-
la ‹ngiltere’ye giderken milliyetçi duygular›n›n kabard›¤›n›, kendileri-
ne güveninin artt›¤›n› söyledim. O da çok titrek bir sesle, ‘Gerçekten
öyle mi Kemal?’ diye sordu. O titrek, heyecanl› ve duygusal ses tonu
beni çok etkilemiflti.”

“‹hracat›m›z artt›”
“‹hracat›m›z flimdi çok artm›fl durumda. fiu anda neredeyse üretimi-
mizin yüzde 51’ini ihraç ediyoruz. Ayr›ca ihracat›m›z üretimimizin
yüzde 40’›n› teflkil ediyor. Katma de¤eri yüksek mal ihraç ediyoruz.
Bunun anlam› da, istihdaml› ihracat›m›z var. Bu, Türk milletine sade-
ce Vak›f olarak de¤il, istihdam olarak da sorumlulu¤umuzun bir gös-
tergesidir. Rahmetli Baflkan›m›z keflke bugünleri de görseydi...”

Elginkan Vakf› Müdürü, Elginkan Holding Bütçe ve 
Stratejik Planlama Müdürü 

ÇET‹N EVRANUZ 
“‹dealist bir insand›”
“1989 y›l›nda Elginkan Toplulu¤u’na ka-
t›ld›m. 1992-1997 y›llar› aras›nda Elgin-
kan Holding ‹dare Meclisi Raportörlü¤ü
görevini de üstlendi¤im için Toplulu¤u-
muz’un kurumsallaflma çal›flmalar›n› ya-
k›ndan biliyorum. Holding’te çal›flmak
için Ekrem Elginkan’›n felsefesini tama-
m›yla anlamak, ona kat›lmak, onu yo-
rumlamak ve öyle çal›flmak laz›m. Herfleyden önce Ekrem Elginkan
çok idealist, mükemmelleyitçi bir insand›. Biz de öyle olmaya çal›fl-
t›k. 1995 y›l›nda stratejik plan›n bafl›nda flöyle bir cümle kullanm›fl-
t›k: ‘‹yinin ve güzelin s›n›r› yoktur. Daha iyi, daha güzeli yapmak zo-
runday›z’. Herkes Ekrem Elginkan’a lay›k bir flekilde daha iyisini, da-
ha güzelini, daha mükemmelini yapmak zorunda.

Ekrem Elginkan’›n Türk sanayiine ve Türkiye’ye en büyük katk›s›
kalite bilincinin yerleflmesi olmufltur. Türkiye’ye katk›da bulundu-
¤u di¤er bir konu da kurumsallaflmad›r. Elginkan Toplulu¤u’nun
geldi¤i kurumsallaflma derecesine bildi¤im kadar›yla Türkiye’de
hiçbir kurulufl hâlâ ulaflamad›. Yine özellikle Türkiye’ye kazand›r-
d›¤› bir baflka de¤er de, mesleki ve teknik e¤itim merkezleri kurup
sanayinin ihtiyaç duydu¤u ara insan gücünün yetifltirilmesini sa¤-
lamak olmufltur.”

“Kriz çift tarafl› keser”
“Kriz iki türlüdür, çift tarafl› keser. Hem öldürür hem baz› menfaat-
ler, f›rsatlar yarat›r. Krizi iyi yönetebilir, f›rsatlar› iyi tespit eder ve
onlardan faydalanmas›n› bilirseniz sizi güçlendirir. Yoksa, kriz zor-
dur. Elginkan Toplulu¤u çok güçlü. Baflar›l› yat›r›mlar yapt›k. Dola-
y›s›yla kriz Elginkan Toplulu¤u’nu olumsuz etkilemez ama mühim
olan daha iyisini yapmak ve gereken ad›mlar› atabilmektir.”

“Elginkan ismini herkes biliyor”
“Elginkan ismi, Vakf›m›z’›n faaliyetleri ve yat›r›mlar› arac›l›¤›yla da
art›k herkes taraf›ndan biliniyor. Mesela ‹zmit’te Cahit Elginkan
Anadolu Lisesi’ni infla ettirip Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›k.
Çok güzel, örnek bir okul oldu. fiimdi ‹zmit’te Elginkan ismini her-
kes biliyor. Yine Ekrem Elginkan Lisesi’ni yapt›r›p ‹TÜ Rektörlü-
¤ü’ne ba¤›fllad›k. Bu sene dokuz ay gibi k›sa bir sürede Maltepe’de
E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’ni yapt›k ve yine Milli E¤itim Bakan-
l›¤›’na ba¤›fllad›k. Yedi senedir bir sürü araflt›rma, çal›flma yap›yor,
ödüller veriyoruz. Mesela üç senedir Elginkan Vakf› Türk Kültürü
Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri’ni veriyoruz. Bu ödülleri toplumda
de¤er verilen, önemsenen bir çizgiye getirebildi¤imizi düflünüyo-
rum ve bu sebeple çok mutluyum. Bunlar çok büyük baflar›lar›m›z.
Gurur duyuyoruz.”
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Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›
Prof. Dr. Halim Do¤rusöz
“Ekrem Elginkan, dan›flman kullanmay› 
çok iyi bilen bir yöneticiydi. 
Bugün yaflasayd›, dünyada ve 
Türkiye’de meydana gelen geliflmelerle 
ilgili mutlaka dan›flmanlara baflvururdu.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu 
Baflkan› ve Avukat Necla Baltac›o¤lu
“Ekrem Elginkan’›n en büyük baflar›s› 
E.C.A. gibi bir markay› Türkiye’ye
kazand›rmas›d›r. Bu marka her zaman 
bir numara olacakt›r ve gelecekteki 
yeri çok parlakt›r.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve Elginkan Toplulu¤u fiirketleri
‹dare Meclisi Baflkan› A. Yücel Unan
“Ekrem Elginkan bugünleri çok önceden 
gördü. Biz yöneticilere, ‘Sizler 2000’li y›llar› 
düflünün, ben 2010 y›l›n› düflünüyorum’ derdi.
Bugün Toplulu¤umuz bir rahatl›k yafl›yorsa,
onun sayesindedir.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez
Üyesi ‹smail Bal›kç›
“Ekrem Elginkan tam bir beyefendiydi.
Kifliye k›zsa bile belli etmezdi. 
K›zd›¤›n› bazen bir, iki lafla ifade ederdi. 
Biz bilirdik ki Ekrem Elginkan, 
‘Aziz kardeflim’ diyorsa k›zm›flt›, 
bunun üzerine söz söylenmezdi.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez
Üyesi ve Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet fiahin
“Ekrem Elginkan e¤itime ve geliflmeye 
çok önem verirdi. Ayn› zamanda çok iyi 
bir takipçiydi, size bir görev verdiyse 
hakk›n› vermeden peflinizi b›rakmaz, 
zamanlamas›n› mutlaka izlerdi.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez
Üyesi ve Avukat Cengiz K›y›c›
“Ekrem Elginkan çal›flanlar›na sevgiyle

ba¤l› bir insand›. ‹nsana çok de¤er 
verirdi. Sonuna kadar dan›flan, düflünen,
sorgulayan ve son sözü söyleyen bir 
liderdi. Bugün de kendisini rahmetle
an›yorum.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi ve Genel Sekreter
Muharrem Kaynar
“Ürünlerde devaml› yeni modeller 
ç›kart›rd›, yenili¤e önem verirdi. 
Ürün kalitesini çok yak›ndan takip ederdi. 
En önemlisi hiyerarfliyi hiçbir zaman ihlal
etmezdi.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti De¤iflmez
Üyesi, Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare
Meclisi Üyesi ve Tezel A.fi. fiirket Müdürü
Gaye Akçen
“Baflkan›m’›n gelece¤i düflündü¤ü söylenir,
halbuki o ebediyeti düflündü. Elginkan Vakf›’n›
kurarak bunu yapt›. fiirketlerini ebediyete
kadar götürecek bir kurum oluflturdu.”

Elginkan Vakf› Mütevelli Heyeti 
De¤iflmez Üyesi Tuncer Ürün
“Manevi de¤erlere, dürüstlü¤e, inançl›
olmaya, sevgi ve bilgiye önem verirdi.
Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan,
yaratt›¤› ‘ebedi müessese’ mefumuyla tüm
varl›¤›n› Türk halk›na vakfetti. Bu, dünyada
efli bulunmayan bir modeldir.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi ve
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi
Baflkan Yard›mc›s›, Yap› Grubu Koordinatörü
ve Valfsel A.fi. fiirket Müdürü Muzaffer Zeren
“Ekrem Elginkan’›n ‘Kurt dumanl› havay› sever,
biz krizlerden büyüyerek ç›kar›z’ laflar› hep
kula¤›m›zda. Arkadafllar›ma motivasyon 
unsuru olarak hep bunu söylüyorum.”

Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi,  
Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare 
Meclisi Üyesi ve Matel A.fi. fiirket Müdürü
Selim Çiçek
“Toplulu¤umuz’un sa¤lam yap›s› Türk ifl dünyas›
taraf›ndan takdir ediliyor. Ekrem Elginkan’›n 
b›rakt›¤› ifltigal konular›m›zda geliflimi ve 
teknolojiyi çok yak›ndan takip ediyoruz.”

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare 
Meclisi Üyesi, Is› Grubu Koordinatörü,
ELBA A.fi. fiirket Müdürü Ömer Özgen
“Hep öndeyiz, önde olmaya da devam
edece¤iz. Bugün dünyada alan›nda en iyi
üç-dört firmadan biri Elginkan Toplulu¤u’dur.
Bunu flu kriz ortam›nda çok daha iyi 
görüyoruz.”

Elmor A.fi. fiirket Müdürü 
Hakan Günderen
“Türkiye çok krizler yaflad›. 
Toplulu¤umuz’daki bu bilgi, inanç, 
özveri ve zeka oldu¤u sürece krizlerden
korkmamak gerekiyor. Tabii tedbirli 
olmay› da elden b›rakmamak laz›m.”

Elper A.fi. fiirket Müdürü 
Erdo¤an Okul
“Elginkan Toplulu¤u daha önce 
yaflad›¤› krizlerdeki tecrübelerini 
kullanarak, ihracata aç›lm›fl olman›n 
getirdi¤i imkânlarla ve disiplin kültürüyle 
bu krizi de aflacakt›r.”

Emas A.fi. fiirket Müdürü 
Cahit Köse
“Ekrem Elginkan gibi insani de¤erlere 
sahip olan bir yöneticinin, tüm mal varl›¤›n›
böyle özel bir yap›ya vakfetmesi ve 
böyle bir kurumu yaratmas› önemli 
bir örnektir.”

VALF Sanayii A.fi. fiirket Müdürü 
Kemal Yunuso¤lu
“Biz katma de¤eri yüksek mal ihraç 
ediyoruz. Bunun anlam› da, istihdaml› 
ihracat›m›z var. Bu, Türk milletine 
sadece Vak›f olarak de¤il, istihdam 
olarak da sorumlulu¤umuzun 
göstergesidir.”

Elsel A.fi. fiirket Müdürü 
fiafak Duran
“fiirketler birer çal›flanlar ordusudur. 
O çal›flanlar ordusunun da ayn› bu 
masada oturan kifliler gibi düflünmesinin
Toplulu¤umuz’un baflar›s›ndaki en önemli
etken oldu¤unu düflünüyorum.”

EMAR  A.fi. fiirket Müdürü 
Neslihan Yeflilyurt
“Baflkan›m›z Ekrem Elginkan çok etik 
bir liderdi. Bu nedenle bizler de 
performans›m›z› çok yüksek tutmal›y›z. 
‹fl sonuçlar›m›z› en iyi flekilde
gerçeklefltirmek zorunday›z. 
Çünkü, sorumlulu¤umuz çok büyük.”

Elginkan Vakf› Müdürü, Elginkan 
Holding Bütçe ve Stratejik Planlama
Müdürü Çetin Evranuz
“Ekrem Elginkan’›n bizleri al›flt›rd›¤›, Türkiye’ye
katk›da bulundu¤u konu kurumsallaflmayd›.
Toplulu¤umuz’un geldi¤i kurumsallaflma 
derecesine benim bildi¤im kadar›yla
Türkiye’de hiçbir kurulufl ulaflamad›.”

Elginkan Holding Kurumsal ‹letiflim 
Müdürü ve “Art› 1” Dergisi Genel Yay›n
Yönetmeni Jülide Nemlio¤lu
“Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’dan devrald›¤›m›z
kurum bilgi/kültür miras›n›n önemli bir 
bölümü olan ‘istiflare toplant›lar›n›n’ birini
gerçeklefltirmifl olduk. Kendisi bugün 
aram›zda olsayd› san›r›m çok mutlu olurdu.”



Vak›f’tan

TTürk kültürel miras›n› yaflatmak ve bilim insanlar›n›n Türk
Kültürü ile Teknoloji alan›nda gerçeklefltirdikleri araflt›r-
malar› teflvik etmek amac›yla Elginkan Vakf› taraf›ndan
bu y›l üçüncüsü verilen “2008 Y›l› Türk Kültürü Araflt›r-
ma ve Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu. 

“Türk Kimli¤i: Kültür Tarihinin Kaynaklar›”, “Misalli Bü-
yük Türkçe Sözlük”, “‹ngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bili-
flim Sözlü¤ü” adl› üç dev eser ile Türk kültürü ve Türk dili

üzerine yapt›¤› çal›flmalar ve bas›lm›fl 43 kitab› bulunan
bir araflt›rmac› ve teknoloji alan›nda yap›lan iki bilimsel
çal›flma, ödüle de¤er görüldü. Teknoloji ve Türk Kültü-
rü dallar›na her bir dal için 40’ar bin TL ödül verildi. 

19 fiubat’ta ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töre-

ni, Elginkan Toplulu¤u’nun kurulufl ve büyüme sürecini
anlatan bir tan›t›m filmiyle bafllad›. Elginkan Vakf› Mütevel-

Elginkan Vakf› “Türk Kültürü ve
Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu

li Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz, ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baflkan› Prof. Dr. Sad›k Tural ve Türkiye Bilimler
Akademisi Baflkan› Prof. Dr. Yücel Kanpolat baflta olmak üzere çok sa-
y›da akademisyen, ifl adam› ve bas›n mensubunun kat›l›m›yla yap›lan
törenin aç›l›fl konuflmas›n› Prof. Dr. Halim Do¤rusöz gerçeklefltirdi. 

Konuflmas›na Elginkan Vakf›’n›n kurulufl amaçlar› do¤rultusunda bu
ödülleri verdiklerini belirterek bafllayan Prof. Dr. Halim Do¤rusöz,
“Elginkan Toplulu¤u’nun temelinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi var.
Çünkü kurucu lider Hüseyin Ekrem Elginkan ve dan›flman› bendeni-
zin kariyerlerinin temeli bu e¤itim yuvas›ndan ald›¤›m›z feyze daya-
n›yor” dedi.

“Bilim ve teknoloji insanlar›n› 
ne kadar takdir etsek azd›r”
Kültürel ve teknolojik geliflmenin, toplumsal geliflimin temelini olufl-
turan önemli süreçlerin bafl›nda geldi¤ini belirten Prof. Dr. Halim
Do¤rusöz, iletiflimin de toplumsal ahengin temelinde yatt›¤›n›, bunun
da en önemli arac›n›n dilimiz oldu¤unu ifade etti. Bu konulara hiçbir
karfl›l›k beklemeden y›llar›n› ve uykusuz gecelerini harcayan bilim ve
teknoloji insanlar›n›n ne kadar takdir edilse az oldu¤unu vurgulad›.

Prof. Dr. Halim Do¤rusöz’ün ard›ndan s›ras›yla, ‹TÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammed fiahin ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Baflkan› Prof. Dr. Sad›k Tural konuflmalar›n› yapt›lar. Konuflmalar›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan ise ödül törenine geçildi.

Tören, ödüllerin sahiplerinin ödüllerini almalar› ve konuflmalar›n›n
ard›ndan, ‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet Konservatuvar›’n›n müzik din-
letisiyle son buldu.

• “2008 Y›l› Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri” kapsa-
m›nda, Teknoloji dal›nda ödüllerin birini, nanoteknolojiyle bakteri
oluflumunu önleyen çal›flmas›yla Prof. Dr. Yusuf Ya¤c› ald›. Prof. Dr.
Ya¤c›’n›n ›fl›ktan yararlanarak hem polimer hem de nanotanecik olu-
flumunu ayn› anda ve ayn› sistem içinde gerçeklefltirmeye olanak ta-
n›yan çal›flmas›, t›bbi plastik malzemelerde ve hastanelerde bakteri
oluflumunu önleyen kaplama gibi bir dizi alanda kullan›labiliyor. 

• Elginkan Vakf›’n›n Teknoloji dal›nda ödüle de¤er görülen projeler-
den di¤eri ise, özellikle otomotiv ve t›pta yeni bir bulufla imza at›yor.
2004 y›l›ndan bu yana Prof. Dr. Mustafa Güden, Yard. Doç. Dr. Al-
per Tafldemirci, Arfl. Gör. A. Kaan Toksoy, M. Eren Dizlek ve Ça¤r›
Ergönenç Araflt›rma Grubu taraf›ndan ortaklafla yürütülen çal›flmala-
r›n sonucunda “Gözenekli köpük yap›da spinal kafes üretimi” ger-
çeklefltirildi. ‹mplant içine girmesini sa¤layan köpük veya gözenekli
yap›, cerrahi müdahalenin hemen bafl›nda kemik entegrasyonunu
artt›r›yor, implant›n kaymas›n› ve ikincil müdahalelerin oluflmas›n›
engelliyor. Bu bulufl ayr›ca aç›k hücreli gözeneklerden vücut s›v›s›-
n›n her yöne kolayca tafl›nmas› ve kemi¤in gözenekler içinde geliflip
büyümesini sa¤l›yor.

• Türk Kültürü dal›nda ödüle lay›k görülen çal›flmalardan biri, insan
bilimci Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in “Türk Kimli¤i: Kültür Tarihinin
Kaynaklar›” adl› eseri oldu. Prof. Dr. Güvenç’in eserinde yaklafl›k 4
bin y›ll›k tarihi olan Türk Kimli¤i, de¤iflen zaman içinde incelenerek
günümüze kadar olan sürede sorgulan›yor. “Kimlik insan›n kendisini
nas›l alg›lad›¤›, kimle özdefllefltirdi¤idir. Kimlik bir kültür sorunudur”
diyen Prof. Güvenç, kitab›nda “Kifliler, toplumlar tarihlerini biliyor,
benimsiyorlarsa mant›k aç›s›ndan kimlik aray›fl› veya sorunu olma-
mas› gerekir” diyor.

• Türk Kültürü dal›nda Prof. Dr. Saim Sakao¤lu da Türk kültürü ve
Türk dili üzerine yapt›¤› çal›flmalar ve Türk kültürüne yapt›¤› katk›la-
r›ndan dolay› ödüle de¤er görüldü. Bas›lm›fl 43 kitab› bulunan Prof.
Dr. Sakao¤lu, 1990 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas›’n›n Büyük Edebiyat
Ödülü’ne ve 2004 y›l›nda ikincisi verilen Karacao¤lan Araflt›rma
Ödülü’ne lay›k görüldü.

• Yine Türk Kültürü dal›nda ödüle de¤er görülen bir di¤er çal›flma da
edebiyatç› ‹lhan Ayverdi yönetiminde haz›rlanan “Misalli Büyük Türk-
çe Sözlük” oldu. 100 bin kelime ve deyimin yer ald›¤› sözlük, 34 y›lda
tamamland›. Bu sözlük için 400’ü eser sahibi olmak üzere toplam bin
kifliden 100 bin misal ve 200’ü aflk›n yazar›n 350’ye yak›n eseri taran-
d›. Ayr›ca çeflitli sözlüklerde ve kaynaklarda geçen yaklafl›k 250 eser-
den örnekler al›nd›. 800’ü aflk›n yazar ve flairden al›nt›lar yap›ld›.

• Türk Dili kategorisinde, ödüllendirilen çal›flmalardan biri de biliflim
sektörüne özel bir eser olan “‹ngilizce-Türkçe Ansiklopedik Biliflim
Sözlü¤ü” oldu. Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Bülent
Sankur taraf›ndan 20 y›lda haz›rlanan sözlükte, 19 bin 200 terimin
aç›klamalar›, Türkçe, ‹ngilizce ve Frans›zca olarak yer al›yor. Bilgisa-
yar, elektrik, elektronik, iletiflim, internet, kontrol, ölçme tekni¤i, ista-
tistik, sistem bilimi, matematik ve k›smen fizik terimleri sözlükte yer
alan bafll›ca konu bafll›klar›n› oluflturuyor.

Birbirinden de¤erli çal›flmalar ödüllendirildi

Elginkan Vakf› 
Mütevelli Heyeti 
Baflkan› Prof. Dr. 
Halim Do¤rusöz
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Elginkan Vakf› taraf›ndan düzenlenen “Türk Kültürü Araflt›rma ve Teknoloji Ödülleri”
Töreni’nin bu y›l üçüncüsü gerçeklefltirildi. Teknoloji ve Türk Kültürü dallar›nda her bir dal
için 40’ar bin TL ödül verildi



EMAR yönetiminde bafllat›lan bak›m kampanyas› kapsam›nda bacal›
kombi kullanan 65 bin E.C.A. müflterisi, gönderilen mektuplarla kom-
bi bak›m›, uyar›lar ve güvenli kullan›m hakk›nda bilgilendirildi. Tür-
kiye çap›nda yürütülen dev kampanya 26 Ocak-31 Mart tarihleri ara-
s›nda gerçeklefltirildi. Baca ba¤lant› kontrol hizmetini içeren ve Tür-
kiye’nin tüm bölgelerini kapsayan E.C.A.’ n›n Bacal› Kombi Bak›m
kampanyas› süresince, E.C.A. yetkili servisleri liste fiyatlar› üzerinden
bak›m ve di¤er iflçilik hizmetlerinde yüzde 16, bak›m kapsam›nda
kullan›lacak yedek parçalarda yüzde 10 indirim uygulad›.

Kombi ve tüm sistemleri bak›ma al›nd› 
E.C.A. kampanyas› süresince, do¤algaz tesisat›nda yer alan gaz ba¤-
lant› borular›n›n, baca ve baca ba¤lant›lar›n›n, kombi cihaz›yla em-
niyeti kontrol edildi ve bak›mlar› yap›ld›. Bacalar›n güvenli ve sa¤l›k-
l› kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla E.C.A. yetkili servisleri bak›m
hizmetinin yan› s›ra, deforme olmufl veya özelli¤ini kaybetmifl at›k

gaz sensörlerinin de¤iflimini yapt›, uygun olmayan baca ba¤lant›lar›-
n› tespit ederek yenilenmesi için yetkili firmalara yönlendirdi.

Düzenli olarak y›lda en az bir kere yapt›r›lmas› gereken bu bak›mlar-
la, güvenlik unsurlar›n›n kontrollerinin yan› s›ra, cihaz›n çal›flan par-
çalar›n›n temizli¤i ve ayarlar›n›n da istenilen hale getirilmesi sa¤lan›-
yor. Düzenli bak›m sayesinde, do¤algaz cihazlar›n›n ekonomik
ömürleri artt›¤› gibi yüzde 15 oran›nda verimlilik art›fl› da elde edili-
yor. Türkiye’de halen 4 milyon adede yak›n kombi cihaz›, 100 bin ci-
var›nda do¤algaz kazan›, do¤algaz sobalar› ve do¤algazl› flofbenler
sorunsuz olarak çal›fl›yor. 

E.C.A. yetkili servisleri taraf›ndan y›ll›k bak›mda; yanma grubu temiz-
li¤i (brülör ve enjektör gruplar›), su grubu kontrol ve filtre temizli¤i,
emniyet donan›mlar› kontrolü, genleflme tank› fonksiyon kontrolü
(kombi-kat kaloriferi) ile kablo grubu, ba¤lant› soketleri kontrolü ve
baca ba¤lant›lar›n›n uygunluk kontrolü ifllemleri yap›ld›.

Bak›m hizmetinin do¤algaz kullanan tüm mekânlar›n emniyeti için
hayati önem tafl›d›¤› gerçe¤inden hareket eden Elginkan Toplulu¤u,
Türkiye çap›ndaki E.C.A. ürünlerinin Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri’ni
yürüten EMAR A.fi. yönetiminde bir bak›m kampanyas› bafllatt›

E.C.A. ile
hayat daha güvenli

E.C.A. ve SEREL ISH 09 Fuar›’nda
2009 y›l›n›n en önemli ›s›tma-so¤utma ve yap› fuar› olan ISH Fuar›, 10-14 Mart  tarihleri aras›nda Alman-

ya’n›n Frankfurt kentinde gerçeklefltirildi. Dünyan›n önde gelen ›s› ürün-
leri üreticilerinin bulundu¤u 8. holde yer alan E.C.A. Is› Grubu’nun stan-
d›nda, yo¤uflmal› kombiler, panel radyatörler ve valflerden oluflan ›s› sis-
temleri yer ald›. E.C.A. armatürlerinin ve SEREL vitrifiye ürünlerinin sergi-
lendi¤i E.C.A.-SEREL stand›, banyo sistemlerinin sergilendi¤i 3.0 holünde
yer ald›. E.C.A. ve SEREL ürünlerinin fl›k kombinasyonlar›n›n yer ald›¤›
stantta, ürünlerin su tasarruf özelli¤ine dikkat çekildi. 2007 y›l›na göre zi-
yaretin daha az oldu¤u ISF 09 Fuar›’nda, E.C.A. ve E.C.A.- SEREL stand-
lar› özel tasar›mlar›, fl›k sunumlar› ve ürün teknolojileriyle ilgi toplad›.

Y

Vak›f’tan fiirketlerden/EMAR-ELEKS
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“‹stiklal Marfl›” 88 yafl›nda!

Yurdumuzun düflman iflgaline u¤rad›¤› y›llarda, vatan sevgisi ve inan-
c›n› ayakta tutmak için kaleme al›nan ‹stiklal Marfl›, kabulünün
88’inci y›l›nda E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nde kutland›. “‹stiklal
Marfl›’n›n Kabulünün 88. Y›ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy” progra-
m›, 12 Mart’ta Y›lmaz M›zrak Kültür Saray›’nda gerçeklefltirildi. Töre-
ne Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur, Maltepe Belediye Baflkan› Fik-
ri Köse ve Maltepe ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Ferflat Ayar kat›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltiren E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi
Edebiyat Ö¤retmeni Canan Y›lmaz, “Milli de¤erleri bilmek, geç-
miflteki büyükleri tan›mak ve onlar›n hat›ralar›n› yad etmek bir va-
zifedir. Genç nesillerin iyi yetiflmesi, milli duygu ve fluurun ayakta
tutulmas› ancak bu vazifenin yerine getirilmesiyle mümkün” dedi.
Y›lmaz, ‹stiklal Marfl›’n›n özgürlü¤ün simgesi, maneviyat sembolü
ve milli mutabakat oldu¤unu vurgulad›. Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli marfl›n›n geçmiflin kahramanl›klar›n› bugünlere tafl›yarak ge-
lece¤i ayd›nlatt›¤›n› söyleyen E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi Mü-
dürü Selami Aksakall› ise, geçmifllerini unutmayan uluslar›n gele-
ce¤e de güvenle bakaca¤›n› vurgulad›. Mehmet Akif Ersoy’un bir

milletin vatan›n ba¤›ms›zl›¤› u¤runa can›yla, kan›yla, iman›ndan
ald›¤› güçle kazand›¤› bu zaferi tüm gerçekli¤iyle anlatarak, “kah-
raman ordumuza” arma¤an etti¤ini dile getiren Aksakall› konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü: “Mehmet Akif, hepimizin vatan sevgisine
adeta tercüman olur. Büyük flairimiz bir sohbette flunlar› söyler: ‘‹s-
tiklal Marfl› milletimin o günkü heyecan›n›n bir ifadesidir. Binbir
facia karfl›s›nda bunalan ruhlar›n ›st›raplar içinde kurtulufl dakika-
lar›n› bekledi¤i bir zamanda yaz›lan bu marfl, o günlerin k›ymetli
bir hat›ras›d›r. Böyle bir fliir bir daha yaz›lamaz. Ben de yazamam.
Yazmak için o günleri görmek, o günleri yaflamak laz›m. Bu fliir ar-
t›k benim de¤il, milletin mal›d›r. Benim millete karfl› en k›ymetli
hediyem budur’ diyerek Türk milletine verdi¤i o sonsuz de¤eri ifa-
de eder.”

Törende daha sonra “Mehmet Akif Ersoy’un hayat›” konulu bir slayt
gösterildi ve ö¤renciler taraf›ndan ‹stiklal Marfl›’n›n hikâyesi anlat›la-
rak canland›r›ld›. Tören, ‹stiklal Marfl›’n› ezbere ve güzel okuma ya-
r›flmas› üçüncüsü, E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi ö¤rencisi Melike
Ünlüsü’nün marfl› okumas›yla son buldu.

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, ‹stiklal Marfl›’n›n kabul ediliflinin 88. y›l›n› kutlayarak 
büyük flair Mehmet Akif Ersoy’u and›
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Elginkan Toplulu¤u'nun ›s› ve yap› sektöründe lider olan E.C.A.
markas›yla üretilen yüksek verimli, üstün emniyet sistemlerine sa-
hip kombiler, kullan›c›lar›na tasarrufu ve güveni bir arada sunuyor.
Tasar›m› yine Emas mühendisleri taraf›ndan gelifltirilen yeni E.C.A.
Proteus hermetik kombi, kompakt tasar›m›, zarif görünümü ve üs-
tün teknolojik özellikleriyle ön plana ç›k›yor.

Kompakt tasar›m› ve zarif görünümüyle çok fl›k 
Kompakt tasar›m› ve zarif görünümüyle E.C.A. Proteus hermetik
kombi, ergonomik kumanda paneli sayesinde tüketicisine kullan›m
konforu sunuyor. Küçük hacmiyle her ortamda kendine yer bulabi-
len Proteus kombi, yüksek verimi, sahip oldu¤u genifl emniyet sis-
temleri yan›nda E.C.A. kalitesiyle çevre dostu olan E.C.A. Prote-
us’un, mükemmel izolasyonlu yanma odas› ve se-
çilen kaliteli komponentler sayesinde gaz emisyo-
nu düflük, verimlili¤i yüksek. Çift eflanjörlü, kireç
tutmayan bak›r lamelli eflanjörüyle mahal ›s›tma-
s›n›, paslanmaz çelik panelli ikinci eflanjörüyle de
kullan›m suyu konforunu sa¤l›yor. Tasarruflu ve
homojen ›s›tma sa¤layan kademesiz genifl arakl›
alev modülasyonu cihaz›n ön panelinde bulunan
gözetleme yuvas›ndan izlenebiliyor. Kumanda
panosu üzerinde bulunan 4 led’in ikaz›yla çal›fl-
ma fonksiyonlar› izlenebildi¤i gibi, cihaz›n ar›za
bilgilerine de ayn› led’lerin farkl› ikazlar› sayesin-
de ulafl›labiliyor. Cihaz›n kalorifer devresi gidifl
suyu s›cakl›¤› ile kapal› merkezi devrenin su ba-
s›nc›, kumanda panosu üzerindeki termomano-
metreden izlenebiliyor. Az enerji tüketen üç ka-
demeli pompayla her türlü tesisata imkân ve
uyum sa¤lan›yor. Özel çelik malzemeyle imal
edilmifl olan brülör, eflanjör ve yanma odas›yla
uyumlu tasar›m› sayesinde yüksek verim elde edi-
liyor. E.C.A. Proteus kombiye, ilave olarak haftal›k
program saati veya oda termostat› tak›labildi¤i gibi

telefonla kontrol ünitesi de uygulanabiliyor. Çift elektrotlu ateflle-
me sistemine sahip olan 23.3 kw gücündeki kombi, do¤algazla ça-
l›flabildi¤i gibi LPG’ye de dönüfltürülebiliyor.

Sabit s›cakl›kta ve öncelikli su alma konforu 
Kullan›m suyu devresinde bulunan feed forward ve türbin siste-
miyle, sabit s›cakl›kta su alman›n konforunu yaflatan E.C.A. Prote-
us hermetik kombi, kullan›c›s›na ileri teknolojinin her türlü olana-
¤›n› sunuyor. Çelik plakal› eflanjörü sayesinde h›zl›, sabit s›cakl›k-
ta ve öncelikli olarak kullan›m suyu elde edilebiliyor.

E.C.A. teknolojisiyle gelen yüksek emniyet sistemleri

E.C.A. Proteus hermetik kombi, teknolojinin sundu¤u imkânlar
sayesinde üstün emniyet sistemlerine sahip.
Bu sistemler sayesinde tüketicilere güvenli
ve konforlu bir kullan›m sa¤l›yor.

E.C.A. Proteus’un sahip oldu¤u emniyet sis-
temlerinden baz›lar› aras›nda flunlar bulunu-
yor: Donma korumas›, alev sönmesine karfl›
iyonizasyon elektrodu, cihaz›n düflük su ba-
s›nc›nda çal›flmas›n› önleyen düflük su ba-
s›nç flalteri, kullan›m suyu ve kalorifer devre-
si su s›cakl›k korumas› için sensörler, cihaz›n
afl›r› ›s›nmas›na karfl› limit termostad›, kalori-
fer devresindeki bas›nç yükselmesinde denge
sa¤layan genleflme tank›, baca t›kanmalar›na
karfl› diferansiyel hava bas›nç flalteri (APS),
elektronik uyumsuzlu¤u engelleyen ve atefl-
leme emniyetini sa¤layan EMC, pompa blo-
kaj korumas›, otomatik hava pürjörü, kalori-
fer ›s›tma devresini olas› bir bas›nç art›fl› kar-
fl›s›nda koruyan üç bar emniyet ventili, oto-
matik by-pass sistemi, doldurma ve boflatma
kolayl›¤› sa¤layan musluklar.

EMAS mühendislerinden yüksek verimli bir kombi daha:

E.C.A. “Proteus Kombi” ile tüketicilerine fl›k tasar›m›, kullan›m rahatl›¤›n› 
ve yüksek emniyeti bir arada sunuyor

“E.C.A. Proteus”
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EMAR, 2008 y›l› müflteri memnuniyet performans›
yüksek olan Eskiflehir yetkili servisini ödüllendirdi.

EMAR’›n Eskiflehir yetkili servisi Gültekin Okçu, ta-
n›ma takdir sistemi içinde yer alan “Müflteri Mem-
nuniyeti Yüksek Yetkili Servis kategorisinde”, 2008
y›l› içinde servis hizmet kalitesindeki olumlu yakla-
fl›mlar› nedeniyle yedi adet müflteri teflekkür yaz›s›-
na sahip oldu. Gültekin Okçu yetkili servisin bu ba-
flar›s› sebebiyle, baflar› belgesi ve ödülünü, EMAR
bünyesinde 24 fiubat’ta düzenlenen fiirket ‹çi Koor-
dinasyon Toplant›s›’nda fiirket Müdürü Neslihan
Yeflilyurt’tan teslim adl›.

EMAR yetkili servisine ödül

Liderlerden “Yönetim Kad›n›n 
Hakk›d›r” bildirgesine imza...
Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) son derece önemli
bir giriflim bafllatt›. “Yönetim Kad›n›n Hakk›d›r” di-
yerek Yönetimde Kad›n Erkek Eflitli¤i Bildirgesi’ni
oluflturdu ve imzaya açt›. 2 Mart’ta Sait Halim Pa-
fla Yal›s›’ndaki imza törenine Elginkan Toplulu¤u
fiirketleri’nden Emar A.fi. fiirket Müdürü ve KalDer
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Neslihan Yeflil-
yurt da kat›ld›.

50 kurulufl, “Türkiye’de yönetimde kad›n›n söz sa-
hibi olmas›nda ka¤›t üzerinde ‘haklar’ anlam›nda
önemli bir sorun olmamas›na ra¤men, haklar›n
kullan›m›nda yani f›rsat eflitli¤inde sorun var. Pay-
lafl›mc›, kat›l›mc›, fleffaf, hesap verilebilir yönetim
biçimimiz gere¤i ‘Yönetim Kad›n›n Hakk›d›r’ bil-
dirgesini imzalayarak kad›n-erkek f›rsat eflitli¤ini
kurulufllar›m›zda gelifltirece¤imize söz veriyoruz”
diyerek sekiz maddenin s›raland›¤› bildirgeye imza att›.

Tören sonras›nda düzenlenen gala yeme¤inde TOBB Kad›n Gi-
riflimcileri Kurulu Baflkan› Aynur Bektafl, Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Funda Sivrikaya, Borusan Holding CEO’su Agah
U¤ur, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Yard›mc›s› Tunga Tü-

zer ve KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ali R›za Kaylan
birer konuflma yapt›. Bu etkinlikle KalDer, Birleflmifl Milletler Kü-
resel ilkeler Sözleflmesi birinci ve alt›nc› ilkeleri do¤rultusunda
yönetim dünyas›nda belirleyici olan›n yetenek oldu¤unu ve bu-
nun da cinsiyete ba¤l› olmad›¤›n› gündeme tafl›may› hedefledi.
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S
Merkezi ›s›tma sistemleri, kombi kullan›m›, yo¤uflmal› kombi ve
özellikle enerji tasarrufu konular›nda EMAS A.fi. Ürün Uzman› Seçil
K›rmac› ve Sat›fl Gelifltirme fiefi Sedat Hocao¤lu sorular›m›z› yan›tlad›

Son zamanlarda merkezi ›s›tma sistemlerinin daha
avantajl› oldu¤una yönelik kampanyalar düzenleni-
yor. Merkezi sistemler mi yoksa kombi mi tüketici-
ler için daha avantajl›?

Merkezi ›s›tma sistemleri, birden fazla ba¤›ms›z me-
kân›n bir kazan dairesinden ›s›t›lmas›d›r. Merkezi
›s›tma sistemlerinde kullan›lan cihazlar, kazanlar›n
yan› s›ra son y›llarda ön plana ç›kan kaskad sistem-
lerdir. Bireysel sistemler ise tüketicinin evinde bulu-
nan tek bir cihazla ›s›n›lan ve s›cak suyun sa¤land›¤›
sistemlerdir.

Merkezi ›s›tma sistemlerinden iyi verim almak d›fl
hava kompanzasyonu sa¤layan, brülörü modülas-
yonlu kullanabilen, kullan›c›n›n istedi¤i saatlerde ka-
zan› devreye sokan ve ç›karan kontrol panelleri ile
cihazlar›n kontrolü gerekir.

Bireysel ›s›tma sistemlerinin verimlili¤ini kullanabil-
mesi için çeflitli uygulamalar yap›labilir.Programla-
nabilir oda termostatlar›yla kullan›c›n›n yaflad›¤› me-
kandan ›s›t›c› cihaz›n bafl›na gitmeden istedi¤i s›cak-
l›¤› talep edilen zamanda programlama yap›larak
konfor ve verimlilik sa¤lan›labilir. Yap›lan program-
larla tüketicinin evde olufl saatlerine göre kombi dev-
reye girerek ›s›tmay› bafllatabilir,bu durumda evin
bofl oldu¤u zamanda gereksiz bir tüketim gerçeklefl-
memifl olur. Ayr›ca kullan›lacak temostatik vanalarla
yüzde 30’a varan verimler sa¤layarak her odan›n s›-
cakl›¤›n› ayr› ayr› kontrol edilmesi mümkün olabilir.

Burada esas önemli olan konu daha verimli cihaz
kullanmakt›r. Bireysel veya merkezi sistemleri tüketi-
cinin avantaj›na dönüfltürecek konu verimli cihazla

beraber sistemlerin do¤ru seçimidir. Aksi taktirde ik-
lim flartlar›, binan›n ve dairenin konumu,binan›n ya-
l›t›m durumu,tüketicinin ›s›nma al›flkanl›klar› gibi
birçok faktöre ba¤l› olarak seçilen sistemin verimli-
li¤i kifliye ba¤l› olarak de¤iflebilir.

Merkezi ›s›tma sistemlerinde tüketiciler hangi yolla
kulland›klar› kadar fatura ödeyebiliyor?

Merkezi ›s›tma sistemlerinde son senelere kadar, is-
ter kat› yak›t ister s›v› ve gaz yak›t kullan›ls›n, yak›t
kulan›m bedeli binaya toplu olarak kesilir, faturan›n
toplam› daire say›s›na eflit olarak bölünürdü. Tabii
bu tarz ödemenin en büyük dezavantaj›, komflunun
ödenmemifl faturas›n› da ödemek zorunda kal›nma-
s›yd›. Ayr›ca enerji tasarrufuna da dikkat edilmez,
sabit olarak her ay ödenen faturalar yüzünden ev s›-
cakl›¤› normalin üzerine ç›kt›¤›nda radyatörün va-
nas›n›n kapat›lmas› yerine camlar aç›l›rd›. Hâlâ
merkezi ›s›tma sistemi kullanan yerlerde bu uygula-
ma yüksek oranda devam ediyor. Payölçerle yak›t
gideri hesaplama yöntemi binalarda kullan›lmaya
bafllad›. Payölçerlerle kimin, ne kadar yak›t harcad›-
¤› hesaplanabiliyor. Toplam yak›t sarfiyat› her daire
sahibinin evindeki her radyatöre konan ve “payöl-
çer” olarak adland›r›lan cihazlarla daire sahiplerine
paylaflt›r›l›yor. Payölçerler, radyatöre ne kadar ›s›
geldi¤ini saptayarak ölçülen verileri belli bir merke-
ze yolluyor. Her fatura döneminde kullan›lan payöl-
çer firmas›ndan site yönetimine daire bafl›na kullan›-
lan tüketim miktar› veriliyor. Bu verinin karfl›l›¤›nda
da daire bafl›na payölçer firmas›na her fatura döne-
minde standart bir bedel ödeniyor. Gaz kuruluflun-
dan gelen do¤algaz faturas›n›n belli bir k›sm› daire

sahiplerine ortak kullan›m alanlar› ve belli bir dönemde kullan›lmayan
mahalleri ›s›tmak amac›yla harcanm›fl enerji tüketimi nedeniyle eflit ola-
rak paylaflt›r›l›yor, faturan›n geri kalan k›sm› ise ölçülen de¤erlerde ki
harcama miktar›na göre paylaflt›r›larak daire bafl›na düflen toplam fatura
miktar› bulunuyor.

Bu sistemde tasarrufu art›rmak ad›na tüketiciler için “termostatik vana”
kullan›m› mecbur k›l›n›yor. Termostatik vanalar sayesinde sistem tasar-
ruflu hale geliyor. Termostatik vana kullanma zorumlulu¤u zaten Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 5627 say›l› Enerji
Verimlili¤i Kanunu ile Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 14 Ni-
san 2008 tarih ve 26847 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Merkezi Is›t-
ma Yönetmeli¤i gere¤ince, TS EN 215’e uygun termostatik radyatör val-
fi kullan›m› yasal zorunluluk haline gelmiflti.

Tüketiciler kombi kullan›m›nda nas›l tasarruf edebilir? Bu ba¤lamda
yo¤uflmal› kombi kullanman›n faydalar› nelerdir?

Kombi kullan›rken kombinin daha efektif çal›flabilmesi için çeflitli akse-
suarlar kullan›labilir. Termostatik vana kullan›m› en iyi ve yat›r›m ma-
liyeti en ucuz tasarruf yöntemlerinden biridir. Termostatik vana seçi-
minde de Avrupa normlar›na uygun EN 215 belgeli vanalar seçilmeli-
dir. Bu belgeye sahip olan vanalar›n üstünde CEN onay iflareti bulunur.
Bu iflaret mamul seçimi s›ras›nda tüketiciler taraf›ndan aranmal›d›r.
E.C.A. termostatik vanalar bu belgeye sahiptir. Ayr›ca modulasyonlu
oda termostatlar›, d›fl hava termostatlar› kullan›labilecek di¤er aksesu-
arlara örnektir. Bireysel kullan›mda, ›s›t›lacak mahalin flartlar›na ba¤l›
olarak uygun cihaz›n seçimi, tesisat›n do¤ru yap›lmas›, seçilen cihaz›n
periyodik olarak bak›mlar›n›n yap›lmas› tüketicinin konforunu ve yak›t
sarfiyat›n› düflürerek tasarruf sa¤lar.

Yo¤uflmal› cihazlar at›k gazdaki subuhar›nda bulunan gizli enerjiyi tekrar
sisteme katarak yüksek verim de¤erlerine ulaflabiliyor. Bu da daha verim-
li yanma sayesinde yak›t tasarrufu sa¤l›yor. Ayr›ca yo¤uflmal› cihazlar›n bir
k›sm›nda bulunan “premix” özelli¤i sayesinde, cihazlar her güç mertebe-
sinde en iyi yak›t-hava kar›fl›m›n› elde ederek ideal yanma de¤erlerine ula-
fl›yor. Bu da enerji tasarrufu sa¤l›yor. Bu yüzden yo¤uflmal› cihaz tercihin-
de “premix” teknolojili cihazlar›n talep edilmesi gerekiyor. E.C.A., “pre-
mix” teknolojisine sahip yo¤uflmal› kombiler d›fl›nda yo¤uflmal› cihaz
üretmiyor. Çünkü E.C.A.’ya göre, gerçek bir yo¤uflmal› cihaz›n mutlaka bu
özelli¤i sahip olmas› gerekiyor. “Premix” sistemine sahip yo¤uflmal› kom-
biler ideal yanma sa¤lad›¤› için, bu kombilerin verim de¤erleri konvansi-
yonel kombilere göre yüzde 15’lere varan art›lara ulaflabiliyor.

Is›tma sistemleriyle ilgili 

merak ettikleriniz

• Is›t›lacak mekân›n yal›t›m durumunu mümkün oldu¤unca iyilefltirmek gerekir. Pencere, kap› ve duvarlardaki izalosyonlar, ›s›caml› pencere kullan›m›
tüketicilere tavsiye edilebilecek yöntemlerdir.

• Termostatik vana kullanarak her odan›n s›cakl›¤›n›n ayr› olarak kontrolü ve yüzde 30’lare varan enerji tasarrufu sa¤lanmas› mümkündür. Termostatik
vana sayesinde ›s›nma ihtiyac›na ba¤l› olarak evin her bölgesinde ayr› oda s›cakl›klar›na ulafl›labilir.

• Do¤algaz cihazlar›n›n bak›mlar›n›n düzenli olarak yap›lmas›, cihazlar›n verimli çal›flmas›n› ve cihaz ömrünün artmas›n› sa¤lar.

Tüketicinin tasarruf planlar›

“Her zaman ferdi ›s›nman›n kifliye tasarruf sa¤la-
d›¤› bir gerçektir. Çünkü insanlar toplu yaflamda
daha bonkör davran›fllar sergiler, ferdi yaflamda
ise menfaatlerini ön plana ç›kararak tasarrufa yö-
nelirler. Çok katl› binalardaki daireler kuzey/gü-
ney, alt kat/üst kat, fert say›lar› ve mevcut yal›t›m
durumlar›na göre farkl›l›klar arz ederler. Merke-
zi bir sistem ile ›s›t›lan bu tip binalarda merkezi
kazanlar›n ›s› konfor de¤erleri genelde en sorun-
lu daireye göre ayarland›¤›ndan, di¤er sorunsuz
daireler pencere açarak ›s› dengesini ayarlamaya
çal›fl›rlar. Yukar›da bahsedildi¤i gibi ferdi ›s›n-
mada bu tip çözümlerin yerini  lokal ›s›tmalar ve
s›k› giyinmeler gibi  tasarrufa yönelik çözümler
al›r. Di¤er bir konuda  Merkezi sistemlerde ›s›
pay ölçer kullan›larak tasarruf sa¤lanaca¤› yönünde görüfllerdir.  Is›
pay ölçerin getirece¤i tasarruf, cihazlar›n temini ve al›nan hizmet gi-
derlerinin yan›nda çok düflük kalacakt›r. Is› pay ölçerlerin en önem-
li görevi ›s›nma pay›n›n adaletli bir flekilde ödenmesini sa¤lamakt›r.
Dairelerdeki ›s›nma katsay›s›n› hesaplayabilmek için her dairenin
her radyatörüne ›s› pay ölçer takmak gerekir. Ayr›ca ›s› payölçerlerin
ölçtü¤ü de¤erleri paraya çeviren bürolardan hizmet al›nmal›d›r. Bu
imkanlar› sa¤layacak cihazlara ve verilecek hizmetlere henüz yerli
piyasa haz›r olmad›¤›ndan söz konusu imkânlar› temin etmek için
uzun bir süre yurt d›fl›ndaki flirketlere tasarruf ad›na önemli mebla¤-
lar ödenecektir. Cihazlar›n maliyeti ve cihazlar›n montaj maliyeti ya-
n›nda payölçer okuma ücreti olarak her ay ilgili flirkete bir ücret öde-
necektir. Bu ba¤lamda ferdi ›s›nma her yönüyle daha avantajl› görül-
mektedir, ayr›ca s›cak suya mutlak sahip olmas› ve  toplum içindeki
az ›s›nd›m çok ›s›nd›m sürtüflmelerine de mahal vermemesi de art›
de¤erleridir. Yukar›da bahsettiklerimiz kullan›c›lar›n tasarruf anlay›-
fl› ve kullanma konforuna yönelik tasarruflard›r gerçek tasarruf, kul-
lan›lan cihazlar›n verimli olmas›, ›s›t›lan mekân›n yal›t›m›n›n tam ol-
mas› ve termostatik vana kullan›lmas› yoluyla sa¤lan›r. Bu durumda
›s›tma cihazlar› incelendi¤inde en verimli cihazlar›n yo¤uflmal›
ürünler oldu¤u görülmüfltür. Üretti¤imiz 24 kw ve 30 kw yo¤uflmal›
kombilerimiz tasarruf ve verimlilik konusunda en ideal ürünlerdir.
Kombilerimiz, kaskad ba¤lant›s›na müsait oldu¤undan güçleri art›r›-
labilir ve çok daireli binalar›n ›s›t›lmas›nda kullan›labilir.”

EMAS Ürün Gelifltirme Müdürü ‹rfan Yüzbafl›o¤lu:

“Tasarruf için yo¤uflmal› ürünleri tercih edin”

EMAS Ürün Uzman› 
Seçil K›rmac›

EMAS Sat›fl 
Gelifltirme fiefi 
Sedat Hocao¤lu
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OTEL KÖSEO⁄LU

Turizm Sa¤l›k Hizmetleri ‹nflaat A.fi. Gru-
bu’nun yapmakta oldu¤u befl y›ld›zl› Otel
Köseo¤lu, 342 odas›yla 1 Nisan’da aç›l›fl›n›
yapmaya haz›rlan›rken, E.C.A. armatür ve
SEREL ürünlerini tercih ederek müflterilerine
tasarruf ve esteti¤in birleflti¤i bir konfor sun-
maya haz›rlan›yor.

EK‹NC‹LER ‹NfiAAT

E.C.A. armatür ve SEREL ürünlerini tercih
eden Ekinciler ‹nflaat Ankara K›rkkonaklar’da
76 dairelik “Vadi ‹kizleri” projesiyle müflteri-
lerine fl›k bir yaflam sunuyor.

TMT ‹NfiAAT

“Göl Vadi Evleri”yle Adana’n›n en prestijli
80 dairelik projesini yapan TMT ‹nflaat,
E.C.A. Lotus serisiyle sunmufl oldu¤u konfo-
ru, fl›kl›k ve estetikle birlefltiriyor.

NENS ‹NfiAAT

Nens ‹nflaat taraf›ndan Adana’da da¤ oteli ola-
rak yap›lan befl y›ld›zl› Pendosis Otel, fl›kl›k,
estetik tasar›m ve tasarruf konular›nda öncü
olan E.C.A. armatür, SEREL vitrifiye ürünler ve
farkl› dizaynlar› ön plana ç›karan SEREL sera-
mi¤i tercih etti.

venli¤e verdi¤i önemi, SEREL markal› Beden-
sel Engelliler Ürünleri’ni kullanarak bir kez
daha gösterdi. CEKA T›p Merkezi, hasta bak›-
m›ndan sonra en önemli iflin hasta güvenli¤i
oldu¤unu vurguluyor.

KONAK ORDUEV‹

‹zmir’de bulunan Konak Orduevi yap›lanma
sürecinde E.C.A. armatürleri ve SEREL ürün-
lerinin yan›nda yine E.C.A. ve SEREL marka-
l› aksesuar ürünlerini tercih ederek fl›k ve es-
tetik tasar›m›n› daha zenginlefltirdi.

PEND‹K E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹

Aram ‹nflaat taraf›nda yap›lmakta olan 400 ya-
takl› Pendik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ta-
sarrufta öncü E.C.A. armatür ve SEREL ürünle-
rini kullanarak hem insan sa¤l›¤›na gösterdi¤i
önemi hem de çevre sorumlulu¤una karfl› du-
yarl›l›¤›n› ortaya koydu.

TUSAM OTEL

Kufladas›’nda hizmet sunan 377 odal› Tusan
Beach Resort müflterilerine do¤a içerisinde
bir tatil f›rsat› sunarken fl›k ve estetik tasar›-
m›n iç içe bulundu¤u yüzde 50 tasarruf sa¤-
layan, çevre dostu E.C.A. armatürleri kulla-
narak müflteri memnuniyetini art›r›yor.

CRYSTAL OTEL

Crystal Otel kendini yeniliyor. Müflterilerine
daha konforlu bir yaflam sunmak için esteti¤i
ve tasarrufu birlefltiren öncü isim Elginkan
Toplulu¤u bünyesindeki E.C.A. armatür ve 
SEREL ürünlerini tercih ediyor.

F‹LD‹fi‹ KONAKLARI

At›nç ‹nflaat’›n yapmakta oldu¤u “Fildifli Ko-
naklar›” projesinde daha konforlu ve daha
kaliteli bir yaflam›, AR-YAK ve SEREL ürünle-
riyle sa¤l›yor.

KÖKMEN ‹NfiAAT

Ankara’da bulunan 4+1 ve 6+1 seçenekleriy-
le lüks dairelerden oluflan “Kökmen ‹nflaat
Çukurambar Projesi”nde Spil Serel mutfak ve
banyo dolaplar› tercih edildi. Ankara’da da-
ha çok merkeze yak›n semtlerde lüks inflaat-
lar yapan Kökmen ‹nflaat, son projesi olan
Çukurambar Kökmen Apartman›’n›n 16 da-
iresinde, 51 adet Spil Serel banyo dolab› ile
16 adet Spil Serel mutfak ve vestiyer dolapla-
r›n› kulland›.

CEKA TIP MERKEZ‹

Adana’da hizmet veren CEKA T›p Merkezi,
hastalar› iyilefltirme sürecinde bak›m ve gü-

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu flirketi EMAS’›n Diyarbak›r bayii Ba-
bayi¤it ‹nflaat Dayan›kl› Tüketim Mallar› Do¤algaz Ticaret Ltd fiti,
her sene geleneksel olarak inflaat sektörüne yönelik olarak düzen-
ledi¤i aç›l›fl kokteylini bu y›l 23 fiubat’ta gerçeklefltirdi. Babayi¤it
bayiinin showroomunda düzenledi¤i kokteylde üretici firmalar, sa-
t›fl temsilcileri ve müteahhitler tan›flma f›rsat› buldu.

Kokteyle siyasi isimlerin yan› s›ra ve Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi
Odas› Baflkan› Mehmet Kaya, Do¤u Güneydo¤u Sanayici ve ‹fl
Adamlar› Dernekleri Federasyonu (DOGUNS‹FED) Baflkan› fieyh-
mus Akbafl ve yaklafl›k 100 müteahhit kat›ld›. 

Yeni ürünlerin sat›fl temsilcileri taraf›ndan tan›t›ld›¤› kokteylde bir
çekilifl de yap›ld›. Çekiliflte bir kifliye E.C.A. Kombi, bir kifliye de
Paneldufl Kabin ve Tekne hediye edildi.
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Elginkan
Toplulu¤u’nun

markalar› E.C.A. ve
SEREL, 2009 y›l›nda

da pekçok büyük
inflaat projesinde yer

almaya devam ediyor.
‹flte markalar›n kalitesi

ve fl›k tasar›mlar›yla
de¤er katt›¤›
çal›flmalar…

E.C.A. ve SEREL doludizgin ilerliyor

Elginkan Toplulu¤u Is› Grubu fiirketle-
ri’nden ELBA A.fi., yeni nesil ortadan
kompakt sekiz delikli panel radyatörle-
ri 2009 y›l›nda üretim portföyü içerisi-
ne ald›.

Eski tip ortadan kompakt panellerdeki
gibi radyatörün monte edilece¤i duva-
ra simetrik olarak monte edilebilme
özelli¤i koruyan yeni nesil ortadan
kompakt sekiz delikli panel radyatör,
eski nesil ortadan kompakt ürünlerdeki
gibi panelin alt bölümünden ortadan
ba¤lant› yapabilme imkân›n›n yan›nda
sa¤ ya da sol alttan da ba¤lant› yap›la-
bilme f›rsat› sunuyor. Bu sayede stan-
dart panellerdeki yanlarda görülen boru
ba¤lant›lar›n›n yaratt›¤› tesisat kirlili¤i
de yok edilmifl oluyor. 

Yeni nesil ortadan kompakt ürünün
en büyük özelli¤i ise uzun boylu
panellerde sistemin çapraz ba¤lan-
t› mant›¤›na uygun olarak çal›flma-
s›. Bu sayede panel radyatörün için-
deki s›cak suyun paneli tam olarak
dolaflmas› ve sudaki enerjinin tama-
m›n›n panele aktar›lmas› sa¤lan›yor. 

Bilindi¤i üzere çapraz ba¤lant› stan-
dart üstten girifl, alttan ç›k›fl tipi ba¤-
lant›lara k›yasla yüzde 2-3 oran›nda
verim art›fl› sa¤l›yor. Termostatik çe-
kirdek ba¤lant›s›na imkân sunan bu
yeni nesil ortadan kompakt sekiz de-

likli ürün sayesinde, ortam konforu isteni-
len s›cakl›k de¤erlerinde tutulabiliyor ve çapraz ba¤-

lant›n›n da verimlili¤e etkisiyle birlikte enerji tasarrufu için ideal
bir ürün haline geliyor. 

ELBA’dan enerji tasarrufu ve sabit s›cakl›k
sa¤layan yeni panel radyatör

EMAS bayii Babayi¤it kokteyl düzenledi

Yeni nesil ortadan kompakt sekiz delikli panel radyatör, estetik görünümünün 
yan› s›ra enerji tasarrufu da sa¤l›yor



‹
‹stanbul Ortado¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derne¤i’nde ‹kti-
sat Profesörü Yakup Kepenek’le son aylarda gündemin birinci s›ras›n› iflgal
eden küresel ekonomik kriz ve krizin nedenleri konulu bir söylefli gerçek-
lefltirildi. Yaflanan krizin “1929 Büyük Ekonomik Buhran›”yla iliflkilendiril-
di¤i ve bu yönde tart›flmalar›n yafland›¤›n› belirten Prof. Yakup Kepenek,
“Yaflad›¤›m›z kriz 1929’un bir tekrar› de¤il, niteli¤i farkl›. Dolay›s›yla bunu
öncelikle görmemiz gerekiyor. Bu krizin bafllang›c›nda finansman önemli.
Yani para kullanma, paradan para kazanma yöntemleri ve bunlarla ilgili
yöntemler çok büyük önem tafl›yor. Bunun devam›nda ifl üretime, iflsizli¤e
ya da ifl bulmaya, çal›flmaya yans›yor. fiunu demek istiyorum; e¤er bir reel
ekonomi, bir para ekonomisi ay›r›m› yaparsan›z, ki genelde de yap›l›yor, bu
ifl paran›n kullan›m›ndan bafllad›. Finans ifllemlerindeki fazladan senet ç›-
kar›p gelir elde etme yöntemlerine baflvurulmas›na, karfl›l›ks›z kazanç yol-
lar›n›n aç›lmas›na çal›fl›lmas› nedeniyle ABD’de bafllad›” dedi. 

Krizin 1980’li y›llarda Türkiye’de yaflanan banker olay›na benzerli¤ini vur-
gulayan Prof. Dr. Kepenek flu flekilde konufltu: “Pek ço¤unuz bizdeki ban-
ker olay›n› biliyorsunuz. Oradaki mesele flu: Banker bankaya göre kendisi-
ne getirilen paraya çok daha yüksek faiz veriyor. O zaman da insanlar ban-
kadaki paray› al›p bankerin kap›s›na gidiyorlard›. Üstelik kuyru¤a giriyorlar-
d›. Üstelik yalvar yakar ‘Benim param› da al’ diyorlard›. Diyelim ki o za-
manlar banka yüzde 10-15 faiz veriyorsa, banker yüzde 30-40 veriyordu.
Bu durum da birkaç kat daha fazla kazanç sa¤l›yordu. Enflasyonun, iflsizli-

¤in ve geçinmenin zor oldu¤u dönemlerde bankerler bir kazanç ka-
p›s› yaratt›. Peki flimdi bankerin bu ifli yapabilmesi için gereken ne-
dir? Tabii ki birilerinin sürekli olarak bankere para getirmesi. Yani bi-
rileri yüksek kazanç elde edeyim diye bankere para getirecek ki ban-
ker de yüksek faizle bunu eski müflterilerine da¤›tabilsin. Mekanizma
bu, yani sürekli para gelmesi gerek. Bu gelifl bir yerde kesildi¤i zaman
yani bankere para getirme ifllemi flu ya da bu flekilde; güvensizlik ne-
deniyle, bankerin paray› kötüye kullanmas› nedeniyle veya herhangi
bir baflka nedenle kesildi¤i zaman bankerin de para vermesi biter ve
iflas eder. ‹flte bu krizin nedeni de ABD’de konutla bafllayan kazanç
fliflirmesi olay›n›n sona ermesi nedeniyle ortaya ç›kan güvensizliktir.
Yani ak›m›n güvensizlik nedeniyle kesilmesidir.”

Farkl› uygulamalar
Piyasalar›n mutlak belirleyici özelli¤inin bu son ekonomik krizle bir-
likte azalmaya bafllayaca¤›n› söyleyen Prof. Dr. Kepenek, “Burada
küresel anlamda iki temel nokta var. Bunlardan biri flu: Gerek
ABD’deki gerekse Avrupa’daki ço¤u hükümet, piyasaya özellikle de
para piyasas›na ne kadar az kar›fl›rsa piyasa o kadar baflar›l› sonuçlar
al›r, kendi yanl›fl›n› düzeltir. Birilerinin piyasay› düzeltmeye kalkma-
s› büyük zararlara yol açar. Kriz üzerine ABD Merkez Bankas›’n›n
baflkan› 18 y›l ABD Merkez Bankas›’n› yönettikten ve emekli olduk-
tan sonra senatoya tan›kl›k için ça¤›r›ld›. Orada dedi ki: ‘Benim ve
hükümet edenlerin piyasa kendi yanl›fl›n› düzeltir varsay›m›m›z yan-
l›flm›fl, burada yan›ld›k’. Bu önemli bir nokta. ‘Piyasa yanl›fl yapar’ gö-
rüflüne var›ld›. Baflka birfley daha oldu. En büyük firmalar “Bizi kurta-
r›n” diye hükümetlerin, devletlerin kap›s›n› çalmaya bafllad›. Bu ça¤-
r›ya baflta ABD milyarlarca dolar verdi. Bush, yan›lm›yorsam önce
500 milyar dolarla bafllad›, sonra 200 milyar dolar daha verildi. fiim-
di sisteme 850 milyar dolar daha para koymaya çal›fl›yorlar. Yaln›z
burada iki önemli görüfl çarp›fl›yor. Özellikle ABD kaynakl› bir görüfl
flöyle: ‘Hükümet bize para yard›m› yaps›n, bizi kurtars›n ama paray›
nas›l kulland›¤›m›za kar›flmas›n. Buna biz karar verelim’. Çat›flma bu-
rada bafll›yor çünkü hükümetler bu paray› hazineden, halktan topla-
d›klar› vergilerden verecekleri için halk bunu kabullenemiyor. Yani

halk ne olaca¤› belli olmayan flekilde bir para yard›m›n› çok da olum-
lu karfl›lam›yor ve tart›flma bafll›yor. Çünkü ABD’yi kuran dört kuru-
cudan biri olan Maddison der ki, ‘Ey ABD halk›, iki fleyden kaçamaz-
s›n›z: vergi ve ölüm’. Yani ABD’de vergi çok önemli. Vergiyi kimden
ald›¤›n›z da nas›l harcad›¤›n›z da önemli. Dolay›s›yla ABD hüküme-
tinin toplanan vergilerle flirket kurtarmas› önemli.

Keynesci ekonomiye dönüfl
Krize karfl› al›nan önlemler aç›s›ndan ‹ngiltere’nin daha baflar›l› olma-
s›n›n nedenlerine de¤inen Prof. Dr. Kepenek flöyle konufltu: “‹ngiliz
iktisatç› Keynes, 1930’lu y›llardaki kriz s›ras›nda ‘Krizden ç›k›fl›n yo-
lu hükümet harcamalar›yla ekonomiyi ayarlamakt›r’ doktrinini ortaya
att› ve sistem onun üzerinden yürüyordu. Sonralar› bu görüflten bü-
yük ölçüde vazgeçildi. 1980’li y›llarda, sonras›nda ve gelinen nokta-
da ‹ngiltere’nin yeniden Keynesci anlay›fla döndü¤ü tart›flmalar› yap›-
l›yor. Baflar› ve baflar›s›zl›k buna ba¤l› olarak gidecek gibi görünüyor.
Avrupa’n›n kalan k›sm› ABD ve ‹ngiltere aras›nda s›k›fl›k bir durum-
da ve hangisini izleyecekleri belli de¤il. Ama flunu belirteyim;
ABD’deki hükümet de¤iflimiyle birlikte çok büyük say›labilecek bir
nitelik fark› var. fiimdiki baflkan Obama t›rnak içinde Keynesci çizgi-
yi izleyece¤ini belli ediyor ve sa¤lanacak 850 milyar dolar› yol, li-
man, havaliman›, altyap› hizmetleri, e¤itim, araflt›rma ve sa¤l›k ala-
n›nda kullanaca¤›n› aç›kl›yor.”

IMF’le 50 y›l
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünün nedenlerinin y›llar boyunca
Türk ayd›nlar› taraf›ndan araflt›r›ld›¤›n› ve çöküflün ana nedeninin sa-
nayileflememek oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr. Kepenek, Türkiye
Cumhuriyeti’nin de önceleri sanayileflme hedefiyle yola ç›km›flken,
1980’li y›llardan itibaren bundan vazgeçti¤ini ortaya koydu. Daha
önceleri Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere tar›m toplumu olmala-
r› yönünde bask› uygulayan geliflmifl ülkelerin, yüksek teknoloji saye-
sinde daha verimli ve düflük maliyetli tar›m ürünleri yetifltirdi¤ini söy-
leyen Prof. Dr. Kepenek, geliflmifl ülkelerin art›k bu bask›lardan vaz-
geçti¤ini belirtti. Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak
ay›r›p yat›r›m yapmas› gerekti¤ini anlatan Prof. Dr. Kepenek, son gün-
lerin güncel konusu IMF görüflmeleriyle ilgili görüfllerini de flu flekil-
de ortaya koydu: “Bugünlerde IMF ile Türkiye aras›nda bir müzakere
süreci var ve IMF, Türkiye’ye ‘Sak›n harcama yapma, bütçeni dar tut’
türünden bir bask› uyguluyor. IMF bu iste¤i ABD, ‹ngiltere veya bafl-
ka bir ülkeye yapamaz. Onlar hükümet harcamalar›n› art›rarak eko-
nomilerini canland›rmak için kullan›rken IMF, Türkiye’ye ‘Sak›n o
ilac› kullanmay›n, o sizin bafl›n›z› a¤r›t›r, borcunuzu ödeyemezsiniz,
enflasyon olur, baflka zorluklarla karfl› karfl›ya kal›rs›n›z’ önermesin-
de bulunuyor. Bugünlerde görüflmelerin t›kanmas›ndaki ana neden
bu. Türkiye’nin IMF ile bafllayan arkadafll›¤› 50 y›la eriflti. Bu 50 y›l›n
26-27 y›l›nda Türkiye ekonomisi do¤rudan do¤ruya IMF’nin koydu-
¤u kurallara göre yönetildi. Kalan k›sm›nda da dolayl› olarak o yol iz-
lenmeye çal›fl›ld› ama bunal›m, d›fl aç›k, enflasyon gibi s›k›nt›lar bir
türlü bitmedi.”

Büyüteç

ODTÜ Kuzey K›br›s Kampüsü ‹ktisat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kepenek,
küresel ekonomik kriz sonras›nda piyasalar›n
kendi haline b›rak›lmas›na yönelik görüflün
de¤iflerek hükümetler taraf›ndan denetlenen
yeni bir ekonomik yaklafl›m›n a¤›rl›k
kazanmaya bafllad›¤›n› belirtiyor

1937 do¤umlu olan Prof. Dr. Yakup Kepenek, Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’nden sonra doktoras›n› New York Üniversitesi
Ekonomi bölümünde tamamlad›. ODTÜ’de Ekonomi bölümünde
ö¤retim üyeli¤i, Ekonomi Bölüm Baflkanl›¤›, üniversite konseyi
üyeli¤i, ö¤retim üyeleri derne¤i baflkanl›¤› ve ODTÜ Bilim ve Tek-
noloji Politikalar› Araflt›rma Merkezi Kurucu Baflkanl›¤› görevleri-
ni yürüttü. Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Prof.
Dr. Kepenek, TBMM’de 22’nci dönem CHP milletvekilli oldu.
Cumhuriyet gazetesinde ekonomi yazarl›¤› yapan Kepenek ayn›
zamanda ODTÜ Kuzey K›br›s Kampüsü’nde Ekonomi bölümünde
ö¤retim üyeli¤i görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. Yakup Kepenek kimdir?

“Piyasa 
kendi yanl›fl›n› 
düzeltir” mi?
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Büyüteç



GGünümüzün önde gelen mimarlar›ndan biri olan Melkan Gürsel Ta-
banl›o¤lu ile Tabanl›o¤lu Mimarl›k çat›s› alt›ndaki çal›flmalar› ve genel
olarak mimarl›k dünyas› üzerine görüfltük.

Mimaride yenilikçi yaklafl›mlar, yeni trendler neler? Dünyada mimari
nas›l bir yöne do¤ru ilerliyor?

‹nsani ölçe¤in korundu¤u, ça¤dafl ihtiyaçlar›n karfl›land›¤›, sa¤l›kl›, ko-
lay eriflilebilir, do¤an›n pozitif etkisinden yararlan›lan kapal› ve aç›k
mekânlarda yaflamak herkesin hakk›d›r. Sürdürülebilirlik kontekstinde
mimarl›k, örnek oluflturan, baflta gelen disiplinlerden biridir. Yarat›lan
verimli kamusal mekânlar, bireyselleflme idealiyle daha çok son 30 y›l-
da iyice içine kapanan insan›, önümüzdeki y›llarda daha çok birbirine
rastlamaya, biraraya gelmeye, iliflki kurmaya teflvik edecek.

“Avrupa Mimari, Sanat, Tasar›m ve fiehircilik Merkezi” ve “The Chi-
cago Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi” taraf›ndan, “40 yafl›n al-
t›nda gelecek vaat eden 40 mimar”dan biri seçildiniz. Bu baflar›y› ne-
ye borçlusunuz?

Mimarl›k ve yaflam ba¤lam›nda dünyada olan biteni merak etti¤im için
teknoloji ve tasar›m ba¤lam›nda yenilikçi yaklafl›mlar› izleyip kendi
üretimimize de ayn› flekilde yaklafl›yoruz. Her projenin güncel ihtiyaç-
lara oldu¤u kadar, bulundu¤u yere, kullan›c› profiline ve çevreye uyu-
muna ve beklenen katk›s›na özen gösteriyoruz. Ödüller tabii ki teflvik
edici oluyor ancak biz mimar olarak ödül almay› ilk hedef olarak seç-
medi¤imiz için çok sevinsek de, unutup, yeni projeler için yeni hayal-
ler pefline düflüyoruz.

“Mimarl›k bir kent ürünüdür”“Mimarl›k bir kent ürünüdür”

Türkiye mimarisinde trendlere
öncülük eden Tabanl›o¤lu
Mimarl›k’›n orta¤› ve mimar 
Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu’na 
göre, bir kent ürünü olan mimarl›k,
kentin yönelimleriyle flekil al›yor 
ve ayn› zamanda kente yön ve
biçim kazand›r›yor

Büyüteç Tasar›m dünyas›ndan
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Japon esteti¤inin zarafeti ile alçakgönüllü, berrak ve sade ancak bir
o kadar da görkemli tasar›mlar yapan SANAA, son y›llarda uluslara-
ras› prestijli yar›flmalarla adlar›ndan s›kça söz ettirdi. New York, 
Paris, Lozan, Basel, Valencia ve Almere’de yapt›klar› yap›larla gün-
demde kalan SANAA mimarl›k ofisinin mimarl›k çizgisi, temel geo-
metrik formlar, yal›n malzeme kullan›m› ve iç mekânda yaratt›klar›
aç›kl›k hissi ile fark yarat›yor. New York Yeni Ça¤dafl Sanatlar Müze-
si, Ohio’da Toledo Sanat Müzesi Cam Pavyonu, Essen’de Zollverein
‹flletme ve Tasar›m Okulu ve Towada Sanat Merkezi’nin de içlerinde
bulundu¤u önemli yap›lara imza atan SANAA’n›n, halen inflas› süren
yap›lar› aras›nda Almanya’da Vitra Fabrikas›, Kuzey Avrupa’da Çiçek
Evi, Mexico’da Neruda Kulesi ve ‹spanya’da Valencia Modern Sanat-
lar Müzesi ek binas› bulunuyor. 

SANAA’n›n iki orta¤›ndan biri ve ayn› zamanda ba¤›ms›z olarak da ta-
sar›m prati¤ini sürdüren Ryue Nishizawa, Yokohoma Üniversitesi’nde
mimarl›k e¤itimi ald›. Nishizawa, Toyo ITO’nun yan›nda mimarl›k
prati¤ine bafllad›. ITO’nun ofisinde tan›flt›¤› Kazuyo Sejima ile birlikte
SANAA’y› kuran Nishizawa 1995’den bu yana mimarl›k prati¤ini 
SANAA ile birlikte oldu¤u kadar bireysel çal›flmalar›yla da sürdürüyor.
Lozan Politeknik, Princeton ve Harvard Üniversitelerinde dersler ve-
ren Nishizawa, orta¤› Kazuyo Sejima ile kurdu¤u SANAA ile dünya
çap›nda sayg› gören çarp›c› yap›lara imza atmay› sürdürüyor.

Ryue Nishizawa ve SANAA hakk›nda 

Y
Yap› ve mimarl›k sektörünü 40 y›l› aflk›n süredir buluflturan Yap›-En-
düstri Merkezi (YEM), 2009 y›l› boyunca da dünyaca ünlü mimar ve
tasar›mc›lar› a¤›rlamaya devam ediyor. YEM’in ilk konu¤u, Mimarlar
Odas› ‹stanbul Büyükkent ve ‹zmir fiubeleri’nin iflbirli¤iyle mimar
Ryue Nishizawa oldu. Japonya’n›n dünyaya arma¤an etti¤i en önem-
li mimarl›k ofislerinden SANAA’n›n orta¤› Nishizawa, 18 fiubat’ta
YEM ‹stanbul’da “Son Çal›flmalar” bafll›kl› bir konferans verdi. 
Nishizawa, büyük ilgi toplayan konferans sonras›nda YEM Kitabe-
vi’nde kitaplar›n› imzalad›.

YEM’deki konferansa baflta mimarlar olmak üzere, mimar adaylar›,
Türkiye’nin önde gelen yap› sektörü temsilcileri ve tasar›mc›lar
büyük ilgi gösterdi. Nishizawa konferansta, slayt gösterisi eflli¤inde
SANAA bünyesinde gerçeklefltirdikleri uluslararas› projelerden
örnekler vererek, çal›flmalar›n do¤ufl öykülerini kat›l›mc›larla
paylaflt›.

Ryue Nishizawa, ilk olarak Japonya’da küçük bir adada yap›lan mü-
ze projesini ele ald›. Japonya’n›n önemli sanat çal›flmalar›na ev sa-
hipli¤i yapan bir adada bulunan müze için, aç›k alanda, tek odadan
oluflan bir baflka müze daha yapt›klar›n› anlatan Nishizawa, su dam-
las› fleklinden yola ç›k›larak oluflturulan projenin, sadece tek bir ese-
re yer verilecek flekilde kurgulanmas› ve uzay›p giden bir yap› hissi
vermesi sebebiyle benzersiz oldu¤una dikkat çekti. Nishizawa, çal›fl-
malar›na halen devam edilen müzenin 2010 y›l›n›n fiubat ay›nda ta-
mamlanaca¤›n› belirtti.

Nishizawa’n›n kat›l›mc›larla paylaflt›¤› bir baflka proje ise, ‹sviçre’nin
Lozan kentinde yap›lan bir üniversite binas› oldu. Yap›n›n bir ö¤renci
merkezi olarak, kafe, kütüphane, sergi salonu ve restoran gibi
fonksiyonlara sahip oldu¤una de¤inen Nishizawa, bölgede bulunan
göl manzaras›n› muhafaza etmeye büyük önem verdiklerinin alt›n›

çizdi. Merkezin en önemli özelliklerinden birinin de 100 metreye 70
metre ölçülerinde, bölünmüfl ama ba¤›ms›zl›k sa¤layan tek katl› bir
odadan oluflmas› oldu¤unu belirten Nishizawa, bu odan›n üst kat›n›
ise göl manzaras›na ay›rd›klar›n› anlatt›. Nishizawa, sonuçta çok
fonksiyonlu ve estetik bir ö¤renci merkezi yarat›ld›¤›n› ifade etti.

SANAA’n›n çal›flmalar› etkiledi
fieffafl›k, yal›nl›k, iç mekânda aç›kl›k, zariflik, ba¤›ms›zl›k temalar› çerçevesinde 
yaratt›¤› projelerinde do¤ay› oldu¤u gibi muhafaza ederek yap›lara dahil eden 
ünlü mimar Ryue Nishizawa, ‹stanbul’da bir konferans verdi



Mimarinin sizin için en çekici ve heyecan verici yanlar› neler?

Mimarl›k bir kent ürünüdür, kentin yönelimleriyle flekil al›r ve ayn› za-
manda kente yön ve biçim kazand›r›r. Kentler yo¤un ve h›zl› yaflanan
alanlar, ihtiyaçlar ve al›flkanl›klar bu ça¤›n temposunda de¤ifliyor; bi-
nalar sadece heykelsi estetik ögeler de¤il, yaflam tarz› önerileridir, do-
lay›s›yla sosyal ba¤lamda da kentin devinimini belirler. Bir mekân, bir
bina yap›yoruz ve bu binay› da insanlar de¤erlendiriyor. Hayal etti¤i-
niz bir fleyin insanlar›n yaflad›¤›, sevdi¤i “yer”ler olmas› bu iflin en he-
yecan ve keyif verici yan›.

Global iklim de¤iflikli¤i ba¤lam›nda günümüzde enerji tasarrufu ve çev-
re duyarl›l›¤›n›n mimarl›k anlay›fl› içindeki yerinden söz eder misiniz?

Amerika’da, ‹ngiltere’de ve geliflmifl di¤er ülkelerde “Yeflil Bina Kon-
seyleri” var ve bu kurumlar ‹ngiltere’de BREEAM (BRE Environmental
Assessment Method), ABD’de LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) gibi standartlarla uygulamalara yön veriyor, yayg›n
e¤itimler sa¤l›yor, uygulamalar›n bu standartlara göre de¤erlendirme-
sini yap›yor. Sürdürülebilir alan/çevre geliflimi, su tasarrufu, enerjinin
etkin kullan›m›, kaynak ve malzeme seçimi, iç mekânlarda çevresel
kazan›mlar gibi kriterler bir binan›n yeflil olup olmad›¤›n› belirleyen
ana kriterler. Örne¤in LEED, yeflil bina derecelendirme sistemi sürdü-
rülebilirlik çizgisinde yüksek performans talebiyle, konsensus bazl›,
gönüllü uyulan bir ulusal standart. Bu standard›n en üst seviyesi LEED
platin. Art›k e¤er bina “yeflil” de¤ilse bu ülkelerde “A s›n›f›” de¤eri ka-
zanam›yor. Dolay›s›yla kullan›c›n›n bilinçli talebi ve devletin bu uygu-
lamay› gerekli görerek desteklemesi, kurumsal takibiyle yat›r›mc›n›n
bu yönde davranmas› sa¤lanm›fl oluyor. Oluflan talep bu tür yap›lar›n
sat›labilirli¤ini, kiralanabilirli¤ini de artt›rd›¤› için, yat›r›mc›lar bafllan-
g›ç maaliyetleri daha yüksek gibi görünse de, orta vadede çok daha
kârl› duruma geçiyorlar ve art›k bunu tercih ediyorlar. 

Bugün Amerika’da yaklafl›k 1700 bina için “Yeflil Bina”y› temsil eden
LEED standartlar› sertifikas› baflvurusu var. ‹ngiltere’de henüz 70 bina
“Yeflil Bina” statüsünde. Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada’da yeflil mi-
maride standartlar gelifltirmek üzere hükümet düzeyinde çal›flmalar
yap›l›yor. Toyoto, Conde Nast gibi önder dünya flirketlerinin de kendi
ifl merkezleriyle yeflil mimarl›k konusunda destekleyici, özendirici ol-
du¤unu izliyoruz.

Türkiye yeflil binalarla sizce ne zaman tan›flacak?

fiu anda konut, al›flverifl ve ifl merkezinden oluflan Kanyon projesi, do-
¤ayla uyumlu mimari kurgusuyla yeflil mimarinin bir örne¤i olarak dik-
kat çekiyor. Yine inflaat› süren, 261 metre yükselerek ‹stanbul’un en yük-
sek binas› olmaya aday Sapphire, çevre duyarl›¤› da yüksek bir bina.
Rüzgar testleri yap›l›yor, gün ›fl›¤›ndan optimum yararlanmak üzere flef-
fafl›k tercih edilirken cephede koruma sistemleri uygulan›yor. Çift cep-
he sistemi özellikle iklimlendirme için harcanan enerjiden 
tasarruf sa¤larken, do¤al havaland›rma sistemi ve her üç katta bir or-
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Tasar›m dünyas›ndan
tak alanlar olarak kullan›lacak iç bahçeleriyle görsel anlamda da yeflil
kazan›yor. Bu tür yap›larda mühendislik altyap›s› çok önemli. Biz Taban-
l›o¤lu Mimarl›k olarak bu konuda Arup gibi, Buro Huppold gibi dünya-
da en yetkin mühendislik firmalar›n›n deneyimlerine baflvuruyoruz.

Sürdürülebilirlik çizgisinde do¤a dostu bireysel tasar›mlar yapmak,
hem sadece iyi niyetle mümkün de¤il, hem de yeterli olmaz. Ancak ör-
nek oluflturmak, ilgi ve ard›ndan talep uyand›rmak bak›m›ndan öncü
tasar›mlar sunmak önemli, tabii ki. Temelli bir netice elde etmek, çev-
re odakl› sürekli yarar elde etmek için yayg›n uygulama gerekli. Bunun
için devletin yapt›r›mlar›, yat›r›mc›n›n ileri görüflü ve bilinçli talep
oluflmas› gerekli.

20 Kas›m-22 Aral›k tarihleri aras›nda RIBA (‹ngiliz Kraliyet M‹marlar
Birli¤i) galerilerinde gerçekleflen sergide, Kanyon, ‹stanbul Modern
Müze'nin de aralar›nda bulundu¤u son dönem ifllerinden bir seçki
sundunuz. Öncelikle böyle bir sergi fikri nas›l ortaya ç›kt›?

Tasar›m ve mimarl›k konusunda ülkemizin geldi¤i yetkin noktay› yurt-
d›fl›nda ifade edebilmenin bir arac› olarak, ça¤dafl Türkiye mimarl›¤›
ad›na keyifle ve heyecanla haz›rland›¤›m›z, gerçeklefltirdi¤imiz bir sa-
nat-mimarl›k ortak çal›flmas› oldu. Kendi disiplinimiz d›fl›ndan bir gö-
zün ürünlerimizi ele almas› bizim de kendimize farkl› bir aç›dan tek-
rar bakabilmemize imkân verdi. Japon sanatç› grubu WOW küratörlü-
¤üyle dijital bir ortamda “immersive” denilen izleyiciyi içine alan bir
ortamda üç boyutlu olarak seçilmifl projelerimizi sergiledik. RIBA’da

gerçekleflen az say›da yabanc› sergilere çok iyi bir örnek oldu¤u bilgi-
sini gerek bas›n gerek mimarl›k çevrelerinden ald›k. RIBA’n›n kendi
küratörleri bu kadar heyacan duyduklar› bir sergiye az rastlad›klar›n›
belirttiler ve çok destek oldular. Oldukça etkileyici bir aç›l›fl›n ard›ndan
bir ay boyunca genifl bir kat›l›m oldu. Sergiyle efl zamanl› yay›na
haz›rlad›¤›m›z kitap da yine uluslararas› bir ürün olarak ünlü grafik
tasar›mc› Irma Boom taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Genç mimarlara önerilerinizi alabilir miyiz?

Mimarl›k dünya görüflü isteyen bir meslek dal›, her türlü bilgiye ve sü-
rekli geliflime aç›k olmak, her an mesle¤i yaflamak gereken bir dal.
Kentsel ve mimari sorumlulu¤un bilincinde olmak, mimari gündemi
her boyutta yak›ndan izlemek, donan›ml›, özverili olmak en önemli
koflullar. Ö¤rencilikten itibaren yurt içi ve yurt d›fl› yar›flmalara, çeflitli
sergi ve konferanslara aktif kat›larak Türkiye mimarl›¤›n› tan›tmak ayr›-
ca ulusal ve uluslararas› mimarl›k platformlar›nda, interaktif ortamlar-
da bulunarak meslekteki geliflmeleri paylaflmak ve ö¤renmek gerek. 

Mimarl›k hem gelenekle hem de güncel geliflmelerle iliflkili bir meslek ve
hepsinin son derece fark›nda olmazsan›z mesle¤inizi do¤ru yapamazs›n›z.
Onun için meslekle ilgili yay›nlar›, yabanc› dillerde de takip etmelisiniz. Ki-
taplar, dergiler ve art›k internet bu konuda çok güçlü kaynaklar, ama bir mi-
mara en iyi gelecek fley dünyan›n her yan›ndaki kentleri ve binalar› gez-
mek, onlar›n yaratt›¤› ortamlar›, etkilerini paylaflmak, da¤arc›¤›n›n bir kena-
r›na yerlefltirmek, özümsemek ve özgün sentezini gelifltirmek.

1970 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi’nde tamam-
lad›ktan sonra, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nden 1993 y›l›nda mezun oldu. Metropolitan 
Catalunya Politeknik Üniversitesinde sürdürdü¤ü lisansüstü e¤itimi ve çeflitli mimari deneyimlerden sonra, 1995
y›l›nda Tabanl›o¤lu Mimarl›k’a ortak olarak kat›ld›. 
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda önemli projelere imza atan Tabanl›o¤lu’nun son dönem tamamlad›¤› ve sürdürmekte 
oldu¤u projelerinden baz›lar›:
• ‹stanbul’da Kanyon, Levent Loft I ve II, ‹stanbul Sapphire konutlar›
• Carrefour City Park ve Metro Center al›flverifl merkezleri
• CNN Türk ve Kanal D televizyonlar›n›n yer ald›¤› Medya Merkezi, Do¤an Medya Grubu için ‹stanbul, Ankara

ve ‹zmir’de bask› merkezleri, DMC ‹stanbul ve yap›m› yeni tamamlanan DMC Ankara ofis binalar›
• Galataport kentsel dönüflüm projesi
• ‹stanbul Modern, Beyaz›t Kütüphanesi gibi kültür yap›lar›
• Nova ve Tunaçelik fabrikalar›
• Kazakistan’da Palace of Peace, Expo Center, Abbaya Konut Kulesi, Amman’da Officers Tower, Dubrovnik’te

Hotel Rixos Libertas, Moskova’da rezidans
• Hannover Expo 2000 Türkiye Pavyonu
Ulusal ve uluslararas› de¤erlendirmelerde ve yar›flmalarda ald›¤› ödüllerden baz›lar›:
2000 Ankara Do¤an Bask› Merkezi-“Europe for Constructional Steelwork” Avrupa’daki en iyi dört çelik yap›dan biri
2002 Medya Town-Mimarlar Odas› Yap› Tasar›m Ödülü
2005 Galataport ve ‹stanbul Modern-“Cityscape Architectural Review Awards” iki ayr› dalda büyük ödül
2006 Kanyon-“Architectural Review Awards” büyük ödül 
2007 Kat›ld›¤› 3 örnek projeyle “The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies” taraf›ndan
Avrupa’n›n 40yafl alt› gelecek vaat eden 40 mimar›ndan biri 
2008 DMC Ankara-“XI. Ulusal Mimarl›k Ödülleri Yap› Dal› Baflar› Ödülü” Mimarlar Odas› taraf›ndan iki y›lda
bir düzenlenen ödülün sonuçlar› 18 Nisan 2008 tarihinde ilan edildi.

Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu kimdir?

“Sapphire, ‹stanbul’un konut ve
‘kent’ standard›n› yükseltiyor”

“Dünyan›n di¤er metropollerinde oldu¤u gibi, son 20 y›lda artan oto-
mobil kullan›m›na da ba¤l› olarak, kentin k›rsal bölümünde geliflen
lüks kapal› siteler yerine, son zamanlarda kent merkezine geri dönüflü
destekleyen konut yat›r›mlar› yap›l›yor. Eko-mühendislik altyap›s›yla
gelifltirilmifl, konut, al›flverifl ve e¤lence merkezi projesi olan Sapphire,
çevresindeki yüksek yap›lanmaya uyumlu ve dikey bahçeleriyle, do¤a
dostu bir yüksek bina olmas› kayd›yla yine bir ilk. Çift cepheli tasar›-
m›yla enerji tasarruflu bir bina olmas›ndan baflka her üç katta bir tasar-
lanan iç bahçeleriyle, insani ölçe¤i koruyarak flehrin merkezinde ayn›
zamanda do¤ayla iliflki kurman›z› temin ediyor. Ça¤dafl konut projele-
rinin yer almas›yla sadece ofis yap›lar›na ayr›lm›fl, dolay›s›yla geceleri
terkedilmifl bir bölge olmaktan ç›k›p yaflanan bir semt olmaya bafllayan
‘Bulvar’ aks›nda yak›n zamanda gerçekleflecek kentsel de¤iflimle bu
bölge, ihtiyac›n ortaya ç›kard›¤› yaya ve kamusal alanlar›yla ‹stan-
bul’un ‘konut ve kent’ standard›n› yükseltiyor. Buradaki büyük parsel-
ler de yeni projelere dönüflüyor ve bir mimari arena olufluyor. Bizim
‘Bulvar’ üzerinde Kanyon ve Sapphire’den baflka iki Loft projemiz ve
flimdi de Zorlu Center projesi var. O bölgedeki her bofl arsa gelece¤in
yat›r›m alan›. Ancak trafik önemli bir sorun. Yerel yönetimin, flehir
planlamac›lar›n›n, mimarlar›n bir araya gelip yolun nas›l kullan›lmas›
gerekti¤ine karar vermesi gerekiyor. Bence orada yayalar›n rahatça yü-
rüyebildi¤i canl› bir sokak hayat› olmal›. Sabahlar› çevrede spor yapan
insanlar görmek istiyoruz. fiimdiki durumu buna izin vermiyor. Yaya-
lar yolun sa¤›ndan soluna bile geçemiyor. Bu da arka yollar›n, tünelle-
rin devreye girmesi gerekti¤i anlam›na geliyor.”
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önemli mimarlar›n ‹stanbul’a gelmesi, ö¤rencilerin onlarla tan›flma
imkân›n› yakalamas› çok önemliydi. Dünyaca ünlü mimarlar›n Türki-
ye'ye gelerek konferanslar vermesini sa¤layan uluslararas› bir konfe-
rans dizisi olan Arkimeet, Arkitera Mimarl›k Merkezi ve özel sektörün
sponsorluk deste¤iyle organize edildi.

Arkitera’y› kurarken böylesine bir aç›l›m yarataca¤›n›z› tahmin edi-
yor muydunuz? 

‹ki tane hedefimiz vard› bu ifli kurarken; birincisi tam olarak Arkite-
ra’n›n karfl›l›¤›yd›. Dergiye benzesin ve internetten yay›n yaps›n isti-
yorduk. O noktada çok baflar›l› olduk. ‹kinci olarak yap› katalo¤u gi-
bi bir fley yap›p oradan para kazanmakt›! Ne yaz›k ki yap› malzeme-
leri katalo¤u yap›ld›, ancak devam ettirilemedi. Çünkü oraya önemli
bir sponsor bulamad›k. 

2003 y›l›nda dan›flman›m›z Aykut Köksal, “Art›k vak›f olmay› bekle-
meyin, ad›n›z› ‘Arkitera Mimarl›k Merkezi’ koyun” dedi. Bu bizim
için önemli bir dönüm noktas› oldu.

Mimarl›k merkezleri Türkiye d›fl›ndaki bütün Avrupa ülkelerinde var-
d›r. Genellikle yerel yönetimler veya kamu taraf›ndan fonlan›r ve ül-
kenin mimarl›k kültürüne sahip ç›kan önemli merkezlerdir. Bütçenin
yüzde 20 veya 10’u merkezin kendi bünyesinden karfl›lan›r. Bu mer-
kezlerin fiili olarak bir binas› olur ve içinde mimarl›kla ilgili kültürel
faaliyetlerin düzenlendi¤i salonlar, büyük bir mimarl›k arflivi, kütüp-
hane gibi unsurlar yer al›r. ‹flte bizim en büyük hedefimiz, böyle bir
bina merkezine kavuflabilmek... Öte yandan kimsenin hakk›n› yeme-
mek için Türkiye’de ilk mimarl›k merkezinin 1990’l› y›llarda bir firma
taraf›ndan kuruldu¤unu da hat›rlatmak isterim. Ancak onlar›n merke-
zi, bir firmaya ba¤l›yd› ve firma “Yapm›yorum” dedi¤inde zaten orta-
dan kalkt›. Biz, özellikle Türkiye’nin ilk ba¤›ms›z merkezi oldu¤umu-
zu söyledik. fiimdi Türkiye’nin ilk ba¤›ms›z mimarl›k merkezini kur-
may› hedefliyoruz. 

O binada neler yer alacak?

Hollanda’da faaliyet gösteren mimarl›k merkezini örnek vermek gere-
kirse; en büyük k›sm›n›n arfliv olaca¤›n› söyleyebilirim. Kartal kentsel
dönüflüm projesini örnek al›rsak; onun projeleri bürokratik merkezle-
re gitti¤i gibi mimarl›k merkezine de gelecek. Böylece aradan onlarca
y›l geçtikten sonra bile mimarl›k ö¤rencileri merkez sayesinde proje-
yi inceleyebilecek. Yine düzenli sergilerin gerçeklefltirilece¤i bir sergi
salonu ve toplant› salonlar› olacak. Bu merkez Türkiye’de mutlaka ku-
rulacak. Biz veya baflkas› taraf›ndan…

Türkiye’de yay›nc›l›k, hele böyle bir alanda kapsaml› bir arfliv olufltu-
rabilmek çok zor. Türkiye’deki tüm mimari eserlerin projelerini kap-
sayacak bir arfliv oluflturmak mümkün mü?

Dünyada benzerlerine pek fazla rastlanmayan bir arflivimiz var. Tür-
kiye’deki mimarl›k üretimini internette kay›t alt›na al›yoruz. Arfliv si-
temiz Arkiv bir süredir bir uyar›yla aç›l›yor. Sponsor bulamad›¤›m›z
için, ayr›ca bu konuya dikkat çekebilmek ad›na bir süreli¤ine yay›na
ara verdik. Önümüzdeki günlerde farkl› bir çözümle bunu tekrar akti-
ve edece¤iz. 

Biraz da ekibinizin bu baflar›daki pay›ndan söz eder misiniz? Arkite-
ra’da kaç kifli görev yap›yor?

Ekibimizin yar›s› mimarlardan olufluyor. Alan›nda uzman; iç mimar,
mimar, peyzaj mimar›, kentsel tasar›mc› gibi 11 kiflilik bir mimari
kadromuzla birlikte toplam 23 kifliyiz. Bu say› geçici projelerle bir-
likte art›yor. 

2009’da hangi çal›flmalara imza atmay› planl›yorsunuz? Arkitera’n›n
yeni hedeflerini ö¤renebilir miyiz?

2010 y›l›nda ‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti olmas› dolay›s›yla
pek çok etkinli¤imiz olacak, ancak 2009 biraz da bu etkinliklerin
haz›rl›klar›yla geçece¤inden bir ilke imza ataca¤›m›z› söylemek
mümkün de¤il. 2009’da ç›karaca¤›m›z yay›nlar›n bafl›nda “Arkiv
Seçkileri” ad› alt›nda 2007 y›l›nda üretilen binalar›n kitab› geliyor. 

Arkimeet konferanslar›n›n ard›ndan geçti¤imiz y›l Arkipark ad›nda
bir etkinlik daha düzenlediniz. Bu toplant›lar›n Türkiye’de mimarl›-
¤›n geliflimi üzerindeki etkisi ad›na neler söyleyebilirsiniz?

En önemli katk›s›n›n bu isimlerin genç mimarlar›m›z›n gözünde
normalleflmesi oldu. Herkes bu kadar önemli mimarlar›n da Türki-
ye’ye gelebilece¤ini gördü. Bunun d›fl›nda kiflisel iliflkiler de kurul-
du. Arkimeet etkinli¤ine son verdikten sonra “Arkipark” etkinli¤i-
nin ilkini geçen y›l askeri müzede gerçeklefltirdik. Bunun mimar-
l›kla ilgili en büyük etkinlik oldu¤unu söyleyebilirim. Yurtd›fl›ndan
gelen 30, toplamda 150 mimar konuflmac›m›z vard›. Bir bak›ma
Arkimeet etkinli¤i, bundan sonra Arkipark bünyesinde devam et-
mifl olacak. 

Genç mimarlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Genç bir mimar›n kendisini kabul ettirmesi gittikçe zorlafl›yor. Farkl› fley-
ler yapmak isteyen mimar arkadafllar›m›z mutlaka sab›rl› olmal›lar!

Elginkan Toplulu¤u ile Arkimeet etkinliklerinden birine sponsor olduklar›nda tan›flt›k. O dönemki pazarlama müdürü ile Manisa’daki tesislere bile gittim ve
gerçekten çok etkilendik. Sadece büyüklük olarak da de¤il, orada Elginkan Vakf›’n›n çok kuvvetli kuruldu¤unu gördüm. Toplulu¤un kurucusu Ekrem
Elginkan, Vakf› da çok iyi kurmufl, ard›ndan da vefat etmifl, Allah Rahmet eylesin... Çok iyi bir noktada b›rakm›fl Elginkan Vakf›’n›, önemli ifller yap›yorlar.

Marka olarak E.C.A. ve SEREL’e bakt›¤›m›zda ise akl›ma güven geliyor. Bak›n içinde bulundu¤umuz binadaki bütün banyo ve mutfak ekipmanlar› E.C.A.
markal›, burada 20 y›ll›k E.C.A. ürünler bile var. Bu ürünlerin hâlâ hiç su s›zd›rmadan kullan›ld›¤›n› görünce flafl›r›yorum. Oysa Kad›köy’deki mimarl›k
ofisimizde farkl› malzemelerin nas›l sorun yaratt›¤›n› gördüm. K›sacas› E.C.A.’n›n kalitesine olan güven mimarlar için tart›fl›lmaz.”

“E.C.A. kalitesi mimarlar için tart›fl›lmaz”

A
Arkitera, mimarl›¤›n Türkiye'de nitelikli bir flekilde uygulanabilmesi
ve mimari kalitenin ça¤dafl ülkeler seviyesine gelmesi için çal›flmala-
r›n› sürdüren ba¤›ms›z bir mimarl›k merkezi. Faaliyetlerine 2000 y›-
l›nda aç›lan internet sitesiyle bafllayan Arkitera, Elginkan Vakf› gibi
kurumlar›n deste¤iyle hayata geçirdi¤i etkinliklerle Türk mimarl›k ha-
yat›na önemli katk›lar sa¤lamaya devam ediyor

Yap› sektörü için oldukça önemli bir bilgi merkezi olarak hizmet ve-
ren Arkitera’n›n kurulufl sürecinden bahseder misiniz? Böyle bir ya-
p› oluflturma fikri nas›l ortaya ç›kt›?

Bu ifle giriflti¤imizde internet yat›r›mc›l›¤› tam bir salg›n halini alm›flt›.
Büyük yat›r›mc›lar bu alana yöneliyor, yeni fikirlerin peflinden gidi-
yorlard›. ‹nternet arac›l›¤›yla çok büyük paralar kazan›labilece¤i dü-
flünülüyordu. 

Biz, meslek hayatlar›nda bir fleyler yapm›fl, ancak tam olarak beklenti-
lerini karfl›layamam›fl üç kurucu ortak olarak mimarl›kla ilgili internet-
te neler yapabilece¤imizi araflt›rmaya bafllad›k. Araflt›rma çal›flmalar›-
m›z›n sonucunda, mimarl›kla ilgili olarak kurulacak bir portal›n bafla-
r›l› olaca¤›n› düflünmeye bafllad›k. Üçümüz de mimar olarak bilmedi-
¤imiz bir alana girmeye karar vermifltik. Daha önce haberimizin olma-
d›¤› “‹fl plan›” gibi kavramlarla alt› ay kadar u¤raflt›ktan sonra tüm dün-
yada internet balonu patlad›. Bu arada bizim dan›flmanl›¤›m›z› yapan,
daha do¤rusu fikir dan›flt›¤›m›z kifliler; bunu bize önceden söyleyerek,
“Siz kendi iflinize bak›n” demifllerdi. Böylece Arkitera.com sitesini 9
Ekim 2000 tarihinde açt›k. Ard›ndan pek çok modül daha kurarak site-
mizi geniflletmeye devam ettik. Aç›kças› bir y›l boyunca hiç para ka-
zanmadan çal›flt›k. Herkes kendi stoklar›ndan idare etti. 

Arkitera’n›n baflar›s›n› neye ba¤l›yorsunuz? 

Arkitera’n›n kendisi bafllang›çtan beri baflar›l›yd›, çünkü Türkiye’de
önemli bir aç›¤› kapat›yordu. Bu nedenle hâlâ sitemizin üzerine titri-

yoruz. Yay›nc›l›kta, bir grup insan› bir yerde toplayabiliyorsan›z bafla-
r›l› olmuflsunuz demektir. Sitemizin haricinde baflar›l› olan farkl› pro-
jelerimiz de vard›. Örne¤in “Diyalog” ad›n› verdi¤imiz projede,
önemli mimarlar› a¤›rlayarak onlara dünyan›n her yerinden gelen so-
rular› yönelttik ve online olarak cevaplamalar›n› sa¤lad›k. Bu sayede
Türkiye’nin en büyük mimarlar› Diyalog’da yer almak istedi. Ard›n-
dan bir tanesine E.C.A.’n›n da sponsor oldu¤u Arkimeet ad›nda bir et-
kinlik düzenledik. Dünyan›n en önemli mimarlar›n› ‹stanbul’da a¤›r-
lad›k. 30’a yak›n mimar bu etkinlik kapsam›nda ülkemize geldi. Arki-
meet konferanslar›na yo¤un bir kat›l›m oluyordu ve ‹stanbul baflta ol-
mak üzere, Ankara, ‹zmir, Bursa, Antalya gibi büyük kentlerdeki pro-
fesyoneller ve ö¤renciler taraf›ndan da çok s›k› takip edildi. Böylesine

Arkitera Mimarl›k Merkezi Kurucu Orta¤› Ömer Y›lmaz:

“Mimari kaliteyi yükseltmeliyiz”
Mimari kalitenin yükselmesi gerekti¤ine
dikkat çeken Arkitera Mimarl›k Merkezi
Kurucu Orta¤› Ömer Y›lmaz, bunun için
mimari uygulamalar› takip edecek bir
merkezin Türkiye’de de kurulmas›
gerekti¤ini söylüyor 
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‹letiflim dünyas›
Yüzde 100 yerli sermayeyle
kurulmufl bir flirketin dünya
çap›nda da ifl yapabilece¤ini
kan›tlamaya çal›flan Art
Grup’un efl baflkan› Özgür
Sa¤lam, kurumlar›n kriz
ortam›nda da yat›r›mlar›n›
sürdürebilecek, vizyoner 
liderlere gereksinim
duydu¤unu vurguluyor

“Yat›r›m› her ortamda sürdüren 
vizyoner liderlere ihtiyaç var”

“Yat›r›m› her ortamda sürdüren 
vizyoner liderlere ihtiyaç var”

Kuruldu¤u günden bu yana, 23 y›l içinde 130 markayla çal›flan Art
Grup, Elginkan Toplulu¤u’nun da reklam ajans› olarak hizmet veriyor.
Ajans›n kurucu orta¤› ve efl baflkan› Özgür Sa¤lam’la Art Grup’un ba-
flar› öyküsünden küresel ekonomik durgunlu¤un sektör üzerindeki et-
kisine kadar uzanan bir yelpazede görüfltük.

Art Grup’ta y›llard›r gözle görülür, istikrarl› bir baflar› var. Bunu neye
borçlusunuz?

Kurucu ortak olarak rahatl›kla söyleyebilirim ki, ajans›m›z herhangi bir
ajans›n devam› olarak ya da izinde kurulmad›. Art Grup kendi hayat
görüfllerimize göre kuruldu. Ben grafik alan›nda Güzel Sanatlar e¤itimi
ald›m. Bu alanda yüksek ihtisas yapt›m. Yola ç›kt›¤›m›zda e¤itimimin
de yönlendirmesiyle daha tasar›m odakl› çal›flmalar yaparken iletifli-
min tüm aç›l›mlar›n› hayata geçirebilen bir ajans haline geldik.
DNA’m›z›n di¤er yap›lardan farkl› oldu¤unu düflünüyorum. Bu da bi-
zi farkl› k›l›yor. 

Yap› olarak istikrara, sürdürülebilirli¤e inanan bir ajans›z. Hizmet ver-
di¤imiz markalar, marka olma savafl›n› verirken en temel kriteri sürdü-
rülebilirlik olarak al›yorlar. Burada da yine istikrar öne ç›k›yor. Bu y›l
yaflad›¤›m›z global ekonomik durgunluk, ülke olarak alt›nc› krizimiz.
Bu krizler her aflamada bizi daha da tecrübelendirdi. ‹stikrar›m›z›n da
sektör ad›na destek gördü¤üne inan›yorum. 

Biz iliflkilerimize hep uzun soluklu olarak bak›yoruz. Markalar da uzun
soluklu iliflkilerle daha etkili sonuçlar elde edebiliyorlar. Bu bizim fel-
sefemizi de oluflturuyor. Türkiye’nin ilk global yerli ajans›y›z. Yüzde
100 yerli sermayeyle kurulmufl bir flirketin dünya çap›nda da ifl yapa-
bilece¤ini kan›tlamaya çal›fl›yoruz. 

Mesela THY için Kevin Costner’la gerçeklefltirdi¤imiz proje, 80 ülkede
yay›na girdi. Bu bizim için bir gurur kayna¤›. Amac›m›z THY’yi dün-
yada daha iyi noktalara tafl›mak. Bu anlamda bir ilki gerçeklefltirdik. Bir
dünya y›ld›z› markam›z› tüm dünyada tan›t›yor.

12 y›l boyunca Reklamc›lar Derne¤i’nde çeflitli görevlerde bulundu-
nuz. fiu anda da Reklamc›l›k Vakf›’nda yönetim kurulu baflkanl›¤› ya-
p›yorsunuz. Reklam sektör içinden geçmekte oldu¤umuz krizden na-
s›l etkileniyor? 

Türkiye tabii ki krizden her noktada etkileniyor. Bunu flöyle görmek la-
z›m, bizim sektörümüz özelinde de bunun yans›malar› var. Biz
2001’de “Biraz cesaret” bafll›kl› bir kitap çal›flmas› gerçeklefltirmifltik.
Kitab› Prof. Nükhet Vardar kaleme alm›flt›. 2001 krizinde iletiflim yat›-
r›m›n› kesmeyen markalar›n öykülerini aktarm›flt›k. Bugün bu kitab›
tekrar güncelleyip yay›na verece¤iz. Ama o haliyle bile çok fikir verici
bir çal›flma olmufltu. Bugün de iletiflim yat›r›m›n› kesmeyen markalar
avantaja sahip olacaklar. ‹klim bugün daha uygun bu yat›r›ma. Bir de

Art Grup Efl Baflkan› Özgür Sa¤lam:

“Elginkan Toplulu¤u’yla çal›flmaya çok yeni bafllad›k. Aç›kças› Türkiye’nin gururu bir kurum olarak görüyorum. Uzun y›llar önce Toplulu¤a hizmet verme
flans›m olmufltu. Elginkan, kurumsallaflmas›n› geçmifl y›llarda tamamlam›fl, çok büyük bir kurulufl. Kurumsal yap›y› çözmüfl olmas›, ard›nda bir vakf›n bulun-
mas› önemli. Kurucu Ekrem Elginkan’›n bugün aram›zda olmamas› negatif bir durum yaratmam›fl. Y›llar boyunca çok iyi bir flekilde yönetilebilmifl bir kurum
var karfl›m›zda. Sahip oldu¤u E.C.A. ve SEREL markalar› da çok güçlü. Bu markalar›n daha çok ses ç›kararak hem iç hem d›fl pazarda rekabette hak etti¤i
yeri bulmas› gerekti¤ine inan›yorum. Varl›¤›m›z›n bu yönde bir katk›s› olacak diye düflünüyorum.”

“Elginkan Toplulu¤u Türkiye’nin gururudur”

alg›lanabilirlik imkan›n›z daha art›yor. Daha sakin, durgun bir ortam-
da sesinizi ç›karabildi¤iniz için duyulma ihtimaliniz yükseliyor.

fiu s›ralar markalar için bütçeler k›s›lm›fl durumda m›?

Tüm markalar için öncelikle hayatta kalma mücadelesi var. Ama Türki-
ye, 2001’deki durumda de¤il. Ekonomi, sanayi, ihracat, farkl› pazarlar-
da yer almak, markalar›n yaflad›¤› yeni deneyimler. Geçmifl y›llarda bu
deneyimlerimiz düflüktü, daha yerel düflünüyorduk. Bugün ihracat bir-
çok markan›n en önemli gelir kayna¤› haline geldi. Rekabet ve kalite
çok yükseldi, art›k 1980’li y›llar› yaflam›yoruz. Dünya normlar› art›k
herkes için standart hale geldi. Farkl›l›¤› markalaflmada yaflad›¤›m›z için
marka olman›n de¤eri bugün daha çok aranan bir özellik. Markalar sa-
yesinde kurumlar geleceklerini garanti alt›na alabiliyorlar. Dernekte
“Her ülke sahip oldu¤u markalar kadar zengindir” diye bir mottomuz
var. Ülkemiz ad›na bu zenginlik ne yaz›k ki s›n›rl›. Bunu ülkemizin d›-
fl›na ç›kt›¤›m›zda anlayabiliyoruz. Türk insan›n›n yarat›c› zekas›yla üret-
ti¤i Türk markalar›n› daha uzun perspektifte tüm dünyaya tafl›yabilecek-
lerine inan›yoruz. Ülkemizde de dünyaya da desteklenmesi gereken ba-
z› projeler var, ama iç pazarda arz-talep dengesinden dolay› daralma-
dan, finansal krizin getirdi¤i çekinceden dolay› harcamalar›n düflmesi,
perakendeden inflaata kadar etkilenimlerin yaflanmas› muhtemel.

‹nflaat çok önemli, paralelinde yaklafl›k 150 ifl kolunu besledi¤i için hep-
sini etkiliyor. Bizim inflaat sektöründe yer alan müflterilerimizden biri
projelerini durdurmuyor, hatta 2009’u yat›r›m y›l› ilan etti. Bu inançl› ve
yat›r›m›n› her ortamda sürdüren vizyoner liderlere de kurumlar olarak ih-
tiyaç var. Krizi f›rsata çevirmek de iflin baflka bir bak›fl›. Ben bu y›l›n 2008
paralelinde geçece¤ine inan›yorum. Umar›m öyle sonuçlan›r. Bu ülke-
nin büyümeye ihtiyac› var ve büyümeyi durdurmamam›z gerekiyor. Ma-
lum, borcu olan bir ülkeyiz. Gayrisaf› milli has›lam›z›n artarak sürmesi
gerekiyor, bunun için de durmak yerine çal›flmak zorunday›z. Dolay›s›y-
la yola bu moralle devam etmeliyiz. Krizin bir k›sm› psikolojik, ama iflin
bir de gerçekleri var. O yüzden bu krizin iyi bir planlamayla afl›labilece-
¤ine inan›yorum. Özellikle 2001 krizi bizim sektörümüzde de derin iz-
ler b›rakt›. Yüzde 50 kadar küçülmüfl bir pazarla bafl ettik. Bu yüzden
geldi¤imiz nokta reklam yat›r›mlar› anlam›nda bakarsan›z tabi-
i ki arzulanan seviyede de¤il ama ivmesi yukar› yönde ve artacak diye
düflünüyorum.

Reklamc›l›k Vakf› bünyesinde sektörün geliflmesi için ne gibi çal›flma-
lar yap›yorsunuz?

Vakf›m›z›n temel misyonu e¤itim. Reklam sektörünün insan kayna¤›-

n›n gelifltirilmesinde önemli bir rol üstlenmifl durumday›z. Hem lisans
e¤itimi sonras›nda mesle¤e haz›rl›k için önemli e¤itim çal›flmalar›m›z
var hem de Bilgi Üniversitesi’yle yürüttü¤ümüz lisansüstü e¤itim prog-
ramlar›m›z var. Her ikisi de baflar›l› gidiyor. Meslek grubumuza uygun
alanlarda e¤itim alm›fl genç arkadafllar›n sektöre kazand›r›lmas›n› sa¤-
l›yoruz. Sektörde halihaz›rda çal›flan arkadafllar›n da kiflisel geliflimi
ad›na yüksek lisans programlar›yla mesleki geliflimlerini kurguluyoruz.
‹flkur’la iflbirli¤i yap›yoruz. Uluslararas› e¤itmenleri burada a¤›rlay›p
onlarla programlar yap›p bu e¤itimleri paylafl›yoruz. Yine çal›flanlar›-
m›z›n düzenli olarak her y›l e¤itim ald›¤› programlar›m›z var. Bu prog-
rama kat›l›p kiflisel geliflimlerini sa¤layabiliyorlar. Vakf›n amac› tama-
men e¤itim, sektör için insan kayna¤›. Ayr›ca yay›nlar›m›z var, bu ya-
y›nlarla da hem akademik dünyan›n hem reklam dünyas›n›n faydala-
nabilmesine imkân sa¤l›yorlar.

Genç reklamc› adaylar›na neler öneriyorsunuz?

Gençlere e¤er reklam sektöründe olmak istiyorlarsa sebat etmelerini
öneriyorum. Bu tutkusuz yap›labilecek bir ifl de¤il. Bu meslekte de ter
ve gözyafl› var. Uzun mesailer yapmak, geç saatlere kadar çal›flmak ge-
rekiyor. Çünkü fikirler saatlerle, zamanla s›n›rlanamaz. ‹nsan, beynin-
de düflünceyi bir zerrecik olarak bafllatt›¤›nda tüm hayat›n içinde dü-
flünebiliyor. Yürürken, yemek yerken düflünebiliyorsun ama tabii tek-
nik imkânlardan faydalanmak oldukça avantajl›. ‹nan›yorum ki gele-
cek de bizlerin alg›lar›n› farkl› yönlerde gelifltirecek. Teknoloji, özellik-
le iletiflimde bizleri al›flt›¤›m›z konvansiyonel yöntemlerden farkl› bir
boyuta yönlendirecek.

1986 y›l›nda Özgür Sa¤lam ve Fehmi Özkan taraf›ndan kuruldu. Ku-
ruldu¤u günden bu yana reklam pazar›nda istikrarl› bir flekilde büyü-
dü. Son befl y›lda büyümesini hem iç hem de d›fl rekabet anlam›nda
pozitif bir noktaya getirdi. Uluslararas› ve yerel reklam ajanslar› de-
¤erlendirildi¤inde, yereller içinde ilk befle giren Art Grup, uluslarara-
s› ajanslar s›ralamas›nda ise ilk 19’da yer al›yor. 

THY, Ziraat Bankas›, DYO, Dimes, A¤ao¤lu ve Blooomberg gibi Tür-
kiye’nin önemli ve büyük markalar›na hizmet veren Art Grup, 23 y›l-
l›k süre içinde 130’u aflk›n markayla çal›flt›. Halen bünyesinde 20
marka bulunuyor. Faaliyetlerini 60 kiflilik bir kadroyla gerçeklefltiren
Art Grup’un ayn› zamanda Taz› isminde kardefl flirketi var. Taz›, diji-
tal iletiflim alan›nda hizmet veriyor.

Art Grup hakk›nda
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S›n›r ötesiS›n›r ötesi
lece¤i biz flekillendiriyoruz” diyorlar. Fütüristler Derne¤i’nin ana sloga-
n› da bu zaten: “Gelece¤i fiekillendirmekten Sorumluyuz”. Bunu dedi-
¤imizde de muhtelif gelecek senaryolar› olabilece¤ini, alternatifler üze-
rinde çal›flabilece¤imizi ve ilerleyebilece¤imizi kastediyoruz. Eriflti¤imiz
teknolojik seviye ve bilgi kullanma kapasitesi sayesinde fark ediyoruz
bunu. Fütüristler bu konularla u¤rafl›p bireysel, kurumsal veya toplum-
sal gelecek oluflturmakta yararl› olacak bilgi, model ve araflt›rmalar›n
paylafl›lmas›n› sa¤layan bir platform ayn› zamanda. 

Fütürist kavram›n› ço¤ul mu kullanmal›y›z? Spesifik olarak fütüristler
biribirinden ayr›l›r m›, yoksa genel bir yaklafl›m m›d›r fütüristlik? 

Genel bir yaklafl›m, daha do¤rusu bak›fl aç›s›d›r. Fütürist, bu bak›fl aç›s›-
n› benimseyen herkestir. Fütürizmle ilgili konular› anlatt›¤›m›zda genel
alg›; teknoloji altyap›l›, örne¤in mühendis tabanl›, biraz bilimkurgu me-
rakl›s›, bir parça da uçuk kaç›k insanlar oldu¤umuz yönünde oluyor. Ya-
ni fütüristler realist de¤il, ütopyalar› olan insanlar olarak de¤erlendirili-
yor. Ayaklar› yere basmaz fütüristlerin ve anlatt›klar› çok da uygulanabi-
lir fleyler de¤ildir. Evet belki dinlemek hofltur, çünkü ilginç fleylerden
bahsederler, ancak insanlar› gelecek hayalleriyle oyalarlar. ‹flte yak›n za-
mana kadar karfl›laflt›¤›m›z tepki genellikle bu flekilde oluyordu.

Geçen y›l düzenlenen “Fütüristler Zirvesi” bu bak›fl aç›s›n› de¤ifltirdi mi?

Son yaflad›klar›m›z, geçirdi¤imiz de¤iflim-dönüflüm döneminde insanla-
r›n da bak›fl aç›s› h›zla farkl›lafl›yor. Geçen y›l yapt›¤›m›z Fütüristler Zir-
vesi’nin baflar›s›, kavrama ve fütüristlere yaklafl›m› de¤ifltirdi. Orada ko-
nufltu¤umuz fley gelecekti, yani herkesin bu aralar en çok kayg›land›¤›
fley... Gelecek gelecekte; nas›l gelecek? Gelince biz ne yapaca¤›z? Top-
lumun bütün kesimlerinde, bütün dünyada gelecek kayg›s› en önemli
sorun haline geldi. O kadar fantastik fleylerle u¤raflmad›¤›m›z›, daha
do¤rusu bu fantastik fleylerin kullan›labilir ve hatta can simidi gibi fley-
ler oldu¤unu anlad›lar. O yüzden çok ensterasan bir süreçti zirve. Ge-
çen y›l düzenledi¤imiz zirve insanlara fütüristli¤in ne oldu¤unu anlat-
mas› aç›s›ndan çok önemliydi. Bundan sonraki zirvelerde çok daha so-
mut ad›mlar› atabilece¤imiz fleyler yapmak istiyoruz. ‹lk zirvenin temel
vaadi, “Bu zirveye kat›lan›n gelecek alg›s› bir daha eskisi gibi olmaya-
cak” fleklinde belirlenmiflti. Gerçekten de öyle oldu. Bunun d›fl›nda pe-
riyodik toplant›larla ve sektörel çal›flmalarla devam edece¤iz.

Türkiye’de fütürist olmak zor de¤il mi? Çünkü bizim gelecek planlama-
s› konusunda çok da iyi bir toplum oldu¤umuz söylenemez san›r›m...

Kiminle konuflsak, ikinci cümle hep böyle oluyor. Biraz anlat›nca umut
do¤uyor, ancak arkas›ndan “Bunlar› yapmak Türkiye’de biraz zor de¤il
mi?” yorumu geliyor. Söyledi¤imiz fleyler; Türk toplumunun kültürel ya-
p›s›na, koduna veya ne derseniz deyin çok uyumlu fleyler de¤il. Ancak
çok gerekli ve çok yararl› fleyler. Evet, belki Türkler olarak çok fazla pro-
aktif de¤iliz, olaylara “sorun ç›kmas›n da…” mant›¤›yla yaklafl›yoruz.
Öte yandan ayn› derecede reaktif bir gücümüz de var; bafl›m›za bir fley
geldi¤inde ani reaksiyonlar›m›zla, yap›lmas› gerekenleri inan›lmaz bir
h›z ve adaptasyonla gerçeklefltiriyoruz. Kavrama gücümüz çok yüksek,
ancak gerçekten istemeli ve kat›lmal›y›z. Pek çok uluslararas› ifl yapt›m,
hiçbir ülkede bu kadar pratik zekas› geliflmifl, olmayacak fleyleri sorun

haline getirebilen, ancak geldi¤i anda da hiçkimsenin akl›na gelmeye-
cek flekilde çözen; bu kadar kurnaz bir millet tan›mad›m. O yüzden
olumlu gelecek tasar›m›n›n da böyle ilerletece¤imize inan›yorum.

Türkiye’de özellikle gençler gelecekleriyle ilgili olarak endifleli, ço¤u
sevmedi¤i iflleri yapmak zorunda kal›yor... Onlara ne önerirsiniz?

Türkiye gerçekten çok genç bir ülke. Öyle ki yafl ortalamas›na bakt›¤›-
m›zda, Türkiye’nin çal›flan bir kifli olarak canland›r›lsa yafl›n›n 28 oldu-
¤unu görüyoruz. Bu gerçekten çok genç bir ülke oldu¤umuz anlam›na
geliyor. Gençlerle konufltu¤umda hep benzer fleyleri duyuyorum: “Ben
flunu yapmak istiyordum, öyle olmad›, bu mesle¤i seçmek zorunda kal-
d›m.” Ben de diyorum ki; iflte size f›rsat. Evet, çeflitli nedenlerle istedik-
lerimizi yapamad›k, belki geç farkettik, düflünce özgürlü¤ümüz yoktu...
Yani geçerli mazeretlerimiz de vard›. Ancak flimdiki dünya aç›l›m›, “Ne
yapmak istiyorsan onu yapabilirsin” diyor. Örne¤in ‹ngilizce ö¤retmeni
mi olmak istiyorsun, flu anda e¤itim hem ucuzluyor hem de yayg›nlafl›-
yor. Yabanc› dilini ilerletip onu kariyere çevirmek istiyorsan; bunu ger-
çekten istiyorsan, orada kendini mutlu bir gelecek foto¤raf›n›n içinde
hayal edebiliyorsan bunu baflarabilirsin. Önemli olan disiplinli bir flekil-
de çal›flmak, bunu unutmayal›m. Ortaya ç›kan imkânlar sayesinde mul-
tidisipliner geçifller yapabilmek mümkün. Önemli olan bizde çok yay-
g›n olan karamsarl›ktan, “Yapamam ki, bizde çok zor zaten” gibi ezber-
lerden kurtulmak. Kifli ve kurumlar bunlardan bir kere kafas›n› kald›rd›-
¤› zaman asl›nda s›f›r noktas›nda olduklar›n› görecekler.

fiimdi öyle bir dönemdeyiz gerçekten. Genel perspektiften bakarsak; ev-
rimsel sürecin iflleyiflini devam ettirdi¤ini, tar›m, sanayi, bilgi toplumu der-
ken flimdi yeni bir ça¤›n efli¤ine geldi¤imizi görüyoruz. Küresel ekonomik
kriz dedi¤imiz de asl›nda yeni ça¤›n bafllay›fl vuruflundan baflka bir fley de-
¤il. Çocuklar›m›z ileride mortgage krizini, sibernasyon ça¤›na geçifl olarak
konuflacak. Dünya günümüzde afl›r› tüketim yüzünden komaya girmifl du-
rumda. Finansal paketler, krizi çözüm yöntemleri... Evet yeni evreye iyi-
leflmifl olarak girmenin süreci bu, o nedenle sanc›l› geçiyor.

Dan›flman, üst düzey yönetici, Türkiye Fütüristler Derne¤i Baflkan› ve ya-
zar. ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun oldu. Okul y›llar›nda çal›flma-
ya bafllad›. Ö¤rencili¤i s›ras›nda hem asistanl›k hem görme özürlü ö¤ren-
ciler için okuyuculuk yapt›. Çocuklar için, onlar›n kahramanlar›n› sem-
bolize eden figürlerle cam üstüne resimlerinden oluflan bir sergi açt›.
1982 y›l›ndan bugüne dek su motoru, biliflim, telekomünikasyon, tar›m,
hayvanc›l›k ve ilaç da¤›t›m gibi sektörlerde, çeflitli flirketlerde üst düzey
yönetici, genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çal›flt›. 2002 y›l›n-
da, biliflim sektörünün en baflar›l› ifl kad›n› ödülüne lay›k görüldü. CEO
Kulüp ve Türkiye Fütüristler Derne¤i'nin ilk üyelerinden olan Tarhan, çe-
flitli dernek ve sivil toplum kurulufllar›nda sosyal sorumluluk projelerinde
aktif görev yap›yor, kifli ve kurumlara kiflisel gelecek planlamas› dan›fl-
manl›¤› yap›yor, seminer, konferans ve e¤itimler veriyor. Çeflitli dergi ve
gazetelere makaleler yazan Tarhan’›n, gençlerin baflucu kitab› olarak lan-
se edilen “Düflledi¤in Gelecek” ad›nda bir kitab› bulunuyor.

Ufuk Tarhan kimdir?

“Daha iyi bir gelecek
tasarlayabiliriz”

TTürkiye Fütüristler Derne¤i Baflkan› Ufuk Tarhan ile Türkiye’de çok da
bilinmeyen bir kavram›, fütüristleri ve neler yapt›klar›n› konufltuk. 

Fütürizmle ilgili bir tan›mla bafllayal›m... Fütürist dendi¤inde herkes
afla¤› yukar› bir fleyler biliyor ama tam olarak futurist kimdir, neler ya-
par bilmiyoruz san›r›m...

Çok basit bir flekilde ele al›rsak; fütüristli¤in ‹ngilizce’deki gelecek anla-
m›na gelen “future” kelimesinden geldi¤ini söyleyebiliriz. K›saca gele-
cekle u¤raflan insanlara fütürist deniyor. Türkiye’de henüz okulu olma-
yan bir disiplin, yak›nda özel bir üniversitede bu konuyla ilgili dersler
vermeye bafllayaca¤›m›z müjdesini vermek isterim. Yurtd›fl›nda bu alan-
da diploma verilmeye bile baflland›. 

Fütüristleri, olumlu gelecek tasar›mc›lar› olarak, çok yal›n bir flekilde ta-
n›mlayabiliriz. Olumlu diyoruz, çünkü gelecek söz konusu oldu¤unda
olumsuz örneklere ne yaz›k ki tarihte pek çok kez rastlam›fl›z. Haliha-
z›rda dünyada gelece¤i olumsuz beklenti içinde olanlar ço¤unlukta, biz
olumlular› ço¤altmaya çal›fl›yoruz. ‹flin flakas› bir yana; biraz daha açar-
sak, gelecekle iliflkimizde genel olarak kan› sanki oluflmufl bir gelece¤in
bizi bekledi¤i fleklindedir. Gelece¤imiz belli ve biz ona do¤ru gidiyo-
ruz. Daha do¤rusu onu tahmin etmeye çal›fl›yoruz. 

Bugüne kadar gelecekle ilgili tan›mlad›¤›m›z baflar› kriteri de buydu as-
l›nda: gelece¤i okumak ve gelece¤i tahmin etmek... Bu durum, gelecek-
le edilgen bir iliflkiyi tarif ediyordu. ‹flte fütüristler tam tersine “Hay›r ge-

Toplumsal kodlar›m›za yerleflmifl kadercili¤i
bir kenara at›p, gelece¤imizle ilgili olumlu
planlar kurabilece¤imizi belirten fütürist 
Ufuk Tarhan, küresel ekonomik krizle birlikte
“sibernasyon” ad› verilen yeni bir ça¤a
girildi¤ini, bunun da herkes için yeni bir
bafllang›ç anlam›na geldi¤ini söylüyor

Fütürist Ufuk Tarhan:



sil eden bir eserdir. Çünkü, dünyan›n yuvarlak oldu¤unu Osmanl›’da
ilk telaffuz eden yaz›l› bir belgedir bu.

Bu birebir çeviri bir kenara b›rak›l›r ve akademik olmaktan uzak dura-
rak, sadece bilim adamlar›na de¤il tüm tarih merakl›lar›na yönelik bir
kitap haz›rl›¤›na giriflilir. Tarihçi Mustafa Kaçaro¤lu’nun sab›rs›z soru-
lara üç y›l boyunca verdi¤i yan›tlarla iyiden iyiye fleklini al›r zaman›m›-
z›n “Kitab-› Cihânnümâ”s›. Orhan Kolo¤lu, noktas›z, virgülsüz, nere-
deyse üç sayfa süren cümleleri sab›rla özetler ve dört y›l›n› verir bu ifle.

Bu macera toplamda befl y›l sürer. Katip Çele-
bi kaleme alm›fl, 75 y›l sonra ‹brahim Mütefer-
rika güncelleyerek basm›fl, 300 küsur y›l sonra
ise Bülent Özükan ve ekibi, mevcut metne, gü-
nümüz okurlar›n›n o zaman› anlayabilmelerini
sa¤layacak eklemeler yapm›fllard›r. Bülent Özü-
kan, Orhan Kolo¤lu, Mustafa Kaçar, Murat
Önefl, Füsun Savc› ve ‹brahim Y›lgaz, sab›rla ça-
l›flarak 360 y›ll›k masals› bir öyküyü gün ›fl›¤›na
ç›karm›fllard›r.

Topkap› Saray›’na kay›tl› kopyas›ndaki 698 sayfa,
40 levha, 56 sayfadan oluflan koleksiyonun tamam›n›n

bas›m› bu kitapta yer al›yor. 2 bin adet bas›lan kitab›n her birinin
içinde, sat›n alan okur kendi ismine düzenletebilsin diye bir de sertifi-
kas› var. Yani bu kitab›n orijinal Cihânnümâ oldu¤unu söylemek pek
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de do¤ru bir tan›mlama olmaz. Bu çal›flma ancak, “postmodern Cihân-
nümâ” olarak tan›mlanabilir. Kitab›n sab›rl› yarat›c›lar›ndan Orhan Ko-
lo¤lu’yla bu masals› öyküyü konufltuk. 

Cihânnümâ, Osmanl›’n›n ilk co¤rafya kitab› m›, atlas m›, yoksa ansik-
lopedi mi?

Astronomi ve co¤rafya kitab›. “Dünya merkezde mi, yoksa çevrede do-
laflan bir y›ld›z m›?” gibi modern bilimin o dönemki son tart›flmalar›n›
da içeriyor. Gerçi bunu Katip Çelebi bafllat›yor ama, saray d›fl›na ç›ka-
m›yor. Herkese, bütün topluma mal eden daha da önemlisi, Katip Çe-
lebi’nin yazmas›n›n üzerinden 75 sene geçtikten sonra edinilen yeni
bilgileri Müteferrika eklemifl. Dolay›s›yla dönemine göre en son bilgile-
ri toplumuna aktaran bir kitap bu... Kitap asl›nda Çin ve Güney Asya
Adalar› taraf›ndan bafll›yor, ad›m ad›m Ortado¤u’ya do¤ru geliyor. Ka-
tip Çelebi, Van’a getiriyor, ondan sonras›n› Müteferrika ‹stanbul’a kadar
getiriyor. Üsküdar’da duruyor. As›l amac› ‹stanbul’dan sonras›n› ekle-
mek ama o yok...

Katip Çelebi, Cihânnümâ’y› elle yaz›p saraya veriyor parça parça...

Hay›r kitap halinde veriyor. Matbaadan önceki dönemde ya sultana ya
vezire verilirdi. Saray bölgesi çevresinde dönerdi sanat da bilim de. Ge-
ri kalm›fll›¤›m›z›n kökeni oralardand›r. Diyelim ki Cihânnümâ’dan yani
ilk nüshas›ndan 10 tane yaz›lm›flt›r, birisi al›r bakar be¤enmez filan.
Müteferrika herkese ulaflacak hale getirir, o zaman›n flartlar›nda tabii.
Her kitab›ndan kaç nüsha bas›ld›¤› buralarda kay›tl›d›r. Kaynakçay› gör-
seniz flaflars›n›z. Cihânnümâ 500 bas›lm›fl, 249’u depoda kalm›fl, sat›l-
mam›fl. Bu bir bafllang›ç, küçümsememek laz›m. Eski usülde el yazma-
s› 20-30 tane katip taraf›ndan yaz›l›r, bir adam okur, o okurken yazar-
lar; en önemlisi de yanl›fl ifliten, yanl›fl yazar. Halbuki matbaa yönte-
minde en önemli fleyi müsahhih yapar.

‹brahim Müteferrika’n›n Cihânnümâ’ya katk›s› nedir? 

‹brahim Müteferrika toplumsal de¤iflimin dinamizmini Osmanl›’ya ge-
tiren çok büyük bir hareket yap›yor; matbaay› getiriyor. El yazmas› bu
kitab› matbaada ço¤alt›yor. Kitab›na gerçi Katip Çelebi’nin kitab›ym›fl
gibi “Cihânnümâ” diyor ama asl›nda onun yar›s› kadar da ekleme yap›-
yor. Kabul etmek laz›m ki ‹brahim Mütefferrika’n›n eseri bu art›k. Hem

ç›kard›¤› di¤er kitaplar da çok önemli; Arapça lügat, deniz savafllar›, ta-
rih kitaplar›… Bütün bunlar senin toplumuna ilk defa sunuluyor. ‹bra-
him Müteferrika yaz›yor ve bas›yor. “Milletlerin düzeninde ilmi usuller”
diye bir kitap var mesela. Burada do¤rudan do¤ruya H›ristiyanl›¤› elefl-
tirir. Kendisi aslen Macar’d›r. Osmanl›’ya esir düflmüfl, Müslüman ol-
mufltur ama tam inanm›flt›r. Bu kitapta Avrupal› subaylarla konufltu¤u-
nu, modern savafl usullerinin nas›l oldu¤unu ve bunlar› uygulamam›z
gerekti¤ini anlat›r. Baz› Avrupal› tarihçiler, “Müteferrika’n›n bu hareke-
ti sadece Osmanl›’n›n de¤il ‹slam’da Rönesans’›n bafllang›c›n› temsil
eder” diyor. 

360 y›ll›k masals› bir öykü
Boyut Yay›nlar›’n›n sahibi Bülent Özükan ve befl y›l boyunca ona yard›mc› olan
özverili ekibi (Murat Önefl, Orhan Kolo¤lu, Mustafa Kaçar, Füsun Savc›, ‹brahim
Y›lgaz) sab›rla çal›flarak 360 y›ll›k masals› bir öyküyü, “postmodern Cihânnümâ”y›
gün ›fl›¤›na ç›kard›
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Katip Çelebi’nin 26 yafl›ndayken Osmanl› Saray›’na sunup karfl›l›¤›nda
birkaç kese alt›n ald›¤› “Cihânnümâ”, henüz dünyan›n yuvarlakl›¤›n›n
kabul görmedi¤i Osmanl› co¤rafyas›na zaman›n›n en son bilgilerini ge-
tirmifl bir eser. Çelebi’nin 1654’te yeni eklemeler yapt›¤› bu kitap, 75
y›l sonra Osmanl›’n›n ilk matbaas› olan Matbaa-› Amire’de basacak
eser arayan ‹brahim Müteferrika’n›n eline geçer. Müteferrika, üç y›l sü-
ren bas›m süresince kitaba neredeyse bir o kadar ekleme yapar. Yani
art›k biraz da ‹brahim Müteferrika’n›n eserine dönüflür. ‹brahim Müte-
ferrika’n›n matbaas›nda bast›¤› kopyalardan biri, bir müzayedede za-
man›m›z›n yay›nc›lar›ndan Bülent Özükan’›n eline geçer. Elle
yaz›lm›fl orijinali, Topkap› Saray›’nda bulunan
bu “antika kitap” uzun bir süre yay›nevinin en
nadide süsü olarak cam bir mekânda sergilenir.

Bülent Özükan merak›na yenilir zamanla, ad›n-
dan baflka hiçbir fley bilmedi¤i
bu kitab› önce t›pk›s›n›n ay-
n›s›yla çevirtir Orhan Kolo¤-
lu’na. Ço¤u, zaman›m›zda ba-
t›l say›labilecek yanl›fl bilgilerle
dolu, tats›z bir fley ç›kar ortaya. An-
cak, Osmanl›’n›n 16. ve 17. yüzy›ldaki
kültürel ve bilimsel iklimine iliflkin ipuçla-
r›yla dolu olan bu kitap, ça¤dafllaflma serüve-
ninde izlenen yolun neredeyse bafllang›c›n› tem-
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KURS >
Peki siz “postmodern Cihânnümâ”y› haz›rlarken nas›l çal›flt›n›z? 

Eski Türkçe, üslup olarak a¤›rd›r. O kelimelerin hepsini bilmek özel bir
uzmanl›k ister. Hem o dili bileceksin, hem o dönemi bileceksin, hem
de o üslubu bileceksin. 700 sayfay› teker teker okudum. Üçer sayfal›k
özetler yapt›m. T›pk› bas›mlar bilim insanlar› içindir. Nikran ülkesi, Af-
ganistan, Nil Nehri gibi co¤rafyalardan bahsediyor. 

Bunun hepsini yazsam, yine kimse okumaz. Benim iradem yoktur
ama, noktas›z, virgülsüz akan her üç sayfan›n anlafl›l›r bir özetini yap-
t›m. Onun için bunun ad›n› “postmodern Cihânnümâ” koydular... Ci-

hânnümâ, bilim alan›nda her fleyi de¤ifltiren bir kitap ve bunun bilin-
mesi laz›m. Kitap içinde muazzam bir harita zenginli¤i var...

Bugünden bakt›¤›m›zda Cihânnümâ’y› nas›l de¤erlendirmeliyiz?

De¤iflimler bir anda dü¤meye basmakla olmuyor. Lale Devri’ne, Av-
rupal› tarihçi, “Do¤u’nun rönesans›n›n bafllang›c›” diyor. Ben, Katip
Çelebi’yle ilk ad›m› at›yorum, Lale Devri’yle, Müteferrika’yla h›zlan-
d›r›yorum. Ondan sonra Tanzimat yeni kadrolar yetifltiriyor, ki Ata-
türk de böyle bir ortamda yetiflmifltir. Biz ça¤dafllaflmam›z›n flifreleri-
ni buralardan çözece¤iz.

Orijinali Topkap› Saray›’nda sergilenen “Cihânnümâ”n›n postmodern versi-
yonuyla ilgili Bülent Özükan’›n da görüfllerini ald›k.

Bu y›l Frankfurt Kitap Fuar›’n›n gözdesiydi “Cihânnümâ”. Kitaba yabanc›
yay›nc›lar›n ilgisi nas›ld›? 

Frankfurt’ta okurdan ve yay›nc›lardan gördü¤ü ilginin yan› s›ra ‹talyan Giun-
ti Yay›nevi, kitab› ‹talyanca ve ‹ngilizce olarak kendi yay›nevlerinin marka-
s›yla basmaya karar verdi. Yine Britannica, Dublin Üniversitesi Yay›nlar› ve
Cambridge Yay›nlar› “Cihânnümâ”yla yak›ndan ilgilendiler. Osmanl› co¤-
rafyas›na iliflkin, 16. ve 17. yüzy›l bilgilerini içeren yay›n yok denecek kadar
az. O yüzden bu kadar ilgi görüyor “Cihânnümâ”.

Bu antika eseri yeniden yorumlamak nereden akl›n›za geldi? 

Bir müzayededen “Cihânnümâ”n›n bask›lar›ndan birini alm›flt›m. Uzun sü-
re arflivimizde bir kitap olarak kald›. Ad›n› biliyorduk ama içinde ne yazd›-
¤›n› bilmiyorduk. Meraktan bafllad›k bu ifle, yap›p satal›m diye düflünmedik,
keyif için yapt›k öncelikle. 

Haz›rlan›fl süreci nas›l oldu? 

Tek nüsha olarak ço¤altt›¤›m›z t›pk›bas›m “Cihânnümâ” bizi hayal k›r›kl›¤›-
na u¤ratt›. Çünkü haritalar› hariç, girifl ve içindekiler bölümleriyle orijinali-
nin ayn›s› hissini veren bu kitapta hiçbir ilgi çekici yan yoktu. Onu bir yana
b›rak›p yeniden bafllad›k çal›flmaya ve akademik olmaktan özellikle uzak
durduk, sadece tarih araflt›rmac›lar› için de¤il, tarihe merakl› herkes için an-
lafl›labilir bir kitap haz›rlamak istedik. Zira bugüne dek Türk Tarih Kurumu,
“Cihânnümâ”y› iki cilt olarak Latin harfleriyle bast›, buna ra¤men çok zor
anlafl›lan bir dili var bu çevrim yaz›n›n. Çünkü Osmanl›ca’da nokta yok.
Cümleler bafll›yor ve nerdeyse sat›rlarca sürüyor. Bu nedenle biz bir özet bil-
gi vermeyi uygun gördük, birebir çeviridense mealen bir tercüme yapt›k.

Kitab› neden “postmodern” diye tan›ml›yorsunuz? 

“Cihânnümâ”, 1648’de Kâtip Çelebi taraf›ndan yaz›lm›fl. Kitaplar o dönem
saray ve kral için yaz›l›yor. Hem bilgi vermek hem de e¤lendirmek amac›n›
tafl›yor. Bu kitap da Osmanl› saray›n›n d›fl›nda olup bitenleri anlatmak için
yaz›lm›fl. ‹lk bas›m›ndan 76 y›l sonra fleyhülislam bu kitab› yeniden basma
önerisinde bulunuyor ve ‹brahim Müteferrika kitab› ilginç bulup çeflitli ekle-
meler yaparak yeniden bas›yor. 360 y›l sonra ise tüm bu birikimleri irdele-
yerek bugünün teknoloji ve bilgileriyle “Kitab-› Cihânnümâ” üzerine bir ki-
tap yapt›k. Kendi içinde t›pk›bas›m› da var, kifliye özel sertifikas› da var. Ko-
leksiyon de¤eri de olan bir kitap bu. Sonuçta 300 y›l sonra ‹brahim Mütefer-

rika’l›k yap›p mevcudiyetteki metne yeniden bir fleyler ekledik. Postmodern
dedi¤imiz bu kitab›n yeniden yarat›lmas›d›r. 

Neler eklediniz bu yoruma?

Kitab› önemli k›lan elbette içerdi¤i de¤erli bilgilerin yan› s›ra özellikle ço¤u
‹brahim Müteferrika taraf›ndan eklenen harita ve levhalard›. Osmanl› tarihi
üzerine çok de¤erli araflt›rmalar› bulunan Prof. Dr. Mustafa Kaçar, haritalar
ve levhalar üzerine isteklerimizi ve sorular›m›z› yan›tlad›, ki bu çeflitli aralar-
la üç y›l sürdü. Haritalar›n birebir çevirisi yap›ld›, renklendirildi. O zaman›n-
kine benzer yald›z boyalar bulup kulland›k. Kitab› Türkçe’ye çevirdik. Or-
han Kolo¤lu, bugünün okuyucusuna heyecan verecek flekilde mealen ve bu-
günün bilgisine gönderme yaparak bir çeviri yapt›. Kitab›n içinde “Cihânnü-
mâ” kitab›n›n t›pk›bas›m› da var. Bunun bir de Topkap› Saray›’na kay›tl› kop-
yas› var. 698 sayfa, 40 levha, 56 sayfadan oluflan koleksiyonun asl› var. Biz
o kopyan›n asl›n›n tamam›n›n t›pk›bas›m›n› koyduk.

Siz hep farkl› ilgi alanlar›na yönelik kitaplar yap›yorsunuz. Kitab› yap›lma-
yacak hiçbir konu yok size göre öyle de¤il mi? 

Bir ressam›n renk paleti gibi düflünüyorum yay›nc›l›¤›. Hayat›n her alan›nda
yay›n yap›labilir. Hiçbir engelimiz, tabumuz yoktur. Kitab› kendimiz yarat›-
r›z ki yay›n felsefemiz de budur.

Yay›nc› Bülent Özükan: “300 y›l sonra ‹brahim Müteferrika’l›k yapt›k”

UNICERA 
1-5 Nisan 2009
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel
Tasar›m Bilim Dal›'n›n 20 y›ld›r düzenledi¤i “Kentsel Tasar›m ve Uygulamalar”
sempozyumu, bu sene 4. Uluslararas› Kongre olarak düzenleniyor. Kentsel
tasar›m›n çeflitli ölçekleri ve disiplinleraras› karakteri düflünülerek, bu y›lki kongre,
geçmifl y›llarda tart›fl›lanlar ve gündemde yer alanlar içinden öne ç›kan temalar› ele
alarak bir kentsel tasar›m deklarasyonu oluflturmay› hedefliyor.

Uluslararas› 4. Kentsel Tasar›m Kongresi
27-28 May›s 2009
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, F›nd›kl›-‹stanbul

EMAR A.fi. Sıhhi Tesisat Uyum Kursu
25-29 Mayıs 2009
Zonguldak Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi, Zonguldak

Küresel ›s›nman›n etkileri ve yol açt›¤› sorunlar›n tart›fl›lmaya baflland›¤› 
bugünlerde Yap›-Endüstri Merkezi, 2008 y›l›nda bafllatt›¤› mimarl›kta ekoloji ve

sürdürülebilirlik çal›flmalar›na EKODesign 2009 Konferans›’yla devam ediyor. 
16 Nisan’da Yap›-Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek “EKODesign 2009

Konferans›”nda kentsel planlama, mimarl›k, yap› malzemesi ve gayrimenkul 
sektörlerinin yerli-yabanc› liderleri yap› sektöründe "yeflil"i konuflacak.

EKODesign 2009 Konferans›
16 Nisan 2009, Yap›-Endüstri Merkezi

>

Türk seramik sektörünün y›lda bir kere toplu halde
bulufltu¤u, sektörün en yeni ürünlerinin ve en yeni
teknolojilerinin tan›t›ld›¤› UNICERA Uluslararas›
Seramik ve Banyo Fuar›, 1-5 Nisan tarihleri aras›nda
TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek. E.C.A. ve SEREL markalar›n›n da 
yer alaca¤› fuar, 1988 y›l›ndan bu yana her y›l Nisan
ay›nda, ‹stanbul’da gerçeklefltiriliyor.
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