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Yaflam›n›za “art›” bir  kat›yoruz
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“Günefl ›fl›¤›n› en dik biçimde alan kent”

olarak bilinen Van ilimizi de¤erli katk›lar›yla

ayd›nlatan sektörümüzün sayg›n isimlerine

teflekkür ediyoruz.
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Son buluflmam›zdan bu
yana geçen üç ayda,
dünya ölçe¤inde yafla-
nan ekonomik kriz, dün-
yada ve ülkemizde tüm
sektörleri adeta zorlu bir
s›nava tabi tuttu. Ancak
Toplulu¤umuz, ilkele-
rinden ve hedeflerinden
taviz vermeden yoluna
devam etti, ediyor. 

‘Vizyon’ sayfalar›m›zda
vizyoner görüfllerini ya-
y›mlamakla mutlu oldu-

¤umuz Ar Muslukçuluk fiirket Müdürümüz Ahmet O¤uz 
Zenginal’›n dedi¤i gibi “Kriz döneminde kurumsal kültürü-
müz bizi koruyor. Kazan›lan her kuruflun tekrar yat›r›mlara ve
topluma dönmesini, amac›n›n varl›k nedeni kabul eden Elgin-
kan Toplulu¤u’nun duruflunun sa¤laml›¤›, ilk bak›flta kendisi-
ni gösteriyor.” 

Yap› Market Group Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent A¤açç›o¤lu
da dergimize verdi¤i röportajda, “Krizin en büyük etkisi psikolo-
jik boyutta oluyor ve antikorunu üretemeyenler bu süreçte y›pra-
n›yor” derken ne kadar hakl›. Bizim antikorlar›m›z›n bizzat ku-
rumsal kültürümüzün içinde oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlü k›lan bu antikorlar›n zor zamanlar-
da nas›l da h›zla harekete geçti¤ini bayilerimizle biraraya gel-
di¤imiz zamanlarda çok daha net olarak görme f›rsat›n› yakal›-
yoruz. Dergimizin yay›n haz›rl›klar› kapsam›nda May›s ay›n›n
son günlerinde, Toplulu¤umuzun büyük önem atfetti¤i bölge-
lerimizden Do¤u Anadolu’nun y›ld›z› Van’a misafir olduk.
1967’den bu yana Elginkan Ailesinin parças› olan Van Bayimiz
Turan Haydaro¤lu ile y›llar›n deneyiminden süzülen an›lar›
paylaflt›k; hem kendisiyle hem de flirketini emanet etti¤i o¤lu
Selim Haydaro¤lu ile içten bir söylefli gerçeklefltirdik. Yine ay-
n› sokaktaki yan binada Van Bayilerimizden Sevimliler ‹nflaat
Malzemeleri fiirketi’nin ofisini de ziyaret edip ‹brahim ve ‹sma-
il Sevimli Beylerle de sohbet etme f›rsat› bulduk. 

Bayilerimizin gerçeklefltirdi¤i ifllerden oldu¤u kadar Do¤u’nun
efsanevi kenti Van’dan da çok etkilendik. Etkilendi¤imiz ölçü-
de de sizlere yans›tmaya çal›flt›k. “Birlikte Baflarmak” ve “Gez-
gin” sayfalar›m›zda hem Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri fiirke-
ti’nin Van flehri için ne anlam ifade etti¤ini, hem de Muradiye
fielalesi’nden bafllayarak Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Gevafl, Ed-
remit yolculu¤umuzla sizler için belle¤imize kaydetti¤imiz gü-
zelliklerin nas›l da güçlü bir tarihsel zeminden kaynak buldu-
¤unu göstermek istedik. Umar›z amac›m›za yaklaflm›fl›zd›r. 

“Tasar›m Dünyas›” sayfalar›m›zda özel sektörde bir çok
önemli projeye mimar ve yönetici olarak imza att›ktan sonra
kendi flirketlerini kuran, deneyimlerini de ‘Sorumluluk ve Pay-
lafl›mlar Üzerine’ isimli bir kitapta toplayan Mimar Hasan Ba-
rutçu ve Selçuk Alten’le yeni dünyada sosyal sorumluluk üze-
rine sohbet ettik. “Art›k dünya, flirketlerin topluma ne kazan-
d›rd›¤›na bak›yor” diyen Barutçu ve Alten’in söyleflisi “art› 1”
okurlar›na çok tan›d›k gelecek.

Yine “Tasar›m” sayfalar›m›zda Sak›p Sabanc› Müzesi’ne yapt›-
¤› çok amaçl› salon ‘The Seed/Tohum’ ile bir kez daha  ken-
dinden söz ettirmeyi baflaran Nevzat Say›n ile mimari anlay›fl›
üzerine söyleflirken, “Akademik Görüfl” sayfalar›m›zda da
Prof. Dr. Nur Ak›n’›n ‘Dünya Miras Listesi ve ‹stanbul’un ko-
runmas› üzerine’ düflüncelerini ald›k.

Görece¤iniz gibi bu say›m›zda da hayata art›lar katan insanlar ve
mekanlar› gündeminize tafl›ma çabas› içinde olduk. Güzel Türk-
çemiz’in koruyucu mele¤i Feyza Hepçilingirler ile dilimizin bin-
bir rengini; zirvelerin fatihi Nasuh Mahruki ile ‘Ufuk Çizgisi’ni
aflan sohbetimizde ‘ayn› düflün parças› olan insan’›; kad›nl›k hal-
lerine çizgileriyle apayr› bir yorum getiren Kötü K›z’›n yarat›c›s›
Ramize Erer ile de mizah› konufltuk.

Dergimizi coflkuyla haz›rlad›k, keyifle okuman›z dile¤iyle…
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Bafllarken

AAr Muslukçuluk fiirket Müdürlü¤ü görevini yürüten Ahmet O¤uz
Zenginal, ayn› zamanda Elginkan Vakf› Mütevelli Heyet ve Denetim
Kurulu üyesi olarak, Vizyon sayfalar›m›za konuk oldu. Kendisiyle,
küresel krizin ülkemize olan olumsuz yans›malar›ndan ç›k›fl yollar›-
n› da, Topluluk kültürümüzün karakteristik özelliklerinin her birimi-
ze sa¤lad›¤› avantajlar› da konuflabildi¤imiz kapsaml› bir sohbet ger-
çeklefltirdik. 

Elginkan Toplulu¤u, ifl dünyas›nda nadir rastlanan bir kurumsal kül-
türe sahip. Toplulu¤un kurumsal kültüründe kendinizle özdefllefltir-
di¤iniz nitelikler nelerdir?

Topluluk Baflkan›m›z bu kültürü özellikle kendisi yaratm›fl. fiirketle-
rin tüm faaliyetleri, bu kültür çerçevesinde oluflturulan prensipler
paralelinde yürütülmekte. ‹lk bafllarda bu, karar almada geç kal›n›-
yormufl izlenimi verse de bu kültürü özümsedi¤inizde, bunun tam

tersi oldu¤unu anl›yorsunuz. ‹fl dünyam›zda “ebedi müessese” olma
hedefi ile çal›flan çok az flirket oldu¤unu san›yorum. Topluluk kültü-
rümüzde yer alan mütevaz›l›k, mükemmelliyetçilik, baflarma arzu-
su, ekip çal›flmas› ve tüm bunlardan elde edilecek kazan›mlar›n top-
luma sa¤lad›¤› fayda beni çok etkiliyor. 

Ayn› zamanda Vak›f olan Elginkan Toplulu¤u’nun ‘ebedi müessese’
misyonu çal›flanlar›na sizce nas›l bir sorumluluk yüklüyor? 

Toplulu¤umuzun Vak›f olmas› ve ‘ebedi müessese’ olma kavram›, in-
sana ayr› bir sorumluluk duygusu yüklüyor. Vak›f’ta da görev yap›yor
olmam sebebiyle e¤itime yap›lan katk›lar› yak›ndan gözlemleyebili-
yorum. Vakf›n flirketler için, flirketlerin de Vak›f için var olma düflün-
cesi ve sürekli topluma hizmet etme duygusu çok etkileyici. Bu özel
yap›lanman›n etkisini üzerinde hissederek çal›flan arkadafllar›m›z;
her yapt›klar› iflte “çok daha özenli olmak” durumundalar. 

“Kriz, iç pazar› yeniden yap›land›r›yor”
Hiç akl›nda yokken 22 y›l önce gazetecilik mesle¤ini b›rakarak Elginkan Toplulu¤u’na 
kat›lan Ahmet O¤uz Zenginal, uzun y›llar üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmufl
deneyimli biri olarak, küresel krizin sektördeki yans›malar›n› de¤erlendirirken, Elginkan
Toplulu¤u’nun, kurumsal kültüründen güç alarak krize karfl› korunmal› oldu¤unu ifade ediyor

Jülide Nemlio¤lu
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Bu da ciddi bir sorumluluk duygusunu beraberinde getiriyor.

Krizden nas›l etkileniyoruz? Kurumsal kültürümüzün böylesi güç
dönemlerde bizi korudu¤unu söyleyebilir miyiz?

Söyleyebiliriz. Tüketicinin, çal›flt›¤›ndan ve hak etti¤inden fazlas›n›
kazanma ihtiras›n›n dünyay› tafl›d›¤› noktaya bakacak olursak, kaza-
n›lan her kuruflun tekrar yat›r›mlara ve topluma dönmesi amac›n›
varl›k nedeni olarak kabul eden Elginkan Toplulu¤u’nun duruflunun
sa¤laml›¤›, ilk bak›flta kendini göstermektedir. Kaygan bir zeminde
ayaklar› yere sa¤lam basan bir yap›dan söz ediyoruz. Son dönemde
yaflanan krizin de etkisiyle iç pazarda sektörün yeniden yap›land›¤›-
n› gözlemliyoruz. Bu yeniden yap›lanma; üreticisinden, da¤›t›m ka-
nallar›na kadar yay›lan bir de¤iflim. Ar Muslukçuluk de¤iflen bu pa-
zarda ürün gam›n› geniflleterek, kalitesini yükselterek, yayg›n ve çok
sat›fl yaparak pazar pay›n› artt›rmay› hedefliyor. Ar Muslukçuluk, ‹s-
tanbul Maltepe’de kurulu montaj hatt›yla üretim faaliyetini gerçek-
lefltiriyor. Ürünlerinin büyük bir k›sm›n› Toplulu¤umuz’un sat›fl-pa-
zarlama flirketi olan ELMOR A.fi. kanal› ile yap›yor. Ayr›ca flirketimi-
zin mevcut sat›fl teflkilat› ile de Türkiye’nin her yerine yayg›n sat›fl
yap›l›yor. Önümüzdeki dönemde bu sat›fllar›m›z›n daha da artt›r›l-
mas› hedefleniyor. 

Bu baflar›l› tabloyu neye borçlusunuz?

Sektördeki bütün rakipler karfl›s›nda kurumsal bir kimli¤e sahip ol-
mak, sa¤l›kl› büyüme hedeflerinin öngörülmesi ve ekip çal›flmas›,
AR’›n baflar›s›n›n alt›nda yatan etkenlerdir. 2008 y›l›, özellikle son
dönemde krizin yo¤un yafland›¤› bir y›l olmas›na ra¤men mix grubu
armatür sat›fllar›m›z geçen y›l›n yüzde 27 üstünde gerçekleflti. 2009
y›l› hedeflerimizde yüzde 12’lik bir büyüme öngördük. Global krizin
en yo¤un hissedildi¤i ilk üç ayl›k sat›fllar›m›z adetsel olarak bütçenin
yüzde 105’i, ciro olarak da bütçenin yüzde 100’ü olarak gerçekleflti.

Krizin farkl› sektörlerde farkl› etkilere yol açt›¤› flu dönemde, sizin-
le bu söylefliyi yaparken bas›n›m›zda Obama’n›n Türkiye ziyareti-
nin tart›flmalar› hâlâ sürüyordu. Dergimiz yay›nland›¤›nda bu ziya-
ret eski bir haber olarak kalacakt›r ama yine de Obama, Temmuz
itibar› ile de taze bir baflkan olaca¤› için sormak isteriz. Siz bu zi-
yareti nas›l yorumlad›n›z?

Obama’n›n ziyareti s›ras›ndaki konuflmalar›nda benim akl›mda iki
fley kald›. Bir ö¤renci “Sizin Bush’la aran›zda ne fark var?” diye sor-
du. Obama çok net olarak, “Hiç bir fark yok” dedi. Biz hâlâ Oba-
ma’n›n farkl› oldu¤una inanmaya çal›fl›yoruz. ‹kinci olarak flunu
söyledi; “Beni rengimden veya kökenimdeki yap›dan dolay› seçmifl
olabilirler.” Çok do¤ru bu söyledi¤i. Obama’n›n ailesinde Müslü-
man olmas›, zenci olmas›, mazlum olmas› seçilmesine neden olan
art›lar. Ancak farkl› bir politika izlemeyecek. Amerika Birleflik Dev-
letleri’nde baflkanl›k, esas›nda bir sembol. Kim gelirse gelsin Ameri-
kan politikalar›n›n de¤iflmeyece¤ini biliyoruz. Bu ayn› zamanda bir
istikrar göstergesidir ve keflke biz de d›fl politikada bu süreklili¤i gös-
terebilsek. 

Dünya ve Türkiye ekonomisinde düzlü¤e nas›l ç›k›l›r?

Dünyada toparlanma k›smen bafllad›. Bu tabii bir tür merkezkaç sis-
temidir. Krizin neresinde oldu¤unuz önemli. Kriz ç›kt›, önce kayna-
¤›ndakileri dibe vurdurdu. Size s›ran›n gelmesi için zaman geçmesi;
alt› ay-bir senenin geçmesi laz›m. Toparlanma da buna ba¤l› olarak
geciken dalgalarla görülebilir. Yani
Amerika 2010 y›l›nda krizin
yaralar›n› saracaksa, bizim
bugünkünden daha zor za-
manlar›m›z›n, belki de Ame-
rika ve Avrupa’n›n toparlanma
sürecine denk gelece¤ini düflü-
nüyorum. Bu bak›fl aç›s›yla, bizde normal süreçlere 2011 y›l›n-
da geçilebilir. Sonuçta herkes kendi ülkesine odaklan›yor. Kendi
kalk›nmas›n› sa¤larken, kendi sanayisini ve üreticisini korumak isti-
yor. Bizde de böyle olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz ama bazen ya-
d›rgat›c› bir rahatl›kla geliflmelere seyirci kal›nabiliyor. Örne¤in TSE
ile ilgili denetim vard› ve bu denetim kalkt›. Herkes her fleyi getire-
biliyor, her fleyi yapabiliyor. Özellikle ihracatta bir Amerika ya da
Avrupa ülkesine ihracat yapabilmek için dünya ülkelerinde flirketle-
rin hangi süreçlerden geçti¤ini araflt›r›n›z. Bu süreçlerden bir sektör
oluflmufl durumda. Bir belgelendirme sektöründen söz ediyorum.
Her mamul için, üç tane kurulufltan farkl› farkl› belge alman›z gere-
kebiliyor. Belge al›rken de ciddi ödemeler yap›yorsunuz. 

Toplulukta 22 y›ld›r çeflitli kademelerde görev yap›yorsunuz. Daha
önce Valfsel A.fi.’de görev yap›yordunuz. Valfsel’deki deneyimleri-
niz hakk›nda konuflal›m m›?

Topluluktaki 22 y›l›m›n 18 y›l›n› Valfsel’de de¤iflik kademelerde
geçiren biri olarak bu flirketimizin bende özel bir yeri olma-
s› do¤al. Valfsel benim için kalfal›ktan bafllay›p us-
tal›¤a geçifl yapt›¤›m bir yerdir. Toplulu¤un
amiral gemisinde görev yapmak ayr›ca-
l›k. Dört fabrikal› bir flirketin yönetimin-
de bulunmak çok özel bir duygu. Valf-
sel’de çal›flt›¤›m sürece bir çok kriz atlat-
t›k. Ancak her krizde daha güçlenerek ç›kma-
m›z, Valfsel’in sektöründe nas›l bir lider oldu¤unun kan›t›d›r. Ar
Muslukçuluk da kuruldu¤u 1973 y›l›ndan bugünlere kadar faaliyet
gösterdi¤i inflaat sektöründe üretmifl oldu¤u AR ve YAK s›hhi tesisat
armatürleri ile her zaman söz sahibi olmay› baflard›. 

Nas›l bir yöneticisiniz?

Beraber çal›flt›¤›m tüm kadrolar, gerek ifl gerekse özel konularda ra-
hatl›kla bana ulaflabilirler. Yöneticilik yapt›¤›m sürece kap›m hiç ka-
panmam›flt›r. Tabii ki hiyerarflik yap›y› bozmadan ve sayg› s›n›rlar›
içinde tüm düflüncelerini söylemekte özgürdürler. Ancak iflimde
gayri ciddili¤i kesinlikle kabul etmem. Her kademedeki çal›flan›n,
yapt›¤› ifle sayg› duymas› gerekir. Bence baflar›n›n s›rr› da bu duygu-

lar› bir bütün haline getirmektir. Beraber çal›flt›¤›m, yeni kadro-
lar da dahil olmak üzere tüm arkadafllar, tüm fabrikalardaki

makine yerleflimlerine kadar ince detaylar hakk›nda bil-
gi sahibiyimdir. Titiz bir yöneticiyim. 

Vizyon sahibi olmak, dünyay› çok yak›ndan
takip etmekle yak›ndan ilgili. Sektörel

anlamda dünyay› takip etmek, yurtd›fl›na
aç›lmak demek ayn› zamanda. Sizin sek-

törü yak›ndan izledi¤iniz kadar co¤rafi
anlamda da dünyaya büyük bir ilgi

duydu¤unuzu biliyoruz. ‹yi bir sey-
yah olarak bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

De¤iflik kültürleri tan›man›n, in-
san›n vizyonunu gelifltirdi¤ine
inan›r›m. Ayr›ca, kültürle, eko-
nominin çok s›k› bir ba¤› vard›r
ve insan›n ekonomi alan›ndaki
geliflmeleri takip ederken, dün-
yan›n çeflitli yerlerindeki ha-
yatlar› merak etmemesi müm-
kün de¤il. Kimsenin gitmedi¤i,
hatta gitmek istemedi¤i yerlere
gidiyorum. Örne¤in, Katmandu
çok güzel, egzotik bir yerdir.
Nepal müzi¤i, dünyan›n en gü-
zel müziklerinden biridir. Belli

bir yafltan sonra Avrupa’ya gide-
bilirsiniz. Ama mesela Tibet’e

gitmeniz zordur. Öncelikle zor
yerlere gitmeyi tercih ediyorum.
Dünyaya bazen böylesi “zor” yer-

lerden bakmak laz›m.

1959 ‹stanbul do¤umlu. Marmara Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’ni bi-
tirdikten sonra ifl hayat›na gazeteci olarak, Dünya Gazetesi’nde bafl-
lad›. Ancak, 1987’de Elsan’dan gelen teklifi de¤erlendirdi ve gazete-
cilik hayat›na son vererek muhasebe departman›nda çal›flmak üzere
Topluluk bünyesine kat›ld›. 1991 y›l›nda Valsfel A.fi.’nin Boru Fabri-
kas›’nda Muhasebe fiefi, 1994 y›l›nda da flirket merkezinin Manisa’ya
nakledilmesiyle fiirket Müdür Yard›mc›s› olarak 2008 y›l›na kadar gö-
reve devam etti. Halen Ar Muslukçuluk fiirket Müdürlü¤ü görevini yü-
rütmekte. Ayr›ca Elginkan Vakf› Mütevelli Heyet Üyeli¤i ve Elginkan
Vakf› Denetim Kurulu Üyeli¤i görevlerini de sürdürüyor. Evli ve bir
çocuk sahibi.

Ahmet O¤uz Zenginal kimdir?

“Yöneticilik yapt›¤›m sürece kap›m hiç kapanmam›flt›r. Beraber çal›flt›¤›m tüm kadrolar 
gerek ifl gerekse özel konularda bana rahatl›kla ulaflabilirler. Tabii ki hiyerarflik yap›y› 
bozmadan ve sayg› s›n›rlar› içinde tüm düflüncelerini söylemekte özgürdürler. ‹flimde 
gayri ciddili¤i kesinlikle kabul etmem. Her kademedeki çal›flan›n, yapt›¤› ifle sayg› 
duymas› gerekir. Bence baflar›n›n s›rr› da bu duygular› bir bütün haline getirmektir”
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2009’un ilk üç ay›nda,
bugüne kadar 3 milyon
Euro’luk yat›r›m
gerçeklefltiren Elginkan
Toplulu¤u, ›s› ve yap›
sektöründe 2012 y›l›na
kadar 100 milyon Euro
tutar›nda yat›r›m yapmay›
planl›yor

Elginkan Toplulu¤u, krize teslim olmayarak yat›r›mlar›n› son h›zla
sürdürüyor. Yat›r›m ata¤›n› 2009 y›l›nda da sürdüren Elginkan Toplu-
lu¤u, tamam› Ar-Ge mühendislerince gelifltirilen 7 inovatif ürün ile
ilklere imza atmay› ve sektöründe trend belirlemeyi sürdürüyor. 

2009’un ilk üç ay›nda 3 milyon Euro’luk yat›r›m gerçeklefltiren Elgin-
kan Toplulu¤u, ›s› ve yap› sektöründe olmak üzere 2012 y›l›na kadar
100 milyon Euro tutar›nda yat›r›m yapacak. Is› sektörüne 12 milyon
Euro yat›r›m yapan Topluluk, ilk hatt› 2008 A¤ustos’ta devreye giren
kombi fabrikas›n›n di¤er 3 hatt›n›n yat›r›m›na devam ediyor. 2009 y›-
l›nda tamamlanmas› planlanan bu yat›r›m ile Toplulu¤un kombi üre-
timi 320 bin adede yükselecek. 

Elginkan Toplulu¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Vekili Muzaffer
Zeren ve ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen, bas›nla buluflma
toplant›s›nda, Elginkan Toplulu¤u’nun yeni yat›r›mlar›n›, yeni üreti-
len 7 inovatif ürünü ve sektördeki geliflmeleri anlatt›lar. 

Muzaffer Zeren: “Yat›r›mlar›m›z sürüyor”
Elginkan Toplulu¤u’nun krize ra¤men hem yap› sektöründe hem de
›s› sektöründe yat›r›mlar›n› sürdürdü¤ünü söyleyen Elginkan Toplulu-
¤u fiirketleri ‹dare Meclisi Baflkan Vekili Muzaffer Zeren, “2007 ve
2008’de 30 milyon Euro’luk yat›r›m gerçeklefltirdik. 2009’un ilk üç
ay›nda, bugüne kadar 3 milyon Euro’luk yat›r›m hedefledik. 2012 y›-
l›na kadar 80-100 milyon Euro tutar›nda yat›r›m› realize etmeyi plan-
l›yoruz” dedi. Zeren, sözlerine flöyle devam etti: 

“Is› sektörüne 12 milyon Euro yat›r›m yapt›k. Kombi fabrikam›zda ilk
hat 2008 y›l›n›n A¤ustos ay›nda devreye girmifltir ve tamam› dört hat-
t›r. Di¤er üç hatt›n bu y›l içinde devreye girmesi ile toplam kombi
üretimimiz 320 bin adet olacakt›r. Topluluk olarak yat›r›mlar›m›z ara-

s›nda, inovatif ürünler gelifltirmek önemli bir yer tutmaktad›r. Bu y›l
ilk kez Unicera Fuar›’nda sektör profesyonelleri ve tüketicilerle bulufl-
turdu¤umuz 7 inovatif ürün gelifltirdik.” 

Topluluk ihracat› 100, cirosu 285 milyon Euro 
Elginkan Toplulu¤u’nun 2008 y›l›nda, 100 milyon Euro’su ihracat ol-
mak üzere 285 milyon Euro ciro gerçeklefltirdi¤ini, bu y›l 2008 y›l›-
n›n üzerinde bir ciro hedeflediklerini belirten Muzaffer Zeren, “‹hra-
catta iddial›y›z. ‹hracattaki geliflmeler iyiye gitmektedir. Ürünlerimize
inovasyon kat›yoruz. 60 ülkeye ihracat yap›yoruz ve 360 üründe ser-
tifikam›z mevcut. Ar-Ge’ye ise 5 milyon dolar harc›yoruz. 120 ülke-
de tescilli E.C.A. markas› bulunmaktad›r. 70 adet ürünümüzün tasa-
r›m› tescillidir. 20 adet ürünümüz ise dünya çap›nda patentlidir.”

Hakan Günderen: “Al›flkanl›klar de¤iflecek”
Krizin y›prat›c› etkisine ra¤men Elginkan Toplulu¤u’nun E.C.A. ve SE-
REL markalar›n›n yenilikçi aray›fllar›na ara vermedi¤i gibi, art›rd›¤›n›
dile getiren ELMOR fiirket Müdürü Hakan Günderen ise konuflmas›n-
da flunlar› söyledi: “Elginkan Toplulu¤u olarak kullan›c›lar›m›za, kon-
for ve tasarrufu bir arada sunmak için, bu y›l birbirinden özel 7 ino-
vatif ürün serisi gelifltirdik. Ürünlerimizi, tüketicilerin karfl›s›na ‘sürdü-
rülebilir farkl›laflma’ konsepti ile ç›kar›yoruz. Sadece Türkiye armatür
pazar›nda de¤il, dünyada ç›¤›r açacak bu yenilikçi ve iddial› ürünle-
rimiz ile sektörümüzde trend belirlemeye bu y›l da devam edece¤iz. 

Elginkan Toplulu¤u’nun Manisa’daki Ar-Ge merkezinde, tamam›
Türk mühendislerince gelifltirilen yeni nesil armatürleri ayn› zaman-
da enerji ve su tasarruflu özellikleriyle öne ç›kmaktad›r. E.C.A. stan-
dartlar›na ekledi¤imiz konfor özellikleri sayesinde kullan›c›lar›m›z,
yeni teknolojilerin getirdi¤i lüksü ve rahatl›¤› yaflayacaklar.”

Elginkan Toplulu¤u, krize ra¤men 
‘100 milyon Euro’luk yat›r›m yapacak ‹nsan kaynaklar› Müdürlü¤ü, Elginkan Toplulu¤u’nu gelece¤e tafl›yan en

önemli prensiplerinden olan ‘bilginin paylafl›lmas›’na yönelik bir dizi ça-
l›flma bafllatt›.

“art› 1” dergisi yay›na haz›rlan›rken bir k›sm› gerçekleflen, bir k›sm› ise
sürmekte olan 2009 y›l› e¤itim projelerinde yeni bir e¤itim yaklafl›m› uy-
guland›. “‹ç E¤itmen Projesi” ad›n› tafl›yan bu yeni e¤itim yaklafl›m›nda;
Elginkan Ailesi üyesi çal›flanlar›n›n, bilgi birikimlerini paylaflmas› ve etki-
leflimli bir ö¤renme ortam› yarat›lmas› amaçland›.

‹fle ilk olarak Kas›m 2008’de, ihtiyaç duyulan konular çerçevesinde mes-
leki birikimlerini çal›flma arkadafllar›na e¤itmen olarak sunabilecek olan
kiflilerin belirlenmesiyle baflland›. Projede iç e¤itmen olarak yer alacak-
lar›n belirlenmesinden sonra ikinci aflama olarak bu ki-
flilerin etkin sunum tekniklerine yönelik e¤itim almala-
r› sa¤land›. Burada da ‘iç e¤itmenler’in aktaracaklar›
konu bafll›klar›n› en verimli flekilde yans›tmalar› hedef-
lendi. 2009 y›l›nda verilecek e¤itimlerde seçilen konu-
lar ise e¤itim ihtiyaç analizleri sonucu saptand›. 2009
y›l› bafl›ndan bugüne de¤in gerçeklefltirilen e¤itimler-
de; Elginkan Holding A.fi. Finans ve ‹fltirakler Müdürü
Doç. Dr. Kerem fienel, ‘Grafikler ve teknik analiz’, El-
gikan Vakf› E¤itim Uzman› Murat Dolgun ‘Sorun çöz-
me teknikleri’, Emar A.fi. E¤itim Sorumlusu  Taner Ta-

tar ‘‹letiflim’, Emar A.fi. fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt ‘Liderlik’, Elmor
A.fi. Sat›fl Temsilcisi Seçkin Gültekin ‘Pazarlama yönetimi’, Elmor A.fi.
Sat›fl  Gelifltirme fiefi Metin Özinan 'Sat›fl gelifltirme’, Emar A.fi. E¤itim fie-
fi Ekrem Erkut ‘Toplam kalite yönetimi’, Emar A.fi. Hizmet Gelifltirme
Müdürü Arif Pakkan ‘Süreç yönetimi’ bafll›klar› alt›nda e¤itimler verdiler.

Y›l sonuna de¤in ise; Emar A.fi. Servis Müdürü Mus-
tafa Güngör 'Müflteri Tatmini ve Yönetimi’, Valfsel
A.fi. Fabrika Müdürü Tülay Terzigil ‘Yarat›c›l›k’, El-
ginkan Holding A.fi. ‹nsan Kaynaklar› Sorumlusu
F.Gökçe Müftüo¤lu ‘Personel Seçme ve Yerlefltirme’,
Elginkan Holding A.fi. ‹nsan Kaynaklar› Sorumlusu
Ufuk Ulafl Polat ‘Kariyer Planlama’, Elginkan Holding
A.fi. ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Dr. Habibe Akflit 'Etik
Yönetimi’ bafll›kl› e¤itimleri ile program›n ilk bölümü
tamamlanacakt›r.

Rahmetli Baflkan›m›z Ekrem Elginkan’›n aram›zdan ayr›l›fl›n›n 10. y›l›nda
Dergimizin 15’inci say›s›n› Baflkan›m›z’› and›¤›m›z “özel bir say›” olarak
sizlerle buluflturmufltuk. 15’inci say›m›za, Elginkan Toplulu¤u tarihinde
önemli olan deneyimlerin, olaylar›n en az bizler kadar sizleri de derinden
etkileyece¤ini, “geçmifli” bilmek “bugünü anlamak” ve “gelece¤i” flekil-
lendirmek ad›na sizlere ›fl›k tutaca¤›n› düflünmüfltük. Sizlerden gelen geri
dönüfller, yan›lmad›¤›m›z› gösterdi. Bir çok tebri¤in yan›nda
okurlar›m›zdan da s›cak mektuplar ald›k. O mektuplardan birini ise
oldu¤u gibi “art› 1” okurlar›yla paylaflmak istedik.

“Ben 1992 y›l›ndan beri Toplulu¤umun bir parças› olan Odöksan A.fi.’de
güvenlik görevlisi olarak çal›flmaktay›m. Tüm Topluluk çal›flanlar›m›z ile
paylaflmak istedi¤im, rahmetli say›n H. Ekrem Elginkan ile ilgili bir an›m›
size aktarmak istiyorum. 30 A¤ustos 1994 y›l›nda Ekrem Bey’in fab-
rikam›z› ziyaret edece¤i bilgisi verilmiflti. O gün Özel Güvenlik olarak tüm
haz›rl›klar›m›z› tamamlay›p, ayn› vardiyada görevli Mehmet Güven arka-
dafl›m›zla beraber büyük bir heyecanla Topluluk Baflkan›m›z Ekrem Bey’i
bekliyorduk. Ayn› zamanda o dönemdeki fiirket Müdürümüz Yücel Unan
Bey ve Fabrika Müdürümüz Vedat Kural Bey de içeride bekliyorlard›. Serel
ve Matel flirketlerine yapt›¤› ziyaret sonras›nda, saat 13.45’te Ekrem Bey’in
arac›n›n fabrikam›za girifli esnas›nda Özel Güvenlik ekibi olarak kendisini

büyük bir sevinçle selamlad›k. Kendisi de bizi selamlayarak fabrika idari
binas›na do¤ru yöneldiler. Ard›ndan Koruma Müdürümüz Mümin Bey ile
Ekrem Bey’in floförü Dursun Bey, Ekrem Bey’i b›rakt›ktan yaklafl›k 15 daki-
ka sonra fabrika giriflindeki büromuza geldiler. Mümin Bey, Ekrem Bey’in
karfl›lamam›zdan çok memnun kald›¤›n› ve ‘Ç›karken çocuklara söyleyin,
elimi öpsünler’ dedi¤ini ifafe ettiler. Bunun üzerine Mümin Bey’e
sevincimizin bir kat daha artaca¤›n› ifade ettik. 

Ekrem Bey fabrikam›zdan ayr›l›rken, arac› kap›da durdu ve bizler yan›na
giderek; ‘Efendim hofl geldiniz, fabrikam›za fleref verdiniz’ diyerek elini
öptük. Ekrem Bey ‘Hofl bulduk yavrum, nas›ls›n›z? ‹flinizden memnun
musunuz?’ dediler. Biz de ‘Çok memnunuz. Sa¤l›¤›n›za duac›y›z efendim,
sizleri her zaman fabrikam›za bekleriz efendim’ dedik. Bu sözümüz üzeri-
ne Ekrem Bey elimizi tutarak: ‘Evlatlar›m, ömrüm olur ise yine gelece¤im.
Bu tesisleri, bu binalar› gözünüz gibi koruyun, bunlar siz çal›flanlar›n’
dediler. Biz de ‘Efendim gözünüz arkada kalmas›n, buras› bizim ikinci
evimiz’ dedik. Ekrem Bey ‘Kal›n sa¤l›cakla evlatlar›m’ diyerek ve el salla-
yarak fabrikam›zdan ayr›ld›lar. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada kurum-
sallaflma yolunda dev ad›mlar atm›fl ve buna ra¤men son derece mütevaz›
bir yaflant›s› olan say›n H. Ekrem Elginkan Bey ile ilgili bu an›, hiçbir
zaman haf›zam›zdan silinmeyecektir. Biz Odöksan A.fi. çal›flanlar› olarak
E.C.A. misyonunu benli¤imize iflleyerek y›llard›r bu camiada gururla
çal›flmaktay›z.
Refik Günefl-Odöksan A.fi. Özel Güvenlik Görevlisi

Sizden gelenler

fiirketlerden/Elginkan

Üretenler e¤itiyor

MAN‹F’09: (Soldan Sa¤a) Murat Dolgun, Yeliz Karakafl (Elginkan Vakf›), Sezai Bulut
(Matel A.fi.), Ufuk Ulafl Polat (Elginkan Holding A.fi.),Bahri Yorulmaz (Elba A.fi.), Vehbi
Dömekeli (Elginkan Vakf›), Mehmet Karakafl (Valfsel A.fi.), Özgür Alparslan (Elginkan
Vakf›), Musa Bar›n (Elsan A.fi.), Hülya Ödev (Elginkan Vakf›).

‘Grafiklerle Teknik Analiz’ e¤itimini Elginkan
Holding A.fi. Finansman ve ‹fltirakler Müdürü 
Doç. Dr. Kerem fienel verdi.
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Unicera Fuar›’na bu y›l ‘Sürdürülebilir Farkl›l›k’ konsepti ile giren
E.C.A., 7 yeni inovatif ürün serisiyle sektöründe trend belirlemeye
devam ediyor. E.C.A., dünyada patentini ald›¤› ve ilk kez Unicera
Fuar›’nda görücüye ç›kard›¤› ak›ll› armatürü Primemix’in yan› s›ra
Türkiye’nin ilk desenli armatürünü üreten markas› oldu. 

E.C.A., yenilikçi ürünlerini bu y›l Unicera Fuar›’n›n 2. salonunda ve
206 numaral› stand›nda sektör profesyonelleri ve tüketiciler ile bulufl-
turdu. Armatür kullan›m›nda al›flkanl›klar› de¤ifltirme, yenilerini olufl-
turma iddias›ndaki E.C.A. Primemix, suyun s›cakl›k ile miktar ayar›n›
birbirinden ay›r›yor. Bu özelli¤iyle kullan›c›s›na yüksek düzeyde kon-
for sunan ileri mühendislik çal›flmas›n›n bir ürünü olan Primemix, ilk
olma özellikleriyle E.C.A.’n›n dünyada patent ald›¤› en son ürünler-
den oldu. E.C.A.’n›n ‹znik desenli armatürü ise banyo ve mutfaklar›n-
da bütünlük arayanlara sesleniyor. Bu seride, istenilen desen seçebi-
lece¤i gibi iste¤e ba¤l› olarak kristal tafll› ya da p›rlanta ifllemeli arma-
tür yapt›rmak için E.C.A.’ya siparifl verilebiliyor. 

Elginkan Toplulu¤u’nun Manisa’daki Ar-Ge merkezinde, tamam›
Türk mühendislerince gelifltirilen yeni nesil armatürleri, ayn› zaman-
da enerji ve su tasarruflu özellikleriyle öne ç›k›yor. Yenilikçi teknolo-
jiyle üretilen ve pazar›nda farkl›l›k yaratan ürünleriyle E.C.A., Prime-
mix ve ‹znik desenli inovatif ürünleriyle, dünyada patentini ald›¤› ar-
matür say›s›n› 20’ye ç›karm›fl oldu. Bu y›l Unicera fuar›nda ilk kez
sergilenmifl olan E.C.A.’n›n fonksiyonel yeni nesil evye armatürlerin-
den E.C.A. Akrobat, yatayda ve dikeyde ç›k›fl ucu hareket edebilen
özelli¤ine sahip. Teleskopik sisteme sahip tasar›m›yla uzay›p k›sala-
bilen E.C.A. Serea da, büyük tabak ve tencerelerin lavaboda rahatl›k-
la y›kanmas›na imkan sa¤l›yor. 

Tek kumanda ile kontrol edilebilen E.C.A. Vinea ise ‘az çoktur’ ilke-
sine dayanarak, yal›n çizgilerle tasarland›. Lema, E.C.A.’n›n mutfa¤›n-
da farkl›l›k arayanlar için tasarlad›¤›, s›ra d›fl› ve orijinal formuyla öne
ç›kan bir ürünü. Bu y›l Unicera’ya inovatif ürünler ya¤d›ran
E.C.A.’n›n Vera armatür serisi ise, birbiriyle uyumlu, modern ve yeni-
likçi çizgisiyle öne ç›kt›.

Antalya Sheraton Voyeger Otel: Dünyaca ünlü Kon-
yaalt› Plaj› ve Bey Da¤lar›’na hakim muhteflem konumu, kon-
foru, kusursuz hizmet anlay›fl› ve bu anlay›fla art› kazand›rmak
için tercih etmifl oldu¤u E.C.A. ürünleriyle Antalya Sheraton
Voyeger Otel yerli ve yabanc› turistlerin vazgeçilmez tercihleri
aras›nda yer almaya devam ediyor. 

Kervansaray Termal Otel Bursa: Roma döneminden
kalma tarihi bir yap›ya sahip Kervansaray Termal Otel, E.C.A.
armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerinin yan› s›ra akrilik küvet,
gömme rezervuar ve aksesuarlar kullanarak tarihi dokusunu fl›k
ve estetik tasar›mla birlefltiriyor.

Carpe Diem Claros Resort Otel: Özdere’de kurulan
Carpe Diem Claros Otel müflterilerinin an› doya doya yaflaya-
bilmeleri için fl›k, estetik ve tasaruffta öncü E.C.A. armatür ve
SEREL vitrifiye ürünlerinin yan›nda SEREL akrilik küvet ürünle-
riyle müflterilerine doyumsuz bir hizmet sunuyor.

Rayana Residence: Serhan Mühendislik taraf›ndan Beylik-
düzü’nde yap›lan 376 daireden oluflan Rayana Residence, ev
sahiplerine fl›k ve esteti¤i birlefltiren, tasarrufta öncü marka
E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini kullanarak kaliteli
bir yaflam sunmay› planl›yor.

Papatya Residence: 2009 y›l›n›n son ay›nda bitecek olan
ve 196 daireden oluflan Papatya Residence, Beylikdüzü’nde
yeni yaflam alanlar› sunmay› hedefliyor. Beylikdüzü’nde kuru-
lacak olan bu yeni Residence daha konforlu ve daha kaliteli bir
yaflam için E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünleri ile birlik-
te E.C.A. sar› ürünleri tercih ediyor.

Kirifl World Otel: Antalya’n›n Kemer ilçesinde bulunan Ki-
rifl World Otel müflterilerine sa¤lam›fl oldu¤u lüks ve konforlu
tatil anlay›fl›n› kaliteli, estetik ve tasarrufta öncü marka olan
E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünlerini tercih ederek, be-
nimsemifl olduklar› hizmet anlay›fl›na bir art› daha kat›yor. 

Monte Baia Otel Bursa: Uluda¤’da 186 odas›yla hizmet
vermekte olan Monte Baia Otel, fl›k ve estetik tasar›mlar›yla
müflteri memnuniyetini art›ran ve kalitesi ile tercih sebebi olan
E.C.A. armatür ve SEREL vitrifiye ürünleriyle birlikte aksesuar
ürünlerini de tercih ediyor.

Paluri Otel: Do¤u Karadeniz’in önemli turizm merkezlerin-
den bir olan Artvin Hopa’da aç›lan 65 odal› Paluri Otel, tercih
etmifl oldu¤u estetik, tasarruflu E.C.A. armatür ve SEREL vitrifi-
ye ürünleriyle kaliteli hizmet sunuyor. 

E.C.A. Unicera Fuar›’na
inovatif ürün ya¤d›rd›

Gözde otellerin tercihi

fiirketlerden/ELMOR

E.C.A., Unicera Yap› Fuar› etkinlikleri kapsam›nda, sektör profesyo-
nellerini ve tüketicileri su tasarrufuna teflvik ediyor. Koçtafl, Praktiker
ve Bauhaus ma¤azalar›nda gösterime sunulan demo ile tüketiciler,
E.C.A. armatürü ile yüzde 55 oran›nda su tasarrufu sa¤lanaca¤›n› uy-
gulamal› olarak görebiliyorlar. 

E.C.A.’n›n 20 Mart tarihinde ‹stanbul’da; Kartal Koçtafl’ta, Ümraniye
Praktiker’de ve ‹çerenköy Bauhaus yap› marketlerinde bafllayan su ta-
sarrufu demo etkinli¤i, Ankara ve ‹zmir’de May›s ay› sonuna kadar, 15
günlük periyotlarla gerçeklefltirildi. 

Dakikada 14 litre yerine 6 litre su 
E.C.A.’n›n Koçtafl, Praktiker ve Bauhaus al›flverifl merkezlerinde kur-
du¤u stantlarda, bir adet E.C.A. Lotus serisi armatür ve bir adet piya-
sadan temin edilen standart armatürün 1 dakikal›k sürede gerçeklefl-
tirdi¤i su ak›fl miktar› simule edildi. E.C.A. armatürü, dakikada 5,5-6

lt. su ak›fl› sa¤larken, standart armatür dakikada 14 - 14,5 lt. su harc›-
yor. Her iki armatürün de yer ald›¤› test cihaz›, 2,5-3 bar alt›nda çal›-
fl›yor. Tüketiciler, E.C.A. armatürü ile yüzde 55 oran›nda su tasarrufu
sa¤lanaca¤›n›, E.C.A.’n›n demosu üzerinde görebiliyorlar. 

E.C.A’n›n tüm armatürleri su tasarruflu
E.C.A., üretimini yapt›¤› tüm armatürlerde kullan›c›s›na ortalama yüzde
55 oran›nda su tasarrufu sa¤l›yor. Buna göre, 3 kiflilik bir ailenin evin-
de E.C.A. markal› lavabo, eviye ve termostatik banyo armatürü kullan›l-
mas› durumunda, y›lda hane bafl›na 66 ton su tasarruf edebiliyor. Tasar-
ruf bedelinin hane bafl›na maddi kazanc› ise 327 YTL’yi buluyor. 

Tüketicilerin su tasarrufu konusunda ayd›nlat›lmas›n› hedefleyen de-
mo etkinli¤inde tüketicilere E.C.A. teknik uzmanlar›nca bilgi veriliyor.
E.C.A.’n›n su tasarruflu ürünleri hakk›ndaki tüm bilgilere ise
www.eca.com.tr adresi üzerinden ulaflmak mümkün. 

E.C.A.’n›n ‘su tasarrufu demo etkinli¤i’ 
yap› ma¤azalar›nda

Yap› sektörünün öncü markalar› E.C.A. ve SEREL, Türki-
ye'nin kültürel miras›na sahip ç›kma misyonu do¤rultusun-
da Kapal›çarfl› Esnaflar› Derne¤i ile yapt›¤› iflbirli¤i sonu-
cunda Kapal›çarfl›'da en önemli altyap› eksi¤i olan üç ayr›
mekandaki tuvaletleri yenileyerek günün flartlar›na uygun
hale getirdi. Yaklafl›k üç ay süren yenileme projesinde,
E.C.A. ve SEREL’in tarihi dokuya uygun Osmanl› serisi
ürünleri kullan›ld›. 

Kapal›çarfl› Esnaflar› Derne¤i Baflkan› Dr. Hasan F›rat, 25 bin
kifliyi istihdam eden Kapal›çarfl›'da befl, hanlarda ise alt› adet
tuvalet oldu¤unu belirterek, "Esnaf›n bir bölümü, tuvalet ihti-
yac›n› çarfl› d›fl›ndaki cami ve hanlarda karfl›l›yor. Günlük
dolafl›mdaki insan say›s› dikkate al›nd›¤›nda, k›fl›n 35 bin, ya-
z›n 50 bin kifliye bir tuvalet düflüyor” diyerek, Elginkan Top-
lulu¤u'nu bu tarihi dokuya sahip ç›kt›¤› için kutlad›.

Kapal›çarfl›’ya Elginkan eli de¤di

E.C.A.’n›n su tasarrufu sa¤layan armatürlerinin kullan›m›, tüketicilere ve sektör profesyonellerine
uygulamal› olarak anlat›ld›. Yüzde 55 oran›nda tasarruf sa¤layan ürünlerin kullan›m yöntemlerinin
anlat›ld›¤› demo, Unicera Yap› Fuar› kapsam›nda ve yap› marketlerde gösterildi
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Dünyam›z›n ‘çöl gezegeni’ne
dönüflmesini engellemek ve bu
konudaki fark›ndal›¤› artt›rmak
için gelifltirilen “Suyun ‘Yok’
Hali Projesi” Elginkan Toplulu-
¤u’nun ana sponsorlu¤unda
hayata geçirildi. “Suyun ‘Yok’
Hali Projesi” tüm yaflam alan-
lar›nda su tüketiminde tasar-
ruf sa¤lanmas›, geri kazan›m-
lar›n gerçeklefltirilmesi, suda

kirlenmenin önlenmesi için yap›lacak çal›flmalar ve bu konudaki
duyarl›l›¤›n ve fark›ndal›¤›n art›r›lmas›na yönelik olarak, Ankara
Gazi Rotary Kulüp ve Çankaya ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›n-
dan gelifltirildi ve Elginkan Holding ana sponsorlu¤unda, 17 Aral›k
2008-22 Mart 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. 

Dünya Su Günü’nde Ankara Panora AVM’de yap›lan etkinliklerle
tamamlanan proje boyunca; ilkö¤retim ö¤rencilerine küresel ›s›n-
ma, su k›tl›¤›, suyun kirlenmesi, yoklu¤u ve buna ba¤l› oluflacak
hastal›klar; suyun do¤ru kullan›m›, korunmas› konular›nda e¤itici
seminerler verildi. Ödüllü resim yar›flmas› düzenlendi ve ortaya ç›-
kan eserler sergilendi. Etkinliklere 16 ilkö¤retim okulunda ö¤renim
gören toplam 2 bin 480 ö¤renci kat›ld›. Proje kapsam›nda birinci-
li¤e de¤er görülen resmin sahibi ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü An-
kara Ayten fiaban Diri ‹lkö¤retim Okulu’nun lavabo bataryalar›, su
tasarruflu E.C.A. Fotoselli bataryalar ile de¤ifltirildi. 

fiirketlerden/EMAR fiirketlerden/EMAR-ELEKS-EMAS
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E.C.A.’n›n Kiev stand› ilgi oda¤› oldu
E.C.A. Is› Grubu, Ukrayna’n›n Kiev kentinde 13-16 May›s tarihleri aras›nda
düzenlenen Aqua Therm Kiev Fuar›’na kat›ld›. E.C.A. stand›, 66 metrekarelik
özel tasar›m› ve genifl ürün yelpazesi ile fuardaki birçok stand›n yan›nda ön
plana ç›kmay› baflard›. Is› ve yap› sektörleri için büyük önem tafl›yan bu fuar-
da, E.C.A. markal› kombiler, panel radyatörler ve valf ürünlerinin yan› s›ra,
Odöksan markal› döküm radyatörler de sergilendi. Ayr›ca Elginkan Toplulu¤u
Yap› Grubu flirketlerine ait E.C.A. markal› armatürler ile SEREL markal›
seramik sa¤l›k gereçleri de fuara kat›lan ziyaretçilerin be¤enisine sunuldu.

fi›k tasar›m›, küçük hacmi, yüksek emniyet sistemi ile kullan›m rahatl›¤› sunan
E.C.A. Proteus Kombi Ukrayna lansman› da yine bu fuarda gerçeklefltirildi.

E.C.A. ve SEREL
yurtd›fl› fuarlarda
E.C.A. ve SEREL markalar› kombiden seramik sa¤l›k ge-
reçlerine, valften armatüre kadar ›s› ve yap› sektörlerin-
deki genifl ürün yelpazesini, 12-16 May›s tarihlerinde
‹ran Tebriz’de Builexpo, Suriye fiam’da ise Buildex
Fuarlar›nda ziyaretçiler ile buluflturdu. Tebriz’deki fu-
arda E.C.A. Proteus kombi lansman› gerçeklefltirilirken,
fiam’daki fuarda gerçeklefltirilen canl› sistem kurulumu
ziyaretçilerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. Fuarda, LPG ile
çal›flma imkan› olan E.C.A. Calora kombi, E.C.A. rad-
yatör valfleri ile E.C.A. panel radyatör tesisat› kuruldu
ve s›cak kullan›m suyu elde edildi. 

E.C.A. Is› Grubu’nda e¤itim seferberli¤i 
E.C.A Is› Grubu’nun yurt genelinde bafllatt›¤› montör ve mamul seminer-
leri sürüyor. E.C.A. markal› ürünlerin yurt içi sat›fl firmas› EMAS A.fi. ve sa-
t›fl sonras› hizmetler flirketi EMAR A.fi. taraf›ndan yürütülen programda;
‘tesisat’, ‘ifl güvenli¤i’, ‘montaj kurallar›’, ‘yak›t ekonomisi ve müflteri mem-
nuniyeti’ bafll›klar› alt›nda e¤itim veriliyor. E¤itimlerde “güvenli yak›c› ci-
haz kullan›m› konusunda bilinç oluflturmak” amaçlan›yor.

2009 y›l› Nisan-Haziran döneminde Bolu, Çank›r›, Tokat, Nevflehir, Gazi-
antep, Adana, Van, Diyarbak›r illerinde düzenlenen e¤itim ve seminerler,
E.C.A. markal› Is› Grubu ürünlerini (kombi, kat kaloriferi, do¤algaz sobas›,
panel radyatör, merkezi ›s›tma sistemleri, klimalar ve do¤algaz sayaçlar›)
tüketiciler ile buluflturan bayilerin yan› s›ra mühendisler ve tesisat ustalar›
gibi uygulamac›lara, do¤algaz da¤›t›m flirketlerine ve tüketicilere yönelik
olarak düzenlendi. 2009 y›l› boyunca yurt genelinde sürdürülecek olan se-
miner ve e¤itimlere bugüne de¤in 905 kifli kat›ld›. 

Zonguldak’ta S›hhi Tesisat Uyum Kursu gerçeklefltirildi

7. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu
KalDer Bursa fiubesi taraf›ndan 17-18 Nisan 2009 tarih-
lerinde ‘7. Kalite ve Baflar› Sempozyumu’ gerçeklefltirildi.
Sempozyum kapsam›nda düzenlenen paneller içinde yer
alan ‘Çal›flan Kad›n Gözüyle Yaflamak’ konulu oturumu
EMAR A.fi. Genel Müdürü ve KalDer Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Neslihan Yeflilyurt yönetti. Oturumda konuflmac›
olarak Kad›n Statüsü Genel Müdür Yard›mc›s› Leyla Coflkun
ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Meclisi Onur
Üyesi Lale Aytaman kat›ld›. Oturumda ‘Kad›n ve Çal›flma
Hayat›’ bafll›¤› tart›fl›ld›.

Suyun ‘Yok’ Hali Projesi

Is› sektörünün yenilikçi ve lider markas› E.C.A., özel
kampanyalarla tüketicilerine özel f›rsatlar sunuyor.
Televizyon, gazete, radyo ve billboardlarda ayn› anda
bafllayan reklamlarla duyurulan kampanya, tam yo-
¤uflmal› kombiler, konvansiyonel kombiler, panel rad-
yatörler, termostatik vanalar ve York klimalar› kaps›yor. Kampanyada tüketicile-
re, yüzde 20’ye varan indirim ve World karta özel +3 taksit f›rsat› tan›n›yor. Ta-
mam› Türk mühendislerince gelifltirilen ve enerjinin verimli kullan›lmas›n› sa¤-
layan çevre dostu E.C.A. Confeo Premix yo¤unlaflmal› kombiler, sa¤lad›¤› yüz-
de 20’ye varan enerji tasarrufunu faturaya yans›tarak, aile bütçesini koruyor.
Comfort özelli¤i sayesinde evin ›s› konforunu, çevreci yap›s› ile ›s›n›rken do¤a-
y› da koruyor. Kampanya kapsam›ndaki ileri teknoloji ürünü, çift eflanjörlü yeni
kombi E.C.A. Proteus’a ise ayda sadece 99 TL’ye sahip olunabiliyor.

E.C.A. kombilerde 
kazanç ay› E.C.A. Confeo Premix Tam

Yo¤uflmal› Kombi

EMAR A.fi.’nin, 2009 y›l› e¤itim programlar› çerçe-
vesinde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol
kapsam›nda düzenledi¤i “S›hhi Tesisat Uyum Kur-
su”, 25-29 May›s tarihleri aras›nda Zonguldak En-
düstri Meslek Lisesi’nde gerçeklefltirildi. Elginkan
Toplulu¤u flirketleri ve F›rat Plastik firmas›nca des-
teklenen e¤itime, 51 kiflilik s›hhi tesisat ve do¤algaz
ustas› grubu kat›ld›. E¤itim program› sonunda, kursa
kat›lan tesisat ustalar›na EMAR, Milli E¤itim Bakanl›-
¤› ve Türkiye ‹fl Kurumu onayl› sertifikalar› verildi.

2000-2009 y›llar› aras›nda Türkiye genelinde düzen-
lenen 25 dönem S›hhi Tesisat Uyum Kurslar›’nda 2
bin 207 tesisat ustas›, Türkiye ‹fl Kurumu ve Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› onayl› olarak sertifikaland›r›ld›. Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol kapsam›nda 20
saatlik sertifika program› olarak uygulanan kursta, 16
saat teorik, dört saat uygulamal› e¤itim veriliyor. E¤i-
tim amaçl› kullan›lan E.C.A. ürünleri, ilerleyen gün-
lerde Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Bölümü ö¤renci-
lerinin kullan›m› amaçl› olarak okula hibe ediliyor. 
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T
Turan bey sizden hayat hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Van’da do¤dum. 1932 do¤umluyum. Kökenimiz Selçukludur. ‹lk, ortao-
kul ve liseyi de Van’da bitirdim. Bu lise önemli bir okuldur. Türkiyenin
en iyi ö¤retmenlerinin görev yapt›¤› bir okuldur. Okul müdürümüz ‹s-
tanbul’a, Vefa Lisesine müdür olarak tayin edilmiflti. 1948 y›l›nda
Van’dan bir ö¤retmen, ‹stanbul’a Vefa Lisesine müdür gidebilir mi?

Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra askere gittim. Askerli¤imi yedek subay
olarak Manisa’da yapt›m. Askerli¤imi bitirdikten sonra bir süre Van’da
kal›p ‹stanbul’a gittim. Sirkeci’deki Büyük Postahane’de memur olarak
çal›flt›m. Orada ticarete at›lmaya karar verdim. Babam da memurdu. Ti-
careti bilmiyorduk. Memuriyet y›llar›nda biriktirdi¤im paray› sermaye
olarak kulland›m.

‹nflaat sektöründe çal›flma karar›n›z› nas›l ald›n›z?

1960 ‹htilali’nden sonra hükümet, yat›r›m planlama karar› alm›flt›.
Van’da da okul, hastane, sa¤l›k oca¤› inflaatlar›na bafllanacakt›. Muslu-
¤un, vanan›n, borunun ne oldu¤unu bilmeden inflaat sektöründe bir ha-
reketlenme olaca¤›n› anlam›flt›k. Memuriyet hayat›mdan istifa ettim.
Sermayem az oldu¤u için kendime bir ortak arad›m. Babam›n da tan›-

“Düsturunuz 
dürüstlük ve kalite
olursa, müflteriye
mahçup olmazs›n›z”

“Düsturunuz 
dürüstlük ve kalite
olursa, müflteriye
mahçup olmazs›n›z”

Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri flirketinin
kurucusu, 42 y›ll›k Van Bayimiz Turan
Haydaro¤lu, ayn› zamanda inflaat
sektörünün tan›nm›fl isimlerinden biri. 
O¤lu Selim Haydaro¤lu’na emanet etti¤i
flirketinin dan›flman› olarak sektörü
yak›ndan takip ediyor. Turan Haydaro¤lu
ile dünden yar›na uzanan güzel bir
söylefliyle an›lar› tazeledik

d›¤› Van Tepebafl›’nda oturan demirci ustas› Cevdet Ünsal ile ortak ol-
maya karar verdim. Cevdet a¤abey halk adam› ve alçak gönüllü olma
özellikleri ile muhterem bir insand›. Tecrübesi de vard›. Aram›zda yaz›-
l› bir akit olmadan yüzde elli ortakl›kla, birlikte çal›flma karar› ald›k. Bir-
likte ‹stanbul Perflembe Pazar›’na gidip al›flverifl yapt›k. Van’dan ‹stan-
bul’a gitmeden önce ma¤azam›z› tutmufltuk.

Ma¤azam›z›n anahtar› ondayd›. ‹stanbul’dan biz dönünceye kadar mal-
zemelerimiz gelmiflti. Ertesi gün biz dükkan› açt›k. Cevdet a¤abey de
anahtar› bana verip,”Bana Allaha›smarlad›k, sen bildi¤in gibi çal›fl” de-
di. Ortakl›¤›m›z bakiydi ama o, kendi ifline dönecekti. Y›l 1963. Sat›fla
bafllad›k. Devlet yat›r›mlar› da bafllad› ve müteahhitlerin deste¤ini gör-
dük. Zamanla Perflembe Pazar›’ndaki tüccara verdi¤imiz senetler saye-
sinde ‹stanbul’daki büyük flirketler taraf›ndan da tan›n›r olduk. 1967’de
evlendim. Mazbut bir hayat›m vard› ve iflime odaklanm›flt›m. Hem dük-
kan›n patronuydum, hem bankalarda koflar, muhasebe kay›tlar›n› tutar
ve de tezgahtarl›k yapard›m. Bütün malzemenin gelmesi gitmesi, indir-
mesi kald›rmas› bana aitti. Huzurlu çal›fl›yorduk. Bu arada bir o¤lum, iki
k›z›m oldu. Derken iflleri büyüttük. 1967-68’de bayilik sistemine geçtik.

Elginkan Ailesi’yle ifl birli¤iniz ne zaman bafllad›? 

1967’de Elmor’la temasa geçtik. Perflembe Pazar›’nda al›flverifl yapt›¤›m›z bir
gün, Karaköy’de Bankalar Caddesi’nde Norveç ‹fl Han›’n›n ikinci kat›ndaki El-
mor ofisine gittik. Sat›fl müdürü ile tan›flt›k, sohbet ettik, çay içtik.”Bana bir ba-
yilik vermez misin?” dedim. Bir de malzeme listesi ç›kar›p koydum masaya.
‹smimi senetlerden tan›yorlard›. “Tamam, sen senetleri, biz de malzemeyi ve-
relim” dedi. Anlaflt›k. 42 senedir Elginkan Ailesi’yle birlikteyiz.

E.C.A. günefli 
evlere getiriyor

Tek serpantinli boylerle 
entegre günefl enerji sistemi

Çift serpantinli boylerle 
entegre günefl enerji sistemi

Kombi ve kazan 
özellikleri “De Dietrich 
MC Serisi”nde birleflti
De Dietrich MC duvar tipi yeni nesil yo¤uflmal› kombisinin
lansman›, Emas A.fi. Genel Müdürü Cahit Köse, De Dietrich
Yönetim Kurulu Üyesi Michel Troster ve De Dietrich ‹hracat
Bölge Müdürü Eric Boulin’un kat›l›m›yla ‹stanbul Point Otel,
‹zmir Crown Plaza, Ankara Ramada Otel’de gerçeklefltirildi.
Daha sonra Erzurum, Konya ve Samsun illerinde de devam
edilen seminerler kapsam›nda yaklafl›k olarak 500 kifliye 
De Dietrich MC serileri, kazanlar, boylerler, brülörler tan›t›ld›.

“Yo¤uflmal› ve günefl enerji sistemli cihazlar›n trendi yükseliyor”

Emas A.fi. Genel Müdürü Cahit Köse, lansmanda yapt›¤› ko-
nuflmada flunlar› söyledi: “Tüm dünyada oldu¤u gibi Türki-
ye’de de yo¤uflmal› kombiler ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r. Ya-
y›nlanm›fl olan ve 2009 y›l› sonunda yürürlü¤e girecek olan
‘Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i’ dikkate al›nd›¤›nda, gelecek
dönemlerde enerji verimlili¤i sa¤layan ve yenilenebilir enerji-
leri kullanmaya yönelik cihazlara talebin ve kullan›m›n›n arta-
ca¤› aflikard›r. Bu nedenle, yüksek enerji verimlili¤ine sahip ve
alternatif enerji kaynaklar›n› kullanabilen ürün gruplar›nda re-
kabetin artaca¤›n› öngörüyoruz.” Is›tma sektöründe verimli ci-
haz seçiminin çok önemli oldu¤una dikkat çeken Cahit Köse,
‘Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i’nde belirtilen, 1000 m2 ve üzeri
binalarda merkezi ›s›tma sistemlerinin kullan›lmas› zorunlulu-
¤u ile ayn› zamanda, geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi enerji ve-
rimlili¤i sa¤layan cihazlar›n kullan›m›n›n da teflvik edilmesi ge-
rekir” dedi. 

“Türkiye ›s› ürünlerini üreten merkez bir üs olabilir”

De Dietrich Yönetim Kurulu Üyesi Michel Troster da konuflma-
s›nda son befl y›ldan bu yana yap›lan yat›r›mlar dikkate al›nd›-
¤›nda, pazar›n tam ortas›nda yer alan Türkiye’nin ›s› ürünlerinin
üretildi¤i bir merkez olabilece¤ini belirtti. Ürünle ilgili ayr›nt›l›
bilgiye www.eca-dedietrich.com adresinden ulafl›labiliyor.

Dünyadaki enerji kaynaklar›n›n h›zla tükenmesi sonucu en güçlü ye-
nilenebilir enerji kaynaklar›ndan olan günefl enerjisinin yayg›nlaflaca-
¤› öngörüsüyle E.C.A., günefl kolektörleri ve boylerleri ile Temmuz
ay› itibariyle pazardaki yerini al›yor. E.C.A. günefl enerji sistemleri
kapsam›nda pazara sunaca¤› ürünlerde kombi veya kazan ile enteg-
re boylerli sistemler ile yer almay› hedefliyor. Tek veya çift serpantin-
li boyler ile birlikte kollektörler, pompa grubu (elektronik kontrol pa-
nelli) ve aksesuar setlerini bayi paket sistemleri olarak yurtiçi da¤›t›m
kanal›nda 7/24 servis a¤› ile sunuyor.

Yüksek verim 
‹leri teknoloji ve üstün kalite ile üretilen E.C.A. kolektörler, içeri¤inde
bulunan alüminyum veya bak›r borular ile entegre günefl enerjisi sis-
temlerinde yer alan boylerdeki su, daha iyi ›s›t›labiliyor ve böylelikle
kullan›m suyunda yüksek verim elde ediliyor. E.C.A. günefl kolektör-
leri, kullan›m suyunun ›s›t›lmas›, kombi-kazan entegrasyonu ile bina
›s›t›lmas›na destek ve havuz suyu ›s›t›lmas›nda kullan›labiliyor. Otel-
ler, büyük siteler, hastaneler gibi büyük hacimli binalarda günefl ko-
lektörleri seri ba¤lanarak kullan›labiliyor.

Görüntü kirlili¤ine çözüm
E.C.A. Boylerler, günefl kollektörleri ba¤lant›l› olarak kullan›ld›¤› gibi
yer ve duvar tipi kazanlar ile de uyumlu çal›fl›yor. ‹ç yüzeyi iki kat
emaye kaplanm›fl E.C.A. Boylerler, k›sa sürede s›cak su sa¤layan de-
polara elektrikli ›s›t›c› seti ilave edebilmektedir. 

Kapal› sistemlere dönüflle birlikte 
estetik kayg›lar art›yor

Tüm dünyada günefl enerjili su ›s›tma sistemi kullanan ülkelerde kapal› sis-
temlere do¤ru bir dönüfl olaca¤› ve estetik kayg›lar›n h›zla artarak depoyu
bina içine saklayan ve çat›daki kolektör konumland›rma yetene¤ini art›ra-
cak, görünüflü iyilefltirecek sistemlerin kullan›laca¤› öngörülüyor. Bu sis-
temler kullan›c›n›n ulaflt›¤› ›s› de¤erlerinin de yükselmesini sa¤lamaktad›r. 



S
Selim Haydaro¤lu, ad›n› büyük büyük dedesinden alm›fl. Aile tarihi-
ni araflt›rd›klar›nda 12 dedeye kadar iz sürebiliyorlar. 1994 y›l›ndan
beri Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri flirketinin bafl›nda bulunan Selim
Haydaro¤lu, 2000 y›l›nda evlenmifl ve iki o¤ul sahibi olmufl. Mehmet
dokuz, Kerem de iki yafl›nda. Babas› Turan Haydaro¤lu’ndan sayg›y-
la söz ederken “45 senenin eme¤i bu flirket. O bizim için büyük bir
ç›nar a¤ac›d›r.” diyor. 

Güzel ifller yap›yorsunuz. fiimdi de yedi katl› modern bir ifl merkezi
yapt›r›yorsunuz. Ço¤u bitmifl az› kalm›fl. 

Memleketimiz Do¤u Anadolu’nun en ücra köflelerinden biri. Bölge-
nin bu s›k›nt›l› döneminde yapmazsak, bir çivi çakmazsak olmaz. Bir
isim bir marka haline gelmiflseniz art›k herkese örnek olacak ifller
yapmak durumundas›n›z. Yeni ifl merkezimiz yedi kat, 22 dükkan,
65 büro, otopark, bir spor salonu, bir lokanta ve bir mescitten oluflu-
yor. Bir buçuk senede çok yol al›nd›. ‹nflallah sene sonunda bitirece-
¤iz. Depomuz flehir d›fl›nda. Yaklafl›k bin 500 metrekare kapal› bir
alan›m›z, bin metrekare de aç›k alan›m›z var. ‹nflaat bittikten sonra
büyük bir ma¤azay› flehir d›fl›na showroom olarak yapmay› planl›yo-
ruz. Bir teflhir ma¤azas› da çarfl› içinde olsun, diye düflünüyoruz. 

Müflteri iliflkilerinde memnuniyeti sa¤lamak için neler yap›yorsunuz? 

Ticaretimiz 45 y›ll›k bir geçmiflin gölgesinde birebir al›flverifl fleklin-
de döndü¤ü için müflteri memnuniyetine çok önem vermekteyiz.
Hizmet sektörünün içinde oldu¤umuzdan dolay› müflterilere en iyi
hizmeti vermemiz gerekiyor. Gece geç saatlerde bile “kazan›m yan-
m›yor, muslu¤um akm›yor, hidroforum ar›zaland›,” diye telefon ile
arand›¤›m›zda iflin gere¤ini yerine getirmeye çal›fl›r›z. Biz gündelik ti-
caret yapm›yoruz. ‹fl ahlâk›n›n gere¤i olan hizmeti sunmaya çal›fl›yo-
ruz. Ma¤aza olarak gündelik ticaretin getirisi de¤il, kaliteli ürünler
satmaktan bizi motive eder. Sat›fl›n› yapt›¤›m›z E.C.A. ürünleri bizi
hiçbir zaman mahçup etmedi. S›k›nt› yaflatmad›. Firma olarak ilkele-
rimiz gere¤i sat›fl›n› yapt›¤›m›z ürünlerin sat›fl sonras›nda da takibini
yapmak zorunday›z. E.C.A. öyle kaliteli ürünler üretiyor ki bize de
servislere de pek ifl düflmüyor. Babam›n ismi ilimizde kalite ve dü-
rüstlükle özdeflleflti¤i için insanlar bize güvenle geliyor. “Do¤ru ifl
yap, yapt›¤›n iflte en iyi ol” ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz. 

Sektörü de¤erlendirir misiniz?

2008 y›l›nda demir fiyatlar›n›n tavan yapmas›yla birlikte ilimizde
durgunluk yaflanmaya baflland›. ‹nflaat durgunlu¤u ve ekonomik kriz

birleflince ilk befl ay› k›smen durgun geçirdik. ‹nflaat sektörünü demir
ticareti yapt›ran esnaflardan takip etmekteyiz. Esnaf demirini y›¤m›fl,
sat›fla bafllam›flt›r. Bu da sektörün canlanaca¤›n›n en güzel iflaretidir.
Sektördeki üretici firmalar›n fiyatlar› en uygun dönemini yaflamakta-
d›r. Krizler insanlar için bir f›rsatt›r. ‹nflaat sektörünün hareketlenme-
si için en uygun zaman, bu zamand›r. Yap›lacak al›mlar›n fiyat uy-
gunlu¤undan dolay› bir an önce hayata geçirilmesi ile durgunluk
kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Konut sektöründe arz ve talep
noktas› olay›, k›smen durma noktas›na getirmifl olsa da 2009 A¤ustos
ay›ndan sonra yeniden bir ivme kazanacakt›r. 

Selim Haydaro¤lu, Van’da inflaat 
piyasas›n›n hareketlenece¤ine inan›yor
Selim Haydaro¤lu, Van’da inflaat 
piyasas›n›n hareketlenece¤ine inan›yor

Birlikte baflarmak

Turan Haydaro¤lu, o¤lu Selim
Haydaro¤lu ile birlikte.

Soldan sa¤a: ELMOR Adana Bölgesi Sat›fl Müdürü Enver Öz, Hakan Demirler,
Yahya Kemal Okayer, Turan Haydaro¤lu, Emin Arzum, Selim Haydaro¤lu,
Suat Akgeyik, Hüseyin Hanay, ELMOR Pazarlama Müdürü Hakan Ürün.
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Elmor’dan sonra s›ra, SEREL Bayili¤ine geldi…

Evet, SEREL’in kuruldu¤u dönemde bu iflbirli¤i bafllad›. Biz o zaman da
baflka bir markadan vazgeçip tercihimizi SEREL’den yana koyduk. O
dönemlerde Anadolu’da sat›fl elemanlar› yoktu. Merkeze gidip gelmek
mecburiyetindeydik. Gidip geldi¤imiz zaman da, en üst kademeyle gö-
rüflüyorduk. Üst kademelerdekilerle flahsen tan›flm›fl olman›n da ifl ha-
yat›na olumlu yans›yan yönleri vard›.

‹lk orta¤›n›z Cevdet Bey ile çal›flma hayat›n›z ne kadar sürdü?

10 y›l sürdü. Bak›n, bu ortakl›k ifl hayat›n›n kendine has k›ymetli kriterleri
içinde özel bir yere sahiptir. Bu nedenle anlatmak isterim. Cevdet a¤abey
ile on sene sonra bir y›lbafl› haftas›nda haz›rlad›¤›m bilanço üzerine konufl-
mak için bir araya geldik. Onbirinci seneye geçece¤iz. O inflaat ifllerinde
ilerlemifl, yeni ifllere kalk›flm›fl ve maddi aç›dan da yeni yat›r›mlar›n› karfl›-
layabilmesi için bizim iflteki paras›na ihtiyac› vard›. Var ama bu konuyu
açmay› da istemiyordu. Akflam geç saatlerde “Cevdet a¤abey” dedim,”Bak
hesaplar bu, bilançomuz bu, kâr›m›z bu, sermayemiz bu. Bundan sonras›
için düflüncelerin nedir?” Dedi ki, ”Yahu Turan, benim flu s›ralar paraya ih-
tiyac›m var; benim sermayemi ver, ayr›lal›m”. Ben de haz›rl›ks›z›m. “Gel
ben bu sermayenin yar›s›n› vereyim, yar›s›n› da bir y›l sonra vereyim” de-
dim ve anlaflt›k. O da baflar›l› bir ifl hayat›nda yürüdü gitti.

Gerçekten de kurum kültürünü oluflturan ilkeler aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da son derece sayg›l› bir ortakl›k yaflay›p bitirmiflsiniz. ‹fl hayat›n›zdaki
baflar›n›z›n kayna¤›nda kültür ve de¤erlere verdi¤iniz önemin rolü üze-
rine konuflal›m m›?

Bir ifl yerinde dürüstlük prensibinin mutlaka olmas› laz›m. Dürüst ola-
caks›n›z. Ne mevkide olursan›z olun ”dürüstlük”, bir kaide olarak haya-
t›n›z›n birinci ilkesi olmaz ise, hiçbir yere ad›m atamazs›n›z. Önce dü-
rüst olacaks›n›z ve bu özelli¤inizi her fleyin üstünde tutacaks›n›z. Sözle-
rinize sad›k kalacaks›n›z.

O¤lunuz Selim Bey de, sizin oluflturdu¤unuz bu kültür ve de¤erler zin-
cirinin takipçisi olmufl. ‹flleri ne zaman devrettiniz o¤lunuza?

Selim liseyi bitirdi¤inde ifli gayet iyi kavram›fl durumdayd›. Ben de “yö-
netici” anlam›nda ifllerimi teslim edebilece¤im birini bulabilmifl de¤il-
dim. Selim üniversiteye haz›rlan›rken, onun her fleyiyle iyi kurulmufl
mevcut ifl yerimizden uzaklafl›p baflka kentlere gitme fikrine bir türlü al›-
flamad›m. Annesi üniversiteye gitmesini istiyordu. ‹flimiz büyümüfl,
kamyon kamyon malzemeler geliyor ve Selim olmad›¤›nda ifllere yeti-
flemiyoruz. Selim’e “Benim sana bir teklifim olacak. Sen askere git o¤-
lum; sonra da iflin bafl›na geç” dedim. Onu askere gönderdik. Önce Ma-

nisa, sonra Ankara Sincan’da yapt› askerli¤ini. Selim onbefl senedir ça-
l›fl›yor. Gayet güzel at›l›mlar oldu. Çok flükür bu günlere geldik ve biraz-
dan Selim’in de detaylar›n› size anlataca¤› ifl merkezinin inflaat›n› ta-
mamlama aflamas›na geldik.

Sizin bafllad›¤›n›z y›llardaki, Van’daki tüketiciyle flimdikini k›yaslar m›s›n›z?

Eskiden bir ma¤aza açt›¤›n›z zaman, markalar yoktu, büyük ifl merkez-
leri yapanlar da yoktu. Van’da kooperatifçilik 1970’den sonra bafllar.
Kooperatifçilik bafllad›ktan sonra ifl hanlar› özel sektörce yap›ld›ktan
sonra, herkes marka aramaya bafllad›. Markay› armatürde arad›, boruda
arad›, saçta arad›, vitrifiyede arad›, seramikte arad›. Yani bu etiket, mar-
ka meselesi çok mühim. Van’da flehir büyüdükçe verece¤imiz hizmet-
lerin de flehrin yap›s›yla orant›l› olarak büyümesi laz›md›. ‹fle bafllad›¤›-
m›z y›llardan bu yana flehrin geliflmesiyle birlikte büyüyece¤imizi dü-
flünmüfltüm. Öyle de oldu. Biz de iyi markalara sahip olduk. Kaliteye sa-
hip olan mal›n› satmakta zorluk çekmez. ‹flin içinde, dürüstlük, ciddiyet,
ahde vefa oldu¤u zaman ister istemez kaliteli bir ifl dünyas›n›n içinde ol-
mak istiyorsunuz. Düsturunuz dürüstlük ve kalite olursa, müflteriye
mahçup olmazs›n›z.

Dergiyi nas›l buluyorsunuz? Okuyor musunuz?

Be¤enerek okuyorum. Benim gazete ve kitap okuma al›flkanl›¤›m vard›r.
Türkiye’de sanayiinin yukar› tafl›nmas›na taraftar olan ve bu konuda
eme¤i geçmifl insanlar›n düflüncelerini merak ederim. 
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Sabah, Kahvalt›c›lar Soka¤›’ndaki dizi dizi restoranlardan birinde kla-
sik bir Van kahvalt›s›yla enerji depoluyor, böylesi bir sofran›n dergi-
mizin “art› 1” kutular›ndan birini onurland›rmas› gerekti¤ini düflünü-
yor ve olanca merak›m›zla birlikte Van Gölü’nü keflfetme yolculu¤u-
na ç›k›yoruz. 

Suyun ›fl›kla dans etti¤i yer: Muradiye fielalesi 
‹lk dura¤›m›z: 75 kilometrelik bir mesafede bizleri bekleyen Muradiye
fielalesi. Otomobilimizin sol penceresinden bir türlü gözlerimizi alama-
d›¤›m›z Van Gölü, mavinin her tonunu günefl ›fl›¤›yla buluflturarak ser-

gilerken, sa¤›m›zdaki yaylalarda gelincik tarlalar›, aralar›na sar›l› morlu
çiçekleri alarak kilometrelerce uzan›yor. Çarpanak Adas›’n› usulca ard›-
m›zda b›rak›yoruz. ‹çinden geçti¤imiz köylerin evlerindeki alüminyum
damlar dikkatimizi çekiyor. Parlayan ve göz alan bu damlar, uçaktayken
de akl›m›za tak›lm›flt›. Nedenini ö¤reniyoruz: Kar tutmas›n diyeymifl. 

Göle bakt›kça neden “Van mavisi” diye bir renk ad› verilmedi¤ini dü-
flünüyoruz. Bulutlar›n aras›ndaki mavi de ne kadar belirgin fleffafl›kla
üzerimize saç›yor ›fl›klar›n›. Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri fiirketi’nin
Kurucusu Turan Haydaro¤lu demiflti ki: “Yurdumuzda günefli en dik
olarak alan ilimiz Van’d›r.” Hakl›. Gökyüzüyle muhabbeti bu kadar ko-
yultabilmifl kaç tane flehrimiz vard›r? 

Muradiye’ye girerken bu güzel beldenin nüfusunun 13 bin 800 oldu-
¤unu okuyoruz tabeladan. Sonra a¤açlar›n aras›ndan geçerek ad›mla-
maya bafll›yoruz, o muhteflem flelaleyi üzerinden seyredece¤imiz sal-
lant›l› asma köprüyü. Gürül gürül ak›yor sular ve güçlü bir u¤ultu kol-
geziyor sessizli¤in içinde. Sular bir derinlikten ç›k›p bir kayaya do¤ru
havada çarp›flarak köpüklerini yolluyor nehre. Bir bereket ki sormay›n
gitsin. “Su hayatt›r”, “Su uygarl›kt›r” diyoruz, bu muhteflem vahfli gücün
do¤ayla yapt›¤› köpüklü dans› büyülenmifl gibi seyrederken. 

Erciflli Afl›k Emrah ve Selvi’den efsanevi bir aflk hikayesi
fielalenin büyüsünü üzerimizden atamadan 73 bin küsur nüfuslu Er-
çifl’e giriyoruz. Yine solumuzda Van Gölü ayart›c› mavisiyle gö¤ün al-
t›nda dinleniyor. Göl mavi, toprak yeflil. Kadem Bafl› Hatun kümbetiy-
le bak›flan Erciflli Afl›k Emrah heykelinin önünde iniyoruz otomobilden.
Anlafl›l›yor ki, dün akflam iskele gezimiz sonras›nda u¤rad›¤›m›z bir
Mimar Sinan eseri olan Hüsrev Pafla Camii’nden almaya bafllad›¤›m›z
bu zarafet duygusu, Van Gölü çevresinde s›k s›k karfl›laflaca¤›m›z küm-
betlerde de yoklay›p geçecek bizi. Ercifl’deki Kadem Bafl› Hatun Küm-
beti de Karakoyunlu hükümdar› KaraYusuf’un han›m› Kadem Pafla Ha-
tun ve o¤ullar› için 1458 y›l›nda infla edilmifl.

Van Gölü’nü Van Günefli’yle

yaflamak!

Gündo¤umundan bat›m›na, kuzeyden güneye, ad›m ad›m, çepeçevre...

Kümbetin karfl›s›ndaki heykelin iki kahraman›, Afl›k Emrah ile Selvi ise
17 yy.’da Ercifl’de yaflam›fl efsanevi bir aflk hikayesinin iki kahraman›.
Heykelin alt›ndaki tabelada flöyle yaz›yor: Emrah der ki ‘Yerde yüze
bakmazlar/ Ümidini ol mevladan çekmezler/ Güzel sevdi diye adam
asmazlar/ Bir zaman söylenir diller içinde’

Karl› zirvesini bulutlarda taçland›ran da¤: Süphan
Nereden bakarsan›z bak›n ne yap›p edip size kendisini göstermeyi ba-
flaran Süphan Da¤›’n›n çok yak›n›ndan geçiyoruz. Solumuzda Van Gö-
lü, sa¤›m›zda Süphan Da¤›. Bir haflmet, bir kurum ki sormay›n. Bir o ka-
dar da asil bir da¤ Süphan. Karl› zirvesini bulutlarla taçland›rm›fl, güçlü
mü güçlü bir kral edas›yla kol kanat geriyor Van Gölü’ne. Dile kolay; 4
bin 414 metrelik bir flan›n ve flöhretin sahibiyle burun burunay›z.

Cevizlerin Vadisi: Adilcevaz
Kavaklar›n ve ceviz a¤açl› sokaklar›n›n içinden geçerek giriyoruz 17
bin 460 nüfuslu Adilcevaz’a. Spor tesislerinin yan›ndan geçerek, Çarfl›
içini dolan›p tekrar sahile, göl k›y›s›na iniyoruz. Karfl›m›zda deniz ve
solumuzda Ertu¤rul Bey Camii var. Selçuklular taraf›ndan infla edilen
bu yap› Anadolu’nun kubbeli tip camilerinin ilk örneklerindenmifl. Ca-
mi, Ertu¤rul Bey için Kanuni Sultan Süleyman’›n vezirlerinden Zal

Dergi ekibi olarak Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri flirketinin
sahibi, Van Bayilerimizden Selim Haydaro¤lu’nun önerisiyle
Van Gölü’nün çevresini dolaflt›k. Muradiye fielalesi ile
bafllayan turumuz, Ercifl, Adilcevaz, Ahlat, Nemrut Krater
Gölü, Tatvan, Gevafl, Akdamar Adas› ile devam edip Edremit
K›z Kalesi’nden göle “hoflçakal” diyerek Van Kalesi’nde bitti

MMay›s ay›n›n son günleriydi... Dergi ekibi olarak önce Van iskelesinde
günefli bat›rd›k. Bu iskele, dünyan›n en uzun caddelerinden biri olan
‹skele Caddesi’nin gölle bulufltu¤u alanda ve bizce gün ve günefl ›fl›¤›-
n›n olanca saydaml›¤›yla kavufltu¤u bir kuytulukta yerini alm›fl. Tam
karfl›m›zda gölün bitti¤i yerde Artos Da¤›, sa¤›m›zda yine gölün ard›n-
da Süphan Da¤› ve de solumuzda Erek Da¤› yükseliyor. Da¤larda kar,
ufukta gö¤ü k›z›llaflt›rarak batan günefl var. Van Bayilerimizden Hay-
daro¤lu Yap› Malzemeleri flirketinin sahibi Selim Haydaro¤lu’nun öne-
risini memnuniyetle kabullenerek, ertesi gün, Van Gölü’nü çepeçevre
dolaflmaya karar veriyoruz.

Muradiye fielalesi Adilcevaz’›n ceviz heykeli Adilcevaz / Ertu¤rul Bey Camii

Erciflli Emrah 
ve Selvi heykeli

Kadembafl› 
Hatun Kümbeti

Zirvesini bulutla gizleyen da¤: Süphan



Gezgin

20 ELG‹NKAN TOPLULU⁄U ‹LET‹fi‹M YAYINI TEMMUZ 2009 21

Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Ertu¤rul Bey Camii’nin hemen arkas›nda
kale y›k›nt›lar›n›n eteklerinde yamaca s›rt›n› gömerek yaslanan Ulu Ca-
mii’yi görüyoruz. Daha çok bir medrese buras›. D›fl›ndan kalenin bir
parças› gibi görünse de asl›nda o da bir Selçuklu flaheseri olarak zama-
na direniyor. Sonra sahilde dalganan bayra¤›yla gölü selamlayan ceviz
heykelinin önünden seyrediyoruz bu güzel göl kasabas›n›. Urartular
zaman›nda siyah volkanik kayalardan yap›lan Adilcevaz Kalesi’ni gör-
mek için gereken zamana ne yaz›k ki sahip de¤iliz. En iyi flehir planla-
mas› uygulamalar›ndan biri olarak an›lan Adilcevaz’a, “Cevizlerin Va-
disi”ne hoflçakal diyerek Ahlat’a do¤ru yol al›yoruz. 

Dünya tarihine kitabeleriyle giren kasaba: Ahlat
Ahlat’a do¤ru yol al›rken bir tarih araflt›rmac›s› olan merhum Abdürra-
him fierif Beygu’nun ad›n› an›yoruz. Otuzlu y›llarda Erzurum’da tarih
ö¤retmenli¤i yaparken dönemin ulafl›mdaki zor koflullar›na ra¤men
Ahlat’a s›k s›k gelerek yazd›¤› “Ahlat Kitabeleri” adl› kitab›ndan söz
ediyoruz. “Ahlat Kitabeleri”, Ahlat’› dünya tarih literatürüne ç›karan ilk
ve tek esermifl.

men arkas›ndaki genifl alanda tafl›d›klar› gizemli duygularla birbirleriy-
le yar›fl›rm›flcas›na s›ralanan iri mezar tafllar›n›n üzerindeki yaz›lar›n di-
lini çözebilmeyi nas›l da isterdik. 11 ve 14 yy’lara tarihlenen bu mezar-
l›¤›n dünyan›n en büyük Türk ‹slam mezarl›¤› oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Ahlat mezar tafllar›, Çin’den Mo¤olistan’a, Türkistan, ‹ran’dan Anado-
lu’ya kadar mevcut olan kültürlerin bir kar›fl›m›n› ifade ediyor ve söz-
konusu kültürlerin inanç sistemlerini yans›tan özellikler içeriyor. Her
biri sanat eseri olan bu mezarlarda 22 tane sanatkâr, birçok emir, vali,
fleyh, alim ve kad› ismine rastlanm›fl. Bu büyülü dünyan›n içine y›llar›-
n› gömen, göz nuru dökerek Ahlat’›n de¤erini insanl›k tarihine kaydet-
tiren Beygu’ya bir selam göndererek Tatvan’a do¤ru yola ç›k›yoruz.

Tatvanl›lar›n yönlendirdi¤i adres: Nemrut Krater Gölü
Tatvanl›lar, turistleri önemli bir adrese yönlendiriyorlar: 13 kilometre
uzakl›ktaki Nemrut Krater Gölleri... Öyleyse istikamet: -tabelada yazd›-
¤› biçimiyle ifade edersek- Nemrut Kalderas› Tabiat An›t›! Rak›m yük-
seliyor. Da¤larda eriyen karlar›n çözülmesi ve ›s› farkl›l›klar› nedeniyle
çamurlafl›p donmas› yüzünden, yollar da bir hayli bozuk. Krater Gö-
lü’ne ulaflaca¤›m›z bölge 2 bin 247 metre yükseklikte. Rak›mla birlikte
yükselen virajlar› aflarak, bazen ürküten sarpl›ktaki yollar› katederek
ilerliyoruz hedefe do¤ru. 

Nemrut Kalderas› ve Buharl› Baca tabelalar›n›n bulundu¤u yüksekli¤e
kadar ç›k›p, önce “Il›k Göl”e do¤ru olanca heyecan›m›zla ilerliyoruz.
Il›k Göl yemyeflil ve büyülü bir güzellikle parl›yor. Bu esrarengiz böl-
genin tüm göllerini gezebilmek için saatler de¤il, en az›ndan bir tam
gün ayr›lmas› gerekti¤i konusunda fikir birli¤ine var›yoruz.

150 metre derinlikteki Büyük Krater Gölü, koyu mavilikte kocaman bir

göl. Ertesi gün ‹stanbul’a dönerken de uçaktan bu güzel gölü sey-
retmenin heyecan›n› yaflayaca¤›z.

Tatvan’a dönünce Büryan kebab› yemeyi akl›m›za koymufltuk ve sa¤ol-
sun, ev sahibimiz Selim Haydaro¤lu, ak›llar›na koyduklar›n› yapma ko-
nusunda uzmanlaflan dergi ekibini olanca hoflgörüsüyle a¤›rlayarak, bir
dedi¤ini iki etmiyor. Bu arada uçkun adl› yemifllerin de tad›na bak›yo-
ruz. Do¤u Anadolu Bölgesi’nin yüksek da¤lar›nda yetiflen, “uçkun”

Yolunuz Van’a düflerse mutlaka kahvalt› salonlar›na girin. Neredeyse her
köfle bafl›nda bir tane görece¤iniz salonlar, özel olarak bir sokakta (Kahval-
t›c›lar Soka¤›) toplanm›fl ve sabah 00:50’ten 17:00’ye dek hizmetinizde. Te-
reya¤›, taze kaymak, bal, otlu peynir, otlu yo¤urt (bir tür cac›k), sucuklu yu-
murta size tüm gün yetecek kaloriyi sa¤layacakt›r. 

Kavut: Kahvalt› için haz›rlanan bu yiyecek, genellikle evlerde pifliriliyor. Ta-
ze kavrulmufl bu¤day çekilip ö¤ütülüyor, tereya¤›yla kavrulup bulamaç k›-
vam›na getiriliyor ve iste¤e göre, içine yumurta k›r›larak servis ediliyor. 

Murtu¤a: Un, yumurta ve ya¤ ile yap›l›yor. Un, ya¤da iyice kavruluyor. Un
pembelefltikten sonra ç›rp›lan yumurta, üzerine dökülüp kar›flt›r›l›yor. Böy-
lece murtu¤a elde edilmifl olunuyor ve s›cak olarak servis ediliyor. 

Otlu peynir: Van mutfa¤› denilince akla ilk olarak gelen otlu peynir, Do¤u
Anadolu’nun kimi yörelerinde de yap›lan bölgeye özgü tan›nm›fl ve lezzetli bir
peynir türü. Ancak en kalitelisi, koku ve tat yönünden en üstünü tabii ki Van’da
yap›l›yor. Peynire kat›lan özel otlar, aromatik bir koku ve tad›n yan› s›ra, pey-
nirin besin de¤erini de artt›r›yor. Rivayete göre; 200 y›l kadar önce ‹ran’dan

Van’a gelen bir Ermeni hekimden ö¤renilip yöreye yay›lan bu peynir türü, ön-
celeri ilaç olarak kullan›lm›fl. Uzun ve fliddetli geçen k›fl aylar›nda, çevreyle
iliflkisi tümüyle kesilen Van’›n özellikle da¤l›k bölgelerinde vitaminsizlikten
ileri gelen hastal›klar›n iyilefltirilmesinde yararl› olan otlu peynir; koyun sütü ve
özel olarak haz›rlanm›fl peynir mayas›yla yörede yetiflen çeflitli otlar›n kar›fl›-
m›ndan yap›l›yor. Peynire bu leziz tad› veren otlar ise; çiçeklenme zaman›n-
da da¤ ve yaylalardan toplanan yaban›l sar›msak (s›rma), da¤nanesi, mustafa-
çiçe¤i (mendo), maydanoz, kekik, helis (çaflur), hotoz gibi taze otlar. 

Van usulü kahvalt›

Ahlat’a ö¤le saatlerinde giriyoruz. Nüfusu:
22 bin 700. Ahlat’›n evleri, ak›ldan ç›kacak
gibi de¤il. Nemrut Da¤›’ndan ç›kar›lan vol-
kanik kayalardan ç›kar›lan çok özel bir tafl,
Ahlat’›n ad›yla an›l›yor: Ahlat Tafl›. Nas›l da
güzel bir kahverengi. Volkanik ›s›n›n derece-
sine göre bu kahverengi tonu aç›ktan koyuya
do¤ru farkl›l›klar gösteriyormufl. Kavaklar›y-
la, kahverengi alçak evleriyle, dalgal› Van
Gölü’nün k›y›s›nda, iç dengesi tutarl›, soylu
bir kasaba buras›. 

Ahlat kümbetlerinin en süslüsü olarak bili-
nen Hatun Kümbeti’nin önündeyiz. Yap›l›fl
tarihi 1396. Erzen Hatun Kümbeti kitabesine
göre 1396-1397 vefat eden Emir Ali k›z› Er-
zen Hatun için, Mimar Alio¤lu Kas›m taraf›n-
dan yap›lm›fl. Kitabede flöyle yaz›yor: “Türk-
lerin bayana verdi¤i de¤er gere¤i süsleme
bak›m›ndan Ahlat kümbetleri içerisinde en
zarif olan›d›r.” Bu süslü kümbetin hemen ar-
kas›nda kare biçiminde bir türbe yer al›yor:

Bu kez “süslü” s›fat›n›n yerini “keskin” al›yor. Kitabede flöyle yaz›lm›fl:
“1222 y›l›nda infla edilen fieyh Necmettin Türbesi, Ahlat kümbetlerinin
en keskinidir.“

Ahlat sokaklar› da t›pk› Adilcevaz sokaklar› gibi e¤imli yollarla Van
Gölü’ne iniyor. 

Bu kez, Abdurrahman Gazi türbesinde mola verece¤iz. Yokuflu ç›k›yo-
ruz ve Türbe’nin önünden afla¤›ya bakt›¤›m›zda o zarif Ahlat evlerini,
kavaklar›, aç›k maviden degrade biçimde koyulaflan mavisiyle Van Gö-
lü’nü seyrediyoruz. Büyük güzellik! S›rt›m›z› Van Gölü’ne verip Tür-
be’ye do¤ru yürüyoruz. Ahlat tafl›ndan yap›lm›fl olan Abdurrrahman
Gazi Türbesi’nin önünde tafllar› da ayn› tafltan yap›lm›fl olan küçük bir
mezarl›k var. Abdurrahman Gazi, Hz. Ömer zaman›nda 641 y›l›nda
bölgeyi fethetmekle görevlendirilen Arap Komutan› ‹yaz Bin Ganem’in
Ahlat’› fethi s›ras›nda flehit düflmüfl. 

Ve kendimizi, “Cumhuriyet’e Kanat Geren” bir tarih araflt›rmac›s› ola-
rak tan›d›¤›m›z Abdürrahim fierif Beygu’nun y›llar›n› vererek dünyaya
tan›tt›¤› Ahlat Kitabeleri’nin önünde buluyoruz. Ahlat Müzesi’nin he-

Ahlat Kitabeleriyle ünlü bu mezarl›k, dünyan›n en büyük Türk-‹slam mezarl›¤› olarak biliniyor.

Nemrut Krater Gölü

Uçkun: Do¤u Anadolu Bölgesi’nin yüksek da¤lar›nda
yetiflen ve halk aras›nda sevilen ekflimsi bir bitki.

Akdamar Ruhban Okulu

Akdamar Adas›
Kilisenin iç duvarlar›n›
freskler süslüyor.
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veya “Da¤ muzu” ad›yla bilinen ve halk aras›nda sevilen ekflimsi bitki
bu. Tatvan’da piyasa yap›lan caddede gelen geçen herkesin elinde bir
uçkun var. fiekere iyi geliyormufl. 

Ma¤rur ama alçakgönüllü bir güzel: Tamara
Vaktimiz daral›yor ve Tatvan’dan Gevafl’a do¤ru yol al›yoruz. Akda-
mar’› görebilmek için teknelerin kalk›fl saatlerini kaç›rd›¤›m›z ve karan-
l›¤a kald›¤›m›z için Van’a, otelimize dönmeye karar veriyoruz. 

Ertesi gün uça¤a binmeden önce; sabah erken saatlerde Akdamar’› gör-
meyi planlad›k. Merkezin 40 km güneyindeki Gevafl ilçesi s›n›rlar›nda-
ki adaya, iskeleden 20 dakikal›k bir motor yolculu¤u ile ulafl›yoruz...
Badem a¤açlar›yla kapl› Akdamar, gölün deli mavi sular›nda göz ka-
maflt›r›c› bir güzellikte. 

Adan›n üzerindeki kilise papaz›n›n güzeller güzeli k›z› Tamara, el bebek
gül bebek büyütülmesine ra¤men fl›mar›k bir k›z olmam›fl. Ma¤rur ama
alçakgönüllü bu güzel, karfl› k›y›da koyunlar›n› otlatan çobana vermifl
gönlünü. Genç k›z her gece adan›n bir köflesinde ›fl›k yakar, çoban da ›fl›-
¤a do¤ru yüzerek Tamara’ya gelirmifl. Bunu fark eden papaz, gölün dal-
gal› oldu¤u bir gece, bir ›fl›k yakm›fl. Mecnun çoban, bilmeden yüzmüfl
›fl›¤a do¤ru yine. Papaz ›fl›¤›n yerini habire de¤ifltiriyormufl. Yüzmüfl yüz-
müfl ama bitap düflmüfl çoban nihayetinde ve ne geri dönebilmifl ne ada-
ya ç›kabilmifl. “Ahh Tamara!” diye ba¤›rabilmifl sadece. Tamara da sev-
gilisinin ça¤r›s› üzerine b›rak›vermifl kendini serin ve dipsiz sulara. ‹ki
afl›k Van Gölü’nün sular›nda kaybolmufl. O günden sonra ada, “Ahh Ta-
mara”dan gelen Ahtamar, daha sonra da Akdamar ad›n› alm›fl. 

Akdamardan Van’a dönerken sa¤da Gevafl Halime Hatun Kümbeti’ni
ziyaret etmeden geçmek istemiyoruz. Girifl kap›s› üzerindeki kitabesi-
ne göre Melih ‹zzettin taraf›ndan 555 y›l›nda k›z› Halime Hatun için
yapt›r›lm›fl. Ustas› da Ahlatl› pehlivan o¤lu Esed. 

Van’a dönüfl yolundayken Edremit K›z Kalesi’nden son bir kez Van Gö-
lü’ne bak›yoruz. Ufkumuz genifl ve her yeri görebildi¤imiz için mutluyuz.
Tabii Süphan yine karfl›m›zda, baflköfleye kurulmufl. Derin derin solukla-
n›yoruz. Tertemiz bir günün bol oksijenli havas›n› içimize çekiyoruz.

Van’›n iki simgesi: ‹nci Kefal› ve Van kedisi
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaflayan bir bal›k türü olan ‹nci Kefal›,
tuzlu-sodal› sularda yumurta b›rakamad›¤› için ilkbahar aylar›nda büyük
sürüler oluflturarak akarsulara göç ediyormufl. Bazen flelaleleri t›rman-
mak zorunda kal›p, yumurtas›n› b›rakt›ktan sonra tekrar Van Gölü’ne
dönen ‹nci Kefal›, bu zorlu yolculu¤undan ötürü k›ymetli bir bal›k.

Son dura¤›m›z Van Kalesi! Dergi ekibini da¤ bay›r demeden dolaflt›ran
arkadafl›m›z Yahya Okaner, Yaflar Kemal’in flu sözünü aktar›yor: “Çin
Seddi’nden sonra en uzun surlara sahip olan yer, Van kalesidir.”

Nihayet bir Van kedisi gördük! Kedimiz, Van Kalesi’nin girifl kap›s›n-
dan içeri girdi¤imizde bizi karfl›layan örnek Van evi’nin kap›s›nda ko-
nuklar›n› güleryüzüyle a¤›rlayan görevlinin kuca¤›ndayd›. Foto¤raflar›-
n› çektik, sevdik ve sahibine teslim ettik. Van’›n Serhat mahallesindeki
ö¤retmen Hilmi Gürler’in evi örnek al›narak 1998 y›l›nda infla edilen
bu ev iki katl›, iki odal›, iç sofal›, köflkü ve düz daml› plan tipinde ya-
p›lm›fl. Geleneksel Van konut mimarisine uygun olarak kerpiçten ve
ahflaptan infla edilmifl. Duvarlarda Atatürk’ün foto¤raflar› ve Van’a da-
ir güzel manzaralar çerçevelenip as›lm›fl. Ev, geleneksel usulde döflen-
mifl. Bahçesindeki Tand›r Evi, bildi¤iniz mutfak. 

Uça¤›m›z› kaç›rmamak için Van Gölü’nü Van Kalesi’nden seyretme
hofllu¤undan feragat edip, bu güzel göle dair an›lar›m›z› kalbimize gö-
merek Van flehrine, Haydaro¤lu Yap› Malzemeleri fiirketi sahiplerine
ve çal›flanlar›na gönül dolusu teflekkürlerimizi b›rak›p Ferit Melen Ha-
vaalan›’na do¤ru yola ç›k›yoruz. 

Güneflin kalesi: Van Kalesi

Geleneksel Van Evi ‹nci Kefal›

Edremit K›z Kalesi’nden Van Gölü’nü seyretmek...

Öncelikle ‘Dünya Miras› Listesi’nin ne oldu¤undan bafllayabilir miyiz?

Tüm dünya için tarihi ve do¤al aç›dan önemli bir de¤er tafl›d›¤› belirlenen
do¤al ve kültürel varl›klar›n içeren listedir.  Bu listede sürekli olarak yer
almak, söz konusu  varl›klar› özgün niteliklerini korumalar›  ve ait olduk-
lar› ülkenin,  bunlar›n korunmas› için gerekli yasal ve örgütsel önlemleri
alm›fl olmalar›n› gerektirmektedir.  

‹stanbul’un böyle bir listede olmas› neden önemli?

‹stanbul, dünyan›n en önemli iki kentinden biri. Di¤eri de Roma’d›r.
Dünya Miras› Listesi’nde olup olmamas›n›n ötesinde, ulusal ve uluslararas›
düzeyde herkesin kabul etti¤i gibi  ‹stanbul’un zaten özel bir yeri var. Yine
de listede olmas› önemli. Çünkü e¤er her ülkenin özel de¤er tafl›yan kültü-
rel ve do¤al varl›klar›n› içeren uluslararas› bir nitelik tafl›yorsa , ‹stanbul’un
da muhakkak bu listede yer almas› gerekiyor. Dünya Miras› Listesi’nde son
yenilemelere göre 850’nin  üzerinde de¤er  var.  

‹stanbul  Liste’ye “‹stanbul’un tarihi alanlar›” ad›yla 1985’te girdi. Bölge
olarak tarihi yar›madan›n özel önem tafl›yan alanlar›: Roma, Bizans ve
Osmanl› gibi üç önemli imparatorlu¤un izlerini sergileyen Sultanahmet
Arkeolojik Park›; Osmanl› kentsel mimarisinin önemli verilerini, kentsel
yerleflim ölçe¤inde tafl›yan Süleymaniye ve Zeyrek;  Bir de ‹stanbul Surla-
r› Koruma Alan› var. 

Türkiye’den listede olan baflka nereler var?

Divri¤i Ulu Camii ve Darüflflifas›, Göreme Milli Park› ve Kapadokya’daki
kaya kiliseleri, Xantos-Letoon, Hierapolis-Pamukkale, Hattufla, Nemrut Da-
¤›, Safranbolu, Truva  arkeolojik S‹T alan› ilk akl›ma gelenler. Bir de aday
olanlar var; Aphrodisias, Mardin, Edirne Selimiye Camii ve çevresi gibi. 

Bahsetti¤iniz alanlar›n listeye al›nmas›ndan ve Türkiye’nin sözleflmeyle
kendisini  ba¤lamas›ndan sonra koruma anlam›nda neler yap›ld›? Neler
yap›lmal›yd›?

‹stanbul ‘maket flehir’ olmas›n
‘Dünya Miras› Listesi’nden düfltü düflecek tart›flmalar› flimdilik durulmufl görünse de
dünyan›n en önemli tarihi de¤erlerinden olan ‹stanbul’un kültürel miras›n›n korunmas› 
hâlâ can yak›c› bir gündem. “art› 1” dergisi olarak, Prof. Dr. Nur Ak›n’la dünya miras›
kavram›n›, ‹stanbul için yap›lmas› gerekenleri konufltuk
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Listeye al›nmas›ndan sonra bu alanlar›n bir türlü istenilen düzeyde
korunamamas› uzun zaman çok elefltirildi. UNESCO ve ICOMOS’tan
(Uluslararas› An›tlar ve Sitler Konseyi) gelen uzmanlar bu de¤erlerin duru-
munu yerinde inceleyerek, daha dikkatli olunmas› konusunda Dünya
Miras Komitesi’ne  raporlar yazd›lar. Örne¤in, 1985’ten sonra uzun y›llar
Zeyrek ve Süleymaniye’deki  tarihi ahflap evlerin korunmas›n›n yetersiz
oldu¤u rapor edildi. Bu konuda oldukça s›k uyar› ald› ‹stanbul. 2006’da
Litvanya’n›n baflkenti Vilnius’ta yap›lan Dünya Miras Komitesi toplant›s›-
na ‹stanbul Vali Yard›mc›s› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nden temsil-
cilerin yan› s›ra ICOMOS’u temsilen de uluslararas› sayg›nl›¤› olan Prof.
Dr. Cevat Erder’le birlikte ben de  kat›ld›m. O ‹stanbul ‘un Dünya Miras
Listesi’ndeki yeri aç›s›ndan kritik bir toplant›yd› ve Cevat Erder’in özverili
savunmas›yla atlat›ld›. ‹ki y›ll›k bir süreç  verildi ‹stanbul’a, Tehlike
Alt›ndaki Miras Listesi’ne düflmeksizin. Bu süreç içinde biraz daha topar-
lanmaya çal›fl›ld›. Ama bence hâlâ epey  yol var. 

fiu andaki durum nedir?

Söz konusu alanlarda, Dünya Miras Komitesi ad›na UNESCO ve ICO-
MOS uzmanlar›n›n denetimi sürüyor. Son olarak geçti¤imiz May›s ay›nda
UNESCO’dan bir ve ICOMOS’tan iki kifli olmak üzere üç uzman gelip
durumu kontrol ettiler.  Son durumla ilgili olarak yazd›klar› rapor bugün-
lerde Kültür Bakanl›¤›’na ulaflm›fl olmal›. Yap›lanlar› umut verici ve olum-
lu bulabilirler, ya da Tehlike Alt›ndaki Liste’ye al›yoruz “daha dikkatli
olun” diye uyar›da da bulunabilirler. 

Karfl›l›k bulmayan beklentiler nelerdi? 

Bir kere uluslararas› düzeyde ‹stanbul’a yak›flacak, bilimsel düzeyde aç›¤›
olmayan restorasyon iflleri. Koruman›n en önemli meselesi otantikli¤in ko-
runmas›. Tarihi bir eseri niye koruyoruz? O yap›t›n tarihi belge de¤erini,
tarihi kimli¤ini korumak için. Yoksa amaç onu yeniden  yapmak de¤il. O
zaman korumufl de¤il  yeni bir fley yapm›fl ya da eskiyi kopya etmifl  olu-
yorsunuz. Bu tür yaklafl›mlar ve niteliksiz onar›mlar ‹stanbul’u ‹stanbul ya-
pan özgün ve özel de¤erleri, geriye dönüflü olmayacak bir biçimde yok
ediyor.  Raporlarda bu konuya  çok dikkat çekiliyordu. Bu konuda hep sü-
regelen  bir mücadele var. Yetkililer parlak, göze hofl görecek  bir “resto-
rasyon” yaklafl›m›n› benimsemekten yanalar. Oysa koruma bu de¤il. 

2863 say›l› bir koruma yasam›z var. 5366 say›l› ‘Y›pranan Tarihi ve
Kültürel Tafl›nmaz Varl›klar›n Yenilenerek Korunmas› ve Yaflat›larak
Kullan›lmas›” ismini tafl›yan bir baflka yasa daha ç›kar›ld›. Bilmeyen
kula¤a fl›k geliyor. Nedir iflin asl›?

2863 oldukça kapsaml› bir yasa, 1983’te ç›kar›ld›. Bu yasaya ba¤l› olarak
da koruma kurullar› oluflturuldu. Yan›lm›yorsam bugün say›lar› 30’un
üstünde ve nadolu’ya yay›lm›fl durumda. Bu kurullar kendilerine sunulan
kültürel, do¤al varl›klar ve alanlarla ilgili projeleri inceliyor ve konuyla
ilgili son kararlar› veriyorlar. Ama ço¤u örnekte onaylanm›fl bir proje farkl›
uygulanabiliyor. Dolay›s›yla da onayl› projesine karfl›n uygulama istenilen
düzeyde olmay›nca da korunmas› gerekli nitelikler ortadan kalk›yor. 2005
y›l›nda 5366 say›l› yasa ç›kt›. Kan›mca öncelikle yasan›n ad›nda koruma
ad›na rahats›z edici bir durum var. Kültürel varl›klar›n “yenilenerek ko-

Hiç mi iyi örnek yok?

Fener-Balat’ta bafl›ndan beri çok be¤enilen bir proje vard›. 98’de bafllad›,
geçti¤imiz y›l tamamland›. AB  deste¤iyle uygulanan bir s›hh›lefltirme pro-
jesiydi bu.  Proje kapsam›nda 200 kadar ev s›hhilefltirildi. Mal sahipleriyle
protokol yap›ld›, sosyal dokuyu korumak amaçland›, dolay›s›yla yaklafl›m
Sulukule’nin tam tersiydi. Mal sahipleriyle, ‘evini biz restore edece¤iz, sen
de buna karfl›l›k on y›l evini satmayacaks›n, e¤er evinde kirac› varsa befl
y›l o kirac›y› ç›kartmayacaks›n’ gibi koflullar içeren protokoller yap›ld›.
Böylece onar›lan 120 evde yaflayan hiç kimse ma¤dur edilmedi. Yani
Sulukule’deki durumun tam tersi. Gerçi bundan sonra Fener-Balat’ta ne
olacak bilmiyorum. Çünkü o proje bitti  ve bugün  Fener-Balat da 5366’ya
tabi bir yenileme alan›. Umar›m Haliç’e aç›lan özel  bir bölge olan bura-
da da, bir ‘soylulaflt›rma  projesi’ uygulanmaz. Dünyada art›k yerel yöne-
timler bu tür yaklafl›mlardan kaç›n›yorlar. S›hhilefltirme projeleri,
demokratik ve fleffaf bir biçimde,  halk›n kat›l›m›yla yap›l›yor. 

Bundan sonras› için nas›l bir strateji uygulanmal›?

Bir kere Dünya Miras Listesi’nde oldu¤umuz sürece bu özel statüyü hak
edecek biçimde davranmam›z gerekir. Bunu üzülerek söylüyorum çünkü
bizim buna gerek duymaks›z›n,  ‹stanbul ad›na zaten böyle davran›yor ol-
mam›z laz›m. Belediye baflkanlar›, ‘bizi onlar m› denetleyecek, biz kendi
de¤erlerimizi bilmiyor muyuz?’ diyorlar. Belki do¤ru ama gerçekten de ne
yaz›k ki bilmiyoruz. Biraz daha bilinçli, do¤ru, ayaklar› yere basan ve ‹s-
tanbul’u ‹stanbul yapan de¤erleri geriye dönüflü olmayacak flekilde yok et-
meyecek ad›mlar atmam›z laz›m. Çok daha dikkatli davranmam›z laz›m.
Mesela UNESCO ve ICOMOS’tan gelen uzmanlar grubu Fener-Balat’›n
200 yap› içeren ilk koruma projesini en iyi örnek olarak tan›ml›yorlar. Ya-
p›lmas› gereken düzeydeki tek örnek bu. 

Do¤ru ve uluslararas› standartlara uygun restorasyon yaklafl›m› çok önem-
li. Çünkü  s›k s›k de¤indi¤im gibi, bu konuda yap›lan yanl›fltan geriye
dönüfl yok. Ald›n›z, y›kt›n›z, yerine yenisini koydunuz veya bir bölümünü
yenilediniz. Do¤ru bir restorasyon olmazsa, o yap›y› yok farz edin. Siluet
ve tarihi doku bütünlü¤ünün olmas› çok önemli. ‹stanbul’un tarihi yar›ma-
da silueti çok dikkatle, özenle korunmas› gerekli bir de¤er.  Ayr›ca,  ‘so-
yut miras’ dedi¤imiz yaflam kültürlerinin, tarihi yap›larla birlikte korun-
mas› laz›m. Soyut miras›n, somutla bütünleflmesinin çok daha özel
de¤erler kataca¤›n› düflünüyorum ‹stanbul’a. 

kentler de var. Burada ‘müze kent’, tarihi bütünlü¤ünü hiç bozmadan
‘müze gibi’ özel önlemlerle korunacak yerleflme anlam›na geliyor. Bu
ba¤lamda Arnavutluk’ta iki tane müze kentten söz etmek mümkün:  Berat
ve Ergeri. Müze gibi her fley tutuluyor ama dondurularak; kendi kendini
sergileyen bir aç›k hava müzesi niteli¤inde de¤il.  ‹çinde yerli halk›n gün-
delik yaflam›n› sürdürdü¤ü yaflayan ve özgün bütünlüklerini koruduklar›
için özel yasalarla korunan kentler bunlar. 

Olmas› gereken nedir?

Bizde tarihi yerleri koruman›n en temel amac› onlar› turizme açmak. Oysa
korumada turizm amaç de¤il araçt›r. Siz Süleymaniye’yi bütün otantikli¤ini
yaflatacak flekilde onard›¤›n›z zaman, turist zaten buraya gelecektir. Yine
‹talya’y› örnek olarak alacak olursak, oraya turist olarak gitti¤inizde yeni
yerleflmelere de¤il Venedik, Floransa ve Roma gibi tarihi de¤erlerin oldu¤u
yerlere gider, özgünlü¤ünü koruyan tarihi de¤erleri görmek istersiniz.
Rökonstrüksiyonu de¤il, gerçekten tarihten kalan› görmektir heyecan veri-
ci olan. Aksi halde rökonstrüksiyonla hem yan›lt›yorsunuz, hem de özgünü
yok ederek geriye dönüflü olmayan kay›plara neden oluyorsunuz. Oysa
korunmas› gereken otantiklik. 

“Dünyada art›k koruma ‘soyut miras›n korunmas›’ na kadar uzand›, yani ri-
tüeller, törenler, ayinler de art›k korunmas› gerekli miras grubu içinde yer
al›yor; Mevlana törenleri gibi… ‹stanbul için Sulukule bu aç›dan çok önem-
liydi. Sulukule’deki tarihi yap›lar Süleymaniye’dekilere göre  çok daha mü-
tevaz› örnekler ama oradaki yaflam biçimiyle bütünleflen özel bir kurgu ser-
giliyorlar. Bambaflka bir fiziksel yap›. Çünkü Sulukuleliler için bir arada ol-
ma, birlikte e¤lenme yaflamlar›n›n ayr›lmaz parças›. Evler bak›ms›z kalm›fl,
y›pranm›fl. Suç oranlar›n›n çoklu¤undan yak›n›l›yor. Ancak halk› çok öz-
gün. Bir alan›n s›hhilefltirilmesinde hedeflenmesi gereken, bölgedeki öz-
günlükleri koruyarak oradakilerin yaflam kalitesini, e¤itim ve gelir düzeyini
yükseltecek bir programla haz›rlanacak bir sa¤l›klaflt›rma projesi olmal›d›r.
Ne yaz›k ki bu olmad›. Buradaki sosyal yap›, ‹stanbul’un birçok tarihi böl-
gesindeki durumun tersine bölgenin gerçek kullan›c›lar›yd›. Sulukule’de
yaflayan Romanlar, göçebe de¤il. Bizans döneminden beri oradalar. Bizans
döneminde surlar›n d›fl›na at›lm›fllar, ama Fatih’in yerlefltirme politikas›yla
sur içine al›nm›fllar. 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Ayvansaray’da
ve Sulukule’de yafl›yorlar. Dolay›s›yla yerleflik Romanlar, ‹stanbul’un tarihi
sürecinin ve çok kültürlülü¤ünün bir parças›. Oysa bugün bölge, y›k›mlar
ve halk› terke zorlamalarla s›f›rlanm›fl durumda. Yeni inflaatlar› ve yepyeni
bir mahalle düzenini bekleyen büyük bir rant alan›. Bu çok üzücü.”

“Sulukule: Soyut Miras”

runmas›”, yukar›da da vurgulad›¤›m gibi koruman›n esas› olmas› gereken
otantikli¤in korunmas› yaklafl›m›na ayk›r›. Kuflkusuz korunacak yap›lar›
yaflatmak için kullanmak gerekir. Ancak bu varl›klar yenilenerek
korunurken acaba gerçekten korunacaklar m›, yoksa yenilenmeleri  ad›na
önemli kay›plara neden olacak müdahalelere aç›k m› olacaklar? Bafll›ktan
alg›lad›¤›m›z, korumadan çok yenileyerek yaflatmak. Bu da bizim ülkem-
izde bafl›ndan beri var olan ve büyük tarihi kay›plara neden olan, koru-
man›n yap›s›na ayk›r› yanl›fl bir e¤ilim. Tarih ad›na yan›lt›c› sonuçlara
götüren, an›t› onar›rken yok eden bir tav›r. Çok tehlikeli. Bat›’da, örne¤in
‹talya’da koruma meselesini, asla y›k›p yeniden yapmak olarak düflüne-
mezsiniz. Mesele, yap›y› bütün özgün tarihi nitelikleriyle yerinde tutup,
içine her türlü modern donat›y› getirerek günümüz konforuyla
yaflat›lmas›n› sa¤lamakt›r. 

Bu noktada ‘Kentsel dönüflüm’ uygulamalar›n› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 

Kentsel dönüflüm projeleri ad› alt›nda Süleymaniye, Tarlabafl›, Sulukule,
Fener-Balat projeleri gündemde. Daha da arkas› gelecek, s›rada baflka
yenileme alanlar› da var. Bunlar›n hangisini ele al›rsak alal›m, hepsi
kendine özgü tarihi nitelikler içermekte. Tarlabafl› ile Sulukule’yi  ya da
Süleymaniye ile Sulukule’yi karfl›laflt›rmak mümkün de¤il. Tarihi çevre
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Süleymaniye tarihi konaklar›, evleri ve sokak
dokusuyla özel bir birikim sergiliyor. Bafl›nda Süleymaniye’nin korunma-
s›na  ‘müze kent’ anlay›fl›yla bak›ld›. ‘Müze kent’ olarak koruma  da, mo-
dern restorasyon anlay›fl›nda art›k tart›fl›lmas› bile söz konusu olmayan,
korunmas› gerekli  tarihi çevreyi  y›k›p, eskisinin kopyas› olarak yeniden
yapmak olarak düflünülüyordu. Tabii bu durumun tersini sergileyen müze

Mimarl›k lisans ve yüksek lisans (restorasyon) e¤itimini Ankara’da
yapt›. Prof. Do¤an Kuban yönetiminde doktoras›n› tamamlayan
Ak›n, 1974-2007 y›llar› aras›nda ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Restorasyon
Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Bu süreç içinde ayr›-
ca çeflitli rölöve, restorasyon ve yeniden kullan›m projeleriyle, koru-
ma amaçl› imar planlar›nda görev üstlendi. “19. Yüzy›l›n ‹kinci Ya-
r›s›nda Galata ve Pera” ve “Balkanlarda Osmanl› Dönemi Konutlar›”
adl› iki kitab›, ulusal ve uluslararas› ortamlarda sunulmufl çok say›da
bildirisi ve yay›nlanm›fl makalesi bulunmaktad›r. Nur Ak›n halen ‹s-
tanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k
Bölümü ö¤retim üyesidir.

Prof. Dr. Nur Ak›n kimdir?
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Tasar›m dünyas›ndan Tasar›m dünyas›ndan

“‹nsanlar›n hayat›nda ‘çok özel fleyler’ oldu¤u gibi, mimarlar›n hayat›nda
da çok özel yap›lar vard›r. Bu da benim çok özel yap›m. Bundan sonra da-
ha 'iyi'lerini yapacak olsam da san›r›m bu düflüncem de¤iflmeyecek.” 

Yukar›daki sat›rlar Sak›p Sabanc› Müzesi’nin çok amaçl› etkinlik merke-
zi The Seed'in (Tohum) mimar› Nevzat Say›n’a ait. Say›n'›n en önemli
eserlerinden olan ‘Gön Deri Fabrikas›’n›n birinci yap›s› için kaleme ald›-
¤› bu sat›rlar 1990'l› y›llar›n bafl›nda yaz›lm›fl. Sonras›nda bir çok önem-
li esere, daha iyilerine imza atmakla birlikte, eserleri aras›nda her zaman
'özel' dedikleri olmufl.

Say›n’›n son olarak imza att›¤› 'The Seed' de bu özel yap›lardan. The
Seed özel bir yap›; çünkü özgün, çünkü flafl›rt›c›.

Özgün; çünkü ‹stanbul'da benzeri olmayan bir zemin yap›s›na sahip.
Özel akustik yap›s›yla oda orkestras› için konser salonu olarak tasarlan-
d›¤› halde, girift alt yap›s› sayesinde, salon ve sahne zemininde yap›labi-

len kayd›rmalarla salon bir anda konferans salonuna dönüflüyor. fiafl›rt›-
c›; çünkü tabandan tavana parlak siyahlar içindeki mekanda her biri
bambaflka dokunmufl, bambaflka ve iddial› renklere sahip oturmalar bu-
lunuyor. En konforlusunda bile al›flageldi¤imiz tek tiplerin yerine, hiç bi-
ri di¤erine benzemeyen oturmalar›n içerdi¤i mesaj da bir o kadar çarp›-
c›: Her biriniz özelsiniz, hiçbiriniz di¤erine benzemiyorsunuz! 

“art› 1” okurlar› için, belli bir üsluptansa karfl›laflt›¤› sorunlara çözümler
üreten ve farkl›l›¤› sonuçta yakalayan Mimar Nevzat Say›n'la, mimari ka-
riyerinde önemli bir aflamay› ifade eden The Seed'i konufltuk.

Farkl› sanat dallar›yla iflbirli¤i yapmay› seviyorsunuz. Örne¤in Enis Ba-
tur ile bir çal›flman›z var. Bu tip çal›flmalar size neler kat›yor? Bu türden
çal›flmalar›n›z sürecek mi; yoksa hobi olarak m› u¤rafl›yorsunuz?

Uzunca bir süredir yapmad›m ama hakl›s›n›z, farkl› disiplinlerden ge-
lenlerle ortak ‘ifl’ler yapmay› severim ve çok önemserim. Enis Batur’la

“Her biriniz özelsiniz, hiç biriniz
di¤erine benzemiyorsunuz”
Mimar Nevzat Say›n’›n tasarlad›¤›, Sak›p Sabanc› Müzesi’ndeki çok amaçl› etkinlik
merkezi The Seed, mimari tasar›m›ndaki özgünlük ve ifllevsellikle oldu¤u kadar iç
tasar›mdaki tercihlerin içerdi¤i bu mesajla da benzerlerinden bir ad›m öne ç›k›yor

1978'de E.Ü.G.S.F. Mimarl›k Bölümü’nden me-
zun oldu. 1978-1980 y›llar› aras›nda ayn› okulda
yüksek lisans çal›flmas› yapt›. 1985’ten beri kendi
mimarl›k atölyesinde çal›flmalar›n› sürdürüyor.
1990 (Ürgüp Yeralt›nda Bir Boflluk), 1992 (Gön
Deri Fabrikas› 1. Yap›), 1996 (Gön Deri Fabrikas›
2. Yap›), 1998 (Tekirda¤ Saray, Boflluktaki Beyaz
Ev) y›llar›nda Mimarlar Odas›’n›n; 1998 y›l›nda
Serbest Mimarlar Derne¤i’nin ödüllerini ald›. A¤a
Han Mimarl›k Ödüllerine aday gösterildi. Ülkemi-
zin önde gelen üniversitelerinin mimarl›k fakülte-
lerinde proje jürilerine kat›ld›. 1999’da Bursa Ulu-
da¤ Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde konuk
ö¤retim görevlisi olarak 7. Sömestr Proje Grubu
yönetti. 1999’da Bilgi Üniversitesi’nin yaz okulu
kapsam›nda ‹hsan Bilgin ve Han Tümertekin ile
mimarl›k çal›flmas› yürüttü. Mimarl›k yaz›lar› ve
mimarlarla röportajlar› yay›nland›.

Nevzat Say›n kimdir?

Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi bünyesinde bulunan The Seed, ‘çok amaçl› etkinlik merkezi’ olarak hizmet veriyor.
Toplam bin 700 metrekarelik alanda kurulu The Seed'in konferans ve konser salonu ‹stanbul'da efli olmayan bir özelli¤e sahip. 300 kifli kapasiteli salonun
zemini, iki farkl› seviyede kullan›labiliyor. Altyap›s› sayesinde, sahne zemini de¤ifltirildi¤inde farkl› etkinlikler için uygun ortam sa¤lanm›fl oluyor.
400 metrekare aç›k alan ve 200 metrekare kapal› alandan oluflan toplam 600 metrekarelik fuaye, ileri teknolojiye uygun ses, ›fl›k ve görüntü sistemleri bu-
lunuyor. Parlak ve simsiyah mekan›n en çarp›c› yanlar›ndan biri de her biri farkl› biçim ve renkte tasarlanm›fl olan oturmalar. Özel ve hiç biri di¤erine ben-
zemeyen kumafllar›n kullan›ld›¤› oturmalar, dinleyicilerin her birinin özgünlü¤ünü vurguluyor.

300 özel kifliye özel etkinlik

Bugüne kadar sakin, kolay anlafl›l›r ve rasyonel bir anlay›fl izlediniz. ‘The
Seed’ mimari üslubunuzda nas›l bir aflamay› ifade ediyor? 

Sakin, kolay, anlafl›l›r ve rasyonel olmas› aç›s›ndan ayn› yolu izliyor ama
kuflkusuz kendi öznel koflullar› nedeniyle çok farkl› bir yan› da var. Tutu-
mumuz üslupçu olmad›¤› için karfl›laflt›¤›m›z sorunlar üzerinden çözüm
üretiyoruz. Ve farkl› olmak bafllang›çta karar verdi¤imiz bir fley de¤il, so-
nuçta ortaya ç›kan bir fley. Dolay›s›yla bu yap›, üslubumuzda de¤il ama
mimari kariyerimizde önemli bir aflamay› ifade ediyor.

‘Gön’ ve ‘Boflluktaki Beyaz Ev’in bulunduklar› yeri de¤ifltirme
özelli¤ine karfl›n Dikili- Senan evi ise tam tersine bulundu¤u yere
uyum sa¤l›yor. Üslübunuzdaki bu ikilemin nedeni nedir? 

Az önce dedi¤im gibi; verileri de¤ifltirirseniz sonuç da de¤ifliyor.

Özellikle küresel ›s›nma çerçevesinde dünyadaki mimari yönelimler ne-
lerdir? Türkiye bu geliflmeleri izleyebiliyor mu?

Alternatif enerjiler, pasif enerjiler, sürdürülebilirlik Türkiye’nin de günde-
minde. Henüz gerekli altyap›ya ve anlay›fla ulaflamam›fl olsak bile bütün
olanaklar› zorluyoruz. Ama kabul etmek gerekir ki devlet deste¤i olma-
dan gerekti¤i gibi çözülebilir konular de¤il.

Genç mimarlara neler söylemek isterdiniz?

Merakl› ve iyimser olmalar›n›. 

iki kez birlikte çal›flt›k. Her ikisinde de metinler Enis Batur’un, müdaha-
le edilmifl foto¤raflar benimdi. Ayr›ca yine her iyi çal›flman›n grafik tasa-
r›m› Mehmet Ulusel, renk ayr›m ve bask›lar› da Kemal Ayd›nl› taraf›n-
dan yap›lm›flt›. Serhan Ada ile iki kez çal›flt›k. Biri yine müdahale edil-
mifl foto¤raflar, di¤eri mimarl›k üzerine yap›lm›flt›. Bülent Erkmen’le bir-
likte bir sergi haz›rlam›flt›k. Bizim mimarl›¤›m›zdaki duvar üzerine. Ati-
na Üniversitesi’nin ça¤r›s›yla Venedik Bienali için haz›rlanan ortak ça-
l›flma da, Ege Tak›madalar› üzerine yapt›¤›m›z çal›flma da yine benzer
bir durum. Farkl› disiplinlerden kiflilerle ya da farkl› disiplinler içinde ça-
l›flmak, ayn› konulara farkl› biçimlerde de bak›labilece¤ini ö¤retiyor in-
sana. Ayr›ca iyi bildi¤iniz bir dünyan›n kurallar›ndan s›yr›l›p ‘acemi’ ol-
du¤unuz bir yere gelmek keyifli bir fley. Düzensiz aral›klarla da olsa sü-
rüyor bu çal›flmalar.

Sak›p Sabanc› Müzesi’nde çok amaçl› etkinlik merkezi olarak tasarlanan
‘The Seed’in mimarl›¤›n› üstlendiniz. Kulland›¤›n›z renk ve formlarla ne-
leri amaçlad›n›z? 

The Seed esas olarak oda orkestras› için bir konser salonu. Farkl› müzik
ve di¤er etkinlikler için kullan›lacak olsa da ana ifllevi akustik bir oda or-
kestras› salonu olmas›. Oturma yerleri ve sahne zemini karmafl›k bir alt-
yap› sayesinde de¤ifltirilebiliyor. Bu da farkl› etkinliklerin gerekti¤i gibi
yap›labilmesini sa¤l›yor. Salon d›flardan alg›lanm›yor. Eskiden oldu¤u gi-
bi kocaman bir tafl duvar görüyorsunuz. Bu tafl duvar›n aras›ndaki yar›k-
tan içeri girdi¤inizde alt fuayeye, buradan üst fuayeye ve buradan da sa-
lona ulafl›l›yor. Salon parlak, siyah ve içinde her biri baflka bir renk ve de-
sende sandalyeler var. Hiçbiri ötekine benzemeyen izleyicilerin temsili
biçimleri gibi düflünülebilir. Elipsoid form, farkl› parametrelerin bir arada
de¤erlendirilmesi sonunda neredeyse kendili¤inden olufltu.
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K
Kitapta “Küresel rekabette, iyi kaliteyi ve uygun fiyat› yakalamak yeter-
li olmuyor” diyor ve bu çerçevede ‘kültürel sermaye’den bahsediyorsu-
nuz... Nedir kültürel sermaye?

Hasan Barutçu: Asl›nda ben konunun teorisyeni de¤ilim. Sadece an›-
lar›m› yazd›m ve biraz da içgüdüsel olarak yapt›¤›m›z fleylerden bah-
settim. Ama çok de¤erli insanlar var kitapta… Bu isimlerden ‹lhan Te-
keli yaz›s›nda flöyle anlat›yor: Bat›’da 20. yüzy›l bafl›nda toplumlar,
insanlar, “x flirketin kendilerine ne faydas› var” diye sorgulamaya bafl-
lad›lar. Kurumsal sosyal sorumlulu¤un da temeli, bu sorgulamayla
at›ld›. Sosyal sorumluluk projesini ba¤›fltan ay›ran, toplumun tümünü
de¤ilse bile bir kesimini ilgilendiriyor olmas›d›r. Sosyal sorumluluk
projesi sonuçlar› itibar›yla paylafl›lan bir fleydir. ‹kincisi, kaç›n›lmaz
olarak veya do¤al olarak bunun da bir geri dönüflü vard›r flirketinize.
Bu geri dönüfl, parasal olmak zorunda de¤ildir; itibard›r, sayg›d›r.
Kültürel sermaye de, sanat, e¤itim gibi alanlardaki kurumsal sosyal
sorumluluk çal›flmalar›n›n yaratt›¤› bir sonuçtur. Art›k dünya, flirket-
lerin topluma ne kazand›rd›¤›na bak›yor. Sözlerimin Elginkan
Toplulu¤u’nca çok iyi anlafl›laca¤›n› biliyorum. Çünkü Elginkan Gru-
bu da önemli sosyal sorumluluk projeleri sürdürüyor; Grubun e¤iti-
me ne kadar önem verdi¤ini biliyoruz. 

Selçuk Alten: Bu konsept yeni yeni oluflmaya bafllad›. Basit özetini veren
bir yaklafl›m› aktaray›m; flirketler k›sa vadeli kâr realizasyonunu hedef
edinirlerse ve bir toplumsal hizmeti ihmal ederlerse, yaflayamazlar. Kül-
türel sermaye buradan geliyor. Yani insan ömrünü aflan yaflam seviyele-
rine ulaflm›fl flirketlerin, toplum içinde bir yer edinebilmek için, parasal
sermayelerinin yan›nda bir de kültürel sermaye oluflturmak zorunluluk-
lar› vard›r. Aksi takdirde sadece vahfli bir kapitalist k›s›r döngüye girerler. 

Sosyal sorumluluk projelerinde iki yönlü bir “kazanç” söz konusu…
Topluma kazand›rmak ve flirkete getirileri… 

HB: Bir özel flirketin hiç nedensiz paralar›n› saç›p savurmas› çok kolay
bir ifl de¤ildir. Hele orada profesyonel yöneticiyseniz, paray› sa¤a sola sa-
vuramazs›n›z. Yapt›¤›n›z fleyleri inand›¤›n›z için yapacaks›n›z, flirketini-
zin imkanlar›n›n bir k›sm›n› bunun için kullanacaks›n›z. Bu da tabii ki ge-
ri dönecek. Dönmezse zaten siz de bir ba¤›fl kuruluflu olursunuz. Bir yan-
l›fla da de¤inmek gerek. Elginkan, Eczac›bafl›, Borusan… Bunlar kurum-
sal sosyal sorumluluk alan›nda özel örnekler ama sosyal sorumlulu¤u sa-
dece reklam sponsorlu¤u gibi gören flirketler de var. Büyük bir futbol ta-
k›m›na para verip, isminin arkas›na kendi isminizi koyars›n›z… Ya da bir
hastane ya da bir k›z yurdu açars›n›z, üzerine flirketinizin ad›n› yazars›-
n›z… Bunlar sosyal sorumluluk de¤il reklam kategorisine girer. 

SA: Bu noktada bir eklemem olacak. Sosyal sorumluluk projeleri asl›nda
çok sempatik görülüyor, bir rüya gibi anlat›l›yor ama asl›nda bu ayn› za-
manda geliflmifl kapitalist ülkelerde çok kötüye de kullan›l›yor. Mesela
flimdi resim sanat›na konsantre oluyorsunuz, çok güçlü bir koleksiyon
oluflturuyorsunuz ve o koleksiyona resim veren insanlar›n hepsi, sizden
ald›¤› parayla size ba¤›ml› hale geliyor. Bir lobi oluflturuyor ve o lobiyi
de çeflitli k›sa yoldan para kazanma amaçl› projelerde kullanabiliyorsu-
nuz. Dolay›s›yla Bat›’da “sosyal sorumluluk projesi” diye bafllayan bu tip
hadiselerin çok örne¤i oldu¤u için, bir antipati de yaratm›flt›r. Ama ülke-
miz o kadar bakir, ihtiyaçlar o kadar fazla ki, yapt›¤›n›z her fley Türkiye
aç›s›ndan bir sosyal fayda yarat›yor. fiirket aç›s›ndan bakarsak… Bir flir-

Yöneticiler, yönetici aday› gençler ve ö¤renciler için bir rehber niteli¤i tafl›yan “Sorumluluklar ve Paylafl›mlar Üzerine” isimli kitap-
ta sosyal sorumluluk kavram› da irdeleniyor. Kitapta, alan›nda önemli isimlerin görüflleri ve yorumlar› da yer al›yor. Selçuk Alten,
‹lhan Tekeli, Suha Özkan, Haluk Pamir, Nuri Çolako¤lu, P›nar Beflik, Emre Ünlüsoy, Sibel Asna, Gülsün Sa¤lamer, Alaeddin
Tileylio¤lu, Adil Baykurt, Handan Can, Ahmet Turan Alt›ner, Günay Kayarlar, Turhan Alsaç, Hakan Kodal ve Erdo¤an Da¤l›
yaz›lar›yla kitaba katk›da bulunuyor.

“Sorumluluk ve Paylafl›mlar Üzerine...” 

“Art›k dünya, 
flirketlerin topluma
ne kazand›rd›¤›na
bak›yor”

ket kuruyorsunuz. Bu flirketin çal›flanlar› var. fiirketiniz geliflti¤inde daha
fazla çal›flan›n›z oluyor, onlara katk›da bulunuyorsunuz. E¤er flirketiniz
gelifltikçe çal›flanlar›n›z›n refah›na dönük ifller yap›yorsan›z, onlar› daha
da gelifltiriyorsunuz. ‹flte bu bir toplumsal unsur haline geliyor. Bu top-
lumsal unsuru toplumla bütünlefltiren, sosyal sorumluluktur. Toplumun
parças› olan, toplumda bir yer edinen, itibar sa¤layan bir flirket de çok da-
ha rahat geliflebiliyor, destek görüyor. Siz pazarlama faaliyeti yapmad›¤›-
n›z halde kap›n›z› çal›yorlar, “Bana flu ifli yapar m›s›n›z?” diyorlar. Daha
ne getirisi olsun?

Sosyal sorumluluk projeleri flirketlerin kârl›l›¤›n› azalt›yor mu? 

HB: Mirasyedi gibi paralar› saçarsan›z bu saçmal›kt›r ama do¤ru bir flekil-
de yapt›¤›n›z zaman flirketinizin sayg›de¤er, güvenilir ve kal›c› olmas›n›
sa¤l›yorsunuz. Yani bir kurum kimli¤i getiriyorsunuz. O kurum kimli¤i de
kâr olarak geri dönüyor. Böyle bir hesap yapm›yorsunuz, ama geliyor. 

SA: Spor sayfalar› gazetelerin en çok okunan sayfalar› de¤il mi? Bu say-
falara ilan kabul etmezler. Çünkü çok yo¤undur, çok itibarl›d›r. Bir spor
sayfas›n›n en çok okunan köflesinde isminizin bir haber fleklinde yer al-
mas›n›n parasal ilan de¤erini, reklam bütçeniz içinde bir de¤erlendirin.

HB: ‹sminiz hem de övülerek geçiyor. Tepe Grubu’ndaki bir projemiz-
den örnek vereyim. 1999 depreminde bakt›k ki, arama kurtarmada e¤i-
timli kimse yok. Bizde de yaklafl›k bin güvenlik eleman› var. Genç insan-
lar. Bu gücü kullanal›m, deprem e¤itimi verelim, dedik. Bir k›sm› yurtd›-
fl›na gönderildi ve e¤itim tamamland›¤›nda, k›sa bir süre sonra, neredey-
se s›f›r maliyetle bin kiflilik bir ekip oluflturuldu. Mozambik’te 2000’de sel
felaketi yafland›. Tüm dünyadan yard›m ekipleri ya¤d›. Ama bizim ekip
Mozambik’e ilk giden ekipti. Dünya ve Türkiye medyas› bir hafta boyun-
ca onlar› verdi. Çocuklar›n tulumlar›n›n arkas›nda “Tepe” yaz›yor. Kaç
para harcars›n›z böyle bir tan›t›m için? Biz befl kurufl harcamad›k. ‹ngil-
tere’de e¤itim gördükleri ekiple temas kurmufllar, “insanlar bizden mas-
raflar sizden, var m›s›n›z?” demifller. Ama bizden sonra bu proje at›l kal-
m›fl. Oysa s›f›r denilecek düzeyde maliyeti olan bir proje.

SA: Sosyal sorumlulu¤un kâr›n› anlayacak bir zihniyet laz›m. Ya k›sa va-
deli kâr›n yani buldu¤unuz paran›n üzerine atlayacaks›n›z; ya uzun va-
deli bir flirket planlamaya çal›flacaks›n›z. Birinci ekole aitseniz, onlar için
hiçbir de¤er yarg›s› yok, tek de¤er parad›r. Mesela biz Tepe’deyken Tür-
kiye’de çok büyük iki deprem oldu. Tepe ülkenin en büyük inflaat flirket-
lerindendi ve bir üniversite kurulufluydu. Tepe’ye düflen deprem projele-
rinden para kazanmak de¤il, maliyetine o iflleri yap›p ülkeye hizmet et-
mekti. Biz de öyle yapt›k.

Uzun y›llar üst düzey yöneticilik yapt›¤› Tepe Grubu’ndan
2001’de ayr›lan mimar Hasan Barutçu, 18 y›ll›k yöneticilik
deneyimini kitaplaflt›rd›: “Sorumluluklar ve Paylafl›mlar
Üzerine.” Barutçu’nun ODTÜ’de okul, Tepe Grubu’nda
çal›flma arkadafl› ve halen “PRO-GE” flirketinde orta¤› olan
Selçuk Alten de kitab›n yazarlar›ndan. Barutçu ve Alten, 
“art› 1” okurlar›yla deneyimlerini paylaflt›

Hasan Barutçu (solda)

ve Selçuk Alten



Yap›-Endüstri Merkezi’ndeki EKODesign
2009 Konferans›’nda kentsel planlama,
mimarl›k, yap› malzemesi ve gayrimenkul
sektörlerinin yerli-yabanc› liderleri, yap›
sektöründeki “yeflil duyarl›l›¤›” konufltu

Yap› sektöründe 
‘yeflil duyarl›l›k zirvesi’ 
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“D“Dünya bize atalar›m›zdan miras kalmad›. Biz onu çocuklar›m›zdan
ödünç ald›k”…

Yapt›klar›m›z veya yapmad›klar›m›z yüzünden dünyam›z›n solu¤u
h›zla tükendikçe, bizler de bu K›z›lderili özdeyiflinin anlam›n› idrak
etmeye bafllad›k. Küresel ›s›nma, çevre kirlili¤i, do¤al kaynaklar›n
h›zla tükenmesi sonucu kaybettiklerimizin arkas›ndan bakarken, da-
ha yaflanabilir bir dünya için elimizde kalanlar› de¤erlendirme çaba-
lar› h›zlan›yor. Yap› sektöründe de bu çabalar›n karfl›l›¤›, çevre dos-
tu binalar. ‹flte bu “yeflil bina”lar, Yap›-Endüstri Merkezi’nin organi-
zasyonuyla, yap› sektörünün liderlerini ‹stanbul’da bir toplant›da bu-
luflturdu; EKODesign 2009 Konferans›. 

Yap›-Endüstri Merkezi, mimarl›kta ekoloji ve sürdürülebilirlik alanla-
r›nda kitlesel fark›ndal›k yaratmak amac›yla 2008’de bafllatt›¤› mi-
marl›kta ekoloji ve sürdürülebilirlik çal›flmalar›na bu y›l EKODesign
2009 Konferans› ile devam etti. Yap› malzemesi, gayrimenkul, mi-
marl›k ve planlama alanlar›ndeki üst düzey yetkilileri ile kamu ve si-
vil toplum örgütlerini de buluflturan konferansta, finansman, tasar›m,
mühendislik ve planlama boyutlar›yla “yeflil binalar” ele al›nd›.

Enerjide etkin yap›laflma konusunda sektöre gelecek vizyonunun çi-

zilmesinde büyük katk›lar› olmas› hedeflenen konferans›, Yap› En-
düstri Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan› Do¤an Hasol, “Do¤al denge
h›zla bozuluyor, kaynaklar tükeniyor. Çabam›z, gelecek kuflaklara da
yaflanabilir bir dünya b›rakabilmek içindir" sözleriyle açt›.

Binalar›n çevreyle uyumu önemli 
Konuflmac›lardan Almanya Transsolar GmbH ortaklar›ndan Thomas
Auer, düflük enerji kullan›ml› yap›lar için yeni yöntemler konusun-
da bilgi verirken flöyle dedi: “Binalarda simülasyon imkanlar›n› kul-
lanarak iyilefltirmeler yap›yoruz. Öncelikle projelerimizi gerçeklefl-
tirdi¤imiz ülkelerin yerli mimarilerini ayr›nt›l› olarak inceliyoruz. Ar-
d›ndan iklim, rüzgar, nem ve s›cakl›kla ilgili verilere bak›yoruz. Tüm
bu veriler ›fl›¤›nda bir model oluflturuyoruz. Oluflturdu¤umuz mo-
dellerin mimari ve teknik anlamda niteliklerini de¤erlendiriyoruz.
Çünkü bizler için çevrede b›rakt›¤› etki çok önemli.” 

Feilden Clegg Bradley Studios Sürdürülebilirlik Orta¤› Yüksek Mimar
Bill Gething de sürdürülebilir mimarl›k konusunda tecrübelerini ve
yaklafl›m›n› flöyle aktard›: “‹klim de¤iflikli¤i, çevre için büyük bir so-
run. Dolay›s›yla bizim büyük bir çözüm bulmam›z gerekiyor. Bu ko-
nuda inflaat sektörüne ifl düflüyor. Yenilikçi olmalar› gerekiyor ama ye-
nilikçilik yolunda karfl›lar›na ç›kabilecek dezavantajlardan korkuyor-
lar. Ama bir de¤iflikli¤in yaflanmas› flart. 2050’de bütün binalarda “0”
karbon olmas› hedefleniyor. Önümüzde uzun y›llar var. Ayr›ca bu he-
def için farkl› tasar›m yapan mimarlar›n desteklenmesi gerekiyor.”

Küresel ›s›nma, do¤al kaynaklar›n h›zla tükenmesi, çevre kirlili¤iyle
birlikte gelen risklerle karfl› karfl›ya kal›nmas›, yap› sektöründe çevre
dostu binalar›n tasar›m›na yol açt›. Bu e¤ilimle birlikte “yeflil bina”
denilen yap›lar ortaya ç›kt›. Belli standartlarla sertifikalanan “yeflil
binalar”, enerji tasarrufu, do¤ay› koruma ve konforlu bir yaflam› bir
arada sunuyor. Bir bina bu unvan›, yer seçimi, tasar›m, inovasyon,
yap› malzemelerinin özellikleri, yap›m tekni¤i, at›k malzemelerin
yeniden kullan›m› dolay›s›yla al›yor. 

Yeflil bina

Thomas AuerBill Gething
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Bu projelerden para kazanmad›k ama yine de baflka konularda fayda sa¤-
lad›k. Bu projelerde çal›flan 20 genç mühendis, bizim için çok k›ymetli
olan bir tecrübe edindiler. ‹kincisi, flirketin bütün makineleri parkta bek-
lemek yerine çal›flt›r›ld›. ‹flleyen demir ›fl›ldar.

Sosyal sorumlulu¤u zihniyet olarak kurumsallaflt›ran Elginkan
Toplulu¤u’nun kurulufl felsefesi de “ebedi müessese” olmak. Hemen her
çal›flan› vak›f gönüllüsü… 

SA: Ne güzel söz… Muhteflem bir felsefe… 

HB: Say›n Elginkan, flirketi bir vak›f flirketi haline getirip kurumlaflt›rm›fl.
Bu yolda vasiyet de b›rakm›fl. Bütün bir ekibin bir kurumu oluflturmas›
çok ola¤anüstü bir örnek. Bunlar› derginizden de hissetmek mümkün. 40
y›ld›r çal›flan yönetici, sanki oran›n patronuymufl gibi heyecanla konuflu-
yor. ‹flte, orada bir kurum oluflmufl demektir.

Büyük flirketlerin sosyal sorumluluk projeleri aç›s›ndan ülkemizde gelifl-
mifllik düzeyi nedir?

HB: Öncelikle çok az flirket yap›yor bunu. Sadece birkaç flirket sosyal so-
rumlulu¤u kurumsal yap›ya dönüfltürdü. 

SA: Ama moral düzeltici, umut verici örnekler de var. Türkiye o kadar s›¤
ki, yap›lan her projenin faydas› var. Biz henüz, o vahfli kapitalist ülkeler-
deki kötü niyetli projelerin çok d›fl›nday›z. 

Türkiye’de sosyal sorumluluk nas›l bu flekilde kurumsallaflabilir?

SA: O kadar kötü örnekler oldu ki, insanlar art›k projelere flüpheyle bak-
maya bafllad›lar. “Acaba bunun alt›nda nas›l bir menfaat var?” diye dü-
nüyorlar. Bence bu yeterli bir süzgeçtir. Firmalar art›k Bat›’daki kötü ör-
ne¤i tekrarlamamak için dikkatli davran›yorlar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde flirket yöneticilerinin sorum-
lulu¤u nedir?

HB: Cesur olmak, cengaver olmak...Yapt›¤›n›za inan›yorsan›z, onu önce
veya sonra kabul ettirece¤inize de güveniyorsan›z, ifle giriflmelisiniz. Ol-
mad›, çantan›z elinizde, istifa mektubunuz da cebinizde olacak. 

SA: Proje üretmek… Biz genellikle ticaret merkezi yap›yoruz. Bir iflvere-
nimiz var, her ticaret merkezi için bir sanatç›y› tutuyor. O sanatç› balkon
korkuluklar›n›, merkezi k›s›mlardaki heykelleri tasarl›yor. Yapt›¤›m›z ifl
merkezine bak›yorum, adeta bir müze olmufl... Trabzon’da bir ifl merkezi
yapt›k. Tasar›m›, Trabzonlu olan Bedri Rahmi’nin bir ö¤rencisi yapt›. Me-
kan›n en görkemli yerine, onun bir heykelinin yeniden yorumlanmas›n›
dikti. ‹flte burada yöneticinin ald›¤› karar sonucunda ortaya ç›kan da bir
sosyal sorumluluk örne¤i. Mersin’de bir proje yapt›k, bir sanat merkezi gi-
bi. Beni ümitlendiren de bu. ‹nsanlar›n bunu düflünüyor olmalar›. Bunlar
bizim genç kardefllerimiz ama bizim çok ötemizde düflünmeye bafllad›lar. 

Genç yöneticilere neler söylemek istersiniz bu çerçevede?

HB: Gençler p›r›l p›r›l, çok iyi e¤itim alm›fllar, hemen konuyu kavr›yorlar
ama biraz tak›m oyunu yönleri eksik, bireyseller. Genç yöneticiler iç ses-
lerini dinlemeliler. Yöneticili¤i konu alan çok say›da ve genellikle Bat›

kaynakl› kitaplar ç›k›yor. Evet, faydal› bilgiler oluyor ama mesela “gözün
bir üst amirinin yerinde olacak” gibi çok saçma ö¤ütler var. Halbuki sen
iflini do¤ru yap. Bir baflka olumsuz ö¤üt de, “bildi¤in her fleyi ö¤retme”…
Halbuki alt›ndakileri e¤itip yukar› çekemezsen, yerine koyacak adam›n
yoksa, sen de hayat›n boyunca orada kal›rs›n. Yönetici güvenilir bir ekip-
le çal›flmal›, tak›m çal›flmas›n› bilmelidir. Yetki vereceksiniz ve güvene-
ceksiniz. fiantiyedeki iflçiden de ö¤renece¤iz bir fley vard›r. 

SA: Yöneticinin büyük özelli¤i, olaylar› basite indirgeyebilmek olmal›d›r.
Çünkü etraf›n›zda karmafl›k laf eden çok insan olacakt›r. Olaylar› basite
indirgerseniz, yöneticilik çok karmafl›k bir ifl de¤ildir. Her fleyi bilmeniz
gerekmiyor; bilenden ö¤renmeyi bileceksiniz. Yöneticilerin hangi disip-
lindeyse, karfl› disiplinin özelliklerini ö¤renmeleri gerekiyor. Yöneticinin
en önemli vasf› ise “kral ç›pla¤›” oynayabilecek cesarette olmas›, realitey-
le yüz yüze gelebilmesidir. 

Hasan Barutçu: 1947 y›l›nda do¤an Hasan Barutçu, 1971’de OD-
TÜ Mimarl›k Fakültesi’nden mezun oldu. On y›l kadar çeflitli proje
ve inflaat flirketlerinde çal›flt› ve bu sürenin büyük bir bölümünü
yurt d›fl›nda geçirdi. 1986-2001 y›llar› aras›nda çeflitli kademelerde
üst düzey yönetici olarak Tepe Grubu’nda çal›flt›. Halen, Selçuk Al-
ten’le birlikte kurduklar› Proje ve ‹nflaat Yönetimi Müflavirli¤i fiirke-
ti ‘PRO-GE’nin Yönetim Kurulu Baflkan›.

Selçuk Alten: 1972’de ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nden mezun ol-
du. 1996-1998 y›llar›nda Mesa ‹nflaat Genel Müdürü iken, 1998’de
Hasan Barutçu’nun ›srarlar› sonucu Tepe ‹nflaat’a Genel Müdür ol-
du, Tepe ‹nflaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyeli¤ine getirildi. Alten
de 2001’de Tepe Grubu’ndan ayr›ld›. Halen Barutçu ile kurduklar›
‘PRO-GE’nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›.

Hasan Barutçu ve Selçuk Alten kimdir?

Selçuk AltenHasan Barutçu
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ri art›k kamu bilincinde de yer almaya bafllad›.
Çubuk, modern flehircili¤in kentlerde yaratt›¤›
bozulman›n etkilerinin silinebilmesi ve yeni
modern dönemin kente bak›fl›n›n ortaya konul-
mas› gerekti¤ini ifade etti. Kent tasar›m›n›n, fle-
hircili¤in yeni biçimlenmesi içindeki yerinin da-
ha da belirginleflece¤ini belirten Çubuk flöyle de-
vam etti:

“Ülkemizde yaflanan büyük de¤iflimlerle birlikte
kendini gösteren yeni dönemin flehircili¤e yakla-
fl›mda, kentsel mimari ve ürünlerde çeflitlilik ye¤-
lenmeye bafllad›. Bugünkü ortamda çekici, albeni-
li, gösteriflli uygulamalar ba¤lam›nda, ‘büyücü’ giri-
flimlerin bir proje yar›fl› içine girdi¤ini, bir projeler
vitrinine dönüflen ‹stanbul'da izlemek olanakl›d›r.”

Kentsel Rönesans dönemi
Kongrenin en ilgi çekici konuflmac›lar›ndan biri de
kentsel tasar›m uzman› Prof. Ali Madanipour'du.
Newcastle Üniversitesi'nde ö¤retim üyesi olan Mada-
nipour, kentsel tasar›mla ilgili fütürist yaklafl›mlar›yla
dinleyicilerin ilgisini çekti. Madanipour “Kentsel Rö-
nesans” kavram›n› vurgulayarak flöyle dedi: “Bu kav-
ram›n aç›klad›¤› de¤iflim, global ekonomilerin kalbi
konumuna gelmifl flehirlerde olumlu bir dönüflüm
anlam›na geliyor. Ve bu, herkesin yarar›na gerçek-
lefliyor. Günümüz kentlerinin sürekli de¤iflen karak-
terlerinin flekillendirilmesinde kentsel tasar›ma bü-
yük bir görev düflüyor. Gelecekteki flehirler cazip,
güzel planlanm›fl, çevresel anlamda sürdürülebilir,
refah› yaratan ve paylaflan yerleflimler olacak.”

“D
“Do¤al ve kültürel kaynaklar, s›n›rl› ve art›r›lma olana¤› bulunmayan
de¤erler. ‹flte bu nedenle günümüzde geçerli olan imar planlar› anla-
y›fl›, ça¤›n gerektirdi¤i yeni yaflam mekânlar›, tarzlar› ve olanaklar›n›
ortaya koyam›yor. Gri binalar›n her yerden yükseldi¤i, kent içindeki
yeflil alanlar›n giderek yok edildi¤i büyük yerleflim yerlerimiz, ne ya-
z›k ki iflte bu flehircilik anlay›fl›n›n bir sonucu.” 

Mimar Sinan Üniversitesi fiehircilik Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Aykut Karaman’›n bu sözlerinin tarif etti¤i ‹stanbul, kent tasar›m› ala-
n›ndaki yetkin isimleri buluflturdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü’nce 20 y›ld›r düzenlenen
‘Kentsel Tasar›m Bilim Dal› Kentsel Tasar›m ve Uygulamalar› Sempoz-

yumu’, dördüncü kez uluslararas› kongre fleklinde organize edilerek,
27-28 May›s tarihlerinde tamamland›. Kentsel tasar›m›n güncel, teorik,
e¤itime iliflkin ve uygulamaya dönük yönlerinin tart›fl›ld›¤›, alan›nda
sayg›n uluslararas› bir platform konumundaki kongreye, pek çok ya-
banc› bilim insan› da kat›ld›. 

Kentsel tasar›m› ve iyi örneklerini ortaya koyarak ‹stanbul'un gelece-
¤inin planlanmas›na da öncülük etmeyi hedefleyen kongrenin konufl-
mac›lar›ndan Prof. Dr. Mehmet Çubuk, kökeni 1950'li y›llara ve
ABD'ye dayanan kentsel tasar›m kavram›na atfedilen önemin, Türki-
ye’de yeni kavrand›¤›n› vurgulad›. Çubuk’a göre 1960’l› y›llarda bir
avuç akademisyen taraf›ndan Türkiye’ye getirilen kentsel tasar›m fik-

‘Kentsel Rönesans Dönemi’ne
duyulan ihtiyaç vurguland›

Kentsel tasar›m uygulamalar›n›n masaya yat›r›ld›¤› ‘4. Kentsel Tasar›m Kongresi’, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlendi. Kongrenin düzenleyicisi fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baflkan› Prof. Aykut Karaman, ‹stanbul'un korunabilmesi, do¤ru ve etkin
bir kentsel tasar›m plan›n›n uygulanabilmesi için nüfustaki art›fl›n ve fiziksel büyümenin
önüne geçilmesi gerekti¤ini söyledi

Bu kongrenin ‹stanbul için önemi nedir?

Kentsel tasar›m, son 50 y›lda geliflen önemli bir uzmanl›k alan›. Özellikle
kentin gelece¤ine yönelik ak›lc› kararlar üreten bir disiplin olan kentsel ta-
sar›m; sosyoloji, ekonomi ve mimari gibi çok fakl› boyutlar içeriyor. fiehir-
deki geliflmeleri yönlendirebilecek kapasiteye sahip uzmanl›k alan› olan
kentsel tasar›m, ülkemizde yüksek lisans düzeyinde e¤itim verilen bir di-
siplin. 1956 y›l›nda Harvard Üniversitesi’nde ortaya at›lan kentsel tasar›m,
bizde 1983 y›l›ndan bu yana kendi uzmanlar›na sahiptir. Bu programa mi-
marlar, peyzajlar, sosyologlar ya da ekonomist formasyonlu kifliler baflvu-
rabilir. Yani kentin gelece¤inde fikir sahibi olabilecek bütün meslek grup-
lar›n›n bu disiplin içinde yer almas› istenir.

Kentsel tasar›m, bir ekip çal›flmas›d›r ve bu ekipte uzmanl›k alanlar›n›n hep-
sinin yer almas› gerekir. Yüksek lisans düzeyinde genifl bir bilgilendirmeye
dahil olan kentsel tasar›m uzman› adaylar›n›n bir k›sm› kentsel tasar›m sü-
recinde rol üstlenirken; di¤er uzmanlar ürün tasar›m sürecinde yer al›r. 

‘Kentsel tasar›m’ ‹stanbul'da hüküm süren kaosa çözüm olabilir mi? 

‹stanbul gibi inan›lmaz de¤erlere sahip bir kent için elbette kentsel tasar›-
m›n da önemi çok daha fazla ortaya ç›k›yor. Tarihi, kültürel birimi ve to-
po¤rafyas› ile küller alt›nda kalm›fl gibi duran kentsel dokusu, ‹stanbul’un
zenginli¤ini gösteriyor. ‹stanbul’un uzmanl›k bak›fl aç›s›n›n yönlendiril-
meye, ak›lc› bir sistemle biçimlendirilmeye ihtiyac› var. Kentsel tasar›m›n
misyonu da bu zaten. Bütün dünyada kentsel tasar›m yükselen bir uzman-

l›k alan›. Uzmanl›k alan›; çün-
kü ekip çal›flmas›yla gerçek-
lefltiriliyor. 

‹stanbul’un hâlâ f›rsat› var m›? 

‹stanbul oldukça geri kald›. Is-
tanbul'un kentsel de¤erlerinin
geri kazan›lmas› noktas›nda
çok fazla yanl›fl yap›ld›. Üstelik modernleflme yönünde bir çok taviz veril-
meye devam ediliyor. Bütün bu olumsuz tablonun yan› s›ra son y›llarda
çok büyük bir düzelme gözlemliyoruz. Kamu otoritesinde ve halk›m›zda
gözle görülür bir de¤iflim yaflan›yor. Küresel etkiler ve bask›larla bozulma
tehlikesi yaflan›rken; ‹stanbul gibi flehirlerimiz, bu anlamda çok daha fazla
ilgiyi çekiyorlar üstlerine. 

Peki kentsel tasar›m anlam›nda ‹stanbul'da acilen yap›lmas› gereken
nedir? 

‹stanbul'un büyümesi durdurulmal›. Kentsel tasar›mda ‹stanbul'un kimli¤i-
ni oluflturan, merkezi toparlamaya yönelik fikirlere a¤›rl›k vermeliyiz. Mad-
di olanak ve bilgiler bu tarafa yönlendirilmeli. Dünyada kentsel tasar›mla
ilgili pek çok iyi örnek var: ABD bu konuda çok daha bilinçli. Avrupa’da
Londra ve Paris flehirleri kentsel tasar›mla ilgili çok güzel örnekleriyle an›-
l›yor. Biz de üzerimize düfleni yapmal› ve ‹stanbul'u haketti¤i kentsel do-
kuya kavuflturmal›y›z. 

Uluslararas› Kentsel Tasar›m Kongresi'nin organizasyon baflkanl›¤›n› yürüten
Mimar Sinan Üniversitesi fiehircilik Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Aykut
Karaman ile kongre ve ‹stanbul'un durumu hakk›nda konufltuk

“‹stanbul’u hak etti¤i kentsel dokuya kavuflturmal›y›z”

Prof. Ali Madanipour Manuel da Costa Lobo

Prof. Dr. Madanipour ‘kentsel rönesans’ kavram›na de¤inirken, Manuel da Costa Lobo kentsel tasarım e¤itiminde multi-disipliner çalıflmanın, pedagojinin ve takım ruhunun önemine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Aykut Karaman (sa¤da)
Manuel da Costa Lobo

Büyüteç
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Yap› sektöründe baflar›l› olman›n flartlar› sizce nelerdir?

Yap› sektöründe baflar›l› olman›n formülü asl›nda çok basit: Agresif ol-
mak ve do¤ru projeleri, do¤ru flekilde tamamlamakt›r. Rekabet koflul-
lar›na uyum sa¤layabilmeyi ve kriz dönemlerini iyi yönetmeyi de di¤er
önemli flartlar aras›nda sayabiliriz.

Ekonomik durgunluk sektörü sizce nas›l etkiledi? Bundan sonras› için
öngörüleriniz nelerdir?

Krizden etkilenmemek elbette mümkün de¤il. Krizin en büyük etkile-
rinden biri psikolojik boyutta oluyor ve herkesi y›prat›yor. Ancak az
önce de söyledi¤im gibi, krizlerden büyüyerek ç›kt›k. Yani krizlerle il-
gili antikor ürettik. Yaflad›¤›m›z bu krizde de moralimiz yerinde ve bu
dönemden de psikolojik olarak büyüyerek ç›kaca¤›m›za inan›yorum.
Tamamlamak üzere oldu¤umuz Carpe Diem Claros, bu y›l yap›lan en
büyük otel yat›r›m›d›r. Krize denk gelmesine ra¤men yat›r›m› durdur-
mama karar› almam›z›n temel nedeni; bu ülkeden ald›¤›m›z de¤erleri
yeniden bu ülkeye geri vermek istememizdir. Krize ra¤men agresifli¤i-
mizi hiç bozmad›k. Bundan sonra belki de krizin yukar› do¤ru ivme
kazanaca¤› bir döneme girece¤iz. Bu dönemde bir tak›m riskleri ala-
rak, ayn› geminin içinde oldu¤umuz gerçe¤ini göz ard› etmeden, ge-
miyi terk etmeden yola devam edece¤iz. Yat›r›m kararlar›m›z›n hiçbi-
rini kriz nedeniyle iptal etmedik. 

Devam eden projeleriniz var. Bundan sonra yapmak istedikleriniz de…

Bu y›l daha önce tahsisini ald›¤›m›z; Özdere bölgesindeki Carpe Diem
Claros Oteli’nin inflaat›n› bitirmek üzereyiz. 17 May›s tarihinden itiba-
ren turist a¤›rlamaya bafllayacak. 2007 itibariyle Romanya’da anahtar
teslim taahhütlü olarak Cosmopolis Projesi’ne bafllam›flt›k. Do¤u Avru-
pa’n›n en büyük ve en prestijli konut projesidir. Yine orada ilk Türk Av-
rupa Üniversitesi’ni infla ediyoruz. Bundan sonra Romanya merkezli
olmak üzere; Avrupa’da da taahhüt ve emlak projeleri üretece¤iz. Bu-
nun yan› s›ra dünyan›n farkl› yerlerinde özel projelerde yer alarak Tür-
kiye’nin sanat yap›s›n› ortaya koyan firma olma yolunda ilerliyoruz.
Turizm sektöründe yat›r›mc› üretici olarak olmaya devam edece¤iz. 

Mimari ve yap›sal anlamda “gelece¤in Türkiyesi”ni gözünüzde nas›l
canland›r›yorsunuz?

Türkiye’yi ‹stanbul özelinde konuflmak isterim. ‹stanbul dünyan›n mer-
kezi, böyle görmek gerekir. Tarih boyunca oldu¤u gibi; gelecekte de
cazibesini yitirmeyecek bir flehirde yafl›yoruz. ‹stanbul’da hiçbir fley
ederinin alt›nda gitmeyecektir. Bu k›yamete kadar böyle devam eder,

çünkü buras› çok özel bir co¤rafya. ‹nsanlar var oldukça temel ihtiyaç-
lar›ndan biri bar›nma ve bar›nman›n konforunu artt›rmakt›r. Bu ihtiyaç
oldu¤u sürece, Türkiye gelifltikçe konfora olan e¤ilim, ‹stanbul baflta
olmak üzere Türkiye’nin tamam›nda etkili olacakt›r. ‹stanbul emlak ve
yap› sektörü, on y›l içinde Avrupa ve hatta dünyan›n en önemli ve pa-
hal› flehirlerinden biri olacak. Dünya imparatorluklar›n›n baflkenti olan
‹stanbul bugün dünyan›n da merkezinde yaflamaktad›r. Öte yandan
mimari, do¤a ve çevre kayg›lar›n›n birlikte yafland›¤›, projelerin de bu
do¤rultuda gelifltirilece¤i bir döneme giriyoruz. Çevre bilinci artt›kça
bu bizim iflimize de olumlu olarak yans›yacakt›r. Biz firma olarak re-
kabetin içinden geliyoruz. Rekabetin sektörleri gelifltirdi¤i kanaatinde-
yiz. Buna uyum sa¤layamayanlar›n da küresel pazarda ayakta kalma
flans›n›n bulunmad›¤›n› biliyoruz. Türkiye’nin modern ve an›tsal yap›-
lara ihtiyac› bulundu¤una inan›yorum. ‹flte Yap› Market’in önümüzde-
ki döneme yönelik en önemli hedeflerinden biri de bu: Türkiye’nin sa-
natsal ve an›tsal yap›lar›n› hayata geçiren kurum olabilmek…

“B
“Bizi Akdeniz Bölgesi büyüttü” diyen Yap› Market Group Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Bülent A¤açc›o¤lu, baflar›lar›ndaki en önemli kilometre
tafllar› olarak ekonomik kriz dönemlerindeki stratejilerini ve Türki-
ye’nin yan› s›ra tüm dünya ülkelerindeki yat›r›mc›lara sunduklar›
anahtar teslim projelerini gösteriyor. Gururla s›ralad›¤› bütün bu pro-
jelerde flimdiye dek kalitesi nedeniyle Elginkan ürünlerini kulland›kla-
r›n› ve hiçbir flikayet almad›klar›n› söyleyen A¤açc›o¤lu, yap› sektö-
ründe baflar›n›n formülünü flöyle veriyor: “Agresif olmak ve do¤ru pro-
jeleri do¤ru flekilde tamamlamak.” A¤açc›o¤lu “art› 1”e baflar› ad›mla-
r›n› anlat›rken, Yap› Market olarak “Türkiye’nin sanatsal ve an›tsal ya-
p›lar›n› infla etmeyi” hedeflediklerini aç›kl›yor.

Öncelikle inflaat sektörünün de¤iflik alanlar›nda faaliyet gösteren flir-
ketleri bünyesinde bar›nd›ran Yap› Market Group’un baflar› yolculu-
¤undaki kilometre tafllar›n› ö¤renebilir miyiz?

1996 y›l›nda iki ortakla girdi¤imiz inflaat sektöründe ilke ve prensiple-
rimizle baflar› grafi¤ini yükselttik ve bugün sektörün de¤iflik alanlar›n-
da faaliyet gösteren flirketleri bünyesinde bar›nd›ran, yedi ortakl› Yap›
Market Group olarak sektörde yerimizi ald›k. Tesadüfen de¤il, kurgu-
su ve alt yap›s› kurulmufl bir ifl anlay›fl›n› hayata geçirdik. ‹leriye dönük
olarak pazarlama ve sat›flta endüstriyel yap› malzemeleri ve tafleronluk
ifllerine girmeyi düflünüyorduk. Sonras›nda da içinde bulundu¤umuz
bölgeye uygun, anahtar teslimi h›zl› projeler ortaya ç›kartmaya baflla-

“An›tsal yap›lar
infla edece¤iz” 

Yap› Market Group Yönetim Kurulu
Baflkan› Bülent A¤açc›o¤lu:

Carpe Diem ClarosCosmopolis Projesi

“Elginkan Toplulu¤u’na kendi
kurumumuz gözüyle bak›yoruz”

Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümünü bitirdik-
ten sonra bir süre özel sektörde çal›flan Bülent A¤açc›o¤lu, 1994
y›l›nda Y›ld›z Mühendislik isimli Statik Proje ve Betonlaflma ofisini
kurdu. 1996’da ise Yap› Market Ltd.fiti’ni kurdu. Halen Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevini yürütüyor. Yap› Market'in yapt›¤›
çal›flmalardan ötürü çok say›da ödülü bulunuyor.

Bülent A¤açc›o¤lu kimdir?

Yap› sektöründe baflar›n›n formülünü “agresif
olmak ve do¤ru projeleri, do¤ru flekilde
tamamlamak” olarak tan›mlayan Yap› Market
Group Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent
A¤açc›o¤lu, flimdiye kadar hayata geçirdikleri
bütün projelerde Elginkan ürünlerini
kulland›klar›n› söyledi

d›k. Bizi biraz da Akdeniz Bölgesi’nin özellikleri zorlad›, dolay›s›yla
Yap› Market olarak bölgenin sundu¤u avantajlarla büyüdük. Turistik
yap›lar, ticari yap›lar ve lüks konut alanlar›nda projelendirme, sunufl,
endüstriyel yap› malzemelerinin pazarlanmas›, sat›fl sonras› teknik hiz-
met deste¤inin verilmesi, endüstriyel yap› teknikleri kullanarak uygula-
ma ve taahhüt faaliyetlerinde bulunuyoruz. Antalya’dan ‹stanbul’a, ‹s-
tanbul’dan tüm dünya ülkelerindeki yat›r›mc›lara sundu¤umuz anah-
tar teslim projeler; baflar›m›z›n en önemli kilometre tafllar› olarak gös-
terilebilir. E¤itim, teknoloji ve insana yat›r›m yapman›n getirdi¤i bafla-
r›n›n hakl› gururunu yaflayan Yap› Market Group, mimariyi, esteti¤i ve
mühendisli¤i buluflturarak her yeni proje ile gelece¤in Türkiye’sinde de
var olmaya devam edecek. Yap› Market Group olarak, kuruldu¤u gün-
den bugüne ve yar›na zoru baflarmay› imkâns›z› zorlamay› ilke edin-
dik. Bu süreçte Türkiye’nin krizleriyle de tan›flt›k. Yap› Market, bütün
krizlerden büyüyerek ç›kt›. ‹çinde bulundu¤umuz küresel ekonomik
krizden de büyüyerek ç›kaca¤›m›z› düflünüyorum. Örne¤in 2001 kri-
zinde herkes küçülürken biz büyüdük. Küçülmeyi hedeflemedi¤imiz
için büyüdük. Az olan ifllerden fazla pay alabildi¤imiz için büyüdük.
2001 krizi bizim için, en önemli kilometre tafllar›ndan biridir. 

“Elginkan Toplulu¤u’na kendi kurumumuz gözüyle bak›yoruz. Elginkan
Toplulu¤u ile tan›fl›kl›¤›m›z, bu ifle bafllad›¤›m›z ilk y›llara kadar daya-
n›yor. O günden bu yana neredeyse bütün projelerimizde Elginkan’›n
markalar›n›, E.C.A. ve SEREL ürünlerini kulland›k. Bütün anahtar teslimi
projelerimizde E.C.A. ve SEREL markalar› vard›; Club Park Conti, Justi-
niano Park Conti, Long Beach Park, Belek Beach ve son olarak Carpe
Diem... Yurtd›fl›nda da Cosmopolis projemizin tamam›nda E.C.A. ve
SEREL ürünleri kulland›k. Tabii projelerimizde yerli üretim malzeme
kullan›lmas› bizim için çok önemli. Ancak Elginkan’› tercih nedenimiz
bununla s›n›rl› de¤il; Elginkan’›n kalite anlay›fl› ve ürünlerin arkas›nda
durmalar› da iflbirli¤imizin bafll›ca nedenlerinden biridir. Ayr›ca Elgin-
kan Toplulu¤u’nun yöneticilerini de insani iliflkiler aç›s›ndan tan›yor ve
yönetimsel anlamda da çok be¤eniyorum. Turizme yönelik projelerin
sahipleri öncelikle kalite ve iflletme esnas›nda oluflabilecek tasarruflar›
dikkate al›yor. Kendi yat›r›m›m›z› yaparken de bak›fl aç›m›z ve insanla-
ra vermeye çal›flt›¤›m›z kalite ve ürünle ilgili mesaj da bu zaten… Aç›k-
ças› flimdiye kadar Elginkan ürünleriyle ilgili hiçbir flikayet almad›k, bu
da bizim iliflkilerimizdeki devaml›l›¤› sa¤l›yor. Bu, asl›nda bizden de¤il;
E.C.A. ve SEREL ürünlerinin kalitesi ve istikrar›ndan kaynaklan›yor. El-
ginkan, bence örnek flahsiyetlerden biri… Markas›yla da örnek olufltur-
maya devam ediyor.”
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Keyifli buluflmalar

“‹nad›mdan 
karikatürist 
oldum”
Kad›nlar Türk mizah›nda 1900’lerin bafllar›nda kalem oynatmaya bafl-
lad›larsa da, karikatüre kad›n dünyas›ndan çizgiler tafl›malar›n›n tarihi
o kadar eski de¤il. Türkiye mizah yoluyla kad›nlar alemine, O¤uz
Aral’›n 1972 y›l›nda ç›kard›¤› G›rg›r dergisiyle girdi. Efsanevi derginin
“Biz B›y›ks›zlar” köflesindeki kad›n çizerler, karikatüre farkl› bir bak›fl
getirerek yeni bir dönemi bafllatt›. “B›y›ks›zlar”dan biri de Ramize
Erer’di. Halen hayat›n› ‹stanbul ile Paris aras›nda sürdüren Erer, karika-
tür olarak Türk kad›n› ve onun hayat›n› daha zengin buluyor. Erer’e gö-
re iki ülke aras›ndaki bir fark da, Türk çizerlerin daha cesur olmas›. Erer
ile G›rg›r dönemi, karikatür ve resmi konufltuk. 

Resim e¤itimi ald›¤›n›z halde, ülkemizin önde gelen karikatüristlerin-
den oldunuz... Neden ve nas›l karikatürü seçtiniz? 

Karikatür çizmeye on alt› yafl›nda bafllad›m. O zaman karikatür benim
için kendimi ifade etmemin, sosyalleflmenin, 'ben de var›m' diyebilme-
nin bir yoluydu. Akademi’de resim hocam Adnan Çoker ilk ya¤l› boya
resmime bak›p, "Söyleyebilece¤im bir fley yok, sen zaten ressams›n" de-
di. G›rg›r’da ise O¤uz Aral “Senden karikatürist olmaz, sen hüznü çok
seviyorsun” diyordu. Galiba inatç›l›k yapt›¤›mdan karikatürü seçtim. 

Nas›l bir çocuktunuz?

Komik, yaramaz biri de¤ildim. Kendi halinde hatta içe kapan›kt›m.
Kendi iflini kendi halleden bir çocuktum. Ama asl›nda mizahç›lar›n ço-
¤u da afla¤› yukar› benzer karakterlerdedir. 

G›rg›r’daki “B›y›ks›zlar”dan önce çizginizde kad›n dünyas› var m›yd›?

Henüz kad›n bak›fl› yoktu. Kendimize ait bir çizgimiz de
yoktu; ö¤renme sürecindeydik o zamanlar. Kad›n, kad›n
duyarl›¤› konular›n› düflünüyorduk ama bunlar›n çizginize
yans›mas› için bir süreç gerekiyor. 

B›y›ks›zlar nas›l ortaya ç›kt›?

O¤uz Aral G›rg›r’daki kad›nlar› bir araya getirdi. Bunun hem
olumlu hem olumsuz sonuçlar› vard›. Bize belirli bir yer ve-
rildi¤i için, kal›c› olmakla birlikte s›n›rlar›m›z çizilmifl oldu.
Küçük bir yere hapsolmufltuk. Do¤rusu biz de bu durumu pek
zorlamad›k. O¤uz Aral da bize karfl› daha yumuflakt›, daha
anlay›fll›yd›. Orada kalmam›z yönünde bir gayreti vard›.

O¤uz Aral’›n ö¤rencisi olmak size ne katt›?

Cesaret ve çal›flkanl›k. Bir karikatürü say›s›z defalar çizdi¤imiz
olurdu. Ama inan›lmaz bir disiplin ve çal›flma biçimi verdi bi-
ze. Öyle bir ifl disiplini ki, O¤uz Aral’›n yetifltirdi¤i bütün çizer-
ler, her gün çizebilirler. ‹yi ki bizimle o kadar çok u¤raflm›fl. Sa-
dece bizimle de¤il, dergiye gelen yüzlerce mektup ve çizerle de
ilgilenirdi. 

Ayn› soruyu G›rg›r için soral›m. G›rg›r sizin için ne demekti?

G›rg›r’a gitmek beni çok heyecanland›r›rd›. Hatta akademiye gitmek-
ten daha çok. Çok zeki adamlar vard› orada. Biz dahil her fleyle alay
ederlerdi. Önce biraz bocalasa da, insan daha sonra düflünmeye bafl-
l›yor. Çok etkileyici bir atmosfer.

Peki G›rg›r disiplininin sonras›nda neler oldu?

H›b›r benim için müthifl bir özgürlük demekti. O¤uz Aral's›z ayaklar›-
m›z›n üstünde duruyorduk. Daha çok, daha özgürce çizmeye baflla-
d›m. Rahatlad›m. 

Resim sanat› daha çok duygular›n d›flavurumuyken, karikatür daha
çok hayattaki duruflun elefltirel yans›mas›... Resim sanat› ile karikatü-
rü nas›l ba¤daflt›rd›n›z?

Akademiyi bitirdikten sonra tek bir resim bile yapmad›m. Kendimi ta-
mamen karikatüre verdim. Ben bir kaç ifli ayn› anda yapabilen insan-
lardam de¤ilim galiba.

Karikatürü seçti¤inizde içinizdeki ressam› ne yapt›n›z? 

‹çimdeki ressam› erteledim ama flu günlerde deli gibi, tekrar resim yap-
mak istiyorum. Belki de Paris’te yaflaman›n etkisi bu. Bu flehirde, her
yerde resimle, ressamlar›n izleriyle karfl›lafl›yorum; bu da bana müthifl
bir resim yapma heyecan› veriyor. 

Farkl› iki kültür içinde yaflad›n›z, yafl›yorsunuz. Paris'te Parisli kad›n›
çizmeye bafllasan›z, bu tipin Türk kad›n›ndan ne fark› olurdu? 

Kilosuz, kuru, biraz asabi, neflesiz, az flefkatli... fiimdiki gibi çizme haz-
z›n› yaflayamazd›m belki de.

Tiplemelerinizi nas›l yarat›yorsunuz? Hangisini seviyor, hangisinden
nefret ediyorsunuz?

Bütün tiplerimi ilk karikatürlerimde kulland›m. Bir çeflit deneme çeki-
mi gibiydi onlar. Efli Nadide’yi nefleyle, Ezik Han›m’› ac›yarak, Kötü
K›z’› mesafeyle ama hepsiyle özdeflleflerek çizdim. 

Mizahç› deyince insan›n akl›na, kendinden fazlas›yla emin, bir yan›y-
la ac›mas›z, bir yan›yla müdanaas›z, kompleksler üstü, bu yüzden de
korkutucu bir tipleme geliyor... Tabii bir de en ciddi meseleleri bile
gülünç hale sokmalar› var... 

Karikatüristlerin de kompleksleriyle, güvensizlikleriyle, s›radanl›klar›y-
la di¤er insanlardan hiçbir farklar› yok. Ama Allah hiç kimseyi bir ka-
rikatüristin diline düflürmesin, derim.

Anne olmakla böylesine yo¤un bir tempoda çal›flmak nas›l ba¤dafl›yor? 

Son zamanlardan bir örnek vereyim: Gazete karikatürümü o¤lumu
okuluna yetifltirmeye çal›fl›rken, insanlar›n merakl› bak›fllar› alt›nda
otobüste, elimdeki büyükçe bir albümün üzerinde çizdim. Çünkü her
gün Radikal Gazetesi’ne bir karikatür göndermek zorunday›m.

Y›l›n belli zamanlar›n› Paris’te geçiriyorsunuz. Paris’te nas›l bir haya-
t›n›z var? 

Kendimi burada bir kad›n sanatç› olarak çok hafiflemifl hissediyorum.
Paris kafelerinde oturmak, flehri keflfetmek, genifl bulvarlarda özgürce
dolaflmak en büyük keyfim.

Bir dünya vatandafl› olarak, hele ki flimdilerde Paris'ten bakt›¤›n›zda
Türk mizah›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Buradaki çizerler güven içinde karikatürlerini yap›yorlar. Bizimkiler
kelle koltukta... En belirgin fark bu; biz daha cesuruz. 

O¤uz Aral’›n ilk ö¤rencilerinden olan Ramize Erer, K›rklareli do¤um-
lu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
mezunu. G›rg›r, H›b›r, Feminist Pazartesi dergilerinin ard›ndan halen
Radikal Gazetesi’nde Tehlikeli ‹liflkiler ve Kötü K›z karikatürlerini çi-
ziyor. Ramize Erer’in flimdiye kadar yay›mlanan kitaplar› flunlar: Evli-
lik (Can Yay›nlar›, 2006), Kötü K›z (Leman Kitaplar›, 1999) , Tehlike-
li ‹liflkiler (‹letiflim Yay›nevi, 2000), Bir B›y›ks›z (Joker Yay›nevi, 1995),
Efli Nadide (Parantez Yay›nlar›, 1995). 

Hem ‹stanbullu hem Parisli

Sevenleri, Ramize Erer’in karikatürlerini, onun
inad›na borçlu. Akademi’de hocas› ilk ya¤l› boya
resmine bak›p “Söyleyebilece¤im bir fley yok, sen
zaten ressams›n” derken, G›rg›r’da O¤uz Aral’›n
yorumu “Senden karikatürist olmaz, hüznü çok
seviyorsun” olmufl. Erer, inatla karikatürü seçmifl

Keyifli buluflmalar
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den dilimizi korumak için kendimizi sevmemiz, kendimize özen göster-
memiz gerekir ki, bir parçam›z olan dilimizi de sevip özen gösterelim. 

Türkçe’nin farkl› kullan›mlar› var; edebiyatta ayr›, gündelik yaflamda
ayr› bir dilde konufluyoruz... 

Dilin çeflitleri yan›nda bir standart dil var ki, iflte sokak dili, argonun d›-
fl›nda as›l yürürlükte olmas› gereken dil bu. Bütün medyan›n standart ka-
bul etmesi gereken dil bu. Yoksa dilin, kullan›m alanlar› farkl›, bu alan-
lara göre ald›¤› adlar da farkl› olabilir. Örne¤in sokaktaki dille fliir yaz›l-
maz, anne babaya seslenirken kullan›lan dille cumhurbaflkan›na sesle-
nilmez. Edebiyat yap›t› oluflturulan dille kavga edilmez gibi... Bunlar
hep yaflam›n ayr› alanlar›, dolay›s›yla o ayr› alanlar›n da ayr› dilleri var.
Bunlar› birbirinden farkl› tutmak gerekiyor ama hepsinin bulufltu¤u or-
tak bir zemin var ve standart dil dedi¤im fley zaten o.

Bir televizyon dizisindeki karakter, yap›s› gere¤i sokak Türkçesi konu-
fluyor mesela... Aksi, gerçekçilik duygusunu yok etmez mi? 

Elbette, tip yarat›rken, giyimle, kuflamla oldu¤u kadar dille de destekle-
mek durumunday›z. O dizideki tip kabaday›ysa, ondan roman kahra-
man›n›n konuflmas›n› beklemek abes olur. Ancak televizyonlarda elefl-
tirilen dil kullan›m›, daha ciddi kullan›m alanlar›nda, sözgelimi ana ha-
ber bültenleri için sözkonusu olabiliyor. Ana haber bültenlerinde kulla-
n›lan hep ayn› kal›p ifadeler, anlat›m bozukluklar›, tutars›zl›klar elefltiri-
liyor. Ancak dizi yazar›n›n da bir sorumlulu¤u vard›r. Türkçeyi e¤ip bü-
kerek hatta ezip üstünde tepinerek bir güldürü yakalanmaya çal›fl›l›yor.
Dizilerde kullan›lan bir tak›m söyleyifller h›zla topluma yay›l›yor. Hatta
o kadar h›zl› yay›l›yor ki, siz o sözün do¤rusunu her yerde her an söyle-
seniz, yanl›fl›n yay›lma h›z›n›n onda birine yetiflemezsiniz. O yüzden
eline mikrofon alan, kalem alan herkesin büyük bir sorumlulu¤u var. 

‹nternet de Türkçe’yi bozan alanlardan biri diyebilir miyiz?

Bu, flifreli bir dil haline geldi. Ç harfini, ch ile fl harfini sh ile yazmaya
çal›fl›yoruz. Buradan harf ço¤alt›rken, baflka yerden de harf azaltmaya
çal›fl›yoruz. Selam yerine “slm”, merhaba yerine “mrb” diyoruz. Bu flif-
releme zaman kazand›rs›n diye yap›l›yorsa e¤er, yap›lan bir deney sonu-
cunu aktaray›m: Mesaj› bütün harfleri kullanarak yazmak daha k›sa za-
man al›yor. Çünkü neyi ataca¤›m diye düflünmüyorsunuz. 

Türkçe’yi böyle kullanmakla birey ve toplum olarak ne kaybediyoruz?

Türkçe’yi hoyrat kullanmakla özgüven yitiriyoruz. Dilimizin kendimizi

ifade etmeye yetmedi¤ini sanmaya bafll›yoruz. Düflünme kapasitesinin
artmas› da dile egemen olma oran›yla sa¤lanabilecek bir fley. 

Dildeki k›s›rlaflt›rma iletiflim d›fl›nda da m› hayal gücümüzü s›n›rl›yor? 

Evet. Hayallerimizi de dille kuruyoruz, düflüncelerimizi dille oluflturuyo-
ruz. ‹nsan yapaca¤› resmi de dille düflünüyor, oraya vuraca¤› renkleri
de. Bir fley icat edeceksiniz onu önce kafan›zda dille yarat›yorsunuz, da-
ha sonra eser haline getiriyorsunuz. ‹nsan en iyi anadili içinde düflünür,
en iyi anadili içinde kalarak yaratabilir. Baflka dili çok iyi ö¤renebiliriz
ama en iyi bildi¤imiz dili anlatmak için bile söylenen fley bellidir: Ana
dili gibi konufluyor. Bir baflka dili, “gibi” ya da “kadar” bilebiliriz...

Dilimizi sevebilmek için önce do¤ru anlamal›y›z öyle mi? 

Türkçe sevilmesi kolay bir dil. Sevmek için bizi zorlamaz. Pek çok bafl-
ka dilde oldu¤u gibi söylenifl zorlu¤u içeren sözcükleri kapsam›yor. Bir
çal›flmamda örne¤in renk adlar›n› s›ralad›m. Dünyan›n hiçbir yerinde
bu kadar renk ad› yoktur. En küçük geçifller bile baflka adland›r›lm›fl: K›-
z›l, al, afl›, boz, çividi, ebruli, eflatun, çividi, gümüfli, firuze, kestane, ha-
ki, kuzguni, nefti, leylak, limoni, menekfle, tirfle, yakubi, zeytuni, flarabi,
viflne, zifiri, bordo, krem, güvez, kehribar, taba, kurfluni… Bunlar tek
sözcükten oluflanlar. Bileflik sözcükler; kavuniçi, camgöbe¤i, yavrua¤z›,
limonküfü, balköpü¤ü, devetüyü, fildifli, gülkurusu, kazaya¤›, külrengi,
narçiçe¤i, ördekbafl›, kazboku, safransar›s›, tozpembe, balrengi...

Gökkufla¤›ndan çok rengi olan bir dilimiz varm›fl me¤er…

Evet. Türkçeyi az›msarken bu zenginlikleri biliyor muyuz, fark›nda m›-
y›z diye sormam›z laz›m. Dilin zenginli¤i kelime say›s›yla ölçülmez. Ya
da tek ölçüt bu de¤ildir. Türkçe’de matematiksel yap›, bir sözcü¤ün bir-
birinden çok farkl› anlamlara gelmesini sa¤lar. Biz bunu bile afla¤›lama
nedeni yap›yoruz, “lastik gibi nereye çeksen oraya gider” diyoruz. Me-
sela çekmek eylemini alal›m, bir fleyi çekmekteki “fley” sözcü¤ünü de-
¤ifltirdi¤iniz sürece çekmek eyleminin anlam› de¤ifliyor. Çekmek sözcü-
¤ünü tek bir sözcük olarak görmek insafa s›¤ar m›? Çekmek sözcü¤ü tek
bafl›na yüz-yüz elli anlam› karfl›l›yorsa bu dile yoksul diyen kendi yok-
sullu¤una yans›n. Bilmiyorsak, bilmedi¤imizin fark›na var›p ö¤renmeye
çal›flmal›y›z. Ama bilmedi¤imiz fleyi yokmufl gibi farz etmek kendimizi
kand›rmaktan baflka bir fley olmaz. 

1948’de Ayval›k’ta do¤du. ‹stanbul Yüksek Ö¤retmen Okulunu ve ‹stan-
bul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nü bitirdi. Edebiyat ö¤ret-
meni ve ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›. Halen Y›ld›z Teknik Üniversite-
si’nde ö¤retim üyesi. 
Ulusal ve uluslararas› bir çok ödüle sahip olan Hepçilingirler’in eserlerin-
den baz›lar› flunlar: 
“Sabah Yolcular›”, “Eski Bir Balerin”, “Potlu¤u Gidermek”, “Ne Güzel
Ölmüfltüm”, “Savrulmalar”, “Off”, “Türkçe Günlükleri”, “Dlin Zamana
Dokudu¤u, Türkçe Günlükleri”, “Y›ld›zlar›n Suya Döküldü¤ü: Türkçe
Günlükleri”, “Dedim Ah”, “Tanr›kad›n”, “Üç Nokta Bir Çizgi”. 

Feyza Hepçilingirler kimdir?DDil neden bu kadar önemli? Önemli olan anlaflmak de¤il mi?

Küreselleflmeden dünya zenginliklerinin bir araya gelmesi, hepsinin ortak bir zenginlik olufltur-
mas›n› anl›yorsak e¤er buraya bizim kataca¤›m›z fleylerin hemen hemen tümü dille ilgilidir. Kül-
türümüz, bütün kültürlerde oldu¤u gibi dil temeline dayal›d›r. fiark›m›z, türkümüz, fliirimiz, a¤›-
t›m›z, destan›m›z her fleyimiz dilimiz. Bizi biz yapan de¤erlerin bafl›nda saymak gereken bir öge
dil. Sadece ulusal kimlik aç›s›ndan de¤il, insan›n bireysel varl›¤› aç›s›ndan da... 

Asl›nda hepimiz Türkçe konufluyoruz ama anlaflam›yoruz galiba?

Anlaflam›yoruz de¤il, dilimize hoyrat davran›yoruz. Yoksa anlaflabiliriz; el kol iflaretleriyle de
anlaflmak mümkün. Yaln›zca gündelik ihtiyaçlar› anlatmak için el kol iflaretleri fazla bile gelir
insana. Ancak daha derin ihtiyaçlar› anlatmak için herhalde dili ustaca kullanmak gerekir. Ko-
rumak için de dili iyi kullananlar›n dinlenmesi, okunmas› gerekir. Bunlar radyo ve televizyon ol-
mal›d›r. Ne yaz›k ki bizde dili en kötü kullananlar televizyoncular. Bir çok kifli dilin kurallar›n›
iyi radyolar dinleyerek ö¤renmifltir. Çok özenli bas›lm›fl gazeteler okuyarak yaz›mla ilgili pek
çok fikir edinmifltir. Bu, okuldan geçti¤i kadar, yayg›n e¤itimden de beslenen bir damar. O yüz-

Seksen y›l önce yap›lan harf
devrimiyle Türkçeyi en iyi
ifade eden Türk Alfabesi’ni
kullanmaya bafllad›k. Bu
süreçte Türkçe, pek çok
badire atlatt›. Gelinen noktay›
Türkçe’ye gönül veren bir
ustayla konufltuk. Feyza
Hepçilingirler Türkçe’nin
renklerini anlatt›

Türkçe’nin gökkufla¤›ndan
daha çok rengi var

Türkçe’yi hoyrat kullanmakla özgüven 
yitiriyoruz. Dilimizin kendimizi ifade etmeye 
yetmedi¤ini sanmaya bafll›yoruz. Hayallerimizi
de dille kuruyoruz, düflüncelerimizi de dille 
oluflturuyoruz. Düflünme kapasitesinin artmas› 
dile egemen olma oran›yla sa¤lanabilir



dört ay 21 gün süren Do¤u yolculu¤undan dönen Mahruki, bir gez-
ginin gözünden farkl›l›klar›; farkl›l›klar içindeki ayn›l›klar› anlatt›. 

Neden Do¤u yolculu¤u?

Çok uzun y›llar hayalini kurdu¤um bir fleydi. En son üniversiteyi bi-
tirdikten sonra niyetlendim, vakit bulamad›m. Ama 97’de o f›rsat› ya-
kalad›m. Motosikletle hem de. Buradan garajdan ç›k›p Türkiye, ‹ran,
Pakistan, Hindistan, Nepal, Katmanduya’ya kadar gittim. 21 bin ki-
lometre. ‹nan›lmaz heyecanl›, hayat›m›n en iyi seyahatiydi diyebili-
rim. Gidifl dönüfl dört ay sürdü. T›rmand›m. T›rman›fltan sonra Ganj
üzerinden biraz daha Do¤u’ya gittim. Tekrar o yolu geze geze
Hindistan’daki birçok festivale kat›larak geri geldim. 

Ufuk çizgisi Ufuk çizgisi

Yol boyunca dünyadaki geliflmelerden uzakta kal›yor olmal›s›n›z? 

Yoldayken dünya gündemini çok ender olarak izleyebiliyorum. Tabii
flehirde al›flt›¤›n›z tempo yolda, gitti¤iniz yerlerde yok. Orada tamamen
baflka bir hayat var; baflka öncelikler, baflka hedefler var. Bu dünyadan
çok kopuyorsunuz…

O nas›l bir duygu peki; o kadar kopmak, sonra tekrar dönmek ve böy-
le bir dünyaya adapte olmak?

Asl›nda orada da kendine göre h›zl› bir dünya var. Dolay›s›yla biz hiç
gard›m›z› düflürmüyoruz. Hep böyle dikkatli, özenli, yeni bir fley gör-
meye ö¤renmeye çal›flarak geçiyor yolculuk. Tempoda bir de¤ifliklik
yok. Tabii çok daha keyifli; buradaki gibi insan›n zihnini meflgul eden,

enerjisini alan, tad›n› kaç›ran fleyler yok tabii. Elbette yine enerji harc›-
yorsunuz ama tamamen istedi¤iniz fleylerle meflgul oluyorsunuz. Gelin-
ce adapte oluyor insan; sonuçta bu çok al›flk›n oldu¤umuz bir fley. 

Böyle bir yolculuk çok pahal› olmal›…

Do¤u öyle pahal› bir yer de¤il. Çok ucuza yap›labilir böyle bir yolcu-
luk. Mesela ‹ran’da bir depo benzini 1 dolara, 1.5 dolara dolduruyor-
sunuz. Böyle bir yolculuk san›ld›¤› kadar büyük paralar gerektirmiyor.

Uyku tulumlar›nda m› geceliyorsunuz, otellerde mi?

Planlama yapmak çok önemli böyle seyahatlerde. ‹stanbul’dan Katman-
du’ya yolculuk bir fenomen zaten ve böyle bir serüven dünyada da çok
popüler bir fleydir. Bu konuda haz›rlanm›fl çok iyi rehber kitaplar var.
Mutlaka öneririm onlar›. Ben de öyle yap›yorum. Bir ülkeye seyahat
edece¤im zaman, o ülkenin yeni bask› bir rehber kitab›n› bulup araflt›r-
ma yap›yorum, nerede ne var diye. Kabaca rotay› belirlemifl oluyorsu-
nuz. Ama yolculuk esnas›nda nerelerde kalaca¤›n›za giderken karar
vermek daha do¤ru olur. Görecek çok fley var. Genelde ana duraklara
karar veriyorsunuz; festivaller, çok özel tap›naklar ya da ilginç binalar
ve mekanlar... Oradan oraya giderken yol üzerinde birçok ihtimalle kar-
fl›lafl›yorsunuz zaten. Genelde çok ucuz yerlerde konakl›yoruz.

U¤rak noktalar›nda insanlar›n tepkileri nas›l oluyordu?

Motosiklet çok ilginç geliyor tabii insanlara. Hele Hindistan’da, etraf›-
n›za elli kifli, yüz kifli toplan›yor. Onu engellemek mümkün de¤il.
Nüfus çok fazla, sokaklar caddeler insanlarla dolu. Bir kasabadan ge-
çerken mola verdi¤inizde, bir anda etraf›n›za toplan›yorlar. Asla zarar
vermiyor, rahats›z etmiyor, sadece sizi seyrediyorlar. Sohbet etmek
istiyorlar tabii. Çok s›cakkanl› insanlar. Bir de motosiklet heyecan veri-
ci geliyor insanlara. Durmadan soruyorlar, hayranl›kla seyrediyorlar.
Onlar için de çok de¤iflik bir deneyim. 

Günlük tutmak bunlar› belgelemek için önemli de¤il mi? 

Tabii, bir taraftan da gezdi¤iniz yerlerde çok ciddi kültürler, bir birikim
var. Onlar› da anlamak, tan›mak, ö¤renmek gerekiyor. Bir felsefesi var
yani herfleyin, her yerin. Bu rehber kitaplar zaten o kültürle ilgili belli
temel bir bilgi sa¤l›yor. Bilgilerinizi orada yaflad›klar›n›zla beraber gün-
lü¤e aktarmak, yaflad›klar›n›z› çok daha kal›c› hale getiriyor. Amaç sa-
dece yol yapmak de¤il, ö¤renmek ve fikir edinmek de yolculu¤un
önemli bir parças›. 

Bu bilgiyi de insanlarla paylafl›yorsunuz…

Evet. Böyle bir seyahati yapabilirsiniz ve bunun sonucunda çok güzel
fleyler yaflayabilir, ö¤renebilirsiniz anlam›nda. 

Peki bu kitaplar›n rehberli¤inde yolculu¤a ç›kanlar oldu mu? 

Çok kifli elinde kitapla geldi, kitapta yaz›lanlar› aynen takip ettik diye.
Bu çok önemli, evet kendine göre zorluklar›, tehlikeleri var. Ama dik-
katli ve özenli olun. Planlaman›z› iyi yap›n. Kendinizi iyi yetifltirin. Yaz-
d›klar›mla baflkalar›n›n da bunlar› yapabilece¤ini gösterebiliyorum. 

“Gezdikçe
görüyorsunuz ki
hepimiz insan›z,
ayn› düflün
parças›y›z”

Baflta da¤c›l›k olmak üzere birçok dalda
profesyonel sporcu, gezgin, yazar,
belgeselci, AKUT’un kurucu baflkan›
kimliklerini bir arada tafl›yan ve birçok ilke
imza atan, ‘Kar Leopar›’ unvanl› Nasuh
Mahruki ile dört ay 21 gün süren Do¤u
yolculu¤undan dönüflünde farkl›
co¤rafyalar›, farkl› kültürleri konufltuk
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D
Da¤ sporuyla ilgilenenler, Nasuh Mahruki’nin ad›n› 1992-1994 y›lla-
r› aras›nda Sovyet Asya’n›n 7 bin metrelik en yüksek befl da¤›na t›rma-
narak Rusya Da¤c›l›k Federasyonu’ndan “Kar Leopar›” unvan›n› alan
az say›daki da¤c› aras›na kat›ld›¤›nda duymufllard›. Hemen ard›ndan
1995’te Everest’e t›rmanan ilk Türk da¤c› unvan›n› elde etti¤inde biraz
daha genifl bir kitlenin ilgi alan› içine girdi. Ancak onu as›l olarak
1999’da, Gölcük Depremi’nde tan›d›k. Kurucusu ve baflkan› oldu¤u
AKUT’la birlikte belleklerimize yeni bir bilincin kaz›nmas›na öncülük
etti. Ortak bir felaketin yaralar›n› sararken; baflka hayatlara karfl› sevgi,
sayg› ve empati ile beslenen bir sorumluluk bilincinin ça¤dafl insan›n
olmazsa olmaz› oldu¤unu, örgütlülü¤ün uygarl›¤›n gere¤i oldu¤unu
da kavrad›k. 
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Dördüncü Rotterdam Mimarl›k Bienali 24 Eylül 2009 - 10 Ocak 2010 tarihleri aras›nda, küratör
Kees Christiaanse ve Zürih’teki ETH ‹sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’ndeki tak›m› taraf›ndan
gelifltirilen, “Aç›k Kent: Birlikteli¤i Tasarlamak” temas› çerçevesinde düzenlenecek. 
4. Uluslararas› Rotterdam Mimarl›k Bienali’nin hedefi, günümüzün kentsel sorunlar› karfl›s›nda
durabilmek için “Aç›k Kent “olgusunu yeniden araflt›rmak ve tasarlamak olarak tan›mlan›yor.
Bianel'de ‹stanbul'un da aralar›nda oldu¤u yedi bafll›k incelenecek.

Arkitera Mimarl›k Merkezi gayrimenkul, mimarl›k ve inflaat sektörlerini ikinci kez 
buluflturmaya haz›rlan›yor. ArkiPARC 2009, 29-30 Eylül’de Four Seasons Bosporus'ta
gerçekleflecek. ArkiPARC'›n ilk y›l›nda dan›flma kurulu toplant›lar› sonucu belirlenen
“Kentsel Kalite için Diyalog” temas› ArkiPARC etkinli¤inin slogan› haline dönüflürken
Arkitera Mimarl›k Merkezi, Kentsel Kalite Platformu'nu oluflturmak için de ayr›ca 
harekete geçti.

Rotterdam Mimarl›k Bienali
27 Eylül-10 Ocak 2009, Rotterdam 

ArkiPARC 2009 ‘Kentsel Kalite ‹çin Diyalog’
29-30 Eylül, Four Seasons Bosporus

Sempozyumun öncelikli amaçlar› aras›nda deprem ile ilgili güncel araflt›rmalara
odaklanmak, ilgili merkezi ve yerel tüm resmi kurumlar, özel sektör temsilcileri,

STK’lar ve bireyleri biraraya getirmek ve tüm ülkelerden kat›l›mc›lar›n, ilgili bilimsel,
sosyal ve akademik bilgi, deneyim ve önerilerini paylaflt›¤› bir platform oluflturmak

yer al›yor. Bu y›l dördüncüsü düzenlenen “Uluslararas› Deprem Sempozyumu
Kocaeli 2009” 1999 depremlerinin 10. y›ldönümü olmas› nedeniyle, geçmifl 10 y›lda
yap›lan çal›flmalar›n de¤erlendirildi¤i ve gelece¤e yönelik somut hedeflerin belirlen-

di¤i bir platform olmay› hedefliyor.

Uluslararas› Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009
17-19 A¤ustos 2009, Kocaeli Üniversitesi 

>

Ajanda
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Ufuk çizgisi
bütünün farkl› flekillerde kendini gerçeklefltirmifl halleri var. Bütünselli-
¤i kavrayabilmek aç›s›ndan çok güzel tecrübelerim oldu. Ayn› fleylere
ulaflmaya çal›yoruz, amaçlar hedefler ayn›. K›yafetler, lisanlar farkl›. 

Türkiye’ye dönersek, AKUT’un tan›nmas›na neden olan depremden
sonra toplumun sivil toplum örgütlerine bak›fl› de¤iflti mi sizce? 

Evet, Türkiye’de ciddi bir uyan›fl bafllad› sivil toplum örgütlerine karfl›.
Art›k her fleyin devletten beklendi¤i bir anlay›fltan, herkesin üzerine dü-
fleni yapmas› gerekti¤i fikrine evrilen bir sayfa aç›ld›. Sivil toplum kuru-
lufllar›n›n, sorunlar› çözebilmek için çok iyi f›rsat oldu¤u kavrand›. ‹n-
sanlar›n örgütlenerek, bir araya gelerek sonucu de¤ifltirecek etkiler ya-
ratabilece¤i, örgütlü toplumun bilgi toplumu oldu¤u anlafl›ld›. Son 10
y›lda bu anlamda Türkiye’de epey hareketlilik oldu ama daha çok yol
var. Türkiye flu an kendi sivil toplum kültürünü yarat›yor. Anadolu’da
Selçuklular’dan kalan, varl›¤›n› hala sürdüren vak›flar var. Biz zaten bu
yöntemleri iyi biliyorduk ama unutmufluz, bencilleflmifliz. fiimdi ülkesi-
ne, topra¤›na, insanlar›na sahip ç›kmak hasleti yeniden hat›rlan›yor. Si-
vil toplum hayat› yeniden oluflurken olumsuzluklar da yaflanacak ancak
eninde sonunda do¤ru bir flekilde yola devam edilecek.

AKUT bu konuda çok önemli bir misyonu yerine getirdi...

AKUT’un varl›k sebebi zaten hem acil durumlarda can kayb›n› engelle-
mek hem de toplumu bu konularda bilinçlendirmektir. Yani afete daya-
n›kl› bir toplum oluflmas›na katk›da bulunmak. Bu da e¤itimle, bilinçlen-
dirmeyle mümkün. Ama e¤itim sonsuz bir fley. “Kurs bitti hadi gidin” de-
miyoruz. Afet konusunda bir kültürün oluflmas› gerekiyor ve bu da za-
man alacak bir fley ve bu anlamda da e¤itimin süreklili¤i çok önemli.
E¤itimin tekrarlanmas› ve e¤itimde al›nan bilginin hayat›n bir parças› ha-
line getirilmesi gerekiyor. Bu da çok boyutlu, çok katmanl› bir hat›rlat-
ma ve e¤itim sürecine ihtiyaç yarat›yor. Türkiye yavafl yavafl bunu alg›-
lamaya çal›fl›yor. Bütün illeri ikifler kez dolaflt›k ve afetler konusunda e¤i-
timler, seminerler verdik, kitapç›klar da¤›tt›k. Bilinçli, duyarl›, sa¤l›kl›,
dengeli, dayan›kl› toplum ancak sürekli iletilen bilgiyle oluyor.

Devletten yeterince destek görüyor musunuz? 

Biz sivil toplum kurulufluyuz. Devletten beklentimiz yok. Sadece bü-
rokratik anlamda kolayl›k sa¤lanmas› talebimiz var. Örne¤in araç ver-
gisi bizi s›k›nt›ya sokuyor. Çünkü AKUT’un birçok arac› var. 

‹nsanlar›n hayat›n› kurtarmak nas›l bir duygu?

Kurtar›rken kimi kurtard›¤›m›z› bilmiyoruz. Belki o insan gelecekte çok
önemli ifller yapabilir. Belki flu anda yapaca¤›m›z bir fley gelecekte çok
baflka bir katma de¤er yaratabilir… Ya da s›radan bir insan olabilir...
Bunun önemi yok. Bizim için önemli olan insan. 

Çok ac› gördünüz, yaflad›n›z. Bununla nas›l bafledebildiniz? 

‹flin s›rr› flu; biz empati yetene¤i çok yüksek insanlar›z. Baflkalar›n›n ac›-
lar›n› çok iyi anlayabiliyoruz. Ama o ac›lar› üstlenmiyoruz. Duygusal
davranm›yoruz. Üstlenirsek onlar gibi oluruz. Ac›lar›n› hissetmek, anla-
mak ama gere¤ini yapmak gerekiyor. Ne olursa olsun birilerinin ayak-
ta durmas› flart.

Anadolu’da Selçuklular’dan kalan, varl›¤›n› hâlâ sürdüren vak›flar var.
Biz zaten bu yöntemleri iyi biliyorduk. Sonralar› unutmufluz, ben-
cilleflmifliz. fiimdi ülkesine, topra¤›na, insanlar›na sahip ç›kmak hasleti
yeniden hat›rlan›yor. Sivil toplum örgütleri de at›ll›ktan kurtuluyor. 

Türkiye flu an kendi sivil toplum
kültürünü yarat›yor

Foto¤raf çekerken karfl›laflt›¤›n›z insan profilinden bahseder misiniz?
Size ne kadar yak›nlar, sizden ne kadar uzaklar?

Çok farkl›lar. Özellikle yerel insanlardan bahsediyorsak çok farkl›lar.
Pakistan’da bir çölden geçerken tan›flt›¤›m insanlar mesela çok farkl›lar.

Hiç tedirgin oldu¤unuz zamanlar oldu mu? 

Ben her zaman çok dikkatliyim. Bu yüzden çok tedirginlik yaflamam.
Bu tür yolculuklara kalk›flacak olanlar›n öncelikle sahip olmas› gereken
özellik, dikkat. Gözünüzü dört açman›z gerekiyor her konuda. Somut
verilerle hareket etmek laz›m. Bu tür seyahatleri yapan insanlar›n zaten
belli bir birikimi vard›r. Dikkat yetene¤i de gelifliyor zamanla. 

Bütün bu yolculuklar size daha önce bilmedi¤iniz neyi fark ettirdi?

Farkl› kültürler, farkl› co¤rafyalar... Ama ne kadar farkl› gözükse de as-
l›nda bir bütünün farkl› yans›malar›y›z. Bizim burada kendimize göre
bir hayat›m›z, bir yaflant›m›z var. Orada insanlar›n bambaflka hayatlar›
var. Ama asl›nda onlar›n hepsinin ayn› düflün bir parças› oldu¤unu kav-
r›yor ve bu fark›n da co¤rafi flartlanmalarla alakal› oldu¤unu anl›yorsu-
nuz. Ben orada do¤sam onlar gibi olurdum, onlar burada do¤sa benim
gibi olurdu. O zaman burada bir fark yok bu aç›dan bak›ld›¤›nda. Bir

2009 Betonart Mimarl›k Yaz Okulu
08 - 15 Temmuz 2009, ‹zmir>YAZ

OKULU
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i’nin (TÇMB) mimarlara yönelik
olarak yay›mlad›¤› Betonart dergisinin çimento ve betonun alternatif
kullan›m olanaklar›n› araflt›rmak, çevre duyarl›l›¤›n› ve fiziksel çevre
kalitesini artt›rmak amac›yla mimarl›k bölümü ö¤rencileri için 
düzenledi¤i Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iflbirli¤i ile gerçekleflecek
olan 2009 Betonart Mimarl›k Yaz Okulu'nun bu y›lki proje konsepti
“Betonu Biçimlendirmek” olarak belirlendi. 


